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Oogkleppen 

Het jaar 1985 is goed begonnen. Amerikanen en Rus
sen praten weer met elkaar. Dat is al heel wat. Veertien 
maanden geleden verlieten de Sowjetonderhandelaars 
Genève. De eerste een en veertig Amerikaanse kruisra
ketten en Pershing lI's hadden hun Westeuropese si
lo's nog maar net bereikt of het Kremlin deed wat het 
gedreigd had te zullen doen: het brak de INF- en 
START-onderhandelingen af. Het Pentagon en Ri
chard Per/e, onderminister van Defensie, in het bij
zonder kon tevreden zijn: géén wapenbeheersingsak
koord, wèl nieuwe middellange afstandsraketten in 
West-Europa. De andere Richard - Burl -, onder
minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van 
NA VO's Special Consultative Group, had reden om 
minder gelukkig te zijn. Hij, met name, had de bond
genoten voortdurend aangespoord om vastberaden
heid te tonen en geen krimp te geven. Dan immers 
zouden de Sowjets, vlak voor het moment van de feite
lijke plaatsing van de eerste Euroraketten wel met zo
danige concessies over de brug komen dat een 
akkoord binnen handbereik kwam. Die voorspelling 
kwam niet uit, de vijf-voor-twaalf-strategie had niet 
gewerkt. 
Nu, vele raketten later, wordt de bilaterale Sowjet
Amerikaanse wapendialoog dan weer hervat. Hèt mo
ment voor de 'hardliners' in binnen- en buitenland om 
alsnog luidruchtig hun gelijk te halen. Het bewijs is nu 
toch geleverd. De Sowjet-Unie is alleen in te tomen en 
tot rede te brengen met vertoon van macht en militaire 
kracht. Daarom moest de plaatsing van de nieuwe ra
ketten in West-Europa doorgaan. Want, zo is de rede
nering, daardoor worden de Sowjets wel gedwongen 
om terug te keren aan de onderhandelingstafel. 
Het is het gelijk van de oogkleppendrager . Ze nemen 
weer plaats aan de onderhandelingstafel, inderdaad. 
Misschien gedwongen door de dreigende invoering 
van nieuwe systemen, zoals de ruimtewapens . Maar 
daarmee is wapenbeheersing nog niet bereikt. Want 
een paar feiten worden gemakshalve niet waargeno
men. Zoals de omstandigheid dat inmiddels meer dan 
honderd middellange-afstandswapens in West-Euro
pa hun intrede hebben gedaan; wapens die politiek 
noch militair wenselijk zijn. Zoals het feit dat de 
Sowjet-Unie de aangekondigde tegenmaatregelen 
heeft uitgevoerd: plaatsing van SS 21- en SS 22-raket
ten in de DDR en Tsjechoslowakije. Het afgelopen 
jaar, 1984, is het jaar van de versnelde en verbrede wa
penwedloop geweest. De wapenbeheersingsagenda 
waarover Shultz en Gromyko met elkaar spraken is 
omvangrijker, maar ook gewichtiger geworden. 

Relus ter Beek 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid 
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Democratie onder de kaasstolp 

In het patroon van reacties op het werk van de parle
mentaire enquêtecommissie naar de gang van zaken 
bij de RSV zijn twee tendensen waarneembaar.· De 
eerste is er een van waardering: het parlement blijkt 
tot meer in staat dan incidenteel reageren, al dan niet 
'voor de tribune', en het blijkt in staat tot grondig en 
goed voorbereid onderzoek. Het wint op deze wijze 
aan publiek gezag. De tweede reactie is er een van af
wending van de politiek. Toont de enquête immers 
niet aan hoe jaren lang politieke leidslieden met in
competente 'zakkenvullers' onder een hoedje hebben 
gespeeld ten koste van duizenden werknemers? Past 
dat alles niet in het voortdurend achter de feiten aan
hollen van ' de politiek'? 
Gevreesd moet worden dat het tweede genre reactie 
- hoe weinig terecht eventueel ook - aanzienlijk wij
der verbreid is dan het eerste. Er zijn immers meer te
kenen dat het vertrouwen van de bevolking in de poli
tiek er sedert de jaren zeventig niet groter op is gewor
den. 
Zulk 'afwendingsgedrag' kan aanzienlijk worden ver
sterkt doordat steeds meer maatschappelijke opinie
leiders zich in de laatste tien jaar zijn gaan uiten in ter
men van 'de politici', 'de Haagse heren' , 'het politieke 
circuit', zulks zelden met de bedoeling aan verant
woordelijke organen eerbied te betuigen. De paradox 
in de ontwikkeling van de Nederlandse politiek sedert 
de jaren zestig is, dat dit soort uitdrukkingen steeds 
vaker is gehanteerd, naarmate politieke partijen - de 
linkse in het bijzonder - meer redeneerden in termen 
van politisering en polarisatie, in de hoop bokken en 
schapen in de politiek, het parlement in het bijzonder, 
'voor eens en voor altijd' te scheiden. Wie medever
antwoordelijkheid draagt voor het goede functione
ren van de parlementaire democratie kan intussen be
zwaarlijk gelukkig zijn met de in zwang geraakte uit
drukkingen die de politiek zien als een wereld apart. 
De vraag is natuurlijk: gaat het hier om louter fraseo
logie van mensen en groepen die slechts hun zin niet 
hebben gekregen, of is er sprake van een waarneming 
en waardering van de politiek en haar organen die in 
vele opzichten juist moet worden genoemd. Als dat zo 
zou zijn, is er reden voor enige ongerustheid. 
Toen in 1983 de gewezen correspondent van NRC
Handelsblad in Bonn, Ben Knapen, een verzameling 
artikelen over zijn ervaringen daar publiceerde, 
schetste hij een interessant beeld van het regerings
centrum in deze 'small town in Germany' (John Ie 
Carré): 'Bonn is een glazen stolp waarin iedereen drif
tig heen en weer beweegt, een ruimtestation ver weg 
van de bewoonde wereld, ook ver weg van de ongeïn
teresseerde bevolking van Bonn'. 1 Den Haag is welis
waar iets groter dan Bonn, maar van het regeringscen-

trum daar is gemakkelijk een soortgelijk beeld te 
schetsen. Dat is dan ook gebeurd: Klaas de Vries sprak 
ooit tegenover HP over het parlement als 'aquarium'. 
Zelf heb ik twee jaar geleden geschreven over 'Het iso
lement (van de Kamerleden) op het Binnenhof' . 2 Dat 
isolementverhaal vertoonde overigens in de aard van 
zijn analyse veel overeenkomst met het journalistieke 
onderzoek van Knapen naar het politieke wereldje in 
Bonn. Ook hij stelde de vraag naar de maatschappelij
ke worteling van de democratische besluitvorming en 
het contact van politici met de maatschappelijke wer
kelijkheid. 
Vanuit een heel andere hoek komt dezelfde vraag op: 
de briljant gecomponeerde Vrij Nederland-bijlagen 
over 'De pont van kwart over zeven' en 'De bestuur
ders van lijn 16'3 doen twijfel rijzen over het contact 
van de politieke besluitvormers met de samenleving in 
weerwil van alle democratisering en inspraak. Die 
twijfel reikt overigens verder dan de politici alleen: 
zijn zij die maatschappelijke problemen formuleren 
en voor politieke besluitvorming doen rijpen wel in 
staat om die problemen en verschijnselen te verstaan, 
of hebben ook zij - achter 'ambtelijke' tafels geze
ten - onvoldoende contact met wat al twintig jaar in 
vrome eerbied 'de basis' wordt geheten? 
In het raam van dit artikel beperk ik mij tot de politie
ke besluitvorming in een meer beperkte zin: alleen de 
centrale politieke organen en hun directe omgeving 
(ambtelijke dienst en lobbies) komen ter sprake. Daar
bij zal de stelling worden verkondigd dat niet alleen 
'Bonn' maar ook 'Den Haag' onder een glazen stolp is 
terecht gekomen, die ik - terwille van de 'couleur lo
cale' - een kaasstolp heb gedoopt. Bedoeld wordt 
daarmee dat de politieke besluitvorming zich inder
daad in toenemende mate maatschappelijk isoleert en 
dat tegen wil en dank daarin ook belangenorganisaties 
worden meegezogen.4 

Daartoe is het nodig om, al is het maar in kort bestek, 
te wijzen op veranderd kiesgedrag (sociologie van het 
electoraat), veranderde politieke rekrutering (de so
ciologie van de Tweede Kamer) en taakopvatting en 
werkwijze van de"Tweede Kamer. Tenslotte gaat het 
om wegen en middelen te vinden dat isolement - en 
de daaruit voortvloeiende parlementaire onmacht -
te doorbreken. Daarmee wordt tevens beoogd een de
bat in SenD te doen herleven, dat in 1975/76 werd be
gonnen door Van Wijnen en Van Thijn. s De laatste 
vroeg zich af of de parlementaire democratie 1984 zou 
overleven. Om een negatief antwoord te vermijden 
droeg hij het parlement een pretentieuze taak op, na
mèlijk dat van 'een beleidsbepalend machtscentrum, 
dat niet alleen richting kan geven aan het regeringsbe
leid, maar namens de gemeenschap ook richting kan 

J. Th. J. van den Berg 
Directeur Wiardi Beckman 
Stichting; redactiesecretaris 
SenD 
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geven aan de ontwikkeling van de samenleving'. 6 Zo
veel is zeker: het parlement heeft zich daartoe in acht 
jaren niet weten op te werken, ma.ar het heeft 1984 
niettemin overleefd. Of het dat ook in goede gezond
heid heeft gedaan? 

Sociologie van bet electoraat 
Door tal van oorzaken, die hier verder onbesproken 
blijven, is de Nederlandse kiezer in zijn stemgedrag se
dert de jaren zestig losgeraakt van zijn tot dan toe 
bestendige gebondenheid aan klasse en levensbe
schouwing. 7 Nog steeds spelen deze kenmerken een 
zekere rol in het keuzepatroon, maar zeer veel minder 
dan in het tijdperk van de verzuiling in Nederland. In
tussen zijn alle drie grote partijen volkspartijen ge
worden met hooguit kernen die door de klassieke 
maatstaven worden geleid bij hun gang naar de stem
bus. De VVD heeft voet gekregen in de (geschoolde) 
arbeidersklasse; de PvdA bij de relatief welvarende 
middengroepen. Voor beide is het pad grotendeels 
geëffend door D'66 en PPR. Geen van de grote partij
en redt het duurzaam met een enkelvoudig beroep op 
haar traditionele aanhang. 
Voorts heeft het veranderd kiesgedrag vooral tot ken
merk dat het nogal veranderlijk is. Meer dan de helft 
van de Nederlandse kiezers isfloating voter (wisselen
de kiezer) geworden. Dus is geen partij bij voorbaat 
redelijk zeker van haar aanhang bij verkiezingen. 
Zulk ongebonden en veranderlijk kiesgedrag, dat hier 
eerder al eens als 'amerikanisering' is aangeduid8 en 
dat zich in heel West-Europa manifesteert, dwingt 
partijen en politici tot veranderend gedrag. Beeldvor
ming en campagne voeren zijn veel belangrijker ge
worden dan zij ooit waren. Onvermijdelijk brengt dat 
het voortdurend en stelselmatig zoeken van de publici
teit met zich mee: van partijen en hun fracties, maar 
ook van voor hun politieke leven vrezende individuele 
politici. Profilering is daarbij een wachtwoord gewor
den. De nadruk verschuift van ideologie en uitgangs
punten naar issues, die publicitair makkelijker zijn uit 
te buiten. 
Burgers, dank zij hun opvoeding, en politici in hun 
pretenties houden intussen krampachtig vast aan een 
beeld van het parlement als 'het beslissingscentrum' 
van waaruit de hele samenleving wordt geleid. Die 
norm blijkt, in weerwil van de frustrerende werkelijk
heid, een taai leven beschoren; zij wordt ook telkens 
weer opgevoerd, zoals door Van Thijn in '76 en nog 
vele malen later (niet door hem alleen) is gedaan. 9 

Dat legt de gekozenen een enorme prestatiedwang op. 
Opgejaagd door de wispelturig geworden kiezer, wil
len zij overal 'iets aan doen' , ook als er door politieke 
organen weinig of niets nuttigs valt te doen of behoort 
te worden gedaan. Niemand in de politiek durft het in 
zijn/haar overlevingsdrang aan om de kiezer te zeggen 
dat 'we met dit probleem moeten leren leven'; sociaal
democraten durven dat helemaal niet. Het is trouwens 
inderdaad de vraag of kiezers dat in vrede zouden aan
vaarden. 
De ironie van alle veranderingen in het Nederlandse 
kiesgedrag is intussen dat de politieke machtsverhou
dingen in het parlement per saldo niet sterk zijn gewij-

4 

zigd. Geen der partijen is tot nu toe in staat gebleken 
een meerderheid onder de kiezers te veroveren. De 
gedwongen profilering en polarisatie voorafgaand 
aan de verkiezingen moeten tijdens de kabinetsforma
tie in het geval van de belangrijke politieke issues weer 
grotendeels worden teruggenomen, om alsnog een po
litieke meerderheid - nog steeds een coalitie - tot 
stand te brengen. Vooral in de jaren zeventig heeft dat 
tot pijnlijke en ook weinig hartverheffende tonelen 
aanleiding gegeven. 

Sociologie van de Tweede Kamer en 'omstreken' 
Het politieke bedrijf is een beroep geworden als alle 
andere. I 0 Sedert het begin van de jaren zeventig oefe
nen Kamerleden hun beroep full time uit zonder enig 
beroep van belang ernaast te bekleden. Betrekkelijk 
jong maken ze hun intree in de Kamer, na hun loop
baan vooraf voornamelijk te hebben gebruikt om zich 
toegang tot het Binnenhof te verschaffen. Naar de uit
oefening van het laatst beklede beroep verlangen zij 
dan ook zelden terug: de politiek was al vroeg hun 
eigenlijke ambitie. Na een jaar of tien houden zij het 
Kamerlidmaatschap voor gezien en, als een minister
schap of staatssecretariaat niet voor hen blijkt wegge
legd, dan zoeken zij hun verdere loopbaan in het open
baar bestuur - als ambtenaar of burgemeester - en 
soms in -het bedrijfsleven. Het Kamerlidmaatschap 
vormt zelden meer het eindpunt van een loopbaan. 
Meer nog dan de kandidaatsstellings-procedure ga
randeert de hoge doorstroming onder de Kamerleden 
- die ook tijdens de mandaatsperiode doorgaat -
dat nieuwe ambities hun kans krijgen. 
Politiek is geen roeping meer (of Berufzoals Max We
ber het uitdrukte) maar een vak. Tijdens de periode 
van de verzuiling in Nederland was dat ontegenzeglijk 
anders. Daargelaten dat het Kamerlidmaatschap meer 
dan nu aan het einde kwam van een maatschappelijke 
loopbaan, werd het doorgaans - al dan niet noodge
dwongen - gecombineerd met functies in maatschap
pelijke organisaties. De Kamer was de vertegenwoor
diging van de georganiseerde samenleving, waarin 
nauwe contacten, via personele unies, met maatschap
pelijke organisaties van groot belang waren. Nu vor
men de 'vakbroeders' en '-zusters' als het waren een 
zelfstandige politieke klasse, niet volstrekt gesloten, 
maar wel te onderscheiden van andere beroepsgroe
pen met een geheel eigen carrièrepatroon. 
Dat Nederland geen uitzondering vormt, kan blijken 
uit een kenschets van Günther Hoffmann üournalist 
bij Die Zeit) over de Bondsdag: 'Men zou dit een klas
se tegen wil en dank kunnen noemen, die voortdurend 
de maatschappij zoekt, die ze uit het oog heeft verlo
ren '. Illustratief is ook een citaat van de gewezen se
cretaris van de Westduitse liberale FDP, Günther Ver
heugen: 'Jonge afgestudeerden met wetenschappelij
ke opleiding komen meteen na de studie in een politie
ke staffunctie terecht, die ze gebruiken om zelf aan een 
politiek ambt te komen. Zij missen persoonlijke erva
ring in de omgang met mensen, vooral de ervaringen 
die men opdoet als men met andere mensen samen 
voor zijn brood werkt'. 11 

Uit beide citaten blijkt, meer dan beschrijving, de kri-



tiek. Niet alleen gaat het om een klasse, maar ook zon
der voldoende contact met de maatschappelijke wer
kelijkheid en van een buitengewone sociale eenzijdig
heid. 
Onderzoek leert dat de politiek niet slechts een vroeg 
begonnen vak is, ook in Nederland, maar voorts tot 
rijkelijk eenzijdige rekruteringspatronen is gaan lei
den. Die eenzijdigheid leidt op haar beurt tot een ver
regaande homogeniteit naar maatschappelijke her
komst in weerwil van politieke tegenstellingen. Een 
gedetailleerde beschrijving en verklaring laat ik hier 
achterwege; ik verwijs daarvoor naar mijn artikel in 
SenD van drie jaar geleden. 12 Kort samengevat komt 
het voor Nederland neer op een eenzijdige rekrutering 
uit de kwartaire sector (ongeveer zeventig procent van 
alle Kamerleden) - in het bijzonder uit de ambtelijke 
bureaucratie en het hoger onderwijs - geringe maat
schappelijke ervaring en het ontbreken van intensieve 
maatschappelijke contacten via nevenfuncties. Hoe
wel de kritiek van de beide geciteerde Duitse deskundi
gen wellicht anders suggereert, is de situatie in de Ne
derlandse Kamer nog eenzijdiger dan in de Bondsre
publiek. Nevenfuncties zijn daar immers betrekkelijk 
normaal en in de typische eenzijdigheden naar oplei
ding en beroep zit nog altijd een verschil tussen 'Bonn' 
en 'Den Haag' van telkens ongeveer tien procent. 13 

Het bezwaar tegen de klassieke, verzuilde, rekrutering 
is steeds geweest dat zij, behalve door levensbeschou
welijke geslotenheid, werd gekenmerkt door teveel 
aandacht voor belangenvertegenwoordiging en door 
de vorming van gesloten (belangen) circuits. Politieke 
generalisten dreigden steeds voorbij te worden ge
streefd door belanghebbende specialisten in de Kamer 
die net iets te goed overweg konden met bevriende or
ganisaties, ambtelijke diensten en hun 'eigen' vakmi
nister. In die circuits oefenden zij overigens vaak grote 
invloed uit. 
Het proces van institutionele losmaking van Kamerle
den uit die circuits zou in het voordeel moeten werken 
van de generalisten en daarmee van een parlement dat 
prioriteiten zou stellen. Het tegendeel blijkt te zijn ge
beurd: meer dan ooit is het parlementair bedrijf - in 
het bijzonder van de Kamerfracties - 'verkokerd' . 
Voor de meeste Kamerleden gelden de gesloten cir
cuits als vrijwel de enige mogelijkheid om politiek in
vloed van betekenis uit te oefenen, zij het dat zij zich 
nu in de gesloten circuits moeten binnen vechten. Dat 
maakt hun loyaliteit daaraan groter en eenzijdiger dan 
die in het klassieke bestel ooit is geweest. Ofwel zij val
len buiten zulke circuits, maar dan staan zij helemaal 
met lege handen. Zonder veel technisch-deskundige 
staf blijft veel Kamerleden weinig anders over, als zij 
op het ingewikkelde bureaucratische besluitvor
mingsproces ook intellectueel enig vat willen krij
gen. 14 

Die betrekkelijk nieuwe jacht op kennis en invloed 
- en daarmee voldoende profilering - vergt buiten
gewoon veel energie van Kamerleden, waarschijnlijk 
te veel in verhouding tot het rendement daarvan. Dat 
leidt tot een omvangrijke en nogal snelle sloop van 
veel parlementair talent. Wie de parlementaire ge
schiedenis enigszins kent, weet dat er altijd domoren 

en malloten in de Kamer hebben gezeten en voorts dat, 
als het om kennis en inzicht gaat, de huidige volksver
tegenwoordiger beslist niet onderdoet voor die van de 
negentiende of vroege twintigste eeuw. I S Het huidige 
Kamerlid staat echter, juist door zijn professionaliteit 
als politicus, vergeleken bij zijn en haar voorgangers 
op achterstand in sociaal contact, maar weet zich bo
vendien door zenuwachtig geworden partijen wan
trouwig gevolgd. 
De Kamer is dus, dankzij haar rekrutering, nogal ge
isoleerd geraakt onder haar kaasstolp . De vraag is: 
zou het hebben geholpen indien Kamerleden langs de 
in Nederland traditionele patronen contacten hadden 
blijven onderhouden met hun maatschappelijke orga
nisaties: die van werkgevers bij voorbeeld of de vakbe
weging of de 'welzijnskoepels'? Het is alles voor gere
de twijfel vatbaar. Als er iets van waarheid schuilt in 
de verhalen waarnaar in de inleiding werd verwezen 
(zie noot 3), dan doet zich het 'isolementsprobleem' 
bij belangenorganisaties evenzeer voor . Anders ge
zegd: ook zij bevinden zich grotendeels, te zamen met 
de ambtelijke diensten onder de glazen stolp. De orga
nisaties en hun lobby-isten zijn zelf gedurende de 
laatste tientallen jaren verregaand geprofessionali
seerd en hebben hun eigen staf aan jonge en hoog op
geleide ambtenaren voortgebracht, die voor de me
ningsvorming meer bepalend zijn dan de bestuurders . 
De professionalisering heeft zich zelfs uitgebreid tot 
de administratieve rechtspraak van de Raad van State. 
De overbelasting van dat instituut met AROB-be
roepsschriften heeft er toe geleid dat het de - in het al
gemeen jonge en maatschappelijk onervaren - juridi
sche staf is die de uitspraken van het college schrijft, 
althans verregaand voorbereidt. Dat leidt tot uitspra
ken die de praktijk van het openbaar bestuur niet al
tijd blijken te begrijpen. Zo worden de 'beginselen van 
behoorlijk bestuur' langzaam eisen van volmaakt 
bestuur .16 Bestuur, beïnvloeding, bureaucratie en 
rechtsbescherming weten elkaar op die wijze intensief 
bezig te houden, maar of de democratie daar per saldo 
mee gediend is, lijdt gerede twijfel. De grilligheid van 
het kiezerscorps en de ontwikkeling van zowel de Ka
mer zelf als van haar omgeving, beletten elke weg te
rug naar oude verhoudingen in politieke beïnvloeding 
en besluitvorming. Zoveel is, alleen al op basis van de
ze politiek-sociologische kanttekeningen, wel zeker. 
De status quo is echter evenmin verkieslijk . Voor wij 
echter pogen daarvandaan te komen is het nodig te 
zien naar de werkwijze van het parlement zelf en zijn 
pogingen zich naast medewetgeving en controle een 
derde taak toe te eigenen: die van mederegering. 

Mederegering als 'derde taak' 
De sedert 1945 snel uitgebreide bemoeïenis van de 
centrale overheid met maatschappelijke verschijnse
len en problemen heeft een aantal kenmerkende gevol
gen gehad voor de wijze waarop regering en parlement 
in Nederland - en daarbuiten - elkaar benaderen. 
De regelgeving is daardoor immers sterk van karakter 
veranderd. Wetgeving werd in toenemende mate 
'raamwetgeving' , zonder veel ordenende normen 
maar met des te meer toekenning van bevoegdheden. 
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De inhoud van wat er viel te gebieden of verbieden 
werd verplaatst naar de lagere regelgeving en daarmee 
van de volksvertegenwoordiging naar de regering of 
naar afzonderlijke ministers. Ten dele is het om een 
onvermijdelijke ontwikkeling gegaan, maar tegelijk 
een die wel erg gemakkelijk is gecultiveerd. In het ka
der van die vergrote vrijheid van regering en departe
menten, maar ook geheel of gedeeltelijk daarbuiten, 
ontstond de mogelijkheid tot 'sturen' van ontwikke
lingen meer dan het ordenen daarvan. Naast de wet 
kwam het 'plan' , de 'beleidsnota' en de omvangrijke 
'pseudo-wetgeving' . Daarvoor was de formele instem
ming van de Staten-Generaal niet meer nodig. 
Al dan niet opgezweept door de grillige kiezer, heeft 
de Tweede Kamer met die ontwikkeling geen genoegen 
genomen. Op zichzelf was dat terecht: formeel kan 
veel interventie wel buiten haar bevoegdheid liggen, 
maar als de kern van het doen en laten van de overheid 
is gelegen in lagere of pseudo-regelgeving, kan de Ka
mer daar niet geheel passief toezien. Dus wil zij lagere 
regelgeving, subsidievoorwaarden en vergunningen
beleid vooraf met kabinet en ministers bespreken en 
politiek beïnvloeden. Op zichzelf is dat begrijpelijk en 
is daar ook weinig op aan te merken. Toch is daarmee 
een ontwikkeling op gang gebracht die tot drieërlei be
zwaar heeft geleid. 
1. De grenzen tussen datgene waarmee het parlement 
zich wel en niet moet bemoeien zijn langzaamaan wel 
erg vaag geworden. Omgekeerd wenst of durft een mi
nister of staatssecretaris vrijwel geen stap meer te ver
zetten zonder voorafgaand overleg met de Kamer. Dat 
haalt in de praktijk elk stelsel uit het werk van kabinet 
en Kamer, in de praktijk leidend tot overbelasting van 
beide. 17 

2. Dit, op zichzelf noodzakelijke, meeregeren van de 
Kamer - in de praktijk met behulp van 'amenderende 
moties' - is schadelijk gebleken voor de beide klassie
ke taken van de Kamer: medewetgeving en controle. 
Waarom gedetailleerde gedragsnormen zorgvuldig in 
de wet opgenomen, als dat in de praktijk alsnog tijdig 
met de minister kan worden besproken en 'geregeld'? 
Dat wetten er op die manier niet fraaier op worden en 
weinig voorspellen over de inhoud van toekomstig 
overheidshandelen, is de Kamer - uit op snelle en in
tensieve invloed - te weinig een zorg. Motie en amen
dement worden op die manier trouwens 'onderling 
verwisselbare' instrumenten, die pas verschillend blij
ken als een minister de uitvoering van een motie wei
gert. De voor het gezag van regering en parlement 
noodzakelijke zorgvuldigheid van regelgeving heeft er 
ernstig onder te lijden. 18 

Bovendien, een Kamer die zich met alles vooraf bezig
houdt en zich dus committeert, verliest zijn macht in 
de controle, soms tot eigen ontsteltenis. Bij de RSV
enquête is in veel opzichten aldus de Kamer zichzelf te
gengekomen en de ontmoeting was geen vrolijke. De 
Oosterschelde-kwestie is evenzeer een voorbeeld van 
gedetailleerd commitment in een zaak waar uitoefe
ning van controle heel wat verstandiger en vruchtbaar
der zou zijn geweest. Nu dreigt de parlementaire con
troletaak in arren moede te worden verplaatst naar de 
daartoe op te tuigen Algemene Rekenkamer. 
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3. Mederegeren door een instituut dat daartoe niet is 
uitgerust leidt tot een onmiskenbaar verval van sa
menhang in wat wordt bepleit en beslist. Zo heeft de 
Kamer niet slechts bij motie de verplaatsing van de 
PTT-directie naar Groningen herhaaldelijk geëist, 
maar ook verlangd dat dit op basis van vrijwilligheid 
moest gebeuren; dat de regio-Den Haag er niet het 
slachtoffer van mocht worden; dat de hele operatie 
uiteindelijk niet meer dan tweehonderd vijftig miljoen 
gulden zou mogen kosten. En dan mokt de Kamer nog 
als in november ' 84 blijkt dat het resultaat, zacht uit
gedrukt, aan de magere kant is. De kwestie van de 
PTT-verhuizing is niet uniek: de in recente tijd afge
handelde pornografiewetgeving laat soortgelijke ge
breken in samenhangende beoordeling zien. Zonder 
veranderingen in werkwijze en nauwkeuriger bepaling 
van wat de Kamer wenst te zien als noodzakelijke vor
men van mederegering, knoopt zij zich aan haar eigen 
pretenties op. Zij wordt er namelijk niet het 'beslis
singscentrum' van dat Van Thijn er zo graag in wilde 
zien, maar eenvoudig de vuilnisbak van onopgeloste 
en onoplosbare problemen. Dat wordt zij des te meer, 
voor zover zich naast, ten dele reële, behoefte aan 
mederegering ook nog de behoefte sterk maakt aan 
politieke profilering. 
Wat is er immers aan de hand? De vorming van een re
geringscoalitie, compleet met uitvoerig programma, 
belet de Kamer en haar leden allerminst zich met ladin
gen vragen, interpellaties, amendementen en moties 
politiek te manifesteren. De druk van de publiciteit, de 
prestatiedwang en de wantrouwig toeziende partij (en 
niet te vergeten: het overlevingsinstinct van Kamerle
den) leiden tot een politiek activisme I 9 , waar het een 
over het ander heen rolt. Dat versterkt de al eerder ge
noemde bezwaren van mederegering. 
Wat zich afspeelt is wellicht het best weer te geven 
door te zien naar de wijze waarop in de Kamer sinds 
1960 de motie is gehanteerd. Daartoe dient bijgaand 
figuur. 
Uit deze grafiek is de krankzinnige stijging af te lezen 
die het gebruik van de motie in de afgelopen jaren 
heeft doorgemaakt. 
Wie zich herinnert dat halverwege de jaren zeventig de 
ervaren parlementariër M . Schakel (en hij niet alleen) 
zich al opwond over motie-inflatie en uitholling van 
dat instrument, vraagt zich af of wij sedertdien pas 
echt gek geworden zijn. Toen Schakel woedend werd 
(in '74) ging het nog om 320 ingediende moties waar
van hondertien aangenomen. In het hoogtij van de 
huidige kabinetsperiodes, in het tweede en derde jaar, 
is het gebruik sedertdien al verviervoudigd. Het twee
de jaar Lubbers ('83-'84) heeft al meer dan twaalf 
honderd moties opgeleverd en het derde (top)jaar 
moet nog komen! 
Van belang is intussen om op te merken dat deze 
motie-springvloed niet alleen afkomstig is van de par
lementaire oppositie, maar zeker ook van rege
ringspartijen . Het curieuze aan de meer recente ont
wikkeling - in het bijzonder sedert het optreden van 
het kabinet-Den Uyl - is dat de motie juist veelal is 
gaan dienen om van de coalitiepartner en/ of van het 
kabinet afstand te nemen en dus zichzelf profiel te ver-
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In de Tweede Kamer ingediende moties, in absolute aantallen (1960-1984). 
Stippellijn: ingediend; doorlopende lijn: aangenomen. Bron: Parlementair Documentatiecentrum. 

schaffen. In toenemende mate wil de Kamer dat ook 
als geheel: in het parlementaire jaar 1983-1984 waren 
van de 473 aangenomen moties er 146 die werden on
dersteund met algemene stemmen. 
De ontwikkelingen die het motie-instrument heeft 
doorgemaakt zijn elders uitvoerig geanalyseerd. 20 

Hier beperk ik mij tot enige meer essentiële kantteke
ningen. De eerste daarvan is dat veel meer moties dan 
vroeger onvermijdelijk zijn omdat zij dienen ter 
amendering van (soms omvangrijke) beleidsnota's en 
voorts trachten lagere regelgeving en pseudo-wetge
ving in de gewenste richting te beïnvloeden. Daar mo
gen de al genoemde bezwaren aan zijn verbonden, 
maar de Kamer kan in veel gevallen niet anders. Een 
deel van de hausse in moties midden in de man
daatsperiode moet daaraan worden geweten: het kabi
net heeft dan zijn nota-produktie op gang gebracht. 
Stimulerend heeft waarschijnlijk ook de invoering van 
de VCV (de uitgebreide commissievergadering) ge
werkt. Daar is de indiener van een motie namelijk niet 
meer aangewezen op vier medeondertekenaars. 
Voorts is er de profilering: van de oppositie vanouds, 
van coalitiepartners jegens regering en elkaar meer re
cent, van individuele Kamerleden evenzeer vanouds. 
Bij zoveel profilering blijft er overigens van het beoog
de 'spektakel' weinig meer over. Zelfs de journalisten 
raken hoofdzakelijk verveeld; ze kunnen die activiteit 
bovendien niet eens meer verwerken, zoals eerder de 
verwerking van het gebruik van schriftelijke vragen is 
gesneuveld. 21 

Tenslotte wijst dit alles op een volslagen gebrek aan 
management in de Kamer vooral van de respectieve 

fractieleidingen. 'Welke fractievoorzitter zal zijn le
den beletten even in de aandacht te komen' , zo lijkt de 
algemene opvatting. Het antwoord zou duidelijk moe
ten zijn: 'die fractieleiding die nog enige betekenis 
hecht aan een ordelijk en effectief verkeer tussen rege
ring en Kamer. ' 
Dat brengt ons bij de conclusies. Wat zegt dit immers 
- want daar gaat het om - over de reële politieke in
vloed van de Kamer op de wetgeving en het regerings
beleid? Die vraag is temeer interessant, gegeven de re
cente kritiek op de beweerde volgzaamheid van het 
parlement en zijn meerderheid in het bijzonder. Daar
bij zijn weer de schimmige uitdrukkingen 'monisme' 
en 'dualisme' gevallen. 22 

Die uitdrukkingen zijn nogal schimmig omdat het al
tijd over vormen van dualisme gaat: in het ene (mo
nistische) geval is er sprake van dualiteit tusen kabinet 
en Kamermeerderheid enerzijds en politieke oppositie 
anderzijds; in het andere geval is het dualisme van 
meer institutionele aard, tussen kabinet enerzijds en 
parlement anderzijds . Het Nederlandse bestel heeft 
nooit duurzaam tussen beide gekozen en aldoor op 
twee benen gehinkt. 23 Bovendien, de neiging om 
'volgzaamheid' (en dus politiek dualisme) te beoorde
len louter aan de hand van wat de plenaire vergadering 
aan kritiek en eigenwijsheid levert, is op zijn minst op
pervlakkig. 
Op het huidige regeringsprogramma is door de Ka
mermeerderheid (via twee commissies van leden uit 
VVD 'en CDA) ongehoord grote invloed uitgeoefend. 
Voorts wordt elke gewichtige kabinetsbeslissing al 
sinds jaren uitvoerig 'voorgekookt' in beraad tussen 
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kabinet en meest betrokken Kamerleden. Voor de par
lementaire oppositie is dat alles geen pretje - die 
komt er nauwelijks meer 'tussen' - maar op zichzelf 
betekent dat geen minachting van de Kamer. In veel 
landen om ons heen is zulk een werkwijze volstrekt 
normaal, al valt het daar minder op, omdat ministers 
daar gelijktijdig Kamerlid zijn. Overigens, indien een 
parlementaire meerderheid meent dat slagvaardig re
geren strikt noodzakelijk is, zal zij onvermijdelijk te 
werk gaan zoals de huidige meerderheidscoalitie. Dat 
is nog heel iets anders dan de 'volmachten-regering' in 
België. 
Natuurlijk, voor parlementaire oppositie en journa
listiek valt aldus aan openbare debatten weinig plezier 
meer te beleven, tenzij aan het incidentele uitglijden 
van bewindslieden en van 'profielmakende' Kamerle
den. Zou het, gelet op de huidige economische en 
maatschappelijke omstandigheden, zoveel anders 
gaan indien de Partij van de Arbeid van de coalitie 
deel zou uitmaken? Het is waar dat ook nu heel wat 
Kamerleden - ook uit regeringspartijen - wrokken 
over hun plicht de coalitie overeind te houden en hun 
vrijheid van optreden zien beperkt. 24 Dat heeft, ten 
eerste te maken met het voortdurend heen en weer 
zwenken van de normatieve opvatting over wat 'het 
parlement', dient te zijn. Voorts is het de klacht, be
halve van de kaltgestellte oppositie, van de backben
cher die wegens gebrek aan politiek gezag niet mee 
mag doen in het informele beraad. Hem of haar blijft 
weinig anders over dan de incidentele publieke ont
ploffing: leuk voor een plaatje in de krant maar van 
gering belang. Zijn of haar vrijheid daartoe is dan nog 
heel wat groter dan twintig jaar geleden en het is maar 
de vraag of dat louter als vooruitgang moet worden 
gekenschetst. 
Vanuit politieke machtsverhoudingen geredeneerd 
- maar evenzeer met de historie in de hand - is het 
onjuist en ook onbillijk om van de Tweede Kamer te 
verwachten dat zij 'het politiek beslissingscentrum' 
is. 25 Het politieke zwaartepunt ligt bij de regering en 
dat is - zij het met wisselend gewicht - ook altijd zo 
geweest. Een parlement heeft noch de structuur noch 
de noodzakelijke équipage tot regeren, met het kabi
net als 'uitvoerend comité'. Voorzover het werkelijk 
gaat meeregeren, belet het de noodzakelijke slagvaar
digheid van het kabinet, haalt het de noodzakelijke sa
menhang uit het beleid en vergruist het de politieke 
besluitvorming tot het hollen van incident naar inci
dent. Dat brengt schade toe aan het politieke gezag 
van regering en parlement beide en het brengt andere 
instituties in de verleiding om 'de winkel over te ne
men'. Een der minste risico's is nog dat de Eerste Ka
mer, die haar voortbestaan weer voor decennia verze
kerd weet, zichzelf gaat opwerpen als het forum van 
politieke bedachtzaamheid, wetgevende nauwgezet
heid en van het gezond verstand, niet gehinderd door 
een geïsoleerd verblijf onder de kaasstolp. 

Acbt remedies 
In weerwil van alle streven naar politisering en verdui
delijking van politieke tegenstellingen, maakt op de 
buitenstaander de politieke besluitvorming de indruk 
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van een geïsoleerd bedrijf onder een glazen stolp: 'wij 
zien elkaar wel, maar wij kunnen elkaar niet ver
staan.' Enerzijds heeft dat te maken met het noodza
kelijk falen van een systeem dat overbelast is geraakt 
en zijn eigen ambities niet kan naleven: ofwel de pro
blemen zijn te groot voor de kleine schaal waarop in 
Nederland effectieve beslissingen mogelijk zijn, ofwel 
problemen worden aangepakt op een niveau dat juist 
te hoog is om die in hun ingewikkeldheid te overzien. 
Dat levert veel bedrijvigheid op, maar niet telkens een 
overeenkomstig resultaat. 
In de tweede plaats is die politisering samengegaan 
met een groeiende homogeniteit in rekrutering van 
jonge, onervaren politici met een onvermijdelijk be
perkte maatschappelijke blik, die zich Juli-time op
sluiten in het politieke centrum. Ze scheppen - met 
ambtenaren en lobby-isten - een eigen wereld en een 
eigen taal, die hen niet slechts isoleert maar ook on
machtig maakt. De Kamer, opgezweept door veel te 
pretentieuze opvattingen over de centrale plaats van 
het parlement gaat zich - ten dele terecht, ten dele ten 
onrechte - bezig houden met onderdelen en details 
van het regeringsbeleid, zonder dat werkelijk te kun
nen. De gesloten beleidscircuits maken de leden tot in
dividuele politieke ondernemertjes die - noodge
dwongen? - meer hechten aan individueel succes dan 
aan gezamenlijk en gedisciplineerd werk in de kring 
van hun fractie. De buitenstaander kan dat niet meer 
volgen; helemaal niet als hij'of zij zijn volksvertegen
woordigers in amusementsprogramma's van de TV 
dingen ziet doen die zij in ieder geval niet kunnen. On
geloof in resultaten wordt dan begeleid door gebrek 
aan waardering voor het ambt. 
Kortom: de parlementaire democratie heeft 1984 
overleefd, maar vraag niet hoe! Vanuit een algemeen 
respect voor het beginsel van rechtsstaat en democra
tie, dat in Nederland nog steeds levend is gebleven, 
moet het mogelijk zijn gezag en effectiviteit van rege
ring en parlement te herstellen en te verbeteren. Niet 
zozeer met de middelen van de jaren zeventig, die een 
institutioneel karakter droegen, en ook niet door 
vooral het parlement tot iets te maken wat het niet kan 
zijn: de beslissende en leidende instantie in de samen
leving. De hierna volgende acht remedies zijn ener
zijds zeker zo ambitieus (soms zijn ambities eenvoudig 
onontkoombaar), anderzijds juist bescheidener dan 
wat doorgaans aan geneesmiddelen wordt aangereikt. 
Zij zijn zeker ook lang niet altijd nieuw; sommige zijn, 
onder andere in SenD al eerder aangereikt door Van 
Wijnen en Van Thijn, maar zij hebben aan belang niet 
ingeboet. 

1. Politisering van een aantal van onze grootste maat
schappelijke problemen (vrede en veiligheid, econo
mische ontwikkeling, technologische vernieuwing en 
herstel van werkgelegenheid) vergt een aanzienlijk 
groter schaal van beslissen dan het nationaal politiek 
stelsel. Daartoe zal een aanzienlijke versterking nodig 
zijn van de Europese instellingen, parlement en com
missie in het bijzonder. De Nederlandse politiek zal al 
haar kennis en vindingrijkheid moeten inzetten om die 
'Europeanisering' - zonder romantiek, maar in alle 
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zakelijkheid - te bevorderen. Als dat met de WEV26 

naast Europese Gemeenschap moet, het zij zo; evenals 
dat het geval is met de pragmatische aanvaarding van 
het Europa van 'twee snelheden' waarover de weer ac
tief geworden Fransen spreken. 
In elk geval past daarin niet het isoleren en op afstand 
houden van de Europese parlementariêrs door hun na
tionale collega's. Het is al ongelukkig genoeg dat die 
'Europeanen' in een vroeg stadium van ontwikkeling 
direct zijn gekozen; dat hoeft hen niet met verregaand 
isolement van partij en collega's in Den Haag te wor
den ingepeperd. 

2. De Nederlandse politici - die van de PvdA in het 
bijzonder - moeten worden verlost van het idee, dat 
het parlement het land regeert en als machtscentrum 
de samenleving richting geeft. Dat kan het niet en de 
samenleving aanvaardt dat ook niet. In de praktijk 
kan ook de centrale overheid als geheel het niet aan op 
te treden als enig behoedster van het algemeen belang. 
Door adequate wetgeving kan de overheid conflicten 
vermijden, tegengaan of beslechten en voorts onrecht 
beëindigen dat voortkomt uit ongelijke machtsverde
ling. Voor het overige zal zij, meer dan tot nu toe, 
maatschappelijke zorg enerzijds moeten overlaten aan 
autonoom bestuur van gemeenten en aan provincies; 
dat laatste door allerlei oncontroleerbare gedeconcen
treerde ambtelijke diensten te decentraliseren. Ander
zijds zal zij meer vertrouwen moeten ontwikkelen in 
maatschappelijke instanties die hun eigen domein en 
de waarden verdeling daar beter vermogen te overzien 
dan Haagse ambtenaren. Zoals Kalma27 al schreef: 
dat is niet slechts een kwestie van effectiviteit maar 
ook van politieke ethiek. De overheid kan daarbij niet 
meer dan gelijkwaardige rechtsverhoudingen schep
pen en garanderen en de grenzen van diverse domei
nen goed bepalen. 

3. Regering en parlement zullen de wet de plaats moe
ten hergeven die haar toekomt, in het centrum van de 
algemene normbepaling en -handhaving. Dat bete
kent dat ook een regering met de PvdA veel energie zal 
moeten steken in wat nu deregulering heet: het vervan
gen van circulaire-bombardementen door behoorlijke 
regelgeving.28 Memories van Toelichting zullen juist 
aan deze aspecten veel en grondig aandacht moeten 
geven, evenals aan de vraag waarom aan delegatie in 
de regelgeving de voorkeur moet worden gegeven. 
Van de Kamer vergt dat veel meer aandacht voor de 
kwaliteit van de wet- en regelgeving, ook waar het 
haar eigen amenderingen betreft. Het aantal Kamerle
den-vakjuristen is aanzien lij k gedaald sedert 1945. 
Dat hoeft niet schadelijk te zijn, mits de Kamer zelf 
haar juridische expertise - bij voorbeeld van de grif
fie - voldoende versterkt. 
Regering en Kamer zullen zichzelf voorts moeten ver
lossen van het idee 'klaar' te zijn zodra wet en bijbeho
rende lagere regelgeving in het Staatsblad staan. 
Doorgaans begint de 'ellende' daarna pas echt. Er zal 
veel aandacht moeten worden gegeven aan wetseva
luatie en 'effectrapportage' . In de ministerraad bete
kent dat een centrale plaats in de beoordeling van 

nieuwe wetgeving voor de minister van Justitie, ook al 
zullen de collega's daardoor - evenals bij Financiën -
hun enthousiasme tot presteren zien afgeremd .29 

In de regel behoren ontwerpen van Algemene Maatre
gelen van Bestuur (AMVB) vooraf naar de Kamer te 
worden gezonden. Als zij die mooi vindt, kan de 
AMVB stilzwijgend geacht worden te zijn aanvaard. 
Het idee is al betrekkelijk oud - afkomstig immers 
van de oud-fractievoorzitter van de PvdA, Van der 
Goes van Naters - maar nooit ten uitvoer gebracht. 30 

Meer dan ooit verdient zijn idee - in Groot Brittanië 
de normale praktijk - werkelijkheid te worden. Op 
deze manier keert de Kamer - zonder angst voor vol
dongen feiten - weer wat meer terug van mederege
ring naar medewetgeving. Dat proces kan trouwens 
worden bevorderd door in het algemeen duurzame 
subsidieregelingen onder te brengen in de formele wet. 
De jaarlijkse begrotingsdebatten zouden overigens 
- hoewel wetgevend van aard - kunnen worden ver
plaatst naar de vev. De 'lege' vergaderzaal van het 
plenum komt dan ook niet meer zo pijnlijk zichtbaar 
voor het publieke oog van de camera. De plenaire ver
gadering zou zich in het kader van de begroting moe
ten beperken tot de algemene beschouwingen en overi
gens, voor zover nodig, tot de stemmingen. 

4. Beleidsnota's en -plannen zouden ofwel het karak
ter dienen te krijgen van wet (de toekomst van de 
Waddenzee bij voorbeeld kan niet worden afgedaan in 
een PKB-procedure; daar is zij veel te belangrijk voor) 
ofwel in gestandaardiseerde en amendabele vorm aan 
de Kamer moeten worden aangeboden. Veel van wat 
de overheid moet doen, verdraagt zich slecht met de 1-

starheid van de wet, maar daar moet a) niet te gemak
kelijk van worden uitgegaan en b) het moet niet leiden 
tot voor de Kamer onontwarbare nota-teksten. Aldus 
kan de amenderende motie worden vervangen dObr 
echte amendementen, overigens voorbehouden aan de 
Tweede Kamer alleen. 

5. Zoals Van Thijn het al in '75 voorstelde: de met no
ta's, plannen en conceptwetsvoorstellen gepaard 
gaande procedures van advies en inspraak behoren ter 
beslissing aan de Kamer toe. Nu wordt zij veelal met 
'suf-geadviseerde' stukken voor het blok gezet. Zij 
moet, net als bij PKB (de planologische kernbeslis
sing), formeel in staat zijn regeringsplannen te stuiten, 
alvorens die het 'overlegcircus' ingaan. 
Intussen is er een begin gemaakt met de beperking van 
advies- en overleglichamen - op voorstel van de 
commissie- Van der Ploeg - en daar moet zeker niet 
mee worden gestopt. Geïnstitutionaliseerde raden ver
sterken het 'kaasstolp'-karakter van de politieke 
besluitvorming, vooral als het om representatie van 
(gebureaucratiseerde) belangen gaat. 

6. AI eerder is de noodzaak bepleit van versterking van 
juridische deskundigheid in de Kamer . In het alge
meen wordt hier het pleidooi van Van Wijnen uit '74 
herhaald tot versterking van vooral de vaste-commis
siestaven. Die moeten het nu doen met hun griffier en 
dat is te weinig . Komt het tot een veelvuldiger gebruik 
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van de enquête door vaste commissies - voor de par
lementaire controletaak nogal effectief - dan vergt 
dat temeer een kleine maar goed toegeruste staf. (Om 
het kaasstolp syndroom niet te versterken, zoals ge
beurd bij de Raad van State, moet het een kleine en 
controleerbare staf blijven.) 
In het verleden zijn vooral fracties en individuele Ka
merleden beter van staf voorzien. Daargelaten dat dit 
vooral het activisme in de hand heeft gewerkt en min
der de deskundigheid, het voor controle en wetgeving 
zo belangrijke commissiewerk heeft er sterk onder ge
leden. Wellicht is voor de werkwijze van de Kamer en 
tegen de totale verkokering daar een tegenhanger no
dig van de regeringscommissaris voor de reorganisatie 
van de rijksdienst. Te zamen met presidium en leiding 
van de respectieve fracties zou zo'n parlementair com
missaris voorstellen moeten ontwikkelen tot verster
king van kennis en invloed van de Tweede Kamer. De 
'commissie werkwijze' komt er blijkbaar onvoldoen
de aan toe en redeneert ook erg sterk in termen van 
reglementswijzigingen. 

7. Met of zonder 'parlementair commissaris' zal er 
- zoals Van Wijnen elf jaar geleden in SenD al opper
de - het een en ander moeten gebeuren aan de organi
satie van het fractiewerk . Het management faalt, al
thans in een aantal grote fracties (waaronder die van 
de Partij van de Arbeid), vrijwel volledig. Een ordelij
ke wijze van werken vergt een strakker en, jawel, meer 

~ hiërarchisch geordende leiding, zowel over beginners 
~ en backbenchers als over fractiestaf. 

__________ Het is trouwens de vraag of het ledental van de Kamer 
~ -------/ niet nogal ongelukkig is: te groot voor servet en te 

'~klein voor tafellaken. Honderd en vijftig Juli-timers 
leveren veel nutteloze overbelasting op, maar het zijn 
r te weinig om echt werk te maken van diepgaande 

maatschappelijke contacten in de nu zo verdacht ge
maakte bestuurlijke en maatschappelijke nevenfunc
ties. Het zijn er te veel om echt grondig ervaren en ge
zaghebbende politici in één huis te concentreren. Kort
om: het moeten er veel meer worden dan het huidige 
aantal, waarvan het grootste deel zijn tijd - onder de 
kaasstolp vandaan - hoofdzakelijk in de 'buiten
lucht' doorbrengt; ofhet idee van Van Thijn wordt ge
volgd door een inkrimping tot honderd vOlledig voor 
het Kamerwerk bestemde leden die worden voorzien 
van goede staven voor hen persoonlijk,de griffie, de 
commissies en de fracties. Als de Amerikaanse Senaat 
het met een goede honderd leden aan kan, dan zeker 
de Nederlandse Kamer. Dat zou ook in de bevolking 
de noodzakelijke achting voor het ambt van volksver
tegenwoordiger versterken. 

8. Ongeacht de omvang van de Tweede Kamer, zullen 
de partijen nauwgezetter dienen te worden in de rekru
tering van nieuwe kandidaten voor het parlement. 
Spreiding naar gewest, activiteit voor de partij en 
ideologische rechtzinnigheid zijn niet van onbelang, 
maar grote en langdurige maatschappelijke ervaring, 
alsmede kennis van grote vraagstukken zijn van meer 
gewicht. Zulke zwaargewichten - die trouwens best 
ouder mogen zijn dan vijfenzestig jaar; een leeftijds-
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grens behoort voor de volksvertegenwoordiging niet 
te gelden - zijn natuurlijk eigenwijzer jegens de partij 
dan jonge en onervaren carrièrepolitici, maar dat 
maakt hen niet noodzakelijkerwijze minder invloed
rijk en doeltreffend. Zelfs niet, als zij contact blijven 
houden met hun vorige beroep of bedrijf. 
Dat spaart de partij de moeite van veel te gedetailleer
de verkiezingsprogramma's. Die hinderen bekwame 
politici in hun noodzakelijke bewegingsvrijheid en zij 
legitimeren zwakke Kamerleden te gemakkelijk tegen
over hun achterban. Dan zwijg ik nog maar over het 
feit dat zulke programma's geen kiezer over de drem-
pel vermogen te helpen. . 
Tenslotte herhaal ik hier graag de suggestie van Van 
Wijnen dat nieuw gekozen Kamerleden, hetzij door 
het reglement van orde van de Tweede Kamer, hetzij 
door hun partij verplicht behoren te worden een korte 
maar gedegen opleiding te volgen in taken, werkwijze 
en procedures van de Kamer; daarmee tevens in de be
perkingen van wat een parlement vermag. 

Ed. van Thijn heeft meermalen terecht gewezen op het 
feit dat voor sociaal-democraten een invloedrijk en ge
zaghebbend werkend parlement een zaak van levens
belang is. Zijn vermaan verdient in de Partij van de 
Arbeid - maar ook daarbuiten - ernstig te worden 
genomen, ook als men de plaats van het parlement in 
de democratie niet precies zo ziet als hij. De PvdA 
moet voordurend bereid zijn het functioneren van de 
volksvertegenwoordiging opnieuw te waarderen om er 
de nodige gevolgen aan te verbinden, ook voor haar 
eigen activiteiten in en buiten het parle·ment. Zij mag 
haar bijdrage aan het nu ontstane isolement van het 
Binnenhof in elk geval niet zo ver drijven dat anderen 
daarvan gebruik maken door zich er in hun politieke 
taal van te distantiëren en - zoals bondskanselier Kohl 
- een populistisch beroep te doen op Die Menschen 
draussen im Lande. Tussen parlement en samenleving 
behoort geen onderscheid te bestaan als tussen 'bin
nen' en 'buiten'. 

Noten 
• Dit artikel werd op 1 december afgesloten, zodat het 

rapport van de parlementaire enquêtecommissie-RSV er 
niet meer in kon worden verwerkt, evenmin als de oratie 
van Van Schendelen, Over de kwaliteit van de Tweede 
Kamer, Alphen a.d. Rijn, 1984. 

1. Ben Knapen, Het Duitse onbehagen, een land op zoek 
naar identiteit, Amsterdam 1983, p. 17. 

2. J. Th. J van den Berg, 'Geïsoleerd op het Binnenhof' , 
Socialisme en Democratie, 39 (1982), p. 3-16. 
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trouw; J. J. Vis heeft dat het politiek-publicitair complex 
genoemd. J . J. Vis, 'Parlementaire pretenties, praktij-
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van Van Thijn in zijn, in nt. 5 genoemde artikel in Sen 
D . Hij is later trouwens wel wat minder 'monistisch' ge
worden in zijn opvattingen. Van Wijnen is in zijn (even
eens in nt. 5 genoemde) artikel aanzienlijk voorzichtiger 
en citeert met instemming sceptische auteurs als Mackin
tosh . 

26. De WEU is de Westeuropese Unie die, als eerste defen- r 
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Alexander Herzen: de denkbeelden van een 

sceptische revolutionair 

Alexander Ivan 0 vitsj Herzen' was een Russische revo
lutionair, die één der markantste figuren uit het poli
tieke en literaire leven van de Europese negentiende 
eeuw is geweest. Hij werd op 6 april 1812 in Moskou 
geboren vlak voordat de stad door de legers van Napo
leon werd veroverd en gedeeltelijk in vlammen zou op
gaan. Hij verliet Rusland in 1847 als politieke balling 
en is na vele omzwervingen door Europa op 21 januari 
1870 in Parijs overleden, vlak voordat deze stad door 
Pruisische troepen zou worden vernederd . 
Herzen heeft ons zelf in een omvangrijke autobiogra
fie een unieke getuigenis nagelaten van zijn leven en 
van zijn tijd. Deze is na zijn dood gepubliceerd onder 
de titel Byloje i Doemy (letterlijk: Het Verleden en het 
Gedachte). 2 De memoires van Herzen zijn onder meer 
door de Britse historicus Isaiah Berlin, die een aantal 
voortreffelijke essays over Herzen geschreven heeft3 , 

geprezen als een der grootste historische en literaire 
meesterwerken uit de negentiende eeuw, op eenzelfde 
voetstuk te plaatsen als de werken van zijn bekendere 
tijd- en landgenoten Tolstoj, Toergenjev en Dosto
jevski. Dank zij Charles Timmer zullen Herzens me
moires binnenkort toegankelijk worden voor het Ne
derlandse lezerspubliek. Herzen heeft zijn autobio
grafie een vrijwel onvertaalbare Russische titel meege
geven, die Timmer in het Nederlands Peiten en Ge
dachten4 heeft genoemd. Het is kostelijk leesvoer voor 
wie belangstelling heeft voor de levendige en directe 
ontboezemingen van een kritische Russische denker, 
die volgens Timmer beurtelings optrad als getuige van 
gebeurtenissen en als verdediger van tijdgenoten en 
sociale stromingen waarbij hij betrokken was. 
Herzen is echter niet alleen boeiend als een getuige van 
zijn tijd. Hij is ook degene geweest die de revolutionai
re opvattingen van hemzelf en zijn revolutionaire 
vrienden aan een voor zijn tijd ongewoon openhartige 
en kritische zelf-analyse heeft onderworpen . Ondanks 
zijn levenslange afkeer van tsarisme en andere vormen 
van despotisme is Herzen zich vooral door zijn eigen 
ervaringen in ballingschap bewust geworden dat er 
ook grote gevaren dreigden van de kant van zijn socia
listische en revolutionaire bondgenoten. Na zijn emi
gratie naar West-Europa, waar hij in 1848 het Parijse 
junioproer voor eigen ogen heeft zien neerslaan, is hij 
steeds meer gaan twijfelen aan zijn voorheen onwan
kelbaar en 'romantisch' geloof in revolutie en socia
lisme. Het jammerlijk falen der Europese revoluties 
van 1848 kon zijns inziens niet alleen worden toege
schreven aan geweld en onderdrukking der heersende 
klassen, maar ook aan hemzelf en zijn revolutionaire 
vrienden, die met grote naïviteit onvervulbare revolu
tionaire spookbeelden zouden hebben nagejaagd. Hij 
begon zich af te vrafen hoe geloofwaardig revolutio
naire idealen eigenlijk wel zijn, indien deze slechts ge-
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baseerd zijn op abstracte en ogenschijnlijk rationele 
historische schema's , waarin echter een concrete band 
met de werkelijkheid ontbreekt. Wat zou er gebeuren 
indien men zulke theorieën in de praktijk zou willen 
brengen? Zou het fanatieke najagen van, wellicht 
nooit of alleen in een verre onzekere toekomst te ver
wezenlijken, revolutionaire programma's niet slechts 
tot zinloos bloedvergieten leiden en de oude tyrannie 
door een nieuwe doen vervangen? Mag men het heden 
opofferen aan een vage en onzekere toekomst? Heiligt 
het revolutionaire doel alle middelen? Ziet men zich in 
revolutionaire situaties niet juist voor het dilemma ge
plaatst dat geweld de oorspronkelijke idealen onher
kenbaar kan veranderen? 
Zonder dat naar volledigheid kan worden gestreefd, 
zal hieronder eerst aandacht worden besteed aan de 
door Herzen gegeven antwoorden op deze en andere 
pertinente vragen aan zijn revolutionaire tijdgenoten, 
die naar mijn mening hun actualiteit nog nauwelijks 
verloren hebben. De politieke lessen die Herzen zelf 
uit het falen der Europese revoluties heeft getrokken, 
hebben hem een opvatting over de geschiedenis doen 
verkondigen, die wezenlijk niet-deterministisch van 
aard is en dan ook duidelijk botste met de gedachte 
van zijn revolutionaire tijdgenoten hierover. Herzen 
geloofde niet langer in het bestaan van historische wet
ten en daarop gebaseerde 'rationele' revolutionaire 
schema's . De geschiedenis kende volgens hem geen 
plan dat de mensheid naar het socialistisch paradijs 
zou leiden. 
Deze opvattingen werden Herzen overigens door zijn 
revolutionaire tijdgenoten niet in dank afgenomen en 
zijn invloed op de verdere ontwikkelingen van de soci
alistische bewegingen in Rusland en Europa is dan ook 
beperkt gebleven. In zijn vaderland wordt hij thans 
weliswaar vereerd als een der geestelijke vaders van de 
Russische revolutie, maar zoals we nog zullen zien om 
de verkeerde redenen. Herzens kritische analyse van 
revolutionaire en socialistische idealen wordt name
lijk vrijwel geheel genegeerd . Dit is natuurlijk niet zo 
verbazingwekkend, omdat twijfel aan het commu
nistische ideaal immers een der grootste erfzondes is, 
die een marxist-leninist kan begaan. 
Hieronder zal tenslotte worden betoogd dat Herzen's 
denkbeelden en politieke activiteiten veel dichter ston
den bij de politieke koers , die de sociaal-democratie 
later in West-Europa gevolgd heeft. Met veel meer 
recht van spreken zou men hem een inspirerende voor
loper van de sociaal-democratische beweging kunnen 
noemen, die hem echter te weinig schijnt te kennen. 
Vandaar ook onderstaande poging om het leven en 
denken van deze bijzondere Russische revolutionair 
aan de vergetelheid te ontrukken. 
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Een geëngageerde scepticus 
In december 1825 vond op het Senaatsplein van Pe
tersburg een mislukte opstand plaats van een aantal 
officieren, die in de Russische geschiedenis bekend 
zijn geworden als de 'Dekabristen' . Deze rebellerende 
officieren van aristocratische huize zorgden voor een 
grote opschudding toen achteraf bekend werd dat zij 
meer beraamd hadden dan alleen een paleisrevolutie. 
Ze hadden de tsaristische autocratie zelf ten val willen 
brengen ten behoeve van een nieuwe revolutionaire or
de, waarover bij de samenzweerders vage en uiteenlo
pende voorstellen bestonden maar waarin de lijfeigen
schap der Russische boeren in elk geval onmiddellijk 
zou zijn afgeschaft. De samenzweerders werden door 
de nieuwe tsaar Nicolaas I streng gestraft: vijf leiders 
werden opgehangen en een aantal andere jonge offi
cieren uit soms de aanzienlijkste kringen ontving lang
durige gevangenisstraffen of werd naar Siberië ver
bannen. De toen pas veertienjarige Herzen reageerde 
op deze gebeurtenissen met een plechtige belofte. In 
zijn autobiografie heeft hij beschreven hoe hij en zijn 
boezemvriend Nikolaj Ogarjov elkaar op de 'mussen
heuvels' (thans Leninheuvels) voor het aangezicht van 
heel Moskou plechtig zwoeren dat zij 'de martelaren 
van de veertiende december ' zouden wreken. Deze da
tum wordt wel beschouwd als de geboortedag van de 
Russische revolutionaire beweging, die zou eindigen 
in de oktoberrevolutie van 1917. 
Herzen heeft de revolutionaire fakkel der Dekabristen 
inderdaad verder gedragen. Toen hij ruim twintig jaar 
later in 1847 besloot om naar West-Europa te emigre
ren (hij zou nooit meer naar Rusland terugkeren), was 
hij op dat moment reeds een der leiders geworden van 
de Russische intelligentsia, die hij aanspoorde partij te 
kiezen tegen de tsaar en voor revolutionaire vernieu
wing . Herzen was een der briljante 'mannen van de 
veertiger jaren': schrijvers, dichters , critici, geleerden 
en andere creatieve geesten, die nog niets uniforms of 
dogmatisch hadden. Deze eerste generatie van Russi
sche revolutionairen verschilde vaak van mening en 
verkondigde dikwijls tegenstrijdige sociale en politie
ke theorieën, maar wat allen verbond was vijandig
heid tegen de bestaande orde en vertrouwen in de na
derende revolutie, die Rusland moreel en sociaal zou 
emanciperen. Deze revolutionaire opvattingen von
den overigens alleen in beperkte termen hun uitdruk
king in de literatuur. Van politieke actie kon geen 
sprake zijn omdat Herzen en de zijnen nauwlettend 
werden gadegeslagen door de tsaristische geheime po
litie en zelfs voor het huldigen van hun kritische opvat
tingen werden gestraft. Zo was Herzen gedurende zijn 
studententijd aan de universiteit van Moskou reeds 
opgevallen als een scherpzinnige vrijdenker met een 
kritische houding tegenover de tsaar. Zonder enig an
der delict te hebben begaan dan deze opvattingen te 
huldigen , werd hij in 1835 gearresteerd en verbannen 
naar de plaats Perm. Herzen heeft zelf beschreven wat 
deze verbanning voor hem betekende: 'Uit de kinder
kamer was ik overgegaan naar de collegezaal, van de 
collegezaal naar een kring van vrienden, theorieën, 
dromen, mensen die je na stonden, geen enkele zake
lijke relatie . .. Daarna de gevangenis, om alles wat te 

laten bezinken. Het contact met het leven in de prak
tijk, dat begon nu hier, in een plaats tegen de bergrug 
van de Oeral aan '. S 

Herzen leerde tijdens zijn verbanningstijd de stomp
zinnige wreedheid van de tsaristische bureaucratie op 
het platteland nog beter kennen. Negen jaren verban
ning hebben hem dan ook slechts gesterkt in z'n revo
lutionaire overtuigingen. 
Toen Herzen in 1843 toestemming kreeg om weer naar 
Moskou terug te keren, werd hij aldaar samen met de 
om zijn scherpe pen gevreesde literatuurcriticus Vissa
rion Belinski het middelpunt van een revolutionaire 
kring, die zich naar buiten toe manifesteerde als 'lite
raire kring'. Herzen en Belinski fungeerden in die tijd 
als het sociale geweten van de Russische intelligentsia. 
Zij waren zelf van de naderende morele en sociale ver
heffing van Rusland overtuigd en achtten het de plicht 
van iedere Russische schrijver om de lezer hiervan te 
doordringen . Toen Gogol in 1847 een reactionair ge
schrift publiceerde, waarin hij pleitte voor een regene
ratie van het oude systeem van de tsaar, landeigenaars 
en lijfeigenen, reageerde Belinski getergd met een 
open brief die in de Russische literatuur beroemd is ge
worden: ' ... men kan niet zwijgen wanneer onder de 
dekmantel van de religie en met steun van de zweep 
valsheid en immoraliteit als waarheid en deugd wordt 
gepredikt. Ja, ik hield van je, met alle hartstocht van 
een man die door de banden van het bloed aan zijn va
derland gebonden is en 's lands hoop, glorie, trots, een 
van zijn grote leiders op het pad naar bewustzijn, ont
wikkeling en vooruitgang bemint. ( . . . ) Rusland ziet 
z'n redding niet in mystieke of esthetische idealen, 
maar in de prestaties van opvoeding, beschaving en 
menselijke cultuur. '6 

Ondanks het verstikkende openbare klimaat en de 
voortdurende surveillance van de geheime politie, zijn 
deze jaren in Moskou voor Herzen een gelukkige en 
verwachtingsvolle tijd geweest. Zijn vertrouwen in 
vooruitgang en revolutie was nog ongeschokt, hij ver
keerde onder hechte vrienden en was gelukkig ge
trouwd. Maar de revolutionaire frustratie, het besef 
dat hij in Rusland voorlopig niets kon uitrichten, was 
groeiende. Het verleidde hem tot zijn besluit om in 
1847 Rusland te verlaten en zijn revolutionaire activi
teiten vanuit het meer 'verlichte' West-Europa voort 
te zetten, waarover hij bepaald romantische verwach
tingen koesterde. Zonder het te weten nam Herzen af
scheid van de beste helft van zijn leven en zouden hem 
nog grote teleurstellingen, meningsverschillen met 
vrienden en onvermijdelijke verkoelingen te wachten 
staan. Reeds een jaar na zijn emigratie was hij getuige 
van de mislukking der Europese revoluties en een paar 
jaar later wachtte hem ook rampspoed in zijn per
soonlijk leven. 
Herzen heeft in zijn autobiografie op zeldzaam open
hartige wijze afgerekend met zijn persoonlijke en poli
tieke teleurstellingen. Zijn persoonlijk drama zal hier 
verder buiten beschouwing worden gelaten. 7 Van nu 
af aan zullen de politieke lessen centraal staan, die hij 
uit het mislukken der Europese revoluties heeft ge
trokken. Hij heeft zijn ervaringen over deze bewogen 
Europese revolutietijd opgetekend in Van de andere 
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Oever. 8 In dit politieke essay toont Herzen zich ont
goocheld over het geestelijk en politiek klimaat van 
West-Europa, dat geheel niet beantwoordde aan zijn 
overigens van te voren geromantiseerde verwachtin
gen. In het bijzonder richtte hij een felle aanklacht te
gen de Europese bourgeoisie en liberalen, die een revo
lutie hadden ontketend zonder te weten waaraan zij 
waren begonnen: 'De liberalen hebben lang gespeeld 
en gesold met de idee van een revolutie en hun gestoei 
heeft voortgeduurd tot 24 februari. De uitbarsting van 
volkswoede heeft hen de kast opgejaagd en hun ge
toond, waar ze naartoe gingen en waar ze anderen mee 
naartoe sleepten; toen ze de afgrond zagen die voor 
hun voeten gaapte werden ze bleek; zij zagen dat niet 
alleen in elkaar stortte wat zij als verouderde vooroor
delen beschouwden, maar ook al het andere, dat zij 
voor eeuwige waarheden hielden ( .. .j. De liberalen 
stonden versteld dat de arbeider zo 'n grote bek durfde 
opzetten, veroverden stormenderhand de straten van 
Parijs, bedekten die met arbeiderslijken en verscholen 
zich voor hun broeders achter de bajonetten van de 
staat van beleg om aldus de openbare orde en bescha
ving te redden. '9 

Het zal duidelijk zijn dat Herzen de Europese bour
geoisie al evenzeer ging minachten als zijn eigen tsaar. 
Hij had evenmin veel vertrouwen in de voor die tijd 
progressieve liberale opvattingen over de parlementai
re republiek. Over de Franse dichter-staatsman La
martine heeft hij zich bij voorbeeld in zeer sarcastische 
zin uitgelaten. Het later zo virulent geworden Russi
sche wantrouwen in constitutionalisme vindt men 
reeds bij Herzen terug. Het 'naargeestig constitutio
nalisme met alle bijbehorend gekeuvel ( . .. ), die we
reld van gediscussieer, onenigheid en onverzoenlijke 
tegenspraak' kon zijns inziens tot niets anders leiden 
dan handhaving van de status-quo achter de valse pre
tenties van representativiteit en redelijkheid. 
Herzen stak naar aanleiding van 1848 echter ook de 
hand in eigen boezem. Hij is zich steeds kritischer 
gaan afvragen of de revolutionaire idealen van hem
zelf en zijn vrienden eigenlijk wel realistisch waren. 
Waren de ideeën van Franse socialisten als Louis 
Blanc en Blanqui niet utopisch gebleken? Hadden zij 
het volk niet opgezweept tot het zogenaamde juni
oproer in Parijs, een uitzichtloze arbeidersopstand die 
meedogenloos is neergeslagen? Waren zij niet ook zelf 
medeschuldig aan de catastrofe van 1848 doordat zij 
naïef maar met groot fanatisme onvervulbare revolu
tionaire plannen hadden nagejaagd? Waarom zouden 
wij het heden moeten opofferen aan een vage en on
voorspelbare toekomst, indien hiervoor offers moeten 
worden gebracht die slechts kunnen leiden tot de ver
nietiging van wat heden waardevol is in mens en maat
schappij? Herzen rekende met zijn eigen naïeve voor
uitgangsgeloof af in het volgende beroemd geworden 
citaat: 'Als de vooruitgang een doel is, waarvoor wer
ken we dan? Wie is deze Moloch, die, naarmate de slo
vers hem naderbij komen, in plaats van ze te belonen 
terugwijkt en, als troost voor de uitgeputte en ten on
dergang gedoemde menigten, die hem toeroepen 'Mo
rituri te salutant', alleen maar weet te antwoorden met 
de bittere spotternij dat het er na de dood prachtig op 
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aarde uit zal zien? Of wilt U soms de mensen van nu 
veroordelen tot het trieste lot ( .. .j om de ongelukkige 
arbeiders te zijn, die tot de knieën in de modder, een 
schuit voorttrekken met een geheimzinnige lading en 
met het nederige opschrift 'Vooruitgang in de toe
komst' op de vlag? De afgetobde slepers vallen onder
weg neer, anderen pakken met frisse krachten de 
sleeptouwen, maar de af te leggen weg (. .. ) blijft even 
lang als aan het begin, want aan de vooruitgang komt 
nooit een eind. Dit alleen al moest de mensen op hun 
hoede doen zijn; een doel dat oneindig ver weg ligt is 
geen doel, maar ten hoogste een valstrik; een doel 
moet dicht voor de hand liggen, op zijn best betere ar
beidsvoorwaarden ofplezier in je werk'. 10 

Herzen werd dus een verklaard tegenstander van het 
dogmatisch en onverzoenlijk najagen van zogenaamd 
rationele maatschappelijke schema's, van theoreti
sche sociale idealen. Hij vond dat er al genoeg bloed 
was geofferd op het altaar van abstracte en alleen in 
een verre toekomst ooit te verwezenlijken idealen en 
hij waarschuwde zijn revolutionaire vrienden dat hun 
fanatieke inspanningen ten behoeve van zulke doelen 
geen ander resultaat zouden kunnen hebben dan de 
vervanging van de oude sociale tirannie door een nieu
we. Herzen had zelfs een voorgevoel van de komende 
communistische catastrofe: 'Wie zal ons afmaken? 
Het seniele barbarisme van de scepter of het wilde bar
barisme van het communisme? De met bloed be
smeurde sabel of de rode vlag (. .. ) Het communisme 
zal als een geweldige storm door de wereld razen -
verschrikkelijk, bloedig, snel . .. '11 Men zou kunnen 
concluderen dat de Europese revoluties van Herzen 
een geëngageerde scepticus hebben gemaakt, die 
sindsdien heeft geprobeerd om zijn revolutionaire en
gagement en idealisme te verzoenen met zijn latere 
meer pragmatische en sceptische inzichten. Een scepti
sche levenshouding heeft vaak tot gevolg dat men poli
tiek langs de zijlijn blijft staan, weliswaar kritiek heeft 
op alle partijen binnen het politieke strijdveld, maar 
zichzelf niet vastlegt. Partij kiezen in strijdpunten die 
toch allemaal absurd zijn en tot niets leiden heeft im
mers geen zin? Herzen kan echter allerminst verweten 
worden dat hij zich na 1848 niet meer in het politieke 
strijdgewoel heeft gemengd. Juist van na de teleurstel
ling dateren zijn rijpere geschriften en politieke activi
teiten. Scepsis leidde bij Herzen dus niet tot onver
schilligheid ten aanzien van onrecht en menselijk lij
den. Zelf heeft hij eens geschreven dat hij niet, als 
Ooethe, vanuit een veilige Olympische hoogte geamu
seerd wilde neerkijken op de beroeringen in de wereld, 
op die gistende chaos die machteloos tot stolling tracht 
te komen. Door zijn sceptische houding tegenover alle 
partijen en doctrines kan hij echter moeilijk meer tot 
een bepaald kamp gerekend worden. Hij voerde eigen
lijk een persoonlijke kruistocht tegen alle kampen, een 
strijd op meerdere fronten tegen alle vijanden van de 
persoonlijke vrijheid, in de eerste plaats tegen de 
tsaar, maar ook tegen revolutionairen, die de vrijheid 
wilden offeren op het een of andere altaar van de toe
komst. Heeft de geschiedenis Herzen niet gelijk gege
ven wanneer hij verklaart dat de mensheid het best ge
diend zou zijn bij de ontmaskering van alle onzinnige 
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prognoses en onvervulbare sociale verwachtingen? 
Eerst dan zou de mens weer vrij zijn om het leven te 
zien als doel in zichzelf. Elk tijdperk, ieder geslacht, 
elk mensenleven heeft volgens Herzen zijn eigen doel. 
Onderweg doen zich nieuwe eisen voor, nieuwe erva
ringen, middelen en bekwaamheden, die hem in staat 
stellen zijn leven telkens te vernieuwen en weer op te 
bouwen. De mens heeft echter de instinctieve neiging 
om de toekomst te willen bezitten, als hij geboren is 
wil hij in eeuwigheid blijven leven. Daarom haalt hij 
zich allerlei onzinnige ideeën en plannen in het hoofd 
die hem de illusie geven meester over zijn eigen toe
komst te zijn. Maar wat heeft het eigenlijk voor zin, 
vraagt Herzen zich af, om naar het eind te kijken? 
Waarom tranen vergieten bij de gedachte dat de mens 
wordt geboren om te sterven? Naar de afloop kijken in 
plaats van naar de zaak zelf is een enorme fout: 'Moet 
men dan soms de natuur haten omdat bloesems zich 
's ochtends ontplooien en tegen de avond verwelken, 
omdat zij de roos en de lelie niet de soliditeit van een 
keisteen vermag te geven?'12 De kern van Herzens 
denkbeelden is zijn besef dat de fundamentele proble
men wellicht nooit oplosbaar zullen blijken te zijn . 
Het beste dat men kan doen is te proberen ze op te los
sen, in de wetenschap dat geen enkel socialistisch of 
welk ander maatschappelijk programma dan ook een 
garantie kan bieden op geluk of een rationeel open
baar leven. Het bedroefde Herzen overigens aller
minst dat het rationele paradijs op aarde onbereikbaar 
zal zijn . Heeft de geschiedenis een plan, een libretto? 
Gelukkig niet, antwoordt Herzen, want anders ' ... 
verliest de geschiedenis al haar belangwekkendheid, 
dan zal zij saai, overbodig en bespottelijk worden 
( . . . ) In de historie is alles improvisatie, alles wille
keurig, alles ex-tempore, er zijn geen vooraf bepaalde 
grenzen, het traject staat niet bij voorbaat vast, er zijn 
allerlei mogelijkheden en onmogelijkheden. '13 Her
zen geloofde dus niet in historische schema's of 
kosmische patronen, er is alleen de levensstroom, 
hartstocht, wil, vindingrijkheid. Soms zijn er wegen, 
soms niet; waar geen weg is zal het menselijk vernuft 
zich een eigen weg moeten banen. 
Herzen heeft na 1848 met wisselend succes geprobeerd 
om deze voor zijn tijd bepaald opmerkelijke non
deterministische geschiedenis opvatting in de praktijk 
te brengen. Zo is hij in reactie op zijn teleurstelling 
over de mislukte Europese revoluties begonnen een 
nieuwe theorie over de ontwikkeling van het Russische 
socialisme te ontwikkelen, waarin hij heeft gepro
beerd aan te tonen dat Rusland juist dank zij de rela
tief zwakke positie van zowel zijn bourgeoisie als pro
letariaat niet dezelfde kapitalistische beproevingen 
zou behoeven door te maken, die hem in West-Europa 
met walging vervulden . Hij schijnt te hebben geloofd 
dat de Russische revolutie haar oorsprong en inspira
tie had kunnen vinden op het platteland, waar in de 
Russische dorpsgemeenschap, 'obsjtsjina' of 'mir' ge
naamd, unieke democratische eigenschappen on
danks eeuwenlange onderdrukking bewaard zouden 
zijn gebleven, die slechts behoefden te worden gereac
tiveerd. Op de twijfelachtige merites van zijn ideeën 
over het Russische socialisme zal hier niet dieper wor-

den ingegaan. 14 Het mag echter ironisch heten dat 
Herzen met deze theorie de intellectuele bouwstenen 
heeft aangereikt voor het revolutionaire populisme 
van een latere generatie Russische revolutionairen on
der leiding van Tsjernysjevski en Dobroljoebov. Hij 
heeft zelfs het Londense kantoor helpen oprichten van 
'Zemlja i Volja' (Land en Vrijheid), een revolutionair
populistische organisatie, waarvan splintergroepen la
ter hun toevlucht zouden nemen tot tereurmethoden, 
die Herzen juist zo verafschuwde! Zijn vriend Toer
genjev heeft Herzen in dit verband spottend verweten 
dat hij dus zelf medeschuldig is geweest aan het ont
staan van alweer een nieuw revolutionair idool (de de
mocratische mirt), dat later tot veel bloedvergieten 
aanleiding zou geven. 
Herzen heeft echter ook, aanvankelijk zelfs met aan
zienlijk succes, geprobeerd om meer vorm te geven 
aan zijn overtuiging dat men zich beter voor concrete 
sociale en politieke doelen kan inzetten dan onvervul
bare revolutionaire idolen na te jaren. In 1853 richtte 
hij in Londen, grotendeels uit eigen financiële midde
len, de 'Vrije Russische Pers' op met het doel agitato
rische activiteiten binnen Rusland te verrichten. Van 
deze drukpers zouden de oplagen rollen van beroemd 
geworden tijdschriften als Poljarnaja Zvezda (De 
Poolster) en Kolokol (De Klok), die Rusland langs al
lerlei illegale wegen werden binnengesmokkeld en al
daar grote populariteit genoten onder niet alleen de in
telligentsia, maar ook door menige hogere ambtenaar 
van de tsaar werd gelezen. Naar verluidt zou zelfs een 
exemplaar van elke aflevering van de Klok door onbe
kende handen op het bureau van de tsaar zijn gelegd, 
die zodoende werd geïnformeerd over schandalen en 
misbruiken in zijn rijk, waarvan zijn eigen ambtena
ren hem onkundig hielden. 
De Klok bezorgde Herzen gedurende enige tijd een on
gekende populariteit in Rusland. Hij is een pionier ge
weest in het mobiliseren van de publieke opinie met 
het doel de gevestigde orde tot hervormingen aan te 
zetten. Uitdrukkelijk verklaarde hij dat hij zelf geen 
theorie of kant en klare oplossing voor Ruslands pro
blemen te bieden had , maar aan een zo breed mogelijk 
front van Ruslands progressieve krachten gelegenheid 
wilde geven om zich uit te spreken voor een concreet 
minimumprogramma, dat bestond uit afschaffing van 
de censuur, van de lijfeigenschap en van lijfstraffen. 
Hij verklaarde zich bereid alles te dru}<ken dat zou 
kunnen bijdragen aan zijn minimumprogramma. Zelf 
stelde hij met bijtend sarcasme misstanden binnen de 
tsaristische overheid en op het platteland aan de kaak, 
waarover zijn vrienden binnen Rusland hem infor
meerden. Hij schreef echter ook open brieven aan de 
nieuwe tsaar Alexander Il, die werd opgeroepen naar 
de stem van het volk te luisteren voordat het te laat zou 
zijn. Alexander was in 1855 zijn beruchte vader Nico
laas I opgevolgd, een gebeurtenis die bij velen ver
wachtingen had gewekt als zou de nieuwe tsaar wel
licht zelf een begin maken met de zo broodnodige her
vormingen. Herzens agitatie beantwoordde aan deze 
verwachtingsvolle sfeer, waarin concessies van de 
kant van de tsaar inderdaad mogelijk leken te zijn . Ge
tuige zijn oproepen aan de tsaar schijnt Herzen zelf 
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korte tijd ook geloofd te hebben in de mogelijkheid 
van een soort revolutie van bovenaf. Hoewel zijn brie
ven aan de tsaar hem reeds vervreemdden van nieuwe 
radicalere revolutionairen, was hij in deze periode 
toch de onbetwiste leider van de progressieve bewe
ging in Rusland. 
Herzens illusie dat zijn idealen door middel van con
crete hervormingen van bovenaf te verwezenlijken 
zouden zijn, zolang de tsaar maar voldoende onder 
druk werd gezet, werd echter definitief de bodem in
geslagen toen de in 1861 door de tsaar eindelijk afge
kondigde afschaffing van de lijfeigenschap veel te wei
nig bleek in te houden. De tsaar had zijn boeren knol
len voor citroenen verkocht. De zojuist 'bevrijde' boe
ren werden met zoveel nieuwe verplichtingen opgeza
deld, dat van een werkelijke emancipatie van de 
boerenstand geen sprake was . Herzen reageerde ge
tergd en verbitterd op dit verraad van zijn 'bevrijder
tsaar' , die zijn ware aard even later nog duidelijker 
zou laten zien toen hij de bloedige onderdrukking van 
de Poolse opstand door het Russische leger gelastte . 
Herzen brak definitief met de tsaar en met liberale 
kringen in Rusland, die de onderdrukking van de 
Poolse opstand billijkten en in constructieve hervor
mingen bleven geloven. Zich weer aansluiten bij de in
middels geradicaliseerde intelligentsia deed hij echter 
evenmin. 
Persoonlijke animositeit met de leiders van de nieuwe 
revolutionaire generatie binnen Rusland en weerzin 
tegen de door hen gepropageerde 'absolute' methoden 
stonden een verzoening in de weg. Er gebeurde dan 
ook precies datgene waar Herzen tegen had gewaar
schuwd: de nieuwe revolutionaire leiders idoliseerden 
de idealen van de eerste generatie. Met religieus fana
tisme zou men de cultus van 'het Volk' belijden, wiens 
concrete behoeften en problemen men vaak nauwe
lijks kende maar om wiens 'absolute geluk' het alle
maal te doen was. Pragmatisme beschouwden zij als 
een uitvinding van de duivel en niets was hen meer 
vreemd dan de (Europese) gedachte dat politiek de 
kunst van het mogelijke zou zijn . Een van hun ken
merkendste eigenschappen was misschien wel de nei
ging om concrete problemen juist in abstracte doctri
nes te vertalen . Aangezien aan de ideologie steeds een 
primaat boven de praktijk werd toegekend, zou hun 
politieke houding zich steeds meer onderscheiden 
door onverzoenlijkheid en een 'alles of niets' mentali
teit. 
Herzens houding tegenover deze nieuwe radicalere ge
neratie Russische revolutionairen is eigenlijk nogal 
ambivalent geweest. Hij heeft hen zowel het revolutio
naire 'syfilis van de aarde' als de 'jonge roergangers 
van de aanzwellende storm' genoemd. Hij was zich 
enerzijds heel goed bewust dat het revolutie-recept van 
Tsjernysjevski c.s. bloedig en tyranniek zou zijn en de 
beleden absolute idealen niet dichterbij zou brengen. 
Zijn revolutionaire idealen trouw blijvend lijkt hij an
derzijds, gesteld voor de keuze revolutie volgens 
Tsjernysjevski of tsaar, het eerste alternatief toch ge
prefereerd te hebben. De tragiek van zijn positie was 
dat de politieke strijd in Rusland zich na 1861 steeds 
meer toespitste op deze twee alternatieven. Zij die een 
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meer realistische tussenweg van sociale en politieke 
hervormingen wensten te volgen vonden niet of nau
welijks gehoor bij de tsaar en werden door de nieuwe 
revolutionaire generatie geminacht. Herzens actieve 
rol op het Russische politieke toneel was hierdoor in 
feite uitgespeeld. Hij bleef aan het eind van zijn leven 
in politiek isolement achter. 

Herzen en de Sovjet-Unie 
De naam Herzen vindt men thans in de Sovjet-Unie op 
vele wijzen herinnerd. Hij is in elk Sovjet-leerboek 
over de geschiedenis van de Russische revolutie te vin
den en ook in de Grote Sovjet-Encyclopedie is een 
groot artikel aan hem gewijd . Elke Russische stad kent 
wel zijn 'Oelitsa Gertsena' (Her zen-straat) en is Mos
kou is het huis, waar Herzen enige tijd gewoond heeft 
voordat hij Rusland als politieke balling zou verlaten, 
nu te zijner ere als museum ingericht. Het is de moeite 
van een bezoek zeker waard niet alleen vanwege een 
aardige collectie herinneringen aan Herzen en zijn 
tijd, maar ook omdat een rondgang ons veel leert over 
de merkwaardige eenzijdige manier, waarop de Sov
jet-autoriteiten met deze vader van de Russische revo
lutie zijn omgesprongen. Zo valt bijvoorbeeld direct 
op dat slechts de laatste zaal van dit museum is gewijd 
aan zijn latere leven in de emigratie. Zijn waarschu
wingen tegen het verafgoden van revolutionaire idea
len zal men er niet aantreffen. In alle zalen wordt wel 
goede sier gemaakt met zijn revolutionaire idealisme 
en partijdigheid. De bezoeker wordt uitgebreid inge
licht over zijn welbespraakte oproepen tot revolutie in 
Rusland. Zijn persoonlijke kruistocht tegen de idolen 
van het tsarisme en zijn eigen conflicten met dit 
systeem krijgen alle aandacht. Men vindt een sympa
thieke toelichting op Herzens bijdrage aan het revolu
tionaire populisme, waarvan de theorie overigens 
wordt afgewezen. Lenin heeft zelfs beweerd dat Her
zens populisme 'geen graankorrel socialisme' bevatte . 
Erkend wordt echter dat Herzen met deze theorie de 
basis heeft gelegd voor de revolutionaire activiteiten 
van een tweede generatie re~olutionairen zoals Tsjer
nysjevski en Dobroljoebov, aan wie Lenin later zelf zo 
veel ontleende. Verder blijkt dat Lenin vooral veel 
waardering voor Herzen heeft gehad als pionier in re
volutionaire agitatie. Hij was immers oprichter en 
drijvende kracht achter de Klok, dat in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw in Rusland net zo stuk ge
lezen werd als nu met samizdat-publikaties het geval 
is. 
Herzen heeft zijn officiële populariteit in de Sovjet
Unie te danken aan niemand minder dan Lenin zelf, 
die in 1912 een lovend artike(1 5 over hem geschreven 
heeft ter ere van zijn honderdste geboortedag. Zoals 
met alles wat Lening geschreven heeft geldt dit artikel 
voortaan in de Sovjet-Unie als de bron van hoogste 
wijsheid over Herzen. Naast veel waardering voor 
Herzen als pionier in revolutionaire agitatie en belang
rijke schakel tussen de eerste twee generaties Russi
sche revolutionairen, blijkt dat Lenin van Herzens 
scepsis en pessimisme na 1848 niets moest hebben: 'De 
geestelijke ineenstorting van Herzen, zijn scepsis en 
pessimisme in 1848 was de schipbreuk van de bour-



geois-illusie in het socialisme. Het geestelijk drama 
van Herzen reflecteert de leegte van het historisch tijd
perk, toen het revolutionaire karakter van de 
bourgeois-democratie (in Europa) reeds op sterven lag 
en het revolutionaire socialisme van het proletariaat 
nog moest rijpen. ' 
Dit citaat prijkt levensgroot afgedrukt bij de ingang 
van de laatste zaal van het museum en is daar kenne
lijk bedoeld om Herzens scepsis verder te kunnen ne
geren, want zelf kennis nemen van zijn twijfels over de 
zin en noodzaak van revoluties kan men in deze zaal 
niet. De bezoeker wordt hierdoor een, voor de Sovjet
samenleving zelf uiterst relevante, confrontatie met de 
antideterministische opvattingen van Herzen over het 
verloop van de geschiedenis onthouden. 
In het bovenaangehaalde citaat maakt Lenin Herzen 
het verwijt blind voor de toekomst te zijn geweest. 
Zijn 'geestelijk drama' na 1848 wordt verklaard door 
de 'leegte' van een tijdperk, waarin het 'revolutionaire 
socialisme van het proletariaat' nog tot wasdom moest 
komen. Herzen blijkt echter niet blind maar juist bui
tengewoon helderziend te zijn geweest. Zijn teleurstel
ling en scepsis werden gevoed doordat hij voorvoelde 
welke richting het 'revolutionaire socialisme' in Rus
land zou inslaan. Hij is zich de bittere paradox reeds 
bewust geweest die later zo treffend door de Sovjetrus
sische dissident Andrej Sinjavski onder woorden is ge
bracht: 'Opdat gevangenissen voor altijd zouden ver
dwijnen, bouwden we nieuwe gevangenissen; opdat 
alle grenzen zouden verdwijnen, omgaven we onszelf 
met een Chinese muur; opdat voortaan in alle rust en 
plezier gewerkt zou kunnen worden, introduceerden 
we gedwongen arbeid; opdat geen druppel bloed meer 
verspild zou worden, hebben we gedood, gedood en 
gedoocj. '16 

Het zal duidelijk zijn geworden dat Herzen in de Sov
jet-Unie geen recht wordt gedaan. Hij die zich heeft 
ingespannen voor de ontmaskering van alle onzinnige 
historische prognoses en onvervulbare politieke ver
wachtingen, is thans in zijn eigen vaderland posthuum 
veroordeeld om een modderschuit met marxistisch
leninistische lading te helpen voorttrekken onder het 
vaandel: 'Het communisme zal overwinnen!'. 

Een voorloper van de sociaal-democratie? 
Met veel meer recht van spreken zou men Herzen kun
nen beschouwen als een voorloper van de sociaal
democratie. Zijn scepsis ten aanzien van het bestaan 
van noodzakelijke historische wetten en daarop geba
seerde rationele schema's en meer nog zijn overtuiging 
dat socialisten verplicht zijn om hun idealen om te zet
ten in concrete, dicht voor de hand liggende, doelen, 
'op zijn best betere arbeidsvoorwaarden of plezier in 
je werk', maken hem tot een denker met een histori
sche en politieke visie, die later onder betere omstan
digheden door de sociaal-democratie in de praktijk is 
gebracht. We hebben gezien dat deze gedachten hem 
door zijn revolutionaire tijdgenoten niet bepaald in 
dank zijn afgenomen. Met zijn ongeloof in historische 
wetten stond hij vrijwel alleen in een tijdperk, waarin ' 
het progressieve denken ter zake beheerst werd door 
de dialectiek van Hegel. Herzens tijdgenoot Marx is 

zoals bekend degene geweest die de meest 'gezagheb
bende' progressieve interpretatie van het dialectisch 
verloop van de geschiedenis gegeven heeft. Zijn be
paald niet van deterministische smetten gevrijwaarde 
geschiedenisopvattingen zijn veel bekender geworden 
en hebben ook het sociaal-democratische denken veel 
meer beïnvloed dan Herzen, wiens directe invloed op 
de sociaal-democratie beperkt geweest lijkt te zijn. Dit 
komt deels doordat Herzens politieke activiteiten ook
tijdens zijn ballingschap in West-Europa geconcen
treerd zijn gebleven op 'vadertje Rusland'. Zo heeft 
hij zich weinig bemoeid met de in zijn tijd opgerichte 
Eerste Socialistische Internationale, waarin zoals be
kend Marx en zijn aanhangers het voor het zeggen 
hadden. 
Het is Herzens ongeluk geweest dat zijn 'sociaal
democratische' benadering van Ruslands problemen 
op niets is uitgelopen en ook nadien niet meer van de 
grond is gekomen. Het politieke isolement waarin 
Herzen aan het eind van zijn leven achterbleef, doet 
denken aan de onaangename positie, waarin later 
sociaal-democratische aanhangers in gepolariseerde 
samenlevingen eveneens zouden verkeren: enerzijds 
door de gevestigde orde gewantrouwd als 'fellow
travellers' van de revolutionaire beweging en ander
zijds door de revolutionairen geminacht om de bereid
heid compromissen te aanvaarden. 
We hebben tenslotte gezien dat Herzen thans in de 
Sovjet-Unie om de verkeerde redenen wordt bewon
derd . Het getuigt van fundamenteel onbegrip voor 
zijn denkbeelden om hem in de hoogte te willen ste
ken . Herzen verdient niet vereerd maar meer gelezen 
te worden. Zijn principiële strijd tegen alle politieke 
idolen, of deze nu van rechts of van links komen, 
maakt hem tot een provocerend denker met een poli
tieke boodschap, die ook vandaag nog maar weinig 
aan actualiteit heeft ingeboet. 

Noten 
I. Zijn vader, Ivan Aleksejevitsj Jakovlev, stamde uit een 

oud en welgesteld bojarengeslacht en was in 1811 in 
Stuttgart in het huwelijk getreden met Louis I. Haag. 
Het huwelijk gold echter niet voor de Russische Ortho
doxe Kerk en zoon Alexander mocht zijn vaders naam 
niet dragen. Als om aan te geven dat Alexander wel het 
kind van zijn vaders hart geweest is en van moeders kant 
Duits bloed in zijn aderen had, liet zijn vader hem offi
cier 'Herzen' noemen. 

2. Herzens autobiografie werd in 1921 door Constance 
Garnett voor het eerst in het Engels vertaald: My Past 
and Thoughts, six vol., Londen en New Vork, 1922-26. 
Een door Dwight Macdonald verkorte uitgave is thans in 
de boekhandel verkrijgbaar: The Memoirs of Alexander 
Herzen, University of California Press, 1982. De verza
melde werken van Alexander Herzen zijn door de Aca
demie van Wetenschappen van de Sovjet-Unie uitgege
ven (Moskou, 30 Vol., 1954-64). 

3. De lezer zij verwezen naar Isaiah Berlins Russian 
Thinkers, Londen, 1978. 

4. De Nederlandse uitgave van Feiten en Gedachten zal uit 
vijf boeken bestaan, waarvan de eerste twee delen, die de 
periode 1812-1847 beslaan, inmiddels zijn verschenen 
(Amsterdam, Arbeiderspers, 1983-84). 

5. Ontleend aan Feiten en Gedachten, Amsterdam, 1983, 
blz. 268 . 
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6. Zoals door Isaiah Berlin geciteerd in zijn Russian 
Thinkers, Londen, 1978, blz. 172-73. 

7. Herzens vrouw Natalie had een liefdesverhouding met 
zijn vriend, de Duitse dichter George Herwegh. Herzens 
persoonlijke leven vindt men fascinerend beschreven in 
E.H. Carr, The Romantic Exiles, Londen 1933; Penguin 
Paperback, 1968. 

8. Oorspronkelijke Russische titel S togo Berega, door 
Hans Leerink in het Nederlands vertaald, zie de Russi
sche Bibliotheek, Werken van Lermontov, Herzen, e.a., 
Van Oorschot, Amsterdam, 1972, blz. 253-384; nog vol
gende citaten zijn aan deze vertaling ontleend. 

9. Van de andere Oever, Amsterdam, 1972, blz. 285-87. 
10. Idem, blz. 265-66. 
11. 'Brieven uit Frankrijk en Italië', zoals geciteerd in Berlin 

1978, blz. 198. 

WBS-publikatie over landbouwbeleid 

Enkele maanden geleden verscheen bij de WBS: 
Eisso Woltjer en Jan van Zijl, Europa en het Nederlandse 
landbouwbeleid, een sociaal-democratische visie. (serie Eco
nomische Notities, nr. 13), Amsterdam, WBS 1984,93 blz. 
Prijs f 7,50. Bestelnummer 754. 

Geen verdergaande intensivering en schaalvergroting in de 
landbouw, maar een verbetering van de produktkwaliteit, 
van de arbeidsomstandigheden en van de verhouding tot na
tuur en milieu; dat zou de richting dienen te zijn waarin het 
landbouwbeleid zich zou moeten ontwikkelen. De PvdA zou 
zich, kortom, moeten.inzetten voor een nieuwe beroepscode 
in het landbouwbedrijf. Dat is de boodschap van Europees 
parlementariër, Eisso Woltjer en van zijn beleidsmedewer
ker, Jan van Zijl in een door beiden geschreven economische 
notitie, uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting. WoU
jeren Van Zijl gaan in hun notitie na wat Nederland zelfstan
dig aan mogelijkheden heeft om het landbouwbeleid in de 
door de auteurs gewenste richting te beïnvloeden. Vervolgens 
doen zij dat ook voor wat betreft het beleid van de Europese 
Gemeenschap. Daarbij komen ook de invloed van de wereld
markt en het wereldvoedselvraagstuk ter sprake. 

Deze uitgave is te bestellen door storting van f 7,50 op postgi
ro 3479700 ten name van PvdA-brochures, Amsterdam, on
der vermelding van bestelnummer 754. 
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12. Van de andere Oever, Amsterdam, 1971, blz. 262. 
13. Idem, blz. 268. 
14. Voor een uitgebreide analyse van Herzens denkbeelden 

over het Russische socialisme zij de lezer verwezen naar 
Martin Malia, Alexander Herzen and Ihe Birlh of Rus
sian Socialism, Harvard University Press, 1961. 

15 . V. 1. Lenin , 'Pamjati Gertsena' (Ter nagedachtenis aan 
Herzen), gepubliceerd in Sotsia/-Demokrat, No. 26, 8 
mei 1912 (zie V. 1. Lenin, Collected Works , Vol. 18, 
Moskou, 1963, blz. 25-31). 

16. Ontleend aan een ongedateerd, maar waarschijnlijk om
streeks 1958 geschreven essay van Abraham Terts, 
schrijverssynoniem van Andrej Sinjavski, over het zgn . 
'Socialistisch Realisme', zie zijn Tsjlo takoe Solsialistil
jeskij Realizm? 



f' · 
I 

N aar een uitvoerbaar sociaal-economisch 

program 

In de PvdA zijn recent twee nota's ter discussie 
gesteld, die beide voorstellen bevatten voor een beleid 
gericht op economisch herstel en volledige werkgele
genheid. De nota van het partijbestuur, Sociaal
ekonomische dilemma's voor de PvdA, is een ka
derstellend stuk voor het congres van april 1985 . Het is 
de bedoeling dat in de afdelingen over dit kaderstellen
de stuk wordt gediscussieerd en de zeventien geformu
leerde conclusies desgewenst van amendementen wor
den voorzien. Op het congres zal een definitief stuk 
kunnen worden vastgesteld dat als kader zal dienen 
voor het op te stellen verkiezingsprogram. Daarnaast 
is in augustus j.l. een op verzoek van de fractie door 
Jos van Kemenade, Jo Ritzen en Thijs Wöltgens op
gestelde nota verschenen, onder de titel Om een werk
bare toekomst. 
Voorop gesteld, ik ben uitermate gelukkig met het ver
schijnen van beide nota's . De realistische toonzetting 
van en de vele nieuwe voorstellen in beide nota's bie
den uitzicht op een verkiezingsprogram dat en wer
vend en uitvoerbaar is; een combinatie die bij de 
laatste verkiezingsprogramma's niet altijd even afge
wogen was. En de poging van het partijbestuur om de
ze ingewikkelde materie in de partij in twee ronden 
aan de orde te stellen - eerst op hoofdpunten, daar
na in detail - verdient alle steun. 
Maar ik heb ook kritiek. In de eerste plaats vind ik, 
met alle waardering voor de toonzetting, de nieuwe 
voorstellen en de gekozen procedure, dat de nota van 
het PB op een aantal punten moet worden bijgesteld 
en ontdaan van tegenstrijdigheden. Ik doe daartoe een 
aantal voorstellen, en betrek daarbij tevens de inhoud 
van de nota-Van Kemenade c.s., die mij eveneens op 
een aantal plaatsen wel en op een aantal plaatsen niet 
aanspreekt. In de tweede plaats rammelt de PB-nota 
aan alle kanten als het gaat de logische opbouwen 
leesbaarheid. Bovendien is het stuk op onderdelen veel 
te gedetailleerd. Mijn ervaring leert dat door de ver
keerde opbouw, de ontoegankelijkheid en de vermen
ging van hoofd- en bijzaken de discussie in de afdelin
gen moeilijk verloopt, zo deze al van de grond komt. 
Mijns wijzigingsvoorstellen gaan te ver om in enkele 
amendementen te vangen. Daarom deze poging de 
PB-nota met behoud van het goede, bij te stellen en 
beter toegankelijk te maken. Ik wil daarbij dezelfde 
systematiek als in de nota van het partijbestuur volgen 
en mijn voorstellen neerleggen in een aantal uit
gangspunten. 

De economische orde en de rol van de overheid 
Anders dan in beide te bespreken stukken gebeurt ; 
vind ik, dat wij ons voorafgaande aan de inhoudelijke 
discussie, eerst moeten bezinnen over het kader, waar-

binnen wij die discussie willen voeren. Dit kader wordt 
gevormd door de economische orde en de daarin aan 
de overheid toebedachte rol. Deze bepalen in hoge ma
te de aard en omvang van de beleidsmogelijkheden om 
de door ons gewenste doelstellingen na te streven. 
Over de gewenste doelstellingen bestaat in onze me
ning overigens algehele overeenstemming. Kort sa
mengevat is dat: selectieve economische groei, bevor
dering van de werkgelegenheid en rechtvaardige ver
deling van kennis, inkomen, werk en zeggenschap. 
Een aanduiding van de economische orde kan plaats
vinden aan de hand van een tweetal hoofdkenmerken, 
te weten de feitelijke beschikkingsmacht over de pro
duktiemiddelen en de wijze van coördinatie van het 
economisch proces. Beide kenmerken spelen vanaf het 
begin van het socialisme een belangrijke rol in de dis
cussie over de inrichting van de maatschappelijke en 
economische orde. Zuiver leerstellig moet de beschik
kingsmacht over de produktiemiddelen namens de ge
meenschap in handen van de overheid zijn en de wijze 
van coördinatie via een centraal plan geschieden. 
Noch het partijbestuur noch Van Kemenade c.s. hou
den een pleidooi voor de coördinatie via een centraal 
economisch plan. In beginsel wordt in beide stukken 
gekozen voor een systeem waarin besluitvorming zo
veel mogelijk decentraal plaatsvindt; dit wordt ook 
wel aangeduid als een vorm van een georiënteerde 
markteconomie. In de marktsector is dat op onderne
mingsniveau en in de kwartaire sector op het niveau 
van het lokale bestuur en de instellingen. Deze keuze 
wordt gemotiveerd door de volgende overwegingen : 
de onmogelijkheid om centrale economische planning 
effectief ten uitvoer te leggen; het scheppen van ruimte 
voor werknemers, ondernemers en lagere overheden 
voor zelfstandig optreden, passend in de pluriforme 
en democratische samenleving. Tot zover een heldere 
en een naar mijn smaak ook goede keuze. 
Minder duidelijk wordt het als de rol van de overheid 
ter sprake komt. In een bespreking van beide nota's in 
de Volkskrant I zegt Hans Kombrink over de toe
komstige rol van de overheid: 'Wie de consequenties 
van dit alles overdenkt, zal zien dat daaruit voor de 
PvdA in de komendejaren minder gebruikelijke lijnen 
voortvloeien. Ik sta er zelf uiterst onwennig tegen
over, want ik ben van nature eerder een centrale verde
ler en planner dan een subtiele medespeler in de zich 
aftekenende consensus-economie '. 
In een reactie op deze neo-realistische koers van beide 
nota's en de berusting hierin van Kombrink stellen 
Piet de Visser en Kees Zijlstra in Voorwaarts2 dat de 
partij zich niet zo maar zou moeten neerleggen bij de 
opvatting dat de overheid zich terughoudend moet 
opstellen. De grondslag van het democratisch-socia-
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lisme is toch de opvatting dat de maatschappelijke 
omstandigheden veranderbaar zijn. In een notitie aan 
de fractie 3 gaat Marcel van Dam nog een stap verder 
als hij het heeft over de opvatting dat de overheid zich 
terughoudend moet opstellen: 'dit is niet al/een de 
meest ingrijpende bekering die ik heb meegemaakt, 
maar ook de meest rechtse'. 
Blijkbaar roepen beide nota' s het beeld op van een 
overal terugtredende overheid. Om na te gaan in hoe
verre dat beeld juist en gewenst is, wil ik het sociaal
economische beleid zoals dat door de overheid ge
voerd zou moeten worden, indelen in een viertal be
leidsterreinen. 1) het internationaal economisch be
leid; 2) het financieel- en macro-economisch beleid; 3) 
het economisch structuur beleid; 4) het beleid gericht 
op verdeling van werk, inkomen en zeggenschap. 
De beleidsmogelijkheden om het door ons bepleite in
ternationaal economisch beleid te realiseren zijn ge
ring en beperken zich in feite tot de aanwending van 
onze invloed in de EG en andere internationale orga
nen zoals de OESO, GATT, IMF, de Wereldbank en 
de verschillende organen van de Verenigde Naties. Ik 
behoor niet tot degenen die deze invloed willen baga
telliseren noch er de conclusie aan verbinden dat we er 
niet al te veel aandacht aan moeten besteden. Maar 
hoe we het ook wenden of keren, het is en blijft een 
kwestie van overleg en overreding. Zwaarwichtiger in
strumenten zijn niet in stelling te brengen. 
Op het beleidsterrein van het financieel- en macro
economisch beleid is de situatie anders. Niemand 
- ook niet de aanhangers van het huidige kabinetsbe
leid - betwist hier de beleidsbepalende rol van de 
overheid. De omvang en samenstelling van de over
heidsuitgaven, de belastingstructuur en -tarieven, de 
sociale zekerheid, de monetaire grootheden, het zijn 
allemaal zaken die door de overheid moeten worden 
ingevuld. Ook de invloed van deze grootheden op de 
bestedingen en de daaruit voortvloeiende mogelijkhe
den tot beïnvloeding van de omvang van de vraag, be
hoort tot de verantwoordelijkheid van de overheid. 
Hier kan en mag dus geen sprake zijn van een terugtre
dende overheid. Wel is de vraag aan de orde of bij een 
dergelijke macro-sturing het huidige uitgavenniveau 
moet worden gehandhaafd dan wel qua bestedings
richting moet worden aangepast. 
Het derde beleidsterrein is gericht op de omvang en sa
menstelling van onze produktiecapaciteit, ook wel ge
noemd het economisch structuurbeleid. Ik heb de in
druk dat hier de onduidelijkheid over de rol van de 
overheid het grootst is. Dat komt ook omdat in de 
PvdA na de Tweede Wereldoorlog de ideologische dis
cussie over deze materie naar de achtergrond is ge
drongen. Mede onder invloed van de in de jaren vijftig 
en zestig succesvolle Keynesiaanse begrotingspolitiek 
kreeg de ordeningsformule 'micro-sturing door de 
markt, macro-sturing door de overheid' hoe langer 
hoe meer de overhand. Door beïnvloeding van de 
vraagkant bleken in die periode doelstellingen inzake 
economische groei en volledige werkgelegenheid ge
realiseerd te kunnen worden. In die optiek zouden de 
gewenste structuurveranderingen als het ware vanzelf 
optreden, mits aan de kant van het aanbod aan enkele 
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voorwaarden werd voldaan. Dit betreft een goed me
dedingingsbeleid en een beleid gericht op verbetering 
van de kwaliteit van de produktiefactoren arbeid 
(scholing) en kaptiaal (onderzoek en ontwikkeling). 
Men kan ook denken aan zaken als het inkoopbeleid 
van de overheid, de overheidsinvesteringen in de in
frastructuur en het arbeidsmarkt- en sociale zeker
heidsbeleid. 
Maar er is op dit beleidsterrein meer nodig. En dat is 
een beleid dat offensief en selectief kiest welke in
dustriële activiteiten bevorderd kunnen worden. Of
fensief omdat hierbij de overheid als inspirator en als 
aanjager te werk moet gaan. Selectief omdat het een 
keuze maakt tussen wat bevorderd zal worden en bij 
die keuze prioriteiten stelt. Ook de voortgangscom
missie- Wagner kiest met de door haar voorgestelde 
aanpak voor deze benadering. Maar behalve de princi
piële keuze voor zo'n aanpak reikt die commissie ook 
een tweetal interessante methodieken aan. Eén voor 
het opsporen van kansrijke bedrijvigheid en één om 
daaruit 'projecten te identificeren en aan te pakken' . 
Voor zover mij bekend zijn dit de eerste operationele 
methodieken om beleidsmatig gestalte te geven aan de 
toekomstige economische structuur. 
Uit de literatuur blijkt dat de voorstanders een derge
lijk beleid alleen haalbaar achten als het wordt uitge
voerd door een organisatie die snel en flexibel kan wer
ken. Noch de in Nederland gebruikelijke samenwer
kingsvorm tussen overheid en sociale partners, (de zo
genaamde tripartite-structuur), noch een structuur 
binnen de overheidsbureaucratie zouden aan die eisen 
voldoen. Wie geen vreemde is in deze werelden, zal die 
opvatting gaarne onderschrijven. Het is dus zaak dit 
bij de vormgeving heel goed in de gaten te houden. 
Op het beleidsterrein van het economisch structuurbe
leid heeft de overheid dus ook een prominente rol te 
vervullen; in de eerste plaats als ontwikkeling van een 
visie op de toekomstige economische structuur en in 
een aantal gevallen ook als (mede)realisator daarvan. 
Daarbij kan de rol variëren van stimulator tot het zelf 
ter hand nemen van bepaalde produkties . Van belang 
is ook een rol in voorwaardenscheppende zin, gericht 
op verbetering van de kwaliteit van de produktiefacto
ren arbeid en kapitaal. Op dit beleidsterrein is dus ook 
geen plaats voor een over de gehele linie terugtredende 
overheid. 
En dan het vierde beleidsterrein; het terrein van de 
herverdeling van werk, van het inkomensbeleid en van 
de medezeggenschap. Ook hier is de rol van de over
heid niet eenduidig aan te geven. Op het terrein van de 
medezeggenschap en van de inkomens heeft de over
heid reeds van oudsher een grote rol gespeeld. Vooral 
door wetgeving heeft het beleid op deze terreinen 
gestalte gekregen. Dat moet ook zo blijven, al wil dat 
niet zeggen dat over de inhoud en de mate van bemoei
enis geen discussie mogelijk zou zijn. Daar kom ik nog 
op terug. 
De rol van de overheid op het terrein van herverdeling 
van werk is subtieler. Duidelijk is dat de overheid als 
grootste werkgever hier een voortrekkersrol heeft te 
vervullen. Voor de marktsector ligt de materie gevoeli
ger. Aan arbeidstijdverkorting met herbezetting van 
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de vrijvallende uren kan door de grote verscheiden
heid aan soorten en grootte van bedrijven niet centraal 
vorm worden gegeven. Dat vereist maatwerk op 
bedrijfs- en instellingenniveau. Daarvoor is nodig een 
minimum aan bereidheid bij ondernemers en werkne
mers om dat in en uit te voeren. Daarom is voor her
verdeling van werk een gemengd scenario het beste. 
Kort samengevat kan zo'n scenario aldus worden in
gevuld. De overheid geeft op haar eigen terrein het 
voorbeeld door taakstellend en op middellange ter
mijn een 32-urige werkweek in te voeren en stimuleert 
zo'n proces in de marktsector door financiële stimu
lansen voor de koplopers en financiële straffen voor 
de achterblijvers in dat proces. 

De huidige discussie over de economische orde roept 
het beeld op van de overheid 'terug op de poef' en vrij 
baan voor de marktsector. De door mij aangedragen 
verduidelijking geeft hopelijk een genuanceerder 
beeld. Het is veeleer het beeld van een overheid die 
zich, waar mogelijk en verantwoord, zo terughoudend 
mogelijk opstelt, maar die niettemin op hoofdzaken 
een richtinggevende rol heeft te vervullen. Zoals bij 
het internationaal en het financieel- en macro-econo
misch beleid en bij de ontwikkeling van een visie op de 
toekomstige economische structuur en voor verschil
lende onderdelen van het herverdelingsbeleid. Fijnre
geling op alle onderdelen van het beleid leidt echter tot 
anonieme machtsuitoefening, tot vervreemding, ont
duiking en zelfs tot fraude en bedrog. Daar rekening 
mee houden is geen bekering tot rechts maar leren van 
de begane fouten. In het navolgende zal ik de twee no
ta's aan de hand van de hierboven gekozen indeling 
behandelen. 

Het internationaal economische beleid 
In de voorgaande paragraaf heb ik al aangeduid dat de 
overheid gestalte moet geven aan het internationale 
beleid, ook al is de reikwijdte van de in te zetten instru
menten beperkt. Beide stukken onderstrepen, hoe kan 
het ook anders bij sociaal-democraten, het grote be
lang van internationale actie. Maar het partijbestuur 
komt na een goede analyse van de oorzaken van de in
ternationale crisis in de amendeerbare conclusies niet 
verder dan: 'Nederland dient in internationaal ver
band initiatieven te ontplooien, die effectief bijdragen 
aan bestrijding van de internationale economische en 
financiële problematiek. De PvdA wijst bij de huidige 
stand van de internationale economie nulgroeiscena
rio's van de hand.' 
Vervolgens gaat de tekst verder met het benadrukken 
van het belang van de bevordering van nationale selec
tieve economische groei als basis voor het door ons ge
wenste internationale beleid. Dat laatste is ongetwij
feld juist, maar naar mijn opvatting gaat hier de over
gang van internationaal naar nationaal zelfs voor een 
kaderstellend stuk toch even te vlug. In dat opzicht 
bieden de voorstellen van Van Kemenade c.s . meer 
houvast. Het is hier niet de plaats om deze voorstellen, 
die overigens niet strijdig zijn met de PB-nota, volle
dig te herhalen. Wel wil ik de voorstellen samenvatten 
in een aantal uitgangspunten, die meer richtinggevend 

zijn dan die welke het partijbestuur hanteert. 
l .I . Nederland bevordert ter stimulering van de internatio
nale vraag in de EG de inzet van een economische impuls van 
een procent van het bruto nationaal produkt gedurende vier 
jaar van die landen die een overschot op de betalingsbalans 
hebben en een lage inflatie. De andere landen in de EG, en in
dien bereikbaar ook binnen de OESO, verplichten zich ook 
tot deze bestedingsverruiming over te gaan zodra zij voldoen 
aan de genoemde criteria (zogenaamde estafettestimulering). 
Op dit moment voldoen West-Duitsland, Engeland en Ne
derland aan deze criteria . 
In samenhang met en in aanvulling op deze impuls blijft Ne
derland zich verder inzetten voor: a) het verbeteren van de 
werking van de interne markt; b) het tegengaan van eigen 
marktbescherming (protectionisme); c) het verbeteren van 
het Europese Monetaire Stelsel (EMS). 
1.2. Nederland maakt bij het internationale beleid buiten 
de OESO onderscheid naar: a) zich snel industrialiserende 
landen; b) middeninkomens ontwikkelingslanden; c) arme 
ontwikkelingslanden. 
Met de eerste groep landen moet handel worden gedreven. 
Het tegengaan van protectie is met name in hun belang. Voor 
de middeninkomens ontwikkelingslanden moet gedurende 
tien tot twintig jaar een grootscheeps additioneel stimule
ringsprogramma à la het Marshallplan worden ontwikkeld . 
Het ontwikkelingsbeleid van Nederland in de vorm van tech
nische en financiële hulp moet zich volledig concentreren op 
de arme ontwikkelingslanden. Deze hulp moet vooral in de 
vorm van schenkingen plaatsvinden. 
Deze uitgangspunten voor het internationale beleid 
zullen overal door Nederland moeten worden uitge
dragen en bepleit, te beginnen bij de vertegenwoordi
gers van onze partij in binnen- en buitenland. Afhan
kelijk van tijd en plaats kunnen deze uitgangspunten 
nader worden onderbouwd, gebaseerd op een keur 
van Nederlandse en internationale literatuur. Maar 
laat de boodschap, die inhoudelijk goed is, ook overal 
helder en klaar zijn. Ik heb de indruk dat op dit mo
ment velen in en buiten onze partij er volstrekt geen 
zicht meer op hebben. Dat komt door onvoldoende be
sef van wat we nu precies wel en niet willen en aan het 
ontbreken van een goed gecoördineerde voorlichtings
en scholingscompagne. Zeker op dit terrein is het tot nu 
toe een discussie tussen 'gelovigen' gebleven. 

Het financieel- en macro-economisch beleid 
Zoals hierboven aangegeven is de overheid op dit be
leidsterrein de eerst verantwoordelijke. Zij beschikt 
over een groot aantal beleidsinstrumenten om de ge
wenste doeleinden na te streven. In de huidige discus
sie over de inhoud van het te voeren beleid staat de 
grote omvang van het financieringstekort centraal. 
Daarbij behoort vriend en vijand van mening te zijn 
dat dit grote tekort moet worden teruggedrongen. Het 
harde argument hiervoor is dat anders op termijn de 
benodigde rente- en aflossingsbedragen van de over
heidsschuld de gewone uitgaven steeds meer zullen 
verdringen. De discussie gaat dan ook niet over de 
vraag of, maar over de vraag hoe en in welk tempo. 
Daarover bestaan in essentie twee principieel verschil
lende opvattingen. De eerste opvatting, aangehangen 
door het kabinet-Lubbers, gaat er vanuit dat het fi
nancieringstekort zo snel mogelijk moet worden te-
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I 

Mijn vaders strohoed vrolijk in het licht, 
hoogte 1 meter 80 ongeveer. 
Lager, zoals het hoort, moeders gezicht. 
De foto was verkleurd, maar gaf nog weer 

dat de zon scheen. Haast zeker een zondag. 
Was het grind waarop zij stonden? Schaduwen 
als golfjes aan hun voeten maakten dat 
wel mogelijk. Of schelpen van een pad? 

De weg wellicht tussen hun huizen in: 
ze waren nog verloofd. Daarachter had 
je, wist ik later, eerst De Betuwe, 
de jamfabriek waarvan ik toen als kind 
de albums kreeg met Flipjesfilms erin. 
Ver de rivier. Daartussenin de stad. 

Een dode oom misschien de fotograaf: 
een schaduw die bijna hun voeten raakt. 

II 

Tantes woonden in huizen met klein licht, 
waar het naar boenwas rook en groene zeep. 
Halfschemer hield passanten in zijn greep: 
tegen hun blik was de vitrage dicht. 

Wat was er dan te zien? Een donkere kast 
met vazen van Delfts blauw op elke hoek. 
Grootvaders foto op een stemmige doek, 
want hij was ons ontvallen. Antimakassars. 

En tante zelf, vroom rechtop in haar stoel. 
Koffie met melk. Voor kinderen niets apart. 
Het dialect werd van haar doofheid hard: 
'En gij? Hoe is 't op school? Zijde wel zoet?' 

Tantes hoorden bij moeder of bij vader -
dat was onduidelijk en werd pas nader 
geordend in portretten op , buffet: 
dood en voor altijd soort bij soort gezet. 
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III 

Zeker waren er ooms. Ze kwamen binnen 
en gingen vaak weer. Woonden mannen echt 
wel op één plaats? Waren ze liever weg 
dan zich aan tijden, tafel, lamp, te binden? 

'Die het gin zitvlees mins.' Andere opa wel. 
Zijn rieten stoel naast de bemoste bak 
met goudvissen. Hij gaf op zijn gemak 
opdrachten aan zijn zonen en de knecht. 

Kruidje-roer-me-niet groeide in een kas. 
'Als je hem te vaak aanraakt wordt hij moe.' 
Nog één keer schrikkend groen. De vraag waartoe 
het werd gekweekt gaf kinderen geen pas. 

De keuken van de kwekerij vol vliegen. Zwart 
het enorm formuis. Grootmoeder zit 
aan tafel met de kas. Alsof ze niet 
al eeuwen lang zijn vrouw is, zegt ze kort 

als je iets van haar weten wil: 'Kind, dat 
weet ik niet. Vraag maar aan De Wit.' 

IV 

Opa Van Toorn keek mild uit zijn portret. 
Maar ik zag in het logeerbed vaak hoe zijn 
ogen nog wisten dat de stoomtrein 
over hem heen reed. Onder in het buffet 

van tante werd wat van hem bleef bewaard: 
een zilveren rijksdaalder, zwart, verbogen 
onder de wielen; en zijn dik horloge, 
het glas versplinterd maar verder gespaard: 

wijzers voor eeuwig stilstaand bij zijn dood. 
Het was een strenge winter, wist mijn vader. 
IJzel en mist. Hij viel met zijn lantaren 
dwars op de rails. Mijn droom bevroren rood. 

De dokter was Menno ter Braak zijn oom. 
Maar dat was al geschiedenis, geen droom. 
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Van de redactie 
De sociaal-democratische be
weging draagt vanouds mede
verantwoordelijkheid voor 
behoud en ontwikkeling van 
de kunst, niet alleen door 
haar cultuurpolitiek te for
muleren, maar door ook zelf, 
waar mogelijk, ruimte te 
scheppen voor nieuwe uitin
gen. De nieuwejaargang van 
SenD betekent daarom tege
lijkertijd een nieuw begin van 
aandacht voor uitingen van 
kunst, de poëzie in het bij
zonder. Daartoe zal een aan
tal auteurs nieuw werk leve
ren voor SenD. Het gaat 
daarbij in de eerste plaats om 
gedichten - oorspronkelijk 
of vertaald - maar daar
naast ook om, bij voorbeeld, 
literaire essays. Bij de beoor
deling van dit werk voor pu
blikatie is het niet het oog
merk van de redactie politie
ke maatstaven aan te leggen, 
maar de lezers - door een 
gericht uitnodigingsbeleid -
in kennis te stellen van wat 
haar artistiek van belang 
voorkomt. 
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ruggebracht en dat vergaande lastenverlichtingen 
voor het bedrijfsleven moeten worden gerealiseerd. In 
samenhang daarmee zou het bedrijfsleven op basis 
van vrijwilligheid de reële arbeidskosten moeten mati
gen. De overheid zal hier trendzettend moeten voor
gaan met betrekking tot de inkomens in de kwartaire 
sector. Door deze aanpak zal het rendement van het 
bedrijfsleven toenemen, op termijn gevolgd door in
vesteringsherstel en economische groei. 
Het grote bezwaar van deze aanpak is dat het negatie
ve effect van de beperking van de arbeidskosten en van 
de vermindering van de collectieve uitgaven op de bin
nenlandse bestedingen voor lief wordt genomen. En 
daarmee het negatieve effect op de werkgelegenheid 
en de investeringsgeneigdheid. In de nota-Van Keme
nade c.s . wordt op heldere wijze aangegeven dat er bij 
verschillende gelegenheden alternatieven zijn aange
dragen voor zo'n geforceerde terugdringing van het 
tekort. In essentie zijn die alternatieven gebaseerd op 
de gedachte dat er geen financiële ramp geschiedt als 
het tekort niet in 1987 maar enige jaren later tot het ge
wenste niveau is teruggebracht. De daardoor ontstane 
speelruimte kan worden aangewend voor het beter op 
peil houden van de binnenlandse bestedingen. Het is 
daarbij van groot belang deze ruimte zo aan te wenden 
dat daardoor de overheidsinvesteringen gericht op 
verbetering van de economische infrastructuur weer 
op peil worden gebracht, en dat het proces van herver
deling van werk wordt bevorderd. 
Ik realiseer mij heel goed dat ik met het bovenstaande 
niets nieuws heb toegevoegd aan wat beide stukken op 
dit terrein te berde brengen. Alleen vind ik de PB
nota, en vooral de amendeerbare conclusies, onvol
doende scherp geformuleerd. In het daarover hande
lende uitgangspunten heb ik een poging ondernomen 
dit te verbeteren. 
2.1. Het fincancieel- en macro-economisch beleid zal ener
zijds gericht zijn op het terugdringen van het financieringste
kort tot een aanvaardbaar niveau, anderzijds de binnenland
se bestedingen zoveel mogelijk bevorderen. In het verkie
zingsprogram zal deze benadering, die reeds is aangegeven en 
doorgerekend in het fractie-alternatief Weg uit de crisis wor
den geactualiseerd en zonodig worden bijgesteld. 

Het economische structuurbeleid 
Het economische structuurbeleid is het beleid gericht 
op de aard en de omvang van de produktiecapaciteit, 
de zogenaamde aanbodkant van de economie. De 
aard van de produktiecapaciteit heeft zowel betrek
king op de produktieprocessen als op de voortge
brachte goederen en diensten. Als het gaat om de aard 
van de produktieprocessen dan bepleiten beide stuk
ken selectiviteit. En wel op een zodanige wijze dat 
bestaande vervuilende produktieprocessen worden 
'opgeschoond' en nieuwe worden voorkomen. 
Als het gaat om de aard van de voortgebrachte goede
ren en diensten, is de nota van het partijbestuur min
der duidelijk . Het is al een oud ideaal van het socia
lisme de produktie te richten op de maatschappelijke 
behoeften. De PB-nota spreekt dan ook over 'de rich
ting van produktie en consumptie in ons land zodanig 
te verleggen, dat een evenwichtige kwalitatieve groei 
mogelijk wordt, gericht op duurzame bevrediging van 
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essentiële behoeften'. Als ik mijn ogen dichtdoe, kan 
ik mij daar nog wel het een en ander bij voorstellen. 
Maar terug in het heldere daglicht, kan ik toch niet uit 
de voeten met begrippen als essentiële behoeften, 
evenwichtige kwalitatieve groei, duurzame bevredi
ging. Zeker niet in een pluriforme samenleving met 
steeds meer mondige mensen. Ik denk dat hier beper
king wijsheid is. De discussie moet gaan over de vraag 
welke goederen en diensten wij zo belangrijk vinden 
dat de consumptie ervan moet worden gestimuleerd of 
zelfs verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs. 
Bij het beantwoorden van deze vraag is alleen al uit 
doelmatigheidsoverwegingen beperking gewenst. Een 
beperking die groter kan zijn naarmate de inkomens
verdeling in termen van reëel besteedbaar inkomen per 
leefeenheid 'rechtvaardiger' is . 
Daarnaast kan de aard van de consumptie nog beïn
vloed worden door sterke consumentenorganisaties en 
door toetsing en controle van reclame. Ik geef toe, 
hiermee voorkom je niet de consumptie van allerlei za
ken van hoogst twijfelachtige waarde. Maar wie zal 
hier de nieren van wie proeven? Bij een beleid gericht 
op een rechtvaardige inkomensverdeling en het vei
ligstellen van de bevrediging van een beperkt aantal es
sentiële behoeften zoals gezondheidszorg, onderwijs 
en wonen kan dat toch maar beter aan de mondige 
consument worden overgelaten. 
Het staat buiten kijf dat de technologische ontwikke
lingen zeer bepalend zijn en wellicht nog in versterkte 
mate zullen worden voor de aard van de produktieca
paciteit. In beide stukken wordt dit ook als een uitda
ging aanvaard, zij het dat de technologische ontwikke
lingen vanzelfsprekend aan een aantal randvoorwaar
den in de sfeer van het milieu, de ruimtelijke ordening 
en de arbeidsomstandigheden moeten worden gekop
peld. Vooral bij dit onderdeel herken ik in beide stuk
ken een teneur die mij erg aanspreekt. Een teneur die 
in principe positief is over de technologische ontwik
kelingen, al worden de nadelen niet verdoezeld. 
Sprekend over het beleid gericht op de afzonderlijke 
produktiefactoren kapitaal en arbeid vind ik de PB
nota verhullend, de nota-Van Kemenade c.s. helder en 
vol goede voorstellen. Alleen is een aantal van deze 
voorstellen te gedetailleerd om in een stuk op hoofd
punten al op te nemen. Dat moet later in het nog op te 
stellen verkiezingsprogramma gebeuren. Het komt 
mij voor dat het op dit moment voldoende is om vast 
te stellen dat voor de factor kapitaal voldoende rende
mentsverwachtingen moeten bestaan, willen kapitaal
verschaffers fondsen beschikbaar stellen voor econo
mische activiteiten. Van Kemenade c.s. geven al aan 
dat zo'n beleid niet a priori op gespannen voet behoeft 
te staan met een door ons gewenste inkomenspolitiek. 
Het is maar aan wie de rendementen toevallen en hoe 
ze verdeeld worden. Bij de invulling van zo'n op ren
dementsverbetering gericht beleid komt ook de vraag 
aan de orde naar de noodzaak van de kapitaalsubsi
dies, zoals de WIR. Naar mijn mening moet in een tijd 
dat de factor arbeid in het nadeel is, de factor kapitaal 
niet worden gesubsidieerd. Zeker niet, nu blijkt dat 
een aantal andere doelstellingen van die subsidierege
lingen - sturing van de aard van de investeringen, re-



gionale spreiding enzovoort - niet of nauwelijks ge
realiseerd wordt. 
Met betrekking tot de factor arbeid zijn twee zaken 
van belang. In de eerste plaats de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, niet alleen voor jongeren 
maar voor iedereen. En in de tweede plaats flexibiliteit 
op de arbeidsmarkt, tot uiting komende in zaken als 
het begrip 'passende arbeid', ontslagrecht, verschil
lende vormen van arbeidscontracten en dergelijke. Ik 
vind het PB-stuk op dit punt veel te defensief; de nota
Van Kemenade c.s. biedt niet veel meer dan de om
scholingsverplichting. Op het terrein van de ar
beidsmarkt moet meer gebeuren. Zeker is dat er bij de 
regulering van de arbeidsmarkt verstarringen zijn op
getreden. Deze verstarringen betreffen in een aantal 
opzichten het beleid gericht op herstel van groei en 
werkgelegenheid. Hier zal een ander compromis tus
sen sociale rechtvaardigheid en economische doelma
tigheid nodig zijn. Eerste voorwaarde voor zo'n ande
re invulling is het scheiden van zin en onzin in de huidi
ge discussie over het arbeidsmarktbeleid. Zo reageert 
de PB-nota bij voorbeeld zeer afhoudend op het ter 
discussie stellen van de ontslagbescherming. 'Aan
tasting van de ontslagbescherming is gevaarlijk en on
nodig', heet het letterlijk. Daarmee wordt de discussie 
platgeslagen. Voor mij staat vast dat met behoud van 
de doelstelling een effectievere en eenvoudiger rege
ling denkbaar is dan de huidige. 
Wij moeten in het kaderstellende stuk niet verder gaan 
dan als uitgangspunt te kiezen dat de relatie tussen on
derwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd, in die zin 
dat veel meer dan tot nu toe de eisen van de ar
beidsmarkt doorklinken. Een vorm van manpower 
planning dus. Zo'n aanpak is in een toch liberaal land 
als de VS reeds behoorlijk ver uitgewerkt. En als twee
de uitgangspunt stel ik voor dat bij regulering van de 
arbeidsmarkt de nodige flexibiliteit moet worden geïn
troduceerd . Vervolgens kan dan de concrete vormge
ving in het verkiezingsprogramma worden uitgewerkt, 
waarbij ook een aantal ideeën uit de nota-Van Keme
nade worden meegenomen. 
In de paragraaf over de economische orde heb ik al 
aangegeven dat naast het voorwaardenscheppende be
leid op het terrein van het rendement, de arbeidsmarkt 
en dergelijke, de overheid een voortrekkersrol te ver
vullen heeft bij het ontwikkelen van een visie op de 
toekomstige economische structuur. De wijze waarop 
dat zou kunnen, heb ik al eerder uiteengezet in een ar
tikel in dit blad. Kortheidshalve verwijs ik daar naar. 4 

De daarin door mij aangedragen voorstellen bieden 
naar mijn mening meer kans op succes dan de voor
stellen in de PB-nota. Dat spreekt van een indicatief 
meerjarenplan, gebaseerd op sterkte/ zwakte-analyse 
van de huidige economische activiteiten en op een ana
lyse van maatschappelijke behoeften. Dat plan moet 
bovendien ruimte bieden aan een decentrale en gedif
ferentieerde aanpak die aansluit bij verschillen in sec
torale en regionale ontwikkelingen en situaties. En dat 
plan dient dan als toetsingskader; het is zoveel moge
lijk bindend voor overheidshandelingen en stimuleert 
en schept voorwaarden voor herstel en ontwikkeling 
in de marktsector. Tedje van Es zou zeggen: 'gooi 

maar in de vlakspoeler'. 
De werkelijkheid is te complex en te beweeglijk om in 
zo'n gedetailleerd en veelomvattend plan te kunnen 
vangen en bij te houden. Hier past de nodige zelfbe
perking. Ontwikkel een visie op de toekomstige eco
nomische structuur en houdt het voorlopig op stimule
ring of neem desnoods zelf ter hand wat men bij voor
keur wel wil. Formuleer randvoorwaarden vanuit een 
oogpunt van milieu, arbeidsomstandigheden en der
gelijke en draag bij tot de vervulling van een aantal al
gemene voorwaarden, zoals goede rendementsver
wachtingen en een goede werking van de arbeids
markt. Als dat in zekere mate van afstemming op el
kaar zou kunnen worden gerealiseerd, dan zouden wij 
eindelijk eens een begin maken met een offensief eco
nomisch structuurbeleid, dat niet bij voorbaat al tot 
mislukking is gedoemd. Zo'n beleid zou al een gewel
dige stap vooruit zijn vergeleken bij het huidige beleid 
van 'zien komen'. . 
Samenvattend: op het terrein van het economisch 
structuurbeleid zijn in beide stukken de volgende ele
menten aan de orde gesteld: selectiviteit van de groei, 
technologie, de kwaliteit van de produktiefactoren ka
pitaal en arbeid, selectiecriteria voor de te stimuleren 
activiteiten en de aanduiding van de rol van de over
heid in dit geheel. De in de PB-nota geformuleerde dis
cussiepunten vind ik echter verward, soms onbegrijpe
lijk en soms verkeerd. De nota-Van Kemenade c.s. is 
op al deze punten wel helder, maar is voor een discus
sie op hoofdpunten te gedetailleerd. In de door mij ge
formuleerde uitgangspunten mik ik op heldere hoofd
zaken. 
3.1. De overheid stelt vanuit een oogpunt van milieu, ruim
telijke ordening en arbeidsomstandigheden randvoorwaar
den aan produktieve activiteiten. 
3.2. De overheid stimuleert dan wel verplicht de consump
tie van een aantal goederen en diensten, die als essentiële be
hoeften worden aangeduid. 
3.3. Rekening houdend met het onder 3.1. en 3.2. gestelde 
en in aansluiting op de sterke kanten van onze maatschappe
lijke en economische structuur en onze ligging, ontwikkelt de 
overheid een visie op de toekomstige economische structuur. 
3.4. De rol van de overheid bij de stimulering van activitei
ten die passen in het beeld van de toekomsitge economische 
structuur kan op basis van doelmatigheidsoverwegingen va
riëren van stimulator, medefinancier , medeparticipant tot 
enige uitvoerder. 
3.5. De overheid zal de voorbereiding van uitvoering van 
het onder 3.3. en 3.4. geschetste beleid laten voorbereiden en 
uitvoeren door een organisatie op armlengte afstand van de 
overheid. De besluitvorming en de controle dient uiteraard 
wel door kabinet en parlement te geschieden. 
3.6. De overheid zal er bij haar beleid rekening mee houden 
dat voldoende rendementsverwachtingen een noodzakelijke 
voorwaarde vormen voor herstel van groei en werkgelegen
heid. 
3.7. De overheid zal een arbeidsmarktbeleid ontwikkelen, 
waarin onderwijs, sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen 
op elkaar zullen worden afgestemd om de beroepskwalifica
ties zo goed mogelijk af te stemmen op de (verwachte) vraag. 
3.8. De overheid zal de regulering van de arbeidsmarkt met 
behoud van de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen 

. toetsen op de criteria verstarring, complexiteit en overbodige 
regelzucht. 
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De herverdeling van werk 
Beide stukken gaan er terecht vanuit dat, hoe succes
vol het op economisch herstel gerichte beleid ook zal 
zijn, herverdeling van werk noodzakelijk zal zijn om 
weer tot een evenwichtige arbeidsmarkt te geraken. 
Het feit dat we korter moeten werken om het bestaan
de werk beter te verdelen, betekent wel dat voor alles 
moet worden voorkomen dat daardoor het werk nog 
schaarser wordt. Met andere woorden, herverdeling 
van werk mag noch rechtstreeks, noch indirect de 
structurele verbetering van de werkgelegenheid via de 
groei van de produktie, aantasten . Dit stelt randvoor
waarden aan de manier waarop herverdeling van werk 
via arbeidsduurverkorting kan plaatsvinden. Een 
eerste samenhangende presentatie van deze randvoor
waarden geeft het werkgelegenheidsplan van Den Uyl. 
Wat ter discussie overblijft is de invoeringsstrategie. 
En daarover ben ik kort. Zonder het eens te zijn met 
alle punten en komma's in de niet amendeerbare tekst 
kan ik me heel goed vinden in de belangrijkste conclu
sies van het partijbestuur. Ook de argumentatie tegen 
de door Van Kemenade c.s. voorgestelde aanpak on
derschrijf ik . Een uitzondering vormt de weer opge
voerde gedachte van een trendbeleid; bij de behande
ling van het inkomensbeleid zal ik aangeven waarom 
ik daar tegen ben. De overbelichting van een vijfen
twintig-urige werkweek, zoals in de nota-Van Keme
nade c.s., vind ik nogal voorbarig. Laten we nu eerst 
eens proberen in 1990 een 32-urige werkweek te reali
seren. Ook ik verwacht dat we daarna nog verder moe
ten gaan met arbeidstijdverkorting. Maar daar is over 
enkele jaren een beter zicht op. Laten we er dan ook 
over beslissen als het zover is en nu nog geen messen 
trekken over zo'n onzekere zaak. 
Blijft over een keuze te maken daar waar zelfs het par
tijbestuur niet tot een uitspraak kwam. Ik kies daarbij 
voor het alternatief waarbij jongeren vooroplopen in 
het proces van arbeidsduurverkorting door hen alleen 
voor verkorte banen in aanmerking te laten komen. 
Uiteraard indien en voor zover dit mogelijk is uit orga
nisatorische overwegingen. Daarmee leg ik een extra 
last op de jongeren om de werkloosheid (voor jonge
ren) mee te helpen oplossen. Dat mag naar mijn me
ning van hen gevraagd worden vanwege de toenemen
de individualisering, die vooral bij hen gestalte krijgt. 
En kan van hen gevraagd worden door de geringe fi
nanciële verplichtingen die de meeste van hen hebben . 
Tenslotte lijkt het mij uit een oogpunt van flexibiliteit 
uitermate onverstandig al op voorhand vast te leggen 
dat binnen organisaties een gelijke mate van ar
beidstijdverkorting voor alle werknemers moet plaats
vinden. Dat is een zaak van werknemers en werkge
vers . Bovendien wordt daarmee de voortgang van 
ATV in feite beperkt tot de ruimte die er is bij 
schaarsteberoepen. En die is, de naam duidt er al op, 
uitermate gering. Aanvaarding van deze voorwaarden 
zou de voortgang van het ATV-proces in feite klem 
zetten. Niet doen dus. 
Ter wille van de volledigheid geef ik de aldus bijgestel
de uitgangspunten van het partijbestuur over herver
deling hieronder weer: 
4.1. Er worden centrale, meerjarige afspraken gemaakt 
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tussen overheid, werkgevers en werknemers over aard, tem
po en financiering van arbeidstijdverkorting en herbezetting . 
In dit overleg gaat de overheid uit van de doelstelling van een 
32-urige werkweek in 1990. Daarbinnen is er ruimte voor een 
verschillende invulling ten aanzien van het invoeringstempo 
en de omvang van arbeidstijdverkorting, al naar gelang de si
tuatie binnen de arbeidsmarktsegmenten en de economische 
positie van bedrijven en sectoren. 
4.2. Gezien de extreem hoge werkloosheid onder jongeren 
is het laten vooroplopen van jongeren bij algemene ar
beidstijdverkorting aanvaardbaar, mits er harde afspraken 
zijn gemaakt dat na verloop van tijd dezelfde verkorting van 
de werktijd ook voor alle andere werknemers zal gaan gel
den. 
4.3. Versnelling van het arbeidstijdverkortingsproces bij de 
overheid zelf en een zo hoog mogelijke (liefst volledige) her
bezetting dienen aan overheidszijde het uitgangspunt te zijn 
bij de onderhandelingen. 
4.4. De overheid dient aan werkgevers en werknemers ken
baar te maken, welke haar doelstelling is met betrekking tot 
het proces van arbeidstijdverkorting en welke instrumenten 
binnen het financieel- en macro-economisch beleid - onder 
andere de belasting- en premiedruk - zij daartoe wil inzet
ten. De overheid dient allereerst die instrumenten te hante
ren, die een indirecte stimulans kunnen geven aan het proces 
van arbeidstijdverkorting en herbezetting in de marktsector. 
Pas wanneer tussentijds blijkt dat de geformuleerde doelstel
lingen niet worden gerealiseerd, kan uiteindelijk de mogelijk
heid van een wettelijke maatregel worden overwogen. 

Verdeling van inkomen 
'Een beleid gericht op herstel van economische groei 
en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid is de 
beste inkomenspolitiek', schreef Dik Wolfson enige 
maanden terug in dit blad. (SenD april 1984) Daar ben 
ik het volkomen mee eens. Maar daarmee is de kous 
niet af. Want van oudsher heeft de sociaal-democratie 
ook zo haar opvattingen over de verdeling van dat ver
diende inkomen. En terecht, want op voorhand is ze
ker dat de uit een vrij proces van primaire inkomens
vorming resulterende personele inkomensverdeling op 
gespannen voet staat met de door ons als rechtvaardig 
beschouwde verdeling. De tegenstelling van doelma
tigheid en rechtvaardigheid in optima forma. 
Hoe nu deze tegenstelling te verzoenen op een manier 
die in de eerste plaats recht doet aan het uitgangspunt 
dat de beste inkomenspolitiek een beleid is gericht op 
herstel van economische groei en het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid. Want dat betekent dat de te 
voeren inkomenspolitiek als het even kan dat herstel
beleid moet ondersteunen en het in ieder geval niet 
mag dwarsbomen. Vast staat dat in Europa en in Ne
derland de economische versukkeling voor een be
langrijk deel te wijten is aan de op talloze terreinen in
geslopen verstarringen. Dat geldt ook voor het inko
mensbeleid. Daarom ben ik het volkomen eens met de 
keuze gemaakt in de PB-nota dat de primaire inko
mensvorming in de marktsector moet worden overgela
ten aan de sociale partners. Oneens ben ik het met het 
pleidooi voor de handhaving van het trendbeleid, al 
dan niet in een aangepaste vorm. Zowel het partijbe
stuur als Van Kemenade c.s. zijn daar voorstander 
van . Ik vind dat, natuurlijk bij een goede regeling van 
het stakingsrecht, een kwestie van onderhandelingen 
tussen de overheid als werkgever en de bonden. Zaken 



als de financiële positie van de overheid, de gewenste 
omvang van de overheidsvoorzieningen, de ontwikke
ling van de arbeidsvoorwaarden in de marktsector en
zovoort, het zijn allemaal elementen die de uitkomst 
van dit onderhandelingsproces moeten bepalen. Het 
vooraf rekenkundig vastleggen van de loonruimte, zo
als het trendbeleid wil, is in strijd met de noodzaak van 
flexibiliteit van het overheidshandelen om een groot 
aantal tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoe
nen. Daarbij zijn de belangen van het overheidsperso
neel van groot maar niet van doorslaggevend belang. 
Daarom is er geen enkele reden hen op voorhand een 
voorkeurspositie in de afweging te geven, bovendien 
nog afgeleid van datgene wat de vakbonden in de 
marktsector uit het vuur moeten slepen. Naar mijn op
vatting is handhaving van het trendbeleid bij een de
centraal ingevulde inkomensontwikkeling, hoe ook 
geformuleerd, in strijd met het beleid gericht op her
stel van economische groei . 

In de PB-nota wordt impliciet, in de nota-Van Keme
nade c.s. op basis van een overtuigend betoog, gepleit 
voor de handhaving van een wettelijke vloer in het in
komensgebouw. Ik onderschrijf die opvatting. Maar 
dan doen zich vervolgens twee problemen voor. Hoe 
hoog moet dat bruto minimumloon zijn en hoe moet 
het in de tijd aan de ontwikkeling van de regelingslo
nen worden aangepast. Eerst iets over de hoogte. Daar 
kan veel, erg veel zelfs, over gezegd worden of heel 
weinig. Als we de kant op gaan van erg veel, dan zwen
gelen we de discussie aan over de vraag of de hoogte 
van het minimumloon, op basis waarvan een al
leenstaande zonder beroep op toeslagen rond kan ko
men, objectief is vast te stellen. Vergeet dat maar, 
budgetonderzoeken bieden geen uitkomst. Want 
steeds zal uiteindelijk toch de vraag moeten worden 
beantwoord of de telefoon, de krant, de sigaar en ga 
zo maar door, nu wel of niet tot het minimumpakket 
behoren. Reken maar dat zoiets een onfrisse discussie 
wordt. Daarom stel ik voor de gemakkelijke weg te 
kiezen en uit te gaan van het huidige bruto minimum
loon. Daarvan is in ieder geval zeker, dat het erg dicht 
bij het modale loon ligt en internationaal gezien hoog 
is. Dat betekent dat wij vanuit rechtvaardigheidsover
wegingen geen verkeerde keus doen. 
Het feit dat het minimumloon zo dicht bij het modale 
loon ligt is tegelijkertijd uit een oogpunt van econo
misch herstel een nadeel. De opvatting wint veld dat 
tussen minimum en tweemaal modaal geen verdere ni
vellering meer moet plaatsvinden, omdat daardoor de 
werking van de arbeidsmarkt belemmerd zou worden. 
En dat brengt ons dan meteen op het probleem van de 
aanpassing van het minimumloon. In de wet mini
mumloon is geregeld dat het miminumloon wordt 
aangepast aan het gewogen gemiddelde van de veran
deringen in de regelingslonen. Zoals bekend is dit me
chanisme thans buiten werking gesteld. De PB-nota 
bepleit herinvoering. Ik denk dat het niet kan . Immers 
wij bepleiten allemaal een vrije decentraal ingevulde 
inkomenspolitiek. Dat leidt welhaast per definitie tot 
uiteenlopende ontwikkelingen per bedrijf(stak). Dat 
betekent aanpassing van het minimumloon op basis 

van een gemiddelde, waar omheen een flinke spreiding 
kan bestaan. Voor bedrijfstakken waar de loonsver
beteringen achterblijven bij het gemiddelde betekent 
dat een opwaartse druk op de onderkant van hun 
loonstructuur . Het minimumloon stijgt immers har
der dan de loonsverbetering in de betreffende be
drijfstak. Dus toch verdere nivellering in het traject 
tussen minimum en tweemaal modaal. In het omge
keerde geval, als de gemiddelde loonontwikkeling 
daalt, zal in bedrijfstakken waar de loondaling groter 
is dan de gemiddelde loondaling, het minimumloon de 
loonstructuur verder indrukken. Ook weer onge
wenste nivellering. 
Het PB-stuk stelt terecht dat het sociaal minimum 
geen absoluut gegeven is, maar moet aansluiten bij de 
algehele welvaartsontwikkeling van ons land. Dat kan 
echter niet meer zoals vastgelegd in de wet. Er blijft 
geen andere mogelijkheid over dan dat de overheid de 
aanpassing van het minimumloon jaar voor jaar be
leidsmatig vaststelt. Bij die beleidsmatige aanpassing 
zal de overheid een viertal ontwikkelingen moeten be
trekken: 1) de algemene welvaartsontwikkeling; 2) de 
verandering van het minimumloon als basisvoorzie
ning voor man, vrouwen twee kinderen tot een voor
ziening voor een alleenstaande; 3) het voorkomen van 
het verder ineendrukken van het traject minimum tot 
tweemaal modaal; 4) de verwachte arbeidsduurver
korting. Op grond van deze overwegingen zal bij een 
bepaalde gemiddelde loondaling de overheid het mini
mumloon meer moeten verlagen dan het gemiddelde; 
bij voorkeur gelijk aan de grootste loondalingen die 
zich voordoen. Voor zover daardoor alleenstaanden 
met een minimumloon worden getroffen is dat niet 
onaanvaardbaar. De hoogte is tot nu toe immers af
gestemd op man, vrouwen twee kinderen. Het is ech
ter wel onaanvaardbaar voor de zogenaamde 'echte 
minima', waar van één minimumloon meerderen 
moeten worden onderhouden. Hiervoor zal via het be
lastingsysteem compensatie moeten worden geboden. 
Want weliswaar is op papier het reële inkomensniveau 
van de 'echte minima' hoger dan bijvoorbeeld in de 
beginjaren zeventig, maar het aandeel van de vaste 
lasten, zoals voor huur en verwarming, is belangrijk 
toegenomen. En dat betekent dat deze mensen in de 
klem zitten en zeker op korte termijn geen kant op 
kunnen. Ik vind dat op grond van rechtvaardigheids
overwegingen in een tijd van teruggang deze groep zo 
lang mogelijk moet worden ontzien. Niettemin is dui
delijk dat bij een aanhoudende welvaartsdaling ook 
hier geen absolute koopkrachtgarantie kan worden 
gegeven. 
Met de hierboven voorgestelde aanpak neem ik af
stand van wat op dit punt door het partijbestuur wordt 
voorgesteld, namelijk dat de bestedingsmogelijkhe
den van mensen met niet meer dan het sociaal mini
mum gelijk blijven. En ook van het toch wel heel 
merkwaardige voorstel om de gevolgen van looninle
vering voor A TV wel in het bruto maar niet in het net
to minimumloon te laten doorwerken. Bij een flinke 

. A TV, volledig gefinancierd uit looninlevering zou dat 
betekenen dat een groot aantal van de werknemers 
tussen minimum en modaal' op dat netto-minimum-
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loon uitkomen. Dat zou de onderkant van het loonge
bouw volledig platdrukken . 
Wanneer de algemene welvaartsontwikkeling positief 
is, zal de overheid het minimumloon beleidsmatig in 
opwaartse zin moeten bijstellen, maar dan lager dan 
de gemiddelde loonontwikkeling. Daarmee wordt de 
afstand tussen minimum en tweemaal modaal eniger
mate vergroot, en het minimumloon meer een basis
voorziening voor een alleenstaande. Met andere woor
den daar waar in de tijden van teruggang een groter 
beroep op solidariteit mag worden gedaan ten behoeve 
van de echte minima, ook al drukt dat het loongebouw 
aan de onderkant verder in, zo moet bij een weer posi
tieve welvaartsontwikkeling de afstand tussen mini
mum en tweemaal modaal weer worden vergroot. 
Naast de trendkoppeling en de koppeling van het 
bruto-minimumloon bestaat er nog een derde koppe
ling en dat is de koppeling van netto minimum uitke
ring aan het netto minimumloon zoals aangegeven in 
de WAM (Wet Aanpassingsmechanismen). Zoals be
kend is deze koppeling momenteel buiten werking 
gesteld. Voor een alleenstaande is dat zeventig procent 
van het netto-minimumloon en voor anderen honderd 
procent. Ik pleit er voor dat deze koppeling blijft ge
handhaafd aan het met de algemene welvaartsontwik
keling meegaande beweging van het minimumloon. 
Ook hier geldt echter dat in een tijd van achteruitgang 
'echte minima' net als de minimumloontrekkers die 
voor meerderen moeten zorgen, op de zelfde wijze 
koopkrachtbescherming behoeven. 
In het secundaire inkomenstraject vormen de belastin
gen het aangrijpingspunt om tot rechtvaardiger inko
mensverhoudingen op basis van het draagkrachtbe
ginsel te komen. Het betoog en de conclusies op dit 
terrein in het PB-stuk onderschrijf ik volledig. Volle
digheidshalve neem ik die conclusies hieronder ook 
op. 

Een belangrijk onderdeel van het inkomensbeleid 
vormt de sociale zekerheid. Het is zoals 'de drie wij
zen' in Om een werkbare toekomst schrijven, 'het 
meest wezenlijke en momenteel meest ,omvangrijke 
onderdeel van de verzorgingsstaat'. En tegelijkertijd 
is volgens de PB-nota 'niets zo in discussie als het so
ciaal zekerheidsstelsel'. Daarom is het jammer dat het 
partijbestuur zich er in dit opzicht nogal gemakkelijk 
vanaf heeft gemaakt. Eerst wordt in een paar woorden 
het grootste deel van de voorstanders van herziening 
van het stelsel in de ban gedaan omdat dit uit bezuini
gingsoverwegingen zou gebeuren. En voor het reste
rende deel heeft het partijbestuur dan nog het verplet
terende argument dat men er om principiële gronden 
tegen is. Jammer dat hier toch zo weinig recht wordt 
gedaan aan het werkelijk indrukwekkende betoog wat 
door Van Kemenade c.s . op dit terrein wordt gehou
den. Ook daarin wordt een herziening louter uit bezui
nigingsoverwegingen afgewezen, maar er blijken 
minstens negen andere overwegingen te zijn om tot 
herziening te komen. En dat varieert van meer duide
lijkheid voor de burger, herstel van de band tussen 
verzekerde en stelsel, aanpassing aan de individualise
ring tot een bijdrage aan herstel van groei en werk. 
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In het PB-stuk wordt op al deze zaken nauwelijks in
gegaan. En dat is jammer, want ik vind al die overwe
gingen stuk voor stuk steekhoudend en overtuigend. 
Als er geen andere argumenten zijn tegen de in door 
Van Kemenade c.s. voorgestelde herziening van het 
stelsel dan de in de PB-nota als 'principieel' betitelde 
motieven, die overigens in de nota-Van Kemenade c.s. 
al grotendeels worden ontzenuwd, dan ben ik over
tuigd van de juistheid van de voorgestelde herziening. 
In mijn uitgangspunt over de inkomensverdeling 
neem ik voor de sociale zekerheid de hoofdlijnen van 
de nota-Van Kemenade over. Daarbij ga ik niet in op 
de wijze van koppeling, omdat de door mij voorgestel
de aanpassing van het wettelijk minimumloon anders 
is dan die in de nota-Van Kemenade en daar tevens in 
verband wordt gebracht met een ATV -scenario. Ik ga 
er vanuit dat die aanpassingen simpel zijn te maken. 
5.1. De overheid onthoudt zich van inmenging in het over
leg over de arbeidsvoorwaarden in de marktsector en brengt 
geen automatische koppelingen aan tussen de marktsector en 
de collectieve sector. 
5.2. De overheid stelt ieder jaar beleidsmatig de hoogte van 
het bruto minimumloon vast, op basis van vier overwegin
gen: 1) de algemene welvaartsontwikkeling; 2) de verschui
ving van het bruto minimumloon als basisvoorziening van 
man, vrouwen twee kinderen naar een voorziening van een 
alleenstaande; 3) het tegengaan van verdere nivellering tussen 
minimum en tweemaal modaal; 4) de verwachte arbeidsduur
verkorting. Uitgangspunt is het thans bestaande minimum
loon. 
5.3. In het geval van een negatieve welvaartsontwikkeling 
wordt de koopkracht van de minimumloners die daarvan 
meerdere personen moeten onderhouden, op het huidige peil 
gehouden via belastingmaatregelen. Maar bij grote en/ of 
langdurige welvaartsdaling valt ook hier niet aan koop
krachtvermindering te ontkomen. 
5.4. De sociale uitkeringen op minimumniveau blijven ge
koppeld aan het netto minimumloon . Ook hier worden de 
'echte minima' op dezelfde wijze als de minimumloners, die 
voor meerderen moeten zorgen, in koopkracht zoveel moge
lijk beschermd. 
5.5 . Er komt een algemene uitkering om een minimale 
bestaanszekerheid te garanderen: de algemene basisvoorzie
ning. Deze voorziening wordt gefinancierd uit de algemene 
middelen. Voor deze voorziening komen alle boven achttien
jarigen in aanmerking die: a) niet in staat zijn zelfstandig in 
hun onderhoud te voorzien, of b) tot categorieën behoren die 
daarvan bij wet zijn vrijgesteld, omdat ze een bepaalde leef
tijd hebben bereikt of bepaalde taken verrichten, dan wel on
vrijwillig werkloos zijn. Voor deze laatste groep geldt een sol
licitatieplicht, een plicht tot her-, om- of bijscholing en in be
paalde gevallen en situaties zelfs een arbeidsplicht. leder is in
dividueel gerechtigd, ongeacht zijn of haar leefsituatie, op 
deze voorziening aanspraak te maken. 
5.6. Boven-minimale verzekeringen tegen inkomensder
ving behoren primair tot de eigen verantwoordelijkheid van 
betrokkenen, die daarvoor individueel of collectief regelin
gen treffen. Om grote ongelijkheid en een onevenwichtige 
verdeling van risico's te voorkomen, worden bij wet algeme
ne regelingen gesteld met betrekking tot de minimumvoor
waarden waaraan deze boven-minimale verzekeringen moe
ten voldoen. 
5.7 . Ieder draagt naar hoogte van het eigen inkomen bij aan 
de financiering van gemeenschapsvoorzieningen. Deze bij
drage mag hoger dan wel lager uitvallen, wanneer daartoe op 
grond van reële draagkrachtvermeerderende dan wel - ver
minderende factoren aanleiding is. 



Zeggenschapsverhoudingen 
Het is zonneklaar dat herstel van onze industrie en 
commerciële dienstverlening niet alleen tot stand ge
bracht kan worden door technische innovaties . Daar
toe zullen ook de werknemers zich vol overtuiging 
moeten inzetten. Maar een beroep op de werknemers 
om aldus te handelen is alleen maar geloofwaardig als 
zij op volwaardige wijze bij dat proces worden betrok
ken. Daarnaast vindt de sociaal-democratie al van 
oudsher dat de macht binnen ondernemingen en orga
nisaties vanuit het gelijkheidsideaal beter verdeeld 
moeten worden. Beide stukken onderkennen dan ook 
het vraagstuk van de medezeggenschap. Maar ik vind 
de PB-nota op dit punt erg afhoudend. Er wordt in fei
te alleen maar gepleit voor versterking van de invloed 
van werknemers op investeringsbeslissingen, welke 
zijn gericht op vernieuwingen van produktieproces
sen. Daartoe moeten dan de bevoegdheden van de on
dernemingsraden en van werknemerscommissarissen 
worden uitgebreid. Dat is natuurlijk niet niks, maar 
het kan toch moeilijk als de invulling van een baanbre
kende verbetering van de zeggenschap worden gezien. 
Het is in feite gewoon een beetje meer van hetzelfde. 
In dat opzicht vind ik dat de voorstellen van Van Ke
menade c.s. meer diepgang hebben. Zij doen interes
sante voorstellen om de tegenstelling tussen kapitaal 
en arbeid te overbruggen. Door deelname in het ver
mogen zouden de werknemers langs deze lijn ook zeg
genschap moeten verwerven in de vergadering van 
aandeelhouders en de raad van commissarissen. 
Naar mijn gevoel zijn we met de door Van Kemenade 
c.s. geformuleerde voorstellen op de goede weg. Want 
wie de machtsuitoefening binnen ondernemingen en 
instellingen wil beïnvloeden, moet zich richten op di
recties en besturen en de toezichthoudende organen 
zoals raden van commissarissen en van curatoren. De 
vraag is echter of dat via de financiële weg moet. Ik 
kan mij ook voorstellen dat de taak van de onderne: 
mingsraad veel meer wordt gericht op het (mede)be
noemen van directeuren en commissarissen en op de 
controle van beleid, dan dat de uitbreiding gezocht 
wordt in concrete beleidsaangelegenheden. Het is 
dringend noodzakelijk dat deze materie wordt uitge
werkt. De zaak is er belangrijk genoeg voor. Mijn uit
gangspunt op dit terrein luidt aldus. 
6. l . De PvdA vindt een vergroting van de invloed van 
werknemers op het totale gebeuren binnen ondernemingen 
en instellingen uit sociale overwegingen gewenst en uit doel
matigheidsoverwegingen noodzakelij k. 
6.2. De PvdA zal ten behoeve van het verkiezingsprogram
ma een studie laten verrichten naar de mogelijkheden van in
vulling . Daarbij komen in ieder geval aan de orde: a) De rol 
en positie van de ondernemingsraad; b) de beïnvloeding van 
de factor arbeid op de benoeming van leden van directies en 
besturen en van leden van de raden van commissarissen en 
van curatoren; c) de bevordering van vormen van zelf
bestuur; d) de beïnvloeding van de besluitvorming van de be
drijfspolitiek van institutionele beleggers; e) de mogelijkhe
den van decentrale en centrale fondsvorming door werkne
mers( organisaties). 

De verborgen economie 
In beide nota's is de zogenaamde verborgen werkgele-

genheid nauwelijks aan de orde gekomen. Deze ver
borgen werkgelegenheid vormt onderdeel van de in
formele economie. Veelal wordt de informele econo
mie vereenzelvigd met de zwarte economie. In dat cir
cuit worden belastingen en premies ontdoken, ten on
rechte met behoud van uitkering gewerkt, vestigings
eisen niet nageleefd . Kortom de wereld van fraude en 
bedrog. Daarmee staat de informele economie in een 
kwade reuk. Dat is evenwel ten onrechte. Want deze 
omvat meer dan het zwarte circuit. Het omvat ook ter
reinen die vanuit een ruim geïnterpreteerde groei
werkgelegenheidsoptiek positief gewaardeerd kunnen 
worden. In vele langetermijn beschouwingen wordt, 
op grond van de technologische ontwikkelingen en de 
steeds korter wordende werktijd, aan de ontwikkeling 
van de informele economie een groot gewicht toebe
dacht. De socioloog Toffier spreekt in dit verband 
over de grote mogelijkheden van de elektronische 
huisindustrie. In 'megatrends' schetst John Naisbitt 
tien grote lijnen van een nieuwe samenleving, geba
seerd op waarnemingen in de VS. Een van deze ont
wikkelingslijnen vormt de verschuiving van institutio
nele voorzieningen naar zelfhulp. Een andere is de 
ontwikkeling van een industriële samenleving naar een 
informatie-maatschappij . Beide ontwikkelingen kun
nen tot een spectaculaire groei van de informele eco
nomie leiden. Er zijn goede redenen om aan te nemen 
dat de door Naisbitt aangeduide trends zich grosso 
modo ook in West-Europa en dus ook in Nederland 
kunnen voordoen. Op dit moment is nog niet te over
zien wat dat voor het huidige arbeidsbestel zou kun
nen betekenen. 
Het huidige beleid concentreert zich in hoge mate op 
het bestrijden van de zwarte economie. Daarbij geldt 
als uitgangspunt: ontduiking van belastingen en pre
mies is fraude en fraude is strafbaar. Het overheidsbe
leid is erop gericht deze strafbare feiten aan de kaak te 
stellen. De grote fraude wordt door de belastingdienst 
via verschillende controle-maatregelen bestreden. In 
de beide nota's klinken deze geluiden ook door. De 
kleinschalige, zwarte activiteiten zijn evenwel veel 
moeilijker te controleren. Negeren is evenwel iliet'ver
standig, aangezien met de goedkope arbeid reguliere 
arbeid kan worden verdrongen. Deze situatie betekent 
met recht een dilemma. 
Daarnaast is het huidige overheidsbeleid erop ger.icht 
werklozen die zinvolle activiteiten willen verrichten, 
dat in ruimere mate dan voorheen toe te staan (zie de 
circulaire van staatssecretaris De Graaf van 22 juli 
1983 en de Werkgelegenheidsnota 83/ 84). Tegenover 
dergelijke activiteiten mag echter geen betaling staan, 
zodat de werkloze daarmee geen compensatie krijgt 
voor zijn lager geworden inkomen. Er zijn ook terrei
nen binnen de informele economie, die als zodanig 
geen onderwerp van overheidsbeleid vormen. De huis
houdeconomie is zo'n terrein . Voorts valt ook de ruil, 
onderdeel van de zwarte economie, tot nu toe buiten 
het overheidsbeleid. In feite weet het beleid nog niet zo 
goed raad met de ontwikkelingen op het terrein van de 
informele economie. En dat geldt ook voor onze par
tij. 
Voor mij staat echter vast dat wij in ons verkie-
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zingsprogramma deze zaak niet langer kunnen afdoen 
met het verhaal van fraude en bedrog. Dat is te simpel 
en bovendien maar ten dele waar. Het is in feite al ge
promoveerd tot een algemeen aanvaard gesprekson
derwerp op bruiloften en partijen. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat dit een blijvend verschijnsel zal zijn, 
ook in betere tijden. In een kaderstellend stuk voor de 
komende jaren behoort dan ook een aanzet te worden 
gegeven voor oordeelsvorming en beleidsopties over 
de verborgen of informele economie. Zo'n aanzet kan 
aldus luiden. 
7.1. De PvdA constateert dat er tenminste vier redenen zijn 
waarom de reeds omvangrijke informele economie in de toe
komst nog zal toenemen: 1) de voorlopig voortdurende lang
durige werkloosheid voor velen; 2) de beperking van de uitga
ven voor uitkeringen en voorzieningen; 3) verdergaande ar
beidsduurverkorting; 4) technologische ontwikkelingen. 
7.2. De PvdA zal ten behoeve van het verkiezingsprogram
ma een verkenning verrichten naar de beleidsmogelijkheden 
ten aanzien van de informele economie. Daarbij komen in 
ieder geval de volgende elementen aan de orde: a) de verde
ling van de informele economie in de zwarte, de gemeen
schaps- en de huishoudeconomie; b) de bestrijdingsmogelijk
heden van de zwarte activiteiten; c) de bevorderingsmogelijk
heden van de legale activiteiten; d) de effecten van de infor
mele activiteiten op de inkomensverdeling. 

Tot slot 
De op gang komende discussie in onze partij over het 

te voeren sociaal-economisch beleid vertoont naast 
een groot aantal positieve aspecten ook enkele beden
kelijke. Het is in de eerste plaats een discussie in een 
veel te beperkte groep. En in de tweede plaats bestrij
den de deelnemers aan de discussie elkaar niet alleen 
met inhoudelijke argumenten, maar brengen ook de 
status en positie van de opstellers in het geding. 'Het 
partijbestuur vindt zus' en 'de fractie of een deel daar
van vindt zo'. Daarbij wordt openlijk dan wel bedekt 
de linkse lakmoesproef gehanteerd. 
Wat ik nu bovenal met dit artikel heb gepoogd, is om 
de zaak ook voor geïnteresseerde leken beter toegan
kelijk te maken, en om aan te tonen dat op basis van de 
voorliggende stukken een inhoudelijke discussie op 
heldere hoofdzaken mogelijk is. Bewaar ons voor een 
strijd om het ware geloof. 
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Over de verdeling van arbeid 
buitenshuis zijn we 't wel eens. Man 

en vrouw hebben dezelfde rechten. 
Want ze hebben recht op gelijke kan

sen. Da's trouwens bij de wet geregeld 
Maar hoe zit 't thuis? 

Huishouden is immers ook arbeid 
En dus is 't logisch om ook dàt werk eerlijk 

te verdelen. 

SAMEN UIT, SAMEN THUIS. 

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Redame. _ ...... 
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Arbeidstijdverkorting en de 'keuzevrijheid' van 

vrouwen 

In 1978 hield Joke Smit in Socialisme en Democratie 
(1978/1O,'p . 461-489) een vurig pleidooi voor de in
voering van de vijfurige werkdag. In haar ogen was 
deze een belangrijk middel om het betaalde en onbe
taalde werk eerlijker over mannen en vrouwen te ver
delen. Toen werd er, buiten de vrouwenbeweging al
thans, nauwelijks aandacht aan besteed. Nu is ar
beidstijdverkorting een onderwerp dat serieus wordt 
genomen, ook in de Partij van de Arbeid. 
In maart van 1984 kondigde Marcel van Dam 'zijn' 
plan voor een vijfurige werkdag aan en het recente dis
cussiestuk Om een werkbare toekomst (Van Kemena
de, Ritzen en Wöltgens) gaat uit van een vijfentwintig
urige werkweek in 1994. Dit, nadat de WBS in een rap
port van 1982 had gepleit voor de vijfentwintig-urige 
werkweek (in Denken over arbeid) en het congres van 
de PvdA deze tot haar standpunt had gemaakt in april 
1983. Het moet worden gezegd dat deze ontwikkeling 
niet te danken is aan een alsnog doorgebroken inzicht 
dat Joke Smit gelijk had. Centraal in de huidige dis
cussie staan werkgelegenheidsargumenten. Emanci
patieoverwegingen spelen hooguit een ondergeschikte 
rol. Dat blijkt ook uit de presentatie van de meest re
cente plannen. Marcel van Dam verklaarde dat 'invoe
ring van een vijfurige werkdag geen vrouwvriendelijke 
wens voor een verre toekomst is, maar een maatschap
pelijke noodzaak om volledige werkgelegenheid te 
herstellen.' Door Van Kemenade c.s. wordt opge
merkt dat arbeidstijdverkorting aanvankelijk vanuit 
de vrouwenbeweging werd bepleit 'maar daarna ook 
als een onmisbaar instrument bij de bestrijding van de 
werkloosheid en om een meer rechtvaardige verdeling 
van de steeds schaarser wordende betaalde arbeid te 
bereiken. In feite is die laatste doelstelling de afgelo
pen jaren steeds meer op de voorgrond gekomen ( .. 
. )' . 
Men zou hieruit kunnen concluderen dat werkgelegen
heidsargumenten en feministische eisen met elkaar op 
gespannen voet staan. Dat lijkt mij niet terecht. Veel
eer is het zo dat de maatschappelijke macht van de 
vrouwenbeweging niet groot genoeg is gebleken om 
haar idealen op eigen kracht te verwezenlijken. Nu de 
vijfentwintigurige werkweek door Marcel van Dam en 
in Om een werkbare toekomst wordt bepleit, heeft 
het idee in zes maanden meer aandacht gekregen dan 
in de afgelopen zes jaar dat de vrouwenbeweging zich 
er sterk voor hebben gemaakt. 
'Echte' werkloosheid van mannen vormt voor de 
meeste mensen kennelijk een groter schrikbeeld dan 
de verborgen werkloosheid en onbevredigende maat
schappelijke mogelijkheden van vrouwen. In dat op
zicht lijkt het ideale moment aangebroken om een coa
litie tussen beide belangen te sluiten. Hoe reëel zijn de 

mogelijkheden voor zo'n coalitie? 

Het belang van betaald werk 
Tegenstanders van een drastische arbeidstijdverkor
ting zijn niet alleen in kringen van het CDA te vinden. 
Ook in de PvdA is de kritiek fors. Vooral de conse
quentie van een gelijke deelname van mannen en 
vrouwen aan het betaalde arbeidsproces brengt de ge
moederen heftig in beroering: degenen die om welke 
reden dan ook, niet aan het arbeidsproces deelnemen 
zullen massaal de arbeidsmarkt worden 'opgejaagd'. 
Paul Kalma heeft zich in verschillende publikaties (in 
de Volkskrant van 15 september j.l. en samen met 
Marnix Krop in Het vierde jaarboek voor het demo
cratisch socialisme) een fel tegenstander van deze mo
gelijkheid getoond. 
Omdat zijn gedachtengang illustratief is voor het den
ken van veel meer mensen in en buiten de PvdA, is het 
nuttig hem hier uitvoerig te citeren. Verdeling van 
recht op betaald werk is, zo betoogt Kalma, van het 
grootste belang, maar 'ze leidt wel snel tot overschat
ting van de waarde van die betaalde arbeid. Vooral in 
de nota van het PvdA-bestuur klinkt de opvatting 
door dat alleen beroepsarbeid toegang verschaft tot 
een zelfstandig en zinvol menselijk bestaan. Zo 'n 
standpunt (waaraan Hedy d'Ancona en sommige an
dere Rooie Vrouwen zelfs de consequentie van een ar
beidsplicht verbinden) lijkt me ongenuanceerd en in 
zekere zin beledigend voor wie, om welke reden dan 
ook, niet aan het arbeidsproces deelneemt'. 
Een opvatting, die zonder meer onderschreven zou 
kunnen worden door mensen uit de Nederlandse Bond 
tegen het Arbeidsethos of voorstanders van een basis
inkomen. Zo simpel blijkt het echter niet te liggen. In 
Het vierde jaarboek voert Kalma samen met Krop ver
schillende argumenten aan tegen een basisinkomen . 
Zij wijzen onder meer op het gevaar dat de huidige 
scheiding tussen 'actieven en niet-actieven', die voor 
een belangrijk deel niet op vrijwillige keuze berust, 
door een basisinkomen zal worden bestendigd. 'Men 
maakt van de niet-actieven ( ... ) al snel tweederangs 
burgers, die in een tijd van economische recessie als 
eersten in de verdrukking zullen komen. ' Bovendien 
komt het recht op inkomen in de lucht te hangen als de 
plicht tot arbeid wordt losgelaten: 'Overheid en wer
kenden zullen al gauw eendrachtig de problemen af
wentelen door het verlagen van het basisinkomen.' 
Een pleidooi voor een basisinkomen stoelt in feite op 
'een pessimistische visie', concluderen zijn. 'Immers, 
de overheid draagt in deze constructie geen verant
woordelijkheid meer voor de werkgelegenheid ( . . . ) 
Ook het streven om de zwakke arbeidsmarktpositie van 
verschillende groepen (vrouwen, etnische minderhe-
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den, etcetera) te versterken, wordt hiermee in beginsel 
opgeheven ten behoeve van een model waarin slechts 
een tamelijk magerefinanciële compensatie wordt ge
boden. ' 
Kalma en Krop hechten grote waarde aan handhaving 
van de samenhang van de arbeidersklasse. Invoering 
van een basisinkomen zou deze samenhang doorbre
ken en de (machts)positie van niet-betaald werkenden 
verzwakken. Geen basisinkomen dus, maar ook geen 
arbeidsplicht. 
Nu zouden waarschijnlijk maar weinig mensen de in
voering van een wettelijke arbeidsplicht toejuichen, 
ook Hedy d'Ancona en sommige andere Rooie Vrou
wen niet. Heel anders ligt het met de feitelijke ar
beidsplicht. Want wat is de praktijk? Uiteraard staat 
het iedereen in Nederland vrij om géén betaald werk te 
verrichten. Gevolg is wel dat er ook geen recht op in
komen is. Van de mogelijkheid om af te zien van be
taald werk kan alleen gebruik worden gemaakt door 
degenen die op andere wijze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, door middel van schenkingen, erfenissen of 
het inkomen van hun partner (lees: gehuwde vrou
wen). Voor de overigen is het recht op inkomen gekop
peld aan de beschikbaarheid voor de betaalde ar
beidsmarkt. (De Groningse groep 'Basta', die zich 
principieel verzet tegen de sollicitatieplicht in een si
tuatie waar tegenover elke vacature een veelvoud van 
gegadigden staat, kan erover meepraten. Hun uitke
ring is zonder pardon ingetrokken). Feitelijke ar
beidsplicht bestaat voor iedereen, behalve voor ge
huwde vrouwen. 
Nadere lezing leert dat het Kalma en Krop dan ook 
niet gaat om relativering van het belang van betaald 
werk voor iedereen die om welke reden dan ook niet 
aan het arbeidsproces deelneemt. Het gaat hen vooral 
om de groep die dat om een bepaalde reden doet: ge
huwde vrouwen die de zorg voor huishouding en even
tueel kinderen hebben. Men dient te beseffen, aldus 
Kalma en Krop, dat drastische arbeidstijdverkorting 
'de bestaande vrijheid voor vrouwen om te kiezen tus
sen betaalde en niet-betaalde arbeid sterk inperkt. Fi
nanciële nood dwingt hen, zo hebben we geconsta
teerd, de arbeidsmarkt op. Voor zover men zich dflar 
überhaupt van bewust is, verdedigt men deze vrij
heidsbeperking door te wijzen op het belang van eco
nomische zelfstandigheid van vrouwen en op de ver
onderstelde algemene wil van vrouwen om het be
staande rollenpatroon te doorbreken. Of die wil bij 
iedereen aanwezig is, valt echter te betwijfelen. Er zuI
len altijd vrouwen (en mannen) zijn die zich liever 
door hun partner willen laten onderhouden. Wil men 
die mensen meer kansen geven om betaald werk te ver
richten en hen daartoe overhalen? Of wil men hen 
daar feitelijk (of zelfs wettelijk) toe dwingen? Het 
laatste is naar onze mening een te hoge prijs voor het 
streven naar economische zelfstandigheid voor ieder
een'. 
De argumenten die Kalma en Krop met veel overtui
gingskracht aanvoeren tégen een basisinkomen gelden 
voor gehuwde vrouwen dus kennelijk niet. Zij kunnen 
volstaan met een financiële compensatie van hun echt
genoot, want hun keuzevrijheid moet beschermd wor-
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den. Maar hoe vrij is de bestaande keuzevrijheid van 
vrouwen eigenlijk? 

De 'keuzevrijheid' van vrouwen 
Vergeleken met de ons omringende landen kent Ne
derland een relatief laag percentage buitenshuis wer
kende vrouwen. De hier bestaande opvatting over 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen is daar niet 
vreemd aan. Aan het begin van deze eeuw is, ook door 
de vakbeweging, gestreden voor een loon dat hoog ge
noeg moest zijn om er een gezin van te kunnen onder
houden. In een situatie waarin mannen, vrouwen en 
kinderen lange werkdagen maakten onder vaak slech
te omstandigheden, kan de realisering van die eis zeker 
niet alleen negatief worden beoordeeld. Het gevolg 
was wel een zeer specifieke taakverdeling tussen man
nen en vrouwen: mannen hadden de plicht hun gezin 
financieel te onderhouden, vrouwen hoorden de ver
zorging van huishouden en eventuele kinderen op zich 
te nemen. 
Eén van de consequenties van deze duurzame splitsing 
van arbeidsterreinen, is geweest dat huishoudelijke en 
verzorgende taken geen onderdeel uitmaken van de 
onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. De 
acht-urendag werd bevochten onder de leuze: 'acht 
uren werk, acht uren slaap, acht uren ontspanning'. 
Inmiddels voorzien de meeste CAO's ook in regelin
gen bij ziekte, verhuizing en studieverlof (om maar 
een paar voorbeelden te noemen). Van huishoudelijke 
en verzorgende taken wordt nog steeds stilzwijgend 
verondersteld dat zij voor een partner thuis worden 
verricht. Jammer voor degenen die niet over zo'n part
ner beschikken, de - groeiende - groep alleenleven
den, en voor de gehuwde vrouwen. 
Eind jaren zestig stelde de 'tweede feministische golf' 
de vanzelfsprekendheid van de bestaande taakverde
ling ter discussie. Uiteraard kwam deze opleving van 
de vrouwenbeweging niet uit de lucht vallen; zij was 
mede veroorzaakt door maatschappelijke ontwikke
lingen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog steeg 
het opleidingsniveau van vrouwen aanzienlijk; toe
passing van de industriële technologie op huishoude
lijke apparatuur zorgde voor een verlichting van het 
takenpakket van huisvrouwen; de sterk verbeterde 
anti-conceptie gaf vrouwen de mogelijkheid zelf te be
palen Of en, zo ja, hoeveel kinderen zij wilden. De ver
anderde maatschappelijke positie van (huis)vrouwen 
werd geaccentueerd door de ontwikkelingen op stede
bouwkundig gebied: de zogenaamde slaapsteden had
den tot gevolg dat huisvrouwen in een isolement raak
ten. 
De vrouwenbeweging verwoordde de onvrede van 
vrouwen in het eisen van het recht op betaald werk. 
Een betaalde baan biedt immers een aantal voordelen 
boven huishoudelijk werk: erkenning voor geleverde 
prestaties, inkomen, sociale contacten en meer moge
lijkheden om maatschappelijke invloed uit te oefenen. 
Exact dezelfde redenen waarom ook nu nog veel men
sen het erg vinden om werkloos te zijn. Vrouwen 
stroomden in groten getale toe tot de arbeidsmarkt: in 
1960 vormden zij nog slechts 22 procent van de be
roepsbevolking, nu is dat 32 procent. 



Deze ontwikkeling heeft echter geen enkel gevolg ge
had voor de organisatie van het betaalde werk . On
danks de grotere deelname van vrouwen aan de betaal
de arbeidsmarkt, bleef de veertigurige werkweek de 
norm . Stilzwijgend werden vrouwen geacht de huis
houdelijke en verzorgende taken naast hun betaalde 
baan te blijven verrichten. 
De hoofdverantwoordelijkheid voor het onbetaalde 
werk vormt een belangrijke oorzaak van de zwakke 
arbeidsmarktpositie van vrouwen. Door veel bedrij
ven worden bijvoorbeeld jonge vrouwelijke kandida
ten voor hogere functies als een risicogroep gezien. Zij 
kunnen kinderen krijgen. In dat geval zullen zij Of op
houden met werken (en voor het bedrijf een slechte in
vestering zijn geweest) Of 'onbetrouwbaarder worden' 
(wegblijven bij ziektes van kinderen) . Kortom, onze
kere factoren die ook effect hebben op de arbeids
marktpositie van vrouwen voor wie dat allemaal niet 
geldt. 
Deze rolverwachting heeft ook invloed op het onder
wijs uitgeoefend. Weliswaar is het opleidingsniveau 
van meisjes de afgelopen twintig jaar sterk gestegen, 
maar hun kansen op de arbeidsmarkt hebben daarmee 
geen gelijke tred gehouden. Om te beginnen kiezen 
meisjes vaker dan jongens voor de zogenaamde 'pret
pakketten' : ze zijn oververtegenwoordigd in vakken 
die in het verlengde liggen van huishoudelijke en ver
zorgende taken en ondervertegenwoordigd in techni
sche en informatica-beroepen, de beroepen van de 
toekomst. 
Uit onderzoeken, die bijeengebracht zijn in de Sociale 
Altas van de Vrouw 1983, blijkt dat meisjes nog steeds 
een dubbele boodschap meekrijgen. Meisjes moeten 
wel in staat zijn om voor zichzelf te zorgen , maar niet 
ècht: ze kunnen altijd nog trouwen. Veel onderwijzers 
en ouders vinden dat voor meisjes andere maatstaven 
gelden dan voor jongens. Slechts een minderheid van 
de leerkrachten aan basisscholen wil de bestaande rol
verdeling tussen mannen en vrouwen veranderd zien. 
Deze heersende opvatting heeft niet alleen gevolgen 
voor de eisen die de omgeving aan meisjes stelt, maar 
ook voor de eisen die meisjes aan zichzelf stellen. Van
daar de 'pretpakketten'. 
Meisjes worden, kortom, vooral opgeleid in de lager 
gewaardeerde vakken. Dat heeft uiteraard consequen
ties voor hun inkomsten. Gemiddeld verdienen vrou
wen driekwart van wat mannen verdienen. Dit verschil 
wordt overigens niet alleen door het lager (gewaar
deerd) opleidingsniveau veroorzaakt. In de jaren 
zestig publiceerde de Franse sociologe Evelyne Sulle
rot onderzoek waaruit bleek dat status èn inkomen 
van een beroep stijgen naarmate meer mannen het uit
oefenen, en dalen als vrouwen in groten getale hun in
trede doen (door veel vrouwen betiteld als de 'Wet van 
Sullerot' ). In Nederland lijkt deze 'wet' verregaand op 
te gaan. Vrouwen hebben nog nauwelijks toegang tot 
typische mannenberoepen; in traditionele vrouwen
bolwerken als kleuteronderwijs en de verpleging daar
entegen, zijn mannen niet alleen massaal toegetreden, 
maar bezetten zij ook in snel tempo de leidinggevende 
functies. 
Het socialisatiepatroon van jongens en meisjes speelt 

ongetwijfeld een belangrijke rol bij dit verschijnsel. 
Meisjes worden voorbereid op een toekomstige taak 
als echtgenote en moeder; een rol die schipperen, be
middelen en het wegcijferen van eigen belangen ver
eist. Jongens wordt geleerd financieel te zorgen voor 
hun gezin. Ook terwille van dat gezin moeten zij voor 
zichzelf op kunnen komen. 
Zolang mannen beter getraind zijn in het opkomen 
voor zichzelf en gemiddeld meer verdienen dan vrou
wen is er van werkelijk vrije keuze geen sprake. In die 
situatie betekent het handhavan van de bestaande 
'keuzevrijheid' praktisch dat wordt vastgehouden aan 
de huidige organisatie van het betaalde werk, waarin 
geen rekening wordt gehouden met huishoudelijke en 
verzorgende taken . Die werkzaamheden zijn in de 
loop der tijd weliswaar verlicht, maar zij waren en zijn 
niet vlekkeloos te combineren met een veertigurige 
werkweek. 
Een maatschappelij ke carrière vereist eenfull-time be
schikbaarheid, die zich nauwelijks laat combineren 
met de huishoudelijke en emotionele zorg voor zich
zelf en anderen. Maar ook 'gewoon' betaald werk le
vert al problemen op: het voorziet niet voldoende in de 
tijd die nodig is voor de 'zorg voor dagelijkse dingen'. 
In die situatie is het niet verwonderlijk dat veel (ge
huwde) vrouwen die die mogelijkheid hebben, afzien 
van hun recht op betaald werk. 
Maar dat heeft nadelen, om te beginnen financiële af
hankelijkheid . Met enig recht zeggen veel gehuwde 
vrouwen zich niet afhankelijk van hun man te voelen. 
In hun ogen is het geld van hen samen, werken zij er 
elk op hun eigen manier voor en beschikken zij er ook 
samen over. Dat zij niettemin financieel afhankelijk 
zijn, blijkt pijnlijk als het huwelijk misloopt. De gel
delijke voordelen eindigen immers mèt het huwelijk . 
Het merendeel van de gescheiden vrouwen komt te
recht in de bijstand. Doordat hun opleiding en 
arbeidservaring verouderd zijn, hebben de meeste ge
scheiden vrouwen ook geen enkel perspectief meer als
nog een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat laatste 
geldt overigens ook voor vrouwen die, na zich een aan
tal jaren aan hun gezin te hebben gewijd , weer een be
taalde baan willen hebben. 
Levenslange uitsluiting van de betaalde arbeidsmarkt 
is de hoge prijs die vrouwen betalen voor de 'keuze
vrijheid' full-time voor huishouden en kinderen te 
zorgen. Dat is des te schrijnender als in aanmerking 
wordt genomen dat deze taak bij een toenemende le
vensduur van vrouwen, een afnemende gezinsgrootte 
en het riskanter geworden huwelijk een steeds beperk
ter deel van een vrouwenleven om 'volledige aan
dacht ' vraagt. 
In tegenstelling tot de huismannen waar Kalma en 
Krop - zij het tussen haakjes - aan refereren, gaat 
het hier niet om percentueel verwaarloosbare groepen. 
Een toenemend aantal huwelijken eindigt in echtschei
ding. Volgens het rapport Culturele veranderingen in 
Nederland, 1981 (een uitgave van het Sociaal en Cul
tureel Planbureau) zou bovendien 43,9 procent van de 

. huisvrouwen tot zeventig jaar graag een betaalde baan 
buitenshuis willen hebben. In het huidige arbeids
bestel is de keuzevrijheid van vrouwen dus on voldoen-
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de. Deze zou in elk geval aanzienlijk worden vergroot 
door drastische arbeidstijdverkorting, bij voorbeeld 
tot vijfentwintig uur per week. 

Sociale vrij beid 
In Socialisme en Democratie (1984/7-8) bestrijdt Jo
hanna Fortuin deze stelling. 'Het plan is een plan van: 
"Gelijke monniken, gelijke kappen". Maar als men
sen nu eens geen monniken zijn, wat moeten ze dan 
met gelijke kappen?' Zij pleit voor een veel grotere in
dividuele zeggenschap over de tijd dat men werkt en de 
uren waarop men dat doet. En zij staat daarin niet al
leen. Ook Paul Kalma wijst op het verlangen van een 
toenemend aantal werkne(e)m(st)ers naar pluriformi
teit in werktijden. De enorme groei in part-time werk 
zou daar een voorbeeld van zijn. Natuurlijk is er niets 
mooiers dan een zo pluriform mogelijk arbeidspa
troon, dat recht doet aan individuele wensen en om
standigheden. Maar het is de vraag of de werkelijk
heid hier niet mooier wordt voorgesteld dan zij is . 
Werklozen kunnen bijvoorbeeld helemaal niet kiezen 
hoeveel uur zij willen werken. En ook deeltijdwerk is 
in lang niet alle gevallen een vrije keuze. Het verschijn
sel beperkt zich vooral tot vrouwen: bijna vijftig pro
cent van de betaald buitenshuis werkende vrouwen 
werkt part-time (van de mannelijke werknemers is dat 
nog geen vijf procent) . De reden ligt voor de hand: 
deeltijdwerk biedt de mogelijkheid om betaald werk 
buitenshuis te combineren met huishoudelijke en ver
zorgende taken . In individuele gevallen kan dat uit
komst bieden, maar een structurele oplossing is het 
niet: de gangbare,Jull-time werkweek blijft de norm. 
Deeltijdbanen zijn dan ook in lang niet alle sectoren 
geaccepteerd, maar vooral te vinden in functies waar
voor een geringe opleiding voldoende wordt geacht, 
die weinig promotiekansen bieden en laag betaald 
worden. Deeltijdwerk(st)ers hebben weinig zeggen
schap en hun rechtspositie is ronduit slecht. 
In het licht van deze nadelen is het verbazingwekkend 
dat 23 procent van de mannen in deeltijd zou willen 
werken en zestien procent zelfs als zodanig staat inge
schreven bij het arbeidsbureau. Nog geen vijf procent 
van de mannen slaagt er echter in een deeltijdfunctie te 
verwerven. Deeltijdwerk is blijkbaar geen uitdrukking 
van een groeiende pluriformiteit, maar berust vaak op 
een noodgedwongen keuze, die bovendien niet voor 
iedereen die dat wil blijkt te realiseren . 
De mogelijkheden van mensen om hun leven indivi
dueel in te richten worden beperkt door wat als gang
bare, algemeen geldende norm wordt gezien. In onze 
samenleving is een full-time werkweek het uitgangs
punt. Een werkweek die geen rekening houdt met de 
zorg voor zichzelf en anderen. Johanna Fortuin 
plaatst haar kritiek niet tegen de achtergrond van de 
bestaande situatie en dat verzwakt haar betoog. 
Zo betoogt Fortuin, dat een vijfentwintigurige werk
week geen rekening houdt met levensfases . Haar eigen 
ervaring leert dat pubers aan het moederschap onver
wacht zwaardere eisen kunnen stellen dan kleine kin
deren: 'De zorg voor kleine kinderen kun je aardig de
len met kinderdagverblijven, maar alle trammelant 
met pubers moet je zelf oplossen. ( . . . ) Had ik in die 
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tijd mijn werk kunnen terugbrengen tot een dag per 
week of een paar uren per dag dan had ik het misschien 
wel vol kunnen houden. Die halve baan was te veel, 
dus zou elke dag vijf uur zeker te veel zijn geweest.' 
Natuurlijk heeft Fortuin gelijk als zij stelt dat het ar
beidsproces te weinig rekening houdt met de persoon
lijke levensfases van mensen. Maar dat probleem ont
staat niet pas bij een vijfentwiritigurige werkweek. 
Hoe had zij haar moeilijkheden met puber kinderen 
moeten oplossen als zij een vader was geweest die er, 
met de normale veertigurige werkweek, alleen voor 
stond? 
Hetzelfde geldt voor de workoholics waar zij zich zor
gen over maakt: 'En wat moet een workaholic onder 
het nieuwe regime? Politicus worden omdat alleen in 
dat reservaat werkweken van zeer vele uren worden 
toegestaan? Wat gaat zo iemand doen als hij daar niet 
binnenkomt? Met zijn on opgebruikte energie uit pure 
frustratie de boel in brand steken?' Echte workoholics 
storen zich niet aan een gangbare werkweek, of die nu 
veertig dan wel vijfentwintig uur bedraagt. Uiteraard 
kan emancipatie niet dwingend worden opgelegd en is 
zij slechts gebaat bij het scheppen van voorwaarden. 
Een belangrijke voorwaarde is mijns inziens echter het 
creëren van een gangbare werkweek die het mogelijk 
maakt betalend werk buitenshuis te combineren met 
huishoudelijke taken . 
Zowel Paul Kalma als Johanna Fortuin betwijfelen of 
die wil bij iedereen aanwezig is (Fortuin wekt zelfs de 
indruk dat slechts een minderheid van de vrouwen 
graag een betaalde baan wil. Maar bij de 43 procent 
van de huisvrouwen moeten natuurlijk wel de 32 pro
cent van alle vrouwen geteld worden die nu al betaald 
buitenshuis werkzaam zijn) . Iedereen is inderdaad wat 
veel gezegd, maar de aantallen zijn werkelijk niet ge
ring. 
Het al eerder aangehaalde rapport Culturele Verande
ringen . .. wijst uit dat 61,9 procent van alle mannen 
tussen de zestien en 64 jaar en 60,5 procent van alle 
vrouwen in die leeftijdsgroep vinden dat huishoudelij
ke werk gelijkelijk over mannen en vrouwen verdeeld 
zou moeten zijn. Voor wat betreft een gelijke verde
ling van het betaalde werk liggen de percentages op 
55,6 procent, respectievelijk 58,9 procent. Een gelijke 
verantwoordelijkheid voor de verzorging van kinde
ren wordt zelfs door 84 procent van de mannen en 84,2 
procent van de vrouwen als wenselijk gezien. Conclu
sie: de werkelijke keuzevrijheid van vrouwen (en man
nen) waar Fortuin en Kalma en Krop aan hechten is 
pas mogelijk nadat een aantal voorwaarden daarvoor 
zijn geschapen, nadat keuzevrijheid en taken opnieuw 
zijn verdeeld . 

De mogelijkbeden voor een coalitie 
Werkgelegenheidsargumenten en feministische eisen 
zijn heel goed te combineren. Drastische arbeidstijd
verkorting is de enige tot nu tot voorgestelde oplossing 
om te voorkomen dat er een steeds grotere kloof ont
staat tussen betaald en niet-betaald werkenden; zelfs 
bij een zeer grote economische groei en voortzetting 
van het huidige proces van arbeidstijdverkorting zal 
het aantal niet-betaald werkenden groeien. Flip de 



Kam, werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbu
reau, heeft becijferd dat er, uitgaande van een ATV 
van twintig procent, in 1990 meer dan een miljoen 
mensen werkloos zullen zijn. Dat is een maatschappe
lijk onaanvaardbare situatie. Drastische ATV is ook 
de enige oplossing om betaald werk buitenshuis te 
combineren met wat Joke Smit 'de binnendienst' 
noemde. Een perspectief dat beide belangen integreert 
lijkt dus voor de hand te liggen. Van zo'n perspectief 
kan ook grote aantrekkingskracht uitgaan. (In die zin 
betoogt ook Paul de Beer in de WBS-notitie Ar
beidstijdverkorting uit 1984.) 
Daarvoor is wel nodig dat het feminisme een veel we
zenlijker onderdeel vormt van de maatschappij visie 
van de PvdA. Over het algemeen is men nog te veel ge
neigd de positie van vrouwen als cultureel probleem te 
zien. Het wordt niet geanalyseerd in termen van maat
schappelijke machtsverhoudingen. Het beginselpro
gramma van de PvdA uit 1977 stelt zich een 'zodanige 
herverdeling van kennis, arbeid, inkomen en macht 
ten doel dat alle mensen in staat zijn zich zelfstandig te 
ontwikkelen en in vrijheid te ontplooien '. Daarvoor is 
nodig dat in het spel der maatschappelijke krachten 
wordt ingegrepen. 'Wanneer men deze krachten aan 
zichzelf overlaat, dan zullen de sterken steeds sterker 
en de zwakken steeds zwakker worden. 'Weliswaar er
kent het beginselprogramma dat er meer tegenstel

' lingen zijn dan die tussen kapitaal en arbeid. De on-
derdrukking van de vrouw wordt expliciet genoemd. 
Als het er echter om gaat vat te krijgen op de maat
schappelijke krachten die tot deze onderdrukking lei
den komt het document niet verder dan: 'De man zal 
afstand doen van zijn dominerende positie, maar te
vens bevrijd worden van de beperkingen die ook hij in 
een door hem opgelegde rol ondervindt'. Het is nau
welijks denkbaar dat andere, bij de PvdA hoog in het 
vaandel staande problemen met zulke vrome passivi
teit zouden worden benaderd. Deze passiviteit werkt 
door in de visie op de werkgelegenheid. Weliswaar 
wordt het recht op betaald werk voor vrouwen erkend 
en vinden de meeste democratische socialisten het 
langzamerhand belangrijk dat de zwakke arbeids
marktpositie van vrouwen wordt versterkt, maar het 
blijft vaak beperkt tot een obligaat zinnetje (Kalma en 
Krop zeggen zelfs letterlijk: 'vrouwen, etnische min
derheden, etcetera). 
Over de gevolgen van de organisatie van dit recht op 

Bibliografie sociaal-democratie 

Maarten Brinkman, Negentig jaar sociaal-democratie in 
boek en tijdschrift, Amsterdam, WBS, 46 blz. Prijs: f 6,
Bestelnummer: 790. 
De geschiedenis van negentig jaar sociaal-democratie is als 
zodanig (nog) nooit geschreven. Wel is nu een overzicht be
schikbaar van de belangrijkste literatuur (boeken en artike
len) over de geschiedenis van SDAP en PvdA. Deze 

betaalde werk en de consequenties voor het onbetaal
de werk dat nu nog voornamelijk door vrouwen wordt 
verricht, is nog nauwelijks nagedacht. De praktijk in 
communistische staten laat zien dat een hoge ar
beidsparticipatie van vrouwen niet per definitie bete
kent, dat zij hun ondergeschikte maatschappelijke po
sitie kwijtraken en de huishoudelijke en verzorgende 
werkzaamheden met mannen delen. En ook dichter 
bij huis blijkt het niet vanzelf te gaan. De toegenomen 
deelname van vrouwen aan betaald werk is in Neder
land bij lange na niet gecompenseerd door een groter 
aandeel van mannen in het onbetaalde werk. Volgens 
Waar blijft de tijd, (Sociaal en Cultureel Planbureau, 
1983), besteden mannen van elk uur dat zij minder 
(betaald) gaan werken gemiddeld acht minuten aan 
huishoudelijke en gezinstaken. 
Natuurlijk (en gelukkig) is het niet aan de overheid of 
een politieke partij om per individu te controleren of 
de werkzaamheden wel eerlijk verdeeld worden. Het is 
wèl hun taak om de voorwaarden te creëren, waaron
der een meer gelijke verdeling mogelijk wordt. Een be
leid dat arbeidstijdverkorting benadrukt als voor
waarde, waardoor mannen èn vrouwen in staat wor
den gesteld hun talenten zoveel mogelijk te ontplooi
en, zou daarvan een belangrijke bijdrage kunnen leve
ren. In dat geval vervalt ook de tegenstelling tussen 
'vrouwvriendelijke wensen voor een verre toekomst' 
en 'herstel van volledige werkgelegenheid' . Evenmin 
hoeven sociale gelijkheid en sociale vrijheid met el
kaar op gespannen voet te staan. Een vijfentwintiguri
ge werkweek sluit immers niet uit dat daar op verschil
lende manieren vorm aan wordt gegeven. En ook af
wijkingen van de dan geldende norm zullen blijven 
bestaan. Waarschijnlijk zullen die zelfs makkelijker te 
realiseren zijn dan nu het geval is. Want in feite is de 
huidige situatie er een van twee soorten monniken met 
daarbij behorende kappen: je werkt full-time of je 
bent werkloos. Bij een vijfentwintigurige werkweek 
zal betaald werk slechts een onderdeel vormen van het 
bestaan, naast allerlei andere activiteiten die voor in
dividu en gemeenschap van wezenlijk belang zijn. 
Een grotere individuele zeggenschap over de inrich
ting van het eigen bestaan lijkt mij een prachtig ideaal. 
Maar een sterk verkorte werkweek lijkt mij daartoe 
een beter uitgangspunt dan de huidige veertigurige 
werkweek. 

bibliografie werd, onder auspiciën van de WBS-werkgroep 
sociaal-democratische geschiedenis, vervaardigd door de 
historicus Maarten Brinkman en is getiteld 'negentig jaar 
sociaal-democratie in boek en tijdschrift'. 
De uitgave is te bestellen door storting van het betreffende 
bedrag op postgiro nummer 3479700 ten name van PvdA
brochure, Amsterdam, onder vermelding van het bestelnum
mer. 
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Signalementen 

CDA, kunst en consensus 
Kampen is met zijn theologische hogescholen en ka
zernes sinds mensenheugenis symbool geweest voor de 
handhaving van orde en gezag in antirevolutionaire 
zin. Na de jaren zestig evenwel zijn de militaire instel
lingen gesloten en kwamen academies voor sociale 
zorg en kunstzinnige vorming ervoor in de plaats. De 
stad kon zich klaarblijkelijk in een actief gemeente
bestuur verheugen. Er is echter meer aan de hand. Het 
bestaan van een jonge christelijke academie voor beel
dende kunst leidt ertoe dat vier eeuwen applaus voor 
de beeldenstorm verstomt en een jonge christelijke 
academie voor expressie in woord en gebaar verovert 
er terrein op de diep ingekankerde afkeer van toneel, 
van alle dramatische kunst buiten de kleinkunst van de 
predikant op de kansel en de klassieke tragedies der 
godgeleerden. Daardoor is Kampen nu een sprekend 
voorbeeld van de algemener verschuivingen in de cul
turele belangstelling van het confessioneel georiën
teerde deel van de samenleving en de daarmee gepaard 
gaande veranderingen in de kunst- en cultuurpolitieke 
opvattingen in het CDA. Christen-democratie, Kunst, 
Politiek, een recente gezamenlijke publikatie van de 
Boekmanstichting en het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA - beschouwingen en een verslag van 
een in januari gehouden 1984 conferentie - bevat een 
eerste stelselmatige poging om de hoofdlijnen van het 
kunstbeleid te beschrijven en een boeiende moment
opname van de discussie hierover. De uitgangspunten 
blijken te verschuiven in de richting van meer toleran
tie en respect voor andersdenkenden en erkenning van 
de verantwoordelijkheid van de overheid voor het 
scheppen van de voorwaarden, waaronder het behoud 
en de ontplooiing; de autonomie en de kwaliteit van de 
kunst worden gegarandeerd. De voormalige antirevo
lutionaire minister voor CRM, De Boer, stelt in een in
leiding over perspectieven van een CDA-kunstbeleid 
'dat kunst niet zonder meer in dienst kan staan van een 
ideologie, ook niet van godsdienstige ideologieën, zo
als wij die in de periode van de verzuiling hebben ge
kend. Het dogmatisme van leerstelsels verdraagt zich 
niet met het authentieke van de kunstenaar '. Hij for
muleert als een van de uitgangspunten voor het kunst
beleid 'dat de kunstenaar kansen heeft om zijn 
talenten te ontplooien en niet volstrekt afhankelijk 
wordt van ideologieën van kommercie, kerk of staat. 
De kunst dient te kunnen functioneren zoals hij be
doeld is.' Het zijn opvattingen die hemelsbreed ver-
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schillen van die van Abraham Kuyper die vele 
decennia de gedachten over cultuur in de antirevolu
tionaire gelederen domineerden - kunst in dienst van 
wat de goddelijke openbaring en staatsbemoeienis in 
dienst van wat openbare orde en goede zeden werden 
geacht. En wie zich herinnert hoe krachtig en verre
gaand men zich in antirevolutionaire kringen tegen 
film en bioscoopbezoek keerde, zal het niet zijn ont
gaan dat dezelfde De Boer, de laatste voorzitter van de 
Anti-Revolutionaire Partij, zich kortgeleden beschik
baar heeft gesteld voor het voorzitterschap van het 
door WVC ingestelde Fonds voor de Film. 
Een veelzeggende uitspraak deed de voormalige KVP
staatssecretaris van OKW, Van Laar: 'Het punt is niet 
zozeer wat calvinisme ofrooms-katholicisme voor uit
straling in de cultuur heeft, maar wat politici van dien 
huize, in de overheidsverantwoordelijkheid geplaatst, 
menen wat de overheid eraan moet doen . . . Wanneer 
men vraagt of christelijke politici hebben getracht om 
specifieke christelijke kunstuitingen aandacht te ge
ven, dan moet het antwoord luiden: nee, dat konden 
we gewoon niet, want die waren er niet. ' Het zijn niet 
alleen morele en intellectuele motieven geweest die tot 
verandering van inzichten en keuzen in CDA-kringen 
hebben geleid. Velen beseffen er allang dat pogingen 
om ontkerstening en electoraal verlies tegen te gaan 
door culturele afsluiting van de eigen kring sedert de 
jaren vijftig niet meer tot de gewenste resultaten lei
den. Het kunstbeleid vergt financieel tot dusver niet 
meer dan twee peanuts (0,2 procent van de rijksbegro
ting) en electoraal zal er niet veel meer gewicht aan 
worden gehecht. Er wordt dan ook meer politieke ver
beeldingskracht gevraagd dan gebruikelij k om de zorg 
voor de kunsten overeenkomstig de maatschappelijke 
betekenis ervan te doen zijn. In CDA-kringen wordt 
een brede consensus over de kunstpolitiek veron
dersteld. (Minister Brinkman: 'Het zou rampzalig zijn 
als de kunsten onderwerp zouden worden van partij
politieke twisten. ') De vraag is echter vooral wat alge
mene instemming verdient. De neiging de kunsten 
afhankelijker te maken van de belangstelling van par
ticulieren? (Brinkman: 'Zolang Haitink niet met Coca 
Cola op zijn rug dirigeert is er niets aan de hand. ') De 
veronachtzaming van de kritische functie van de auto
nome kunst, de bijzondere positie van scheppende 
kunstenaars en de problematiek van de kwaliteitsbe
oordeling? Het zou rampzalig zijn als op dergelijke 
punten nu al consensus zou kunnen bestaan (gv) . 



Boeken 

Partij historie op buurtniveau 

Jos Perry bespreekt: 
M. van Amerongen e.a. , Voor buurt en beweging; 
negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel, 
Amsterdam 1984, 320 blz. Uitgegeven door Bert 
Bakker in samenwerking met de WBS. Te verkrijgen 
door overmaking van f 24,50 op postrekening 
3479700 t.n. v. PvdA-brochures, Amsterdam, onder 
vermelding van bestelnummer 726. 

In augustus 1984 hebben we iets herdacht. Maar wat 
precies? Negentig jaar SDAP? Nee, zo oud is die partij 
nooit geworden. Negentig jaar sociaal-democratie 
dan maar? Dat klopt evenmin; de sociaal-democratie 
is ouder, die jaren vóór 1894 horen er echt bij . Toch is 
genoemd jaartal als startpunt voor een boek over het 
rode Amsterdam-Oost niet onzinnig. In 1984 voltrok 
zich niet alleen de reorganisatie binnen de sociaal
democratie waaruit de SDAP voortkwam, maar ook 
de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Dia
mantbewerkersbond. 'De opkomst van de moderne 
vakbeweging en het socialisme in de jaren negentig 
kunnen we beschouwen als een nieuwe, beslissende fa
se in de breuk van de joodse arbeiders met de kerk en 
bourgeoisie' , aldus een van de zes auteurs die aan het 
boek hebben meegewerkt. 
Amsterdam-Oost, binnen de oude SDAP jarenlang 
bekend als Amsterdam IlI, was zeker geen doorsnee
buurt of doorsnee-afdeling (bestaan die trouwens 
überhaupt?). Opvallend is niet alleen het grote aantal 
joodse inwoners respectievelijk partijleden, maar ook 
de omstandigheid dat veel van wat zich hier afspeelde 
meer dan enkel plaatselijk betekenis heeft gehad. Van
daar de tegenstrijdigheid tussen de aankondiging op 
de omslag van het boek ('de geschiedenis van zo'n 
stukje onderkant' - jakkes!) en het grote aantal big 
shots dat door de diverse artikelen heen paradeert. 

1894-1940 
Het eerste verhaal in de bundel, over de jaren rond de 
eeuwwisseling, toont meteen hoe landelijke ontwikke
lingen en buurtgeschiedenis door elkaar heen lopen. 
Amsterdam III was het eerste grotestads-kiesdistrict 
dat de SDAP een kamerzetel bezorgde, en wel in 1902. 
Wat maakte die doorbraak juist daar en toen moge
lijk? Steunend op onderzoek van Th. van Tijn en eigen 
speurwerk in afde1ingsnotulen, kranten en dergelijke 
weet Luuk Brug die vraag op een aannemelijke manier 
te beantwoorden. Aannemelijk omdat hij zowel de 
politieke ontwikkeling als die in het diamantvak in 
zijn verklaring betrekt, zowel de personen van de kan
didaten als de veranderingen binnen het kiezerscorps. 

Er waren veel nieuwkomers in de buurt, vooral arbei
ders. Door het herstel van de diamantindustrie werd er 
meer verdiend, waardoor een groter aantal arbeiders 
in aanmerking kwam voor het kiesrecht. Conflicten in 
deze bedrijfstak en de rol daarin van de ANDB had
den een politieke radicalisering in de hand gewerkt. 
Daar komt bij - hier wordt de redenering speculatie
ver, zoals de schrijver zelf erkent - dat de kandida
tuur van Troelstra, de niet-jood, wellicht minder 
weerstand ontmoette dan bij een kandidatuur van de 
jood Henri Polak het geval zou zijn geweest. Het feit 
dat dezelfde Polak pal daarop door hetzelfde district 
meteen in de eerste ronde met zestig procent van de 
stemmen in de Amsterdamse gemeenteraad werd ge
kozen, maakt deze schakel in het betoog niet overtui
gender . 
Antisemitisme aan de christen-kant, hele en halve assi
milatietendensen aan de joodse: Brug erkent in deze 
materie te weinig thuis te zijn, en dat geeft zijn uitspra
ken juist omdat het om een gemengd joods-christelijk 
stadsdeel gaat iets zwevends. Dat geldt ook voor zijn 
tweede bijdrage aan de bundel, over de jaren 
1903-1909. Centraal staat de scheuring van 1909, zo
dat opnieuw figuren en episodes voorbijtrekken die 
bekend zijn uit de landelijke geschiedschrijving. De 
conflicten die voorafgingen aan de oprichting van de 
SDP woedden nergens heviger dan in Amsterdam lIl. 
Uiteindelijk stapte Wijnkoop met zijn aanhang uit de 
partij . Volgens Brug waren de jonge joodse arbeiders 
die de kern van de SDP in Amsterdam vormden, sterk 
geradicaliseerd 'door antisemitisme, maar ook door 
hun streven met de joodse traditie te breken, die op de 
manier van Henri Polak in de SDAP-afdeling was blij
ven voortleven'. 
Als er al in het socialistische kamp een duidelijk ver
schil zou zijn geweest tussen meer en minder joods 
voelende joden, waaruit blijkt dan dat deze tegenstel
ling samenviel met die tussen SDAP en SDP? Niet uit 
het materiaal dat Brug in dit verband aanvoert. En wat 
het antisemitisme betreft, natuurlijk bestond dat ook 
toen - niet in de laatste plaats onder joodse socia
listen zelf! - maar serieuze aanwijzingen dat het een 
politieke factor van betekenis was geeft Brug niet. De 
suggestie dat het antisemitisme een deel van de jongere 
garde in de SDAP naar radicalere standpunten dreef 
blijft in de lucht hangen. 
Via een hinkstapsprong langs het verkiezingsjaar 1913 
en het revolutiejaar 1918 - over de tussenliggende 
oorlogstijd vernemen we vrijwel niets - belandt Brug 
in de jaren twintig en dertig. In Amsterdam is de 
SDAP een gevestigde bestuurspartij geworden, en de 
afdeling een machine die het vertrouwen in de daad
krachtige voormannen moet versterken en omzetten 
in leden- en verkiezingswinst. Gezien de parlementaire 
posite van de partij op lokaal niveau was volgens Brug 
buitenparlementaire actie niet meer zo nodig. Dankte 
de SDAP niet haar ontstaan aan het streven ruim baan 
te scheppen voor het parlementarisme? De jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog staan in het teken van coali
tievorming met burgerlijke partijen, niet alleen plaat
selijk maar liefst ook op landelijk niveau; lokale initi
atieven tot samenwerking van socialisten en commu-
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nisten haalden het niet, bleven althans beperkt tot sa
menwerking tussen individuen. Het door de cel Beton
dorp van de communistische Partij aangeboden een
heidsfront, gericht op een betere busverbinding, werd 
door de sociaal-democratische betondorpers 'van
zelfsprekend' afgewezen; Evert van der Wall belicht 
de achtergronden, die wederom meer met landelijke, 
deels internationale ontwikkelingen samenhangen 
dan met buurtbelangen. 

Het joodse element 
Afwijkend van opzet is de bijdrage die Selma Leydes
dorff voor het boek schreef. Niet zozeer de partijge
schiedenis als wel haar onderzoek naar het joodse pro
letariaat vormt het vertrekpunt. Zij doet een aantal 
losse grepen uit een rijke data- en ideeënverzameling 
die smacht naar ordening. Indrukken, verwijzingen 
naar literatuur over joden elders, brokstukken uit in
terviews, uit oorlogsherinneringen passeren de revue, 
waarbij vele interessante vragen worden opgeworpen, 
weinig beantwoord. Haar stuk is niet erg zorgvuldig 
geredigeerd. Noten zijn er vele, maar de paginaver
melding ontbreekt dikwijls. Een ding staat vast: 'De 
SDAP wàs de partij voor de joden, de partij was de 
partij van de buurt, en in die buurt woonden voorna
melijk joden; alles was dus met elkaar verweven.' 
Tegenover uitspraken van auteurs als Salvador 
Bloemgarten en Jaap Meijer stelt Leydesdorff dat de 
overgang van Amsterdamse joden naar het socialisme 
juist géén breuk met de joodse traditie betekende. Wel 
of geen breuk met de joodse traditie: een debat in zul
ke algemene termen lijkt mij nogal uitzichtsloos. Inte
ressanter is de vraag wat men tot die traditie rekent. 
Zich geestelijk losmaken van geloof, kerk en bour
geoisie - het een bracht het ander met zich mee - is 
wel degelijk een breuk met belangrijke elementen van 
die traditie, maar betekent inderdaad niet dat er daar
na niets joods meer overblijft. Te denken valt aan de 
rol van de eigen armenzorg, maar ook aan feestdagen, 
de verhouding tussen mannen en vrouwen, familietra
dities, eetgewoonten: 'vaak deed het er weliswaar niet 
meer toe of eten kosher was maar het bleef wel van be
lang of de smaak ouderwets was'. Niet in de laatste 
plaats waren het berichten over vervolging waaraan 
joden in andere delen van Europa blootstonden, 
waardoor Nederlandse joden ongeacht hun religieuze 
of politieke opstelling aan hun joods-zijn werden her
innerd. 
Assimilatie en vasthouden aan wat je van huis uit mee 
krijgt sluiten elkaar niet uit. Misschien is het een soort 
zelfkastijding als de auteur, moe van alle gezeur over 
bewustwordings- en veranderingsprocessen, verzucht: 
'Traditie is altijd belangrijker dan de nieuwe ideeën 
waarmee men bestookt wordt, belangrijker dan wat er 
ook over verandering gezegd kan worden.' Eerst 
klonk het mij heel diepzinnig in de oren, maar toen be
dacht ik dat uitspraken als deze even waar of loos blij
ven als je ze op hun kop zet. 
Geassimileerd of niet, voor de nazi's maakte het geen 
verschil. Wat er ook aan joodse traditie en cultuur in 
het vooroorlogse Amsterdam gebloeid mag hebben, 
onder hun laarzen is het goeddeels vertrapt. En de wei-
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nige joden die na de bevrijding terugkwamen? Zij 
konden kennis nemen van pleidooien als dat in het 
'onverdachte' verzetsblad Vrij Nederland, dat drie 
maanden na die bevrijding pleitte voor een numerus 
clausus 'waardoor de joden overeenkomstig hun aan
tal vertegenwoordigd zullen zijn in de beroepen en in
stellingen die daarvoor in aanmerking komen'. Zij 
zouden ook nog beleven hoe de herdenking van de fe
bruaristaking van de agenda werd gevoerd. Front ma
ken tegen de communisten was belangrijker. Niet soli
dariteit, maar 'orde en fatsoen' kenmerkten volgens 
Leydesdorff het gezelschap dat het vaandel van de 
vooroorlogse SDAP overnam. 

1946-1984 
Scherpe afgrenzing naar links, een oecumenische hou
ding naar rechts: dat was de atmosfeer in de nieuwe 
Partij van de Arbeid. Iet A ttema en Evert van der Wall 
schetsen met gevoel voor tekenende details een beeld 
van de eerste jaren van PvdA-afdeling Oost I. Welis
waar komt daarbij onvermijdelijk veel landelijke poli
tiek aan de orde (de doorbraak, Indië, de koude oor
log), maar toch vooral vanuit de vraag hoe dit alles nu 
doorwerkte 'aan de basis'. Mochten de SDAP-ers hun 
vlag, hun oude liederen meenemen naar de nieuwe, 
brede volkspartij? 'Elkaar niets opdringen', luidde 
het wachtwoord. Het doorbraak-concept impliceerde 
ontzuiling, maar daarvoor was het blijkbaar te vroeg; 
in plaats daarvan zien we een soort reproduktie van de 
verzuiling binnen de partij zelf, waar ieder lid in zijn 
of haar levensbeschouwelijke werkgemeenschap de 
eigen nestgeur met volle teugen kon inademen. 
Vergeleken met de dagen van Wijnkoop was de afde
ling opvallend braaf, mat zelfs. Weliswaar ontmoette 
de regeringspolitiek met betrekking tot Indonesië in de 
afdeling oppositie onder meer van ene Den Uyl, maar 
erg ver ging het allemaal niet. Als er al eens in deze ja
ren afwijkende geluiden te horen waren - bij voor
beeld over communisten - kwamen die van eenlingen 
als Buskes en Kief. Zo saai was kennelijk het leven in 
de jaren vijftig en begin zestig - althans: gelet op de 
Amsterdamse PvdA-afdeling Oost I - dat er nog geen 
twee bladzijden mee te vullen zijn. 
Wie, vooraan beginnend, zo ver in het boek is doorge
drongen, wordt nu beloond. De twee laatste bijdragen 
zijn verreweg de aardigste. Omdat het verhalen zijn 
van PvdA-ers die zelf deelnamen aan wat zij beschrij
ven? Misschien - hoewel sommige mensen ook dan 
nog in staat blijken niets te zeggen. Voor Martin van 
Amerongen en Lies Janssen geldt dat zeker niet. Zij 
verenigen in de beste tradities van de socialistische ge
schiedschrijving, directe betrokkenheid met het ver
mogen tot afstand nemen. 
Van Amerongen pakt de draad van de afdelingshisto
rie op in het najaar van 1966. Op zijn eigen onnavolg
bare wijze beschrijft hij hoe de PvdA-afdeling Trans
vaal-Oosterpark (produkt van de zoveelste reorgani
satie, doorgevoerd in 1961) 'in de greep van Peking 
raakte'. Een groep jongeren weet door gecoördineerd 
optreden de afdeling binnen de kortste keren compleet 
over te nemen. Van Amerongen, intussen zelf achttien 
jaar ouder en wijzer geworden, laat de door deze 



'Putsch' onttroonde generatie afdelingskader aan zijn 
en ons geestesoog voorbijtrekken en peinst: 'Het is of 
je door een museum dwaalt. Wat een vreselijke stand
punten hadden die mensen!' De voor de hand liggende 
vraag wat een jongere en zo anders denkende generatie 
destijds in dit museum überhaupt zocht, wordt helaas 
niet gesteld. Een politieke carrière was het in elk geval 
niet; niet althans in het hier beschreven geval, dat mo
del werd voor vele andere. Toch Peking? 
Lies Janssen sluit het boek af met een impressie van de 
partijcultuur anno nu. Veel daarvan is uiteraard niet 
specifiek voor de afdeling Transvaal-Oosterpark. De 
tyrannie van het gesproken woord; de treurnis van 
lange, onverteerbare nota's; het grote verloop onder 
het kader dat jong is en student of ex; het ontbreken 
van ouderen, arbeiders, vakbondsmensen; de toena
me van het aandeel van vrouwen; de conflicten, vetes, 
kliekjes, in dit geval bij voorbeeld rondom de metro
kwestie; de spanning tussen buurt- en partijbelangen 
... Janssen heeft 'weinig behoefte de partij door dik 
en dun te verdedigen'. Een terloopse opmerking, die 
intussen de afstand markeert van het oude Amster
dam III tot het huidige Transvaal-Oosterpark. Die af
stand verklaart overigens de nostalgie van ouderen 
- maar ook jongeren - naar de rooie familie. Wat is 
het niet heerlijk om ergens bij te horen dat je door dik 
en dun zou willen verdedigen! De plaats die de partij 
respectievelijk de 'beweging' inneemt in het persoon
lijke leven van het gemiddelde lid of kaderlid, is echter 
drastisch veranderd; een verschijnsel dat in dit boek 
tussen de regels verscholen blijft. 

Besluit 
Wat begon als eenmansproject van Luuk Brug over de 
begintijd van de SDAP is uitgemond in een boek waar
in negentig jaar partijgeschiedenis, buurtgeschiedenis 
en geschiedenis van het joodse proletariaat in Amster
dam met elkaar verweven zijn . Een doorlopend ver
haal, geschreven vanuit één conceptie, was kennelijk 
niet haalbaar; een afdeling lijkt daarvoor ook geen 
bruikbare eenheid, want de afdelingsgrenzen werden 
nogal eens veranderd. In plaats daarvan is het een vrij 
losse bundeling geworden, een negental artikelen van 
sterk wisselende omvang en kwaliteit: 'een beeld opge
bouwd uit fragmenten', zoals het voorwoord stelt. 
Van de negentig jaren die het boek bestrijkt krijgt de 
eerste helft, de periode van de vooroorlogse SDAP, de 
meeste aandacht. 
In de titel van het boek staat 'buurt' voorop, in de be
schreven geschiedenis ligt dat anders. Behalve in het 
artikel van Leydesdorff, dat breder van thematiek en 
ambitieuzer is, staat steeds het reilen en zeilen van de 
partij-organisatie in haar verschillende geledingen 
centraal. Daarbij komt dat noch in de SDAP noch in 
de PvdA buurtbelangen hoge prioriteit kregen. Be
trokkenheid bij buurtacties kwam voor; 'van een tra
ditie op dit gebied was echter geen sprake'. Weliswaar 
was al in januari 1897 - Amsterdam telde toen in to
taal nog maar 176 SDAP-ers! - besloten 'wijkafdee
lingen' op poten te zetten om per kiesdistrict zo nauw 
mogelijk bij de bewoners aan te sluiten. Maar in een 
moderne gecentraliseerde politieke partij dienen afde-

lingen nu eenmaal de slagkracht van het geheel te ver
sterken, de invloed van de partij op landelijk en lokaal 
bestuursniveau te vergroten. 'Actie van een PvdA
afdeling mag niet tot buurt-exclusivisme leiden', ver
maant Brug, in het voetspoor van Henri Polak. 
Toen Polak dit begrip hanteerde waren er echter nog 
geen SDAP-wethouders of -ministers; waren de gren
zen van wat via de overheid geregeld kan worden nog 
niet ontdekt. De raad van Polak was wijs. Maar een 
partij die méér wil zijn dan enkel kiesvereniging, een 
partij die een links antwoord zoekt op de op zichzelf 
legitieme roep om decentralisatie en deregulering, zou 
eraan toe kunnen voegen: buurtbelangen mogen niet 
per definitie sluitpost op de begroting zijn. 

los Perry is historicus . 

Witte mensen, zwarte mensen? 

An Huitzing bespreekt: 
Philomena Essed, Alledaags racisme. Amsterdam, 
Sara, 1984. 

'Eén van de meest elementaire vergissingen is het idee 
dat de aanduiding "racisme" alleen gereserveerd zou 
zijn voor mensen die openlijke haat, agressie en vijan
digheid tegen zwarte mensen ten toon spreiden'. Le
den van minderheidsgroepen in Nederland ervaren 
echter dagelijks kleine signalen van racisme en discri
minatie. Zij horen in de tram denigrerend praten over 
'de buitenlanders', worden gewantrouwd in winkels 
en tegengewerkt als ze hogerop proberen te komen. 
Over dat 'alledaags racisme' schreef Philomena Essed 
een boek. Het is de gepopulariseerde versie van haar 
doctoraalscriptie antropologie. Het boek is gebaseerd 
op gesprekken met veertien Surinaamse vrouwen in 
Nederland en negen Afro-amerikaanse vrouwen in de 
Verenigde Staten. 'Witte' Nederlanders komen niet 
vaak in aanraking met 'mensen van kleur' terwijl die 
op hun beurt dagelijks in aanraking komen met 'wit
ten'. Daarom acht Essed hen deskundig op het gebied 
van racisme en beperkt zij haar onderzoek over de ver
schijningsvormen van racisme tot ervaringen van niet
blanke vrouwen. 
Nog even iets over de gebruikte termen. De uitdruk
king 'blanke' wordt door niet-blanken als te positief 
ervaren, vandaar een voorkeur voor 'witte' . Negers 
noemen zichzelf meestal 'zwarte' maar omdat die 
term andere gediscrimineerde groepen niet aan
spreekt, zoekt men naar andere termen. Essed heeft 
hier het Amerikaanse 'people of colour' letterlijk ver
taald . 

Essed stelt dat een 'zinnige bespreking van het pro
bleem racisme alleen mogelijk is vanuit de erkenning 
dat de samenleving als geheel racistisch van aard is' . 
Hoewel ik het met haar eens ben dat in de Nederlandse 
samenleving racisme en discriminatie veelvuldig voor
komen, lijkt me dat zo'n uitspraak alleen resultaat van 
onderzoek kan zijn en niet het uitgangspunt. Boven
dien maakt niets in Esseds onderzoek duidelijk dat zij 
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zonder dit uitgangspunt niet hetzelfde resultaat had 
kunnen bereiken. 
Over haar begrippenkader en theoretische inleiding 
het volgende. Essed stelt dat in Nederland lange tijd 
sprake is geweest van latent racisme. Momenteel 
heerst er actueel racisme. Hoe en wanneer Nederland 
van de ene fase in de andere is overgegaan, wordt niet 
vermeld. Van enige historische diepgang is geen spra
ke. De begrippen die Essed hanteert, hangen onder
ling wel samen - zo sterk zelfs dat zij gedeeltelijk 
overlappen - maar het 'waarom' van al deze ver
schijnselen wordt niet toegelicht. 
Racisme is voor Essed een complex geheel van voor
oordelen en discriminatie gebaseerd op een ideologie 
van raciale dominantie en onderdrukking en het defi
nitief (?) toeschrijven van inferioriteit aan een bepaal
de raciaal/etnische groep. Defunctievan racisme is de 
onderdrukking van specifieke raciaal/etnische groe
pen te legitimeren, terwijl de verschillende vormen van 
racisme in hun onderlinge samenhang bepalend zijn 
voor de sociale positie en de eigen ervaringen van men
sen van kleur (22 en 43) . De ondergeschikte rol van be
paalde groepen mensen wordt dus zowel veroorzaakt 
als gelegitimeerd door racisme. Spelen sociaal-econo
mische motieven en de erfenis uit het verleden hier 
geen enkele rol? 
Etnocentrisme is bij Essed het denken in termen van 
'wij' en 'zij', waarbij de levenswijze en de waarden 
van de 'wij' -groep superieur worden geacht. Etnocen
trisme richt zich niet tegen bepaalde etnische groepen, 
maar tegen allen die niet bij de wij-groep horen. Etno
centrisme is de voedingsbodem van etnisch vooroor
deel, dat is de negatieve houding tegenover een bepaal
de etnische groep. Etnische groepen hebben een ge
meenschappelijke cultuur en geschiedenis . Soms zijn 
het tegelijk raciale groepen. 'Ras' bestaat niet in de fy
sieke werkelijkheid, maar is een 'sociale constructie' , 
iets wat mensen bedacht hebben. In de fysieke werke
lijkheid bestaan wel raciale groepen, dat wil zeggen 
groepen die bepaalde fysieke kenmerken gemeen heb
ben. Omdat raciaal en etnisch vooroordeel moeilijk 
zijn te onderscheiden, gebruikt Essed de term ra
ciaal/ etnisch vooroordeel. 
Raciaal/etnisch vooroordeel is een vorm van racisme 
als de andere groep als biologisch of cultureel inferieur 
wordt gezien en als men tegelijk als dominante groep 
de machtsmiddelen heeft om dat superioriteitsverschil 
in daden om te zetten. Want racisme is volgens de 
schrijfster alleen mogelijk als een groep de machts
middelen heeft om de andere groep te onderdrukken. 
Zij onderscheidt drie vormen van racisme, namelijk 
cultureel, institutioneel en individueel. Met cultureel 
racisme bedoelt zij racistische ideeën in de cultuur, zo
als literatuur, onderwijs, media en dergelijke. Cultu
reel racisme is verbonden met institutioneel racisme, 
dat is dat (overheids)instellingen, wetten, regels, voor
zieningen zodanig functioneren dat bepaalde etnische 
groepen minder toegang hebben tot allerlei bronnen. 
Sleutelbegrippen voor de werking van institutioneel 
racisme zijn de termen directe en indirecte discrimina
tie. Discriminatie is bij Essed het ongelijk behandelen 
van mensen op grond van raciaal/etnische afkomst. 
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Dat kan direct gebeuren doordat in de regels opgeno
men is dat bepaalde groepen buitengesloten zijn. 
Maar het kan ook indirect doordat regels die officieel 
geen onderscheid maken, toch de belangen van be
paalde groepen schaden. Directe discriminatie kan zo
wel expliciet zijn als impliciet. Daarnaast kan het zijn 
dat mensen onbewust discrimineren. Tenslotte kan in
stitutionele discriminatie in de regels vastliggen (for
mele discriminatie) of alleen in de uitvoering door bij
voorbeeld de ambtenaar naar voren komen (infor
meel). 
Daar raken institutioneel en individueel racisme el
kaar. Individueel racisme kan men actief bedrijven of 
passief, dat wil zeggen dat men medeplichtig is aan het 
racisme van anderen. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
men meelacht bij moppen over etnische groepen. Hoe 
in elk individu racistisch denken en handelen verwe
ven is, is iets waarover weinig duidelijkheid bestaat. 
Volgens Essed versterken beide verschijnselen elkaar. 
De begrippen die Essed gebruikt blijven heel erg in het 
luchtledige hangen. Natuurlijk kun je in een beperkt 
aantal pagina's niet dat complete verschijnsel racisme 
en discriminatie behandelen, maar enige verwijzing 
naar concrete maatschappelijke situaties was wel op 
zijn plaats geweest. 
Als racisme met macht verbonden is, moeten er toch 
maatschappelij ke groepen zijn die meer racisme verto
nen dan andere. In Esseds boek worden alle witten en 
alle zwarten over één kam geschoren. Men krijgt de in
druk dat hoe aardiger een witte zich voordoet, hoe ve
nijniger zijn racisme blijkt te zijn als het uiteindelijk 
toch een keer bovenkomt. Maar hoe wit en hoe zwart 
is iedereen? In de verhalen van Amerikaanse vrouwen 
komen witten voor met wie de vrouw in kwestie wel 
omgaat, maar bij wie zij zich toch niet veilig voelt. Dat 
blijken joden te zijn, die in een andere maatschappelij
ke context vermoedelijk zwart zouden worden ge
noemd. 
Lang niet alle etnische groepen die in Nederland dis
criminatie ondervinden voelen zich aangesproken 
door de term 'zwarte' . Is een Spanjaard in Nederland 
zwart en in Latijns-Amerika wit? Zijn er groepen die 
zwarter zijn dan andere binnen één samenleving? Eén 
ding is duidelijk: het eenvoudige schema zwart-wit 
heeft weinig relatie met de werkelijkheid. Bovendien is 
Esseds begrippenkader vrij verwarrend. Racistisch 
vooroordeel wordt pas echt racisme als de betrokken 
groep ook machtsmiddelen heeft. Maar moet je ook 
machtsmiddelen hebben om racisme in cultuuruitin
gen te verweven? Met termen als 'cultureel racisme', 
'institutioneel racisme' en 'individueel racisme' lijkt 
het net alsof het telkens om heel andere verschijnselen 
gaat, terwijl toch eerder sprake is van verschillende 
verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen. Zoals 
Essed zelf opmerkt, zijn racistisch denken en discrimi
nerend handelen niet rechtsstreeks verbonden. 
Iemand kan racistische ideeën hebben zonder daad
werkelijk te discrimineren en vaak discrimineren men
sen (of regels) zonder dat er sprake is van een racisti
sche idee op de achtergrond. Dat denken en handelen 
niet direct verbonden zijn, is zowel voor de analyse als 
voor de bestrijding van die verschijnselen van veel be-



lang. Wie racistische ideeën gaat bestrijden, kan tot de 
ontdekking komen dat de discriminatie blijft bestaan. 
Is het daarom niet veel beter om aan te sluiten bij een 
definiëring die denken en handelen nadrukkelijk 
scheidt? Racisme slaat dan alleen op de ideeënwereld: 
opvattingen die gebaseerd zijn op het idee van meer
en minderwaardigheid van bepaalde etnische groepen. 
Discriminatie is dan het gedrag: de achterstelling van 
individuen en groepen op grond van kenmerken die 
geen aanvaardbaar motief vormen. 1 Door het denken 
van het handelen te onderscheiden, ontstaat minder 
spraakverwarring in de begripsvorming. Alle door Es
sed behandelde vormen van racisme en discriminatie 
zijn dan evenzovele variaties op het thema racisme dan 
wel discriminatie. Zo wordt bovendien voorkomen 
dat iemand die discrimineert, onmiddellijk voor racist 
wordt uitgemaakt, terwijl tegelijk wordt verhinderd 
dat men voorspellingen gaat doen over discriminatie 
op grond van opiniepeilingen, die alleen het spreken 
en denken in racistische termen meten. 

. 
Speldeprikken' 
Het empirisch deel van Esseds boek is heel interessant. 
De ervaringen van de veertien Surinaamse vrouwen in 
Nederland maken duidelijk dat zij voortdurend kleine 
speldeprikken krijgen, die hen erop wijzen dat zij min
derwaardig zijn, 'hier niet horen', dan wel voor dom 
of diefachtig worden aangezien. In de tram moeten ze 
aanhoren hoe er over zwarten/buitenlanders wordt 
gegeneraliseerd. In winkels worden zij door de veilig
heidsdienst achtervolgd, omdat die ervan uitgaat dat 
zij zullen stelen. Op school worden Surinaamse kinde
ren voor dom aangezien en dus verwezen naar lagere 
opleidingen. Patiënten willen niet door zwarte zusters 
geholpen worden. Normale beleefdheidsregels wor
den vergeten als zij in de buurt komen. Alle opgesom
de uitingen van racisme, alle kleine discriminerende 
daden zijn op zich niet echt schokkend . Maar de cu
mulatie van al die kleine dagelijkse gebeurtenissen 
heeft het effect dat de betrokkenen voortdurend op 
hun hoede zijn. Elke witte onbekende, maar ook elke 
witte vriend of vriendin kan opeens vernederende din
gen zeggen of zich discriminerend gaan gedragen. 
Voortdurend word je als zwarte vrouw je plaats gewe
zen. 
Dat gebeurt niet alleen door mensen in oude wijken, 
zoals veel Nederlanders denken. Volgens sommige 
zwarte vrouwen is het racisme in rijke buurten venijni
ger. Wie denkt dat alleen domme mensen met weinig 
opleiding uit onwetendheid discrimineren, zal ge
schokt zijn door het gedrag van hogeropgeleiden, dat 
vooral in de Amerikaanse verhalen naar voren komt. 
De Amerikaanse geïnterviewden waren bijna allemaal 
vrouwen met een hogere opleiding. Zij hebben voor 
die opleiding moeten knokken, want in het onderwijs 
werden zij voortdurend ontmoedigd. Leraren en de
canen denken dat zij dom zijn en adviseren, ongeacht 
de studieresultaten, lage opleidingen. Op de universi
teiten moet men dankzij de Amerikaanse anti-discri
minatiewetgeving de zwarte vrouwen wel toelaten, 
maar dat is iets anders dan accepteren. Zij worden te
gengewerkt of aan hun lot overgelaten. Als zij iets 

goeds presteren, wordt gevraagd of ze dat wel alleen 
gedaan hebben (dat kwam ook in de Nederlandse ver
halen voor) . Eén zwarte vrouw op een hoge post kan 
dan misschien nog wel, maar meerdere worden er ze
ker niet geaccepteerd. Het ergste voor een witte is het 
moeten opvolgen van orders van een hogergeplaatste 
zwarte cheffin. 
In dat opzicht is het misschien ook gevaarlijk dat in 
het huidige Nederlandse minderhedenbeleid zo veel 
gesproken wordt over de achterstand van migranten. 
Als groep hebben de migranten in Nederland zeker een 
achterstand, maar opgepast moet worden, dat dat niet 
tot gevolg heeft dat algemeen gedacht wordt dat zij 
dom zijn. De invloed van leraren en studieadviseurs is 
in dat opzicht heel groot. Als zij van de domheid van 
iemand overtuigd zijn, heeft de betrokkene maar wei
nig kans om de eindstreep te halen. 2 

Het empirisch deel van Esseds boek toont duidelijk 
aan hoe alledaagse kleine gebeurtenissen het leven van 
zwarte vrouwen onaangenaam beïnvloeden. Een 
groot wantrouwen tegenover witten is het gevolg . 
Voor iedereen die met etnische groepen te maken 
heeft, is het dan ook een must. Het laat zien hoe ook 
achter schijnbaar onschuldige opmerkingen, vooroor
delen schuil gaan. Wie elke keer als een zwarte collega 
iets leuks aan heeft dat zeer nadrukkelijk zegt, gaat er 
eigenlijk vanuit dat dat een uitzondering is en dat 
zwarten eigenlijk niet de smaak of het geld hebben om 
zich zo mooi te kleden. 

Op Esseds methode valt nog wel het een en ander af te 
dingen. Op zichzelf is het legitiem om slechts één kant 
van de zaak te belichten, door alleen met zwarte vrou
wen te spreken. Dat is temeer legitiem omdat die kant 
volstrekt onderbelicht is, zeker waar het dit soort alle
daags racisme betreft. Andçrzijds roept een dergelijke 
methode vragen op. De vrouwen noemen zelf veel van 
die verschijnselen niet racisme of discriminatie. De 
onderzoeker kan dan zeggen: 'ik noem het wel zo, om 
die en die reden', maar daar kleven bezwaren aan. 
Vooral daar het hier vaak gaat om hoe de vrouwen za
ken ervaren, kan de onderzoeker niet klakkeloos over 
de termen van de onderzochten heen stappen. De lezer 
vraagt zich in enkele gevallen ook af, of het hier nu 
echt om racisme of discriminatie naar ras gaat. In der
gelijke gevallen zou het journalistieke principe van 
'hoor en wederhoor' uitkomst kunnen bieden. Som
mige gevallen betreffen blijkbaar zeer onaangename 
karakters van witte collega's. Een deel van het onder
vonden racisme betreft opmerkingen van demente be
jaarden, die mogelijk een roodharige evenzeer uitge
scholden zouden hebben. 
Vooral waar het gaat om de vermenging van racisme 
en seksisme wordt het moeilijk. Veel witte mannen 
vinden zwarte vrouwen aantrekkelijk. Dat is logisch 
want die zijn veel mooier, zoals enkele vrouwen in 
de interviews zelf zeggen. Toch worden toenaderings
pogingen van die mannen als racistisch beschouwd, 
omdat veronderstelt wordt dat zij denken dat zwarte 
vrouwen onderdaniger zijn en omdat zij op bepaalde 
aspecten van de zwarte fysiek vallen. Ook de al ge
noemde pogingen om zwarte vrouwen buiten de intel-
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lectuele, goed betaalde banen te houden en hen niet als 
chef te krijgen, zijn een vermenging van racisme en 
seksisme. Een vergelijking met de houding tegenover 
zwarte mannen in hogere beroepen, zou in die zaak 
duidelijkheid hebben kunnen scheppen. 

Omdat veel racisme heel subtiel geuit wordt, worden 
de slachtoffers ervan nogal wantrouwend. Dat is 
begrijpelijk, zelfs volkomen logisch. Een dergelijk 
wantrouwen staat betere verhoudingen echter mede in 
de weg. De generalisaties van de Surinaamse vrouwen 
over witte Nederlanders vormen een tegenhanger van 
die van witte mensen over zwarte. De vooroordelen 
aan Surinaamse zijde zijn volgens Esseds definitie niet 
racistisch, want zij gaan niet samen met machtsmidde
len om ze in daden om te zetten. Toch lijken ze er ver
dacht veel op. Opmerkingen als 'Ze hebben mij nog 
nooit wat gedaan, maar over het algemeen weet ieder
een dat Hollanders echte slijmballen zijn. Dus je kijkt 
gewoon wel even uit met ze' zijn niet bevorderlijk voor 
een goede verstandhouding. Waarmee ik niet wil zeg
gen dat de slechte relaties tussen 'witten' en 'zwarten' 
het gevolg zijn van de houding van de zwarten en dat 
er niet nog heel wat te verbeteren valt aan de houding 
en het gedrag van 'witte mannen en vrouwen'. 

An Huitzing is cultureel-antropologe, werkzaam bij 
de Wiardi Beckman Stichting. 

Noten 
1. Zie hierover het paper van C. A. Groenendijk, gepresen

teerd op de studiedag over gemeentelijk anti-discrimi
natiebeleid van de VNG, 14 november 1984, Bestrijding 
van discriminatie naar ras door gemeenten. Hij verwijst 
naar de definities van Elich en Maso in Discriminatie, 
vooroordeel en racisme in Nederland, Den Haag, 1984. 

2. Zie over de invloed van leraren e.a. op de kansen van kin
deren op school: W. Ryan, Blaming the victim, New 
York,1976. 

Pen op Papier 

De Man: eenheid van theorie en praktijk 

De bespreking van Zeev Stern heli, Ni droite, ni 
gauche, L 'idéologiejasciste en France (Le Seuil, 1983) 
door Dick Pels in SenD van november 1984 is een pro
dukt van ongelukkige vermenging van vooringeno
menheid en onvermogen om ideeën met hun histori
sche context te verbinden. Wie het boek niet zelf gele
zen heeft kan ook niet vernemen op welke wijze Stern
hell de oorsprong van het fascisme verbindt met een 
intellectueel klimaat dat ruimer is dan de geschiedenis 
van het neo-socialisme (hier vooral vertegenwoordigd 
door Déat) en het planisme van Hendrik de Man. 
Dick Pels gaat er verkeerdelijk van uit dat Sternhell 
het theoretisch werk van De Man op een onverant
woorde manier verknipt en zijn redeneringen ver
draait. De Man, aldus Pels, zou géén fascist zijn ge
weest, omdat hij scherpe kritieken formuleerde op zo-
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wel het nationalisme als het fascisme. Nu toont Stern
helI wel degelijk aan dat De Man door zijn kritiek op 
het marxisme en ook in zijn kritiek op het marxisme 
langzaam maar zeker opschoof naar het fascisme. Al 
polemiserend stelt Pels nu dat een verlaten van de 
marxistische leer niet noodzakelijk moest betekenen 
dat De Man overging naar het fascisme en dat zijn 
aanbidding van de staatsmacht gerelativeerd moet 
worden. Daarbij verwerpt hij Sternhell's kritiek op De 
Man als een combinatie van traditionele marxistische 
afwijzing (à la Vandervelde, Blum) en van stalinisti
sche dogmatiek (Varga). 
Pels trekt evenwel te snel parallellen tussen de kritie
ken van de traditionele oude marxistische leiders van 
de Tweede Internationale op elke vorm van revisionis
me en de kritiek van de communisten op het Plan van 
de Arbeid. De oude sociaal-democratische leiders, 
zegt SternhelI, konden nog wel het Plan van de Arbeid 
aanvaarden, maar niet de 'pIanistische ideologie' zo
als die door De Man naar voren werd geschoven. De 
communisten gingen veel heftiger te keer tegen het feit 
dat het Plan van de Arbeid , ook al wilde dit project de 
banken nationaliseren , niet vèr genoeg ging en het ka
pitalisme intact hield. 
Nu stelt Pels dat het nationaliseren van de banken 
reeds het kapitalisme op zijn grondvesten zou doen be
ven. Maar tenslotte kan óok dit standpunt gerelati
veerd worden door te verwijzen naar de nationalisaties 
die in Frankrijk plaatsvonden na 1945 en nu weer na 
1981. Al hebben de kapitalisten gebeefd, het kapita
lisme heeft niet geschud op de grondvesten. 
De stelling van SternhelI is dat men het werk van De 
Man niet moet loskoppelen van zijn praktisch hande
len. Wie de levensloop van De Man heeft bestudeerd, 
moet tot de slotsom komen dat deze mislukte socialist 
in 1940 het fascisme zag als een bevrijding. Dat hij in 
1933 dat fascisme afkeurde was een daad die hij in een 
andere politieke context stelde, omdat De Man toen 
nog hoopte via een hervorming van de democratische 
politieke instellingen een 'Nieuwe Orde' te scheppen. 
Maar in zijn oeuvre waren reeds de kiemen van wat we 
gemakshalve het 'verraad' zullen noemen levensgroot 
aanwezig. Het komt er maar op aan die kiemen op te 
sporen. Want anders moeten we het verraad van 1940 
beschouwen als een 'onverklaarbare daad'. Op blz. 
160-161 schrijft Sternhell dat ook expliciet. Het verve
lende is evenwel dat onkritische bewonderaars van De 
Man liever het theoretisch werk van hun afgod schei
den van zijn praktisch handelen. 
Daarbij komt nog, en dat is even belangrijk, dat een 
analyse van het oeuvre van De Man steeds verbonden 
moet worden met zijn omgeving en met de praktische 
doelstellingen die hij koesterde. Ook al was De Man 
als praktisch politicus 'onhandig' (omdat hij zo hoog
hartig en elitair was), toch moeten we precies inschat
ten welke doeleinden hij najoeg. 
Sternhell citeert uitvoerig de door de aanhang van De 
Man achteraf nogal verwaarloosde brochure Corpo
ratisme en socialisme uit 1935. Deze brochure is door 
De Man eerst in de vorm van artikelen voor het Brus
selse partijdagblad Le Peuple geschreven om de dia
loog met de katholieke corporatisten op gang te bren-



gen. In 1934, het jaar dat de artikelen verschenen, wa
ren de denkbeelden van De Man nog erg nieuw voor de 
partijleden èn voor de redactionele ploeg van Le Peup
Ie. Daarom moest De Man voorwenden dat hij een te
genstander was van het clericale corporatisme, maar 
wie de tekst goed naleest - en SternhelI doet dat wèl 
- die zal merken dat De Man zich nog maar met veel 
aarzelingen op het standpunt van de parlementaire de
mocratie stelt. Op blz. 35 van de Nederlandse verta
ling zegt hij de volgens mij onthullende woorden: 
'Zelfs bij de socialisten die, zooals ik, partijgangers 
zijn van een grondige hervorming van den Staat in cor
poratieven zin, denkt niemand er aan afbreuk te doen 
aan het verworven algemeen stemrecht als grondslag 
van het vertegenwoordigingsstelsel. ' Hoe deze para
dox te begrijpen? Wel, De Man kon onmogelijk stel
len dat hij het algemeen stemrecht wilde beperken. 
Dat zou in zijn partij niet gepikt worden, gezien de ja
renlange strijd die de Belgische Werkliedenpartij had 
moeten voeren voor dat recht. Maar De Man wilde wel 
een corporatieve Senaat, waarbij hij niet duidelijk 
maakte welk wetgevend lichaam nu dominant zou 
worden. 
De corporatistische ideologie die vanaf dat moment 
voorhanden is in het oeuvre van De Man is niet uit het 
niets ontstaan, maar wel degelijk te enten op zijn theo
retische 'overwinning' op het marxisme. Ook moeten 
we inzien dat De Man nooit had geloofd in een puur 
parlementaire actie voor het Plan van de Arbeid, doch 
veel verwachtte van een verdere ontbinding van de Ka
tholieke Partij die op dat moment evenveel kiezers 
wist te mobiliseren als zijn eigen partij. Door over te 
gaan naar een corporatistische staatsordening hoopte 
hij de meerderheid van de katholieken mee te krijgen. 
Toen die strategie had gefaald, merken we dat De Man 
ook als politicus faalde en de Duitse overwinning van 
1940 als een geschenk kwam. Hij intrigeerde meteen 
bij de in België gebleven koning Leopold III om als lei
der van een collaboratieregering te worden aangeduid. 
Als troostprijs moest hij zich tevreden stellen met de 
leiding van een eenheidsvakbond onder Duits toe
zicht. 
De centrale kritiek van Pels op SternhelI is dat er wel 
degelijk een 'Derde Weg' mogelijk was geweest. He
laas heeft die Derde Weg in het beschouwde tijdskader 
slechts een autoritaire, corporatistische politiek voort
gebracht. Hier geven de feiten Stern he 11 gelijk. Wie 
om de feiten heen wandelt, geeft zich over aan een ge
mythologiseerde werkelijkheid. 
De verdienste van SternhelI is dat hij, misschien op een 
sterk polemische toon maar dan toch helder, de relatie 
tussen fascisme en een bepaalde stroming binnen en 
buiten de toenmalige sociaal-democratie heeft aange
toond. Hij deed dat op het niveau van de ideologie
kritiek . Niet op het niveau van het politiek-praktisch 
handelen van groepen en personen. Maar wie het poli
tiek spoorboekje van De Man nakijkt vangt dan wel 
voldoende op om van diens vrienden en contacten een 
getrouw beeld te krijgen van een Derde Weg naar het 
fascisme. Alleen verliep het parcours niet direct naar 
de nazi's of de Action Française, maar via de sociaal
democratie . 

Duidelijk moet zijn, en SternhelI laat hier geen ver
warring over bestaan, dat hij de sociaal-democratie 
zelf niet identificeert met het fasciseringsproces, maar 
precies aanduidt wáár en wanneer er een breuk in de 
sociaal-democratische ideologie plaatsvond. 

André Mommen, Maarsen. 

Naschrift Dick Pels - Een laat-Marxist in nie
mandsland 

De kritiek van André Mommen op mijn besprekings
artikel is een produkt van een ongelukkige vermenging 
van vooringenomenheid en onvermogen om ideeën 
met hun historische context te verbinden . Dan is hij 
slechter af dan zijn intellectuele leidsman SternhelI, 
want die verdenk ik alleen van het eerste. SternhelIs 
boek is waardevol en inspirerend ook waar hij zichzelf 
tegenspreekt en naar mijn smaak ongelijk heeft; ter
wijl Mommen gewoon zijn literatuur niet kent en een 
paar vooroordelen herhaalt die hij tien jaar geleden 
ook al had. Mijn stelling over de 'nabijheid' van de 
fascistische ideologie is voor hem taboe, terwijl het 
stuk daar eigenlijk over ging - wat onder andere mo
ge blijken uit de titel: 'de zelfkant van het socialisme' . 
Mijn beweringen over het 'vleugelmodel' van links en 
rechts hebben hem evenmin kunnen boeien. Ook is 
Mommen vergeten om gebruik te maken van mijn 
Jaarboek-artikel over De Man. 
Waar hij nogmaals mee aan komt zetten is de vulgair
marxistische visie op Hendrik de Man die ook wordt 
aangehangen door Jan Rogier en door Maurice de 
Wilde in diens recente TV-serie en boek De Nieuwe 
Orde. Hierin wordt De Man als een intellectueel en po
litiek dwaallicht beschouwd, als een mislukte socialist 
wiens Marx-revisie altijd al de kiemen heeft gedragen 
van het fascistische 'verraad' van 1940. In 1973 
schreef Mommen al in deze geest in SenD (nr. 7/ 8), 
waarbij hij zich zorgen maakte over de herleven de be
langstelling voor De Mans 'ideeënwinkel' , waarin het 
toch alleen maar uitverkoop van tweedehands spullen 
was. Het colloquium in Genève dat net was gehouden 
was geheel overbodig geweest: het hoofdstuk De Man 
was nu wel uitputtend behandeld. Discussie gesloten. 
Nu de discussie over Hendrik de Man weer wordt ge
opend, blijkt steeds duidelijker dat niet het 'derna
nisme' failliet is maar deze (marxistische) visie - al
thans dat is de conclusie die ik na lezing van SternhelIs 
boek heb getrokken. Laten we het corporatisme ne
men als strategisch voorbeeld. Voor Mommen is het 
corporatisme intrinsiek verwerpelijk, want het is een 
solidaristisch stelsel dat de klassentegenstellingen ver
doezelt, dat antidemocratisch en autoritair is en dat 
uitmondt in het fascisme. Wanneer het gaat over De 
Mans brochure Corporatisme en socialisme uit 1934, 
laat Mommen dus ook geen middel ongebruikt om de 
auteur bruin en zwart te maken. Hoewel De Man het 
corporatisme onmiskenbaar beschouwt in termen van 
functionele decentralisatie, coöperatie en zelfbestuur, 
blijft hij het zien als intrinsiek autoritair. Waar De 
Man dit 'socialistisch' corporatisme stelt tegenover de 
fascistische ontaarding ervan in totalitaire staatsregi-
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mes, blijft Mommen bij zijn oordeel dat corporatisme 
en fascisme één pot nat zijn. Wanneer De Man het ka
tholieke corporatisme erop aankijkt dat het 'slingert 
en laveert' tussen de socialistische en fascistische pool 
en de christenen 'halve fascisten' noemt, dan meent 
Mommen dat dit slechts voorwendsel en misleiding is 
- zonder een schijn van bewijs hiervoor te leveren. 
Ofschoon De Man bij herhaling duidelijk maakt dat 
de economische (dat wil zeggen corporatieve) staat al
tijd binnen het juridisch kader moet vallen van de poli
tieke staat 'die op algemeen en gelijk stemrecht 
steunt', interpreteert Mommen dit zó dat De Man 
'zich nog slechts aarzelend op het standpunt van de 
parlementaire democratie plaatst'. Corporatisme is 
immers per definitie en defacto ondemocratisch, dus 
als er wordt gerept over algemeen kiesrecht is dat of
wel een leugen ofwel een 'paradox'! 
Mommen leest dus met oogkleppen, en kent boven
dien zijn teksten niet. Hij had namelijk veel beter kun
nen aansluiten bij de latere geschriften van De Man, 

zoals de artikelen series in Leiding in 1939 en in Le Tra
vail in 1941 over de 'autoritaire democratie', waarin 
het algemeen kiesrecht en veel andere dingen definitief 
achter de horizon verdwijnen. Afgezien hiervan zit er 
echter nog een perverse kant aan Mommens kritiek -
en die van laat-Marxisten in het algemeen. Bij hun dé
savouering van De Man treedt 'het standpunt van de 
parlementaire democratie' plotseling op als van
zelfsprekende toetssteen voor politieke deugdzaam
heid, terwijl we onder andere bij Marx kunnen lezen 
dat democratie en 'burgerlijke' parlementaire demo
cratie niet moeten worden verward. Wat is eigenlijk 
het verschil tussen wat de 'edelfascist' De Man in 1941 
schrijft over de val van het 'burgerlijk parlementair re
gime' en de klassieke marxistische kritiek op het parle
mentarisme? En zijn parlementarisme en democratie 
inmiddels voor onze vaderlandse marxisten synoniem 
geworden? Marx zelf zou denk ik zijn hoofd hebben 
geschud over zoveel verwarring en zoveel opportu
nistische doubletalk. 

Over de verdeling van arbeid 
buitenshuis zi;n we 't wel eens. Man 

en vrouw hebben dezelfde rechten. 
Want ze hebben recht op geli;ke kan

sen. Da's trouwens bi; de wet geregeld. 
Maar hoe zit 't thuis? 

Huishouden is immers ook arbeid. 
En dus is 't logisch om ook dàt werk eerli;k 

te verdelen. 

SAMEN UIT, SAMEN THUIS. 

Publikatie aangeboden door dit in samenwerking met de Stichting Ideële Redame. 
WIIAIIoj .. 
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Kroon op het werk 

Weldra ligt de tijd dat de mediane stuc\ieduur van 
Amsterdamse politicologen twaalf jaar bedroeg in een 
legendarisch verleden. In september 1982 zijn de in
stellingen van wetenschappelijk onderwijs in Neder
land gestart met nieuwe studieprogramma's, die in 
principe elke student de mogelijkheid bieden in vier 
jaar doctorandus, meester of ingenieur te worden. In 
die vier jaar zijn de oude studieprogramma's, bere
kend op vijf of zes jaar studeren, met meer of minder 
moeite dan wel succes samengeperst. Nominaal heeft 
het doctoraal examen nieuwe stijl dan ook dezelfde 
waarde als het traditionele. 
Dezelfde wet die deze studieduurverkorting afdwong, 
voorzag in een op deze eerste fase van vier jaar volgen
de tweede fase. Al onder de auctor intellectualis van de 
wet, de toenmalige bewindsman Pais, bleef zeer veel 
duister over die tweede fase. Hoeveel afgestudeerden 
zouden ernaar mogen doorstromen en op wat voor 
gronden? Welke opleidingen zouden zo'n kopstudie 
mogen invoeren en wat voor karakter zou die tweede 
fase krijgen? Ook de financiering bleef een onopgelost 
vraagstuk. 
Onder de huidige minister van onderwijs en weten
schappen heeft de onduidelijkheid over de tweede fase 
betreurenswaardige proporties aangenomen. In het 
najaar leek het er zelfs op dat de bewindsman de twee
de fase geheel wilde dereguleren. 'Bij- en nascholing', 
daar moesten het bedrijfsleven of particuliere instel
lingen maar in voorzien. Deze merkwaardige en in 
ieder geval in strijd met de wet zijnde gedachtengang 
werd in het debat met de Kamer gerelativeerd, zonder 
dat nochtans tot op de dag van vandaag enige helder
heid is geschapen over de opzet die de tweede fase van 
het wetenschappelijk onderwijs krijgt. 
Inmiddels zijn de eerstejaars studenten van 1982 nu 
derdejaars. Over anderhalf jaar behalen de eersten 
hun doctoraal. Zij hebben nog steeds geen enkel zicht 
op hoe zij dan verder moeten. Ook het wetenschappe
lijk personeel, dat binnen anderhalf jaar zo'n tweede 
studiejaar zal moeten opzetten, weet van niets. 
Volgens sommigen, ook in deze regering, is de toe
komst van Nederland mede afhankelijk van het we
tenschappelijke en technische niveau in dit land. Het 
wanbeleid ten aanzien van de tweede fase is in dit op
zicht een kroon op een politiek die erop gericht lijkt 
door middel van bezuinigingen enerzijds en bureau
cratisering en centralisering anderzijds, de universitei
ten en hogescholen steeds verder te demoraliseren. 
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RSV, markteconomie, recht op arbeid 

Japanners beschouwen de biotechnologie als de laat
ste grote industriële revolutie van deze eeuw. Als dat 
zo is, staat Nederland nog een mooie industriële toe
komst te wachten. Want ons land kent van oudsher 
een sterke biotechnologische industrie met een lange 
ervaring op het gebied van het op industriële schaal 
toepassen van nieuwe vindingen. Kenners voorspellen 
dan ook dat Nederland de DNA-delta van Europa zal 
worden. 
De gunstige vooruitzichten weerspiegelen zich sinds 
enige tijd ook in de Nederlandse industriepolitiek. Het 
ministerie van Economische Zaken verleent bedrijven 
in deze sector forse steun. Zo werd nog eind vorig jaar 
aan de Delftse multionational Gist-Brocades honderd 
miljoen gulden toegezegd voor een vijfjarig research
programma. Zelfs Amerikaanse biotechnologische 
bedrijven vestigen zich via bemiddeling van Economi
sche Zaken en met steun van Nederlandse financiers in 
Nederland. Ook hen is blijkbaar niet ontgaan dat Ne
derland grote kansen heeft op dit gebied. 
Steun aan veelbelovende industriële activiteiten is ken
merkend geworden voor de Nederlandse industriepo
litiek. Het uitbuiten van de eigen mogelijkheden door 
nieuwe technische mogelijkheden te combineren met 
bestaande industriële ervaring lijkt de beste kansen te 
bieden om de internationale concurrentie voor te blij
ven en leider te blijven in de eigen markt. De nadruk 
ligt daarbij op steun ten behoeve van research. In
dustriepolitiek is daarmee lange termijn politiek ge
worden. 
De korte termijn politiek van steun aan verlieslijdende 
ondernemingen is praktisch beëindigd. Verlieslijden
de ondernemingen die nog om steun bij de overheid 
komen vragen worden tegenwoordig eerst doorgelicht 
door een college van onafhankelijke deskundigen (bij 
een arbeidsbezetting van meer dan vijfhonderd man). 
De Amsterdamse werf ADM was het laatste voorbeeld 
van een bedrijf dat zodoende nul op zijn request heeft 
gekregen. Op voorhand heeft de minister ven Econo
mische Zaken gezegd de adviezen van dit college te 
zull~n volgen. 

De verandering in de industriepolitiek is natuurlijk 
voor een deel toe te schrijven aan de slechte ervaringen 
met de steunverlening aan verlieslijdende bedrijven 
(Nederhorst, RSV, en dergelijke). Doorslaggevender 
is geweest dat Nederland nogal traag leek te zijn bij het 
toepassen van nieuwe technologieën en in de ogen van 
velen een achterstand opliep bij het buitenland. Snel 
inhalen van deze achterstand leek geboden en dat deed 
je niet door verlieslijdende maar door veelbelovende 
activiteiten te steunen. 
Lange tijd bleef daarbij ongewis wat nu precies veelbe
lovende activiteiten waren. Het aanvankelijk gehan-

teerde criterium 'selectiviteit' suggereerde een wel
overwogen keuze van wat men toen 'speerpunten' 
! noemde, maar bleek in feite te defensief te zijn. Het 
was een gedateerd criterium geworden uit de tijd dat 
de economie nog onstuimig groeide en deze groei ge
paard ging met allerlei negatieve effecten zoals veront
reiniging van het milieu. Effecten die men door selec
tieve groei meende te kunnen verminderen. 
Het instrument selectieve investeringssubsidie (WIR) 
dat deze selectieve groei moest bewerkstelligen bleek 
behalve in zijn oorspronkelijke opzet niet alleen een
bureaucratisch en daarmee onwerkzaam middel, het 
was door de economische neergang ook een contra
produktief middel geworden. Daardoor moest het wel 
worden gewijzigd in een ordinaire lastenverlichting, 
zij het in een met een ongewoon jasje (ook verlieslij
dende ondernemingen zouden ervan profiteren). 
De defensieve houding die een reactie was op de on
stuimige groei uit de jaren daarvoor en die voor de ja
ren zeventig zo kenmerkend was, had op de economie 
een vrijwel verlammende werking. Fundamenteel on
derzoek aan universiteiten en hogescholen stagneerde, 
contacten tussen hen en industriële researchcentra wa
ren taboe, industriële toepassing van nieuwe vindin
gen bleef achterwege. In dat licht wekt het geen verba
zing dat bij voorbeeld de biotechnologische industrie 
de eerste generatie nieuwe vindingen volkomen miste. 
Deze verlamming gold de hele westerse wereld en ze 
vond haar weerspiegeling in het restrictieve economi
sche beleid dat alom gevoerd werd. Protectie, steun 

1 aan verlieslijdende ondernemingen en economisch im
I mobilisme waren de begeleidende verschijnselen. Met 
, name Europa kreeg het zwaar te verduren door de ver
I brokkeling van de gemeenschappelijke markt. Niet al
I leen met de biotechnologie, maar eerder al met de 
\ micro-elektronische revolutie werd daardoor de aan
I sluiting gemist. Alleen Philips en Siemens voeren met 

hun recent gelanceerde miljarden programma in de 
. submicronelektronica nog het gevecht met Japan en 

de Verenigde Staten (volgens sommigen zelfs een ach
terhoedegevecht). De rest van de Europese industrie 
heeft de slag echter verloren. 
Dat Europa de achterstand op het gebied van de bio
technologie intussen heeft ingehaald en bij de tweede 
generatie vindingen weer een vooraanstaande positie 
inneemt, Nederland incluis, komt vooral omdat de 
biotechnologie niet zo gemakkelijk voorbij kon gaan 
aan de eigen industrie als de micro-elektronica. Re
search is een levensvoorwaarde voor deze industrie. 
Daarvoor was men veel alerter dan veel elektronische 
bedrijven op wat er elders aan fundamentele research 
gaande was. 
Daar komt bij dat Europa en met name Nederland 
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door hun van oudsher sterke biotechnologische tradi
tie een lange ervaring hebben op het gebied van het op 
industriële schaal toepassen van nieuwe vindingen. 
Deze gunstige uitgangspositie bezitten Japan en de 
Verenigde Staten niet in die mate. Daarom heeft het 
mislopen van de eerste generatie vindingen Europa 
ook geen blijvende achterstand bezorgd. 
De biotechnologische revolutie vormde voor de Ne
derlandse industriepolitiek een belangrijk markatie
punt. De eigen industriële mogelijkheden zijn niet lan
ger vervat in vage termen als 'speerpunten' of 'aan
dachtsgebieden', maar net als bij de steun aan ver
lieslijdende bedrijven weer concrete ondernemingen 
geworden. Met dit verschil dat de defensieve houding 
is verlaten en veranderd in offensief beleid. 
Tegen deze achtergrond lijkt de industriepolitiek ge
richt op steun aan verlieslijdende bedrijven op een 
schim uit een ver verleden. De RSV-enquête heeft dat 
verleden hooguit weer zichtbaar gemaakt en door de 
unieke procedure die daarbij gevolgd is, in onver
bloemde details. De lessen die eruit kunnen worden 
getrokken betreffen dan ook niet zozeer de vraag hoe 
de verlammende defensieve houding uit de jaren ze
ventig kon worden vermeden, maar eerder de vraag 
waarom daar zo lang in kon worden volhard. 

Lessen uit RSV 
Het drama-RSV is voor alles een les in wat er gebeurt 
als het recht op werk hoger wordt aangeslagen dan het 
maken van winst. Of anders gezegd, als sociale princi
pes boven de principes van de markteconomie worden 
gesteld. Sterker nog: het dwingt tot het nadenken over 
de vraag of recht op werk wel een houdbaar sociaal 
principe is in de markteconomie, met haar op risico 
gebaseerde ondernemingsgewijze produktie en haar 
principe van verlies- en winstrekening als maatstaf 
voor slagen en falen. 
Neemt de overheid een deel van dat risico voor haar re
kening, dan moet er immers, wil zij hefmarktecono
misch principe niet uitschakelen, uitzicht zijn op eco
nomisch herstel. Anders gezegd: steun door de over
heid is in zo'n geval alleen effectief als het verlies na 
verloop van tijd weer omslaat in winst. Precies hetzelf
de principe behoort ook bij de macro-economische 
politiek in acht te worden genomen, anders is het mid
del erger dan de kwaal. 
Omdat steun aan verlieslijdende ondernemingen al
leen effectief is als het verlies na verloop van tijd weer 
omslaat in winst, moet de steun altijd aan een bepaal
de termijn worden gebonden. Blijkt na het verstrijken 
van deze termijn dat de verliessituatie aanhoudt, dan 
behoort de steun te worden beëindigd. Bij RSV werd 
het markteconomisch principe echter in de wind gesla
gen en om sociale redenen de steun voortgezet tot sur
seance van betaling erop volgde. 
Na het verstrijken van de eerste termijn (die wel dege
lijk steeds als voorwaarde gesteld was) volgde een 
tweede termijn en nieuwe steun, omdat er werkgele
genheid op het spel stond. RSV was daarmee niet lan
ger een economisch probleem, maar een sociaal pro
bleem geworden. En sociale principes winnen het dan 
steevast van economische principes. 
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Dit proces kan doorgaan, doordat een steunoperatie 
altijd sociale krachten in beweging roept, die zich ont
poppen als de warmste pleiters voor de volgende 
steunoperatie - vooral als ze bij het saneringsproces 
betrokken worden. Zij zijn het dan ook die de steuncy
dus op gang brengen, want aan de inwilliging van hun 
wensen bij de eerste steunoperatie ontlenen zij hun 
recht van spreken. Dat is het gevaar dat schuilt in elke 

. steunverlening aan verlieslijdende bedrijven. 
Daar komt bij dat sociale krachten (bij RSV varieer
den die van bonden, via gemeenteraden tot kerken 
toe) e~n enorme invloed op de media hebben. Van dag 
tot dag worden hun gangen gevolgd, waarbij de in
druk wel moet ontstaan dat hun inzichten van groot 
gewicht zijn. De principes van de markteconomie ken
nen niet zulke spreekbuizen. Zij zijn per definitie ano
niem. En een verlieslijdende ondernemer die zich tot 
hun voorvechter maakt is natuurlijk op voorhand ver
dacht. Geen wonder dat deze altijd de kant kiest van 
de sociale krachten. 
Steunverlening aan verlieslijdende bedrijven houdt 
dus meer in dan het tijdelijk ondergeschikt maken van 
economische aan sociale principes. Door het oproe
pen van allerhande sociale krachten ondermijnt ze 
ook de zekerheid dat deze steunverlening slechts tijde
lijk blijft. Daarom is zulke steunverlening dan ook een 
onding. 
Dat sluit niet uit dat het alsnog lukt met het bedrijf dat 
zulke steun ontvangt (vergelijk VMF). Maar de prijs is 
te hoog (ik wed dat VMF eerder winst had kunnen ma
ken als er forser was gesaneerd en daardoor over meer 
winst had kunnen beschikken voor het ontplooien van 
geheel nieuwe activiteiten). Daarom is het heel ver
standig dat de steunaanvrage tegenwoordig moet wor
den voorgelegd aan een college van onafhankelijke 
deskundigen dat de minister adviseert. Dat voorkomt 
dat slechts sociale principes de doorslag geven en amb
tenaren, bewindslieden en parlementariërs daarvoor 
onontkoombaar zwichten. 
Bij RSV heeft het sociale prinicipe van recht op werk 
gezegevierd. Het maken van winst was daaraan volko
men ondergeschikt . Geen wonder dat het principe een 
roemloze dood moest sterven. Recht op werk is dan 
ook geen principe dat zich verenigen laat met dat van 
de markteconomie. De wetmatigheden van deze eco
nomie zijn niet sociaal. Op de markt heerst het recht 
van de sterkste, de vernufstigste, de slimste, en niet so
lidariteit maar concurrentie beslist er wie er trekt aan 
het langste eind. 
Dat neemt niet weg dat met behulp van economische 
politiek, dat wil zeggen met economische instrumen
ten als inzet, heel goed sociale doeleinden zijn na te 
streven die sporen met de principes van de markteco
nomie (tijdelijke steun is zo'n instrument, maar, zoals 
ik hiervoor opmerkte, met gevaarlijke kanten, waar
door de tijdelijkheid makkelijk wordt veronacht
zaamd). 
Veruit de belangrijkste les van RSV is geweest dat 
recht op werk helemaal geen sociaal principe blijkt te 
zijn. Wie verleent dat recht op werk dan? De over
heid? Nogmaals, het enige wat de overheid kan doen is 
economische instrumenten inzetten om sociale doel-



einden te verwezenlijken die sporen met de principes 
van de markteconomie. Maar dat kan contraproduk
tiefwerken, vooral als de overheid, zoals bij RSV zich 
als bemiddelaar opstelt en streeft naar sociale consen
sus en economische principes daarbij aan haar laars 
lapt. 
Recht op werk kan geen sociaal principe zijn, want het 
veronderstelt immers eerst het bestaan van werk dat 
als recht verleend en genoten wordt. Beter zou zijn als 
de vrijheid om te werken of liever nog om te produce
ren tot sociaal principe verheven werd. Recht op werk 
zonder een plicht daarbij risico's te aanvaarden sluit 
immers het risico uit dat inherent is aan de markteco
nomie. 
Wie dat risico niet wil lopen, verzekert zich daartegen 
(collectief of indidivueel). Het risico uitschakelen kan 
echter niet, want dat betekent het einde van de markt
economie. En wie meent dat hij het risico verkleint 
door ondernemingen te nationaliseren of de staat on
dernemingen te laten stichten, maakt de denkfout dat 
hij het risico niet werkelijk uitschakelt, maar het in fei
te afwentelt op de gemeenschap. Het risico zelf ver
dwijnt er niet door. Dat blijft ten minste even groot. 

WBS-pubUkatie over landbouwbeleid 

Enkele maanden geleden verscheen bij de WBS: 
Eisso Woltjer en Jan van Zijl, Europa en het Nederlandse 
landbouwbeleid, een sociaal-democratische visie. (serie Eco
nomische Notities, nr. 13), Amsterdam, WBS 1984,93 blz. 
Prijs f 7,50. Bestelnummer 754. 

Geen verdergaande intensivering en schaalvergroting in de 
landbouw, maar een verbetering van de produktkwaliteit, 
van de arbeidsomstandigheden en van de verhouding tot na
tuur en milieu; dat zou de richting dienen te zijn waarin het 
landbouwbeleid zich zou moeten ontwikkelen. De PvdA zou 
zich, kortom, moeten inzetten voor een nieuwe beroepscode 

Zeker als wordt bedacht dat zulke ondernemingen al
leen maar overlevingskansen hebben als ze de princi
pes van de markteconomie in acht nemen (anders 
wordt het goed geld gooien naar kwaad geld - een 
verlieslijdende PTT wordt toch ook niet in stand ge
houden door er maar geld in te pompen zonder sane
ringsmaatregelen te treffen). 
Een genationaliseerde RSV zou evenmin het risico 
hebben verminderd. Misschien zou het management 
eerder vervangen zijn. Maar door wie? Door een ma
nagement dat wel tot· forse saneringsmaatregelen 
besloten had? Het feit dat het een genationaliseerde 
onderneming zou zijn geweest, had waarschijnlijk de 
sociale krachten een extra motief verschaft om zich te
gen zo'n saneringsbeleid te verzetten. Daarom lijkt me 
stelling dat RSV niet een voorbeeld is van te veel maar 
van te weinig overheidsinvloed ook onzin. RSV heeft 
geleerd dat de verlammende werking die van een eco
nomie in het defensief kan uitgaan alleen maar besten
digd wordt als sociale principes boven economische 
principes worden gesteld. De wijze waarop dat ge
beurt maakt daarbij weinig verschil. 

In het landbouwbedrijf. Dat is de boodschap van Europees 
parlementariër, Eisso Woltjer en van zijn beleidsmedewer
ker, Jan van Zijl in een door beiden geschreven economische 
notitie, uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting. Wolt
jer en Van Zijl gaan in hun notitie na wat Nederland zelfstan
dig aan mogelijkheden heeft om het landbouwbeleid In de 
door de auteurs gewenste richting te beïnvloeden. Vervolgens 
doen zij dat ook voor wat betreft het beleid van de Europese 
Gemeenschap. Daarbij komen ook de invloed van de wereld
markt en het wereldvoedselvraagstuk ter sprake. 

Deze uitgave is te besteDen door storting van f 7,50 op postgi
ro 3479700 ten name van PvdA-brochures, Amsterdam, on
der vermelding van bestelnummer 754. 
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Een ingenieur in de politiek: Hein VOS en 
het Plan van de Arbeid 

Ir. Hein Vos (1903-1972) heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de Nederlandse sociaal-democratie. Hij 
was de centrale figuur bij het tot stand komen van het 
Plan van de Arbeid van 1935 en was direct na de Twee
de Wereldoorlog als minister van Economische Zaken 
de eerste - en één van de weinige - ministers die de 
PvdA voor die post mocht leveren. 
Vos' denkbeelden werken tot op heden door in de poli
tieke opvattingen van de Nederlandse sociaal-demo
craten. In het Plan van de Arbeid ontvouwde Vos een 
omvattende theorie waarin de overheid planmatig lei
ding geeft aan het economisch leven door middel van 
·een sturende conjunctuur- en structuurpolitiek. Deze 
taakopvatting voor de overheid in het economisch le
ven werd in het beginselprogramma van 1937 van de 
SDAP overgenomen. Daarmee werd de prominente 
rol van de staat in de sociaal-democratische beginselen 
verankerd. Een dusdanig optreden van de staat bracht 
weliswaar niet direct het socialisme in Nederland, 
maar heette toch zeker 'een stap in de richting van het 
socialisme' te zijn. Uitgaande daarvan werd de staat 
een aantal eigenschappen toegedicht die lange tijd als 
een soort geloofswaarheden fungeerden. De rationali
teit van de staat, de neutraliteit van de staat en het 
groot sturend vermogen van de staat werden het 'Mo
ses und die Propheten 'van de Nederlandse sociaal-de
mocratie. 
De laatste tijd is een kentering in dit denken te bespeu
ren. Uit recente partijpublikaties als bijvoorbeeld het 
rapport Om een werkbare toekomst blijkt een veran
derende visie op de rol van de overheid bij het bereiken 
van socialistische doelstellingen. Ook Den Uyl gaf 
recentelijk! toe dat het 'plansocialisme te vaak een te 
zware wissel heeft getrokken op de overheid' . 
Voor een discussie over de rol van de staat in het eco
nomisch leven lijkt het zinvol eens terug te gaan tot de 
bron: het Plan van de Arbeid en de figuur van ir. Hein 
Vos. Het Plan van de Arbeid omdat het het eerste rap
port was waarin een uitgewerkt en praktisch hanteer
baar standpunt terzake werd geformuleerd en ir. Hein 
Vos omdat diens 'technische' kijk op de oplossing van 
maatschappelijke problemen aan de basis stond van 
deze visie op de rol van de staat. 

Een ingenieur in de politiek 
Hein Vos was afkomstig uit een 'goed rood nest' . Bei
de ouders waren onderwijzer in het Friese veenarbei
dersdorpje Tijnje, waar vader Hendrikus Vos hoofd 
der openbare lagere school was en moeder onderwijze
res in de lagere klassen daarvan. De familie Vos was 
bijzonder in politiek geïnteresseerd: Hendrikus Vos 
was oprichter en voorzitter van de plaatselijke afde
ling van de SDAP en later gedeputeerde voor de partij 
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in de Friese Staten. De beide zussen Vos, Marie en 
Margot, zijn in socialistische kring bekend geworden· 
als dichteres. Wat dat betreft deelde het gezin Vos po
litieke belangstelling met dichterlijke aanleg: ook 
Hein Vos schreef poëzie, onder het pseudoniem Hans 
Wispel. 
De voorkeur van de familie Vos voor de SDAP, dat 
wil zeggen voor de parlementaire richting, was niet de 
overheersende voorkeur in de streek rond Tijnje, het 
gebied van het vrije socialisme. Gerrit Roorda, zoon 
van de hulponderwijzer in het dorp, schrijft in zijn 
mémoires misprijzend over een discussieclub, waarin 
ook de kinderen Vos zaten: 'De meesten van hen ston
den nogal afwijzend tegenover het bolsjewisme: Hein 
Vos was net zoals zijn zuster, een echte SDAP'er'. 
Voor Hendrikus Vos gold dat in het bijzonder; daar
over schrijft Roorda in zijn mémoires: 'Die wilde dat 
ik wijzer was. "Och jongen, die heethoofden daar in 
Rusland, ze lopen met de kop tegen de muur. " Nee 
meester. "Och jongen, schei toch uit". En ik moest 
m'n mond maar houden, net zoals toen ik nog in de 
schoolbanken zat. '2 

Het socialisme was er bij Hein Vos met de paplepel in
gegoten. Hij was een overtuigd sociaal-democraat, af
kerig van ieder linksradicaal streven, iemand die het 
socialisme door voortdurend nadenken over stapsge
wijze verbetering tot stand wilde brengen. Dat streven 
ging hand in hand met zijn opleiding. Hein Vos was in
genieur, een Delfts ingenieur in de elektrotechniek. 
Vos koos deze studierichting overigens niet zozeer 
vanwege de elektrotechniek - naar verluidt was hij 
nog niet in staat om een kapotte stekker te repareren -
maar wel omdat dit vak de meeste wiskundige onder
bouwing bevatte. 
Tijdens zijn studie was Vos uiteraard politiek actief. 
Hij probeerde de socialistische studentenbeweging in 
Delft nieuw leven in te blazen door een plaatselijke af
deling van de Sociaal Democratische Studentenclubs 
(SDSC) op te richten. Vos was voorzitter van deze af
deling Delft en werd al gauw een van de prominenten 
in het landelijk bestuur. Deze SDSC was een ietwat los 
van de SDAP opererende organisatie, die in de partij
top door sommigen met argusogen werd bekeken van
wege vrijzinnige gedachten en misschien wel juist 
daardoor van vitaal belang voor de partij is geweest als 
broedplaats en ontmoetingsplaats van jong socia
listisch intellect. In de SDSC maakte Vos kennis met 
mensen als Jan Tinbergen, Marinus van der Goes van 
Naters of Hilda Jonker. Vooral Tinbergen en Vos 
raakten zeer met elkaar bevriend door hun gezamen
lijke interesse: onderzoek naar de mogelijkheden om 
wiskundige modellen op economische verschijnselen 
toe te passen. 



Om Vos te plaatsen als ingenieur en als socialist is het 
nodig iets over de relatie tussen beide te zeggen. Een 
deel van de ingenieurs uit Delft voelde zich traditio
neel tot het democratisch socialisme aangetrokken.3 

Ingenieurs als Albarda, Van der Waerden of Gou
driaan zijn daar voorbeelden van. Die voorkeur had te 
maken met de middenpositie waarin irtgenieurs maat
schappelijk gezien verkeerden. Ze zaten in de tegen
stelling loonarbeid-kapitaal er als het ware precies tus
senin: niet behorend tot de bedrijfsleiding, maar ook 
geen echte arbeiders . Vanuit die positie kozen sommi
ge ingenieurs voor het socialisme. Daarnaast had het 
socialisme iets zeer aantrekkelijks juist voor inge
nieurs vanwege idealen van efficiëntie en van produk
tie afgestemd op de behoefte die deze leer in het voor
uitzicht stelde. Het waren dan ook juist ingenieurs ge
weest die in de partij zeer actief betrokken waren bij de 
formulering van de socialistische leer in de diverse par
tijpublikaties . Het technisch denken dat op deze wijze 
in het socialisme verweven werd is in feite niets anders 
dan optimaliseringsdenken met betrekking tot de pro
duktiemiddelen. Na de eeuwwisseling vond er een ont
wikkeling plaats waarbij dit optimaliseringsdenken 
niet alleen op het mechanische produktieproces toege
past werd, maar werd uitgebreid tot het gehele ar
beidsproces, inclusief de sociale en organisatorische 
aspecten daarvan. Deze ontwikkeling staat bekend als 
het wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Het kenmerken
de daarvan was dat natuurwetenschappelijke onder
zoeksmethoden op alle processen in de onderneming, 
dus op de produktietechniek, de arbeidsorganisatie èn 
op de structuur van de onderneming, werden toege
past. Ingenieurs van deze discipline waren in feite de 
eerste organisatiedeskundigen. 
Het denken in termen van het wetenschappelijk be
drijfsbeheer werkte door in het socialisme. In het So
cialisatierapport van 1920 waren de uitgangspunten 
ervan voor een groot deel vervat. Dat kon ook eigen
lijk nauwelijks anders want tot de opstellers ervan be
hoorden de ingenieurs Albarda, Van der Waerden en 
Goudriaan. Maar ook de voorzitter van de commissie, 
Wibaut, onderhield nauwe relaties met de kring van 
eerste Nederlandse bedrijfskundigen. 4 Centraal in het 
Socialisatierapport stond het optimaliseren van de 
produktie om die naar de behoefte te kunnen richten . 
Volgens het rapport deugde het kapitalistische stelsel 
niet omdat het een systeem was dat 'vanwege het anar
chistisch concurrentiestelsel' een 'mateloze verspilling 
met zich meebrengt'. 5 Daarom was een rationele aan
pak van de produktie dringend geboden. Dat zou be
reikt kunnen worden door socialisatie: het in gemeen
schapshanden brengen van de produktiemiddelen. 
Kenmerkend voor het Socialisatierapport was de 
kloof die gaapte tussen het streven naar een rationeler 
produktie en de inhoud van het socialisme. Op die 
kloof doelde Troelstra onder meer toen hij naar aan
leiding van het rapport sneerde: 'De commissie ont
luistert het politieke karakter van de socialisatie door 
haar als een vrijwel uitsluitend technisch proces op te 
vatten, dat zich binnen het raam van de bestaande wet
geving beweegt (. . . ) En dat, terwijl de socialistatie af
hankelijk is van de arbeiders en niet van de studie van 

experts; de partij is een politiek lichaam en niet een or
ganisatie van bedrijfskundigen. '6 

In de jaren twintig en later werd het aandachtsveld van 
het wetenschappelijk bedrijfsbeheer veralgemeniseerd 
door de introductie van het begrip rationalisatie .1 

Daarmee bedoelde men het algemene proces, waar
door steeds efficiënter geproduceerd kon worden, 
deels als gevolg van autonome technische ontwikke
lingen, deels als gevolg van bedrijfsorganisatorische 
antwoorden en reacties daarop. Door de introductie 
van het begrip rationalisatie als sleutelwoord in de dis
cussie ging het wetenschappelijk bedrijfsbeheer eigen
lijk de fabriekspoort uit naar buiten toe de wijde we
reld in: ook relaties tussen bedrijven onderling zoals 
trust-, kartel- en monopolievorming werden in de dis
cussie betrokken. 
En zoals ingenieurs in het algemeen aangetrokken 
werden om in dienst van de onderneming rationalisa
tie te initiëren, te bevorderen en te begeleiden, hielden 
socialistische ingenieurs zich bezig met het ontwerpen 
van tegenstrategieën. De tegenstrategie tegen het 
steeds efficiënter produceren in dienst van het kapitaal 
was vervat in de woorden medezeggenschap en orde
ning. Medezeggenschap was het antwoord op de ver
hoogde uitbuiting van de arbeid als gevolg van het we
tenschappelijk bedrijfsbeheer in het produktieproces. 
Ordening was het wachtwoord om een bewuste greep 
te krijgen op rationalisatieprocessen tussen onderne
mingen onderling in de vorm van kartelafspraken en 
trustvorming. Deze tegenstrategieën vinden we terug 
in de rapporten van SDAP en NVV in de jaren twintig 
en dertig: het Socialisatierapport, het rapport Be
drijfsorganisatie en Medezeggenschap en het rapport 
Socialisatie 1933. De stellingname in die reeks rappor
ten verschilde in feite niet zoveel: men probeerde voor
al greep te krijgen op het rationalisatieproces. Alleen 
is er in de loop der jaren een tendens te onderkennen 
om het rationalisatieproces vanuit een steeds hoger 
maatschappelijk niveau te willen beheersen. 

Bliksemcarrière 
In de jaren dertig schoot Hein Vos als een komeet in de 
SDAP naar voren. Begin jaren dertig was Vos slechts 
bekend in jongeren- en studentenkringen, zoals de 
AJC en de SDSC, en was hij actief in de plaatselijke 
politiek van zijn woonplaats Rijswijk . Al met al was 
dat niet de positie van iemand die zich afzet om de 
sprong' naar de top van de partij te wagen. Zo'n 
sprong was toch al moeilijk omdat de SDAP in die ja
ren niet bepaald een club was die uitblonk door 
carrière-mogelijkheden voor jonge politici. De oude 
heren in de top zaten vast in het zadel en wilden van 
geen wijken weten. 
Halverwege de jaren dertig is de zelfde Hein Vos direc
teur van het Wetenschappelijk Bureau van de SDAP, 
lid van de Tweede Kamer, lid van de Amsterdamse ge
meenteraad, commissaris van de Centrale enzovoort. 
Vos was dus binnen een periode van ongeveer vijf jaar 
tot de inner circ/es van de partij doorgedrongen en had 
daar een zeer invloedrijke positie opgebouwd. Dat 
blijkt wel uit het feit dat deze relatieve nieuwkomer 
ook zitting had in de commissie die de delicate taak 
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had een nieuw beginselprogramma samen te stellen. 
Hoe kwam het dat Vos in de jaren dertig op zo specta
culaire wijze in de SDAP-top kwam te verkeren? Een 
snelle politieke carrière is een wisselwerking tussen de 
gunstige omstandigheden binnen een partij en de per
soonlijke mogelijkheden en kwaliteiten van de desbe
treffende politicus. Het is de biograaf eigen vooral de 
nadruk te leggen op de excellente kwaliteiten van zijn 
of haar hoofdpersoon. Maar de werkelijkheid is na
tuurlijk iets anders dan een politieke schelmenroman. 
Daarom wordt in deze analyse vooral de nadruk ge
legd op de gunstige omstandigheden in de SDAP 
waardoor Vos naar voren kon komen. 
In de SDAP bestond een invloedrijke stroming die het 
socialisme vooral zag in termen van een soort weten
schappelijk bedrijfsbeheer maar dan toegepast op een 
heel land, of nog mooier: op de hele wereld. Centraal 
stond in dit denken een beheersing van het maatschap
pelijk proces door het organiseren van tegenmacht, in 
de bedrijven door medezeggenschapsorganen, op be
drijfstakniveau door bedrijfsorganen, en op staatsni
veau door andere, 'nieuwe' organen. De kloof tussen 
vorm en inhoud, tussen de plannen tot het instellen 
van het systeem van raden, schappen en wat dies meer 
zij , en datgene wat hun gestie had moeten zijn, was in
drukwekkend. Maar deze kloof bleef gehuld in neve
len, er was immers altijd nog het geloof in het socia
lisme om naar te verwijzen. Wat dat betreft had men 
in de SDAP een groot vertrouwen in dit schematise
rend denken waarvan de ingenieurs representanten 
waren. 

Zandkastelen 
De economische crisis van de jaren dertig maakte ech
ter dat ook of misschien juist wel de ingenieurs in de 
partij, met hun constructieve blauwdrukken, met de 
handen in het haar kwamen te zitten. De constructies 
die ontwikkeld waren om tot het socialisme te komen, 
bleken in het licht van de crisis zandkastelen te zijn. 
Het sterkst kwam het falen tot uiting in het rapport 
Socialisatie 1933. Met dit rapport haalde het partij
bestuur het oude Socialisatierapport uit 1920 weer 
eens uit de kast. Meer dan het stof er afblazen gebeur
de in feite niet: het enige substantiële verschil tussen 
beide rapporten betrof de socialisatie van de circula
tiebank. In 1920 was socialisatie daarvan van de hand 
gewezen met de merkwaardige motivering dat dat 
slechts tot gevolg kon hebben dat de bankbiljettenpers 
in extra hoog tempo zou gaan draaien. De gemeen
schap had denkelijk een gat in de hand. In 1933 was 
het gevaar van inflatoire financiering blijkbaar niet 
meer aanwezig: nationalisatie van de Nederlandsche 
Bank was nu ineens socialistische eis. Maar hoe met 
dit alles iets tegen de economische malaise onderno
men kon worden, bleef volstrekt onduidelijk. 
Als het ging om het bestrijden van de economische cri
sis faalde het beheersingsdenken in de SDAP volko
men. Sterker nog: juist een maatschappelijke ontwik
keling als de rationalisatie van de produktie, waarop 
de ingenieurs in de partij hun hoop hadden gesteld bij 
het bereiken van een betere ioekomst, bleek aange
merkt te kunnen worden als één van de veroorzakers 
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van de economische malaise. 
Over de relatie tussen rationalisatie en economische 
conjunctuur deed Hein Vos van zich spreken in een 
uiterst vinnige discussie met Sam de Wolf!, die in de 
Socialistische Gids in de jaren 1932 tot en met 1934 ge
voerd werd. 8 De polemiek tussen Vos en De Wolff 
- later wegens beider namen door Sam de Wolff als 
overdruk uitgegeven onder de titel Le Renard et Ie 
Loup, als betrof het de fabel van La Fontaine - ont
stond naar aanleiding van het boek Het Economisch 
Getij van Sam de Wolff. In dit boek meende deze een 
aantal vaste wetmatigheden in het conjunctuurver
loop ontdekt te hebben die vooral verklaard konden 
worden uit de levensduur van het vast kapitaal. Vol
gens Vos waren De Wolffs ontdekkingen deels zeer be
langrijk voor de verklaring van de conjunctuur, en 
deels uiterst onwetenschappelijke verzinsels, geba
seerd op bizarriteiten als zonnevlekken die een be
paald ritme zouden vertonen of gewoon op ordinair 
gegoochel met cijfers; De teneur van Vos' kritiek was 
dat daarom de bewegingswetten van het kapitalisme 
niet zulke ijzeren wetmatigheden waren als De Wolff 
wilde doen geloven. Dat was belangrijk, omdat het 
een theoretisch perspectief bood om het conjunctuur
verloop te wijzigen. Als dat denkbaar was dan was het 
dus mogelijk door actief politiek ingrijpen iets aan de 
economische malaise te veranderen. 
Dat was voor Vos de eigenlijke reden geweest om de 
discussie aan te gaan. In Vos' eigen woorden: 'Dan ligt 
voor het toetsen van een gepubliceerde conjunctuur
theorie onder partijgenooten één reden wel zeer voor 
de hand. Ik acht de theorie, en speciaal de conjunc
tuurtheorie, van buitengemeen belang voor de practi
sche politiek. (. . .) Neem bijvoorbeeld de resolutie van 
het Haarlemsche Congres. Het kan, conjunctuurtheo
retisch gesproken, in deze resolutie vriezen en dooien . 
De nadruk valt zelfs op de verwachting van doorzet
tende crisis. 'Opleving is ... niet uitgesloten' luidt de 
negatief-positieve partijuitspraak. In het licht van de 
conjunctuurtheorie van De Wolff is deze uitspraak 
onhoudbaar. En toch wordt naar deze resolutie en 
naar deze verwachting de partijtactiek opgebouwd. 
( . .. ) Doch als men op grond van de theorie een weg 
inslaat, en de theorie blijkt onjuist en de weg ook daar
door, dan kan het verlies onherstelbaar zijn. In dezen 
tijd vooral. '9 

Vos was met z'n 'het kan vriezen en dooien' iets te 
somber, want juist dat gaf aan dat er veranderingspro
cessen in de conjunctuurleer van de partij in gang ge
zet waren. In de eerste plaats was de conjunctuurtheo
rie van de Fakkel-groep die uitging van een crisis in 
permanentie, dat wil zeggen van een definitieve, on
herroepelijke neergang van de conjunctuur, mèt de 
aanhangers van die theorie in 1932 op het Haarlems 
congres uit de partij verwijderd. 
In de tweede plaats was de conjunctuurtheorie van De 
Wolff dan wel niet officieel aanvaard, zoals hij zelf 
nogal pedant - maar dat was zijn aard - beweerde, 
maar ook beslist niet officieel afgewezen. En hoe on
volkomen ook De Wolffs theorieën van de korte en de 
lange golf waren, ze waren toch een verademing verge
leken bij de pseudo-marxistische rethoriek of de diep 



in hun hart verborgen liberaal-economische gedach
tenwereld van vele partijbestuurders. En bovendien: 
de theorieën van De Wolff waren in ieder geval een 
stap in de goede richting van een exacte beschrijving 
en verklaring van de economische conjunctuur. Een 
politiek recept voor economische crisisbestrijding kon 
echter niet uit De Wolffs theorie gehaald worden. 
Nederland liep in dat opzicht overigens toch al tame
lijk ver achter bij aanzetten die in die richting in het 
buitenland gedaan werden. Economen als Kahn of 
Keynes waren aan het werk om een theoretische on
derbouwing voor een conjunctuurleer te ontwikkelen, 
terwijl de Verenigde Staten en Zweden bezig waren 
programma's voor economische crisisbestrijding op te 
zetten. Maar in Nederland werd, ook vanuit het eco
nomenwereldje, iedere poging tot ingrijpen in de con
junctuurbeweging hooghartig afgewezen. 
De Nederlandse economen waren conservatief en 
nieuwe geluiden kwamen nauwelijks aan bod. Dat had 
sterk te maken met de traditie van de Nederlandse eco
nomische wetenschap. Die was hier namelijk van 
oudsher verbonden geweest aan de faculteit der 
rechtsgeleerdheid. Juristen zijn over het algemeen alp
ha's, mensen dus die goed kunnen betogen en formu
leren, maar· geen wiskundebollebozen. Dat werkte 
door in de ontwikkeling van de economische weten
schap. De pogingen van Tinbergen bijvoorbeeld om 
de Nederlandse economie als een stelsel van 36 wis
kundige vergelijkingen weer te geven, veroorzaakte 
een storm van ongenoegen onder vooraanstaande Ne
derlandse vakeconomen. De stand van de Nederland
se staathuishoudkunde kon in 1933 dan ook door de 
bedrijfseconoom en ingenieur professor Goudriaan 
als 'praateconomie' worden gekarakteriseerd. 1 0 

'PraatecoDomie' 
Het offensief tegen de 'praateconomie' kwam daarom 
niet uit eigen kring, maar werd door niet-economen 
ingezet. Mensen met een natuurwetenschappelijke 
achtergrond als Tinbergen en Vos speelden daarbij 
een vooraanstaande rol. Tinbergen, meer op het theo
retische vlak, Vos, meer op een praktisch politiek ni
veau. De vernieuwing van het economisch denken be
stond uit het toepassen van natuurwetenschappelijke 
onderzoeksmethoden op het economisch proces. In 
feite was het dus een uitbreiding van het wetenschap
pelijk bedrijfsbeheer tot het macro-niveau, doordat 
het gehele proces gezien werd als een set van relaties 
die exact beschreven en vooral gekwantificeerd kon
den worden. Als die relaties eenmaal bekend waren, 
kon ermee gemanipuleerd worden met als doel een op
timaal functioneren van het stelsel. 
In deze ontwikkeling van de economische wetenschap 
speelde Vos een rol misschien juist wel omdat hij geen 
econoom van professie was, maar als ingenieur be
kendheid met het schatten van krachten en het toepas
sen van wiskundige modellen en technieken paarde 
aan een constructieve, op het oplossen van problemen 
gerichte denktrant. Daardoor was een figuur als Vos 
zo geschikt om oplossingen te bedenken voor de eco
nomische problematiek van dat moment. 
Een voorbeeld daarvan was Vos' artikel 'Groote wer-

ken ter bestrijding der werkloosheid' in de Socialisti
sche Gids van 1933.1 1 Vos stelde daarin een zevental 
projecten van openbare werken voor, die uitgevoerd 
konden worden ter bestrijding van de werkloosheid. 
Belangrijk was de combinatie van probleemgeoriën
teerdheid en theoretische onderbouwing die uit het ar
tikel sprak. De werkgelegenheidsprojekten werden 
uitvoerig gespecificeerd en op een aantal maatschap
pelijke criteria beoordeeld. Vos' voorstel was geba
seerd op een economische conjunctuurtheorie: de 
openbare werken moesten tegen normale lonen uitge
voerd worden zodat door het koopkrachteffect secun
daire werkgelegenheid zou ontstaan en de economie in 
een opwaartse spiraal zou kunnen geraken. In het arti
kel becijferde Vos zo nauwkeurig mogelijk het koop
kracht-effect en de gevolgen ervan voor de totale 
werkgelegenheid. In ieder geval was dit voor het par
tijbestuur van de SDAP een geheel nieuwe gedachten
wereld, want uit de notulen blijkt dat Albarda de por
tee van het betoog volkomen was ontgaan. 12 Albarda 
zag namelijk geen enkel verschil tussen werkverrui
mingsprojekten tegen verlaagde lonen à la Co lijn en 
die van partijgenoot Vos. Misschien was dàt wel de re
den waarom het partijbestuur zo van harte met de 
voorstellen van Vos kon instemmen . . . 
Omstreeks de tijd dat dit artikel verscheen, was het 
water de SDAP tot de lippen gestegen. Kort samenge
vat: er heerste een economische crisis waar geen kruid 
- ook geen socialistisch - tegen gewassen leek. De 
machtige Duitse sociaal-democratie was vermorzeld 
door het nationaal-socialisme en dergelijke tendensen 
staken ook hier te lande de kop op. Het was duidelik 
dat er iets moest gebeuren, de vraag was alleen: wat? 
Het partijbestuur stond met de rug tegen de muur en 
wist dat er snel iets nieuws bedacht moest worden om 
de partij weer nieuw leven in te blazen. Maar hoe dat 
het best kon gebeuren, was onduidelijk. Daarom 
moest er maar een studieorgaan komen, een Weten
schappelijk Bureau van de SDAP dat een nieuw rap
port op tafel moest leggen; men dacht aan iets in de 
trant van een nieuwe versie van het Socialisatierap
port. 
Waarom viel de keus op partijgenoot Vos als eerste di
recteur van dat Wetenschappelijk Bureau? 
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn dat dat niet 
gebeurde op basis van de macht van Vos. Een machts
basis had hij namelijk niet of nauwelijks in de partij. 
Vos was bij sommigen in het partijbestuur slechts be
kend vanwege zijn activiteiten in de AJC en de SDSC, 
maar hij had zich niet geprononceerd als behorend bij 
een bepaalde stroming in de partij. Uit zijn artikelen in 
de Socialistische Gids was wel gebleken dat hij iemand 
was van een hoog theoretisch niveau, maar geen theo
reticus. Aan theoretici had de partij in de omstandig
heden van de economische crisis ook weinig behoefte. 
Ze stond te springen om mensen die de theorie in prak
tische oplossingen konden vertalen. Dat sprak vooral 
de ingenieurstendensen in de partij aan. Vos bleek 
daarom vanwege zijn deskundigheid voor het partij
bestuur de aangewezen man te zijn. Hij werd op 31 juli 
1934 benoemd tot directeur van het Wetenschappelijk 
Bureau van de SDAP. 
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Het Plan van de Arbeid 
De opdracht waarmee Hein Vos zijn benoeming aan
vaardde, was tweeledig: Zijn taak bestond enerzijds 
uit 'het ontwerpen van een plan om met de overgang 
naar het socialisme een begin te maken' zoals de con
gresresolutie het uitdrukte, en anderzijds uit de voor
bereiding van een 'forse actie voor het plan ( . .. ) voor 
welke actie dan allen zullen worden opgeroepen, die 
de overgang naar het socialisme willen bevorderen '. 13 

De planactie moest er voornamelijk voor zorgen dat 
de duffe SDAP nieuw leven werd ingeblazen. 
Vos kweet zich voortvarend van zijn taak. Hij was de 
man die het raamwerk van het Plan opstelde en de ta
ken van de aan te zoeken deskundigen vaststelde. 
Voor die specialisten kon hij putten uit het reservoir 
van de SDSC. In april 1935 kon Vos het Plan in grote 
lijnen ten doop houden. Vrij snel daarna legde hij de 
laatste hand aan de definitieve tekst, die eind septem
ber van de persen rolde. 
In het weekend van 26 en 27 oktober 1935 werd het 
Plan van de Arbeid op een demonstratief plancongres 
in Utrecht den volke gepresenteerd. Utrecht, SDAP en 
NVV verkeerden voor die gelegenheid in een vrolijke 
en opstandige stemming. Het carillon van de Domto
ren liet socialistische strijdliederen op de bisschopstad 
neerdwarrelen en in de congreszaal kon men Beetho
vens Egmont-ouverture beluisteren. Was dat om aan 
te geven dat het Nederlandse volk ook nu in staat was 
de tyrannie, in dit geval die van het kapitalisme, te ver
drijven? 
Na het Plancongres kwam de planactie op gang. Vos 
schreef daarvoor tientallen folders , brochures, en 
boekjes met antwoorden op de kritiek van oponenten. 
Propagandamateriaal dat in tienduizenden - voor 
die tijd ongekend grote hoeveelheden - in het land 
werd verspreid. Vos hield radiotoespraken, sprak pro
pagandabijeenkomsten toe, en voerde openbare de
batten met politieke tegenstanders. En als broer van 
Marie en Margot Vos kon Hein niet achterblijven: sa
men met zijn levenspartner, de auteur Aar van de 
Werfhorst, dichtte hij de tekst van het Planlied en een 
Plan-meispel. De slotwoorden ervan: 'Het moet, het 
kan, op voor het Plan!' klinken nog steeds bekend in 
de oren. De strophe: 'Wij willen ellende wenden/' 
bleek zo kernachtig dat het streven van de Nederland
se sociaal-democratie daarmee als boektitel samenge
vat kon worden. 
Intussen was het Plan van de Arbeid iets heel anders 
geworden dan de partijleiding voor ogen had gehad, 
toen ze Vos tot directeur van het Wetenschappelijk 
Bureau benoemde. Zijn taak was immers uitdrukke
lijk geweest het ontwerpen van een plan dat met de 
overgang naar het socialisme een begin zou maken. 
Iets dus als het Socialisatierapport. Het Plan van de 
Arbeid stelde daarentegen nadrukkelijk: 'Uitvoering 
van het Plan brengt nog geen socialisme. Het is goed 
dit vast te stellen'. Voor een aantal SDAP-ers was die 
constatering wel even wennen, ondanks Vos' ge
ruststelling dat het Plan van de Arbeid in ieder geval 
'een stap op de weg naar het socialisme was.'14 

De hiervoor genoemde citaten uit het Plan over de re-
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latie tussen Plan en socialisme worden soms aangegre
pen om te bewijzen dat de SDAP met het aanvaarden 
van het Plan van de Arbeid het socialisme overboord 
had gezet of minstens op de lange baan had gescho
ven . 
Nu is het met een definitie van het socialisme net zo 
gesteld als met de deugd: je doet je best, maar volledig 
bereiken lukt je nooit. Vandaar dat het niet zinvol is 
om uitsluitend naar termen als 'socialistisch' of 'niet
socialistisch' te kijken als het er om gaat veranderin
gen in het denken van de sociaal-democratie op te spo
ren. 'Rang is pas rang als er rang opstaat' geldt wèl in 
de reklame, maar niet in de geschiedschrijving. Een 
rapport is niet per se socialistisch omdat het dat pre
tendeert te zijn. Tot op heden is de relatie tussen 
sociaal-democratie en socialisme per slot van rekening 
nooit een echt huwelijk geweest: hoogstens een lat
relatie. Hoe weinig dergelijke uitspraken over het so
cialistische gehalte van rapporten zeggen, blijkt als we 
het Socialistierapport en het Plan van de Arbeid naast 
elkaar leggen. In 1920 verklaarde het Socialisatierap
port: 'Onder socialisatie wordt verstaan: doelbewuste 
vermaatschappelijking der voortbrenging. Het is niet 
hetzelfde als socialisme. Het is de weg naar het socia
lisme / '1 5 Zoals we zagen sprak het Plan van de Arbeid 
zich op vrijwel indentieke wijze uit: 'Uitvoering van 
het Plan brengt nog geen socialisme. Het is goed dat 
vast te stellen. Voor ons sociaal-democraten betekent 
een Plan van de Arbeid een stap op de weg naar het so
cialisme. ' 
Toch bracht in vergelijking met het Socialisatierap
portvan 1920 en het vrijwel gelijkluidende rapport So
cialisatie 1933, het Plan van de Arbeid wèl een veran
dering in het denken van de SDAP. Werd in de twee 
Socialisatierapporten de spoedige komst van het so
cialisme door middel van de socialisatie aangekon
digd, hoe het dagelijks leven in dat socialisme er uit 
zou komen te zien, bleef volstrekt onduidelijk. Met 
het Plan van de Arbeid werd de verhouding tot het so
cialisme anders: de partij had nu wel een aantal reële 
instrumenten in handen om een toekomstige maat
schappij vorm te geven, maar de boog werd dan ook 
aanmerkelijk minder strak gespannen. 

Voor een juiste beoordeling moeten dus niet alleen 
het doel, maar ook de middelen in de beschouwing 
worden betrokken. En voor een analyse van een ver
anderingsproces in een partij, dat wel met het woord 
'omslag' wordt aangeduid, moet dus vooral gekeken 
worden naar de theorie die achter de rapporten steekt. 
Verandering, omslag, is dan niet meer een kwestie van 
de bordjes die verhangen worden, maar van de veran
dering van een wereldbeeld dat de identiteit van een 
partij bepaalt. Misschien is de term paradigma in dit 
verband wel geschikt . . 

Nieuw wereldbeeld 
Hoe zou dit nieuwe paradigma achter het Plan van de 
Arbeid omschreven kunnen worden? 
Als we spreken over plansocialisme, is het belangrijk 
vast te stellen dat er hier niet sprake is van een typisch 
Nederlands fenomeen. In de jaren twintig en dertig 
zijn over geheel Europa aanzetten tot planpolitiek aan 



te wijzen. Aan de niet-communistische varianten van 
planpolitiek hebben uiteraard de denkbeelden van 
Hendrik de Man in belangrijke mate ten grondslag ge
legen. 
Eén van de hoofdlijnen van planpolitiek werd door De 
Man in een stelling voor de internationale planconfe
rentie in Pontigny als volgt samengevat: 'De program
ma's dienen te worden vervangen door het plan. Het 
welslagen van iedere poging tot geleide economie 
voorondersteld een geheel van maatregelen die met 
mekaar verweven zijn en die, om in etappes te kunnen 
worden uitgevoerd, dienen te worden gespreid en ge
coördineerd in de tijd. Bovendien is het plan, daarin 
verschillend van het programma, voor hen die men er
voor wil winnen door propaganda, een precieze ver
bintenis om de macht aan te wenden voor een beperkt 
doel, met de verwezenlijking waarvan evenwel onmid
dellijk moet worden gestart en dat binnen een beperk
te tijdruimte tot stand moet zijn gebracht. '16 

Met zijn eigen Plan van de Arbeid had Hendrik de 
Man echter niet meer gedaan dan een aantal basis
ideeën op een rijtje zetten die later uitgewerkt moesten 
worden. Het zogenaamde Plan- de Man telde daarom 
slechts zeven pagina's. Het Nederlandse Plan daaren
tegen was een totaalpakket, een in elkaar verweven ge
heel van politieke voorstellen, die zowel in tijd, in 
ruimte als in onderlinge effecten op elkaar afgestemd 
waren. Dat vloeide voort uit Vos' specifieke opvattin-· 
gen over planpolitiek. Voor Hein Vos was het planso
cialisme namelijk zowel een theorie van de maatschap
pelijke ontwikkeling, als een theorie van het politieke 
handelen in samenhang daarmee. In Vos: visie op de 
maatschappelijke ontwikkeling stond de technische 
vooruitgang centraal. Hoe kon dat ook anders bij 
iemand die in zijn vorige betrekking als octrooides
kundige de kost had verdiend. Hij had er destijds bij 
de introductie van menig technische vernieuwing met 
de neus boven op gestaan. De technische innovatie 
was de motor van een aantal maatschappelijke ont
wikkelingsprocessen. Het belangrijkst was de algeme
ne trend van een steeds verder voortschrijdende doel
matigheid in het produktieproces. Dat was een goede 
zaak, want de maatschappelijke vooruitgang moest 
van de techniek komen. In Vos' eigen woorden uit 
1938: 'Verhoogde welvaart (is) slechts mogelijk door 
vermeerdering van de produktiviteit van de arbeid en 
rechtvaardige verdeling van het volksinkomen. ( . . . ) 
Wie zegt vermeerdering van de arbeidsproduktiviteit, 
zegt ook: mechanisatie, rationalisatie, efficiëncy, of 
één van die woorden, waarvan de betekenis gedeelte
lijk dezelfde is. '17 

Binnen de afzonderlijke onderneming werd al strikt 
planmatig geproduceerd, en die planmatigheid 
schreed ook buiten de onderneming voort: bedrijven 
probeerden in toenemende mate de concurrentie uit te 
schakelen door trustvorming en kartelafspraken. Vos 
had daarom de stellige overtuiging - zelf gebruikte 
hij het woord 'zekerheid' - 'dat de ontwikkeling der 
maatschappij gaat in de richting van een meer planma
tige productie.' Zelfs binnen het kapitalisme bleek het 
marktmechanisme als maatschappelijk intermediair 
verdrongen te worden door bewuste leiding en sturing. 

Dat proces was al zover voortgeschreden dat je de 
vooroorlogse maatschappij volgens Vos niet meer 
honderd procent kapitalistisch kon noemen. Een ge
waagde uitspraak midden in de crisis! 
Door diezelfde technische ontwikkeling was de mono
polie- en concentratievorming waar de vroegere socia
listen hun hoop op hadden gevestigd bij het totstand
brengen van het socialisme, overigens tot staan ge
bracht. Elektro- en benzinemotor maakten in tegen
stelling tot een krachtbron als de stoommachine, juist 
gedecentraliseerde produktieeenheden of zelfs kleine 
middenstandsbedrijf jes mogelijk. 
Deze technische ontwikkelingen leidden er toe dat de 
marxistische klassenanalyse volgens Vos niet meer op 
de maatschappij van de jaren dertig van toepassing 
was. Er waren nieuwe groepen naar voren gekomen 
die een belangrijke functie in het produktieproces ver
vulden doordat zij de dragers van de planmatigheid 
waren: de zogenaamde nieuwe middenstand. De oude 
middenstand bleek intussen niet in het proletariaat op 
te gaan maar juist haar oude economische functies te 
behouden. 
Dit nieuwe beeld van de samenleving had belangrijke 
consequenties voor de sociaal-democratie. In de eerste 
plaats moest, wanneer het er om ging greep te krijgen 
op de produktie, niet meer gekeken worden naar de 
eigendom van de produktiemiddelen, maar moest de 
aandacht juist gericht worden op de dragers van de 
planmatigheid die de werkelijke zeggenschap over de 
produktie hadden verkregen. Het ging dus niet meer 
om de eigendom van het kapitaal, maar om de be
schikkingsmacht erover. In de tweede plaats kon uit 
het nieuwe, niet-polaire, beeld van de samenleving de 
electorale stilstand van de SDAP verklaard worden: 
de vroegere zekerheid van de sociaal-democratie eens 
door de autonome groei van de arbeidersklasse de 
meerderheid te zullen halen, bleek een fictie. Het was 
Vos duidelijk dat deze maatschappelijke ontwikkelin
gen zich in een wijziging van de politiek van de SDAP 
moesten vertalen. 
Bij de invulling van die nieuwe politiek trok Vos de lijn 
van de planmatigheid door. Op het rationalisatiestre
ven van de ondernemer moest een beheersing van de 
totale produktie door de politiek aansluiten. Rationa
liteit van de afzonderlijke onderneming betekende na
melijk nog niet de rationaliteit van het grote geheel. 
'Integendeel', aldus Vos: 'het gelijktijdig planmatig 
reageren op dezelfde verschijnselen zal de schomme
lingen in het economisch leven vergroten. Hier ligt één 
van de oorzaken van het crisisverschijnsel in de maat
schappij - het ieder voor zich geordende, doch in to
taal ongeordende. '18 

Het moest dus mogelijk zijn het technisch haalbare te 
verwezenlijken door aan te sluiten bij maatschappelij
ke veranderingsprocessen en die ontwikkelingen te be
heersen: 'Wanneer de technicus er in slaagt een nieuwe 
machine uit te vinden, kan ook de economist er in sla
gen een wijze van invoering van deze machine aan te 
geven, die niet schadelijk is voor de gemeenschap, 'al
dus VOS.19 
Wat voor gevolgen hadden deze uitgangspunten en de 
door Vos bepleite bezinning op doel, middelen en 
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vooruitzichten van de socialistische beweging voor de 
concrete uitwerking van het Plan van de Arbeid? 
Grondslag van het Plan werd het overbruggen van de 
kloof tussen het technisch mogelijke en de economi
sche werkelijkheid. Daarom werd de centrale doelstel
ling van het Plan: het garanderen van bestaanszeker
heid bij een behoorlijk levenspeil. Het Plan stelde dus 
geen ideale maatschappij meer iIi het vooruitzicht, 
maar pretendeerde slechts een beheersing en verbete
ring van de levensomstandigheden tot stand te kunnen 
brengen, in het bijzonder voor die groepen die het 
hardst door de crisis getroffen waren. 
Het middel om bestaanszekerheid bij een behoorlijk 
levenspeil te garanderen, lag volgens het Plan in een 
beheersing van de economische conjunctuur en van de 
economische structuur. Conjunctuurbeheersing bete
kende in 1935 natuurlijk voor alles crisispolitiek. Een 
economische opleving moest tot stand gebracht wor
den door de uitvoering van openbare werken ter waar
de van tweehonderd miljoen gulden gedurende drie 
achtereenvolgende jaren. De crisispolitiek liep in het 
Plan vloeiend over in een beleid bedoeld om toekom
stige crises te vermijden. Deze conjunctuurpolitiek be
stond in hoofdzaak uit drie componenten. 
In de eerste plaats was dat een beheersing van de eco
nomische expansie door een beheersing van het ratio
nalisatieproces. Hier zien we de discussie tussen Vos 
en De Wolff over de relatie tussen conjunctuur en 
technische innovatie terugkomen. Rationalisatie 
mocht echter niet tegengehouden worden met als enige 
doel het behoud van arbeidsplaatsen. Zelfs in een tijd 
van massale werkloosheid stond het verhogen van de 
arbeidsproduktiviteit voorop. 
In de tweede plaats moest de economische structuur 
aangepast worden aan de internationale ontwikkelin
gen en aan de groei van de bevolking, door middel van 
een politiek van geleide industrialisatie. De openbare 
werken in het Plan waren daarom ook geselecteerd op 
hun belang voor de industriële infrastructuur. In
dustriële expansie moest in een snel tempo tot stand 
gebracht worden om de vrijkomende arbeidskrachten 
op te vangen na afloop van het openbare werkenpro
gramma. 
In de derde plaats moest de economische structuur 
verbeterd worden door ordening, allereerst van die be
drijfstakken die te maken hadden met de eerste levens
behoeften van de bevolking. In sommige gevallen be
tekende ordening ook sanering, zelfs als dat nog grote
re werkloosheid zou betekenen. Net als bij het beheer
sen van het rationalisatieproces, stond vergroting van 
de doelmatigheid van de totale Nederlandse produktie 
voorop. Een geordend produktieapparaat was tevens 
voorwaarde voor het welslagen van de beheersingspo
litiek op langere termijn. Pas als in de economie orde, 
dat wil zeggen regelmaat en samenhang, heerste, was 
het mogelijk goed greep op de produktie te krijgen. 
Wat dat betreft stond de ordening centraal in het Plan 
van de Arbeid. Ordening: een terugdringen van het 
marktmechanisme ten gunste van bewuste leiding van 
de produktie. Voor de institutionele vormgeving daar
van kon Vos de door de Nederlandse sociaal-democra
tie ontwikkelde blauwdrukken uit het Socialisatierap-
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port, het rapport Bedrijfsorganisatie en Medezeggen
schap en het rapport Nieuwe Organen inpassen in het 
Plan van de Arbeid. Daardoor kregen die organen wel 
een andere impact dan de oorspronkelijke bedenkers 
ermee voor ogen hadden gehad. Ging het hen vooral 
om het opbouwen van tegenmacht tegen het kapitalis
me op zoveel mogelijk maatschappelijke niveaus, in 
het Plan van de Arbeid kreeg vooral het invoeren van 
een hiërarchische structuur om de economie te kunnen 
beheersen en sturen, de nadruk. Nieuwe organen wer
den in het Plan gezien als 'commandoposten' . 
Het Nederlandse plansocialisme muntte uit door haar 
wetenschappelijke onderbouwing van het beleid. Vos 
was wat dat betreft een typische ingenieur in die zin 
dat hij een heilig geloof had in de mogelijkheden om 
door wetenschappelijke analyse maatschappelijke 
problemen te kunnen oplossen. Het Plan staat dan 
ook bol van de voorstellen voor verder onderzoek. 
Het belangrijkste verschil tussen het Nederlandse Plan 
en de buitenlandse Plannen van de Arbeid ligt ook op 
dit vlak. Het Nederlandse Plan is het enige dat stoelt 
op een uitgewerkte economische theorie van de koop
kracht. Vos had in zijn Groote Werkenartikel al op de 
secundaire werkgelegenheid gewezen. In het Plan van 
de Arbeid werd deze aanzet verder ontwikkeld en ge
bruikt ter onderbouwing en berekening van het totale 
koopkracht- en werkgelegenheidseffect van de uitvoe
ring van de openbare werken. Dat was een jaar vóór 
Keynes met zijn 'General Theory' kwam. Overigens is 
het opvallend hoezeer de niet-economische afkomst 
van Tinbergen en Vos hierbij op de achtergrond een 
rol heeft gespeeld. Vos realiseerde zich achteraf dat de 
koopkrachttheorie een sterke analogie vertoonde met 
de natuurkundige stelling 'dat bij verschillende ener
gietoestanden van het atoom, het bereiken van een ho
ger energieniveau slechts mogelijk was door een im
puls van bepaalde grootte; dat kleinere hoeveelheden 
energie de overgang niet zouden doen plaatsvinden. '20 

Daarom konden volgens Vos de Werkfondsplannen 
van zestig miljoen ook nooit tot een conjuncturele 
opleving leiden. 
Het streven naar wetenschappelijke onderbouwing en 
kwantificering van het beleid werkte ook door in de in
stitutionele vormgeving: naast het beheersingsaspect 
van de geprojecteerde organen kwam het functioneren 
als informatienetwerk op de voorgrond. Kennis is 
macht: door middel van deze organen en zeker door 
onderzoeksinstellingen als een Centraal Conjunctuur
bureau of een Centraal Economisch Technologisch 
Instituut kreeg de overheid informatie en contactpun
ten op alle niveaus van het economisch leven. 
Wetenschappelijk gezien was daarom het Plan van de 
Arbeid uiterst modern. Zo modern dat het denkbeel
den bevatte die pas later in de wetenschappelijke we
reld gemeengoed werden. Door dit modernisme wekte 
het Plan enerzijds vele weerstanden, maar gaf ander
zijds de SDAP eindelijk weer intellectuele standing. 

Doelmatigheid 
Samengevat: achter het Nederlandse Plan van de Ar
beid stak een zeer technische kijk op de samenleving. 
In de SDAP bestond een sterke ingenieursstroming 



waardoor Hein Vos niet op basis van vergaarde 
macht, maar vooral vanwege zijn deskundigheid in de 
partij naar voren kon komen. Juist door mensen als 
Vos en Tinbergen werd de toepassing van natuurwe
tenschappelijke methoden met kwantitatieve technie
ken in de macro-economie geïntroduceerd. Door deze 
introductie legden zij de theoretische grondslagen 
voor een beheersing van het economisch proces en in 
het bijzonder van de economische crisis van de jaren 
dertig. 
Toen het Socialisatierapport in 1920 uitkwam verweet 
Troelstra de commissie een a-politiek rapport te heb
ben geschreven vanuit een technocratische opstelling. 
Die tendens zat inderdaad in het rapport, maar aange
zien de voorstellen erin alle ver boven de maatschap
pelijke realiteit zweefden, was er een tamelijk machte
loze technocratie aan het woord. Socialisatie sloot 
geen crises uit en bleek op zich geen instrument om 
maatschappelijke problemen op te lossen. 
Met het Plan van de Arbeid zette Vos de SDAP met 
beide benen op de grond. In het Plan werd het inge
nieursstreven wèl technocratie, omdat vrijwel alle in 
het Plan voorgestelde doelstellingen realiseerbaar wa
ren met de aangegeven instrumenten. Deze technocra
tie à la Vos is in een drietal trefwoorden samen te vat
ten: maakbaarheid, verzorgingsstaat en democratie. 
De maakbaarheid van de samenleving gold voor Vos 
ook binnen het kapitalisme. In het Plan van de Arbeid 
stond het beheersingsdenken centraal. Wat dat betreft 
werd de verhouding tussen rechtvaardigheids- en doel
matigheidsstreven van de beweging fundamenteel om
gedraaid. Niet het onteigenen van de eigenaars stond 
meer voorop, maar het optimaal laten verlopen van 
het economisch proces door een rationele, op weten
schappelijke kennis gebaseerde organisatie van de sa
menleving. Socialisatie van de eigendom was daar
voor niet meer nodig, hoogstens een inperking van de 
beschikkingsmacht over het kapitaal. De omslag in de 
verhouding tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid 
weerspiegelde zich ook in een terminologische ver
schuiving: in de jaren dertig werd het plan isme een 
zelfstandig begrip en voor velen doel van de beweging. 
In de centrale doelstelling: bestaanszekerheid bij een 
behoorlijk levenspeil, zien we de contouren van de na
oorlogse verzorgingsstaat opdoemen. Juist vanwege 
de sociale doelstelling was een ingrijpen van de staat in 
de economie noodzakelijk geworden. Vos bracht dit 
als volgt onder woorden: 'De welvaartsdrang der mas
sa's vindt . . . geen andere uitweg dan één die de kapi
talistische structuur van de maatschappij doorbreekt. 
Die uitweg is staatsingrijpen. '21 Het begrip verzor
gingsstaat dringt zich des te meer op omdat in het plan 
voor het eerst in de SDAP gezocht was naar oplossin
gen die niet klassespecifiek waren. Het ging om het le
venspeil van de gehele bevolking en niet van de arbei
dersklasse alleen. Daarmee had het Plan van de Ar
beid in feite een algemeen humanistische grondslag ge
kregen. 
In verband daarmee staat de verhouding tussen Plan 
en democratie. Behoud van de democratie was voor 
Vos aanleiding geweest om het Plan van de Arbeid op 
te stellen. Vos was van mening dat de slechte economi-

sche toestand een vruchtbare voedingsbodem vormde 
voor nationaal-socialisme en fascisme en dat het daar
om gewenst was die toestand te verbeteren. Hij deed 
dat door in de vorm van het Plan een alternatief aan te 
bieden voor de nationaal-socialistische staats plan
ning, die naar zijn mening slechts tot militarisme en 
oorlog kon leiden, en voor de Sovjetrussische vijfja
renplannen die slechts tot onvrijheid en dwang hadden 
geleid. 22 Om wille van de democratie was het Plan van 
de Arbeid daarom indachtig de dertiende stelling van 
Pontignyeen 'precieze verbintenis om de macht aan te 
wenden voor een beperkt doel.' Het Plan richtte zijn 
oproep tot steun daarmee niet alleen tot de arbeiders
klasse, maar tot alle bevolkingsgroepen die leden on
der de crisis. Na afloop van het crisis program konden 
deze groepen zich weer tot andere politieke partijen 
wenden. Vos bracht dat als volgt onder woorden: 
'Hebt vertrouwen in onze principieel democratische 
opvattingen, die er een waarborg voor zijn, dat Gij ten 
alle tijde over de verder te volgen weg U vrij uit kunt 
spreken. '23 Door dit uitgangspunt werden de machts
aspiraties van een arbeidersklasse als het ware wegge
definieerd uit het democratiebegrip van het Plan van 
de Arbeid, of preciezer geformuleerd: ze werden ver
engd tot een systeem zoals dat later door Schumpeter 
beschreven werd . Het ging er in deze opzet slechts om 
de mensen te overtuigen dat de sociaal-democratie het 
beste met ze voor had. En dat hàd de sociaal-democra
tie uiteraard omdat haar beleid wetenschappelijk on
derbouwd was . Vos zou met zijn geloof in de overtui
gingskracht van dat beleid nog menigmaal ernstig te
leurgesteld worden: in de politiek spelen nog andere 
dan strikt rationele argumenten een rol. 

De begrippen maakbaarheid, verzorgingsstaat en de
mocratie zoals die door het Plan van de Arbeid voor 
het eerst ingevuld werden, hebben de identiteit van de 
Nederlandse sociaal-democratie gedurende lange tijd 
mede bepaald. Door zijn technische kijk op de oplos
sing van maatschappelijke problemen bood Vos met 
het Plan van de Arbeid een instrument voor construc
tieve politiek. Per slot van rekening is na de oorlog een 
groot deel van de voorstellen van het Plan in de prak
tijk gebracht. De technische kijk bracht echter ook een 
welhaast zorgeloos optimisme aangaande de maak
baarheid van de samenleving, het sturend vermogen 
van de overheid en de rol van de macht in de politiek 
met zich mee. Vos zou na de oorlog daarvan als een 
van de eersten het slachtoffer worden. 

Noten 
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Kernenergie en de structuur van de 
elektriciteitsvoorziening 

Voor de verkiezingen van 1981 werd door de Partij 
van de Arbeid een aantal strijdpunten geformuleerd. 
Eén van deze punten, voor de partij dus blijkbaar zeer 
belangrijk, was het standpunt over de kernenergie: 
geen uitbreiding met nieuwe centrales en de bestaande 
kerncentrales sluiten. Omstreeks die tijd startte ook de 
Breda Maatschappelijke Discussie (BMD), eigenlijk 
geheten: Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. 
Een onderneming die van alle kanten nogal sceptisch 
werd bezien, de anti-kernenergie-groepen niet uitge
zonderd. 1 

De belangrijkste reden voor deze reserve was het feit 
dat er getwijfeld werd aan de wil van de regering om de 
uitkomst ook bij een negatief oordeel over kernener
gie te honoreren. Het doorzetten van de bouw van 
nieuwe kerncentrales durfde het kabinet Van Agt I 
niet aan. Het houden van de BMD diende voorname
lijk om een beslissing over kerncentrales uit te stellen 
en het hele onderwerp kernenergie te depolitiseren. 
Dit werd door voorstanders van kernenergie overigens 
ook wel hardop gezegd. 2 De regering had de opzet van 
de BMD graag beperkt gehouden, maar mede onder 
druk van het parlement werden de plannen gewijzigd. 
Er zou meer dan één scenario ten behoeve van de dis
cussie worden uitgewerkt en er zou ook over sluiting 
van centrales gepraat mogen worden. 
De diverse partijen hadden voor de start van de BMD 
eigenlijk allemaal al op de een of andere wijze te ken
nen gegeven, dat de discussie weliswaar veel leerzaams 
zou opleveren voor anderen, maar dat men zelf reeds 
over een goed doordacht standpunt beschikte. Toen 
ook het CDA-programma tendeerde naar een, zij het 
voorlopige, afwijzing van nieuwe centrales, werd de 
BMD in de media steeds vaker als overbodig betiteld. 
De politieke uitkomst van de parlementaire besluit
vorming stond immers toch al vast, gegeven het verzet 
van CDA, PvdA en D'66 tegen nieuwe centrales . 
Intussen is de BMD afgelopen en de conclusie, vooral 
gebaseerd op de vier opinie-onderzoeken die in het ka
der van de BMD zijn verricht, is duidelijk; de bestaan
de centrales hoeven niet dicht, maar van de bouw van 
nieuwe kerncentrales moet worden afgezien.3 Maar 
hoewel deze conclusie goed aansluit bij de politieke 
meerderheid van 1981, blijkt dat de BMD haar ijskast
functie enkele jaren uitstekend heeft vervuld. De dis
cussie is weer opgelaaid, omdat er nu een andere poli
tieke meerderheid is dan in 1981, en wel een die het 
misschien wel aandurft om kerncentrales te gaan bou
wen. De afsluiting en de conclusies van de BMD spelen 
daarin nauwelijks een rol. Beslissend lijkt bij dit alles, 
zoals zo vaak, de zich wijzigende opstelling van het 
CDA. 
De plannen die de huidige regering maakt, horen zon-
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der twijfel tot het no nonsense beleid, maar ze worden 
ondersteund door argumenten die in 1981 nog vrijwel 
geen opgeld deden (althans in Nederland). Steenkool 
was op dat moment nog een populaire optie voor de 
opwekking van elektriciteit. Maar sinds op de hitpara
de van milieucatastrofe's het gif in de bodem is gepas
seerd door de zure regen, geldt kernenergie als een 
prachtig alternatief voor kolen. 
De vraag rijst wat inmiddels de positie van de Partij 
van de Arbeid is . Zijn er tijdens de BMD en naar aan
leiding van de uitkomst vorderingen gemaakt met de 
uitwerking van de keuze tegen kernenergie? Hoe ziet 
de structuur van de elektriciteitsvoorziening eruit, die 
het mogelijk maakt aan het dilemma kernenergie of 
zure regen, te ontsnappen? 

De maakbaarheid van de maatschappij 
Onder de vleugels van de BMD zijn tal van onderzoe
ken verricht, onder andere vanuit invalshoeken die af
wijken van die van de samenwerkende elektriciteitsbe
drijven in ons land, de zogenaamde' Arnhemse instel
lingen' . Er zijn bijvoorbeeld studies verricht naar risi
cobeleving van verschillende vormen van energie en 
naar de inpassingsproblemen van diverse vormen van 
elektriciteitsopwekking, er is echter vooral veel werk 
verzet rond de ontwikkelde scenario's. Het scenario 
dat uitgaat van een energievoorziening zonder ura
nium, het CE-scenario, had zonder de BMD nooit zo 
degelijk opgesteld kunnen worden als nu is gebeurd. 4 

Het CE-scenario is voor tegenstanders van kernener
gie dan ook van onschatbare waarde. Tot die tegen
standers hoort sinds 1979 de PvdA en het ligt voor de 
hand, dat de partij daarom aansluiting zoekt bij het 
CE-scenario. 
In de discussienota Energie en milieu, een alternatief, 
die is uitgebracht door de Tweede-Kamerfractie, ge
beurt dat dan ook. l De discussienota start met een pa
ragraaf waarin wordt aangegeven dat het uit
gangspunt bij de beoordeling van het CE-scenario het 
geloof is in wat tegenwoordig de 'maakbaarheid' van 
de samenleving wordt genoemd. Dit is de overtuiging, 
dat overheidsmaatregelen, op democratische wijze tot 
stand gekomen en in brede kring ondersteund, de 
maatschappij in een goede richting kunnen sturen. 6 

Wie de discussienota van de fractie leest, moet het op
vallen, dat maakbaarheid door haar wordt opgevat als 
sturing door middel van wetgeving en centrale plan
ning. In vergelijking met het CE-scenario wordt er 
meer waarde toegekend aan wetgeving. 7 Weliswaar 
wordt sturing via de markt niet afgewezen (zo wordt 
bijvoorbeeld een progressief tarief voor elektriciteit 
niet uitgesloten) maar men meent dat beslissingen toch 
zoveel mogelijk op centraal niveau genomen moeten 



worden. Voor de elektriciteitsvoorziening gaat dat als 
het aan de fractie ligt, via jaarlijkse elektriciteitsplan
nen, die door het parlement moeten worden goedge
keurd. Die plannen moeten worden getoetst aan een 
algemeen beleid, dat natuurlijk ook centraal is vast
gesteld. 
In de discussienota van de fractie wordt in het hoofd
stuk 'Keuzes en instrumenten' gestart met de keuze te
gen kernenergie. Opvallend is het echter, dat voor het 
effectueren van deze keuze geen enkel instrument ge
noemd wordt, in tegenstelling tot de keuzen die daar
na worden behandeld. Blijkbaar wordt een standpunt 
over de toepassing van kernenergie voldoende geacht 
en wordt er eenvoudig van uitgegaan dat een keuze, 
gemaakt door de centrale overheid, definitief en effec
tief zal zijn. Formeel bestaat deze sturingsmacht van 
regering en parlement inderdaad; er is immers een 
kernenergiewet. Maar in het licht van de discussie 
rond de sturingsmogelijkheden van de staatS, is het 
verstandig ook eens te bezien of de formele beslis
singsbevoegdheden van de centrale overheid toerei
kend zijn voor een keuze tegen kernenergie die niet al
leen principieel, maar ook effectief is. 

De elektriciteitsvoorziening 
De structuur van de elektriciteitsproduktie en -distri
butie in Nederland is ingewikkeld en onoverzichtelijk. 
Ze draagt de sporen van een geleidelijke centralisatie. 
Na een periode van voornamelijk produktie van elek
triciteit in eigen beheer, de zogenaamde zelfopwek
king, verschenen rond de eeuwwisseling lokale centra
les en distributienetten. Met de uitbreiding daarvan en 
de met de voortschrijding van de afhankelijkheid van 
het openbare leven van elektriciteit, ontstond een gro
tere behoefte aan betrouwbaarheid. De stadscentrales 
werden onderling met elkaar verbonden om storingen 
op te kunnen vangen. 
De volgende stap was de koppeling van de netten, zo
dat produktie en distributie niet meer lokaal aan el
kaar gebonden hoefden te worden. De produktie kon 
verplaatst worden naar plaatsen waar grootschalige 
aanvoer van brandstof, voornamelijk kolen , mogelijk 
was en de omvang van de centrales hoefde niet meer 
afgestemd te worden op de lokale behoefte. De ge
meentelijke bedrijven bleven over voor de distributie, 
uitgezonderd enkele zeer grote. De produktie werd 
voornamelijk op provinciaal niveau geregeld. Op dit 
moment zijn er negen provinciale en vijf gemeentelij
ke produktiebedrijven, terwijl de vier gemeentelijke 
bedrijven in Zuid-Holland in een overkoepelende pro
vinciale organisatie samenwerken. 
Om te voorkomen dat in 'onrendabele gebieden' geen 
elektriciteit zou worden geleverd, terwijl in de winst
gevende streken concurrentie zou ontstaan, hadden de 
lokale elektriciteitsbedrijven het alleenrecht op en de 
verplichting tot levering binnen het eigen verzorgings
gebied. Daarbij komt dat de elektriciteitsvoorziening 
een voorbeeld is van een 'natuurlijk monopolie' , een 
bedrijfssector waarin produktie door meerdere elkaar 
beconcurrerende bedrijven de prijs van het produkt 
doet stijgen in plaats van dalen. Dit fenomeen hangt 
samen met de economies of scale: de openbare nutsbe-

drijven konden in hun grote (kolen)centrales , op basis 
van de groeiende vraag naar elektriciteit, zeer goed
koop produceren. De particuliere 'zelfopwekkers' 
moesten voor hun infrastructurele voorzieningen zo
veel investeren, dat ze niet meer met deze grootschali
ge opwekking konden concurreren . Hun aandeel in de 
produktie daalde steeds verder. 
Naast de verdere monopolisering door de toename 
van de vereiste betrouwbaarheid, de omvang van de 
centrales en het terugvallen van de zelfopwekking, 
bleef ook de tendens tot centralisatie bestaan. De stap
pen in dat proces zijn overigens telkens door de centra
le overheid uitgelokt of aangemoedigd. In 1949 werd 
de SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebe
drijven) opgericht om de koppeling in de produktie op 
landelijke schaal te gaan regelen. Het hoogspannings
net dat de centrales onderling verbindt, het koppelnet, 
wordt door de SEP beheerd. In 1971 ging de SEP zich 
ook formeel bemoeien met het produktievermogen 
van de provinciale bedrijven. Er werd overgegaan op 
een landelijke planning voor het grootschalige vermo
gen. Sinds 1975 moet de minister van Economische 
Zaken het Elektriciteitsplan, dat door de SEP wordt 
opgesteld, goedkeuren; daarna is het bindend voor de 
leden van de SEP. 
In opdracht van de Commissie Concentratie Nutsbe
drijven (Coconut), waarvan de naam al duidt op een 
bestaande behoefte, is in 1979 en 1980 een studie ver
richt, waarin de toekomstige structuur in de elektrici
teitsvoorziening uitgebreid aan de orde komt. 9 De 
conclusie van de studie luidt dat opwekking en trans
port op landelijke schaal geconcentreerd moeten wor
den. Daartoe nopen de investeringen in het nieuw op 
te stellen grootschalige vermogen, de energie
schaarste, het streven naar het gelijktrekken van de 
tarieven en de wens tot afstemming op de bestuurlijke 
organisatie van ons land. Wat dit laatste betreft komt 
de afstemming op de landelijk bestuurlijke taken dui
delijk op de eerste plaats. Er wordt voorgesteld de gro
te centrales samen met het koppelnet en het 
hoofdnet I 0 in één nieuwe NV onder te brengen. De sa
menstellers van het Cocon ut-rapport beseffen echter 
op basis van gesprekken met vele provinciale en ge
meentelijk bestuurders, dat op gewillige medewerking 
aan het overhevelen van alle produktietaken naar de 
staat, niet gerekend hoeft te worden. Voorzichtig 
wordt gesuggereerd, dat de staat in de nieuwe NV deel 
zou kunnen nemen. Ook op het gebied van de distribu
tie wordt een concentratie voorgesteld. De distributie 
moet in principe provinciaal, of tenminste regionaal 
geregeld worden. Ten grondslag daaraan ligt de over
weging dat een technisch-economisch beheer van het 
net om grotere eenheden vraagt. De omvang sluit dan 
echter minder goed aan bij andere functies van de dis
tributiebedrijven, zoals technisch onderhoud en servi
ce aan verbruikers. Het gevolg van de voorgestelde be
drijfsomvang (minimaal honderdduizend aansluitin
gen) is, dat vele gemeentelijke distributiebedrijven 
zullen moeten verdwijnen en zullen worden samenge
voegd in provinciale en regionale bedrijven. De ge
meenten, uitgezonderd de zeer grote, raken hun in
vloed op de elektriciteitsvoorziening kwijt. 
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Het voorstel dat de huidige regering vervolgens op ta
fel heeft gelegd, sluit bij het voorgaande aan. Er zou 
een landelijk produktiebedrijf moeten komen, terwijl 
de minister van Economische Zaken de bevoegdheid 
zou krijgen de tarieven te bepalen, de inzet van 
brandstoffen te reguleren en goedkeuring te verlenen 
aan de plannen ten aanzien van het op te stellen groot 
vermogen. De distributiebedrijven zouden volgens de 
plannen weliswaar een taak in het beheer van het de
centrale vermogen krijgen, maar de schaal van de be
drijven zou worden vergroot tot de omvang die in het 
Coconut-rapport is voorgesteld. De rol van de Ge
meentelijke Energie Bedrijven zou vrijwel verdwij
nen. 

De greep van de staat 
De verregaande centralisatieplannen van de regering 
worden door de PvdA niet bestreden, maar 
gesteund. I I In eerste instantie werd zelfs de concentra
tie van de produktie in één bedrijf goedgekeurd, maar 
in de fractienota Energie en milieu, een alternatief 
komt men daarop iets terug. De nota wenst dat de pro
vinciale bedrijven eigenaar blijven van het grootscha
lige vermogen. Maar daarbij wordt nadrukkelijk op
gemerkt dat voorkomen moet worden 'dat door deze 
gespreide eigendom het landelijk beleid wordt door
kruist'. Daartoe moet het landelijk vast te stellen elek
triciteitsplan gaan dienen. 12 De centrale planning 
wordt zeer nadrukkelijk voorop gesteld. 
Dit PvdA-standpunt is natuurlijk niet nieuw; het is 
een actualisatie van een visie die al tientallen jaren 
bestaat. Levering van goedkope elektriciteit op een be
trouwbare wijze was een van de belangrijkste voor
waarden voor de industriële wederopbouw na de oor
log. De PvdA speelde in het scheppen van goede voor
waarden voor herstel een belangrijke rol, waarbij 
sprake was van een groot vertrouwen in de technologi
sche vooruitgang. Het optimistische beeld van de tech
niek sloot goed aan bij de technocratische opvattingen 
over de rol van de centrale overheid. 13 In de visie op de 
elektriciteitsvoorziening en de kernenergie kwamen 
deze technocratische opvattingen over sturing en 
vooruitgang duidelijk tot uiting. 
Hoe ver deze visie in de jaren vijftig ging, blijkt bij
voorbeeld uit een rede, die door Den Uyl in 1956 werd 
gehouden voor het congres van het NVV .14 Technolo
gische vernieuwing uitte zich volgens hem in een toe
nemende automatisering van met name de industriële 
produktie. Deze automatisering werd vergeleken met 
en gekoppeld aan technische ontwikkelingen in de 
energievoorziening, waarbij het eindoordeel over bei
de positief uitviel. Combinatie leverde het volgende 
beeld op: 'het samenval/en van de ontwikkeling van 
kernenergie en de automatisering kan het in de toe
komst aantrekkelijk maken om bijna vol-automati
sche bedrijven over te plaatsen naar een maagdelijk 
gebied. 'Het vooruitgangsoptimisme blijkt uit het feit 
dat van dit perspectief alleen wat sociaal scherpe kan
ten afgeslepen zouden moeten worden. Essentieel 
werd het wel geacht, dat de staat greep zou krijgen op 
de inrichting van zowel de grote geautomatiseerde in
dustrie, als de ontwikkeling van de kernenergie. Dit 
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niet alleen ter regulering, maar ook ter stimulering. 
De staatsinvloed op de elektriciteitsvoorziening dien
de zich niet alleen tot de kernenergie uit te strekken. In 
het beginselprogramma van 1959 werd gesteld, overi
gens zonder dat de energievoorziening als zodanig 
werd genoemd, dat particuliere beschikkingsmacht 
diende te worden beperkt, voorzover het algemeen be
lang dat noodzakelijk maakte. 'Socialisatie van de 
voornaamste produktiemiddelen in de industrie en 
dienstverlening is noodzakelijk'." Wat betreft het in 
overheidshanden brengen van de elektriciteitsvoorzie
ning zat het de PvdA mee, zoals hiervoor beschreven 
is. Dat zelfopwekking door economische omstandig
heden en de stand der techniek werd teruggedrongen, 
was een ontwikkeling die door sociaal-democraten 
met genoegen kon worden vastgesteld. 
Aan het begin van de jaren zeventig begon het inzicht 
van grond stoffen schaarste veld te winnen. Het geloof 
in de technologische vooruitgang begon te tanen, het
geen ook tot uiting kwam in de aarzeling die ten aan
zien van kernenergie ontstond. In het programma 
Keerpunt '72 waren enkele kritische opmerkingen 
over kernenergie opgenomen, maar dat was nog voor
al aan de inbreng van D'66 en de PPR te danken. De 
nieuwe inzichten ten aanzien van milieu, economische 
groei en techniek werden vastgelegd in het rapport
ManshoIt. In de PvdA werden ze alleen maar als extra 
reden gezien om de centrale overheid een sterke greep 
op de energievoorziening te laten houden. 
De volgende passage is daarvoor zeer illustratief. Na 
afstand te hebben genomen van een christen-democra
tisch rapport dat zich met het oog op het bereiken van 
een 'responsabie society' afzette tegen centralisatie
tendensen, riep Den Uyl in 1974 de commissie-Mans
holt aan om de redenering dat centralisatie goed is 
voor een betere aanwending van schaarse grondstof
fen, kracht bij te zetten. 'Het valt moeilijk in te zien 
hoe men bijvoorbeeld op het terrein van de energie
voorziening aan de gedachte van een verantwoordelij
ke maatschappij gestalte kan geven, zonder die beslis
singsbevoegdheid bij een democratisch gecontroleer
de overheid te leggen. (Noodzakelijk is) een staatsmo
nopolie voor exploitatie van kerncentrales, ( ... ) een 
verdere concentratie van de elektriciteitsvoorzie
ning'.16 Twee zaken vallen op: het optimisme dat 
staatsinvloed een efficiënter gebruik van grondstoffen 
en energie impliceert en het directe verband dat wordt 
gelegd tussen kernenergie en staat. De strekking is dui
delijk: de energievoorziening moet centraal worden 
gestuurd, vanwege de centrale rol in de economie èn de 
noodzakelijke controle van de staat over kernenergie. 
In 1977 veranderde de PvdA wat betreft de aanwen
ding van kernenergie officieel van mening. Achtereen
volgens werden in het programma Voorwaarts en het 
nieuwe beginselprogramma formuleringen opgeno
men tegen het ontplooien van nieuwe activiteiten op 
het gebied van de kernenergie. In 1979 werd daaraan 
middels een resolutie toegevoegd, dat de bestaande 
kerncentrales gesloten dienden te worden. 

Grootschalige produktie onder druk 
Er is sinds de logische tendens tot grootschalige op-



wekking een verregaande concentratie veroorzaakte, 
veel veranderd. De inzet van kolen en olie in de centra
les was in 1974 al minder dan de inzet van aardgas en 
vervolgens begon de energieprijs snel te stijgen. Door 
beide ontwikkelingen zijn de economies of scale in de 
elektriciteitsvoorziening veranderd. 17 Opwekking in 
kleine eenheden wordt steeds rendabeler door de mo
gelijkheid om efficiënter op te wekken en door de hoge 
brandstofprijzen. Aardgas is een hoogwaardige 
brandstof, die mogelijkheden geeft voor gebruik in 
kleine eenheden, zonder dat dit grote gevolgen voor 
het milieu heeft. Het aandeel van de zelfopwekkers in 
de totale produktie, dat van zo'n vijfentwintig procent 
in 1955 gedaald is tot ongeveer negen procent in 1980, 
stijgt sinds enige tijd dan ook weer. 18 

De PvdA zegt het aandeel van de decentrale opwek
king, vooral windenergie en warmte-krachtkoppeling, 
ook zoveel mogelijk te willen uitbreiden. Daarvoor 
moet vooral een beter terugleveringstarief zorgen, het
geen inderdaad van uitermate groot belang is. 19 Maar 
er wordt geen structurele consequentie verbonden aan 
het feit dat grootschalige opwekking minder van
zelfsprekend is geworden dan zo'n vijftien jaar gele
den . Grootschalige en decentrale opwekking moeten 
volgens de nota Energie en milieu beleidsmatig wor
den gescheiden, dat wil zeggen dat binnen de elektrici
teitsbedrijven afdelingen moeten worden opgericht, 
die zich met decentraal vermogen bezig moeten gaan 
houden. Er wordt niet gepleit voor elektriciteitsbedrij
ven van een schaal en met een taakstelling die aansluit 
op decentrale opwekking. Dat betekent uiteindelijk 
dat de schaal van de opwekking vaker aangepast zal 
worden aan de produktiestructuur; decentrale vormen 
zullen daardoor niet erg veel kansen krijgen. De hele 
structuur is immers gericht op grootschalig vermogen 
en dat wordt met de voortgaande concentratie, vooral 
ook van de distributiebedrijven, alleen maar erger. 
In de huidige situatie zijn er al voorbeelden van econo
misch rendabele decentrale projecten, die zijn vastge
lopen op een structuur, waarin het grootschalig ver
mogen op de eerste plaats komt. Het frappantste 
voorbeeld is wel de frustratie van de total-energy plan
nen van de gemeenten Naaldwijk en Schipluiden. De 
grote warmtebehoeften in de tuinbouw bracht de ge
meente Naaldwijk ertoe een plan op te stellen voor ge
combineerde opwekking van warmte en elektricteit. 
De produktie van stroom zou goed concurrerend zijn 
in vergelijking met de door de produktiebedrijven van 
het provinciale elektriciteitsbedrijf EZH geleverde 
energie. De plannen werden door de EZH echter ge
dwarsboomd door een vergoeding te eisen, voor de 
door het GEB van Naaldwijk, als gevolg van de eigen 
produktie, niet meer afgenomen hoeveelheid. Dit van
wege het feit dat het grootschalige vermogen van de 
EZH-deelnemers voor een groter deel 'droog' zou ko
men te staan door de verminderde afzet aan Naald
wijk . Op het eerste gezicht lijkt dit wellicht redelijk, 
maar feitelijk is het zo, dat iedere elektriciteitsbespa
rende maatregel een groter vermogensoverschot tot 
gevolg heeft bij de produktiebedrijven. Het afhanke
lijk maken van energie-efficiënte opwekking en distri
butie van het bestaande grootschalige vermogen, bete-

kent dat er op dit terrein weinig van de grond zal kun
nen komen. 20 

Grootschalige stadsverwarming vormt een uitzonde
ring. Voorzover deze is gekoppeld aan stroomopwek
king in centrales, is ze gunstig voor het draaiend hou
den van de betreffende centrales. Dat is niet onbelang
rijk, nu, als voorlopig laatste stap in de centralisatie 
van de produktie, de inzet van centrales in handen ge
legd is van de SEP. De inzet geschiedt op basis van de 
kostprijs van de produktie in de centrales, de zoge
naamde Landelijke Economische Optimalisatie. De 
produktiebedrijven zijn daardoor wat betreft de inzet 
van hun vermogen in concurrentie met elkaar komen 
te staan. Een centrale die ook in een warmtebehoefte 
moet voorzien, kan niet zo eenvoudig stilgezet wor
den, en heeft dus een streepje voor op andere centra
les. Bovendien levert het stadsverwarmingsnet op de 
lange termijn een goed argument voor de vervanging 
van de centrale, wanneer de oude is afgeschreven. 
Bij installatie van vermogen gaat men in Nederland, 
onder invloed van de organisatorische structuur, uit 
van grootschalige opwekking. Dit ondanks het feit dat 
de schaalvoordelen van grote eenheden in veel geval
len zijn verdwenen. De structuur die historisch ge
groeid is met de opkomst van het grootschalige vermo
gen, houdt nu economisch rendabele centrale voorzie
ningen tegen . 

Centralisatie en de PvdA 
De PvdA wenst sturing van de elektriciteitsvoorzie
ning in de richting van besparing, diversificatie en de
centrale opwekking. Daarbij wordt aangesloten op 
het in de BMD ontwikkelde CE-scenario. Voor de 
structuur kiest de PvdA echter een andere weg: de par
tij wenst nog altijd verdergaande centralisatie, een 
tendens die tegen decentrale opwekking in gaat. 21 Het 
idee daarachter is, dat een elektriciteitsvoorziening 
onder controle van de centrale overheid en onder het 
primaat van de politieke democratie, de beste moge
lijkheid biedt om het beleid te sturen. 22 Aan de ene 
kant wil de PvdA centraal sturen en aan de andere 
kant, door in die centrale sturing zelf een hoofdrol te 
spelen, de energievoorziening vrij houden van de 
smetten van de kernenergie. Op geen enkel moment 
vraagt de partij zich af, of dat zaken zijn die te vereni
gen zijn . 
Ten eerste zijn, zoals bekend, de sociaal-democraten 
niet altijd aan de macht. De laatste socialistische mi
nister die de energievoorziening onder zich had, was 
Den Uy!. Dat is inmiddels al meer dan achttien jaar ge
leden. Intussen is de PvdA wel twee maal in de rege
ring opgenomen geweest, maar zelfs in die situaties lag 
de directe verantwoordelijkheid voor de energiesector 
bij anderen. Te vaak wordt eenvoudig voorbij gegaan 
aan het feit, dat door socialisten mede gecreëerde cen
trale macht vaak door anderen beheerd wordt. De hui
dige plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales 
maken dat nog eens extra duidelijk. 
Ten tweede kan niet iedere beslissing op centraal ni
veau los gezien worden van het beleidsterrein waarop 
de beslissing genomen wordt. Hier komen we bij het 
nut van de discussie over de staat. De macht van de 
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'democratische staat' reikt vaak minder ver dan 
sociaal-democraten willen weten. Zo zijn er het diffu
se circuit van de Vierde en Vijfde Macht, de verkoke
ring binnen het overheidsapparaat en de met beide ge
paard gaande belangenverstrengelingen tussen over
heid, semi-overheid en de private sector. Die doen hun 
invloed op het energiebeleid gelden; voor wat de elek
triciteitsvoorziening betreft ligt op dit moment zeker 
meer macht in Arnhem, dan in Den Haag. 23 Bij de 
oprichting van een landelijk produktiebedrijf wordt 
dat wel anders, maar waarschijnlijk niet beter. En bij 
de situatie zoals die waarschijnlijk in de toekomst zal 
bestaan, te weten ongeveer zes produktiebedrijven, 
blijven de 'Arnhemse instellingen' redelijk intact. Er 
zal in beide gevallen een sterke neiging in de elektrici
teitssector blijven bestaan, kernenergie te propageren. 
Het is niet of nauwelijks mogelijk door centrale over
heidsbeslissingen de voorbereidingen voor de bouw 
van nieuwe kerncentrales te stoppen. Elke regering 
die, zoals de huidige, wèl nieuwe kerncentrales wenst, 
kan de draad snel weer oppakken. Op dit moment kan 
zelfs van de centrale besluitvorming ten aanzien van 
de toepassing van kernenergie gesteld worden, dat 
besluitvorming en uitvoering buitenwettelijk is. De ac
tiviteiten op het terrein van de kernenergie zijn over 
vele instellingen verspreid. 24 De voorbereidingen voor 
de bouw van kerncentrales zijn niet te stoppen door 
middel van de ministeriële goedkeuring van de elektri
citeitsplannen die door de SEP of het te vormen lande
lijke produktiebedrijf worden opgesteld. 
In een eenvoudig concept van een 'maakbare' samen
leving, geeft een geconcentreerde macht over de elek
triciteitsvoorziening onder democratische controle, 
een goede mogelijkheid de opstelling van nieuw ver
mogen te bepalen. Maar de realiteit is anders. Een po
litieke, democratisch genomen beslissing over het niet 
gebruiken van kernenergie, sluit niet aan bij de huidi
ge structuur in de elektriciteitsvoorziening. En ze sluit 
nog minder aan bij de structuur zoals die moet gaan 
worden, ook volgens de PvdA. 
Het is overigens niet zo, dat de standpunten die door 
de Tweede-Kamerfractie zijn ingenomen bij de behan
deling van de voorstellen van de minister van EZ en in 
de nota Energie en milieu onomstreden zijn in de par
tij. De kritiek die wordt geuit, richt zich op het feit dat 
de structuur zoals de fractie die ziet, niet de optimale 
mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van het de
centrale vermogen. De oplossingen die worden aange
dragen, gaan echter totaal verschillende kanten uit.2S 
Voor de een is de oplossing om van het landelijke be
drijf af te zien en de produktie (zowel grootschalig als 
kleinschalig) regionaal regelen; voor de ander is één 
centrale planning de mogelijkheid om opwek kers van 
openbaar kleinschalig vermogen in de totale planning 
te betrekken. Dat laatste zou zeker een vooruitgang 
zijn ten opzichte van de huidige situatie, maar het is de 
vraag of het ver genoeg gaat. Is het mogelijk om klein
schalige verschijnselen grootschalig te sturen? Een 
ding is echter zeker, de discussie over de structuur 
moet worden voortgezet en daarbij zal ook aandacht 
geschonken moeten worden aan de relatie kernener
gie-organisatiestructuur. 
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Staatsinvloed en kernenergie 
Wanneer men kernenergie wil tegenhouden, zal het 
stimuleren van alternatieven noodzakelijk zijn. Als 
zodanig is het zoeken naar een structuur die decentrale 
opwekking kansen biedt, indirect van belang voor de 
keuze tegen kernenergie. De technische en economi
sche ontwikkeling bieden daarvoor kansen. In steeds 
meer gevallen zal decentrale opwekking concurrerend 
blijken voor grootschalige opwekking. De ontwikke
ling van de meet- en regeltechniek, met name van de 
micro-elektronica, maakt het mogelijk de opwekking 
in grote aantallen decentrale eenheden op elkaar af te 
stemmen en zo nodig met centraal opgestelde eenhe
den aan te vullen, zodat een betrouwbare voorziening 
gegarandeerd kan blijven. Maar zoals is gebleken, kan 
een planning waarin wordt uitgegaan van het centrale 
groot vermogen, de ontwikkeling van decentraal ver
mogen frustreren. 
Maar er bestaat ook een direct verband tussen centrale 
planning en bedrijfsvoering aan de ene kant en kern
energie aan de andere. Kernenergie leidt niet alleen tot 
staatsinvloed in de elektriciteitsvoorziening, concen
tratie van de elektrictiteitsvoorziening onder beheer 
van de staat leidt tot kernenergie. Dat heeft te maken 
met de afscherming van de risico's die bij de ontwikke
ling van en de investeringen in kerncentrales worden 
gelopen. In de Verenigde Staten is de bouw van kern
centrales nagenoeg tot stilstand gekomen. De finan
ciële risico's zijn daarvan de oorzaak; te vaak blijkt de 
bouw van centrales door allerlei oorzaken uit te lopen. 
In de verregaande markteconomie van de VS wordt er 
als gevolg van de te grote risico's afgezien van de bouw 
van nieuwe centrales. Voor het opnieuw op gang krij
gen van de ontwikkeling van kernenergie in de VS 
wordt als belangrijkste medicijn aangedragen, na een 
vergelijking met de situatie in andere landen: staats be
moeienis. 26 Wanneer de staat de financiële risico's af
schermt en betrokken is bij de afwending van oorza
ken van tegenvallers bij de bouw (zoals verscherping 
van voorwaarden, kanalisering van verzet enzovoort), 
bestaat er bij de elektriciteitsproducenten en het be
drijfsleven voldoende belangstelling om door te gaan 
met kernenergie. 
Feitelijk gaat het op dit moment bijna nergens erg 
goed met kernenergie. Uitzonderingen zijn met name 
Frankrijk en de Sowjet Unie. 27 In beide landen is spra
ke van een verregaande centralisatie in de elektrici
teitsvoorziening en een sterke invloed van de staat. Fi
nanciële risico's komen voor rekening van de staat en 
het staatsbelang staat tevens garant voor een goede 
'stroomlijning' van procedures. Verdere concentratie 
en staatsbelangen in de elektriciteitsproduktie zullen 
in Nederland de druk op de politiek om verder te gaan 
met kernenergie vergroten. 

Prioriteit voor decentraal vermogen 
Aan het begin van dit artikel is de vraag gesteld hoe de 
elektricteitsvoorziening eruit zou moeten zien, die het 
mogelijk maakt te ontkomen aan het dilemma kern
energie of zure regen. Het antwoord op die vraag is 
niet zo eenvoudig te geven, maar in ieder geval zijn we 
met de voortgaande concentratie in de elektriciteits-



voorziening op de verkeerde weg. 
Er zal naar gestreefd moeten worden dat lokale ener
giebedrijven van niet te grote omvang binnen hun 
eigen verzorgingsgebied de mogelijkheid krijgen de 
eigen produktie te plannen. Ze moeten de gelegenheid 
krijgen dat te doen in samenspel met privé-initiatie
ven, zonder dat ze daarbij door planning van bovenaf 
gehinderd worden. Daarop aansluitend moet vervol
gens door middel van een regionale overkoepeling de 
produktie zoveel mogelijk worden gecoördineerd. Het 
gaat dan om een overkoepelend bedrijf met een trans
portfunctie, een regelfunctie en de taak voor de onder
linge verrekening zorg te dragen. Vervolgens komt pas 
de planning van het centrale, liever gezegd het aanvul
lend vermogen. In een dergelijk model blijft er als ge
concentreerde taak dus alleen het achteraf zo efficiënt 
mogelijk aanvullen van het vermogen, alsmede het be
heer van het landelijke koppelnet en de controle op de 
kwaliteit van de elektriciteit die aan dit systeem wordt 
aangeboden. 
De centrale beleidsmaatregelen moeten zich bij voor
keur richten op het ontwerpen van kwaliteitseisen, vei
ligheidsnormen en milieunormen voor de opwek
kingseenheden. Er moet niet geprobeerd worden door 
concentratie meer greep te krijgen op de produktie; de 
structurele tendens in de richting van groot centraal 
vermogen moet worden weggenomen. De keuze tus
sen kernenergie en kolen is een keuze die inherent is 
aan een grote hoeveelheid centraal opgesteld vermo
gen. Concentratie van planning en beheer van groot 
vermogen op één plaats betekent dat het grote vermo
gen bij de planning altijd uitgangspunt zal zijn. Aan 
de mogelijkheid om via centrale sturing van een lande
lijk bedrijf de decentrale opwekking meer kans te ge
ven, moet ernstig worden getwijfeld. Zelfs inschake
ling van degenen die bij decentrale opwekking zijn be
trokken, zal niet kunnen voorkomen dat bij landelijke 
planning 'in het groot' zal worden gedacht (zie noot 
25). Af te zien van een landelijk bedrijf en de planning 
en produktie maar per regio ter hand te nemen, is ook 
niet direct een oplossing, want het zal dan altijd nog zo 
zijn dat het regionale bedrijf het eerst naar de groot
schalige opwekking zal kijken (zie ook noot 25) . 
De decentralisatie van de produktieplanning vereist 
een drastische verandering in het denken van de 
PvdA. Het afzien van centrale planning betekent een 
terughoudendheid van de staat op het terrein van de 
elektriciteitsvoorziening. Een terughoudendheid die 
botst met de gevoelens van de meeste sociaal-demo
craten. 
De PvdA zit nog veel te veel op de lijn van een techno
cratische bestuursaanpak; dat wil zeggen, de partij 
kiest tegen technocratie wat de methode van opwek
king betreft en voor technocratie wat de structuur be
treft. Op de lange duur is dit dualisme niet te handha
ven: er zal vóór een andere structuur gekozen moeten 
worden of de partij zal op termijn haar standpunt over 
kernenergie moeten herzien. Althans, als dat nog no
dig is, want de PvdA heeft het haar politieke tegen
standers wat betreft de invoering van kernenergie ge
makkelijk gemaakt. De structuur van de elektriciteits
voorziening zoals die nu bestaat, kan voor een zeer 

groot deel op naam van de sociaal-democratie worden 
geschreven. Voorlopig werkt de partij aan de volgende 
stap in de richting van centralisatie hard mee. 
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Brugman, 'Elektriciteitsvoorziening toch maar centrali
seren' (oktober, 1983); 'Conferentie nodig over energie
voorziening' (maart, 1984) en H. Andersson : 'Produk
tie elektriciteit per regio regelen' (februari, 1984). 

26. C . Starr en C. Brown: 'US nuclear power perfomance .' 
Energy policy, vol. 12, nr. 3, september 1984. 

27. Financial Times Energy Economist, april 1984, nr. 30: 
Nuclear - France and the Soviet Union; centralised and 
integrated. 

Sjoerd Wieling beschrijven zo'n organisatievorm, de ver
bruikscoöperatie. Zij geven een uitvoerig overzicht van op
komst en verval van de coöperatieve beweging in Nederland 
en in andere landen van West-Europa, en van de met die be
weging verbonden produktieorganIsaties. 
Dick Pels analyseert het werk van één van de belangrijkste 
'revisionisten' van deze eeuw, Hendrik de Man. In de jaren 
twintig sterk aangevallen door de bewakers van de marxisti
sche orthodoxie, na de Tweede Wereldoorlog genegeerd van
wege zijn collaboratie met Nazi-Duitsland, is De Man een 
schrijver gebleven wiens werk 'beangstigend actueel' mag 
worden genoemd (kritiek op het marxisme, oorsprong en 
ontwikkeling van het reformisme, staat en arbeidersklasse, 
de 'nieuwe klasse' van intellectuelen). 
Verder in Het vijfde jaarboek een beschouwing van Friso 
Wielenga over Partij van de Arbeid en Marshall-hulp (1947-
1952) en een door Jan Bank verzorgde en ingeleide bibliogra
fie van uitgaven van de Wiardi Beckman Stichting. 

Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp (red.), 
Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme. Am
sterdam, Arbeiderspers, 1984, 204 blz. Winkelprijs: f 26,50. 
Speciale prijs voor SenD-lezers en PvdA-leden: f 20, - • 
Het Jaarboek, een gezamenlijke uitgave van WBS en Arbei
derspers, kan besteld worden door storting op postgiro num
mer 3479700 ten name van PvdA-brochures, Amsterdam, 
onder vermelding van het bestelnummer: 742. 



Het Scandilux experiment 

Over Scandi/ux - het informeel overleg over veilig
heidsvraagstukken tussen de socialistische partijen 
van de kleine Noordwesteuropese landen, aangevuld 
met Duitse SPD, Engelse Labour party en Franse PS -
is buiten de 'inner circ/e' van de PvdA-top weinig be
kend. Met een terloopse opmerking van PvdA
internationaal secretaris Van Traa (bijvoorbeeld in 
SenD, 1/ 84, blz. 32-33) en af en toe een krantenverslag 
van een bijeenkomst heeft de geïnteresseerde bui
tenstaander zich tot nu toe tevreden moeten stellen. 
Dit valt te betreuren, aangezien het hier wellicht gaat 
om een interessante wending in de buitenlands
politieke oriëntatie van de PvdA. Na gedurende de 
eerste twintig jaar na de oorlog een overtuigend aan
hangster van het atlanticisme te zijn geweest, en na in 
de jaren zeventig hierover intern sterk verdeeld te zijn 
geraakt, lijkt de partij in het Scandilux-model een mo
gelijk levensvatbare, want internationaal gesteunde, 
vorm voor een 'kritisch NA Va-lidmaatschap' te heb
ben gevonden. Vergelijkingen met een eerdere periode 
in haar geschiedenis - de tweede helft van de jaren 
dertig - toen de Nederlandse sociaal-democratie te
gen dreigend oorlogsgeweld ook steun in Noordwest
Europa (de 'Oslo-staten') zocht, dringen zich op, zij 
het dat de huidige internationale constellatie wel sterk 
verschilt met die van toen. 
Onderstaand artikel bevat een politicologische analy
se van het Scandi/ux-experiment, de eerste in zijn 
soort. Het stuk dat door de auteur is samengesteld op 
basis van interviews met nauw betrokkenen als Joop 
den Uyl en Klaas de Vries, is eerder in het Duitse blad 
Europa-Archiv (25 aug. 1984) verschenen, en draagt 
als ondertitel: 'Naar een transnationaal sociaal
democratisch veiligheidsperspectief?'. (Vertaling 
Marnix Krop en Paul Kalma) 

Scandilux is een forum voor debat over veiligheids- en 
wapenbeheersingsbeleid dat in de winter van 1980 is 
opgericht door de sociaal-democratische partijen van 
de kleine NAVO-landen van Scandinavië en de Bene
lux. Zes partijen behoren tot de reguliere leden, te we
ten de twee Belgische partijen, de Waalse Parti Socia
liste (PSB) en de Vlaamse Socialistische Partij (BSP), 
de Deense Socialdemokratiet (SD), de Luxemburgse 
Letzeburger Arbechter Partei/Parti Ouvrier Socia
liste Luxembourgeois (POSL), de Nederlandse Partij 
van de Arbeid (PvdA) en de Noorse Det norske Arbei
dersparti (DNA). Daarnaast nemen drie grotere par
tijen als waarnemers deel, namelijk de Franse Parti 
Socialiste (PS), de Britse Labour Party en de Duitse 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). De 
totstandkoming van Scandilux weerspiegelt zowel een 
nieuwe tendens tot transnationalisme in de Europese 

politiek als een oude traditie van samenwerking in de 
sociaal-democratische beweging. Maar ook komen 
daarin de bijzondere noden en belangen van de kleine
re sociaal-democratische partijen in het begin van de 
jaren tachtig tot uitdrukking. Het zal misschien verba
zing wekken, maar tot het einde van de jaren zeventig 
bestond er zeer weinig samenwerking tussen de Scan
dinavische partijen en die uit de Benelux. De nadelen 
hiervan bleken overduidelijk in december 1979 toen 
deze partijen er niet in slaagden een gezamenlijk 
standpunt in te nemen ten aanzien van het NA VO
dubbelbesluit: de PvdA was duidelijk tégen, de Waal
se PSB duidelijk vóór die beslissing, terwijl de overige 
partijen ongecoördineerd daar ergens tussenin be
landden. 
Dit gebrek aan coördinatie met betrekking tot de be
langrijkste veiligheidspolitieke beslissing van het de
cennium en de gevoelde noodzaak om tot over
eenstemming te komen over een gezamenlijk beleid 
met betrekking tot de middellange-afstandsraketten 
in de daaropvolgende fase vormden veruit de belang
rijkste redenen voor de oprichting van Scandilux, ook 
al schijnt de directe aanleiding de verkiezing van Ro
nald Reagan te zijn geweest (november 1980); daarvan 
werd algemeen een toename van de internationale 
spanning en van Amerikaanse druk op Europa ver
wacht. In elk geval waren het, op initiatief van Karel 
van Miert (BSP) en Klaas de Vries (PvdA), de Vlaamse 
en Nederlandse partijen die einde 1980 de grondslag 
legden voor Scandilux als een forum waar vertegen
woordigers van de kleinere sociaal-democratische 
NAVO-partijen elkaar konden ontmoeten voor regel
matig terugkerend, maar informeel overleg. Het 
eerste doel ervan zou zijn elkaar te informeren over 
hun respectieve standpunten en visies, over de hou
ding van hun nationale regeringen en over relevante 
activiteiten in eigen land. 

Formaat en functies 
Op de eerste vergadering van Scandilux in januari 
1981 werd het kleinepartijenformaat van het forum 
echter enigszins gewijzigd, men besloot namelijk 
waarnemers van de grotere partijen voor toekomstige 
bijeenkomsten uit te nodigen. De belangrijkste reden 
voor dit besluit was de behoefte aan informatie, in het 
bijzonder de informatie waarover de SPD gezien haar 
centrale positie met betrekking tot middellange
afstandsraketten (INF) en andere issues beschikte. 
Een andere reden was de wens de ontwikkeling van de 
SPD-politiek en daarmee de algehele richting van het 
westerse INF-beleid beter te kunnen beïnvloeden. 
Van de drie partijen die bij Scandilux als waarnemer 
optreden is de SPD daardoor veruit de belangrijkste. 
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Egon Bahr is zonder twijfel de invloedrijkste deelne
mer aan Scandilux, zowel persoonlijk als in zijn hoe
danigheid van SPD-vertegenwoordiger. In vergelij
king daarmee spelen de vertegenwoordigers van de 
Labour Party een veel minder vooraanstaande rol in 
Scandilux, dat zij voornamelijk als een belangrijke 
bron van informatie beschouwen. En hetzelfde geldt 
voor de Franse PS, die zich bovendien soms meer, 
soms minder heeft opgesteld tegenover de algemene 
door de SPD-beïnvloede, positie die Scandilux gedu
rende zijn bestaan heeft ingenomen. 
Sinds januari 1981 heeft Scandilux in totaal zeventien 
bijeenkomsten gehouden. Ook al zijn de vergaderin
gen van korte duur, de gevoerde discussies zijn omvat
tend en intensief, vooral omdat zeer weinig tijd aan 
procedurele kwesties wordt gespendeerd, en omdat de 
deelnemers, die een hechte groep van twintig à dertig 
personen vormen, elkaar goed hebben leren kennen. 
Tot op heden is de bijna totale afwezigheid van forme
le procedure dè karakteristieke trek geweest van Scan
dilux. Vergaderingen kennen geen formele agenda's, 
officiële notulen worden niet gemaakt, noch formele 
communiqués uitgegeven. 
De informaliteit van Scandilux moet echter niet ver
ward worden met onbelangrijkheid. Integendeel, de 
issue-gerichtheid wordt algemeen beschouwd als het 
grootste pluspunt, dat gunstig afsteekt bij discussies in 
andere internationale socialistische fora waar proce
dures vaak overheersen. 
Tot op heden zijn de drie belangrijkste functies van 
Scandilux geweest: informatie-uitwisseling, beleids
discussie en beleidsbepaling. Het uitwisselen van in
formatie was oorspronkelijk de eerste drijfveer om 
Scandilux op te richten en wordt nog steeds zeer hoog 
gewaardeerd, - vooral door de kleinere partijen die 
zelf over beperkte mogelijkheden tot het verkrijgen 
van informatie beschikken. Sinds 1981 is deze functie 
zelfs nog in belang toegenomen, nadat de kleinere 
Scandilux-partijen alle uit hun nationale regeringen 
verdwenen en zodoende de toegang tot hun eigen 
staatsbureaucratieën hebben verloren. In 1982 over
kwam dit ook de SPD, tot dan de belangrijkste bron 
van informatie voor Scandilux, maar doordat die par
tij, en Egon Bahr persoonlijk, nog steeds over goede 
communicatiekanalen beschikt is zij in staat gebleven 
informatie van hoge kwaliteit over internationale ont
wikkelingen te verschaffen. 
De centrale functie van Scandilux is echter geleidelijk 
de beleidsdiscussie geworden. De deelnemers be
schouwen de mogelijkheid om openlijk over actuele 
kwesties te discussieren als het belangrijkste voordeel 
van Scandilux. Deze discussies zijn ongestructureerd 
in de zin dat er gewoonlijk geen agenda is en het enig 
van te voren overeen gekomen onderwerp 'de actuele 
situatie' is; ze vertonen daarom de neiging ad hoc en 
geïmproviseerd te zijn. Hoewel dit gunstig is voor de 
vrijheid van discussie en voor een flexibele aanpassing 
aan een snel veranderend internationaal toneel, heeft 
dit ook tot een zeker gebrek aan langetermijn-perspec
tief geleid. Op zijn minst een paar lid-partijen hebben 
geprobeerd een grotere mate van structuur en perspec
tief in het werk van Scandilux aan te brengen. Recente 
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vergaderingen kenden een los geformuleerde agenda, 
terwijl de Vlaamse en Nederlandse partijen bijvoor
beeld hebben getracht enige lijn in de discussies te 
brengen door beleidstukken te presenteren. Veel ef
fect heeft dit echter nog niet gehad, voornamelijk om
dat de andere leden, met name de Denen, maar tot op 
zekere hoogte ook de SPD, ervoor terugschrikken ver
der te gaan dan informele discussies over actuele pro
blemen. 
Deze verschillen in opstelling weerspiegelen verschil
lende concepties met betrekking tot de rol van Scandi
lux als beleidsbepalend forum . Scandilux is gebaseerd 
op de autonomie van iedere partij en men heeft zich 
daardoor laten weerhouden van het nemen van beslui
ten, het opstellen van resoluties en het uitgeven van 
communiqués. Z'n enige publieke uitingsvorm zijn de 
persconferenties geweest daarmee de meeste bijeen
komsten worden besloten. De enige partiële uitzonde
ring hierop was het zogeheten 'persconferentiedocu
ment' dat aan het einde van de ontmoeting van Brussel 
in oktober 1983 werd gepresenteerd en waarin de par
tijen hun positie met betrekking tot middellange-af
standsraketten enigszins gedetailleerd aangaven. De 
Fransen protesteerden heftig tegen dit document, ter
wijl het vermoedelijk ook ongeveer het maximum was 
waartoe de Scandinaviers en de SPD bereid zijn. De 
Vlamingen en de Nederlanders lijken daarentegen ver
dergaande ambities te koesteren; zij willen de discus
sies in Scandilux een breder, beleidsformulerend ka
rakter geven. 
Tot op heden is Scandilux een informeel forum voor 
discussie over actuele vraagstukken gebleven en heeft 
men zich in het algemeen onthouden van het expliciet 
en ondubbelzinnig formuleren van gezamenlijk be
leid. De Scandilux-discussies hebben echter een geheel 
ander resultaat gehad, dat veel minder tastbaar is 
maar dat op de lange duur van groter belang kan zijn 
dan welke poging om gezamenlijk beleid te formule
ren of notities af te scheiden ook. Dat betreft het ont
staan van wat onder de deelnemers gewoonlijk wordt 
omschreven als 'gedeeld perspectief'. Scandilux is 
vanaf het begin gebaseerd geweest op 'gelijkgezind
heid', maar in de loop der tijd is het bereik van waar 
men het met elkaar over eens is zowel verbreed als ver
diept. Over de INF-kwestie zijn de oorspronkelijke 
verschillen in beleid kleiner geworden. In het verleng
de daarvan beginnen de contouren zichtbaar te wor
den van een gezamenlijke, Noordeuropees sociaal-de
mocratische benadering van Westerse en Europese 
veiligheid, die op cruciale punten afwijkt van het 
'mainstream'-denken in de NAVO. Dit ontluikend 
perspectief bevat drie belangrijke elementen: 
1) Het concept van 'gedeelde veiligheid' (common se
curity) zoals in het Palme-rapport is geschetst; dat wil 
zeggen het idee dat in het tijdperk van nucleaire pari
teit en overvloed het veiligheidsprobleem slechts in sa
menwerking, en niet in confrontatie en concurrentie, 
met de potentiële vijand kan worden opgelost. 
2) Het concept van een grotere en onafhankelijker 
Europese rol in de Westerse defensie. De gedachte is 
niet dat de politieke en militaire banden met de Ver
enigde Staten moeten worden verbroken, maar dat de 



Europese NA VO-leden een grotere zeggenschap zou
den moeten hebben in het beleid van het bondgenoot
schap en in kwesties van strategie, als ook een grotere 
vrijheid om een politiek van ontspanning te voeren te
gènover het Oostblok. 
3) Een alternatieve NA VO-strategie voor de verdedi
ging van West-Europa die de volgende elementen be
vat: 
a) terugdringing van de rol van nucleaire wapens in de 
NAVO-strategie, de aanvaarding van een 'no
firt use' -doctrine voor de overblijvende nucleaire 
component, en de vestiging van atoomvrije zones, zo
wel in Centraal-Europa als op de flanken (Noord
Europa respectievelijk de Balkan): 
b) oppositie tegen 'deep strike'-strategieën, of die nu 
gebaseerd zijn op geavanceerde conventionele techno
logieën dan wel op een mix van nucleaire, chemische 
en conventionele wapens; 
c) de formulering van een zogenoemd 'defensief' con
cept voor de verdediging van West-Europa, gebaseerd 
op een krachtsontplooiing die duidelijk offensieve ca
paciteit zou ontberen, maar die nochtans een aanval
ler zou confronteren met een onaanvaardbaar falen. 

Invloedspatronen in Scandilux 
Algemeen wordt Egon Bahr gezien als de dominante 
figuur in Scandilux, in zijn persoonlijke hoedanigheid 
èn als vertegenwoordiger van de SPD, en op een aantal 
punten is hij er inderdaad in geslaagd zijn mening 
door de Scandilux-partijen aanvaard te krijgen. Toch 
is het nauwelijks in overeenstemming met de werke
lijkheid Scandilux eenvoudigweg als 'Bahr's club' af 
te schilderen. Bahr vertegenwoordigt immers een par
tij die in een bijzonder intensief intern debat over de 
middellange-afstandsraketten is verwikkeld geweest 
en waarin de loyaliteit aan het oorspronkelijke 
NAVO-dubbelbesluit en aan heersende opvattingen in 
de NAVO in het algemeen veel sterker was dan in de 
andere deelnemende partijen. Voorzover het om de 
formulering van specifiek INF-beleid ging, hebben de 
kleinere partijen daarom vaak een initiërende rol 
gespeeld. Scandilux wordt dus gekarakteriseerd door 
een ingewikkeld en dynamisch proces van wederzijdse 
beïnvloeding tussen Bahr als de vertegenwoordiger 
van de SPD en de kleinere partijen, waarbij het niet al
tijd even eenvoudig is vast te stellen wie wie preceis 
beïnvloedt. 
Wat betreft de invloed van Scandilux op de individue
le partijen kunnen vier aspecten onderscheiden wor
den . 
Het belangrijkste is Scandilux' rol als een bron van in
formatie, beleidsanalyse en beleidsopties voor de indi
viduele partijen. Deelname aan Scandilux biedt, al
thans potentieel, de mogelijkheid van een 'omweg' 
naar een behoorlijk gefundeerd beleidsstandpunt 
voor partijen die zelf slechts over een zwak ontwik
keld vermogen voor informatieverzameling en be
leidsanalyse beschikken. 
Ten tweede heeft Scandilux de individuele partijen 
beïnvloed door de regulering van de mate waarin 
standpunten werden gewijzigd. In een proces waarin 
alle partijen (behalve de PvdA) zijn opgeschoven van 

verschillende graden van aanvaarding van het dubbel
besluit naar een bijna onvoorwaardelijke oppositie er
tegen, is de mate van verandering op z'n minst voor 
een deel bepaald door de noodzaak om met de andere 
Scandilux-partijen enigszins in de pas te blijven lopen. 
In het algemeen heeft Scandilux onder de deelnemen
de partijen dit proces van positiewijziging versneld, 
maar voorbeelden van terughoudendheid kan men 
eveneens verschaffen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de SPD-politiek die op uitstel van plaatsing was ge
richt. 
Ten derde heeft Scandilux gefunctioneerd als een legi
timerende factor voor beleidswijziging. De meeste 
partijen hebben hun standpunt met betrekking tot 
INF gewijzigd tegen zowel interne oppositie als heftige 
kritiek van de burgerlijke partijen en de regering
Reagan in. In dit proces heeft het legitimerend effect 
om deel uit te maken van een bredere sociaal
democratische beweging die ook bezig was van positie 
te veranderen, een belangrijke rol gespeeld. 
Ten vierde heeft Scandilux ertoe geleid dat de status en 
invloed van de eraan deelnemende politici in hun 
respectieve interne partij discussies werd vergroot. 
Scandilux is een 'elitair' gezelschap waarvan de deel
nemers het 'lidmaatschap' zeer op prijs stellen, omdat 
zowel het een op zichzelf in tellectueel en sociaal dank
bare activiteit is als dat het in het interne partij debat 
extra invloed geeft. 

Scandilux en INF 
Het doel van Scandilux, zoals dat de oprichters voor 
ogen stond, was het bevorderen van de discussie over 
een breed spectrum aan veiligheidspolitieke vraag
stukken waarmee de kleinere landen in NA VO-ver
band geconfronteerd verwachtten te worden. Daaron
der werd de middellange afstands-kwesties (INF) na
tuurlijk als zeer belangrijk aangemerkt, maar niet zo 
belangrijk als zij gaandeweg geworden is . Een reeks 
van andere issues als de problematiek van interconti
nentaal-strategische wapenbeheersing (SALT III 
START), van troepenvermindering in Centraal
Europa (MBFR), en van ontspanningspolitiek (het 
'Helsinki-proces'), is met enige regelmaat onderwerp 
van discussie geweest, en hetzelfde geldt voor ideeën 
en concepten die meer voor individuele partijen van 
speciaal belang zijn, zoals het voorstel voor het instel
len van een atoomvrije zone in Noord-Europa. Maar 
tot het einde van 1983 was de kwestie van de mid
dellange-afstandsraketten hèt overheersende ge
spreksthema. 
Gedurende 1981 en 1982 ging het debat in Scandilux 
ten eerste over de vraag hoe de twee grote mogendhe
den ertoe aangezet konden worden serieuze onderhan
delingen over wapenbeheersing inzake INF aan te 
gaan, en ten tweede hoe op de regering-Reagan pressie 
uitgeoefend kon worden om een daarbij realistische 
onderhandelingsstrategie te hanteren. Oorspronkelijk 
steunden de Scandilux-partijen de 'nul-nul-optie', ten 
minste als einddoel, maar in de loop van 1982 werden 
de Scandilux-partijen steeds sceptischer over de poli
tiek van de regering-Reagan. In 1983 werden de Scan
dilux-ontmoetingen dan ook in toenemende mate ge-
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wijd aan het ontwikkelen van een alternatief voor het 
lNF-beleid van de Verenigde Staten en van de regerin
gen der Europese NAVO-leden (met uitzondering van 
de Franse PS waren alle Scandilux-partijen toen reeds 
in de oppositie beland). 
Deze pogingen bereikten een hoogtepunt op de verga
dering van Brussel, gehouden in oktober 1983. Daar 
Icwam men naar buiten met een tamelijk gedetailleerde 
verklaring over het INF-vraagstuk waarin opgeroepen 
werd tot een officiële NAVO-evaluatie van de onder
handelingssituatie alvorens tot plaatsing over te gaan, 
terwijl tevens een verlenging van de onderhandelingen 
tot in 1984 werd bepleit. Onderwijl zou de Sovjet-Unie 
eenzijdig het aantal geplaatste SS-20 raketten moeten 
reduceren en het Westen plaatsing uitstellen 'die de in 
de onderhandelingen reeds gemaakte vooruitgang vol
ledig teniet zou doen'. 
In deze verklaringen sprak Scandilux zich ook uit voor 
een samenvoegen van de onderhandelingen over INF 
(middellange-afstandsraketten) en START (strate
gisch-nucleaire wapens) en voor het daarbij meetellen 
van de Franse en Britse nucleaire macht. 
De verklaring van Brussel formuleerde op die manier 
het raamwerk waarbinnen de oppositie van alle 
Scandilux-partijen vorm kon krijgen op het moment 
dat de plaatsing van kruis- en Pershing-II-raketten in 
Europa daadwerkelijk een aanvang nam. Alleen de 
Deense sociaal-democraten zijn, door bijzondere om
standigheden, nog in staat geweest op het door hun 
land gevoerde INF-beleid invloed uit te oefenen, maar 
op de plaatsing zelf heeft dat geen uitwerking gehad. 
Op het moment dat de consensus in Scandilux z'n 
hoogtepunt bereikte en de groep erin slaagde een ge
meenschappelijke, geïntegreerde politiek ten aanzien 
van INF te formuleren, toonde Scandilux dus ook zijn 
grootste zwakte: het gebrek aan reële politieke macht. 

Quo vadis, Scandilux 
De beslissing van de NAVO om een begin te maken 
met de plaatsing van middellange-afstandsraketten, 
was niet alleen een belangrijke politieke tegenslag 
voor Scandilux, maar stelde de groep ook voor organi
satorische problemen. Het vraagstuk van de plaatsing 
van deze raketten (met de ingebouwde dead-line van 
december 1983), gaf de eerste drie jaar structuur en 
consistentie aan een discussie die anders informeel en 
ongestructureerd zou zijn verlopen, en gaf de bijeen
komsten een belangrijk en urgent karakter. Dat met 
de plaatsing een begin werd gemaakt, betekende na
tuurlijk niet dat de middellange-afstandsraketten van 
de politieke agenda verdwenen; maar de scherpe kan
ten waren er af en het was duidelijk dat de raketten
kwestie in de toekomst voor Scandilux van minder 
centrale betekenis zou worden. 
Het afwijzen van genoemde raketten door Scandilux 
dreigde bovendien te leiden tot grotere verschillen van 
mening over veiligheidsbeleid tussen 'Noord' en 
'Zuid' in de internationale sociaal-democratische be
weging, en tot een afbrokkeling van de consensus op 
dit gebied binnen de NAVO-landen afzonderlijk en de 
NA VO als geheel. 
In die omstandigheden zullen tenminste drie vragen 
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met betrekking tot de toekomst van Scandilux beant
woord moeten worden: 
1) Moet Scandilux blijven fungeren als een gezamen
lijk forum voor de kleine Westeuropese partijen en de 
SPD? De jalouzie van sommige met regeringsmacht 
beklede partijen in Zuid-Europa en de gevaren van een 
verscherping van de Noord-Zuid-tegenstelling vor
men niet het enige argument om de 'exclusiviteit' van 
Scandilux te doorbreken. Belangrijker is dat de Franse 
PS een sleutelrol zal vervullen bij het toekomstige 
Westeuropese veiligheidsbeleid. Zonder de PS kan op 
partij- noch regeringsniveau een uitvoerbaar en rea
listisch beleid voor West-Europa worden ontwikkeld. 
Scandilux is, met zijn voorkeur voor opvattingen als 
van de SPD, inderdaad niet de meest aangewezen 
plaats voor een uitwerking van wat uiteindelijk toch 
een compromis tussen SPD en PS zou zijn. Een werke
lijke toenadering tussen die twee is echter te onzeker 
om er Scandilux aan op te offeren - nog los van het 
feit dat enkele Scandilux-partijen zo'n overeenkomst 
niet graag zouden ondersteunen. 
Op het ogenblik willen alle deelnemende partijen 
Scandilux in zijn bestaande vorm voortzetten, terwijl 
zelfs de PS haar gereserveerde houding lijkt te hebben 
laten varen. De groep zal daarom gebaseerd blijven op 
'overeenkomst in opvattingen' , zoals in ieder geval ten 
sterkste door de Scandinavische partijen bepleit 
wordt. 
2) Moet de agenda van Scandilux worden veranderd, 
nu er niet meer één bepaald vraagstuk is dat de bijeen
komsten structuur en continuïteit geeft? Ervan uit
gaande dat er zich niet opnieuw zo'n belangrijk en ur
gent thema aandient, bestaat het gevaar dat de discus
sie over 'de actuele situatie' in borrelpraat zal ontaar
den. Een zekere structurering van de bijeenkomsten 
en van de te bespreken onderwerpen lijkt noodzake
lijk, hoewel dat anderzijds ten koste kan gaan van de 
openheid en spontaniteit die de Scandilux-discussie 
vaak kenmerkten. 
Er bestaat al een duidelijke neiging om het belang van 
een vaste agenda te onderkennen. Ook wordt, zoals al 
opgemerkt, in toenemende mate gediscussieerd aan de 
hand van formele stukken - niet om het over specifie
ke beleidsvoorstellen eens te worden, maar om de be
raadslagingen structuur en inhoud te geven. Het is dan 
ook niet uitgesloten dat Scandilux zich zou kunnen 
ontwikkelen tot een Europese studiegroep op acade
misch niveau over veiligheidsbeleid. 
Dat strookt echter nauwelijks met de wensen van de 
druk bezette, pragmatische politici die de bijeen
komsten van Scandilux bijwonen. Willen zij in de dis
cussie belang blijven stellen, dan zal deze een duidelij
ke en zichtbare beleidsrelevantie moeten hebben en 
aan moeten sluiten bij de problemen die de formule
ring van een nationaal veiligheidsbeleid oproept. Men 
zou de Scylla van de borrelplaat en de Charybdis van 
een academische studieclub kunnen vermijden door 
de discussie over lopende zaken op nationaal en inter
nationaal niveau te koppelen aan het streven - niet 
om een gemeenschappelijk beleid te formuleren, maar 
om een gemeenschappelijk perspectief te ontwikkelen 
op de problemen waarmee het veiligheidsbeleid de 



Europese sociaal-democratie in de toekomst zal con
fronteren. 
3) Dat brengt ons op de derde vraag: wat zou een der
gelijk beleidsoriëntatie moeten inhouden? Hierboven 
werd gesteld dat de Scandilux-partijen een gezamen
lijk perspectief delen, bestaande uit: 
• het begrip 'gedeelde veiligheid'; 
• 'Europeanisering' van de verdediging van West
Europa' 
• een gede-nucleariseerd een defensief georiënteerde 
NAVO. 
Vooralsnog bestaat er geen consensus over deze be
grippen en over hun mogelijke politieke en economi
sche consequenties, maar er bestaat wel een vrij alge
meen gedeelde opvatting dat ze de basis zouden kun
nen vormen van de alternatief voor de bestaande 
NAVO-filosofie. Er zal echter nog veel werk moeten 
worden verzet voor ze 'rijp' zijn om in concrete 
beleidsopties te worden vertaald. Scandilux zou een 
geschikt forum kunnen vormen om de politieke aspec
ten en implicaties van deze nieuwe begrippen te 
bespreken, en mogelijk ook om er een concreet en po-
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Juditb Herzberg 
debuteerde als dichteres in 
1963 met de bundel Zeepost. 
Voor Botshol (1980) kreeg zij 
de Jan Campertprijs voor 
poëzie. Voor haar toneelwerk 
ontving zij in 1984 de 
Vondel prijs. Vorig jaar 
verscheen de dichtbundel 
Dagrest. 

'Vrouw, eiseres' 

'Vrouw, eiseres' 

'Vrouw, eiseres' vreemd vond ik dat, 
Liever, dacht ik, word ik verlaten 
dan dat ik ophoud lief te hebben. 
Was toen nog niet gewezen 
op het narcistisch onderspit 
waarvan me werd verzekerd dat 
(maar dat was na mijn tiende) 
het delven moet worden vermeden. 

Wachten 

Wachten 

Bliksemsnel schminck ik ze om of kam af: weg snor weg 
blond weg deze heren benen en vul er voor in: 
je bittere chocoladeogen je smokkelaarsloop op brede zolen 
ik doe ze andere handen aan en ik verkleed ze helemaal 
tot op het bot verkleed ik ze tot op het hart smeed ik ze om
maar niet lang pakt het, ze schijnen meteen door jou heen 
en in hen roept hun eigen afspraak: 'ja vanavond om half acht 
wacht ik daar op je.' Zo kijken ze zoekend en zeker rond 
vervormen misschien mij één honderdste seconde 
tot wie ze verlangen te zien maar weten meteen beter, net als ik, 
zodra jij er bent, het bent, niet hoeft te worden herkend. 
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Signalementen 

Heimwee Daar de toekomst 

Het moet zo'n zeven jaar geleden zijn, dat de toenma
lige kersverse minister-presidentA.A.M. van Agt zich 
in een onbewaakt ogenblik enigszins schamper heeft 
uitgelaten over de verworvenheden van de jaren 
zestig. Daar moest het maar eens mee uit zijn, was on
geveer de teneur van zijn opmerking, want die waren 
te duur, zo ze al de betiteling verworvenheden verdien
den. Even was het huis toen te klein. Vooral aan lin
kerzijde, waar de ' jaren zestig' bijkans met het aureool 
van heiligheid waren getooid, was de opwinding 
groot. Den Uy/ was verontwaardigd, de eeuwig jeug
dige columnist van de Haagse Post, H .l. Hofland, 
zelfs diep geraakt. Het geval wil nu dat sindsdien Van 
Agt's opvatting over de produkten van die gedenk
waardige culturele revolutie behoorlijk gemeengoed is 
geworden (althans op een aantal belangrijke onderde
len), niet in het minst juist aan linkerzijde, hierin aan
gevuurd door, 0 ironie, vooral diezelfde Haagse Post. 
Inmiddels blijkt de geest van zelfkritiek nu ook krin
gen van 'klein-links' te hebben aangeraakt. 
Bedoeld is een bundel getiteld Maatschappijvernieu
wers in verwarring, in 1984 door het Amsterdams 
politiek-cultureel centrum De Populier uitgebracht als 
eersteling in een nieuwe reeks uitgaven over de proble
men en perspectieven van links. Dat hierbij vooral de 
ervaringswereld van de generatie van de jaren zestig 
tot uitgangspunt wordt genomen, blijkt ondermeer uit 
het romantisch aandoende motto van de serie: 'Heim
wee naar de toekomst'. In menig opzicht is Maat
schappijvernieuwers in verwarring een alleraardigste 
uitgave, misschien wel het meest omdat het die ver
warring zo goed in beeld brengt. Kernvraag lijkt te 
zijn: is er nog wel een bestaansgrond voor 'radicaal 
links' , dat wil zeggen voor een partijpolitieke formatie 
links van de sociaal-democratie. Immers, niet alleen 
verkeren de kleine linkse partijen PPR, PSP en CPN 
in verregaande staat van stagnatie of zelfs ontbinding 
en tekent een 'doorbraak' naar klein-linkse samen
werking zich niettemin nog nauwelijks af (bijdragen 
van André Roe/ols en Bob Groen). Erger is dat zoveel 
van het klein-linkse gedachtengoed uit illusies en an
dere blinde vlekken blijkt te bestaan, zoals Hubert 
Smeets in een prikkelende, ironiserende inleiding be
toogt. En Anet B/eich vraagt zich af of, als kennelijk 
de tendens tot monomanie en zwart-wit-ververij in 
marxistische en andere radicale denkschema's inge
bakken zit, klein-links dan niet wegens onverbeterlij
ke wereldvreemdheid en onverdraagzaamheid hele
maal verdient te worden afgeschreven. Ze vindt uitein
delijk van niet (geloof ik), maar alleen maar omdat de 
PvdA het volgens haar niet zonder linkse luis in de pels 

stellen kan. In het kennelijke besef dat zo'n redenering 
wel een hele zwakke, want negatief gefundeerde iden
titeit oplevert, gaan Simon Franke en Marijke Lint
horst op zoek naar een ideologische en theoretische 
noemer waarop een vernieuwd klein links zich zou 
kunnen verenigen. Ze pleiten voor een vreedzaam sa
menleven van 'getuigers' en 'hervormers' en voor een 
'radicaal-reformistische' strategie van kleine stappen 
op weg naar een utopisch einddoel. Zich realiserend 
dat ze hiermee klein-links wel heel erg dreigen te 'so
ciaal-democratiseren' (in de negatieve betekenis) 
rechtvaardigen ze hun keuze door klein-links recht
streeks in de traditie van de vroege SDAP te plaatsen. 
Al doende gaan de twee auteurs echter wel erg gemak
kelijk voorbij aan de anarchistische en anti-parlemen
taire wortels en tradities van (delen van) klein-links. 
Bovendien beroepen ze zich voor hun radicaal-refor
misme - een vreemde toevoeging: dat 'radicaal'; als
of socialistisch reformisme ooit niet radicaal kan 
zijn - op een voor klein-links wel heel ketterse den
ker, namelijk Marx' eerste revisionist Eduard 
Bernstein, die zoals bekend in utopieën niet bijster 
geïnteresseerd was (in democratie en sociale vooruit
gang des te meer). Een interessant, curieus stuk. 
Al lezende vraagt men zich af wat het nu precies is dat 
aardige en verstandige mensen als de auteurs van deze 
bundel weerhoudt om zich gewoon bij de Partij van de 
Arbeid aan te sluiten (waartoe Den Uyl hen in een in
terview in De Waarheid ook in bedekte termen heeft 
opgeroepen). Afgezien van horizontaal-communis
ten, compromisloze pacifisten en doorgeslagen mi
lieubewegers is er voor 'radicale reformisten' in de 
PvdA toch volop ruimte, zou je zeggen. De ideeën die 
bijvoorbeeld Titia Bos en Fo/kert Catz in deze bundel 
met betrekking tot arbeidstijdverkorting, herverde
ling van arbeid en verzelfstandiging ontvouwen zullen 
misschien niet in volle omvang in de PvdA op een 
meerderheid kunnen rekenen, maar ze maken in grote 
trekken zeker deel uit van het momenteel heersende 
gedachtengoed en voegen daar soms zelfs nog wel iets 
aan toe. Zou het een culturele kwestie zijn, een afge
schrikt worden door de cultuur van een grote, op 
machtsvorming gerichte partij? Ofschoon een verblijf 
in één van de klein-linkse partijen volgens sommige 
auteurs momenteel ook geen pretje schijnt te zijn, 
biedt een interview met Irene Vorrink in deze bundel 
wel enig idee van wat als afstotend in de PvdA-cultuur 
voor buitenst anders moet overkomen: 'Dat air van wij 
hebben de wijsheid in pacht, en daarbij een niet altijd 
ontzien van de gevoelens van andere mensen, en wei
nig openstaan' (blz. 94). 
In een fraai interview van Max van Weeze/ met Joop 
den Uyl draait de PvdA-leider zoals gebruikelijk de 
vraagstelling om, of liever: hij verandert hem van rich
ting. Niet de geleidelijkheid en het tamme van haar 
koers (zoals Van WeezeI suggereert) maar het radicale 
en arrogante ervan zijn de PvdA in de jaren zeventig 
opgebroken. Niet klein-links - want voor die kon het 
toen allemaal niet radicaal en arrogant genoeg zijn -
maar de centrum-krachten in de Nederlandse politiek, 
dat wil zeggen de christen-democratie, heeft de PvdA 
daarmee voor het hoofd gestoten, zichzelf zo de moge-
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Iijkheid ontnemend om voldoende draagvlak voor 
blijvende maatschappelijke hervormingen te schep
pen. Het is een opmerkelijke ontboezeming van Den 
Uyl, die daarmee met enige vertraging de kritiek van 
Van Agt op de jaren zestig op z'n minst ten dele lijkt te 
onderschrijven. Immers, de polarisatiestrategie en bij
passende cultuur (zowel extern als intern) was één van . 
de 'verworvenheden' van die tijd. Den Uyl: 'Het 
kabinet-Den Uyl is vastgelopen door een overmaat 
aan radicalisme . .. We hebben het compromis te veel 
uit het oog verloren' (blz. 66). 
Wie denkt dat Den Uyl vervolgens de lessen uit die 
vaststelling trekt, komt echter bedrogen uit. De ar
beidsverkorting moet volgens hem wettelijk, dat wil 
zeggen met dwang worden opgelegd, terwijl Den Uyl 
ook niet terugschrikt van het instellen van ar
beidsplicht voor vrouwen als noodzakelijke pendant 
van een drastische verkorting van de arbeidsweek. 
Pleidooien voor een atv-strategie die meer rekening 
houdt met de spankracht en het zelforganisatievermo
gen van het bedrijfsleven en waarin dus de vakbewe
ging een belangrijke maatschappijhervormende rol 
krijgt te vervullen (onder andere van P. Vos en P. Kal
malM. Krop onder de titel 'de logica van het compro
mis' in het Vierde jaarboek voor het democratisch
socialisme) worden door Den Uyl als 'veredeld libera
lisme' ruw van de hand gewezen. Liever verliest hij 
zich weer in een vurig pleidooi voor een 'geordende, 
planmatig georganiseerde samenleving'. Dat zo'n 
koers, zeker als hij net zo staatsgericht wordt opgevat 
als in de jaren zeventig het geval was, weer gemakke
lijk kan leiden tot het vruchteloze radicalisme waar het 
kabinet-Den Uyl kennelijk op is gestrand, ontgaat zo
wel interviewer als geïnterviewde. Den Uyl's betoog 
schreeuwt duidelijk om een nadere uitwerking door 
hemzelf, zowel van z'n zelfkritische analytische aspec
ten als van z'n programmatische en strategische (Den 
Uyl's latere artikel in Spil, 39/40 (herfst 1984) hield 
wat het onderwerp planning betreft helaas ook daar 
op waar het net interessant begon te worden). Dit 
wordt des te dringender nu het er steeds meer naar uit
ziet dat in 1986 dat tweede Kabinet-Den Uyl er toch 
gaat komen. Het zou jammer zijn, indien dat op de
zelfde klippen liep als zijn voorganger. 
Enkele andere opmerkingen van Den Uyl in hetzelfde 
interview vormen een passende overgang naar een 
tweede uitgave in deze serie van De Populier. Het is in 
december 1984 verschenen en betreft de 'werkbewe
ging' en diens relatie met traditioneel links. De titel 
luidt 'Idealisten in zaken. Den Uyl heeft namelijk nau
welijks een goed woord over voor het 'alternatieve 
werkcircuit' , voor het idealistische klussen. Met alle 
respect voor de goede bedoelingen acht hij het een be
dreiging voor de noodzakelijke arbeidstijdverkorting, 
voor het stelsel van sociale zekerheid en voor het recht 
op volwaardige arbeid. Hij begrijpt niet dat 'het lieve
lingskind van rechts, het alternatieve werkcircuit, 
door links wordt geadopteerd' (blz. 70). 
Idealisten in zaken probeert in dit debat enige helder
heid te brengen. Dat bevat artikelen die inzicht ver
schaffen in het tamelijk diffuse karakter van deze 
'werkbeweging' en onderdelen ervan. Zo gaat er een 
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over de 'mens- en milieuvriendelijke ondernemingen' , 
de MEMO-beweging, één over het buurteconomie
concept, één over vrouwenbedrijven, één over de ver
binding die in kraakpanden tussen wonen en werken 
wordt gelegd en tenslotte één over de relatie met de tra
ditionele arbeiderscooperaties. Het boekje gaat in op 
de verschillende motieven die aan het deelnemen aan 
deze werkbeweging ten grondslag kunnen liggen, over 
de mogelijke onderlinge strijdigheid ervan, over de in
terne en externe oorzaken van succes en falen van al
ternatieve ondernemingen en tenslotte over de relatie 
met 'traditioneel links' (partij en vakbeweging). 
In een interview met FNV -ondervoorzitter Johan Ste
kelen burg en in een ronde tafelgesprek waaraan onder 
anderen Hedy d'Ancona en Ruud Vreeman (Ver
voersbond FNV) deelnemen, komen de punten van af
finiteit en wrijving aardig naar voren. Gelegenheid tot 
'herkenning' biedt natuurlijk de wens tot zelfbeheer , 
tot niet-vervreemdende arbeid, tot het vervaardigen 
van onschadelijke en 'nuttige' producten, tot horizon
tale arbeidsverhoudingen, enzovoort. Anderzijds is 
traditioneel links bevreesd voor de ondermijnende 
werking die van dit soort bedrijfjes uitgaat op de so
ciale zekerheid en de reguliere beroepsarbeid. Van een 
pleidooi voor een basisinkomen moeten de traditione
le linksen bovendien niets hebben. Er klinkt een on
dertoon van verwijt door: de werkbeweging is parasi
tair (men leeft veelal van uitkeringen) en elitair (men 
produceert duur en dus niet voor de gewone manl 
vrouw). 
Idealisten in zaken is een nuttig en leesbaar boekje, zij 
het dat feitelijke gegevens (om hoeveel bedrijfjes en 
personen gaat het eigenlijk?) node worden gemist en 
ook de principiële vraag naar de algemene toepasbaar
heid van dit bedrijfs- en werkconcept eigenlijk niet 
gesteld wordt. Kan de werkbeweging ooit meer zijn 
dan een soms meer, soms wat minder te waarderen 
toevoeging aan de commerciële ondernemingsgewijze 
produktie, die vooral in de ambachtelijke sfeer als 
broedplaats dient voor nieuwe produkten en werkvor
men? Het boekje eindigt met de oproep tot een 'breder 
overleg' tussen werkbeweging en traditioneel links, 
onder de constatering dat de strategie van geen van 
beide 'op korte termijn de markteconomie zal opbla
zen'. Tot dan was echter nog niet beweerd dat dit het 
doel van (één van) beide is, respectievelijk zou moeten 
zijn. Arbeiderszelfbestuur veronderstelt toch een ze
kere vorm van vrije markteconomie, zou je zeggen. 
Anders komt er van dat zelfbeheer weinig terecht. Bo
vendien moet je je ook als socialist niet indenken dat 
de produktie geheel los van markteconomische princi
pes zou komen te staan. Consumenten en werkzoe
kenden zijn niet erg gebaat bij teveel autonomie van 
producenten, zoals het Joegoslavische voorbeeld laat 
zien. Voldoende is hij geenszins, maar als graadmeter 
voor 'maatschappelijk nuttige' produktie heeft de 
markt zich toch wel onmisbaar bewezen. Dan zien we, 
tenslotte, nog afvan de door Hubert Smeets in het eer
ste Populier-boekje opgeworpen vraag 'of er niet een 
relatie is tussen democratie en economische vrijheid?'. 
Aan zulke dingen merkt men dat de boekjes niet strak 
genoeg geredigeerd zijn. Je herkent er de jaren zestig 
in. Niettemin, stimulerende lektuur . (mk) 



Boeken 

Sociaal-democratie tussen revolutie en parle
mentarisme 

F;iso Wielenga bespreekt: 
Sebastian Haffner, De verraden revolutie. Duitsland 
1918/ 1919: hoe was het werkelijk?, Weesp 1983; uit 
het Duits vertaald door Piet Jaarsma. 

Revolutie of parlementarisme? - het debat over de te 
kiezen weg naar het socialisme zoals dat in de late ja
ren van de negentiende en de vroege jaren van de twin
tigste eeuw werd gevoerd, is zonder enige twijfel een 
van de centrale aspecten in de geschiedenis van de in
ternationale socialistische beweging. Vrijwel geen her
denking of terugblik gaat voorbij zonder verwijzing 
naar de zich aan het eind van de negentiende eeuw ma
nifesterende kloof tussen revolutionaire theorie ener
zijds en reformistische praktijk anderzijds. De voort
durende spanning tussen beide polen leidde tot scher
pe ideologische confrontatie en verdeeldheid, die in 
sommige landen ook gevolgen hadden voor de poli
tiek-organisatorische eenheid. Ook nadat de beslis
sing was gevallen ten voordele van het parlementa
risme behield het thema echter zijn actualiteit. Na de 
Eerstè Wereldoorlog, toen overal in Europa de oude 
orde wankelde of reeds was ingestort werd het onder
werp zelfs van direct politiek-strategisch belang. Zelfs 
Nederland, dat de sociale desorganisatie ten gevolge 
van de Eerste Wereldoorlog vrijwel aan zich voorbij 
had zien gaan,leek - al was het dan maar even - zich 
te scharen onder die groep van landen, waar zich revo
luties (hadden) voltrokken. Troelstra overschatte ech
ter in zijn flirt met de revolutie zowel de stemming in 
de eigen partij als die onder de bevolking en zo ging 
zijn poging als roemloze 'vergissing' de vaderlandse 
geschiedenis in. 
In Duitsland was de situatie precies omgekeerd: een 
oorlogsmoede massa van matrozen, soldaten en arbei
ders maakte de revolutie, zelfstandig en spontaan. 
Hier was het de sociaal-democratische partijleiding 
die de revolutie niet wilde, maar zich door de loop der 
gebeurtenissen gedwongen voelde zich aan het hoofd 
te stellen, zij het met de vooropgezette bedoeling de re
volutie 'in te dammen' . Het uiteindelijk resultaat was 
een gewelddadige onderdrukking die in 1919 de vorm 
van een bloedige burgeroorlog aannam. In geen enkel 
land is de spanning tussen revolutie en parlementa
risme dan ook zo dramatisch aan het licht getreden als 
in Duitsland, waarmee niet alleen gedoeld wordt op de 
gebeurtenissen van het revolutiejaar zelf, maar vooral 
op de gevolgen: de eerste Duitse democratie ging met 
groot gebrek aan legitimiteit haar korte geschiedenis 
in . Reeds na de verkiezingen van 1920 was er in de 

Rijksdag geen meerderheid meer, die zich onvoor
waardelijk gebonden wist aan de burgerlijk-parlemen
taire grondslagen van de nieuwe constitutie. De Wei
mar Republiek was in haar eerste levensjaar al een 're
publiek zonder republiekeinen ' . 
Tegen de achtergrond van de definitieve ondergang 
van de republiek in 1933 is in de geschiedschrijving 
over de Duitse revolutie veelvuldig de vraag gesteld , in 
hoeverre deze latere ondergang te vermijden zou zijn 
geweest wanneer de revolutie een ander verloop zou 
hebben gehad. Door deze vraag die zo eng verbonden 
is met de catastrofe van het nationaal-socialisme, be
hoort de revolutie van 1918/19 tot de meest controver
siële onderwerpen binnen de Duitse historiografie. 
Lange tijd is daarbij de interpretatie overheersend ge
weest dat in het revolutiejaar Duitsland voor de keuze 
stond tussen parlementaire democratie en proletari
sche dictatuur. Aldus werd tegelijk een rechtvaardi
ging geleverd voor de gewelddadige onderdrukking. 
In deze beoordeling wordt echter de invloed van de ra
dicale stroming op de revolterende massa's - in ieder 
geval in de beginfase - sterk overschat. Realistischer 
is de stelling, dat de revolutie de sociaal-democratie 
kansen heeft geboden grondslagen te leggen voor een 
democratisch socialistische republiek - kansen die zij 
onvoldoende heeft benut. Hiermee is de vraag gesteld 
naar de precieze omvang van de speelruimte, die in de 
chaotische laatste maanden van 1918 voor de SPD 
bestond. De beantwoording van deze vraag varieert, 
afhankelijk van de politieke stellingname van de inter
pretator, van het felle verwijt aan de sociaal-democra
tie op het beslissende moment niet de weg voor het so
cialisme te hebben vrijgemaakt, tot de meer genuan
ceerde interpretatie met oog voor de beperkte hande
lingsmogelijkheden voor de SPD. 

'Hoe was het werkelijk?' 
Haffner's De verraden revolutie is het derde boek van 
zijn hand, dat vertaald op de Nederlandse markt ver
schenen is . Kanttekeningen bij Hitter en zijn biografie 
Churchill hadden het Nederlandse lezerspubliek reeds 
met zijn psychologiserende aanpak, zijn eruditie en 
zijn veelal prettig leesbare schrijfstijl doen kennisma
ken. De publicist Haffner bleek in staat ook buiten de 
historische vakkring een lezerspubliek aan te spreken, 
een prestatie waar vele historici jaloers op mogen zijn . 
Het succes van de eerdere vertalingen moet de reden 
zijn geweest, dat in 1983 een Nederlandse uitgave van 
De verraden revolutie verscheen. De eerste Duitse edi
tie dateert van 1969 en aan de heruitgave van 1979 is 
alleen een nawoord toegevoegd, zodat het boek niet 
als recent kan worden beschouwd . Een bezwaar dat 
Haffner in zijn nawoord van 1979 zelf overigens niet 
onderkent. Inmiddels een aantal strepen conservatie
ver geworden, neemt hij weliswaar afstand van de 
'dikwijls te opgewonden betoogtrant' en het 'te emo
tioneel pro en contra' van de eerste uitgave, maar acht 
'de feiten ' onveranderd. 'Hoe was het werkelijk?', 
ook de ondertitel stapt heen over het controversiële 
karakter van de geschiedschrijving over de revolutie 
van 1918/19 en suggereert 'het laatste woord in de 
kwestie' te zijn. Een dergelijk historische geschiedsop-
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vatting moet onder historici vanaf het begin op z'n 
minst enig wantrouwen wekken. Niet zonder reden, 
zoals bij nadere lezing blijkt. 
De titel van het boek maakt direct duidelijk hoe Haff
ner de handelwijze van de sociaal-democraten op hun 
sleutelpositie waardeert. Zijn morele verontwaardi
ging over de rol van de SPD die op haar eigen aanhang 
laat schieten, richt zich daarbij vooral op de sociaal
democratische voorman Priedrich Ebert. Uitvoerig en 
met oog voor details beschrijft hij stap voor stap de ge
beurtenissen vanaf september 1918 tot aan de misluk
king van de rechtse Kapp-putsch van maart 1920. Zijn 
verdienste daarbij is, dat hij orde weet te brengen in de 
chaotische aaneenschakeling van ontwikkelingen die 
zich na de Duitse militaire nederlaag voltrokken. 
Door zijn beeldend taalgebruik en zijn soms wel erg 
ver gaand inlevingsvermogen ontstaat schijnbaar een 
ooggetuigeverslag, waarbij sommige passages bijna 
als een spannend jongensboek lezen. We zien hoe 
Ebert, 'grimmig zwijgend ... zonder zichtbare opwin
ding, maar met een bleek gezicht en samengeknepen 
lippen' op de hoogte wordt gebracht van een 'jobstij
ding' en we horen hem voor zich uit praten of we er 
zelf bij zijn. Gelukkig blijven dergelijke zinsneden be
perkt in aantal. 
Terecht begint Haffner zijn uiteenzetting met een 
hoofdstuk over de sociaal-democratie in het Keizer
rijk. 'Een scheef dichtgeknoopt vest', zo omschrijft 
hij treffend de anachronistische politieke en economi
sche machtsverdeling in het keizerlijke Duitsland. On
danks de sterke machtspositie van de bourgeoisie, was 
het nog steeds de aristocratie die op politiek niveau de 
lakens uitdeelde. Er was weliswaar een parlement, ge
kozen via algemeen kiesrecht, maar de vrijwel afwezi
ge machtsmiddelen tegenover regering en keizer 
maakten dat het predikaat parlementaire democratie 
op Duitsland niet van toepassing was. Voor de sociaal
democraten was in dit bestel slechts een derderangs 
plaats als 'vaterlandslose Gesellen' . Met het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog en het parlementaire fiat 
voor de oorlogskredieten, mede mogelijk gemaakt 
door het sociaal-democratische 'ja', lijkt hierin veran
dering te komen. Met veel nadruk op de reeds eerder 
voorzichtig begonnen integratie van de sociaal
democraten in het Keizerrijk ziet Haffner voor de late 
oorlogsjaren zelfs een akkoord bereikt met monarchie 
en kapitalisme. Dat mag, vooruitlopend op de gema
tigde rol van de SPD in 1918/19, lijken te kloppen, 
Haffner bagatelliseert daarmee de tot september 1918 
bestaande kloof tussen sociaal-democratie en keizer
rijk: pas toen kreeg de SPD - en met haar de andere 
partijen - de mogelijkheid tot het dragen van politie
ke macht. 
Dat gebeurde niet vanwege de goede diensten verleend 
in oorlogstijd, maar omdat de militaire top de neder
laag onafwendbaar op zich toe zag komen en voor de 
wapenstilstands- en vredesonderhandelingen graag de 
eer aan een burgerregering liet en daarmee afstand 
deed van de sinds 1916 feitelijk bestaande militaire 
dictatuur. Op deze wijze werd Duitsland op 29 sep
tember 1918 geruisloos een parlementaire democratie, 
een politieke omwenteling die een maand later consti-
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tutioneel werd vastgelegd. Haffner typeert met grote 
scherpte het aanbod van de SPD deel te nemen aan de 
regering als een 'onweerstaanbaar lokaas', dat echter 
'vergiftigd' was. Een minderheid in de SPD-fractie 
wenste zich overigens niet voor het naderende 'vuile 
werk' te laten inhuren, maar de gematigde vleugel on
der leiding van Ebert bleek sterker: wellicht in de hoop 
haar 'salonfähigkeit' te kunnen bewijzen en in ieder 
geval om later niet het verwijt te krijgen op een beslis
send moment te hebben afgehaakt, treedt de SPD toe 
tot een kabinet onder leiding van de liberale prins Max 
vonBaden. 
De meerderheid in de Rijksdag, bestaande uit sociaal
democraten, katholieken en liberalen, bleek echter op 
haar taak volstrekt niet berekend en was daardoor 
evenmin in staat de bevolking duidelijk te maken dat 
zich een beslissende machtswisseling had voltrokken. 
Typerend was dat de Rijksdag in deze maand oktober, 
waarin zoveel op het spel stond nauwelijks vergader
de. Voor de oorlogsmoede massa was er geen verschil 
waarneembaar tussen de oude en nieuwe situatie. On
danks het feit dat voortdurend over wapenstilstand 
werd gesproken ging de oorlog voort. Eind oktober 
sprong de vonk in het kruitvat. 

Vredesverlangen 
Directe aanleiding tot de revolutie was het bevel van de 
marineleiding uit te varen voor een laatste wanhoops
offensief tegen Engeland, een besluit dat overigens 
buiten medeweten van de regering in Berlijn was geno
men. De matrozen in Wilhelmshaven weigeren echter 
'eervol' ten onder te gaan en volgen de bevelen om uit 
te varen niet op. Andere marinehavens volgen en van
af 5 november breidt de revolutie zich als een steppe
brand over heel Duitsland uit. Meerdere malen wijst 
Haffner terecht op het feit dat hier geen sprake was 
van een radicale revolutie: de enige impuls was de oor
logsmoeheid en de daaruit voortvloeiende eis dat de 
oude met de oorlog geïdentificeerde orde diende te 
verdwijnen. De als paddestoelen uit de grond schieten
de arbeiders- en soldatenraden streefden primair dit 
doel na en zagen zich aanvankelijk niet als concurren
ten van de Rijksdag, maar als complementaire orga
nen op plaatselijk en regionaal niveau. Deze revolutie 
van onderaf, gedragen door de massa, vulde daarmee 
de revolutie van bovenaf, die ruim een maand eerder 
de parlementarisering had gebracht, aan. Tegelijk ver
hoogde zij de druk op de politieke partijen. 
Voor de SPD was daarmee een ontwikkeling ingezet, 
die zij niet alleen overbodig maar ook gevaarlijk acht
te. Voor haar was de in september/oktober gereali
seerde parlementarisering voldoende en zij vreesde de 
greep op haar achterban, die nu nadrukkelijk van zich 
deed spreken, te verliezen. Zo stak, zoals E. Kolb het 
formuleerde, de SPD 'alleen met tegenzin de Rubicon' 
over, eiste zij het aftreden van de keizer en probeerde 
zij de radenbeweging over te nemen. Ook herstelde zij 
ten slotte onder deze druk de linkse samenwerking. Na 
chaotisch verlopen besprekingen traden de onafhan
kelijke socialisten (USPD), die tijdens de oorlog uit 
protest tegen de sociaal-democratische goedkeuring 
van de oorlogskredieten de SPD hadden verlaten, toe 



tot de regering Ebert en werd een raad van volkscom
missarissen gevormd. De vrees van de SPD door de ra
dicalere elementen van de revolutie overspoeld te wor
den - had niet Liebknecht een half uur nadat de 
sociaal-democraat Scheidemann de republiek had uit
geroepen ook nog de socialistische republiek uitgeroe
pen? - bleef echter bestaan. 
De tragische periode in de geschiedenis van de SPD, 
die in de daarop volgende maanden volgde, wordt 
door Haffner vervolgens beschreven als het doortrap
te verraad van Friedrich Ebert van zijn achterban. 
Veel waarde hecht hij in dit verband aan het Ebert
Groener-pact: de politicus die van de generaal steun 
krijgt toegezegd om koste wat kost de revolutie te on
derdrukken. Haffner maakt daarbij echter de fout om 
de loyaliteit die Groener Ebert beloofde op 10 novem
ber, te verwisselen met het politieke bondgenootschap 
tussen beiden van eind december, toen de door een 
volksmarinedivisie gegijzelde regering haar eigen 
machteloosheid aan den lijve had moeten ondervin
den. Maar Haffner heeft gelijk wanneer hij deze sa
menwerking van nieuwe en oude orde als beslissend 
beschouwd voor de verwijdering tussen SPD en haar 
achterban. Nadat Ebert vlak voor Kerstmis 1918 te
vergeefs een gewapende beslissing had trachten te for
ceren, ontstaat een breuk in de regering van SPD en 
USPD en treedt de revolutie haar tweede, radicalere, 
fase in . Het onderscheid tussen de gebeurtenissen van 
november 1918 en die van na de jaarwisseling wordt 
door Haffner echter onvoldoende gelegd. Was het in 
de eerste fase vooral een volksbeweging geweest die 
haar vredesverlangen had geuit, nu traden socialisti
sche politieke eisen op de voorgrond, waarbij de reeds 
langer sluimerende tegenstelling tussen arbeiders- en 
soldatenraden enerzijds en regering anderzijds naar 
het bloedige dieptepunt van de eerste maanden van 
1919 leidde. Onvoldoende maakt hij duidelijk dat de 
kloof tussen regering en revolutie pas toen werkelijk 
onoverbrugbaar werd en alleen een burgeroorlog nog 
een beslissing kon brengen. Omdat Haffner vanaf het 
eerste begin uitgaat van het 'verraad' van de SPD past 
een dergelijke nuancering ook niet in zijn betoog. 
Noodzakelijk is zij echter wel, zoals in de slotalinea's 
nog zal worden toegelicht. 
De burgeroorlog van 1919 werd uiteindelijk na de on
derdrukking van de radenrepubliek van München be
gin mei definitief 'gewonnen' door de regering. Alleen 
door de steun van de Freikorpsen, die zich uit de terug
gekeerde legeronderdelen onder reactionaire officie
ren formeerden, wist de centrale regering zich ten 
koste van veel bloedvergieten van de raden te ontdoen. 
Daarmee had de SPD echter een Pyrrhusoverwinning 
behaald. De door sociaal-democraten geleide repu
bliek was nu zo afhankelijk geworden van krachten 
die deze republiek vijandig gezind waren, dat de speel
ruimte voor de SPD- nog meer was ingekrompen. 
Daar de legitimiteit van de regering in Berlijn in toene
mende mate door' militair geweld werd afgedwongen, 
groeide het zelfbewustzijn van de voormalig keizerlij
ke officieren zienderogen, een ontwikkeling die door 
het voor Duitsland ongunstige verdrag van Versailles 
een extra impuls kreeg. Met name de voorwaarde dat 

de Reichswehr van vierhonderd duizend naar honderd 
duizend man diende te worden teruggebracht leidde 
vervolgens tot de militaire Kapp-putsch van maart 
1920. Als laatste redmiddel bleef de SPD het uitroepen 
van de algemene staking. Dit maal leed de contra-re
volutie nog de nederlaag, maar weer draalde de SPD 
bij het veiligstellen van dit resultaat. Van een serieuze 
bestraffing van de daders van de coup is geen sprake 
geweest. Voor de tweede maal, aldus Haffner, had de 
SPD de revolutie verraden. 
De Pyrrhusoverwinning van de sociaal-democaten 
blijkt ook uit het voor hen dramatische verloop van de 
verkiezingen sinds januari 1919. Wist de SPD bij deze 
eerste verkiezingen nog 38,5 procent van de stemmen 
te verwerven, terwijl de USPD niet verder kwam dan 
7,5 procent, bij de lokale verkiezingen die in de loop 
van dat jaar plaatsvonden, overvleugelden op veel 
plaatsen de onafhankelijken de moederpartij. De 
grootste electorale afstraffing volgde echter in 1920 na 
de mislukking van de Kapp-putsch. De arbeidersklas
se presenteerde de SPD de rekening voor de sinds no
vember 1918 uitgebleven afrekening met de oude or
de: de partij zag haar aanhang van twaalf en een half 
tot vijf en een half miljoen kiezers ineenschrompelen. 

Verraden of onvoltooide revolutie? 
Haffner's interpretatie van de revolutie is duidelijk: 
de Duitse sociaal-democratie kreeg de revolutie op een 
presenteerblaadje aangeboden, maar zocht reeds in de 
eerste fase steun bij contrarevolutionaire elementen 
om de arbeiders- en soldatenraden te onderdrukken. 
Reden daarvoor was, dat de SPD de formele parle
mentarisering van september/oktober voldoende 
achtte. Door haar optreden, aldus Haffner, verraadde 
de sociaal-democratie de arbeidersklasse, die daar 
evenals de partij zelf zwaar voor heeft moeten boeten: 
in de contrarevolutie lag de kiem voor het Derde Rijk, 
terwijl een andere koers van de SPD Duitsland (en 
Europa) voor het nationaal-socialisme had kunnen 
behoeden. 
Hoe ongelukkig de start van de Weimar-republiek me
de door toedoen van de SPD ook is geweest, met deze 
these wordt te gemakkelijk vooruitgelopen op de late
re ondergang van de eerste Duitse democratie. Daar 
iedere handeling tegen deze latere achtergrond wordt 
geplaatst blijft een verklaring voor de houding van de 
SPD vrijwel geheel achterwege. Het gevolg is dat 
Haffner in zijn morele verontwaardiging voorbij gaat 
aan het dilemma van de politieke situatie van de laat
ste maanden van 1918. Enerzijds waren de grote prak
tische problemen die samenhingen met de verloren 
oorlog (demobilisatie van acht miljoen soldaten, 
voedselvoorziening enzovoort) zonder de steun van de 
oude militaire en bureaucratische elites nauwelijk 
oplosbaar. Anderzijds moet nu ernst gemaakt worden 
met de invoering en legitimatie van een parlementaire 
democratie, waarin de vertegenwoordigers van die 
oude orde juist een ondergeschikte plaats zouden 
moeten krijgen. In deze spanning ligt een belangrijke 
sleutel voor de verklaring van de houding van de SPD: 
hier faalde de SPD, niet uit 'verraad', maar uit een 
mengeling van foute politieke taxaties en een strikt 

socialisme en democratie 
nummer 2 

75 februari 1985 



socialisme en democratie 
nummer 2 
februari 1985 

formeel-parlementaire denkwijze. 
Toen de daarop onvoorbereide SPD de macht in de 
schoot werd gelegd, realiseerde zij zich in haar streven 
naar een zo ordelijk mogelijk verloop van de overgang 
van oorlog naar vrede onvoldoende, dat voor het 
welslagen van een parlementaire democratie aan be
paalde maatschappelijke voorwaarden moet worden 
voldaan. Door een sterke onderschatting van de 
kracht die de antidemocratische elementen nog zou
den kunnen opbrengen en de praktische noodzaak van 
op z'n minst enige bestuurlijke continuïteit heeft de 
SPD de machtsvraag onvoldoende gesteld. Kostbare 
maanden gingen verloren toen de SPD in de eerste fase 
draalde over te gaan tot hervormingen die tot identifi
catie van de arbeidersklasse met het nieuwe regime 
hadden kunnen leiden. Tegelijkertijd hadden deze 
hervormingen de reactionaire krachten duidelijk kun
nen maken hoe de machtsverhoudingen in de jonge re
publiek dienden te worden gestructureerd. Met een ze
kere starre parlementaire oriëntatie verschoof de SPD 
dergelijke beslissingen echter tot na de uitgeschreven 
verkiezingen. Aldus ontbrak het de SPD aan door
tastendheid, waarna met het inzetten van de tweede 
fase de sociaal-democratie definitief verstrikt raakte 
in de netten van de contrarevolutie. Het is dit verstrik
kingsproces, door Haffner ten onrechte als een vroege 
keus van de SPD voor de reactie geïnterpreteerd, dat 
de eigenlijke kern vormt van de gebeurtenissen van 
1918/19. 
Eén van de redenen dat dit proces buiten beeid-moest 
blijven is de op 'grote mannen' georiënteerde ge
schiedbenadering van Haffner. Door de sterk eenzij
dige nadruk op het handelen en denken van partijlei
der Ebert komt hij aan een genuanceerde benadering 
van de partij als geheel niet toe. Haffner's boek krijgt 
aldus het karakter van een genadeloze afrekening met 
Friedrich Ebert, die 'roemloos in de geschiedenis' 
voortleeft. Het zal in het debat over de Duitse revolu
tie wel altijd een strijdpunt blijven in hoeverre de late
re nationaal-socialistische dictatuur door een andere 
opstelling van de SPD voorkomen had kunnen wor
den. Uitspraken over de ontwikkeling van een sterker 
in de sociaal-democratische achterban gelegitimeerde 
republiek blijven noodzakelijkerwijs koffiedikkijke
rij. Ondanks de fouten die de SPD hier heeft gemaakt, 
gaat het echter niet aan de sociaal-democraten een di
recte schuld in de schoenen te schuiven voor de onder
gang van de Weimar-republiek. 
Slachtoffers kunnen nooit verantwoordelijk gesteld 
worden voor de daden van hun beulen. Het is de tra
giek van de Duitse revolutie van 1918/19 dat de 
sociaal-democratie niet de politieke Kracht en het in
zicht bezat om de politieke omwenteling die zich in het 
spoor van de verloren oorlog had voltrokken, met de 
steun van de haar aanvankelijk welgezinde masÖ'Ü 's af 
te maken. De sociaal-democratie heeft de revolutie 
dan ook niet verraden, zij heeft haar niet weten te vol
tooien. 

Friso Wielenga is wetenschappelijk assistent bij de 
vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Vrije Univer
siteit. 
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Pen op Papier 

Drees 

In Socialisme en Democratie van november 1984 komt 
onder 'pen op papier' een gedeelte voor uit een door mij 
ingezonden artikel over de breuk tussen PvdA en KVP 
in 1958, gevolgd door een ' korte' reactie op twee 
hoofdpunten, zoals die zijn opgetekend door uw re
dactiesecretaris, namens Drees. Het is nodig u te doen 
weten dat die tweevoudige reactie tweeërlei correctie 
behoeft. 
Allereerst wordt met betrekking tot de zeven eisen van 
Burger vermeld dat 'hij daarover niet vooraf met de 
ministers van de PvdA heeft gesproken '. De werke
lijkheid is dat fractievoorzitter Burger ter bespreking 
van die aangelegenheid het fractiebureau met de PvdA 
ministers bijeen geroepen heeft. Het gevolg was een 
uitvoerige discussie waaraan ook Drees deelnam. Eer
der heeft hij dat trouwens nimmer ontkend, integen
deel. 
Ten tweede wordt het vitale standpunt van de KVP mi
nisters om kamerontbinding te prefereren boven af
treden van het kabinet thans plotseling als zo erg ver
trouwelijk weergegeven dat Drees er zelfs met de frac
tievoorzitter niet over kon spreken. In Drees 90, pag. 
80 staat echter met betrekking tot de voorkeur voor 
kamerontbinding of aftreden van het kabinet: de mi
nisters van de KVP voelden daarvoor (namelijk ka
merontbinding in plaats van aftreden) in de hoop dat 
als men maar tot de verkiezingen samenbleef er mis
schien na de verkiezingen nog kans was tot herstel van 
de samenwerking. Het standpunt van de KVP
ministers was dus niet zomaar; integendeel wel door
dacht en plausibel. Drees, zelf aan het woord, wist 
maar al te goed wat hij schreef. Hij wist uiteraard ook 
dat een dergelijk verstrekkend aspect niet buiten de 
fractievoorzitter om kon opereren. 
Het is duidelijk dat uit de 'pen op papier' van de heer 
Van den Berg een andere geschiedenis vloeit, dan die 
welke ik heb beleefd. 

J.A. W. Burger, Wassenaar. 

Naschrift: J.Th.J. van den Berg 

De suggestie als zou de reactie op Burgers 'pen op pa
pier' meer of anders bevatten dan Drees' woorden is 
onjuist. 
(Discussie gesloten, red.). 
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Te gemakkelijk gelijk 

Is een minister die kunstprijzen moet toekennen daar- W. Polak 
bij evenzeer gebonden aan het oordeel van anderen als Lid van de Raad van State en 
het staatshoofd wanneer zij de Troonrede voorleest? lid van de redactie van SenD 
Of heeft die minister ook enige eigen verantwoorde-
lijkheid? Bijna alle critici zijn luidruchtig over minis-
ter Brinkman heengevallen toen hij weigerde de P. C. 
Hooftprijs toe te kennen aan Hugo Brandt Corstius, 
die toevallig ook Stoker en Piet Grijs heet. Zij hadden 
gelijk , maar velen hebben zich een te gemakkelijk ge-
lijk verschaft . 
Moet de minister prijzen wat jury's wijzen? In princi
pe ja, eenvoudig omdat het gaat om een oordeel op een 
bijzonder gebied, waarbij men er van uit moet gaan, 
dat het oordeel van speciaal daartoe aangezochte des
kundigen beter is dan dat van politici . 
Maar geldt dat altijd? Toen B en W van Amsterdam 
weigerden de Prozaprijs van de stad toe te kennen aan 
F. Weinreb was dat op grond van zuiver politieke 
overwegingen: een man op wie zo zware verdenkingen 
rustten wat betreft zijn activiteiten tijdens de bezet
tingsjaren kwam naar de mening van het college niet 
voor een prijs van de Stad Amsterdam in aanmerking. 
Kortom , de ene weigering is de andere niet. Er zijn 
- uitzonderlijke - omstandigheden, waarin een po
litiek bestuur niet alleen het recht, maar zelfs de plicht 
heeft te overwegen of het de verantwoordelijkheid 
- zelfs als dat alleen een formele zou zijn - kan dra
gen. 
Een jury altijd volgen? Ook als die (theoretisch geval) 
een duidelijke racist zou voordragen? Waarschijnlijk 
zou een deel van Brinkmans critici als hij zo'n aanbe
veling wel zou volgen, even hard over hem heen zijn 
gevallen als zij nu hebben gedaan. 
De overheid mag politieke maatstaven aanleggen. 
Maar dat is iets anders dan dat zij die van het fatsoen 
gaat hanteren, zoals het kabinet heeft gedaan . 
Overigens is het probleem in de grote steden naar mijn 
mening op principieel juiste wijze opgelost : de toeken
ning van prij zen en opdrachten is toevertrouwd aan 
een afzonderlijke stichting (in Amsterdam het Fonds 
voor de Kunst) met een eigen onafhankelijk bestuur. 
Politici blijven dan alleen verantwoordelijk voor het 
verstrekken van het geld, niet voor de toekenning van 
elke afzonderlijke prijs. 
Ministers zijn geen kunstbeoordelaars . De sfeer van 
het bestuur is een andere dan die van de kunst. Het is 
de kunst van de politiek vermenging van sferen te 
voorkomen. 
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Kwaliteit richtsnoer in het kunstbeleid 

Kunst bepaalt de kwaliteit van het bestaan. Zij is zo
wel in het persoonlijke als in het maatschappelijke le
ven meer dan bron van genietingen, tijdverdrijf of or
nament. Onstilbaar gebleken verlangens meer en beter 
waar te nemen, te begrijpen en te overdenken, voeden 
een wereld van verbeeldingen waarin diepe, daarbui
ten nauwelijks waargenomen wensen en onvrede kun
nen worden geopenbaard en spanningen en conflicten 
spelenderwijs onderzocht. Dit leidt nu eens tot verhe
vigingen die veranderingen van omstandigheden be
werkstelligen, dan weer tot aanpassingen bij wat on
vermijdelijke beperkingen blijken te zijn . 
Aandacht voor de kunstbeoefening zou in het politie
ke debat even vanzelfsprekend behoren te zijn als de 
belangstelling voor onderwijszaken, wetenschappe
lijk onderzoek of volksgezondheid. Maar zowel in de 
politieke partijen als in het parlement zijn gedachten
wisselingen over het beleid dat op dit punt dient te 
worden gevoerd zeer uitzonderlijke evenementen. 
Toch zou de vraag welke positie voor ons land in de 
nieuwe economische, politieke en culturele wereld ver
houdingen wordt nagestreefd, moeten dwingen tot be
zinning op de perspectieven en de noodzakelijke bo
demvoorzieningen van onze cultuur, waar het kunstle
ven een wezenlijk onderdeel van is . Snelle revolutio
naire ontwikkelingen op het terrein van de communi
catie, vergeleken waarmee de vorige revolutie, die van 
de boekdrukkunst, kinderspel lijkt, en nieuwe bena
deringen van het kunstbeleid die zich aandienen in het 
door de CDA-VVD-coalitie geschapen politieke kli
maat zijn redenen temeer. 

Voorwaarden scheppen, Charitas 
In het begin van de negentiende eeuw, nog in de Franse 
tijd, werd in ons land een begin gemaakt met bemoeie
nis van de rijksoverheid met kunsten en wetenschap
pen. We danken er onder andere de Koninklijke Bi
bliotheek aan. Later in de negentiende eeuw kwamen 
meer rijksinstellingen van de grond en werden kunst
verzamelingen van de Oranjes openbaar. Deze zorg 
werd opgevat als bescherming van wat tot het nationa
le erfgoed werd gerekend - de rij ksoverheid keek nog 
niet verder dan de neus van de verzamelaar lang is. Het 
bevorderen van het tot stand komen van kunst werd in 
de jonge liberale democratie overgelaten aan de initi
tatieven van welgestelde kunstminnende burgers. Pas 
halverwege de twintigste eeuw, na de Duitse bezetting, 
en mede dankzij de invloed van nieuwe media, drong 
bij degenen die het landelijke beleid bepaalden het be
sef door dat de overheid een belangrijke, permanente 
verantwoordelijkheid dient te aanvaarden voor de 
ontwikkeling van het kunstleven waar dit niet door het 
particulier initiatief wordt verzekerd. 

Werd aanvankelijk slechts bescherming van kunstpro
dukten beoogd, op den duur werd een ruimere inter
pretatie van het begrip nationaal erfgoed mogelijk en 
ontstond ook aandacht voor de kunstproducenten, 
voor degenen van wier talenten en inzet de verrijking 
en daarmee het voortbestaan van de kunst afhankelijk 
is, en voor de omstandigheden waaronder zij moeten 
werken. Er groeide brede instemming over het uit
gangspunt dat de overheid met betrekking tot de kunst 
een voorwaarden scheppend beleid dient te voeren. 
Ondertussen stuiten kunstenaars en degënen die in een 
democratisch land als het onze in de tweede helft van 
de twintigste eeuw elementaire culturele voorzienin
gen eisen, met inbegrip van algemeen gebruikelijke so
cial~ garanties voor vrije, zelfstandige, scheppende 
kunstenaars, nog maar al te vaak op de gedachte dat 
het ware talent er toch altijd wel zal komen , armoede 
en tegenslag ten spijt, en het subsidiëren van kunst 
toch niet of nauwelijks tot betere resultaten leidt. 
Er zijn kunstenaars die voordat zij in armoede en el
lende een vroege dood stierven onvergetelijk werk 
hebben weten voort te brengen. Maar waarom over 
het hoofd zien dat door kunstenaars die het gemakke
lijker hadden en hogere leeftijden bereikten ook heel 
wat is gepresteerd? Er zijn mensen die oorlogen en ver
volgingen hebben getrotseerd en daaruit als staatslie
den van formaat naar voren zijn gekomen - wie zal 
daaruit willen concluderen dat bombardementen, po
litieverhoren en concentratiekampen bevorderlijk 
voor het peil van de politiek zijn? Romantische opvat
tingen over het kunstenaarschap, ontsproten aan de 
ideeënwereld van de bevoorrechte burgerij in voor
gaande eeuwen, waar veel vrijheidsbeleving tot dag
dromen en nachtmerries beperkt bleef, kunnen maar 
beter voor eens en voor altijd worden opgeborgen in 
de archieven van een of ander Zedelijck Ligchaam 
Charitas. 
Waarom zou een leraar Nederlands wel redelijke ho
noreringen en sociale voorzieningen genieten en de 
dichter , zonder wie geen goed onderwijs in goed le
vend Nederlands denkbaar is, aan gunsten moeten 
zijn overgeleverd? Waarom zouden bibliothecarissen 
die kunstschatten administreren, beheren en aanbeve
len wel in de buurt van modaal verdienen en ziekte- en 
pensioenregelingen kennen en moeten degenen die 
over de zeldzame capaciteiten beschikken die nodig 
zijn om de kostbaarheden van de wereldcultuur door 
zorgvuldige selecties, herscheppende vertalingen en 
toelichtingen voor een breed publiek toegankelijk ma-

. ken, zelf maar moeten zien hoe ze hun kennis en vaar
digheden op peil houden en van de incidentele in
komsten de huur, de kruidenier en de abonnementen 
betalen? Waarom zouden ministers, kamerleden en 

Yvonne van Baarle/ Ger 
Verrips 
Van Baarle is algemeen 
secretaris van de Raad voor 
de Kunst. Verrips, schrijver, 
is voorzitter van het bestuur 
van de Stichting Fonds voor 
de Letteren. Zij schreven deze 
beschouwing op persoonlijke 
titel. Beiden zijn lid van de 
redactie van SenD. 
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andere politieke ambtsdragers behoorlijke afvloei
ingsregelingen genieten als zij plaats moeten maken 
voor anderen, maar degenen die zich met doorgaans 
grotere risico's en minder inkomsten verdienstelijk 
hebben ingezet voor de vaderlandse cultuur op de 
bijstand zijn aangewezen wanneer de wind of de waan 
van de dag hen aan lager wal deed belanden? 

Autonomie, kwaliteit 
Hoeveel reden er ook moge zijn voor kritiek op het 
totnutoe gevoerde kunstbeleid, het beschikbaar stel
len van algemene middelen is er in ons land nooit op 
gericht geweest kunstenaars in dienst te stellen van de
genen die over meer macht konden beschikken. Inte
gendeel, uitgangspunt was de bescherming en de ver
sterking van de onafhankelijkheid van de kunstenaars 
en de autonomie van de kunstbeoefening - een kost
bare traditie in een wereld vol culturen met sterke by
zantinistische en commercialistische trekken. 
De opvatting dat artistieke en intellectuele normen de 
doorslag behoren te geven en niet de min of meer 
dwingende wensen en voorkeuren van de al dan niet 
politiek geprofileerde geldschieters of de willekeur 
van de markt en de grillen van de handel met een amper 
geïnformeerd publiek, werd een in brede kring aan
vaarde grondslag voor een democratische Nederland
se cultuurpolitiek. Zij behoort dat te blijven, ongeacht 
of het de beeldende kunsten, de literatuur, de muziek, 
de film en de podiumkunsten of nieuwe vormen van 
kunst betreft. Onafhankelijkheid van kunstenaars 
biedt geen garanties dat er werk tot stand komt dat aan 
hoge intellectuele en artistieke normen voldoet, ze ver
gemakkelijkt een autonome ontwikkeling naar hoge 
kwaliteit wel aanzienlijk en er gaat een stimulerende 
werking van uit. 
De sterke politieke en levensbeschouwelijke verzuiling 
die ons land tot aan de recente jaren zestig meer dan 
driekwart eeuw heeft meegemaakt, bevorderde het be
grip voor de autonomie van de kunst niet. Dit gold in 
het bijzonder voor die christen-democraten voor wie 
Gods Woord en voor die sociaal-democraten voor wie 
een beeld van mens en gemeenschap dat socialisme 
heette richtsnoeren werden in de cultuur welke zij hun 
part van het volk deelachtig wilden doen worden. Ook 
daardoor leeft nog altijd het hardnekkige misverstand 
dat de zorg voor kunst en cultuur slechts kan worden 
gerechtvaardigd wanneer de betrokken kunstenaars 
bereid zijn zich in dienst te stellen van een of ander ho
ger doel dan de kunst zelf, termen die ook Den Uyl 
(Campert-rede) en Gortzak (SenD, juli/ augustus 1983) 
niet vreemd bleken. 
Er is voor de kunst echter geen hoger doel denkbaar 
dan in dienst te staan van zichzelf. In een volwassen 
democratie kan de overheid de samenleving geen gro
ter dienst bewijzen dan door de autonome, exploratie
ve ontwikkeling van de kunst alle ruimte te laten en de 
daarvoor noodzakelijke voorwaarden te scheppen en 
in stand te houden. En allen die rechtstreeks bij de ont
plooiing van voortbrenging en verspreiding van de 
kunst zijn betrokken, museum- en theaterdirecties, 
uitgevers en kunstredacties, galeriehouders en boek
handelaren daarbij inbegrepen, kunnen de maat-
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schappij geen betere diensten bewijzen dan door van 
de geboden mogelijkheden gebruik te maken en conse
quent op kwaliteit uit te zijn. 
Met kunst die voorspelbaar wordt en geen inspanning 
vereist is het algemene culturele belang heel wat min
der gediend dan met prestaties van de non-conformis
ten wier oorspronkelijker werk een kritische en daar
door verder helpende functie waarborgt. Men hoeft 
pretentieloos amusement niet betuttelend te verwer
pen om het ander extra steun en aandacht waard te 
achten. 

Criteria, elites 
Het ligt voor de hand dat, als bij alle andere intellec
tuele activiteiten, het kwaliteitsgehalte van de kunst
beoefening het voornaamste criterium behoort te zijn 
bij de besteding van de door de overheid beschikbaar 
gestelde budgetten. Vormen van spreiding van kunst 
die leiden tot afvlakking van wat als het bovenmaatse 
wordt beschouwd zouden in strijd zijn met de plaats 
die de kunstbeoefening toekomt. Toch bestaat er nog
al wat weerstand tegen het hanteren van kwaliteitscri
teria. Men poogt dit meestal te legitimeren met ver
wijzingen naar de subjectiviteit en de betrekkelijkheid 
van kunstzinnige waardeoordelen. 
En inderdaad, er is geen vaste, sterker er is zelfs geen 
zich wijzigende, nauwkeurig te formuleren of zicht
baar te maken, laat staan onomstreden norm voor ar
tistieke kwaliteit naar het voorbeeld van de gouden 
standaard van de meter of de kilo in Parijs. Alle ge
zoek ernaar kan gevoegelijk als achterhaald alche
mistengedoe buiten beschouwing worden gelaten. De 
ervaring heeft geleerd dat kunst onvoorspelbaar is, 
vaak ook voor de scheppers zelf. Even kenmerkend 
voor de menselijke verbeelding is dat zij telkens nieu
we maatstaven voor haar eigen werkzaamheid kiest en 
zowel in de religie als in de wetenschap als in de kunst 
de grenzen voortdurend worden verlegd en de normen 
worden gewijzigd. Want aan alle vormen van zelfon
derzoek en verkenning van de situatie waarin de mens 
zich bevindt, worden telkens weer andere eisen 
gesteld. Maar het ontbreken van een exact, stabiel, al
gemeen geldend criterium betekent niet dat elke kwali
teitsbewaking dan ook maar beter achterwege kan 
worden gelaten. Het is slechts een reden te meer voor
zichtig, tolerant en breed van opvatting te werk te 
gaan. 
Het heeft zich meer dan eens voorgedaan dat kunst 
waaraan later hoge kwaliteit werd toegekend in de tijd 
waarin zij ontstond niet, althans niet in dezelfde mate 
werd gewaardeerd. Maar het is niet juist op grond 
daarvan tot de conclusie te komen dat tijdgenoten on
bevoegd zijn een oordeel over hedendaagse kunst te 
vellen zoals Kassies dat vaak verwoordde (o .a. in zijn 
'Notities over een heroriëntatie van het kunstbeleid' 
WRR, 1983). Wanneer men zich in het kunstbeleid 
slechts oordelen zou mogen veroorloven waarmee 
men niet de kans loopt dat ze ooit worden gecorri
geerd , komen bescheiden mensen en deskundigen 
uiteraard tot geen enkele kwalificatie. Dat zal zowel in 
de eigen tijd als in de toekomst evenmin worden ge
waardeerd en toch worden gecorrigeerd. 
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Op elk moment van het tot stand komen van kunst en 
de receptie daarvan door een publiek - met inbegrip 
van alles wat zich tussen de kunstenaar en de ontvan
ger afspeelt onder bemiddelaars als schouwburgdirec
ties, aankoopcommissies, uitgevers, kunstredacties 
enzovoort - komen kwaliteitsoordelen tot stand. 
Toeval, willekeur en gebrek aan inzicht of wijsheid 
kunnen daarbij een niet onbelangrijke rol spelen. Een 
democratisch functionerende overheid is als geen an
der in de gelegenheid de invloed van dergelijke facto
ren te beperken en te garanderen dat er ook zorgvuldi
ger procedures bestaan, geduldiger en genuanceerder 
kan worden geoordeeld en in het belang van de kwali
teit en de autonomie van de kunst essentiële bescher
mingen worden geboden. 
Daarbij is de voornaamste vraag niet hoe kwaliteits
criteria kunnen worden geformuleerd als wel door wie 
ze worden gehanteerd . 
Een van de grondbeginselen van het Nederlandse 
staatsrecht is sedert Thorbecke dat de overheid er geen 
artistiek-inhoudelijke opvattingen op na houdt en de 
beoordeling aan deskundigen buiten het overheidsap
paraat dient over te laten. Zolang het gezond verstand 
regeert zal de kwaliteitsbewaking worden toever
trouwd aan mensen van wie op grond van grotere be
trokkenheid, meer kennis en ervaring, vorming of 
vakbekwaamheid, kan worden verwacht dat zij ont
vankelijker zijn dan anderen voor het speelse, weer
barstige en moeilijk te doorgronden doen en laten in 
de kunst om oog te hebben voor de betekenis van zo
wel het bestendigende als het vernieuwende. Zij vor
men minderheden, zij behoren - what is in a name? -
tot elites. En zo lang het om open, verdraagzame, niet
sektarische gezelschappen blijkt te gaan is er niets te
gen. 

Spreiding, pluralisme, publiek 
Soms wordt uit afkeer van elites kunstbeleid aanbevo
len waarin niet de kwaliteitsbevordering het richtsnoer 
is, maar spreiding of als pluralisme aangeduide diver
siteit. Waar regionale belangen in geding zijn is er alle 
reden dit ernstig te nemen - wat ook inhoudt dat men 
voor de beschikbare budgetten betere bestemmingen 
zoekt wanneer niet, nog niet of niet meer, aan minima
le intellectuele en artistieke kwaliteitseisen met betrek
king tot inhoud en vormgeving wordt voldaan. Waar 
sprake is van pluralisme en het niet meer alleen om de 
gelijkwaardigheid van verschillende genres in een be
paalde kunstsector gaat, dreigt, naar het voorbeeld 
van de christelijke kunstacademie in Kampen, een 
spreiding naar subculturen die restanten zijn van de 
oude verzuiling. Subculturen hebben elk hun eigen eli
tes, eenzijdigheden en kwaliteitsnormen, afgestemd 
op buiten de kunst gelegen politieke, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke doelstellingen, waardoor aan de 
autonomie nauwe grenzen worden gesteld . 
Met betrekking tot de. (pluralistische) omroep zorgt de 
rijksoverheid wel voor allerlei wetten en regels en via 
de inning van luister- en kijkgelden ook volledig voor 
de inkomsten, maar zij verleent de zendmachtigingen 
aan de diverse organisaties zonder enige kwaliteits
norm te stellen voor wat aan kunst en cultuur wordt 

geboden. Het gestrande schip van kunstbevordering 
via radio en TV dat nu zolangzamerhand iedereen wel 
ziet liggen zou een baken voor het bepalen van de 
koers in de kunstpolitiek in het algemeen moeten zijn. 
Waar het om de sociale spreiding van kunst en cultuur 
gaat, kan het beste nauwelijks goed genoeg zijn . Maar 
zowel de puur commercieel als de eer pedagogisch op 
het publiek gerichten hebben het moeilijk met het uit
gangspunt van de kwaliteitsbewaking. 
Er is in het cultuurdebat een oneigenlijke tegensteLling 
ontstaan tussen zogeheten elitaire, verfijnde, moeilijk 
toegankelijke kunstbeoefening die slechts in gewijde 
sferen, tenpels en kathedralen zou thuis horen, en de 
zogenoemde publieksgerichte kunstbeoefening die het 
ook in kroegen en op kermissen goed doet. Maar wat 
kwaliteit wordt toegekend blijkt zeer ongelijk van po
pulariteit en wat populair is blijkt zeer verschillend 
van kwaliteit te zijn. Het zijn twee afzonderlijke maat
staven - door ze aan elkaar te koppelen veroorzaakt 
men kortsluitingen. Kwaliteit en gebrek eraan doen 
zich voor in zowel dat wat slechts door een minderheid 
wordt erkend als dat wat in een tegencultuur of massa
cultuur wordt gewaardeerd. 
Wie voor de vraag staat wat wel en wat niet ondersteu
ning uit de door de overheid beschikbaar gestelde mid
delen waard is, zal zich noch uitsluitend door de pre
tenties van de kunstenaar laten leiden, noch uitslui
tend door de vraag wat bij het publiek in de smaak 
valt, maar een en ander aan doordachter en minder 
eenzijdige normen toetsen. In geen enkele sector kan 
de publieke belangste\1ing maatgevend zijn voor de ar
tistieke en inte\1ectuele waarde van wat werd voortge
bracht, niet op de korte en zelfs niet op de lange ter
mijn. Er is muziek, er is poezie, er is beeldende kunst, 
dans en film, die in kleine kringen van kenners en 
kunstenaars grote invloed had maar het brede publiek 
niet of nauwelijks bereikte en het ligt in de natuur der 
dingen dat zo iets vaker zal voorkomen. 
Afzet-, luister- en kijkcijfers kunnen belangrijke gege
vens voor de publieke waardering van het moment zijn 
en als zodanig bij de bepaling van het overheidsbeleid 
niet worden genegeerd, zij kunnen echter nooit recht
vaardigen dat minder aansprekende culturele presta
ties worden verwaarloosd. De situatie op de markten 
- waar kunstenaars en kopers overigens zelden 
rechtstreeks met elkaar te maken hebben - wordt 
vaak meer bepaald door de kwaliteit van het manage
ment , pronkzucht, fiscale en speculatieve overwegin
gen van welgestelde beleggers, behoeften van de media 
in de permanente voorstelling van het circus der vedet
ten enzovoort, dan door kunstzinnige ervaringen. 
Onder sociaal-democraten heeft menigeen vanuit an
dere gezichtspunten - de gelijke-kansen-filosofie en 
de bevordering van de volksontwikkeling - het ook 
wel eens moeilijk met het verbinden van de spreidings
gedachte en het kwaliteitsonderscheid. Er ontbreekt 
echter zoveel aan de overheidszorg voor de spreiding 
van culturele voorzieningen en elementaire kwaliteit, 
bijvoorbeeld in de bebouwde omgeving, het onder
wijs, het taalgebruik, radio en televisie, in het bijzon
der waar een en ander de minder welgestelden raakt, 
dat de vraag rijst waar men zich druk om maakt. 
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Zich afzetten tegen elitevorming is zinloos. Kunst en 
cultuur, democratie en socialisme zijn beter gediend 
wanneer men zich afvraagt hoe de besluitvorming 
dient te verlopen en kan worden verzekerd dat raden, 
fondsen en andere instellingen waaraan men het 
artistiek-inhoudelijke oordeel en soms de uitvoering 
van het beleid moet delegeren naar behoren functione
ren. 

Direct belang, de praktijk 
Regering en parlement zijn verantwoordelijk voor de 
vaststelling van het totale bedrag dat voor de kunsten 
beschikbaar wordt gesteld, de globale verdeling ervan 
en het scheppen van duidelijke bestuurlijke verhou
dingen en ruimte voor een open debat over het een en 
ander. Ambtenaren behoren in overleg met de 
rechtstreekse betrokkenen in de diverse sectoren van 
de kunstbeoefening vorm te geven aan het beleid. Ook 
indien van beide zijden goed bestuurlijk werk geleverd 
wordt, blijven de gevaren van bureaucratisering en 
verstarring bestaan en mag controle vanuit de volks
vertegenwoordiging op de uitvoering van het gekozen 
beleid niet ontbreken. Dit toezicht dient vanuit het par
lement te worden gerealiseerd en te worden afgestemd 
op het doen en laten van de bewindslieden en de amb
tenarij. 
Zowel bij de samenstelling van raden en besturen van 
genoemde instellingen als bij de keuze van procedures 
en condities moeten in elke kunstensector afzonderlijk 
historisch gegroeide verhoudingen - die er bijvoor
beeld toe leidden dat aan sociale ondersteuning van 
beeldende kunstenaars meer dan honderd miljoen gul
den wordt uitgegeven, terwijl voor het totale letteren
beleid per jaar nog geen tien miljoen wordt besteed -
internationale invloeden en mogelijkheden en andere 
bijzondere factoren worden verdisconteerd. Deze 
zijn te verschillend om tot uniformering of gelijkscha
keling van de diverse regelingen te kunnen komen. Zo 
speelt overal de publieke receptie een rol in de afwe
gingen, maar in het letterenbeleid doordat alleen 
auteurs en vertalers voor beurien en dergelijke in aan
merking komen van wie het werk door risico nemende 
uitgevers op de markt werd gebracht, in de toneelwe
reld doordat men bepaalde percentages van de projec
ten subsidieert en in de regeling voor beeldende 
kunstenaars doordat een bepaald norminkomen uit 
vrije verkoop wordt verlangd. En overal zullen bij het 
eigentijdse kunstleven direct betrokkenen als deskun
digen worden ingeschakeld, maar waar het de on
dersteuning van de scheppende toonkunst betreft zal 
de verhouding tussen componisten en orkestdirecties 
anders zijn dan die tussen artistieke leidingen en ac
teurs in de theaterwereld of tussen schrijvers en uitge
vers in de sector letteren. 
Instellingen die het kunstbeleid realiseren doen er ove
rigens goed aan hun ligplaats enigszins terzijde van het 
woeilige eigentijdse gebeuren te kiezen. Ze dienen zich 
echter niet zo ver in de luwte terug te trekken dat er te 
geringe doorstroming van adviseurs en bestuurders, te 
geringe verversing van ervaringen en ideeën, en te ge
ringe aanpassingen van de koers plaats hebben. 
Hoewel voor een pleidooi voor een puur artistiek-
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professionele benadering, waarin het laatste oordeel 
wordt overgelaten aan wie beroepsmatig in de betrok
ken sector bezig zijn, sterke argumenten kunnen wor
den aangevoerd, komt het de besluitvorming ten goe
de wanneer voor een ruimere opzet wordt gekozen. 
Een iets bredere samenstelling van adviescolleges en 
besturen en vooral het scheppen van een democratisch 
tolerant klimaat daarin kunnen een zowel voor de po
litiek als voor de artistiek betrokkenen bevredigender 
en algemener aanvaarde gang van zaken garanderen. 
Ervaren, academisch of autodidactisch gevormde cri
tici, kunsthistorici, verzamelaars en kenners uit ande
re maatschappelijke sectoren kunnen een waardevol
le, veelal relativerende invloed hebben in besturen en 
commissies. Hun inzichten in de problematiek die zich 
eerder en algemener heeft voorgedaan, en tradities die 
op grond daarvan ontstonden, zijn echter tegenover 
wat in de contemporaine kunst en cultuur wordt on
dernomen herhaaldelijk, bijna per definitie passé. Het 
oordeel van degenen die er rechtstreekser en be
roepsmatig bij zijn betrokken hoort dan ook, in elk 
geval in feite, doorslaggevend te blijven. Dat men hen 
daarbij enig direct belang kan toeschrijven is niets bij
zonders - waar in de politiek of het bedrijfsleven 
beslissingen worden genomen is dat zelden anders. Er 
zijn genoeg beproefde, voor de hand liggende proce
dures om onzuivere, niet op het algemene maar op het 
onmiddellijk belang van personen en instellingen ge
richte beslissingen te voorkomen. 
Uiteraard blijft het altijd en overal mogelijk dat er ver
keerde, in elk geval zeer aanvechtbare besluiten wor
den genomen. Men dient echter wel te bedenken, dat 
zelfs het oudste bij de uitvoering van het kunstbeleid 
betrokken fonds, het Fonds voor de Letteren, nog 
geen twintig jaar de tijd heeft gehad om ervaringen 
met diverse vormen van uitkeringen en advisering op 
te doen en op grond daarvan gewenste verbeteringen 
aan te brengen. In alle domeinen van de parlementaire 
democratie heeft men minstens zo veel tijd nodig vóór 
niet meer omstreden regelingen zijn uitgekristalli
seerd. 
De praktijk van het kunstbeleid, ook waar het delicate 
beslissingen van betrekkelijk zelfstandige besturen 
van fondsen voor de scheppende kunsten betreft, 
toont overigens een score redelijke, door de betrokke
nen grosso modo aanvaarde beslissingen, die men in 
menige andere sector van het politieke en maatschap
pelijke leven niet haalt. In de praktijk blijkt herhaalde
lijk tamelijk algemene overeenstemming over wat dui
delijk wel en wat duidelijk niet aan essentiële kwali
teitseisen voldoet. Ook het aantal grensgevallen is be
trekkelijk gering. In een gecultiveerd en verdraagzaam 
gezelschap wordt de meeste omstreden en dan ook al 
gauw het voordeel van de twijfel gegund. Wanneer het 
budget te schriel is wordt de kans op aanvechtbare 
beslissingen uiteraard groter. Los daarvan dient er 
meer aandacht te worden besteed aan eenvoudige, be
taalbare mogelijkheden in beroep te gaan waar twijfel 
bestaat aan de zorgvuldigheid en de zuiverheid van 
voor de aanvragers vaak ingrijpende beslissingen. 
Een en ander stelt qua inzet en betrokkenheid hoge 
eisen aan een kleine kring van veelal individueel en ge-



eel 
.k
)r
)e
:n. 
en 
ch 
'0-
ter 
:1. 

ri
te
)1-
en 
ch 
tie 
'er 
n
:et 

Ik 
en 
ij-
en 
Er 
:e
et 
e-

:r
,r-
at 
id 
)g 
~n 

lp 
~n 

re 
Sr 
i-

te 
:n 
t, 

n 
)

e
i
J-

!-

n 
il 
~t 

'e 
:r 
~-

~l 
n 

e 
:-

isoleerd werkende kunstenaars . Van wilde kreten al
leen, al dan niet virtuoos verwoord in columns en pro
testen, valt zelden veel politiek resultaat te verwachten, 
en op de vlucht voor de logica van boekhouders en ac
countants of de verantwoordelijkheid voor veel wat 
niet zint wordt ook niets bereikt. Nu is het wet zo dat 
vrij wet nergens zo weinig grijpstuivers overheidsgeld 
zo vaak worden gekeerd en gedraaid en bestudeerd 
voor ze worden uitgegeven als in het kunstbeleid . Dat 
moet tijdens het politieke toezicht een reden te meer 
kunnen zijn de bijzondere belasting die het bestuurlijk 
en adviserend werk voor de kleine kring van betrokke
nen met zich mee brengt niet nodeloos te verzwaren en 
op minimale ambtenarij en administratieve romp
slomp te blijven staan. 

Raad van de Kunst, commissaris 
De opvatting dat de overheid met het oog op het be
lang dat de samenleving heeft bij culturele onplooiing 
de verantwoordelijkheid dient te aanvaarden voor het 
scheppen van voorwaarden voor het tot stand komen 
van kunstzinnig hoogwaardige prestaties, leek, hoe te
leurstelIend de aandacht voor de problemen in de 
praktijk al te vaak is, toch zolangzamerhand onom
streden. Maar in het door de no-nonsense-filosofie op
geroepen politieke klimaat, blijken vanzelfsprekende 
uitgangspunten voor de kunst- en cultuurpolitiek weer 
te worden aangevochten. 
Tijdens het debat over de herstructurering van het to
neelbestel vorig jaar werd er van VVD-zijde onom
wonden op aangedrongen de gezelschappen afhanke
lijker te maken van de mate waarin zij publiek weten te 
trekken en het gemiddeld aantal toeschouwers per sei
zoen als een van de criteria bij de subsidiëring aan te 
merken. Wanneer de economische aspecten van vraag 
en aanbod van kunst en de roep om meer kunst waar 
de consument wat aan heeft gaan domineren dreigt het 
uitgangspunt, dat in de kunst meestal pas het aanbod 
de vraag doet ontstaan, te worden losgelaten. 
De vraag naar kunst die meer publieke belangstelling 
trekt en de kritiek die de Raad voor de Kunst zich soms 
met bepaalde beleidsadviezen op de hals haalde, heeft 
ertoe geleid dat de samenstelIing en de werkwijze van 
dit voornaamste adviescolIege ter discussie is gesteld. 
De VVD-fractie in de Tweede Kamer, verlangt dat bij 
de samenstelIing van de Raad 'meer gewicht' aan de 
factor publiek wordt toegekend en bijvoorbeeld bij de 
subsidiëring van toneelgezelschappen meer aandacht 
wordt besteed aan het criterium in hoeverre men een 
publiek aan zich weet te binden. Vanuit het CDA 
wordt herinnerd aan hetyerlangen de verscheidenheid 
van levensbeschouwelijke richtingen te betrekken bij 

de aanwijzing van leden van de Raad en ook in de 
ambtelijke top van het ministerie van WVC bleek de 
gedachte aan een politiek getint orgaan en een daarbij 
aangepaste samenstelling te leven. Minister Brinkman 
(WVC) ging in een belangrijke rede op de plenaire ver
gadering van de Raad voor de Kunst in november 1984 
zo ver dat hij de huidige formules voor de samenstel
ling van de Raad - die het aantrekken van een meer
derheid uit de kunstenwereld garanderen - 'te corpo
ratistisch' noemde. Hij meende dat 'heel wat meer men
sen in staat geacht moeten worden zich over artistieke 
kwaliteit en de effecten van het kunstbeleid een oor
deel te vormen' dan wat hij, inhakend op vooroorde
len, 'direct belanghebbenden' noemde. Hij liet zich 
bovendien opmerkelijk dubbelzinnig uit over een 'te
rughoudende' in plaats van de 'zich onthoudende' 
opstelling van de overheid waar het om 'het aanleggen 
van artistiek inhoudelijke, maatstaven' gaat. '" In de 
marge van dit debat wordt nogal eens voor een grotere 
rol van connaisseurs gepleit - sommigen spreken 
over markante figuren met een bijzondere eruditie en 
belangstelling, andere doelen op managers uit de cate
gorie liefhebbers . 
Dergelijke uitlatingen en suggesties duiden alle op de 
nadrukkelijke wens de invloed van de direct bij de 
kunstbeoefening betrokkenen in de besluitvorming 
over het kunstbeleid terug te dringen. Tegenover de 
misprijzende opmerkingen over de samenstelling en 
werkwijze van de Raad voor de Kunst staat de niet on
belangrijke mening van de regeringscommissaris voor 
de reorganisatie van de rijksdienst, Tjeenk Willink: 
'Als er zo iets had bestaan als de Raad voor de Kunst 
op het terrein van Economische Zaken was het met de 
RS V misschien niet zo ver gekomen '. 

Nederland zal het in de toekomst meer dan ooit moe
ten hebben van internationale dienstverlening op hoog 
niveau. Essentieel daarvoor is kennis en inventiviteit 
en de algemene voedingsbodem die voor de verhoging 
van het totale niveau van wetenschaps- en kunstbe
oefening nodig is. Een daarop gerichte cultuurpolitiek 
zal op de steun van sociaal-democraten moeten kun
nen rekenen. Morele intuïties als sociale rechtvaardig
heid en solidariteit - waaruit als vanzelfsprekend het 
streven naar gelijke kansen voortspruit - nemen bij 
sociaal-democraten een belangrijke plaats in . Maar 
het bevorderen van de autonomie van de kunst en het 
hanteren van kwalitatieve maatstaven wordt nog wel 
eens als elitair beschouwd en op grond daarvan als in 
strijd met gelijkheid en solidariteit genegeerd. Het 
doordenken van deze problematiek zou theorie en 
praktijk van de sociaal-democratie ten goede komen. 

'" Het is van belang te vermelden dat het artikel van Van 
BaarIe en Verrips werd voltooid voordat publiek werd dat 
minister Brinkman weigerde de P .C. Hooft-prijs toe te 
kennen aan H . Brandt Corstius (red.) 
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De nieuwe financiële verhouding tussen 
staat en kerken 

Eind 1983 werd een wetsontwerp (nr. 17 642) aan
vaard tot wijziging van de financiële verhouding tus
sen staat en kerken, zoals deze was vastgelegd in de 
Grondwet sinds 1814. Deze nieuwe regeling leidt ertoe 
dat de oude verplichtingen van de staat jegens de door 
de overheid in de Franse Tijd genaaste kerkelijke be
zittingen door een eenmalige uitkering van tweehon
derdvijftig miljoen gulden aan de betreffende kerken 
worden afgekocht. Dit bedrag zal door de kerken wor
den benut voor pensioenvoorzieningen ten behoeve 
van ambtsdragers. 
Via deze - zonder veel publiciteit tot standgekomen -
overeenkomst tussen staat en kerken wordt een einde 
gemaakt aan een ruim anderhalve eeuw durende, soms 
heftige, discussie. Over één zaak was men het sinds 
1814 eens: de toen tot stand gekomen grondwettelijke 
regeling deugde niet. Maar over een alternatief waren 
zowel kerken als politieke partijen tot 1982 hopeloos 
verdeeld. 

Historie 
'Een probleem, even belangrijk als moeilijk', op deze 
wijze karakteriseerde Lodewijk Napoleon reeds het 
vraagstuk van de afkoop van de oude kerkelijke rech
ten door de staat. Wat was er gebeurd? 
Bij de aanvang van de Franse bezetting aan het einde 
van de achttiende eeuw werden kerkelijke goederen 
door de Franse bezetters genaast. In Nederland leidde 
dat er voornamelijk toe dat de Nederlands-Hervorm
de Kerk (als staatskerk) zeer aanzienlijke bezittingen 
in de vorm van landerijen, boerderijen en woningen 
verloor. Ook andere kerken, zoals de Katholieke, vie
len onder deze naasting, maar zij hadden minder te 
verliezen dan de Hervormden. Sinds het besluit van de 
Nationale Vergadering van 17 maart 1798 volgens welk 
elk kerkgenootschap zich zelf zou onderhouden, is 
van staatswege steeds gezocht naar een regeling voor 
tegemoetkoming aan de kerken wegens de door de 
naasting geleden schade. Overigens is niet overwogen 
de naasting ongedaan te maken. 
In 1808 vaardigde Lodewijk Napoleon een decreet uit 
waarin werd bepaald: 'De predikanten der Hervorm
den godsdienst zullen bij voortduring in het genot blij
ven van het traktement en de inkomsten welk hun tot 
nog toe zijn toegezegd geweest. De geestelijken van de 
gezindheden welkereeredienst tot nu toe ten koste van 
den staat niet is onderhouden geweest, zullen bij ge
volg betaald worden; deze betaling zal geschieden 
naar mate dat de staat van de publieke schatkist zulks 
zal toelaten '. 1 

Die schatkist liet kennelijk weinig toe, want de onge
lijkheid in behandeling tussen de onderscheiden kerk
genootschappen en kerkelijke ambtsdragers bleef 
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aanzienlijk. Daarbij dient te worden bedacht dat ook 
na 1814 de Nederlands-Hervormde Kerk staatskerk 
bleef. In 1815 werd in de Grondwet de tekst opgeno
men die tot voor kort daarin nog kon worden aange
troffen als artikel X (additioneel) en waarin de natio
nalisatie van kerkelijke goederen gehandhaafd bleef, 
maar geen bevredigende oplossing werd geboden voor 
de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot tege
moetkoming aan de kerken. In de in 1983 van kracht 
geworden Grondwet wordt genoemde bepaling ver
meld in artikel IV additioneel. Het luidt: 'Totdat ter 
zake bij wettelijke regeling een voorziening zal zijn ge
troffen blijft de volgende bepaling van kracht: De 
traktementen, pensioenen en andere inkomsten, van 
welke aard ook, thans door de onderscheidene gods
dienstige gezindheden of derzelver leraars genoten 
wordende, blijven aan dezelve gezindheid verzekerd. 
Aan leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of 
een niet toereikend traktement genieten, kan een trak
tement toegelegd, of het bestaande vermeerderd wor
den. '. Via het op 1 januari 1984 van kracht geworden 
wetsontwerp nr . 17642, vervalt het artikel IV additio
neel van de Grondwet en wordt via de weg van afkoop 
een einde gemaakt aan een financiële relatie tussen 
staat en kerken met velerlei merkwaardige kanten. 

'Handopening' 
Aangezien de financiële verplichtingen van de staat 
aan kerken was veroorzaakt door de naasting van ker
kelij ke goederen in 1798, ontvingen toen nog niet 
bestaande kerkgenootschappen alsmede sindsdien tot 
stand gekomen parochies en gemeenten geen geldelij
ke bijdragen. De van 1814 tot nu toe bestaande grond
wettelijke financiële regeling tussen staat en kerken 
leidde derhalve tot ongelijkheid in behandeling tussen 
onderscheiden kerkgenootschappen. Daarnaast wa
ren uitkeringen aan kerkelijke ambtsdragers in de 
vorm van traktement, dan wel een uitkering aan hun 
weduwe of wezen, in de loop der tijd eerder of later 
'bevroren'. Tot 1 januari 1984 ontvingen 3120 kerke
lijke ambtsdragers een rijkstraktement van gemiddeld 
f 625, - per jaar, oftewel een bedrag variërend van 
f 6, - tot f 4469, - per jaar. Geen riante salarissen 
dus. En dan was er nog de merkwaardigheid dat als er
gens in een vacature van kerkelijke bedienaar waaraan 
een rijkstraktement was verbonden moest worden 
voorzien, eerst een briefje moest worden gestuurd 
naar het ministerie van Financiën met het eerbiedige 
verzoek, dat aan de nieuwe bezetter van de standplaats 
weer het rijkstraktement zou worden verzekerd. In de 
praktijk heette het schrijven van een dergelijke brief 
het vragen om 'handopening' . Een beeldende uitdruk
king, die aan de bedeling herinnert. 

-- ----- - - -
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Het wetsontwerp nr . 17 642 maakt, naast de verstrek
king van traktementen aan ambtsdragers die daarvoor 
in aanmerking kwamen, ook een einde aan de port
vrijdom van een aantal kerkgenootschappen, zodat 
brieven van de bisschop van Roermond of van de Her
vormde Synode na 1 jaar 1993 niet langer zullen zijn 
voorzien van het opschrift 'Dienst Ministerie van Fi
nanciën ' , doch van een postzegel. Ook is een einde ge
maakt aan het voorrecht van studenten in de theologie 
(toekomstige ambtsdragers) slechts de helft van het 
collegegeld te behoeven betalen. 
En tenslotte komen na I januari 1984 voormalige ker
kelijke ambtsdragers die als ambtenaar in dienst tre
den van de overheid niet meer in aanmerking voor 
automatische toerekening van hun diensttijd als ker
kelijk ambtsdrager bij hun pensioentijd als ambte
naar, zonder daarvoor premie verschuldigd te zijn. 
Voorzover de diensttijd als kerkelijk ambtsdrager 
vóór 1 januari 1984 is verstreken, blijft de oude rege
ling van kracht. Deze pensioenregeling gebaseerd op 
artikel Dl, onder e. van de Algemeen Burgerlijke Pen
sioenwet had iets onbillijks, omdat sommige voorma
lige ambtsdragers persoonlijk voordeel hadden van 
het feit dat hun kerkgenootschap in 1798 kerkelijke 
goederen verloor, terwijl anderen die voordelen 
moesten missen. 

Afkoop of subsidie 
De in het wetsontwerp nr . 17 642 nagestreefde beëin
diging van de financiële verhouding tussen staat en 
kerk op basis van het oude Grondwetsartikel verkreeg 
in beide Kamers der Staten Generaal in 1983 ruime 
steun. Enkele jaren geleden zou dat niet het geval ge
weest zijn. 
In 1970 en 1971 is bij de behandeling van het voorstel 
het oude artikel over de financiële verhouding tussen 
kerk en staat uit de Grondwet te lichten zeer funda
menteel van gedachten gewisseld over de vraag, of de 
oude financiële regeling moest worden vervangen 
door een afkoopregeling of door een eigentijdse subsi
dieregeling aan de kerken . Het kabinet-De Jong be
pleitte bij monde van minister Witte veen een afkoop
regeling, hoewel de in 1946 ingestelde Staatscommis
sie- Van Wa/sum een subsidie-regeling had voorgesteld 
ter grootte van vij ftig miljoen gulden per jaar. 2 De par
lementaire fracties waren zeer verdeeld evenals de ker
ken . De Rooms Katholieke Kerk, de Nederlands-Her
vormde Kerk en enkele kleinere kerkgenootschappen 
wilden een subsidieregeling; de Gereformeerden wilden 
een afkoopregeling. In de Tweede Kamer was de VVD 
voor afkoop evenals de ARP, de KVP pleitte met de 
CHU voor subsidie. De PvdA was verdeeld, een meer
derheid bleek voor afkoop en een minderheid voor een 
eigentijdse subsidie-regeling. Uiteindelijk hebben de 
kerken zich weten te verenigen op een voorstel om tot 
afkoop van oude rechten te komen op basis van een 
bedrag van tweehonderd vijftig miljoen gulden voor 
één maal. 3 De Tweede Kamer kon zich daarmee op I 
september 1983 eenstemmig verenigen." In de Eerste 
Kamer stemde de fractie van de PvdA verdeeld. Een 
minderheid van die fractie had bezwaren tegen de 
hoogte van het bedrag tot afkoop. 

In feite is aldus een einde gemaakt aan een financiële 
tegemoetkoming van de staat aan de kerken op het 
vlak van het pastoraat in directe zin. Dat laat uiteraard 
onverlet dat de staat een bijdrage kan leveren aan de 
activiteiten van kerken in indirecte zin, bijvoorbeeld 
ten behoeve van door kerkgenootschappen opgezette 
onderwijsvoorzieningen (ambtsopleidingen), het on
derhoud van kerkelijke gebouwen (monumentenzorg, 
grootonderhoudsubsidies, vrijstelling van onroerend
goedbelasting) of aan sociaal-culturele activiteiten die 
van kerkgenootschappen uitgaan. Wanneer de over
heid tal van maatschappelijke activiteiten zo belang
rijk acht dat zij de initiatiefnemers daarvan financieel 
tegemoet wil komen, zou het onjuist zijn kerkgenoot
schappen daarvan uit te zonderen. Dat gebeurt dan 
ook niet. 
Dat is echter iets anders dan kerkgenootschappen of 
andere genootschappen op geestelijke grondslag (bij
voorbeeld het Humanistisch Verbond of Hindoe- of 
Islam-genootschappen) ten behoeve van hun strikt le
vensbeschouwelijke activiteiten op pastoraal vlak van 
overheidswege geldelijke steun verlenen. Uitzonde
ring daarop vormt het pastoraat zoals dat van kerken 
en het Humanistisch Verbond uitgaat ten behoeve van 
militairen en gevangenen die door overheidsingrijpen 
aan de gewone invloed van kerkgemeenschappen zijn 
onttrokken. Vanwege de extra inspanning en bijzon
dere voorzieningen die daarvoor van deze genoot
schappen door de overheid worden verlangd is reeds 
lang een tegemoetkoming verleend om het pastoraat 
aan militairen en gevangenen te verzorgen. In de 
laatste tijd is door het huidige kabinet er overigens op 
aangedrongen op het terrein van zowel de geestelijke 
verzorging van militairen als van gevangenen aanzien
lijke bezuinigingen toe te passen. Die zijn slechts ten 
dele, het gevolg van gewijzigde omstandigheden, bij
voorbeeld doordat militairen in het algemeen niet lan
ger in het weekend in de kazernes plegen te blijven 
maar naar huis kunnen gaan. 

Godsdienst als privé-zaak 
Vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt is een der
gelijke benadering van het overheidsbeleid jegens de 
kerken zeer wel te verdedigen. Vanaf de aanvang van 
de sociaal-democratische traditie immers werd de 
godsdienst als privé-zaak beschouwd. Deze benade
ring van de 'godsdienst als privé-zaak' heeft al vroeg 
tot misverstand geIeid. s Ook goedwillende niet
socialisten verstonden dit standpunt vaak zo, dat voor 
socialisten de beleving van de godsdienst binnenska
mers diende te blijven of zelfs beperkt moest zijn tot 
het persoonlijke innerlijk: het hart. 
De uitspraak 'Godsdienst is privé-zaak' is evenwel een 
politieke uitspraak en richt zich tot de overheid. Zij 
wil omschrijven dat naar sociaal-democratisch ge
zichtspunt de overheid de godsdienst of levensbe
schouwing dient te behandelen, als een zaak die privé 
is en daarom de overheid niet aangaat. Dat standpunt 
laat uiteraard ruimte voor beleving van de godsdienst 
buiten eigen huis en dus ook in de maatschappij. De 
overheid dient zich ook daar niet met de godsdienst of 
godsdienstige motiev(:n in te laten. Voor de overheid 
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geldt slechts het standpunt, of het godsdienstig is ge
motiveerd of niet. 
In deze benadering van de godsdienst en de kerken, 
past het om ten aanzien van overheidssteun aan de 
kerkgenootschappen terughoudend te zijn, in elk ge
val om ten aanzien van een godsdienstige overtuiging 
geen voorkeur te hebben. Indien sommige kerken 
overheidssubsidie uitdrukkelijk afwijzen (gerefor
meerden bijvoorbeeld) en andere niet, kan die gelijke 
behandeling al in het gedrang komen. 
Voorts dient te worden overwogen dat subsidies nim
mer worden verstrekt zonder daaraan publiek te con
troleren voorwaarden te stellen. Elke door de overheid 
gestelde voorwaarde houdt een beperking in van de 
vrijheid die een subsidie-ontvangende instelling wordt 
gelaten. Niet alleen de kerken dienen dat te overwe
gen, doch ook de overheid. Het is daarom minder ge
lukkig dat de rijksoverheid schijnt te overwegen om 
kerkgenootschappen van etnische minderheden te 
subsidiëren bij de inrichting van gebedsruimten. Aan
gezien andere kerkgenootschappen (sinds de intrek
king van de Wet op de Kerkebouw) voor dat doel geen 
subsidie ontvangen, wordt daardoor de gelijke behan
deling van de kerkgenootschappen doorbroken . Maar 
bovendien acht ik een dergelijke subsidieregeling in 
strijd met het standpunt dat de overheid kerkgenoot
schappen in beginsel niet dient te subsidiëren ten be
hoeve van hun intern functioneren (het pastoraat), zo
als dat bij de behandeling van de wijziging van de 
Grondwet in 1970 en 1971 door een meerderheid in de 
Kamers is ingenomen. Door de vervanging van de 
oude financiële regeling tussen de kerken en de staat 
door een afkoopregeling zoals onlangs overeengeko
men, wordt dit standpunt alleen maar versterkt. Een 
subsidie-regeling ten behoeve van moskeeën (hoezeer 
etnische minderheden daarmee ook zouden zijn gehol
pen) past niet in de lijn van het enkele jaren geleden in
gezette beleid. 

WBS-oieuws WBS-publikatie over landbouwbeleid 
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Enkele maanden geleden verscbeen bij de WBS: 
Eisso Woltjer en Jan van Zijl, Europa en bet Nederlandse 
landbouwbeleid , een sociaal-democratiscbe visie. (serie Eco
nomiscbe Notities, nr. 13), Amsterdam, WBS 1984, 93 blz. 
Prijs f 7,50. Bestelnummer 754. 

Geen verdergaande intensivering en scbaalvergroting in de 
landbouw, maar een verbetering van de produktkwaliteit, 
van de arbeidsomstandigbeden en van de verbouding tot na
tuur en milieu; dat zou de ricbting dienen te zijn waarin bet 
landbouwbeleid zicb zou moeten ontwikkelen. De PvdA zou 
zlcb, kortom, moeten inzetten voor een nieuwe beroepscode 
in bet landbouwbedrijf. Dat is de boodscbap van Europees 
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Indien etnische minderheden zouden worden gesteund 
(en dat is niet overbodig) zou het meer voor de hand 
liggen hun geestelijke instellingen op het vlak van, bij
voorbeeld monumentenzorg, groot-onderhoud van 
gebouwen, godsdienstonderwijs, vrijstelling van 
onroerend-goed belasting, subsidiëring van ambtsop
leidingen en de overheidsbijdrage voor geestelijke ver
zorging in kazernes en gevangenissen op gelijke wijze 
te behandelen als ten behoeve van 'autochtone' kerk
genootschappen het geval is. Met een uitzonde
ringspositie ter zake van de kerkebouw worden zij dus 
in meer dan elk opzicht ongelijk behandeld. 
Thorbecke, die de kerken bepaald niet onwelwillend 
tegemoet trad, was van mening dat - waar op kerke
lijk gebied alles ongelijk leek te zijn - de kerken het 
best terughoudend en op strikt gelijke wijze konden 
worden behandeld. Dat was een wijs beleid. En niet al
leen in de negentiende eeuw. 

Noten 

I. Decreet van 28 mei 1808. Zie: C.l . Fortuin, Verzameling 
van wetten, besluiten en andere regtsbronnen van Fran
schen oorsprong in zoo verre deze ook na de invoering 
door nieuwe wetgeving in Nederland van toepassing zijn. 
Amsterdam, 3 deelen, 1839-1841. 

2. Rapport van de Staatskommissie voor Zaken van Ere
diensten, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 21 mei 
1946, nr. 46. Dit rapport werd op 19 februari 1967 teza
men met een afwijzend standpunt van het toenmalige ka
binet aan de Tweede Kamer aangeboden (Zitting 1968-
1969, Tweede Kamer, stuk 10030, nr. 1-2). 

3. Nota inzake een afkoopregeling in depensioensfeer, aan
geboden aan de toenmalige minister van Financiën bij 
een schrijven van 18 februari 1977. 

4. Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
nr. 37,1 september 1983, blz. 5226-5243. 

5. B.l. de Clercq, Godsdienst en ideologie in de politiek, 
Tielt 1966, blz. 33 . 

parlementariër, Eisso Woltjer en van zijn beleidsmedewer
ker, Jan van Zijl in een door beiden geschreven economische 
notitie, uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting. Wolt
jer en Van Zijl gaan in hun notitie na wat Nederland zelfstan
dig aan mogelijkheden heeft om bet landbouwbeleid in de 
door de auteurs gewenste richting te beïnvloeden. Vervolgens 
doen zij dat ook voor wat betreft het beleid van de Europese 
Gemeenschap. Daarbij komen ook de invloed van de wereld
markt en het wereldvoedselvraagstuk ter sprake. 

Deze uitgave is te bestellen door storting van f 7,50 op postgi
ro 3479700 ten name van PvdA-brochures, Amsterdam, on
der vermelding van bestelnummer 754. 



Voor en tegen het referendum 

'In Nederland moet de mogelijkheid worden gescha
pen om door het parlement genomen beslissingen aan 
een referendum te onderwerpen. Een dergelijk refe
rendum dient te worden gehouden indien tenminste 
tweehonderdvijftigduizend Nederlanders daarom 
vragen. De uitslag van het referendum dient niet advi
serend, maar bindend te zijn. Op termijn zou ook de 
invoering van het volksinitiatief, dat burgers in staat 
stelt om zelf het initiatief tot wetgeving te nemen, kun
nen worden overwogen.' 
Dat zijn de belangrijkste conclusies van een discussie
nota, getiteld Pleidooi voor het referendum, die de 
WBS vorig jaar uitbracht. De nota is geschreven door 
Piet Gilhuis wetenschappelijk hoofdmedewerker aan 
de Universiteit van Nijmegen en lid van de WBS-werk
groep Staatsrechtelijke vernieuwing. Ook in de com
mentaren die aan de nota zijn toegevoegd (geschreven 
door J. de Beus, W. Konijnenbelt, 1. Samkalden en 
W.J . Witteveen) wordt overwegend positief over in
voering van het referendum geoordeeld. Samkalden 
bijvoorbeeld meent dat het referendum, als aanvulling 
op de parlementaire democratie, 'de zeggenschap van 
burgers op gewichtige onderdelen van het beleid zal 
kunnen versterken '. Wel wenst hij invoering aan 
scherpere voorwaarden te binden dan Gilhuis doet. Zo 
is volgens Samka/den instemming van de Tweede Ka
mer met een te houden referendum vereist. Ook ver-

Rem op beroepspolitiek 

'Ik acht het ontwikkelingstijdperk der demokratie van 
dien aard, dat vóór alles op versterking en verbetering 
van het parlement de nadruk moet worden gelegd en 
dat de verantwoordelijkheid van het parlement vóór 
alles dient te worden vergroot.' Zo motiveerde 
Troelstra op 22 november 1921 zijn stem tegen de alge
mene invoering van het referendum. We zijn een men
senleeftijd verder en weer is de vraag of de representa
tieve democratie gediend is met, laat staan versterkt 
wordt door, de invoering van het referendum. En 
dankzij Gilhuis' Pleidooi voor het referendum I staan . 
met name sociaal-democraten weer voor de vraag hoe 
een dergelijk pleidooi te plaatsen binnen een socialisti
sche visie op de parlementaire democratie. 

klaart hij zich tegen invoering·van het volksinitiatief 
De conclusies van de nota wijken aanzienlijk af van 
het standpunt dat doorgaans door de PvdA wordt in
genomen. In sociaal-democratische kring heeft altijd 
het wantrouwen tegen deze vorm van 'directe demo
cratie' overheerst. Ook op het onlangs uitgebrachte 
rapport van de Staatscommissie Biesheuvel, dat op in
voering van het referendum aandringt, werd door de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA terughoudend ge
reageerd. Gilhuis echter meent dat de staatscommissie 
de juiste weg heeft ingeslagen en bepleit herziening 
van het in de PvdA gangbare standpunt. 
Hieronder drukken we twee reacties op Pleidooi voor 
het referendum af. Jacq. Wallage ziet het referendum 
uitdrukkelijk als onderdeel van een meer algemeen 
streven naar vergroting van mondigheid en zeggen
schap van de bevolking. 'Het zijn de risico's van het 
bestuur "van bovenaf" die afbreuk dreigen te doen 
aan ons concept van een levende democratie.' Schelto 
Patijn komt tot een andere afweging en tilt uiteinde
lijk zwaarder aan de negatieve dan aan de positieve 
kanten van het referendum. 
Pleidooi voor het referendum kan besteld worden 
door storting van f 7,50 op postgiro nr. 3479700 ten 
name van PvdA-Pers Amsterdam, onder vermelding 
van het bestelnummer: 781. 

Vooropgesteld moet worden dat niemand in onze 
kring pleit voor de vervanging van het parlementaire 
stelsel door vormen van directe democratie. Wat in de 
voorstellen van Gilhuis voorligt is een zeer beperkt ge
bruik van het middel volksraadpleging; beperkt naar 
zijn rol ten opzichte van de gekozen organen, beperkt 
ook naar het soort voorstellen dat rechtstreeks aan de 
bevolking wordt voorgelegd (namelijk wetsvoorstel
len). 
Wie zich over een dergelijk referendum een oordeel 
tracht te vormen slingert heen en weer tussen de char
me van de directe betrokkenheid van de kiezer en de 
zorg om de houdbaarheid van de representatieve de
mocratie. Het referendum is bij Gilhuis zeker niet be-

Jacq. Wallage 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid; 
lid van de redactie van SenD 
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doeld als middel om over alle, zelfs niet over vele za
ken te beslissen. Maar het feit dat sommige zaken ken
nelijk te zwaar zijn om aan de volksvertegenwoordi
ging over te laten kan natuurlijk de positie van het par
lement ondermijnen. Wellicht niet direct en per 
definitie, maar het risico is groot dat kiezers zullen re
deneren: deze zaak is zo belangrijk , daarover willen 
we zelf beslissen. Het besef dat het parlement werke
lijk het gehele volk vertegenwoordigt, in grote en in 
kleine zaken, kan een gevoelige tik krijgen als directe 
volksraadpleging zonder meer binnen het systeem zou 
worden gebracht. De gezindheid van Troelstra - voor 
alles het parlement versterken - is de onze. Het is 
evenwel de vraag of dat nu - in 1985 - ook tot zijn 
conclusie moet leiden. 
We moeten het ons in een beoordeling van de toelaat
baarheid, dan wel de wenselijkheid van een referen
dum niet te makkelijk willen maken. Terecht wijst Gil
h~is er op dat het feit dat in enkele landen het referen
dum in een niet-democratische context staat voor ons 
geen argument mag zijn. Fijntjes (?) wijst hij er op dat 
ook geen argument tegen de democratie kan worden 
ontleend aan het feit dat Hitier via verkiezingen aan de 
macht is gekomen. Het referendum moet, zo is zijn 
stelling, worden beoordeeld binnen het parlementaire 
stelsel zoals wij dat kennen. Hoewel het niet eenvou
dig is de manipulaties met de wil van de kiezers in dic
taturen te vergeten en de associaties te onderdrukken 
die een beroep op wat het volk ècht wil nu eenmaal 
losmaakt, Gilhuis heeft gelijk. Aan de orde is slechts 
de vraag of deze vorm van directe democratie een aan
vulling is op ons parlementaire stelsel, of ze uiteinde
lijk dat stelsel versterkt en zo ja, onder welke rand
voorwaarden dat zou kunnen . 
Een eerste vraag die dan moet worden beantwoord be
treft de verhouding tussen de representatieve demo
cratie en de directe. In dit verband is het interessant te 
zien hoe Troelstra een onderscheid heeft gemaakt tus
sen de zinnigheid van een referendum over een speci
fiek onderwerp en zijn overtuigde afwijzing van een 
meer algemene vorm van referendum. In hetzelfde 
jaar waarin hij het citaat aan het begin van dit artikel 
schreef verdedigde Troelstra hartstochtelijk een 
'volksreferendum' indien er bij het ontbreken van een 
troonopvolger een beslissing zou moeten vallen over 
de staatsvorm. 'Als er één zaak is, waarin het volk zelf 
een uitspraak moet doen, en waarbij iedere burger in 
het volk de gedachte moet hebben: het resultaat moge 
mij bevredigen of het moge mij niet bevredigen, maar 
ik heb er zelf aan meegewerkt en dus heb ik het resul
taat te akcepteeren ... dan is het de kwestie van de 
staatsvorm. '2 

Als daarin evenwel de grondslag is gelegen voor het 
toevoegen van directe democratie aan de representa
tieve, dan brengt ons zo'n criterium in niet geringe 
problemen. Want er zijn natuurlijk tal van wetsont
werpen denkbaar waar een dergelijke directe betrok
kenheid van de kiezer wenselijk zou zijn. Het 'pacifi
catie'-karakter van Troelstra's argument zou in onze 
tijd zeker voor de abortus, de antidiscriminatiewetge
ving en de middenschool gelden om slechts een enkel 
voorbeeld te noemen. Zeker, het geldt bij uitstek die 
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onderwerpen die het kader regelen, waarbinnen ver
volgens ons staatsbestel zich afspeelt; in zoverre is 
Troelstra's argumentatie begrijpelijk. Maar het 
'maatschappelijk draagvlak' is zeker ook van groot 
belang bij wetten die diep ingrijpen in de inhoudelijke 
en zedelijke opvattingen in de democratie. 
Hoe moeilijk het is, wanneer de deur eenmaal is open 
gezet naar het referendum, de grens te trekken tussen 
hetgeen wel en niet direct aan de bevolking moet wor
den voorgelegd blijkt uit het verloop van Troelstra's 
opvattingen over dit onderwerp. Zoals gezegd accep
teert hij een algemene introductie van het referendum 
niet. De argumenten die hij voor zijn afwijzing uit de 
kast haalt komen ons bekend voor: de problemen wor
den steeds ingewikkelder, slechts geschoolde krachten 
zijn nog in staat de vereiste wetgeving te beoordelen en 
tot stand te brengen. Bij dit argument gaat het er ken
nelijk minder om dat de parlementaire democratie een 
regelmatig referendum niet zou kunnen verdragen, 
neen, Troelstra werpt in feite de vraag op of de kiezers 
het wel aan kunnen . Wij zijn kortom weer thuis bij die 
typische sociaal-democratische reflex die de arbeiders 
wil behoeden voor hun eigen onwetendheid. 
Maar ook meer pragmatische, zo niet opportunisti
sche argumenten ontbreken niet in zijn afwijzing van 
het algemene referendum. Het resultaat van zo'n 
volksraadpleging zou in veel gevallen 'ingaan tegen de 
werkelijke ontwikkeling der demokratische wetge
ving'. Bij noodzakelijke belastingwetten en bij demo
cratische hervormingen zou het referendum 'de rem 
zijn, die het bij vele konservatie ven zoo sympathiek 
maakt . .. '. Allemaal goed bedoeld deze zorg om de 
voortgaande hervorming, maar kennelijk nog niet 
overtuigend genoeg uitgedragen naar diegenen om wie 
het allemaal begonnen was. Hoe anders moet die angst 
voor de stem des volks worden verklaard? 
De weerzin tegen het· referendum in onze kring - en 
Troelstra lijkt daarvoor redelijk representatief - gaat 
verder dan de terechte zorg om de uitholling van de 
parlementaire democratie. Er sluipen sporen in van 
een partij die meer 'voorhoede-partij' wil zijn dan 
haar beginselprogram haar toestaat. De PvdA als 
bestuurderspartij identificeert zich vooral met hetgeen 
door representanten tot stand kan worden gebracht. 
Of het nu de traditie van krachtige wethouders is, van 
Wibout, Drees en Brautigam rechtstreeks tot in het 
'actietijdperk' : vóór de mensen wordt veel gedaan, 
maar hoeveel mèt de mensen? Zelfs daar waar directe 
zeggenschap zich goed laat verenigen met 'bestuur op 
afstand', bijvoorbeeld in woningbouwverenigingen, 
is de beweging beter in het leveren van bekwame 
bestuurders dan dat zij de directe zeggenschap van 
huurders over hun woningen bevordert. En daar waar 
socialistische wethouders jarenlang hun stempel op 
het openbaar onderwijs kunnen drukken wordt veel 
tot stand gebracht, maar zelden een overheveling van 
bevoegdheden naar ouders en leerlingen zelf. Pas re
cent, als een soort nawee van de studentenrevolte in 
'68, bereikt het thema medezeggenschap het (open
baar) onderwijs. Troelstra's twee zielen in zijn borst, 
die van het directe appèl op de betrokkenheid van al
len en de angst voor reactionaire tendensen in de brede 
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massa van de bevolking, we dragen het nog steeds met 
ons mee . 

Cordon van deskundigen 
Het opmerkelijke van de argumenten tegen het refe
rendum zoals door Troelstra werden gebruikt is dat ze 
met even groot gemak een reden zouden kunnen zijn 
om vóór het referendum te kiezen. En wellicht nu nog 
meer dan toen . Zeker, tal van beleidsonderdelen zijn 
zeer ingewikkeld geworden en de (beroeps)politiek 
vraagt vele deskundigheden. Toch wordt ook veel 
hiervan veroorzaakt door een jacht op details, door 
een vorm van specialisatie die niet door de materie 
wordt opgeroepen, maar veel meer door de behoefte 
van de politicus zijn werkterrein af te schermen. Want 
het is met veel gevoel voor detail, met een ondoor
dringbaar jargon, met een manie voor afkortingen, 
dat het werkterrein niet alleen ontoegankelijk wordt 
gemaakt voor de buitenstaander (de kiezer bijvoor
beeld), maar ook voor de collega-beroepspoliticus. 
De grote lijnen hoeven niet gecompliceerd te zijn, la
ten zich ook door niet-specialisten begrijpen, goed aan 
kiezers voorleggen . Het is een uit de hand gelopen 
vorm van specialisatie gedrenkt in mandarijnentaal 
die de kiezer van de werkelijke vraagstukken heeft ver
vreemd. Het referendum zou onder die omstandighe
den kunnen voorkomen dat tussen de kiezer en de re
gering zich een cordon van deskundigen blijvend 
nestelt. Zoals verkiezingen een verhelderende functie 
hebben doordat zij zich vaak concentreren op een en
kel thema, zo zou een volksraadspleging de represen
tatieve democratie kunnen ontdoen van veel aange
koekte gewichtigheid. Waar het referendum vaak 
wordt afgeschilderd als 'de grote vergeler' van de de
mocratie door oversimplificatie en volksmisleiding 
laat het zich ook denken dat het werkt als 'de witte tor
nado' : niemand kan zich aan een goede heldere 
vraagstelling onttrekken. 
Zo kan ook het argument van de door ons niet ge
wenste volkswil bezwaarlijk staande worden gehou
den . Deze benadering impliceert immers dat dankzij 
de representatieve vertegenwoordiging zaken tot 
stand kunnen worden gebracht die het bij een directe 
beoordeling door de bevolking als geheel niet zouden 
'halen'. Daarbij kan men zich natuurlijk wel wat 
voorstellen: niet alleen kopen naar het woord van Vre
deling congressen geen vliegtuigen, de bevolking als 
geheel zou er wellicht ook niet voor kiezen . Maar als 
dat zo is, pleit dat dan tegen vormen van directe demo
cratie? Is dan de redenering niet zeker zo valide die 
zegt dat 'democratie op afstand ' die het parlement 
kennelijk is, meer correctie behoeft dan met verkiezin
gen eens in de vier jaar mogelijk is? Als in de directe 
dialoog voorafgaand aan een referendum, zich 
toespitsend op dat ene onderwerp, de politiek de be
volking niet kan overtuigen van de wenselijkheid van 
het voorstel, hoeveel democratisch gehalte heeft dan 
de uiteindelijke beslissing zonder directe consultatie? 
Hoe opportunistisch het gebruik van dit argument wel 
is moge blijken uit het feit dat als het ons eens goed uit
komt (bijvoorbeeld bij het nadere besluit over de 
plaatsing van kruisvluchtwapens in ons land) velen in 

onze partij bereid lijken over hun 'principiële' bezwa
ren heen te stappen . Troelstra wilde de staatsvorm 
rechtstreeks voorleggen, sommigen onzer beschou
wen de kruisraketten als zo cu rei aa I dat ze er een open
breken van het parlementaire beslissingsmonopolie 
voor over hebben. Mij lijkt dat wij Of de kiezers mans 
genoeg achten ingrijpende beslissingen zelf te nemen 
(en dan behoort dat consequenties te hebben voor het 
partijstandpunt inzake het referendum) Of dat we, on
der andere op kwalitatieve gronden, vasthouden aan 
het alleenvertoningsrecht van de gekozen organen 
(maar dan geldt dat ook uitspraken die ons niet zin
nen). 
In dat licht moet een aantal gangbare argumenten te
gen het referendum bezien worden. Wat we dan te zien 
krijgen is eerder een bange beroepspolitiek en een par
tij die zich - als we regeren - in hoge mate identifi
ceert met hetgeen bestuurlijk kan worden binnenge
haald, dan een politieke beweging die mogelijkheden 
tot mondigheid en zeggenschap, tot directe beïnvloe
ding tot onderdeel van haar politiek maakt. Het doet 
denken aan André van der Louw's perfecte omschrij
ving van de spanning tussen socialisme en democratie. 
Als, zo zei Van der Louw eens, men mij met het pistool 
op de borst zou dwingen te kiezen tussen die beide, 
dan koos ik de democratie, ik zou hopen dat de men
sen dan zelf uiteindelijk voor het socialisme zouden 
kiezen. Volgens Van der Louw zou Han Lammers an
dersom kiezen: 'Han zou er dan zelf wel voor zorgen 
dat de mensen democratie zouden krijgen . .. '. 
Daargelaten of de Van der Louw van toen de Lam
mers van nu recht doet, de spanning is er. Het lijkt me 
tegen deze achtergrond verstandig het referendum niet 
zo te isoleren van andere vormen van directe democra
tie als in het pleidooi van Gilhuis gebeurt. De al jaren 
heen en weer gaande argumenten zullen op zich niet 
tot een eenduidige uitspraak leiden; wie de voors en te
gens afweegt doet dat met een concept van democratie 
voor ogen, of dat nu wordt uitgesproken of niet. De 
tegenstanders gaan er naar mijn inzicht vaak wat al te 
snel van uit dat in ons stelsel het primaat van de poli
tiek ook altijd het primaat van de (beroeps)politicus 
moet betekenen. Sinds Kalma's Illusie van de 'demo
cratische staat' horen we beter te weten. Tal van poli
tieke vraagstukken laten zich binnen door de gemeen
schap te stellen kaders heel wat doelmatiger en zeker 
niet minder democratisch afdoen in wisselwerking met 
de direct betrokkenen. 

Directe zeggenschap 
Troelstra kon terecht zorgelijk zijn over de slagkracht 
van het parlement, levend in een fase in de geschiede
nis waarin het algemeen kiesrecht nog maar net was 
verworven. Onze zorg over de parlementaire demo
cratie zou vooral moeten worden ingegeven door ont
wikkelingen binnen de overheid zelf. De verbureau
cratisering van het nationale politieke circuit, de ver
vlechting van specialisatie in de Kamer en belangenbe
hartiging daarbuiten, de rol van (al dan niet verpoli
tiekte) beleidsambtenaren in de beleidsvorming, het 
maakt de tweedeling tussen de 'chaotische' directe de
mocratie en de 'afgewogen deskundige' vertegen-
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woordigende democratie tot een karikatuur. Daarom 
zou voor ons de centrale vraag vooral moeten zijn op 
welke wijze de zeggenschap van de bevolking 'van on
derop' kan worden versterkt en of daarbij ook vormen 
van directe democratie een rol zouden kunnen spelen. 
Niet de tweedeling directe/ indirecte democratie zou 
centraal moeten staan, maar de vraag hoe met be
hulp van diverse vormen van zeggenschap de greep op 
ongecontroleerde macht in de particuliere èn de over
heidssector kan worden versterkt. 
Dan kan ook recht worden gedaan aan die bijna verlo
ren gegane dimensie van de vooroorlogse sociaal
democratie: de zorg om de autonome lokale gemeen
schappen. Elders3 heb ik uiteengezet onder welke 
spanning deze keus voor 'decentralisatie ten principa
le' lijkt te zijn bezweken. Hier gaat het me er om vast 
te stellen dat het referendum slechts één middel is bur
gers directe zeggenschap te geven over zaken die voor 
hen van groot belang zijn. Decentralisatie biedt even
wel vergelijkbare mogelijkheden, al dan niet in combi
natie met lokale vormen van directe zeggenschap. 
Als hier wordt bepleit het referendum niet te isoleren 
van andere vraagstukken van directe zeggenschap ver
sus meer centralistische vormen van bestuur, dan ge
beurt dat ook om te voorkomen dat we weer in een 
bloedarmoedige discussie geraken zoals met de staats
rechtelijke vernieuwingen uit de zestiger jaren. Toen is 
immers gebeurd wat Troelstra over het referendum 
heeft geschreven, namelijk dat dit programmapunt 
nooit echt de belangstelling van de kiezers heeft onder
vonden. Interessant worden al deze pogingen tot ver
sterking van de invloed van de kiezers pas als wordt 
aangesloten bij de vele frustraties die ons huidige 
bestel onmiskenbaar oproept. Gevoelens waar tot 
dusver centrum-rechts wèl behendig op heeft weten in 
te haken: het hele pakket van deregulering, privatise
ring en wat dies meer zij, hoe weinig er ook van terecht 
moge komen, heeft wel een herkenbaar ideologisch 
jasje aan: de overheid als zondebok. 
De sociaal-democratie is zich steeds meer met die over
heid gaan ïdentificeren . Nu duidelijk wordt dat aan in
grepen via de overheid tal van risico's kleven komt 
ook onze achilleshiel bloot te liggen. Ons appèl aan de 
kiezers is steeds meer een verzoek geworden om steun; 
als de kiezers hun macht aan ons overdragen, kunnen 
wij het voor hun regelen . . . Voor talloze hervormin
gen geldt evenwel dat ze zich niet van bovenaf laten re
gelen of ten minste ook een zeer actieve participatie 
van direct-betrokkenen vragen. Naast alle bureaucra
tische risico's draagt onze primaire keus voor de route 
via de (landelijke) overheid ook het strategische risico 
in zich dat hervorming van de samenleving als een 
soort druk-op-de-knop-actie wordt gezien. Een mis
verstand dat wellicht nooit pijnlijker werd gede
monstreerd dan toen we spraken van een aantal maat
schappijhervormende wetsvoorstellen die beslist door 
het kabinet Den Uyl zouden moeten worden inge
diend. 
Samengevat: het referendum zou wat mij betreft een 
plaats kunnen krijgen in een PvdA-visie op het open
baar bestuur. Het zou één van de nieuw in te bouwen 
mechanismen kunnen zijn om de risico's die vastzitten 
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aan de beroepspolitiek, aan een zich verzelfstandigde 
volksvertegenwoordiging op afstand van de maat
schappelijke werkelijkheid, te beperken . Zo' n inbouw 
van een instrument van directe democratie kan echter 
alleen dan geloofwaardig geschieden als ook voor het 
overige uit die visie zou blijken dat het de PvdA me
nens is de parlementaire democratie te ontdoen van 
centralistische en bureaucratische tendensen. Anders 
gezegd: indachtig het citaat aan het begin van dit arti
kel zou onze visie kunnen zijn dat het parlementaire 
stelsel sterk genoeg is een aantal impulsen van meer 
directe democratie te verdragen . 
Niet de route 'van onderop' hoeft ons nu zorgen te ba
ren, het zijn de risico's van het besturen 'van bovenaf' 
die afbreuk dreigen te doen aan ons concept van een 
levende democratie . Wanneer de overheid haar plan
ningstaak niet adequaat vervult, zich veel te gedetail
leerd met de samenleving bezighoudt, te veel regelt en 
te weinig uitdaagt dan schaadt dat de werking van de 
parlementaire democratie. Dat vraagt om geëigende 
tegenmaatregelen. Decentralisatie, een sterke afslan
king van landelijke bureaucratieën, een versterking 
van het parlement naar toerusting en werkwijze. Door 
in deze samenhang ook te zoeken naar meer directe 
vormen van zeggenschap wordt voorkomen dat 
staatsrechtelijke ingrepen als doel en middel op zich 
komen te staan. Ze moeten dienstbaar worden ge
maakt aan een algehele 'opschoning ' van dichtslib
bende bestuurskanalen. 
Omdat directe democratie de representatieve moet 
versterken zal de dosering van het referendum van 
groot belang zijn. Gilhuis gaat daar dan ook behoed
zaam mee om. Hij stelt voor dat tweehonderdvijftig
duizend kiesgerechtigden moeten vragen een wets
voorstel tot voorwerp van een referendum te maken en 
alleen als dertig procent van de kiezers zich tegen zo'n 
voorstel uitspreekt is het verworpen. Zo wordt aan een 
ander bezwaar van Troelstra tegemoet gekomen: 'De 
gelegenheid te scheppen, die groep nu en dan - de 
eene maal door de Bond van Belastingbetalers, een an
dere maal door een Bezuinigings- of een Sport partij of 
een ander produkt van politieke onbenulligheid - te
gen den wetgevenden arbeid in het geweer te roepen, 
komt ons minder gewenscht voor. ' 
Daarnaast stelt Gilhuis voor slechts wetsontwerpen en 
dan niet diegenen die financiële maatregelen bevatten 
'referendabel' te maken. Samkalden spitst deze beper
kingen verder toe ten einde het primaat van de parle
mentaire democratie absolu,ut veilig te stellen. Hij stelt 
de eenvoud van de vraagstelling als een voorwaarde 
vooraf. Het moet om een eindbeslissing gaan, die met 
ja of nee kan worden beantwoord. Tenslotte - en dat 
lijkt me inderdaad cruciaal - mag de uitkomst nooit 
een opdracht aan parlement of regering inhouden, 
tenzij die opdracht door regering of parlement juist 
tot inhoud is gemaakt van het referendum. 
Als dan een dergelijk voorstel zou worden ingebed in 
een strategie voor meer zeggenschap voor de burgers, 
voor een doelmatiger, beter controleerbare overheid 
en een verdere versterking van het parlement ten op
zichte van de bureaukratie, dan lijken mij de mogelijk
heden van een dergelijke aanpak doorslaggevender 
dan de risico's . 
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Het referendum: toch maar niet 

Is de discussié over het referendum in de Partij van de 
Arbeid een opportunistische discussie omdat de partij 
zaken ziet waarbij zij via een volksuitspraak politieke 
winst ruikt of waarbij zij meent dat de parlementaire 
democratie, die onwelgevallige besluiten zou kunnen 
nemen, kan worden gecorrigeerd? Of is de discussie 
een oprechte over de vraag of het instrument van het 
referendum een zinvolle aanvulling is op de Neder
landse parlementaire democratie? 
Deze vraag moet men stellen als men sommige artike
len over het referendum leest gekoppeld aan actuele 
vragen als de toepassing van kernenergie of de plaat
sing van kruisvluchtwapens. In die discussie ben ik 
niet erg geïnteresseerd. Met Konijnenbelt meen ik dat 
je de wenselijkheid van een referendum niet tegelijker
tijd opportunistisch en principieel kan beschouwen. I 
Het is Of het een Of het ander. 
Versta mij goed: ik geef geen oordeel over de wense
lijkheid van nieuwe kerncentrales of de plaatsing van 
middellange-afstandsraketten in Woensdrecht, ik ben 
om diverse redenen van geen van beide vQorstander. 
De vraag is of we een referendum willen voor een on
bekend en onbenoemd aantal kwesties of alleen voor 
die zaken waarbij wij stilletjes hopen en verwachten 
dat we bij een referendum aan de goede kant van de 
streep zullen uitkomen. 
Het opportunistische referendum wordt door mij dan 
ook volledig afgewezen. Mijn belangstelling in de dis
cussie gaat uit naar het zuivere en principiële pleidooi 
voor de invoering van een referendum van Gilhuis en 
zijn medestanders.2 

Een afbakening 
Allereerst zullen wij moeten vaststellen over welk 
soort referendum we het hebben. Er lijkt zich in de li
teratuur een soort communis opinio te ontwikkelen en 
dat vergemakkelijkt de zaak aanzienlijk. 
De in 1982 ingestelde staatscommissie-Biesheuvel 
komt unaniem tot de conclusie dat, als een referen
dum in Nederland zou worden ingevoerd, dit een fa
cultatief beslissend referendum zou moeten zijn. 3 Gil
huis komt tot dezelfde keuze4 en elders wordt nauwe
lijks een andere opvatting verkondigd. 
Met deze keuze ben ik het eens. Als we in Nederland 
een referendum zouden willen invoeren dan moet het 
inderdaad aan twee vereisten voldoen. Het moet in de 
eerste plaats gaan om incidentele gevallen waarbij 

daartoe gerechtigden om een referendum vragen (fa
cultatieve element). Deze gerechtigden kunnen zijn 
een bepaald aantal kiesgerechtigden of een vastgestel
de minderheid of de meerderheid van één van de Ka
mers van de Staten-Generaal. Met Gilhuis en de 
commissie-Biesheuvel meen ik dat een verplicht refe
rendum een te verstarrend element is. l Als van te vo
ren al vast staat over welke zaken en over welke niet 
een volksstemming gehouden kan worden, dan kan dit 
de besluitvorming en het overleg tussen regering en 
Staten-Generaal negatief beïnvloeden. 
In de tweede plaats is voor een referendum in Neder
land noodzakelijk dat de uitslag daarvan tevens een 
beslissing inhoudt over de kwestie die onderwerp is 
van de volksstemming. Raadpleging van de bevolking 
gevolgd door nadere besluitvorming door de Staten
GeneraaI ontneemt aan het referendum elke zin . Dan 
wordt de volksraadpleging net zo inhoudsloos als ont
binding van beide Kamers der Staten-Generaal bij een 
grondwetsherziening. Kamerverkiezingen gaan nooit 
over grondwetsherzieningen, omdat die bijna nooit 
een politiek, maar een technisch karakter hebben. 
De consequentie van deze keuze voor een beslissend 
referendum is dat de zaak door regering en Staten
GeneraaI tevoren afgehandeld moet zijn . Dit betekent 
dat het referendum zou moeten gaan over aanvaarde 
wetsvoorstellen: elke andere formule ontneemt aan de 
volksstemming haar besluitvormend karakter. 
Verdere afbakening is een kwestie van techniek. Zo is 
de vraag hoeveel handtekeningen van kiesgerechtig
den voor het vragen van een referendum nodig zijn een 
arbitraire kwestie. Elk aantal tussen honderduizend 
en tweehonderdvijftigduizend handtekeningen is 
mijns inziens aanvaardbaar, omdat het grote mini
mumaantal van honderduizend waarborgt dat het om 
zaken zou kunnen gaan die meer belangstelling trek
ken dan normaal het geval is. 
Wel is duidelijk dat een beslissend referendum een an
dere vorm van wetgeving vraagt. Zo zouden belangrij
ke beslissingen als de inpoldering van de Markerwaard 
of de bouw van kerncentrales steeds bij wet moeten 
worden genomen, omdat zij anders aan een referen
dum onttrokken zouden blijven. Dit zou een goede ge
legenheid zijn om een grote hoeveelheid pseudowetge-

. ving op te ruimen die ten onrechte aan het bestuur 
wordt overgelaten. 
Dat een en ander via een grondwetswijziging zou moe-
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ten worden ingevoerd spreekt vanzelf. 6 De suggestie 
van Witte veen om een volksinitiatief toe te laten dat 
aan de verkiezingen van de Tweede Kamer is gekop
peld acht ik onjuist. 7 Of er is sprake van de mogelijk
heid van een incidenteel referendum, maar dan ook op 
elk gewenst moment, of eens in de vier jaar vraagt de 
regering bij de normale Kamerverkiezingen het ver
trouwen over alles wat zij de afgelopen jaren heeft ge
daan . Daar heb je geen referendum voor nodig. 

Referendum en lagere overheden 
De commissie-Biesheuvel heeft zich ook nog met de 
vraag bezig gehouden of op provinciaal of gemeente
lijk niveau niet in de mogelijkheid van een referendum 
zou moeten worden voorzien; haar conclusie is posi
tief. 8 

Ik heb hier mijn bedenkingen: waar zou zo'n decen
traal referendum over moeten gaan? De bevoegdhe
den van lagere overheden zijn beperkt en de mogelijk
heid van rijk en provincie om via een aanwijzing een 
gemeentebestuur te dwingen een bepaalde beslissing te 
dulden teneinde hogere belangen te behartigen zijn 
groot. Kan men zich bijvoorbeeld een beslissend refe
rendum in de gemeente Woensdrecht voorstellen over 
de plaatsing van kruisvluchtwapens, een referendum 
in de gemeente Borssele over de bouw van een nieuwe 
kerncentrale of in mijn eigen gemeente Voorburg over 
een omstreden rijksweg? De uitslag staat van te voren 
vast en de regering zal niet van wijken weten. 
Er valt op provinciaal of gemeentelijk niveau maar 
weinig te beslissen dat een referendum zou billijken, 
tenzij de regering en de Staten-Generaal de uitslag van 
een provinciaal of gemeentelijk referendum zouden 
eerbiedigen, maar dat lijkt mij een illusie. Dan moeten 
we de inwoners van gemeenten of provincies ook niet 
met een dode mus blij maken. 

De noodzaak van een referendum 
Wij zijn zo langzamerhand toe aan de beantwoording 
van de belangrijkste vraag: waartoe zouden wij in Ne
derland een referendum moeten invoeren? 
Hier beginnen voor mij de grote problemen. Alle 
voorstanders betogen om strijd dat instituties als het 
referendum en de andere hier onbesproken vormen 
van directere volksinvloed, zoals volksinitiatief en ple
bisciet, een aanvullend en corrigerend effect hebben 
op het vertegenwoordigende stelsel, maar daarvoor 
niet in de plaats treden. 9 Peters merkt op dat het refe
rendum door zijn democratische glans zelf iets on
weerspreek baars heeft, maar hij geeft daarbij als zijn 
oordeel dat juist daarin een aantal gevaren schuilen. 10 

Die glans is onmiskenbaar en daarom is de Nederland
se discussie vaak wat moeizaam: tegen zoiets moois als 
een directe volksuitspraak kan je je eigenlijk niet ver
zetten. 
Toch zijn er vele negatieve kanten aan de invoering 
van een referendum. Om te beginnen beïnvloedt een 
beslissend referendum het wetgevend proces wezen
lijk. De nederlaag in het parlement hoeft niet de neder
laag bij het referendum te zijn en daar kan men al bij 
de parlementaire besluitvorming op inspelen , bijvoor
beeld doordat vanwege de oppositie in het land tegen 
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een door de Tweede Kamer aanvaard wetsontwerp, de 
Eerste Kamer dit verwerpt of lange tijd aanhoudt om 
een dreigend referendum en daarmee de mogelijke val 
van het kabinet te vermijden. 
Dit laatste is een van de meest gevaarlijke punten van 
het referendum. In wezen bedoeld als corrigerend en 
aanvullend op de parlementaire besluitvorming, zou 
het in feite kunnen gaan functioneren als scherprech
ter voor de zittende regering. Daarmee wordt niet de 
bedoelde correctie op de wetgeving bereikt maar 
wordt een politiek strijdmiddel toegevoegd waarbij de 
volksinspraak als wapen wordt gebruikt om het kabi
net tot aftreden te dwingen. 
Gilhuis heeft daar wel oog voor als hij uit de praktijk 
elders constateert dat een neen bij een referendum af 
en toe iets weg heeft van een schervenhoop, die rege

.ring en parlement maar moeten zien op te ruimen. 11 

Hij constateert wel dat dat in andere landen die hij op 
het oog heeft, Zwitserland en Denemarken, steeds is 
gelukt, maar hij heeft tegelijkertijd twijfels of dit 
steeds het geval zal zijn. 
De Beus constateert terecht dat een van de grootste 
problemen bij de invoering van een referendum de 
weerbarstigheid van de machtsverhoudingen is. I 2 In 
Nederland is die situatie in optima forma aanwezig. 
De moeizame structuur van de politieke besluitvor
ming met haar invloedssferen en pressiegroepen geba
seerd op geïnstitutionaliseerde macht kan mijns in
ziens alleen verbeterd worden door te trachten met een 
pincet deze structuur te ontrafelen. De invoering van 
een referendum is te veel een poging om dit met een 
hakmes te doen. 
Het kader waarbinnen de discussie over het referen
dum zich afspeelt is zo langzamerhand redelijk be
paald. Maar ik betreur het niet dat er weinig politieke 
ruimte in ons staatsbestel is om het referendum in te 
voeren. 
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Wat te verwachten van internationale 
wapenbeheersingsdiplomatie? 

Euforische geluiden werden begin januari 1985 uit Ge
nève vernomen. Tijdens hun topontmoeting hebben 
de ministers van buitenlandse zaken van de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie, respectievelijk George 
Shultz en Andre} Gromyko, het onderhandelingsme
chanisme dat eind 1983 was vastgelopen en door de 
Sovjet-Unie buiten werking was gesteld, weer op gang 
gebracht. Alom opluchting, want binnenkort zullen 
de besprekingen tussen de supermogendheden over de 
beteugeling en misschien wel de beperking van offen
sieve en defensieve strategische wapensystemen, de 
middellange afstandswapens in Europa, anti-satelliet
wapens, de sterrenoorlog (het strategisch defensie ini
tiatief) en andere wapensystemen van de toekomst, in
clusief bedreigende en enerverende exotische wapens 
die nu eenmaal integraal deel uitmaken van een tech
nologische bewapeningswedloop, opnieuw gaan be
ginnen. 
Het internationale politieke klimaat waarin deze ont
moeting plaats vond, leek aanzienlijk te verschillen 
van dat waarin de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
hun hybridische en abortieve onderhandelingen in Ge
nève over START en INF tussen 1981 en 1983 hadden 
gevoerd. Tijdens deze onderhandelingen gaven zij 
hoofdzakelijk een demonstratie in straat- en toeterdi
plomatie weg. Hoewel deze episode het aanzien van 
wapenbeheersingsdiplomatie en -politiek grondig 
heeft aangetast, is zij niet van betekenis ontbloot. 
Want ze bleven met elkaar praten en onderhandelen, 
hoewel intussen hun antagonisme steeds groter werd 
en hun onderlinge vijandschap vormen aannam, die 
herinnerenden aan de Koude Oorlog van weleer . Ken
nelijk zijn supermogendheden die elkaar vijandig ge
zind zijn, in het kernwapentijdvak zodanig op elkaar 
aangewezen of met elkaar verbonden dat zij zich ge
noopt voelen ondanks hun duidelijke politieke onwil 
met elkaar te onderhandelen over wapenbeheersing, 
internationale stabiliteit en oorlogspreventie. Uitein
delijk geraakte het onderhandelingsmechanisme in de 
vernieling niet wegens onhoudbare tegenstellingen en 
internationale conflicten, maar onder invloed van spe
cifieke diplomatieke zetten in het onderhandelingsspel 
die met het vorderen van de tijd onvermijdelijk in da
den moesten worden omgezet, tenzij de partijen ge
zichtsverlies wilden riskeren. De Verenigde Staten 
hadden duidelijk laten weten dat de eerste Pershing II 
raketten en kruisrakketten in november 1983 zouden 
worden geplaatst tenzij een compromisoplossing in 
Genève zou zijn gevonden. De Sovjet-Unie had al in 
een vroeg stadium aangekondigd dat zij na plaatsing 
van Amerikaanse middellange afstandsraketten de 
onderhandelingen zou afbreken . Naarmate het ge
wraakte tijdstip naderde, voelden beide partijen zich 

gedwongen hun bereidheid tot het nemen van nieuwe 
wapenstappen - een vorm van diplomatieke commu
nicatie waarvan men hoopt dat de ander onder invloed 
van deze dreiging zal inbinden - te vergroten waar
door juist de onderhandelingen op het spel werden ge
zet. De Sovjet-Unie had gestaag het aantal SS-20 ra
ketten uitgebreid en hield tegelijkertijd een flink aan
tal verouderde SS-4 en SS-5 raketten als ruilgoed ach
ter de hand. Hiermee hoopte zij de Verenigde Staten 
af te houden van het plaatsingsbesluit. Juist dit gedrag 
maakte de Amerikaanse standvastigheid naast andere 
overwegingen groter. De volgende zet van de Sovjet
Unie bestond uit het dreigement in de DDR en Tsje
choslovakije nieuwe SS-21, SS-22 en SS-23 raketten 
op te stellen als vergelding voor de plaatsing van de 
kruisraketten en Pers hing II raketten. Dit paardemid
del werkte niet, want evenals de SS-20, waren deze ra
ketten niets anders dan vervanging en modernisering 
van oude wapens. Dit feit was bekend in de Verenigde 
Staten. Er was nu een vicieuze cirkel van onderhande
lingsdreigementen ontstaan die beiden alleen maar 
met nieuwe dreigementen konden beantwoorden. Ge
lijktijdig oversteken en concessies doen waren niet 
mogelijk omdat de Sovjet-Unie evenals de Verenigde 
Staten zich had vastgelegd op een 'zero-sum' spel, dat 
wil zeggen tegenover een niet-plaatsing door de Ver
enigde Staten onduidelijke toezeggingen over mogelij
ke zelfbeperking op het gebied van de SS-20 en volgen
de raketten . In dit abele spel speelden de Verenigde 
Staten een handige rol. Terwijl de Sovjet-Unie onder 
invloed van haar dreigementen aan de onderhandelin
gen een sterke zware militaire dimensie toevoegde die 
zij op een onhandige wijze probeerde te verbergen 
door een stortvloed van nietszeggende wapen beheer
singsvoorstellen, beperkten de Verenigde Staten zich 
tot het tot de orde roepen van de Sovjet-Unie. Bedoeld 
of onbedoeld droeg hun straatdiplomatie ten opzichte 
van de Sovjet-Unie er toe bij dat deze zich nog meer 
ging gedragen als een vis op het droge. Uiteindelijk 
konden de Verenigde Staten hun winst, zij het een 
schamele, uittellen. Gezien de onverzoenlijke en mili
tante houding van de Sovjet-Unie, was plaatsing van 
de middellange afstandsraketten voor een groot deel 
van de bevolking in West-Europa acceptabel gewor
den. In de tweede plaats had de Sovjet-Unie de onder
handelingen afgebroken. Maar het belangrijkste was 
de les die de Sovjet-Unie eindelijk weer eens was voor
gehouden, namelijk dat diplomatieke chantage tij
dens onderhandelingen geen effect had op de politiek 
van het Westen. Zo moest de Sovjet-Unie de bittere pil 
slikken dat onderhandelen vanuit een zogenaamde 
of werkelijke positie van kracht averechtse gevolgen 
heeft. Deze les hadden de Verenigde Staten vroeger al 
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meermalen tot hun schade en schande moeten leren. 
Hiermee kwam een eind aan een hevig politiek en di
plomatiek steekspel over een onderwerp dat uit zijn 
aard gerekend kan worden tot de minst gevaarlijke uit 
de internationale politiek. De onderhandelingen in 
Genève waren een vorm van machtsstrijd. Dat houdt 
in dat de partijen nog sterker uit elkaar groeiden en 
nog emotioneler op elkaar reageerden. Van de andere 
kant impliceerde het onderwerp van de onderhande
lingen waarop het conflict en de machtsstrijd zich 
toespitsten, mogelijke en toekomstige samenwerking 
tussen de partijen. In deze zin waren de onderhande
lingen één van de minst gevaarlijke vormen van inter
nationaal conflictgedrag tussen staten. En hiermee 
werd voor de tweede keer een nieuw kenmerk van de 
internationale politiek in het kernwapentijdvak zicht
baar, namelijk het verschijnsel dat staten diepgaand 
verdeeld raken over de concrete inhoud van hun con
sensus en samenwerking. Het eerste voorbeeld hiervan 
is de bezegeling van de ontspanningspolitiek in de 
vorm van de Slotakte van Helsinki van 1975 geweest. 
Samenwerking tussen staten heeft natuurlijk in het 
verleden dikwijls aanleiding gegeven tot meer of min
der diepgaande meningsverschillen, maar deze werden 
al of niet opgelost in de diplomatieke onderhandelin
gen. Onderwerpen als ontspanning en wapenbeheer
sing werden echter steeds meer binnenlandse politieke 
strijdpunten in het Westen, waarbij de onderhandelin
gen en het concrete beleid van de Westerse regeringen 
enerzijds gericht waren op de tegenpartij en anderzijds 
op de diverse stromingen in de publieke opinie. Op 
haar beurt poogde de Sovjet-Unie de publieke opinie 
in het Westen uit te buiten zonder dat zij zelf voor de 
voeten werd gelopen door een eigen kritische publieke 
opinie. Hierdoor veranderden de wapenbeheersings
onderhandelingen in Genève in uiterst gecompliceerde 
beïnvloedingsprocessen, want aan tafel zaten niet en
kel de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Onzicht
baar weliswaar, waren de diverse opinies uit West
Europa en de Verenigde Staten aanwezig. De toeter
en straatdiplomatie waarvan beide regeringen zich be
dienden, was juist bedoeld voor de beïnvloeding van 
deze opinies. Daardoor werden de uit politiek en tech
nisch oogpunt al zo gecompliceerde onderhandelingen 
nog complexer. In de eerste plaats zijn er de vaak te
gengestelde opvattingen over welke soorten en welke 
hoeveelheden wapensystemen de onderhandelingen 
zullen gaan en voorts over de gewenste pariteiten en 
evenwichten. De onderhandelingen verlopen meestal 
nog moeizamer omdat de Sovjet-Unie nooit met con
crete voorstellen komt, maar initiatieven op dit gebied 
aan de Amerikaanse onderhandelaars overlaat. Zel
den of nooit verstrekt de Sovjet-Unie technische da
ta en aantallen van haar eigen wapensystemen, hoe
wel dat de noodzakelijke kruiden van de onderhan
delingen zijn. Na verloop van tijd neemt zij de Ame
rikaanse gegevens over. Wanneer de formele agen
da besprekingen over bewapening en militaire macht 
vermeldt, maar de informele agenda bestaat uit be
invloeding van de andere partij via beïnvloeding van 
de diverse binnenlandse opinies, hoeft men weinig 
te verwachten van zulke onderhandelingen. Elk geloof 
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in enkele concrete wapenbeheersingsresultaten ver
dwijnt er snel wanneer blijkt, dat de onderhandelende 
partijen zo diametraal tegen over elkaar staan dat zij 
de onderhandelingen over samenwerking vooral ge
bruiken als een ander middel in hun machtsstrijd en 
confrontatiepolitiek. De betekenis van zulke onder
handelingen is dan uiterst beperkt, zolang ze met el
kaar praten, vechten ze niet tegen elkaar. Misschien 
zijn zulke besprekingen een vreedzaam equivalent van 
meer gewelddadige vormen van rivaliteit en machts
strijd. In dat geval wat het te wensen dat de besprekin
gen zouden handelen over minder gecompliceerde en 
vérstrekkenae onderwerpen. Misschien is de zin van 
zulke besprekingen op de lange termijn dat zij de su
perm ogend heden een leerproces bieden in geweldsbe
heersing. Op grond van vaak klemmende politieke en 
economische redenen zou men directe wapenbeheer
singsresultaten verkiezen. Wanneer zulke onderhan
delingen daarentegen alleen maar een leerproces in het 
ontwikkelen van nieuwe en geweldloze vormen van 
machtsstrijd kunnen zijn, gezien de onderlinge ver
houdingen en het binnenlandse politieke klimaat in de 
betrokken staten, zijn zij toch niet van betekenis ont
bloot. In dat geval telt het wellicht onbedoelde neven
effect zwaarder dan de niet gerealiseerde doelstellin
gen en verwachtingen. 

Misverstand 
Inderdaad is de vraag wat men van internationale wa
penbeheersingsdiplomatie kan verwachten, van emi
nent belang. Volgens een populair en hardnekkig mis
verstand zou het doel van wapenbeheersingsonder
handelingen de bevriezing en geleidelijke verminde
ring van bewapening en militaire macht zijn. Doordat 
de onderhandelingen het toegeschreven doel niet be
reikt hebben, ontstond een ander misverstand, name
lijk dat het doel van wapenbeheersingspolitiek de 
voortzetting zou zijn van de bewapeningswedloop in 
een wat meer gereglementeerde vorm . De bronnen van 
dit misverstand zijn verschillend . 
In de eerste plaats de politiek van bewapening om te 
kunnen ontwapenen. Dit beleid werd gevolgd door de 
regeringen Kennedy (1961-1963) en Reagan (1981-
1984). Hierachter ging de gedachte schuil dat de Ver
enigde Staten eerst duchtig moesten bewapenen op 
grond van het vermoeden dat de Sovjet-Unie een aan
zienlijk militair overwicht op de Verenigde Staten be
zat. Wanneer het evenwicht hersteld zou zijn, zou er 
pas voor de Sovjet-Unie een werkelijke prikkel 
bestaan om serieus met de Verenigde Staten te gaan 
onderhandelen. Deze politiek is ook wel toegepast op 
bijzondere wapensystemen, bijvoorbeeld de anti
raketsystemen (1968-1971) en het strategisch defensie 
initiatief (1983 tot heden). Ook de voortgaande plaat
sing van SS-20 raketten, het plaatsingsbesluit van de 
NA VO en tenslotte het dreigement van de Sovjet-Unie 
in 1983 op de SS-21, SS-23 en SS-23 op te stellen vallen 
onder dezelfde categorie. 
In de tweede plaats werd dikwijls geconstateerd dat 
wapenbeheersingsovereenkomsten nieuwe militaire 
technologieën niet de pas afsneden, maar de wedloop 
op dat gebied juist stimuleerden doordat de afspraken 



een bevriezing en beperking inhielden van verouderde 
of onbruikbare en kostbare wapensystemen. 
Tenslotte hadden de SALT -akkoorden van 1972 uit
sluitend kwantitatieve maatstaven ontwikkeld voor 
strategische pariteit of militaire gelijkwaardigheid. 
Wanneer er werkelijke of vermeende dispariteit be
stond tussen de aantallen en militaire capaciteiten van 
de betrokkenen, gebruikte de werkelijk of vermeend 
benadeelde partij dit argument ten behoeve van haar 
eigen bewapeningspolitiek. 
Het betreft hier echter hardnekkige misverstanden. 
Wapenbeheersing is geen ontspannings- of bewape
ningspolitiek. In de wapenbeheersingspolitiek spelen 
ontwapening en bewapening wel een rol en soms een 
aanzienlijke. Ontwapening komt voor in de retorische 
verklaringen van de regeringen waarbij de ene partij 
de ander overbiedt in fraai klinkende ontwapenings
voorstellen. Bewapening speelt een rol als ruilgoed en 
drukmiddel om de andere partij tot concessies te be
wegen . Tijdens of aan de vóóravond van wapen be
heersingsonderhandelingen gaan het militair onder
zoeks- en ontwikkelingswerk en de aanschaf van wa
pens gewoon door. Dat is een onderdeel van het defen
siebeleid en dit is iets anders dan buitenlandse politiek. 
Het bewapeningsproces wordt door de onderhande
lingen niet versneld, maar dit kan aan de publieke opi
nie goed worden verkocht met het oog op de onder
handelingen. Het antwoord op de vraag wat men kan 
verwachten van wapenbeheersingsonderhandelingen, 
luidt simpel: verwacht geen bevriezing of verminde
ring van bewapening en geloof evenmin dat dankzij 
deze onderhandelingen de bewapeningsspiraal om
hoog wordt geschroefd. 
Wapenbeheersing is een onderdeel van het nationale 
veiligheidsbeleid van staten. Wapenbeheersingsvoor
stellen worden geformuleerd en beoordeeld op basis 
van criteria van nationale veiligheid en internationale 
stabiliteit. Traditioneel gaan regeringen er van uit dat 
de nationale veiligheid het best gewaarborgd is wan
neer men militair er beter voorstaat dan de tegenpar
tij. In die zin formuleren de regeringen wapen beheer
singsvoorstellen ten behoeve van de onderhandelin
gen. Het tweede criterium is internationale stabiliteit 
en dit schept wat ruimte voor diplomatiek overleg en 
onderhandelingen. Internationale stabiliteit is een 
goed waarvan de partijen beide voordeel hebben. 
Hierdoor kan de rol van de nationale veiligheid, het 
nationale belang bij uitstek, wat gerelativeerd wor
den. Wapenbeheersing is met andere woorden het be
vorderen van de nationale veiligheid met diplomatieke 
middelen op basis van een minimum-consensus over 
internationale stabiliteit tussen de betrokken partijen. 
In dit kader kunnen maatregelen van wapen bevriezing 
en -reductie noodzakelijk worden geacht. In 1967 
beëindigden de Verenigde Staten hun program voor de 
plaatsing van strategische wapen systemen (1054 vaste
land raketten, 41 strategische onderzeeboten en 656 
onderzeebootraketten) en boden de Sovjet-Unie be
sprekingen aan over de beperking van strategische wa
pens. Hoewel zij de technologische bewapeningswed
loop continueerden, stelden de Verenigde Staten 
dankzij deze bevriezing de Sovjet-Unie in staat ge-

talsmatig de Verenigde Staten in te halen en juist dit 
gedrag bevorderde de bereidheid van de Sovjet-Unie 
aan tafel te gaan zitten met haar grootste rivaal. Inter
nationale stabiliteit in het kernwapentijdvak houdt in 
dat de kernwapenlanden beschikken over onkwetsba
re wapens of over een verzekerd terugslag vermogen. 
In veel gevallen is dit neergekomen op meer bewape
ning (hetgeen niet hetzelfde is als 'overkill' of 'overbe
wapening'), want staten moesten in dat geval kostbare 
nieuwe wapensystemen (bijvoorbeelden moderne on
derzeeboten) en kostbare infrastructuur vervaardigen 
en aanschaffen. 

Drijfveren 
Wat zijn nu de beslissende drijfveren achter de wapen
beheersingspolitiek? Tussen 1963 en 1967 drong bij de 
Amerikaanse regering het besef door dat het politieke 
rendement van militair overwicht erg gering was en 
dat de economische kosten van de bewapenings
inspanningen niet lonend waren. Bovendien kon de 
'zero-sum' benadering van de bewapeningswedloop 
de internationale stabiliteit gemakkelijk bedreigen zo
als de Cuba-crisis uit het najaar van 1962 had geleerd. 
Een groot militair overwicht van de ene kant zou de 
zwakkere mogendheid niet zondermeer er van weer
houden een oorlog of zelfs een kernwapenoorlog te 
ontketenen. In hun eigen belang waren de supermo
gendheden gedwongen met elkaar samen te werken 
om de kans op een oorlog of kernwapenoorlog zo 
klein mogelijk te maken. Gezien de geringe beheer
singskunde van regeringen, zou onder invloed van een 
combinatie van technologische calamiteiten, interna
tionale incidenten en miscalculaties van regeringen 
een kernwapenoorlog niet onmogelijk zijn . Interna
tionale stabiliteit dankzij bilaterale en internationale 
wapenbeheersingsovereenkomsten zouden de kans 
daarop doen verminderen. De Amerikaanse regering 
begon dus in te zien dat een nationaal veiligheidsbeleid 
waarin eigenlijk geen rekening werd gehouden met de 
veiligheidsbelangen van de voornaamste rivaal en 
waarin eveneens de invloed van allerlei internationale 
politieke ontwikkelingen verwaarloosd werd, niet al
tijd de nationale veiligheid vergrootte. Het was nu 
zaak de Sovjet-Unie hiervan te doordringen. Dit werd 
mogelijk dankzij de SALT-onderhandelingen van 
1969-1972. Met de SALT I akkoorden van 1972 en de 
verdragen over de voorkoming van een kernwapenoor
log uit 1971 en 1973 was een vaste basis aan de wapen be
heersingsdiplomatie gegeven. Dit verklaart de perma
nentie van de wapenbeheersingsonderhandelingen 
tussen de supermogendheden sinds 1972. Met andere 
woorden: niet de voortzetting van de bewapenings
wedloop is de doorslaggevende oorzaak hiervan ge
weest. Er was nu eenmaal een vrij bevredigende vorm 
van internationale stabiliteit tot stand gebracht die 
naar verwachting vele jaren zou blijven bestaan. 
Met de diplomatieke institutionalisering van het bila
terale wapenbeheersingsoverleg sinds 1972 begon een 
nieuwe en paradoxale ontwikkeling. Wapenbeheer
sing werd een voorwerp van conflict tussen de super
mogendheden en het forum van het bilaterale wapen
beheersingsoverleg werd door de beide supermogend-

socialisme en democratie 
nummer3 

95 maart 1985 



socialisme en democratie 
nummer 3 
maart 1985 

heden gebruikt áls een ander en nieuw instrument in 
hun machtsstrijd en rivaliteit. Wapenbeheersing werd 
dus een middel van de buitenlandse politiek om de na
tionale veiligheid en de status en het prestige van de te
genpartij te kortwieken. Overwegingen van interna
tionale stabiliteit oefenden op deze tendenties soms 
een remmende invloed uit. Dit feit verklaart waarom 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in 1979 nog een 
akkoord over SALT II konden sluiten. Het eerstge
noemde kenmerk van de wapenbeheersingsdiplomatie 
sinds 1972 maakt echter duidelijk waarom dit ak
koord niet geratificeerd werd door de Amerikaanse 
Senaat. In de Verenigde Staten bestond een sterke po
litieke stroming die vond dat SALT II de veiligheid 
van de Verenigde Staten in gevaar bracht, want dit 
verdrag zou de Sovjet-Unie bevoordelen. Dat was een 
omineus feit omdat de Sovjet-Unie in elk geval naar de 
geest de SALT I verdragen zou hebben geschonden. 
Een euforie naar aanleiding van het topgesprek van 
Shultz en Gromyko is zeker niet op zijn plaats wan
neer de aanleiding tot zo'n stemming de veronderstel
ling is dat binnenkort enkele concrete ontwapenings
akkoorden te verwachten zijn . Enig optimisme als ge
volg van deze topontmoeting is wel gepast omdat deze 
ontmoeting heeft laten zien dat de betrekkingen tussen 
de beide supermogendheden sinds de tweede helft van 
1984 wat ontdooid zijn en dat geen schelddiplomatie 
meer wordt gebezigd . Het eerste doel van de onder
handelingen die zijn aangekondigd, is het verbeteren 
van het onderlinge klimaat zodat de tegenstanders 
gaan inzien dat zij het internationale veiligheids- en 
stabiliteitsbeIang gemeenschappelijk hebben. Op ba
sis daarvan kunnen ze wat meer oog krijgen voor de 
specifieke veiligheidsopvattingen en -behoeften van 
de tegenpartij . Daaruit kunnen mogelijk enkele 'hard
ware' wapenbeperkingsmaatregelen volgen, eventueel 
gepaard aan enkele meer politieke wapenbeheersings
afspraken, want gezien de kwaliteit en de omvang van 
de wapenarsenalen van beide partijen zijn op dit mo
ment aanvullende bewapeningsmaatregelen in het be
lang van de internationale stabiliteit volstrekt overbo
dig . 
Overigens moet men waarschuwen voor te groot opti
misme. De euforie was nog maar enkele dagen oud of 
beide partijen begonnen op basis van hun consensus al 
te bekvechten over de inhoud en reikwijdte van de on
derhandelingen. Gezien de ervaringen in de periode 
1981-1983 is de mogelijkheid niet volstrekt uitgesloten 
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dat beide partijen het nieuwe wapenbeheersingsforum 
gaan gebruiken om de messen opnieuw tegen elkaar te 
slijpen. In de tweede plaats is het mogelijk dat wan
neer de onderhandelingen het stadium van de kinder
ziekten hebben overwonnen en inderdaad op enkele 
concrete wapenbeheersingsmaatregelen afstevenen, 
de grote Westeuropese bondgenoten van de Verenigde 
Staten zo bezorgd raken over het onder-onsje van de 
supermogendheden dat zij gaan vrezen dat de garantie 
van de Verenigde Staten voor de veiligheid van West
Europa hierdoor wordt aangetast. In die situatie kun
nen deze landen aanvullende bewapeningsmaatrege
len vragen voor het handhaven van een soort militair 
evenwicht in Europa. Dat is in 1976-1978 gebeurd en 
heeft via omwegen geleid tot het dubbelbesluit van de 
NAVO van 12 december 1979. 
Tenslotte kan worden geconcludeerd dat wapen be
heersingsbesprekingen en -akkoorden geen eind kun
nen maken aan de bewapeningswedloop. Zij kunnen 
dit wel bevorderen, maar dat is niet noodzakelijk zoals 
de vervolggeschiedenis van SALT duidelijk heeft ge
maakt. De dynamiek van de bewapeningswedloop 
wordt veroorzaakt door een zeer complexe verstrenge
ling van internationale en binnenlandse politieke fac
toren . De instrumenten om deze bewapeningswedloop 
te kunnnen beheersen liggen in de binnenlandse poli
tiek of anders gezegd in de buitenlandse politiek zoals 
die in het binnenlandse besluitvormingsproces wordt 
vastgesteld. Hieruit volgt nog een interessante conclu
sie ten aanzien van de kruisrakettenproblematiek van 
Nederland. Volgens de gebruikelijke politieke formu
leringen zou Nederland misschien aan de plaatsing 
van de 48 kruisraketten kunnen ontsnappen als gevolg 
van gunstige onderhandelingsresultaten in Genève. 
Dus luidt het rituele recept dat de Nederlandse rege
ring krachtig moet vasthouden aan haar voorwaarde
lijke plaatsingsbesluit. Dit argument wordt nog ver
sterkt door de keuze van bondgenootschappelijke so
lidariteit. Wanneer de Nederlandse regering wil plaat
sen, moet ze zonder omwegen plaatsen en de conse
quenties daarvan onder ogen zien . Wil ze eigenlijk niet 
plaatsen, dient ze dit duidelijk te zeggen en afgezien 
van de specifieke conditie geen omweg over Genève 
maken. Want de toekomstige wapenbeheersingson
derhandelingen in Genève handelen niet over wapen
bevriezing of reductie van wapens . Dat behoort tot de 
mogelijkheden van Genève, maar de kans daarop is 
even groot als de kans dat dit niet gebeurt. 



De PvdA en het sociaal-economisch beleid 

Vorig jaar zijn in PvdA-kring twee nota's gepubli
ceerd over het sociaal-economisch beleid op middel
lange termijn. De eerste was een produkt van het 
partijbestuur, waarbij Marianne Sint kan gelden als 
de belangrijkste auteur, De tweede nota was af
komstig van los van Kemenade (toen nog lid van de 
Tweede Kamer), 10 Ritzen (hoogleraar macro
economie in Rotterdam) en Thijs Wöltgens (Tweede
Kamerlid). 
Beide stukken werden aanleiding tot uitvoerig en diep
gaand debat, uiteraard ook omdat de conclusies van 
het partijbestuursstuk tijdens het eerstvolgend congres 
van de PvdA, van 11 tot 13 april aanstaande, ter dis
cussie staan. Ook in Socialisme en Democratie is rui-

me aandacht aan beide werkstukken gegeven: door 
middel van een samenvatting van het betoog van Van 
Kemenade c.s. (SenD 1984/ JO); door een vergelijken
de studie van Paul de Beer en Pieter van Driel (SenD 
1984/ 11); voorts door artikelen van Flip de Kam 
(84/ 11), Broer Akkerboom (84/12) en Rients de Boer 
(85 / 1). Het artikel van Marijke Linthorst (85/ 1) was 
weliswaar geen direct commentaar op beide nota's 
maar kan wel als zodanig worden gelezen. 
In dit nummer betrekken de schrijvers van beide no
ta's opnieuw stelling waarbij zij ook ingaan op enkele 
punten van kritiek, in SenD en elders op hun werk ge
leverd. 

De discussie moet doorgaan 

Na vele spreekbeurten, ettelijke duizenden kilome
ters achter de wielen - en na eenmaal tot bijna mid
dernacht wanhopig op de wegenwacht te hebben ge
wacht - zijn er momenten waarop ik de term 'sociaal
economische dilemma's' niet meer kan hóren. Laat 
staan de behoefte voel er nog iets verstandigs over te 
zeggen. Wat mij in dit soort momenten van moede
loosheid enigszins op de been houdt, is de wetenschap 
dat in elk geval één opzet van het partijbestuur is 
geslaagd: er is in de afgelopen maanden uitvoerig, hef
tig en fundamenteel gedebatteerd in onze partij over 
de te volgen koers op sociaal-economisch terrein. Een 
debat dat ongetwijfeld in lang niet alle opzichten een 
schoonheidsprijs verdient, en dat ook nog lang niet is 
uitgewoed. Maar wel een debat waarin - al hebben er 
misschien minder partijgenoten aan kunnen deelne
men dan ons voor ogen stond - een aantal voor de 
verdere ontwikkeling van de partij zeer wezenlijke 
vraagstukken uitgebreid aan de orde is geweest. Zoals: 
hoe geven we invulling aan het streven naar een eerlij
ker verdeling van werk; hoe zetten we het door ons zo 
vaak gebruikte begrip 'selectieve groei' in concreet be
leid om; waar wil de PvdA heen met de sociale zeker
heid en hoe proberen we de spanning tussen bescher
ming van het minimuminkomen op gezinsniveau te 
verenigen met het streven naar individualisering? 
Geen vragen waarop pasklare en heldere antwoorden 

zijn gegeven. Dat kan ook niet, al was het alleen al om
dat de meningen in de partij uiteenlopen over de poli
tieke haalbaarheid en wenselijkheid van een aantal in 
het debat aan de orde gestelde mogelijkheden. Het 
mag echter als een groot winstpunt worden be
schouwd dat de discussie in de partij zich de afgelopen 
tijd op sociaal-economische vraagstukken heeft toege
spitst: nog maar korte tijd nadat alom aan de PvdA 
het verwijt werd gemaakt geen enkele inbreng te heb
ben op dit terrein. 
Ook SenD heeft volop meegedaan aan de discussie. In 
de achter ons liggende maanden hebben een aantal 
- grotendeels deskundige en op het sociaal-econo
misch terrein werkzame - partijgenoten de twee dis
cussienota's die de spil vormden van de discussie tegen 
het licht gehouden. Over de nota van Van Kemenade 
c.s. wil ik kort zijn. Wie kennis wil nemen van mijn 
reactie hierop verwijs ik naar mijn bijdrage aan de 
Open Forum-rubriek van De Volkskrant van 13 okto
ber 1984, waarin ik ben ingegaan op de politieke impli
caties van een aantal voorstellen in dit (overigens ook 
door mij om zijn durf en helderheid gewaardeerde) 
stuk. Ik zal mij in deze bijdrage, op een korte opmer
king over de sociale zekerheid na, beperken tot een kor
te reactie op datgene wat over Sociaal-Economische 
Dilemma's (SED) naar voren is gebracht. 

Marjanne Sint 
Lid van het bestuur van de 
Partij van de Arbeid; lid van 
het curatorium van de Wiardi 
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Opzet van de nota 
De kritiek op SED liegt er niet om. Sommige auteurs 
zijn daarin constructiever dan anderen en tonen ook 
meer begrip voor het karakter van het stuk, maar allen 
hebben opmerkingen gemaakt over de soms moeilijke 
toegankelijkheid van het stuk die de discussie moge
lijk nodeloos heeft bemoeilijkt. Deze kritiek bevat ze
ker een kern van waarheid. Dat de oorzaak ten dele 
ligt in de uiterst krappe tijdspanne waarin de nota 
moest worden geproduceerd en het feit dat een derge
lijk stuk op een aantal punten de uitkomst is van inter
ne compromissen, is inherent aan de gang van zaken in 
onze partij en staat hier verder niet ter discussie. Niet
temin vind ik dat de reacties op het stuk soms te ge
makkelijk in de richting gingen van gebrek aan inhou
delijke samenhang en onverenigbaarheid van uit
gangspunten, zonder dat daarbij voldoende werd on
derkend dat het wezen van SED was om op een be
perkt aantal hoofdpunten keuzen aan de partij voor te 
leggen rond de uitgangspunten van sociaal-econo
misch beleid. Alleen punten waarover vrij duidelijke 
verschillen van inzicht in de PvdA bestaan, zijn opge
nomen. Om het geheel in een hanteerbaar kader te zet
ten, werden de hoofdkeuzepunten voorafgegaan door 
een korte analyse, maar het is nimmer de bedoeling ge
weest om een uitgewogen en sluitende verklaring aan 
de partij voor te leggen over de achtergronden en oor
zaken van de sociaal-economische problematiek in 
Nederland. Ook heeft de nota geen sociaal-eco
nomisch program willen presenteren . Diegenen die 
SED verwijten een te brede en globale schets te hebben 
gegeven van de achterliggende economische vraag
stukken en daardoor een inhoudelijk onvoldoende sa
menstel van uitgangspunten aan de partij te hebben 
voorgelegd, verwarren een wetenschappelijke en een 
politieke discussie met elkaar . Ik zou dat niet zo hard 
stellen, wanneer niet bij nadere beschouwing van een 
aantal kritiekpunten op SED het blijkt te gaan over de 
politiekinhoudelij ke stellingname van het bestuur, en 
niet over de analyse. 
De nota van het partijbestuur moet niet vergeleken 
worden met veel fundamenteler nota's als De Weg 
naar Vrijheid of Om een werkbare toekomst, die geen 
discussiestof willen bieden maar een gesloten visie op 
de koers die de partij heeft te gaan. De keuzen die in 
SED zijn verwerkt, monden uit in een zeventien tal 
amendeerbare conclusies, die te zamen het voorlopige 
standpunt van het partijbestuur vormen. Ik schrijf 
met opzet: voorlopig. Zoals tal van dit soort stukken 
die de partij ingaan is ook SED onderworpen geweest 
aan een uitgebreide amenderingsronde die weer zal 
worden gevolgd door een besluitvormend congres. 
Aan de hand van de uitkomsten van die amenderings
ronde heeft het partijbestuur op een aantal punten zijn 
standpunt bijgesteld in een definitief standpunt; of 
dat uiteindelijk ook het partijstandpunt wordt is aan 
het congres. Het behoort in onze partij tot de normale 
gebruiken dat op deze manier het bestuur in sa
menspraak met de partij tot een standpuntbepaling 
komt; het presenteren van onwrikbare voorstellen 
past daarin slecht. 
Deze procedure bepaalt ook in belangrijke mate de 
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manier waarop het stuk is opgebouwd en ingedeeld: 
zoveel mogelijk in een logische volgorde, maar niette
min hier en daar gefragmenteerd omdat nu eenmaal 
op het ene onderdeel duidelijker verschillen van in
zicht in de partij leven (en er dus meer aanleiding was 
tot het opvoeren van een hoofdkeuzepunt) dan op an
dere gebieden. De overmatige aandacht die daardoor 
lijkt uit te gaan naar een vraagstuk als bijvoorbeeld in
stitutionele kenmerken van arbeid en kapitaal moet 
dan ook niet worden gezien als hobbyisme, maar als 
gevolg van de op dat punt bestaande verschillen van 
inzicht. Pikant detail in dit verband is overigens dat dit 
door een aantal auteurs gewraakt onderdeel op uit
drukkelijk verzoek van en in overleg met de opstellers 
van de nota-Van Kemenade c.s. in SED terecht is ge
komen, hetgeen anders zeker niet het geval zou zijn ge
weest. Dat er overigens wel degelijk een logische lijn in 
SED is te vinden, mag een ieder blijken die de moeite 
neemt de amendeerbare conclusies zonder de begelei
dende tekst achter elkaar te zetten. 
De procedure waaraan SED is onderworpen heeft nog 
een ander al genoemd kenmerk van de nota bepaald: 
het is nog geen uitvoerbaar sociaal-economisch pro
gramma. Reints de Boer heeft in zijn uitstekende be
toog het gelijk aan zijn kant wanneer hij signaleert dat 
daarvoor naast het vaststellen van uitgangspunten 
voor sociaal-economisch beleid nog meer nodig is, na
melijk een visie op de economische orde en de rol van 
de overheid daarin. Ik ben van mening dat die visie -
misschien minder expliciet dan wenselijk geweest ware 
- wel in SED is terug te vinden, en wil proberen dat 
aan te geven door hem in zijn indeling van de terreinen 
waarop de overheid invloed zou moeten uitoefenen, te 
volgen. Waarbij ik overigens meteen wil aantekenen, 
dat een aantal van de voorstellen die hij in zijn artikel 
heeft gedaan, zeker behoren tot de stof waarmee 
opstellers van de sociaal-economische paragraaf van 
het verkiezingsprogram rekening zouden moeten hou
den. Met name de toevoegingen over de informele sec
tor zijn van belang en hadden ook in een stuk als SED 
niet mogen ontbreken. 

Structu urbeleid 
De Boer onderscheid vier terreinen waarop de over
heid haar sociaal-economische invloed kan laten gel
den: het internationaal economisch beleid, het 
financieel- en macro-economisch beleid, het econo
misch structuurbeleid en het beleid gericht op verde
ling van werk, inkomen en zeggenschap. SED zegt in
derdaad niet bijzonder veel over internationaal econo
misch beleid, maar formuleert een uitgangspunt dat in 
de partij nauwelijks omstreden is (getuige ook het aan
tal amendementen dat hierop is ingediend) en dat der
halve niet noodzakelijk in dit stuk behoeft te worden 
uitgediept. Dat laat onverlet dat bij de uitwerking 
straks in een verkiezingsprogramma de internationale 
dimensie uitgebreider aan bod zou moeten komen dan 
in de tot nu toe verschenen verkiezingsprogramma's 
doorgaans het geval is geweest (overigens wel enigs
zins begrijpelijk, omdat aandacht aan de internatio
nale dimensie van de sociaal-economische problema
tiek waarmee wij in Nederland worstelen, een soms 



wel heel ontnuchterende kijk kan geven op de moge
lijkheden die er zijn om nationaal bij te sturen; geen 
excuus om aan die werkelijkheid voorbij te gaan, 
maar voor grootse en meeslepende politiek niet de 
meest vruchtbare invalshoek). 
Wat het financieel en macro-economisch overheidsbe
leid betreft, wil ik enkele kanttekeningen plaatsen, 
niet eens zozeer bij het betoog van De Boer, als wel bij 
al diegenen die juist ten aanzien van dit aspect hebben 
betoogd dat SED teveel wil en een aantal wensen op
somt die te zamen financieel onhaalbaar en daardoor 
macro-economisch desastreus zullen zijn. Nog afge
zien van het feit dat het in dezen naast economische 
'waarheden' eerst en vooral om politieke keuzen gaat 
(die economische gevolgen hebben die zo goed moge
lijk moeten zijn geëxpliciteerd), is mijns inziens over 
het hoofd gezien dat SED zich niet op het totale terrein 
van overheidsbemoeienis en -uitgaven beweegt. De 
keuzen die in SED worden gedaan, moeten worden af
gewogen tegen àndere keuzen op andere beleidsterrei
nen . Op voorhand valt bijvoorbeeld niet te zeggen of 
de voorstellen in SED nu wel of niet het financierings 
tekort verhogen, zonder dat bekend is welke voorstel
len er op bijvoorbeeld onderwijsterrein of in het kader 
van de gezondheidszorg zullen worden gedaan. Dit 
soort afwegingen komt pas in het kader van het verkie
zingsprogramma aan de orde, waarbij dan ook 'niet
economen' in de partij de gelegenheid hebben een in
breng te leveren. Dat neemt niet weg, dat van een aan
tal in SED betrokken stellingnames - zoals over de 
sociale zekerheid - de vraag kan worden gesteld of 
die uiteindelijk door de kiezers zullen worden gedra
gen; maar dan hebben we het over politieke afwegin
gen en niet over economische haalbaarheden of on
haalbaarheden . 
Het moeilijkste terrein, en merkwaardig genoeg niet 
hetgeen waarover de meeste deining in de discussie is 
ontstaan, is het economisch structuurbeleid . Als er 
een gebied is waarover wij in de partij niet veel nieuws 
hebben gemeld in de afgelopen jaren, is het misschien 
wel dit . Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan datgene 
wat aan denkwerk op dit terrein is verricht, maar eer
der ermee aangeven hoe moeilijk het is om een con
creet beeld te geven van wat wij onder selectieve groei 
willen verstaan. Wellicht speelt ons daarbij parten dat 
er een jarenlange traditie is gegroeid van 'macro
economische sturing door de overheid en micro
economische invulling door de marktsector' zonder 
dat het 'middenveld', de bedrijfstakken, was bezet. 
Niet voor niets constateert SED dat de doelstellingen 
van volledige en volwaardige werkgelegenheid, van 
eerlijke ·verdeling van het betaalde en onbetaalde 
werk, van een rechtvaardige lastenverdeling, van se
lectiviteit in de economische ontwikkeling, van een 
veilig en leefbaar milieu en van prioriteit voor de 
armste landen dwingen tot een meerjarige visie op het 
werkgelegenheidsbeleid. Om vervolgens te moeten 
constateren dat de bouwstenen voor een dergelijke vi
sie, in de vorm van onder andere een sterkte/ zwakte 
analyse van de Nederlandse economische structuur en 
van wat moet worden verstaan onder 'maatschappelij
ke behoeften'; ontbreken. Dat valt op zich te betreu-

ren, maar betekent tevens een geweldige uitdaging aan 
onze partij: als er een terrein is waarop politiek winst 
valt te behalen, is het in een uitwerking van een 
sociaal-democratische visie op economisch structuur
beleid. 

A TV en inkomensverdeling 
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de onderwer
pen die zowel de partij als degenen die via SenD (en an
dere publikaties) op SED hebben gereageerd, het 
meest in beroering hebben gebracht: herverdeling van 
betaald en onbetaald werk via arbeidstijdverkorting, 
de sociale zekerheid en de positie van de minima. 
Vrijwel zonder uitzondering is het standpunt van het 
partijbestuur over arbeidstijdverkorting als realistisch 
omschreven. Soms zijn er kanttekeningen geplaatst 
bij de vijfentwintig-urige werkweek als onwrikbaar 
uitgangspunt en einddoel, maar de keuze voor een 
strategie van arbeidstijdverkorting waarin onderhan
delingsruimte voor de sociale partners blijft bestaan, 
in combinatie met een stimulerend overheidsbeleid dat 
de vakbeweging een steun in de rug geeft, is nauwelijks 
omstreden. Althans niet in de commentaren op SED 
in de pers. Afgaande op het aantal amendementen dat 
juist op dit onderdeel is ingediend, ligt dat in de partij 
volstrekt anders . Legio afdelingen hebben tekstwijzi
gingen voorgesteld die er in meer of mindere mate op 
neerkomen dat arbeidstijdverkorting wettelijk door 
de (centrale) overheid moet worden opgelegd c.q. 
moet worden afgedwongen, zonder dat overigens veel 
aandacht is besteed aan flankerend beleid om de on
getwijfeld enorme gevolgen daarvan te ondervangen. 
Ik wil hier niet nogmaals uitleggen waarom in SED een 
andere keuze is gedaan, dat staat voldoende in de nota 
zelf en is bovendien nog eens uitvoerig weergegeven in 
de toelichting van het partijbestuur op de ingediende 
amendementen. Het maakt echter duidelijk, hoezeer 
er sprake is van een politiek spanningsveld wanneer in 
een partijbestuursnota een standpunt wordt ingeno
men dat afwijkt van hetgeen daarover eerder in de par
tij is geformuleerd (hoewel het praktische verschil tus
sen de door velen bepleite Kaderwet A TV en de door 
SED voorgestelde strategie aanmerkelijk kleiner is 
dan velen in de partij menen; het is vooral een kwestie 
van politieke strategie). De marges in een politieke no
ta als SED zijn kleiner dan voor iemand die op veel 
grotere afstand van de politieke praktijk opereert, 
soms kan lijken. 
Over het voorlopige standpunt van het bestuur over de 
inkomensgevolgen van arbeidstijdverkorting voor 
mensen met de laagste inkomens is het meest te doen 
geweest. De tekst die de partij is ingegaan, suggereerde 
een absolute garantie van de hoogte van het netto
minimumloon (tevens ijkpunt voor de netto/netto
koppeling) . Dat zal gezien het geleidelijke tempo van 
arbeidstijdverkorting tot 1990 wellicht haalbaar zijn, 
maar de indruk ontstond dat de PvdA beloften zou 
doen die in het licht van de verdergaande doelstellin
gen van arbeidstijdverkorting onvervulbaar zijn. In 
het definitieve standpunt is daarom een andere formu
lering gekozen. De omstreden passage luidt nu: 'door 
verlaging van premie- en belastingdruk en door de 
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produktiviteitsstijging van bedrijven mede te benutten 
als financieringsruimte voor arbeidstijdverkorting 
wordt ernaar gestreefd om de inkomensgevolgen van 
arbeidsverdeling zodanig op te vangen dat de koop
kracht voor met name de laagste inkomensgroepen zo
veel mogelijk wordt beschermd. 'Voor alle duidelijk
heid , deze tekst heeft betrekking op de inkomensge
volgen van arbeidstijdverkorting, en staat daarmee los 
van de hoogte van het minimum in relatie tot de alge
hele welvaartsontwikkeling. Een onderscheid dat niet 
steeds door iedereen is gemaakt. 
Het laatste onderdeel waarover veel is geschreven is 
het standpunt over de sociale zekerheid. SED maakt 
een ondubbelzinnige keuze voor het accepteren van de 
toenemende druk van de sociale zekerheid als gevolg 
van het tekort aan werkgelegenheid. Alleen door wer
kenden te confronteren met de gevolgen van dit tekort 
(in de vorm van hogere premielasten) kan de nood
zaak van de arbeidstijdverkorting ook voor hen voel
baar worden gemaakt. Dat staat overigens los van de 
afwijzing van het door Van Kemenade c.s. voorgestel
de en door sommige auteurs onderschreven stelsel van 
individuele uitkeringen op minimumniveau, met daar
naast de mogelijkheid om (semi-collectieve) aanvul
lende verzekeringen af te sluiten. Afgezien van de 
politiek-strategische overweging dat het niet bepaald 
handig zou zijn om voorstellen tot onderdeel van de 
PvdA-uitgangspunten te maken die zo dicht aanliggen 
tegen de voorstellen van staatssecretaris De Graaf (al 
heeft Van Kemenade gezegd dat stelselwijziging pas 
zou kunnen worden doorgevoerd als er via ar
beidstijdverkorting volledige werkgelegenheid is ont-

staan), zijn er principiële bezwaren in te brengen tegen 
deze vorm van sociale zekerheid. 
Die bezwaren betreffen de uitdijing van bovenwette
lijke regelingen en de daarbij onvermijdelijk optre
dende verschillen naar bedrijven en/ of bedrijfstak
ken . Werknemers in risicovolle omstandigheden (on
der andere zwakke bedrijfstakken waar het werkloos
heidsrisico hoog is of de kans op arbeidsongevallen 
door de aard van de werkzaamheden groter is) krijgen 
een dubbele rekening gepresenteerd : een naar verhou
ding hoog risico , en ofwel een relatief hoge premie, of
wel een relatief slechte verzekering. Dat zal zeker ge
volgen hebben voor de werking van de arbeidsmarkt, 
en ik maak me weinig illusies over de vraag wie hiervan 
de rekening gepresenteerd zullen krijgen: die werkne
mers die in de zwaktste arbeidsmarktpositie verkeren. 
Een dergelijke doorbreking van de solidariteit van 
werknemers in sterke met werknemers in zwakkere 
sectoren kan ik niet anders zien dan een principiële in
breuk op de tot nu toe door de partij gehanteerde uit
gangspunten, hoe ik het ook wend of keer. 
De argumenten die zijn aangedragen voor een derge
lijke ommezwaai hebben mij vooralsnog niet kunnen 
overtuigen. Dat neemt niet weg, dat ik ervan overtuigd 
ben dat ook over dit onderwerp de gedachten binnen 
de partij nog lang niet zijn uitgekristalliseerd, hetgeen 
voor een partij in beweging eerder een voor- dan een 
nadeel kan worden genoemd. Sociaal-economische di
lemma's zullen we wel altijd houden. Het is te hopen 
dat de discussie daarover in de komende jaren met 
evenveel verve en diepgang - maar mogelijk in ruime
re kring - gevoerd zal blijven worden. 

Dilemma's van een werkbare toekomst 

Het verschijnen van het rapport Om een werkbare toe
komst is niet onopgemerkt voorbij gegaan. In 
augustus brachten we dit rapport (nader aan te duiden 
met OWT) op haar verzoek uit aan de Tweede-Kamer
fractie van de PvdA. Tijdens de fractiedagen werd dit 
rapport besproken. Op 25 augustus verklaarde de 
fractie van oordeel te zijn dat de opstellers een 
werkstuk hadden opgeleverd 'dat voldoet aan de op
gave om aan te geven hoe economische groei en werk
gelegenheid kunnen worden hersteld'. Verder achtte 
de fractie onder andere de voorstellen uit OWT die be
trekking hebben op het realiseren van selectieve groei, 
de vernieuwing van de industrie , het bevorderen van 
de technologische vernieuwing en het verbeteren van 
de werking van de arbeidsmarkt 'een welkome aanvul
ling in uitwerking van haar beleidsprogram '. Maar er 
waren ook kanttekeningen. Over het voorgestelde so-
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ciale convenant voor de wettelijke regeling van ar
beidsduurverkorting wordt opgemerkt dat de fractie 
dit nog nader wenst te bestuderen. Dus, in de meest 
vriendelijke termen gesteld, enige afstand . Iets meer 
gedecideerd nam de fractie afstand van de sociale ze
kerheidsvoorstellen: 'de gedachte om bij een stelsel
herziening de boven minimale uitkeringen buiten de 
sfeer van de verplichte sociale verzekering te brengen, 
acht defractie niet overtuigend'. 
De twee genoemde punten, te weten de wettelijke rege
ling van arbeidsduurverkorting en de voorstellen om 
de sociale verzekeringen en voorzieningen volledig te 
individualiseren en gedeeltelijk buiten de overheid om 
te laten plaatsvinden, zijn in de stroom van kritiek en 
commentaar op OWT, die op de fractiedagen volgde, 
vaste bakens. Dit artikel gaat op een aantal van de 
reacties in. 



Kritiek en commentaar werd niet alleen vanuit de 
eigen PvdA gelederen geleverd. Ook leden van andere 
partijen hebben zich uitvoering in OWT verdiept, ge
tuige bijvoorbeeld de artikelen van Vermaal I , die als 
adviseur van het CDA gezag geniet en van Kuipers2 , 

die een belangrijke adviserende stem heeft binnen de 
VVD. Vermaat heeft vooral kritiek op de beoogde rol 
van de staat in OWT en op de voorgestelde 'operatie 
arbeidstijdverkorting'. Kuipers trekt de noodzaak 
voor en de doeltreffendheid van arbeidstijdverkorting 
in twijfel als instrument om de werkloosheid te bestrij
den. 
Naast de vele reacties uit de PvdA worden ook deze 
twee commentaren van buiten de PvdA in deze be
schouwing betrokken. Het betreft immers reacties van 
enerzijds eminente wetenschappers en anderzijds ge
zaghebbende economen uit de gelederen van potentië
le coalitiepartners. 
Voordat we ingaan op de commentaren wordt nog 
eens kort de achtergrond geschetst waarop de OWT
voorstellen zijn gebaseerd, onderscheid makend tus
sen de (normatieve) uitgangspunten, maatschappelij
ke ontwikkelingen, die van groot belang worden 
geacht voor het te voeren sociaal-economisch beleid 
en de analyse van de ontwikkeling van de Nederlandse 
economie. Zonder die achtergrond schets blijven de 
voorstellen van OWT èn het antwoord op commenta
ren daarop in de lucht hangen. 
De commentaren worden verdeeld in drie hoofdgroe
pen: economische orde, herverdeling van arbeid en so
ciale zekerheid. De voorstellen voor economische her
structurering, vraagpolitiek en inkomenspolitiek zui
len niet verder aan de orde komen, mede omdat het 
commentaar daarop relatief beperkt was. 
Twee opmerkingen vooraf. Veel critici hebben zich er 
wat makkelijk vanaf gemaakt bij de beoordeling van 
de voorstellen voor de doorvoering van arbeidsduur
verkorting, door aan te nemen dat de voorstellen van 
OWT zouden behelzen dat bij wet arbeidstijdverkor
ting zou worden opgelegd bij het aantreden van een 
kabinet, waarin de PvdA zitting zou hebben. Nog los 
van het feit dat zo'n kabinet zijn eigen arbeidstijd 
daarmee drastisch zou bekorten, is dit niet wat OWT 
voorstelt. Er wordt gestreefd naar een wettelijke kader 
voor het vormgeven van arbeidsduurverkorting met 
een centrale afspraak over omvang en tijdpad en een 
decentrale uitvoering op het niveau van bedrijfstak of 
bedrijf. 3 

Vervolgens hebben ook sommige critici met betrek
king tot onze voorstellen ten aanzien van de sociale ze
kerheid de gemakkelijke stijlfiguur gebruikt, een 
beeld te bestrijden dat zij hadden geschapen. OWT 
stelt geen volledige privatisering van de bovenminima
le uitkeringen voor, noch een drastische verlaging van 
de uitkeringsniveau's. Alle commentaren die dat 
bestrijden kunnen we hier dan ook buiten beschou
wing laten. We zijn het er immers mee eens en ze heb
ben geen betrekking op wat wij hebben voorgesteld. 

Uitgangspunten 
OWT is een politiek document. Normatieve uit
gangspunten werden gekozen voor het maken van 

keuzen uit alternatieve beleidslijnen. Gegevens die uit
gangspunten is een vrij strakke afleiding gemaakt van 
hetgeen te doen staat. Volledigheidshalve worden deze 
uitgangspunten nog eens weergegeven. Voorop heeft 
gestaan om op een betrekkelijk korte termijn volledige 
werkgelegenheid te bereiken en deze in stand te hou
den. Zo'n normatief uitgangspunt is niet vrijblijvend. 
Het houdt in dat men minder gewicht kan hechten aan 
andere doelstellingen. In alle eerlijkheid mag bijvoor
beeld niet worden uitgesloten dat de voorstellen om
trent arbeidstijdverkorting wel enig negatief effect 
hebben op de totale inkomensontwikkeling of dat de 
voorstellen over de arbeidsmarkt de zekerheid die wer
kenden en werklozen nu hebben in geringe mate zullen 
verminderen. Het mooiste zou zijn om de werkgele
genheid te doen toenemen zonder - waar dan ook -
een veer te laten. De illusie dat de ruimte daar groot 
voor is hebben we niet gehad. 
De bevordering van selectieve economische groei is 
minder een uitgangspunt, dan wel een middel. Econo
mische groei levert meer werk aan de ene kant en kan 
aan de andere kant de basis verschaffen voor arbeids
duurverkorting, zonder teruggang in banen. Wel be
horen de inkomenspolitieke randvoorwaarden tot de 
uitgangspunten. Een belangrijke randvoorwaarde is 
het vasthouden aan het wettelijk minimumloon. Het 
loslaten van een dergelijke wettelijke bodem, zoals 
veelal bepleit in de wereld van (sociaal-)economen, zal 
ongetwijfeld een positief effect hebben op de werkge
legenheid. De omvang daarvan zal - naar men uit 
buitenlandse studie mag afleiden" - echter veel min
der groot zijn dan wel wordt gesuggereerd door men
sen, die opheffing van deze bodem bepleiten . Wij heb
ben ervoor gekozen dat 'de hoogte van het minimum
loon zodanig moet zijn, dat de alleenstaande mini
mumloner geen beroep hoeft te doen op aanvullende 
uitkeringen ' (blz. 47) . 
De meest expliciete afwegingskaders zijn daarmee 
aangeduid. Bij de beschouwing van de verschillende 
reacties wordt nader ingegaan op de uitwerking en 
verbijzondering van het normatieve kader. 

Ontwikkelingen 
OWT is niet het voorbeeld van een document dat ko
len en geiten spaart. Het is niet alleen de dramatische 
omvang van de werkloosheid, die ertoe aanleiding gaf 
om de gebaande paden niet als vanzelfsprekend te be
schouwen. Er tekenen zich een drietal ontwikkelingen 
af die nopen tot een grondige heroriëntering op de in
stituties binnen onze samenleving, te weten: individu
alisering als maatschappelijke ontwikkeling, de ver
oudering van de bevolking, en de technologische ont
wikkeling. 
In de samenleving is een verandering gaande naar een 
situatie van een blijvend grotere mate van persoonlij
ke zelfstandigheid, een hoge relatie-mobiliteit, een 
grotere flexibiliteit van opvattingen, waarden, nor
men en levensstijlen en een grote verscheidenheid van 
'sociale contracten', dat wil zeggen van manieren 
waarop individuen met anderen, meer of minder tijde
lijk, hun leven inrichten. Deze veranderingen worden 
meestal aangeduid met de term 'individualisering' . De 
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institituties binnen onze samenleving, zoals bijvoor
beeld het stelsel van sociale zekerheid, zijn in het alge
meen (nog niet) afgestemd deze culturele verandering. 
Deze instituties kunnen zelfs onbedoeld een rem vor
men op de culturele ontwikkeling en daarmee aanlei
ding geven tot ongenoegen en frustratie bij verschil
lende groepen van de bevolking. In een aantal gevallen 
bestaat druk van buitenaf om de instituties aan te pas
sen aan de veranderde opvattingen. De derde richtlijn 
van de EG is een voorbeeld daarvan. Politiek gezien 
kan men daarop ad-hoc reageren: een aanpassinkje 
aan de WWV zus en van de AOW zo. Bij het schrijven 
van OWT heeft voor ogen gestaan dat achter elke ad
hoc aanpassing in dezen een lange termijn strategie 
dient te staan. Zo zou bij de voorstellen voor ad-hoc 
aanpassingen van de sociale zekerheid voor ogen die
nen te staan welke de consequenties zijn wanneer over 
enige tijd ook de ABW en de RWW aan individualise
ring toe zijn. De voorstellen voor de herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel zijn onder ander daarop 
geënt. 
De verandering van de bevolking heeft op verschillen
de fronten effecten. Niet alleen brengt deze ontwikke
ling een toenemend beslag op overheids- en sociale ze
kerheidsuitgaven met zich mee, teneinde het toene
mende beroep op bejaardenhuizen, verpleeghuizen, 
gezondheidszorg voor ouderen, AOW enzovoorts 
mee te bekostigen. Ook blijkt de gemiddelde leeftijd 
van de beroepsbevolking relatief sterk toe te nemen. 
Terwijl deze van 1960 tot 1980 daalde van 37,5 tot 36 
jaar, zal deze tussen 1980 en 2010 (volgens de CPB 
prognoses) stijgen tot 40 jaar. In deze ontwikkeling is 
rekening gehouden met de extrapolatie van de trend in 
de vervroegde uittreding en in WAO/ AAW, alsook in 
WWV participatie van 57,5 jarigen en ouder. Terwijl 
het arbeidspotentieel zich de afgelopen decennia 
voortdurend in kennis en vaardigheden vernieuwde 
door toetreding van jongeren, zal deze vernieuwing in 
de komende decennia grotendeels moeten plaatsvin
den door her-, om- en bijscholing. 
In het spanningsveld tussen positieve en negatieve ef
fecten van de technologische ontwikkeling is de keuze
vrijheid voor een open economie als de onze beperkt. 
Een rem op de implementatie van nieuwe technolo
gieën zal in eerste aanleg wellicht werkgelegenheid 
kunnen redden, maar zou in tweede instantie door 
buitenlandse concurrentie aanleiding kunnen zijn tot 
een groter verlies aan werkgelegenheid, alsmede ver
lies aan nationaal inkomen. Een stimulerende hou
ding ten opzichte van de toepassing en de ontwikke
ling van dergelijke nieuwe technologieën is dan ook 
gewenst. 

Analyse 
Het startpunt voor het formuleren van een beleidspro
gram voor het bereiken van volledige werkgelegenheid 
ligt bij een analyse van de oorzaken van het ontbreken 
van genoeg werk voor ieder die kan en wil werken. De 
werkloosheid in Nederland is één van de hoogste van 
de landen die samenwerken in de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OE
SO). Hoezeer de verhoudingen uit het lood geslagen 
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zijn, leest men af uit het statistisch gegeven dat het per
centage van de vrouwen dat deelneemt aan de beroeps
bevolking één van de laagste van de OESO is (met Ier
land), terwijl dat van mannen ongeveer op het gemid
delde ligt. Nauw verbonden aan de werkloosheidsont
wikkeling is de ontwikkeling van het nationale inko
men: Nederland hoort in 1983 voor het tiende jaar in 
successie bij de hekkesluiters in economische groei. 
We moeten ons goed realiseren dat een lage groei niet 
synoniem is met een selectieve groei. De randvoor
waarden die aan de negatieve effecten van produktie 
of consumptie voor mens of milieu worden gesteld 
zijn in andere landen zeker zo scherp geweest als in Ne
derland. 
Als belangrijkste oorzaak van dit achterblijven van 
Nederland wordt in OWT de mate van vertraging in de 
aanpassing van de produktiestructuur aan veranderin
gen in relatieve prijzen, in voorkeuren en smaken van 
consumenten en in technologische mogelijkheden ge
zien. 'Newly Industrialized Countries' en Japan rea
geerden snel en drongen de marktaandelen van de 
Europese landen terug. Ook binnen de West europese 
landen liep tot voor kort het Nederlandse marktaan
deel terug. 
Vergroting van de aanpassingssnelheid in de produk
tiestructuur is gewenst om de werkgelegenheid te be
vorderen. Dit leidt tot voorstellen voor maatregelen 
om de werking van de arbeidsmarkt en van de kapi
taalmarkt te verbeteren. 

Economische orde 
Vooral de commentatoren van buiten de PvdA heb
ben grote moeite gehad met de interpretatie van de 
OWT voorstellen in termen van de voorgestane econo
mische orde. Aan de ene kant worden aan de aanbod
kant voorstellen gedaan waaruit een minder invloed
rijke rol voor de staat voortvloeit. Aan de andere kant 
wordt een duidelijk grotere rol voor de overheid voor
gestaan dan momenteel gangbaar is bij het in stand 
houden van de consumptieve vraag en mogelijk bij het 
proces van herverdeling van werk . 
Sommigen hebben dit als inconsistent beschouwd. 
Men zou bij alle facetten Of voor meer Of voor minder 
overheidsinterventie moeten pleiten . Het misverstand 
in die redenering is dat overheidsinterventie doel zou 
moeten zijn, terwijl het in feite middel is . Waar het 
middel gebrekkig heeft gefunctioneerd (zoals bijvoor
beeld bij de stimulering van investeringen via de WIR) 
moet men dit niet langer toepassen. In die gevallen 
waar er sprake is van falen van marktprocessen of 
waar rechtvaardigheidsoverwegingen in het geding 
zijn, kan overheidsinterventie gewenst zijn. 
Een belangrijk onderdeel van de voorstellen in OWT, 
dat overigens relatief weinig aandacht heeft gekregen, 
is het streven om arbeid naar verhouding goedkoper te 
maken, zodat de neiging om arbeidsbesparend te in
vesteren zou worden afgeremd zonder nadelige gevol
gen voor de internationale concurrentiepositie, en om 
arbeidsintensieve bedrijvigheid te stimuleren. 
Voorstellen, zoals het ten dele verleggen van de pre
miedruk naar kapitaalsintensieve bedrijven, het ver
kleinen het van zogenaamde bruto-netto-traject en het 



bevorderen van nieuwe technologisch hoogwaardige 
produkties hebben daarop betrekking en zijn op ver
schillende manieren van invloed op de inrichting van 
de economische orde. 
Mede in verband daarmee wordt in OWT getracht 
voorstellen te ontwikkelen voor arbeidsverhoudingen 
die geschoeid zijn op de leest van veranderde sociaal
economische verhoudingen. Een aspect daarvan vor
men de gewijzigde vermogensverhoudingen. In toene
mende mate bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 
de besparingen van werknemers bij pensioenfondsen 
en levensverzekeringsmaatschappijen . De klassieke 
grenzen tussen kapitaal-bezitters en arbeiders zijn aan 
het vervagen, door de sterke groei van de institutionele 
beleggers. De voorstellen van OWT behelzen enerzijds 
een vergroting van bestaande vormen van zeggen
schap van werknemers binnen bedrijven en anderzijds 
de invoering van nieuwe vormen van deelname in het 
eigen vermogen van een bedrijf. Uit het oogpunt van 
spreiding van risico wordt wel een centraal fonds voor 
een dergelijke vermogensvorming voorgesteld. Het 
grote nadeel daarvan is echter dat daarmee een nieuwe 
institutie wordt gecreëerd, waardoor de feitelijke be
schikkingsmacht over betreffend fonds (net als voor 
de pensioenfondsen geldt) onttrokken wordt aan de 
werknemers in individuele bedrijven. De mogelijkhe
den om via een dergelijk centraal fonds de betrokken
heid van werknemers bij en hun zeggenschap in hun 
bedrijf te bevorderen zijn in die vorm daarom meer 
beperkt, terwijl een centraal fonds minder mogelijk
heden biedt om in een gedifferentieerde economie 
gunstige rendementsontwikkelingen in bepaalde be
drijven toch aan de betrokken werknemers ten goede 
te laten komen zonder voor de werkgelegenheid scha
delijke loongolven of generale kostenstijgingen te ver
oorzaken. Het spreekt daarbij ook voor ons overigens 
vanzelf dat dergelijke gunstige rendementsontwikke
lingen in de eerstkomende jaren bij voorrang aan extra 
arbeidstijdverkorting met herbezetting zouden moe
ten worden besteed. 

Herverdeling van arbeid 
Herverdeling van arbeid is een zeer omstreden onder
werp, met uitgesproken voor- en tegenstanders, die el
kaar lijken te bestoken vanuit vooringenomen posi
ties, wars van elkaars argumenten. Binnen de voor
standers lijkt er een soortgelijk gevecht gaande, waar
bij de ingenomen stellingen de wijze van implementa
tie van arbeidsduurverkorting betreffen. De 
scheidslijnen die hierin wel getrokken worden centre
ren rondom de rol van de overheid. Er zijn uitgespro
ken voorstanders van een terughoudende rol. De bal 
zou in deze opvatting primair bij de sociale partners 
moeten liggen en de overheid helpt de voorwaarden te 
bevorderen om dit proces te doen slagen. Anderen be
pleiten een méér actieve rol van overheid waarbij 
'gestreefd wordt naar een meerjarig sociaal convenant 
van werkgevers, werknemers en overheid hierom
trent, dat een wettelijke basis krijgt. In de 'con venant
wet' worden tevens de hoofdlijnen voor de lastendruk 
en het arbeidsvoorwaardenbeleid in de collectieve sec
tor vastgelegd' (OWT, blz. 63) . Het sociaal convenant 

is een overeenkomst tussen werkgevers, werknemers 
en de overheid met betrekking tot de hoofdlijnen van 
het te voeren beleid ten aanzien van onder andere de 
arbeidsherverdeling. Het is dus niet zoals Voorwaarts 
(I febr. 1985, blz. 6) suggereert een wet die van boven
af wordt opgelegd. Er is geen sprake van dwingend 
opleggen in welke vorm en in welk tempo de arbeids
duurverkorting plaats vindt, zoals Voorwaarts op
merkt, daarbij OWT als voorbeeld aanhalend. 
Het wapengekletter tussen voor- en tegenstanders 
voor arbeidsduurverkorting (ADV) op zich genomen 
en van de voor- en tegenstanders van bepaalde invoe
ringsstrategiën draagt weinig bij aan het inzicht over 
de mogelijkheden van ADV en de moeilijkheden bij 
invoering daarvan. Daarvoor zijn zorgvuldiger be
schouwingen nodig . Uitgangspunt dient te zijn dat het 
bij ADV gaat om een zeer ingrijpende maatschappelij
ke operatie. Het is in zoverre ook een riskante operatie 
dat alleen bij een zorgvuldige invoering men succes 
mag verwachten. De vrees voor bijvoorbeeld fricties 
op deelmarkten van de arbeidsmarkt of voor stijging 
van de loonkosten per eenheid produkt bij snelle door
voering van ADV is zeker niet volledig ongegrond . 
Toch zijn de meeste argumenten die gebruikt worden 
door tegenstanders van ADV om aan te tonen dat 
ADV een weinig effectief middel zou zijn voor de ver
mindering van de werkloosheid nauwelijks steekhou
dend. Met de meeste elementen kan immers rekening 
worden gehouden bij de invoeringstrategie. Het zijn 
ook waarschuwingen dat de invoering van ADV zorg
vuldig dient plaats te vinden. 
Tegenstanders lijken de argumenten contra arbeids
duurverkorting dan ook vooral strategisch te hante
ren, om hun keuzen te rationaliseren. Het gaat dan om 
keuzen waaruit een voorlopig blijvend hoog niveau 
van de werkloosheid voortvloeit. Sommigen stellen dit 
openlijk. Anderen suggereren dat ook zonder ADV de 
werkloosheid substantieel kan worden teruggebracht, 
door bijvoorbeeld loonverlaging, afschaffing van het 
minimumloon en dergelijke. Nog los van de beoorde
ling daarvan in normatief opzicht, blijkt het - bij ons 
weten - te blijven bij suggesties, zonder pogingen de 
voorgestelde alternatieven te kwantificeren. Nu is het 
ook geen eenvoudige opgave om de werkloosheid te
rug te dringen bij de gegeven trendmatige toename van 
het arbeidsaanbod, zowel door de toenemende om
vang van cohorten jongeren als de groei in de ar
beidsmarktparticipatie van vrouwen. 
Collectieve interventie in het proces van arbeidsduur
verkorting lijkt een vanzelfsprekendheid. De indivi
duële werkgever heeft primair de taak zorg te dragen 
voor de continuïteit van zijn bedrijf. De individuële 
werknemer zal - bij de inkomensontwikkeling van de 
afgelopen jaren - in het algemeen en strikt persoon
lijk gezien een hoger inkomen prefereren boven meer 
vrije tijd. Het niveau van de werkloosheid speelt 
slechts een ondergeschikte rol in het gedrag van indivi
duële werkgevers en werknemers: een grotere werkge
legenheid heeft immers alle kenmerken van een zuiver 
collectief goed, in die zin dat een ieder daar voordeel 
van heeft en dat het voordeel van de een dat van de an
der niet in de weg staat. Werkloosheid is ook een 
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maatschappelijk probleem, waar een individuële 
werkgever of werknemer geen oplossing voor heeft. 
Toch hebben beide belang bij daling van de werkloos
heid . De werkgever omdat een blijvend omvangrijke 
werkloosheid de continuïteitsvoorwaarden voor het 
bedrijfsleven aantast en de werknemer omdat een ho
ge werkloosheid ook een hoog risico in zich draagt van 
werkloosheid voor die werknemer. Over de invloed 
van de blijvend hoge werkloosheid op de continuïteits
waarden van het bedrijfsleven wordt in ondernemers
kringen overigens verschillend gedacht. Het feit dat de 
sociale spanning weinig is beïnvloed door de omvang
rijke werkloosheid wordt aangehaald als bewijs tegen 
de geponeerde stelling. Gemakshalve wordt dit ver
schijnsel dan geëxtrapoleerd naar een toekomst waar
in het aandeel van de langdurig werklozen in het werk
lozen bestand verder toeneemt en waarin het be
drijfsleven redelijke vooruitzichten heeft. Daar wringt 
mogelijk een schoen. Het valt goed te beargumenteren 
dat spanning juist ontstaat waar naast elkaar sprake is 
van een zich goed ontwikkelende marktsector en mas
sawerkloosheid. 
De situatie van werkgelegenheid als (zuiver) collectief 
goed is het klassieke geval, waarbij zonder collectieve 
interventie een inefficiënte situatie ontstaat. Collectief 
hoeft niet te betekenen: geregeld via de overheid. Ook 
sociale partners kunnen op centraal niveau collectief 
optreden. Het lijkt echter ondenkbaar dat via afspra
ken op decentraal niveau (dus gedecollectiviseerd en 
afgezien van situaties van bedrijfsinkrimpingen) ADV 
van enige omvang wordt gerediseerd. De voordelen 
van vermindering van de werkloosheid zullen immers 
ook elders doorsijpelen, terwijl de kosten volledig 
door het betreffende decentrale niveau worden gedra
gen. Een centraal akkoord tussen werkgevers en werk
nemers over de hoofdlijnen van ADV lijkt, op deze 
wijze gezien, een vereiste. Dat de uitvoering decen
traal dient te geschieden hoeft geen betoog. De over
heid is op verschillende manieren bij een centraal ant
woord betrokken. Als grootste werkgever kan ze niet 
buiten beschouwing blijven in een centraal akkoord. 
Sterker nog: ze hoort partij daarin te zijn. Maar een 
zeker zo belangrijke reden om de overheid in een cen
traal akkoord te betrekken is de accomoderende rol 
die de overheid kan vervullen bij de invoering van 
ADV, middels wetgeving, subsidies en belastingen. 
Essentieel is bovendien dat verkorting van de werktijd 
en evenredige vermindering van het bruto-inkomen, 
niet zondermeer gepaard gaan met een evenredige ver
mindering van het netto-inkomen. Verlaging van 
prernie- en belastingdruk speelt daarbij een belangrij
ke rol. Die kan in het algemeen echter slechts centraal 
en veelal zelfs alleen bij wet gerealiseerd worden. Voor 
deze en dergelij ke elementen is derhalve niet alleen een 
convenant, maar ook een convenant-wet noodzake
lijk, waardoor dan ook de volksvertegenwoordiging 
nadrukkelijk en op de meest geëigende wijze betrok
ken is bij deze uiterst belangrijke maatschappelijke 
ontwikkeling. Daarom is door ons voor de vorm van 
een convenant-wet gekozen; niet uit regelzucht, noch 
op grond van overspannen verwachtingen over de mo
gelijkheden van centraal beleid, maar omdat de over-
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heid in meerdere opzichten hierbij ten nauwste betrok
ken is en behoort te zijn. 
Het sociale convenant dient meerjarig te zijn, met na
me om de maximale flexibiliteit in de invoering van 
ADV toe te staan. Wie decentraal de voorkeur geeft 
aan een grondige verkorting van de arbeidsweek per 
persoon ineens (met verlenging van de bedrijfstijd via 
meer-ploegen diensten) moet daartoe in staat worden 
gesteld, binnen de hoofdlijnen van het sociale conve
nant. Wat de uiteindelijke gemiddelde werktijd per 
persoon is, waar het meerjarige akkoord zich op richt, 
hangt af van de termijn waarover het akkoord zich uit
strekt. Het eindpunt van de vijfentwintig-urige werk
week in 1994 mag in geen geval een nieuwe dogma 
worden. Hetis ook in OWT slechts de onvermijdelijke 
voorwaarde om, bij verschillende economische voor
onderstellingen, in tien jaar volledige werkgelegen
heid te bereiken. 
In OWT zijn voorsteHen gedaan over de keuzen met 
betrekking tot de vormen van ADV, die als effectief en 
wenselijk kunnen worden beschouwd. Zowel met het 
oog op herbezetting als met betrekking tot de humani
sering van de arbeid zou geleidelijke omschakeling 
van banen in meer-ploegenbanen van zeg vijfentwin
tig uur wenselijk zijn. 
Het is niet zo dat men alleen met herverdeling van 
werk de werkloosheid oplost. Om te bereiken dat Ne
derland met de industrielanden weer mee kan komen, 
zal het nodig zijn om ons open te stellen voor techno
logische vernieuwingen in het bedrijfsleven, om de ar
beidsmarkt beter te laten functioneren, evenals de ka
pitaalmarkt, en vooral om arbeid relatief goedkoper 
en de produktie relatief arbeidsintensiever te maken. 
Ook deze elementen zijn minstens even essentieel voor 
het bereiken van volledige werkgelegenheid, als ver
korting van de arbeidsduur. Zonder economisch her
stel in deze zin, zal arbeidsduurverkorting zelfs bij
zonder moeilijk, zo niet onmogelijk, worden. 

Sociale zekerheid 
De individualiseringstendens in onze samenleving 
dwingt tot de vorming van gedachten over een alterna
tief stelsel van sociale zekerheid dat op individuële 
leest is geschoeid. Dat is echter slechts één van acht re
denen die in OWT worden genoemd als achtergrond 
voor voorstellen voor een herziening van de sociale ze
kerheid. Twee andere redenen zijn zeker zo belang
rijk: 
- De relatie tussen sociale zekerheid beleid en ar
beidsmarktbeleid is onvoldoende. Mogelijkheden om 
gebruik te maken van de periode en de middelen van 
sociale zekerheid voor her-, om- en bijscholing wor
den niet benut. 
- Het stelsel is niet ingericht op structurele en langdu
rige werkloosheid. Alhoewel alle inspanningen gericht 
moeten zijn op creatie van arbeidsplaatsen, zal een 
nieuwe stelsel toch voorzieningen moeten bevatten 
voor degenen die onverhoopt (op latere leeftijd) lang
durig werkloos worden . 
Grondige wijzigingen worden voorgesteld in het stel
sel. Daar zal tijd mee zijn gemoeid. Gestreefd zou 
moeten worden naar een tijdspad van invoering zoda-



nig dat er van volledige implementatie sprake is, op 
het moment dat het proces van ADV zijn beslag heeft 
gehad. De kern van voorstellen zijn een algemene ba
sisvoorziening voor iedere persoon die niet in staat of 
niet in gelegenheid is om zelf in zijn of haar onderhoud 
te voorzien, of die daarvan bij wet is vrijgesteld, zoals 
bij voorbeeld bejaarden, studerenden en mensen met 
ouderschapsverlof. Behalve voor deze laatste groepen 
en voor diegenen die niet in staat zijn om te werken, 
geldt voor een ieder een solicitatieplicht en de plicht 
tot her-, om- of bijscholing, zoals dat ook in Zweden 
het geval is. Het niveau van de basisvoorziening be
draagt in de eindsituatie voor ieder individu, ongeacht 
de economische positie van zijn of haar partner, ze
ventig procent van het wettelijk minimumloon, waar
bij via de belasting met het inkomen en de draagkracht 
per huishouden rekening zal worden gehouden. 
Om tegemoet te komen aan de toenemende heteroge
niteit van voorkeuren en van situaties in een gediffe
rentieerde economie wordt voorgesteld om bij de bo
venminimale verzekeringen tegen inkomensderving 
enige ruimte voor keuzevrijheid van de betrokkenen te 
laten, binnen bij wet gestelde randvoorwaarden. Aan 
die vrijheid kan door middel van individuele of collec
tieve regelingen vorm en inhoud worden gegeven. 
De reacties of deze voorstellen zijn veelal afwijzend, 
op overigens uiteenlopende gronden . Sommigen heb
ben geopperd dat in de huidige situatie dit stelsel te 
duur zou zijn, gezien het mogelijke beroep op de alge
mene basisvoorziening. Dit is juist. Het was ook een 
reden om de implementatie gelijk op te laten lopen met 
de daling van de werkloosheid via ADV. Anderen zien 
denivellerende aspecten in dit stelsel, vergeleken met 
het huidige. Dat is onjuist. In grotere mate dan nu het 
geval is, zou inkomensderving gefinancierd worden 
uit progressieve belastingen in plaats van regressieve 
premies. Overheersend lijkt de vrees dat daardoor 
nieuwe ongelijkheden worden geschapen tussen werk
nemers in sterke en zwakke bedrijven en in meer of 
minder risicovolle beroepen. 
Afgezien van het feit dat dit nu ook al het geval is (bij 
voorbeeld in de vorm van bovenwettelijke regelingen 
en door middel van werk garanties) en afgezien van het 
feit dat het bij uitstek de taak van de vakbeweging is 
om dat desgewenst te voorkomen of te beperken, wor
den deze mogelijke nadelen onzes inziens te gemakke
lijk en a priori zwaarder gewogen dan de toch onmis
kenbare voordelen van een dergelijk stelsel, zoals bij 
voorbeeld de verzelfstandiging, het wegnemen van on
gelijkheden in het huidige stelsel, de mogelijkheden 
tot differentiatie in een gedifferentieerde economie, 
nieuwe kansen voor de vakbeweging tot ledenbinding 
en -werving, en vooral de mogelijkheden om ook hier
door arbeid goedkoper te maken en dus werkgelegen-

heid te bevorderen. De grootste en meest schrijnende 
ongelijkheid is immers massale werkloosheid. OWT 
stelt overigens niet voor een dergelijke ingrijpende 
stelselwijziging ineens in te voeren. Nadere studie en 
uitwerking zijn vereist, alsmede een zorgvuldige en 
langdurige invoerings- en overgangsperiode. Juist de 
sociaal-democratie zou het tot haar taak moeten reke
nen om althans een nadere studie van dergelijke voor
stellen ter hand te nemen en ze niet aanstonds al een 
modern taboe ter zijde te schuiven. 

Besluit 
De commentaren op OWT hebben in het algemeen bij
gedragen tot de noodzakelijke gedachtenvorming 
over economisch herstel en een beleid gericht op volle
dige werkgelegenheid. Dat was ook precies onze be
doeling. De oplossing van de massale werkloosheid en 
de allesoverheersende noodzaak het risico van een 
gespleten samenleving te vermijden, vereisen een open 
gedachtenwisseling en de ruimte voor onorthodoxe 
denkbeelden in de onorthodoxe situatie waarin we ons 
bevinden. Op één punt werken de commentaren ver
warrend. Ze richten zich meestal op onderdelen van 
het program dat OWT voorstelt. Het ware wenselijk 
om de onderlinge samenhang van het pakket voorstel
len goed voor ogen te houden. Juist de samenhang le
vert mede de verwachting op, die door de doorreke
ning van het program wordt onderschreven, dat de 
weg naar volledige werkgelegenheid zeer wel begaan
baar is. 
Het werkelijke dilemma is of we bereid zijn een sa
menleving te aanvaarden waarin zovelen aan de kant 
worden gezet, of dat we, om dat te voorkomen, bereid 
zijn om vertrouwde en gebaande paden te verlaten. In 
OWT hebben wij getracht dat laatste te doen, omdat 
wij dat eerste, als sociaal-democraten, volstrekt on
aanvaardbaar achten. 
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Voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn 
feest 

daar stond je dan 
in je ogen vol tierelantijnen 
een vingerhoed vol vuig gewas 
adembenemend 
stond je wel stevig 
zo op je voeten 
onder de zolen kraakt 
het woord 
een scheur in het plafond 

je oren goed toegerust 
met zachte schroeiende winden 
zagen je ogen een bak vol as 

nog net 
en altijd gloeiend 
daaromheen dan 
en doorheen 
die vaste hand die bevend 
in pen en penseel 
het slijk 
(een ijsafzetting 
die onze vorm verandert) 
huiverend herkent 

een salon vol krolse katten 
een huis heel dicht geweven 
de muren tegen de tijd 

en alles nestelt zich 
gevraagd of ongevraagd 
in die oorverdovende aanwezigheid 
van niets dat het handje teak 
tikt van hout op hout 
verschiet er een droom 
van kleur en rukken 
de molukkers nog steeds elevator· 
want het is alles in de wereld 
en niets en voor je 't weet 
schiet de vooruitgang 
voorbij in razende vaart 
zie je weer al die hoofden 
in diezelfde schoot 

• Lucebert, Verzamelde gedichten, pag. 408 (Bezige Bij, 
1974) 
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Boeken 

Linkse samenwerking gedoemd te mislukken 

Madeion de Keizer bespreekt: 
Fenna van den Burg, De Vrije Katheder. Een 
platform van communisten en niet-communisten. 
Van Gennep, Amsterdam 1983. 

Het proefschrift waarop de Groningse polemologe 
Fenna van den Burg in juni 1983 promoveerde gaf ver
schillende recensenten in de dag- en weekbladpers 
besprekingen van nogal nostaligsche aard in de pen. 
'Allen die "de oor/og" en de eerste jaren erna bewust 
hebben meegemaakt zullen "genieten" van hun mo
menten van herkenning', sctueeft Ben Maandag in 
Het Vrije Volk; Igor Cornelissen rekende het de 
schrijfster als een ernstige omissie aan dat zij te weinig 
de sfeer van die dagen heeft opgeroepen. Waarschijn
lijk afgaande op eigen herinnering schrijft hij in Vrij 
Nederland hoe op de redactievergaderingen van De 
Vrije Katheder en vooral daarna op de kunstenaarsso
ciëteit De Kring toch ook heel wat werd afgelachen en 
gedronken. 
Van den Burgs boek maakte naast nostalgie nog iets 
anders los. De Waarheid, zoals bekend de laatste jaren 
naarstig op zoek naar een eigen identiteit, organiseer
de naar aanleiding van de verschijning van het proef
schrift een discussieronde tussen enige voormalige me
dewerkers van DVK en een aantal CPN'ers (onder wie 
Marcus Bakker, de man die in 1950 meehielp het blad 
de nek om te draaien) over de vraag hoe binnen DVK 
in de jaren 1945-1950 de samenwerking tussen com
munisten en niet-communisten was verlopen en waar
om die beoogde platformfunctie tenslotte op een fali
kante mislukking was uitgedraaid. 
Het experiment dat DVK was heeft dus nog steeds 
voor links Nederland een zekere actualiteitswaarde. 
De door het blad indertijd met verve gepropageerde 
'linkse samenwerking' werd ook in de Partij van de 
Arbeid veelvuldig onderwerp van discussie, vooral 
toen het eind jaren zeventig binnen de CPN begon te 
gisten en er fundamentele veranderingen op til leken te 
zijn in de ideologie van de opvolgers en - niet in de 
laatste plaats - opvolgsters van Paul de Groot. Een 
voorbeeld hiervan is het verslag van een discussie tus
sen enkele PvdA'ers en CPN'ers, gepubliceerd in So
cialisme en Democratie in november 1981, typerend 
wellicht onder de titel 'Nostalgie of Noodzaak'. 

In november 1940 hadden drie communistische stu
denten van de Gemeentelijke Universiteit van Amster
dam het initiatief tot oprichting van DVK genomen. 
De in vergelijking met de Leidse en Delftse studenten 
lakse reactie ven de Amsterdamse studenten op het 

door de Duitse bezetter bevolen ontslag van alle Jood
se hoogleraren en op het verwijderen van Joodse stu
denten van de universiteiten was hun een doorn in het 
oog. Het blad riep op tot verzet hiertegen. Toen in de 
loop van 1943 de Nederlandse universitaire wereld 
werd getroffen door verdere ingrijpende Duitse maat
regelen en er in die kring niets meer te verdedigen viel, 
verbreedde het blad zich. Men richtte zich nu op intel
lectuelen in het algemeen en op kunstenaars. Contac
ten werden aangeknoopt met de illegale CPN en ook 
niet-communisten gingen aan het blad meewerken. 
Als bij veel andere illegale bladen kwam de inhoud van 
D VK - nu het Rode Leger bij Stalingrad een eclatante 
overwinning op de Duitsers had behaald en de Ameri
kanen en Engelsen op Sicilië waren geland - allengs 
sterk in het teken van de toekomst te staan. 
Na de bevrijding werd DVK dan ook voortgezet. 
Kunstenaars en intellectuelen bleven de redactie en le
zersgroep ervan vormen. Het was een blad voor een 
elite en daarbij vooral een Amsterdamse aangelegen
heid. De helft van de lezers was sympathisant van het 
communisme of was een andere politieke overtuiging 
toegedaan; de andere helft bestond uit partij
communisten, constateerde Van den Burg mijns in
ziens wel wat al te stellig uit het schaars aanwezige ma
teriaal in het D VK-archief. 
Voor en in de oorlog gevormde vriendschappen ver
bonden de redacteuren en medewerkers van DVK. 
Een deel van hen had samen op het Amsterdamse Vos
sius Gymnasium gezeten of was actief geweest in het 
Comité van Waakzaamheid; anderen kenden elkaar 
uit het verzet. De legendarische Meik de Swaan, de na
oorlogse directeur van DVK, was de centrale figuur. 
Zelf niet-gebonden communist, had hij naast zich een 
redactie bestaande uit acht communisten (onder wie 
zes partij-communisten) en negen niet-communisten. 
Allen waren academisch gevormd en veelal afkomstig 
uit hogere sociale milieus. Van elk van hen schetst Van 
den Burg een uitgebreide biografie: Bertus Wille
brands, A.F. Mellink, Theun de Vries, Petra Elde
ring, Arie de Froe, Marius Flothuis, Willy Pos, Henri 
Wiessing (de hoofdredacteur), Leo Mok, Annie 
Romein- Verschoor, Leo Braat, P.J. Zimmerman en 
Lucas van der Land. Dick Elffers en Mart Kempers 
waren verantwoordelijk voor het geavanceerde uiter
lijk en de vormgeving van het blad; Lex Metz maakte 
de politieke tekeningen en Theo van Raalte was de 
vaste hekeldichter. Ook onder de medewerkers treft 
men klinkende namen aan: de slavist Karel van het Re
ve, de christen-socialist dominee J.J. Buskes, de psy
chiater F. W. Grewel, Jan Romein en Simon Vestdijk. 
Het besluit om een artikel te plaatsen moest unaniem 
door de redactie worden genomen. Felle discussies wa
ren eerder regel dan uitzondering. 
De Vrije Katheder nam in de vijf jaren van zijn naoor
logse bestaan een geheel eigen plaats in; het blad had 
een duidelijke identiteit. Het gaf redacteuren en lezers 
een gevoel van 'wij tegenover de wereld', zo krijgt men 
bij lezing ervan de indruk. 'Idealistische gedrevenheid 
en saamhorigheidsgevoel moesten professionele oner
varenheid en gebrek aan tijd compenseren', schrij ft 
Van den Burg. 
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Het proefschrift van Van den Burg is goed geschreven 
en overzichtelijk ingedeeld; de inhoud van het blad 
komt volledig tot zijn recht. Zij verdeelde deze over 
een aantal thema's dat nauw samenhing met de 
doelstellingen van het tijdschrift, met de politieke sig
natuur ervan en met de doelgroep waarop het zich 
richtte. Achtereenvolgens wordt de aandacht gericht 
op de politieke ontwikkeling van Nederland na de be
vrijding, de ideologische aspecten van de in Vrije ka
thederkring voorgestane 'linkse samenwerking' (niet 
ten onrechte door Van den Burg gebundeld onder de 
titel 'Ideologische knelpunten bij een linkse samen
werking'), de verhouding van de intellectueel tot de ar
beidersbeweging, kunst en (socialistische) maatschap
pij, en de ontwikkeling van de verhouding tussen het 
Westen en de Sowjet-Unie. Elk van haar scrupuleuze 
'rapportages' van deze thema's is op zeer lofwaardige 
wijze in een breed kader gevat en tegen een ruime ach
tergrond geplaatst. De lezer krijgt daarmee meer voor
geschoteld dan de titel van haar boek aangeeft. In feite 
beschrijft Van den Burg aan de hand van DVK, dat 
volgens haar maar een kleine oplage had (in de periode 
1945 tot 1947 liep deze terug van zevenduizend tot vijf
duizend: mijns inziens toch een behoorlijk aantal voor 
een dergelijk blad), een geschiedenis van Nederland 
links van de in februari 1946 opgerichte PvdA en haar 
voorloper de SDAP in de vijf na-oorlogse jaren. 

De Vrije Katheder was in zijn doelstellingen een duide
lijk produkt van de geest van vernieuwing die tijdens 
de bezetting over vele Nederlanders vaardig was ge
worden en die ook na de bevrijding - zij het kortston
dig - velen enthousiasmeerde. Het in het eerste be
vrijdingsnummer van DVK afgedrukte beginselpro
gram legde hiervan getuigenis af. Alle streven moest in 
de toekomst worden gericht op 'maatschappelijke ver
nieuwing'; 'maatschappelijk herstel' was daarentegen 
uit den boze. Voor de toekomst had men een 'demo
cratische ordening' in petto die zich moest uitstrekken 
over het gehele maatschappelijke leven . De bestaande 
sociale en economische tegenstellingen dienden te 
worden opgeheven, en door het maatschappelijk leven 
'beheerst' te richten naar de behoeften van alle lagen 
van de bevolking meende men een basis te kunnen 
scheppen voor een 'duurzame democratie in de ware 
zin des woords'. 
Voor zichzelf zag D VK de taak weggelegd een orgaan 
te zijn waarin zich een 'levendige en ongedwongen dis
cussie' kon ontwikkelen over de problemen die zich bij 
de opbouw van het naoorlogse Nederland zouden 
voordoen. Het blad propageerde daartoe een 'linkse 
samenwerking' , één dus van progressieve niet
communisten en communisten, die immers een veran
dering van de maatschappij in socialistische richting 
voorstonden. 
D VK ging daarbij uit van een aantal premissen die on
der de toenmalige 'vernieuwers' gemeengoed waren en 
die geënt waren op ervaringen die zij voor en vooral 
tijdens de bezetting hadden opgedaan. De economi
sche depressie van de jaren dertig, het fascisme en de 
oorlog hadden, volgens hun visie, alom de geesten ge
rijpt voor een vernieuwing van het maatschappelijk 
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bestel die sterk in socialistische richting zou gaan . De 
dagen van het kapitalisme zouden zijn geteld en de 
oude politieke en economische structuren moesten het 
veld ruimen. Het 'oude' politieke bestel met zijn 
'oude' politici en zijn 'oude' partijen waren niet 
bestand gebleken tegen de eisen die voor en in de oor
log aan hen waren gesteld. De vooroorlogse democra
tie, die in al zijn beperktheid slechts formele, juridi
sche gelijkheid zou hebben betekend, moest worden 
vervangen door een maatschappijvorm van hogere or
de, de socialistische, die rechtvaardiger en vreedzamer 
zou zijn. 
De vernieuwers hielden er een specifieke opvatting van 
de Tweede Wereldoorlog op na. Deze zou niet uitslui
tend zijn oorzaak vinden in de expansiedrang van 
Hitler-Duitsland, maar in meer uitgebreide zin te wij
ten zijn aan 'het moderne imperialisme' . Derhalve 
diende men, wanneer nazi-Duitsland zou zijn versla
gen, pas echt de handen uit de mouwen te steken en te 
bouwen aan een nieuwe wereldorde, waarin de belan
gen van de volkeren en niet die van een aantal kapita
listen richtinggevend waren . 
Tenslotte meenden de vernieuwers dat het in de oorlog 
gegroeide saamhorigheidsgevoel zich na de bevrijding 
zou, ja moest bestendigen. De in de bezettingsjaren 
gevoerde dialoog over de toekomstige maatschappe
lijke orde en de toenadering over de vooroorlogse reli
gieuze en maatschappelijke scheidslijnen heen, die ve
len al of niet in verzetsorganisaties hadden ervaren, 
zouden een reële basis vormen voor toekomstige een
dracht. Het sprak vanzelf dat aan de voormalige geor
ganiseerde illegaliteit in het naoorlogse Nederland een 
prominente rol werd toebedacht. 
Katalysator van wat ik de meer 'rechtse' variant zou 
willen noemen van dit saamhorigheidsgevoel, waar
binnen 'vernieuwing' een sleutelbegrip was, werd de in 
de oorlog voorbereide en in mei 1945 opgerichte Ne
derlandse Volksbeweging. Binnen het Nederlandse 
politieke bestel concretiseerde deze beweging zich in 
de in februari 1946 totstandgekomen Partij van de Ar
beid, de brede volkspartij, die op basis van het perso
nalistisch socialisme een doorbreking van het voor
oorlogse verzuilde partijensysteem beoogde; op natio
naal niveau beschouwde de NVB het optreden van het 
kabinet-Schermerhorn-Drees als de kroon op haar 
werk. Maar aan de door de beweging als primaat 
gestelde geestelijke vernieuwing kwam men niet wer
kelijk toe. De aanhangers van de NVB raakten al spoe
dig in hun hooggestemde verwachtingen op dit punt 
gefrustreerd. Na de vitale vernieuwingsdrang keerden 
traditie, continuïteit en reflectie terug in de werkelijk
heid (J. Bank, Opkomst en Ondergang van de Neder
landse Volks-Beweging (NVB), Deventer, 1978,260). 
D VK kan worden beschouwd als uiting van de 'linkse' 
variant van het in bezettingstijd gegroeide saamhorig
heidsgevoel. In den brede is deze linkse variant onder
werp van Ga dan zelf naar Siberië! Linkse intellectue
len en de koude oorlog (Amsterdam, 1978) van Anet 
Bleich en Max van Weezei. Ten principale onder
scheidde deze variant zich van de eerder genoemde 
'rechtse' in haar sterk positieve beoordeling van de 
Sowjet-Unie, vooral sedert de successen van het Rode 



Leger tegen de Duitsers een gewaardeerde mogend
heid. De vernieuwers van het linkse slag beschouwden 
dit land als 'de belichaming van de socialistische 
maatschappij-orde' en huldigden in nauwe samenwer
king daarmee de overtuiging dat de noodzakelijk ge
achte vernieuwing van de Nederlandse maatschappij 
gestimuleerd diende te worden door een alliantie van 
linkse krachten, waarbinnen de CPN, waarvan men 
verwachtte dat ze sterk in aanhang was gegroeid, een 
grote rol diende te spelen . Het is de geschiedenis van 
deze allerminst pijnloos verlopen alliantie van linkse 
krachten, waarvoor De Vrije Katheder als spreekbuis 
fungeerde, die het centrale onderwerp vormt van het 
proefschrift van Fenna van den Burg. 

Desillusies 
Zoals reeds het eerste bevrijdingsjaar voor de NVB
vernieuwers teleurstelling op frustratie stapelde, zo 
raakten ook redactie en lezers van DVK steeds meer 
gedesillusioneerd. In plaats van de beoogde vernieu
wing trad herstel van het Nederlandse maatschappe
lijk leven in, de linkse samenwerking stuitte al in de 
herfst van 1945 af op onwil van de zijde van de SDAP; 
er was geen sprake van dat de illegaliteit als zodanig 
enige zeggenschap in het politieke beleid werd gegund, 
en ook de zuivering, die door de vernieuwers bijna als 
voorwaarde voor de nieuwe maatschappij werd be
schouwd, draaide uit op een 'illusoir gebleken cathar
sis'. In weerwil van de in bezettingstijd gegroeide ver
wachtingen bleek het anti-communisme nog sterk te 
zijn. Het abonnee-bestand van DVK, waarschijnlijk 
vooral ter rechterzijde, kalfde al spoedig gestaag af. 
Het blad kwam hoe langer hoe meer in een politiek 
geïsoleerde positie te verkeren. 
Van den Burg onderscheidt in het bestaan van DVK 
twee fasen. In de jaren 1945 tot 1947 deed zich vooral 
de invloed van de naoorlogse maatschappelijke en po
litieke ontwikkeling in Nederland, waarvan hierboven 
enkele elementen werden opgesomd, gevoelen . Van 
beslissende betekenis werd voor DVK echter de perio
de 1947 tot 1950, de jaren waarin de tegenstelling tus
sen Oost en West, de Koude Oorlog, zijn beslag kreeg. 
Van de functie die D VK had willen vervullen, een dis
cussieplatform te zijn van communisten en niet
communisten, kwam weinig meer terecht. In feite was 
de CPN de enige partij met sympathieën voor de 
ideeën die in Vrije Katheder-kring werden aangehan
gen. Verkeerde DVK in de eerste twee jaren van zijn 
naoorlogse bestaan althans nog in een zekere politieke 
ruimte, waarin het blad kon functioneren, na 1947 
werd de vrijheid van de redactie steeds sterker geredu
ceerd. 
In augustus 1948, een half jaar na de communistische 
staatsgreep in Praag, stelde de Sowjet-Unie dat nu een 
onvoorwaardelijke keuze werd verwacht voor het 
'vredelievende' kamp onder haar leiding. De CPN
leiding ging steeds sterker druk uitoefenen op de 
DVK-redactie, aanvankelijk vooral op de commu
nistische leden daarvan, om zich aan het partijstand
punt te conformeren; in 1950 draaide dit erop uit dat 
de meerderheid van de redacteuren opheffing van het 
blad verkoos. 

Reeds lang voor die tijd was er van de hechte eensge
zindheid van de redactie al geen sprake meer. Het 
stemt allerminst tot vrolijkheid te lezen hoe DVK 
trachtte zijn bestaan desalniettemin te handhaven. 
Met de staatsgreep in Tsjechoslovakije, die in Neder
land een campagne teweegbracht tegen alles wat naar 
communisme riekte, zaten de redactieleden duidelijk 
in hun maag . Onderling trad men evenwel in het blad 
niet met elkaar in discussie over de legitimiteit van de 
ingreep van de Sowjet-Unie, en ook door anderen 
werd de strijd hierover binnen de kolommen van DVK 
niet in al zijn consequenties uitgestreden: daarmee zou 
immers alleen maar de reactie de wind in de zeilen krij
gen! Liever organiseerde men een half jaar later een 
conferentie over 'Het vraagstuk van de geestelijke 
vrijheid', waar overigens met geen woord werd gerept 
van de 'Praagse gebeurtenissen', zoals de staatsgreep 
eufemistisch werd genoemd . 
De CPN mocht en kon onder de gegeven omstandig
heden nu eenmaal niet te hard worden aangepakt, 
meende de redactie. Dit leidde ertoe dat men zich vor
men van wel zeer vergaande zelfcensuur oplegde. Wist 
men met bepaalde ontwikkelingen geen raad, dan 
deed men er het zwijgen toe. Aan de functie een forum 
te zijn voor een 'brede discussie' legde de redactie zich 
dus eigener beweging beperkingen op waarmee men 
een keuze tussen West en Oost, tussen kapitalisme en 
communisme, ontliep: schijnbaar althans , want in te
genstelling tot wat men beoogde, raakte men automa
tisch toch in het zozeer verguisde zwart-wit schema 
van het Koude-Oorlogdenken verzeild. Aan dit aspect 
van het gevoerde redactie-beleid, waarbij in feite de 
geloofwaardigheid van het blad op het spel werd ge
zet, moet meer belang worden gehecht dan Van den 
Burg schijnt te doen: hoewel zij wel de vinger op de 
wonde plek legt, onderschat zij mijns inziens de on
dermijnende kracht van dit verraad, in casu de zelf
censuur, van de D VK-intellectuelen. 
Een duidelijk voorbeeld van dit verraad vormt de gang 
van zaken rond de verschijning van Nacht in de Mid
dag van Arthur KoestIer, waarin in romanvorm wordt 
uiteengezet hoe op genadeloze wijze tijdens de Mos':: 
kouse processen in de jaren '37 en '38 een groot aantal 
Sowjet-revolutionairen uit de weg werd geruimd. 
Theun de Vries, destijds beginselvast communist, die 
loyaliteit aan de partij boven alles stelde, viel in D VK 
het boek scherp aan. Annie Romein-Verschoor, geen 
partij-communist maar wel met het communisme 
sympathiserend, reageerde daarop. Maar denk niet 
dat zij op het waarheidsgehalte van KoestJers boek in
ging. In haar ogen was het vooral een 'gevaarlijk' 
boek, dat - we kennen dit argument - ernstig door 
de reactie kon worden misbruikt. 
Een artikel van Karel van het Reve over Poesjkin, 
waarin deze Russische schrijver als 'dissident' werd 
afgeschilderd, werd door de CPN aanleiding zich 
rechtstreeks met de zaak te bemoeien. In Politiek en 
Cultuur, het maandblad van de CPN, diende Ger 
Harmsen hem ongenadig van repliek . Van het Reve 
werd 'kwaadaardigheid' verweten: hij zou 'heimelijk' 
negatief staan jegens de strijd voor 'vrijheid en demo
cratie' . Maar Harmsen ging nog verder. Hoe kon 

socialisme en democratie 
nummer3 

109 maart 1985 



socialisme en democratie 
nummer 3 
maart 1985 

DVK een dergelijk artikel als dat van Van het Reve 
plaatsen, 'critiekloos' en al? De CPN was verbolgen 
en samengenomen met het feit dat D VK volgens haar 
toch al niet actief 'voor de vrede' streed, namelijk niet 
enthousiast genoeg reageerde op het door de Sowjet
Unie gedomineerde Vredescongres in Parijs in 1949, 
was dit genoeg om de ondergang van D VK in te luiden. 
In decembèr van dat jaar opende Marcus Bakker in De 
Waarheid het vuur op het blad . De redactie van DVK 
trachtte nog te elfder ure door herbezinning op haar 
uitgangspunten het tij te keren. Te laat: in januari 
1950 werd de publikatie van het blad opgeschort en in 
mei werd het blad opgeheven omdat de redactie niet 
tot overeenstemming kon komen . Voor de CPN was 
Annie Romein-Verschoor de hoofdschuldige; Petra 
Eldering werd als lid van de partij geschorst. 

Tegenstrijdigheden 
'Het conflict tussen De Vrije Katheder en de CPN 
symboliseerde twee karakteristieke verschillen in bei
der ontwikkeling' schrijft Van den Burg aan het einde 
van haar 'Slotbeschouwing'. 'Zowel de CPN als De 
Vrije Katheder waren als gevolg van binnen- en bui
tenlandse ontwikkeling hoe langer hoe meer in het iso
lement gedrongen en op de eigen linies teruggewor
pen. Maar in dit proces was De Vrije Katheder trouw 
gebleven aan haar idealen.' De CPN daarentegen, 
schrijft zij verder, 'had een ontwikkeling doorge
maakt, waarin de samenwerkingsbereidheid van mei 
1945 in 1947 had plaatsgemaakt voor het adagium: 'in 
het isolement ligt onze kracht" (344). Op deze conclu
sie valt nog wel het één en ander af te dingen. 
Zowel de redactie van D VK als de CPN krijgen van 
Van den Burg een passieve rol toebedeeld: het isole
ment van beide werd niet gezocht, maar zou hun zijn 
opgedrongen. Ik wil niet bestrijden dat het isolement 
van CPN en D VK een realiteit was. Maar zo al niet dit 
isolement in de eerste plaats en overwegend een gevolg 
was van de lijn van de CPN om zich achter elke wen
ding in de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie te 
scharen, dan toch moet dit isolement geweten worden 
aan een wisselwerking van enerzijds de houding van de 
CPN en anderzijds de afweermaatregelen van haar te
genstanders, of, zoals A.A. de Jonge schrijft: 'de 
goedkeuring door de partij van wat de Sowjet-Unie en 
de volksdemocratische landen deden had als reactie, 
dat men isolerende maatregelen tegen haar nam; en 
naarmate de partij meer geïsoleerd kwam te staan, 
ging zij steeds meer haar hoop vestigen op wat buiten 
de grenzen gebeurde en werd zij dus nàg fanatieker in 
haar identificatie met de Sowjetpolitiek' (Het Com
munisme in Nederland, Den Haag, 1972, 104). 
Belangrijker is dat Van den Burg het gebrek aan reaLi
teitsgehalte van de premissen van zowel DVK - en in 
ruimere zin van de gehele vernieuwingsbeweging - als 
van de CPN en de intrinsieke tegenstrijdigheden tus
sen beider gedachtengoed - dit laatste is door haar 
overigens wel degelijk onderkend - mijns inziens ten 
onrechte niet erkent als factoren ter verklaring van het 
falen van de samenwerking tussen communisten en 
niet-communisten. 
D VK zag overigens zelf al in het eerste bevrijdings]aar 
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waar het wezenlijke conflict tussen communistische en 
niet-communistische denkbeeld~n lag . Petra Eldering 
wees er in een artikel van november 1945 op dat de uit
eenlopende visie van beide over democratie het knel
punt voor een linkse samenwerking was. Aan de ene 
kant stonden diegenen die uit angst voor een onder
mijning van een democratische opbouw (ik volg hier 
Van den Burgs parafrase van Elderings artikel) in de 
zin van volledige politieke, sociale en economische de
mocratie er niet voor terugschrokken maatregelen aan 
te bevelen die neerkwamen op een beperking van de
mocratische rechten en vrijheden; aan de andere kant 
waren er die meenden dat de vrije meningsuiting een 
zo moeizaam verworven eigenschap van de Westerse 
democratie was, dat iedere aantasting daarvan , hoe 
goed ook bedoeld, moest worden afgewezen. Welis
waar vond binnen de kolommen van D VK in de jaren 
1945 tot 1947 een gedachtenwisseling plaats over de 
ethiek van het communisme, over de 'methoden' en de 
moraal ervan, wezenlijk verder dan deze constatering 
van Eldering kwam men toch niet. Terecht conclu
deert Van den Burg dan ook, dat de kritiek van niet
communistische discussianten in DVK op bepaalde 
elementen van de communistische ideologie zodanig 
was dat bij een linkse samenwerking van enige diep
gang ernstige spanningen zouden zijn opgetreden. 
Exit linkse samenwerking dus. 
Toch bleef dit streven een belangrijk program punt 
van DVK. Dat de knelpunten van een linkse samen
werking door de redacteuren van het blad niet in al 
hun consequenties in de eerste twee jaren van het na
oorlogse bestaan van DVK werden onderkend is be
grijpelijk: de CPN maakte toen een periode door van, 
in de woorden van De Jonge, 'constructieve, gematig
de politiek' (Het Communisme in Nederland, 92), 
waaraan partijvoorzitter De Groot met een rede op 
een partijconferentie reeds in november 1946 een ein
de maakte. Dit neemt niet weg dat de door DVKbeoog
de platform functie in principe dus geen lang leven be
schoren kon zijn. 
In feite leden DVK en de NVB aan dezelfde kwaal: 
hun verwachtingen en doelstellingen waren gebaseerd 
op onjuiste premissen. Het in de oorlog gegroeide 
saamhorigheidsgevoel was één van de veronderstellin
gen waarop het vernieuwingsstreven was gebaseerd: 
'de illegaliteit' afficheerde zich daarbij graag als dra
ger ervan. Gemakshalve zag men dan over het hoofd 
dat de in de zomer van 1944 tot standgekomen Grote 
Adviescommissie der Illegaliteit deels naar politieke 
overtuiging in drie richtingen was opgedeeld: Links 
(waaronder toch ook op belangrijke punten met el
kaar van mening verschillende organisaties als Het Pa
rool, Vrij Nederland, en De Vrije katheder), midden 
(waaronder het Medisch Contact, het Nationaal 
Steunfonds en het Studentenverzet) en rechts (de 
LO/ LKP en Trouw). Reeds in het bevrijde Zuiden 
bleek al niet veel meer over van dit saamhorigheidsge
voel. Ban k heeft er eens op gewezen (in: Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 2 (1983», dat bij de NVB begrippen als 
'eendracht' en 'vernieuwing' vooral moeten worden 
geïnterpreteerd in morele zin, als een opwekking om 
aan hoge maatschappelijke en persoonlijke normen te 



voldoen en 'groepsegoïsme' op te geven. Men zou in
dertijd in hoge mate uit zijn geweest op een 'mentale 
hervorming'. Met de redactieleden van D VK was het 
naar mijn mening niet anders gesteld. 
Ook bij de veronderstelde aantrekkingskracht van het 
communisme kunnen de nodige kanttekeningen wor
den geplaatst. J. C.H. Blom heeft op grond van NIPO
cijfers geconstateerd dat - in alle voorzichtigheid -
de indruk gerechtvaardigd is dat al vroeg in Nederland 
groot wantrouwen tegen de Sowjet-Unie heerste: 55 
procent van de eind 1945 ondervraagden achtte de 
Sowjet-Unie een gevaar voor de vrede. Vraagtekens 
plaatst hij dan ook bij de opvatting, dat er direct na de 
oorlog grote kansen lagen voor een linkse samenwer
king met inbegrip van de communisten. De staats
greep in Tsjechoslovakijke, die doorgaans als keer
punt wordt beschouwd, moet in dat opzicht worden 
gerelativeerd: anticommunisme was op zijn minst 'la
tent, traditioneel en diepgeworteld' in brede kring 
aanwezig. (in: Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de Geschiedenis der Nederlanden 96 (1981),300-334) 

Het lijkt erop alsof Van den Burg zich niet altijd 
van de veronderstellingen van de D VK-vernieuwers 
heeft kunnen losmaken. Zo schrijft zij dat in 1945 'de
zelfde organisaties en personen van voor de oorlog' 
met 'onthutsende' snelheid en 'vanzelfsprekendheid' 
hun posities in het economische en politieke leven van 
Nederland weer innamen: men herkent hier de stelling 
van de vernieuwers, dat 'oude' politici 'geen recht van 
spreken' meer mochten hebben in het naoorlogse Ne
derland, gefaald als zij zouden hebben in de jaren der
tig; de zuivering was, schrijft Van den Burg, 'half
slachtig', betreurenswaardig is dat 'de illegaliteit' niet 
aan bod kwam en dat 'restauratie' in de plaats van 'in
grijpende vernieuwing' trad. (328) 
Deze tot cliché gestolde noties, hoe oprecht misschien 
ook door de naoorlogse vernieuwers zo ervaren, zijn 
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Leo Gerrichhauzen 
Woningcorporaties: bouwen beheer in gedeelde verantwoor
delijkheid 
Van Loghum Slaterus, Deventer. 
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Woningcorporaties beheren meer dan de helft van de huur
woningen in Nederland. Dat betekent dat de corporaties en 
hun beleid van groot belang zijn in het dagelijks leven van 
zeer veel mensen. De overheid heeft op dit moment bijna 38 
miljard gulden in de vorm van leningen aan corporaties ter 
beschikking gesteld. 
De positie van de corporaties is in de loop der jaren structu
reel veranderd. De corporaties zijn nu belangrijker dan de 
particuliere verhuurders en sedert 1968 heeft het primaat dat 
corporaties hebben bij nieuwbouw, de gemeentelijke wo
ningbedrijven min of meer lamgelegd. Toch blijft de positie 
van de corporaties kwetsbaar door de sterke binding aan de 
rijksoverheid en doordat op de woningmarkt langzamerhand 
meer aanbod ontstaat dan vraag. Veel corporaties kampen 
reeds met problemen en andere zullen in de nabije toekomst 
in moeilijkheden komen. 
Van de zijde van de rijks- en lokale overheid is weinig contro
le op het functioneren van de corporaties, terwijl deze niet al-

hoog nodig aan herziening toe. Het lijkt zinvol om de 
processen die zich in de vijf oorlogsjaren voltrokken 
hebben niet langer te bezien vanuit gevoelens van 
nostalgie, maar met een kritisch oog voor de waarde 
van het door de vernieuwers destijds gepropageerde 
gedachtengoed. 
De redacteuren van D VK traden in een politiek krach
tenveld, waarbij zij terwille van de politiek te kort 
schoten als intellectuelen in hun taak de coherentie 
van hun ideeën, de filosofische doordachtheid en de 
politieke werkzaamheid ervan te overdenken en te 
analyseren. Liever bleven zij in hun droomwereld van 
linkse samenwerking verkeren, totdat de CPN het wel
letjes vond. De schuld van eigen isolement werd daar
bij op de schouders van de boze buitenwereld gescho
ven. Dat het blad daarbij trouw is gebleven aan zijn 
idealen, zoals Van den Burg schrijft, kan ik moeilijk 
onderschrijven. Om de steun van de CPN te behou
den, schrok de redactie van DVK er niet voor terug de 
ogen te sluiten voor de schending van fundamentele 
waarden in Oost-Europa en de Sowjet-Unie zelf, voor 
het behoud waarvan men in de oorlog in Nederland nu 
juist pal had gestaan. 

'De hernieuwde roep om een "samenwerking van 
links" in onze tijd plaatst deze terugblik volop in de 
actualiteit', valt op de achterflap van het boek te le
zen . Het zij zo. In ieder geval valt uit het proefschrift 
van Van den Burg op dat punt veel op te steken. Voor
alsnog geven de ontwikkelingen binnen de huidige 
CPN geen aanleiding om al te enthousiast op die her
nieuwde roep te reageren . Zolang de CPN haar opvat
tingen over democratie niet heeft verduidelijkt is een 
debat over samenwerking tussen PvdA en de CPN 
men leze er DVK maar op na - zinloos. 

Made/on de Keizer is historicus, zij werkt aan een 
proefschrift over Het Parool 1940-1950. 

tijd de taak vervullen die hun is gesteld. Die taak is vooral de 
huisvesting van groepen die een zwakke positie op de woning
markt innemen. 
Woningcorporaties zijn particuliere instellingen die met be
hulp van faciliteiten van de overheid een publieke taak ver
vuilen. Dit rapport gaat uitdrukkelijk uit van de wenselijk
heid van die gemengde structuur. Kern van de analyse is dat 
in de huidige situatie beide aspecten onvoldoende aan bod 
komen . Initiatieven en ondernemingszin worden gefrus
treerd door de uitgebreide regelgeving. De verbinding met 
een vrij exclusief geografisch gebied beperkt de onderlinge 
concurrentie, die in het voordeel van de huurders zou kunnen 
werken. Tegelijk worden corporaties te vrij gelaten op andere 
terreinen en ontbreekt controle op de uitvoering van hun taak 
ten aanzien van groepen met een zwakke positie. Op dit punt 
is verscherping van de regelgeving en de politieke druk ge
wenst. 
Dit cahier is tot stand gekomen in het kader van de Sectie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Wiardi 
Beckman Stichting. Auteur is Leo Gerrichhauzen, die als 
universitair docent Nederlandse politie werkzaam is aan de 
sociale faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
als redacteur verbonden is aan het maandblad Stedebouw en 
Volkshuisvesting. 
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Een zowel voor juristen als niet-juristen welkom 
overzicht van relevante regels van vreemdelingenrecht, 
nationaliteitsrecht, onderwijsrecht, arbeids- en sociaal 
verzekeringsrecht, jeugdbeschermingsrecht en 
internationaal privaa(recht. 

In betrekkelijk korte tijd hebben 
vele buitenlandse kinderen en 
jeugdigen, al of niet samen met 
hun ouders, zich in Nederland 
gevestigd. Veelal bezitten zij niet 
de Nederlandse nationaliteit. 
Bovendien zijn zij afkomstig uit 
landen met vaak andere culturele 
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normen en waarden. De vraag is nu 
welke betekenis dit heeft voor het 
Nederlandse recht dat op hen van 
toepassing is. Welke bijzondere 
regels gelden er om in Nederland te 
mogen wonen, werken, studeren, 
enzovoort? Waar gelden andere 
regels op het terrein van het jeugd
beschermingsrecht? Dit boek geeft 
op die vragen een duidelijk en zo 
volledig mogelijk antwoord. 
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Oogst DOCUMENT ATlECENTRUM 
NE'oERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJE"j 

'Ik heb niets gedaan om het tegen te houden', traag en Johanna Fortuin 
zwaar komen zijn woorden door de schemering, 'wat Publiciste; lid van de redactie 
moest ik? Ik had vier kleine kinderen en een vrouw'. van SenD 
Het talmen in zijn stem vertelt dat dit hem, na decen-
nia, nog steeds niet loslaat. Geen held, geen vrijheids-
strijder, wèl een heel beschermend aanwezige vader. 
Door omstandigheden tot deze kwade keuze gedwon-
gen, tekortgeschoten, schuldig. Eigen schuld? 
Links bewondert strijden en dienen. Hoe knagender 
de honger, des te sterker dienen; hoe benarder de vrij
heid des te meer strijd: 'Ik zal de halmen niet meer 
zien, noch binden ooit de volle schoven, doch doe mij 
in de oogst geloven, waarvoor ik dien . . . '. 

Hoe is het vandaag met ons? Is er al enige oogst of 
moeten we er nog steeds alleen maar in geloven? Als ik 
Marcel van Dam 's 'Waartoe zijn wij op aarde?' (Vrij 
Nederland, 9 maart 1985) lees dan lijkt Nederland wel 
terug in 1935 door opnieuw 'het grootste maatschap
pelijke probleem, de massale werkloosheid'. Zonder 
maar een ogen bik zich af te vragen of dat inderdaad zo 
is, stuift hij door: 'Defeiten zijn simpel'. De oplossing 
dus ook. En die heeft bij Van Dam ook de toonzetting 
van 1935: doordat de intellectuelen totaal zijn gedes
engageerd (ij: nieuwe landverraders dus) en het ge
mene volk echtbreekt, zuipt en crimineel is, is het hier 
zo'n lamlendige chaos geworden. De profeet ontsteekt 
in 'hartstochtelijk verlangen naar een grote nieuwe 
ouderwetse· sociale beweging (met) hoop op verlos
sing (-) in een geordende samenleving'. Daartoe 
moeten 'Wij in ons land met zijn allen ons daadwerke
lijk voor iets inzetten '. Net zo'n oproep tot een buiten
gewone strijd voor buitengewone mensen in buitenge
woon eensgezinde kameraadschap als vij ftig jaar gele
den . Naarmate die beweging toen massaler werd ont
nam ze steeds meer anderen hun gewone dagelijkse le
ven . Dwong ze vaders helden te worden. Hoe meer 
strijders een volk nodig heeft des te deplorabeler is de 
toestand . Hoe meer gewone mensen ongeregeld en 
enigzins wanordelijk soms meer en soms minder ge
lukkig hun gewone dagelijkse leven kunnen leven des 
te beter gaat het, des te vrijer zijn we. Dat ons volk nu 
niet massaal een beweging zoekt is oogst. Dat nu en 
toen werkloosheid iets anders is, is oogst. Vaders mo
gen nu vader blijven. 

• Ik kijk nu voor de derde keer na of dat er echt staat : het 
staat er echt; zou het nog een fout van de zetterij kunnen 
zijn? 
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Het gezonde wantrouwen in de politiek 

'Vertrouw niet op machthebbers 
het zijn maar mensen, 
zij kunnen je niet redden' 
Psalm 146:3 
(Groot Nieuwsvertaling) 

Het 'Vertrouwen in de politiek' is een voorwerp van 
aanhoudende zorg voor politici en politieke commen
tatoren in binnen- en buitenland. Het vertrouwen in 
de politiek zou afnemen en het wantrouwen, het cy
nisme, de vervreemding of de minachting met betrek
king tot de politiek zou toenemen. Met name in de 
Verenigde Staten is deze ontwikkeling uitgebreid in 
kaart gebracht. I Wellicht aangetast door de moorden 
op King en de Kennedy's, door Vietnam en Waterga
te, en door de erotische en financiële capriolen van en
kele Congresleden, is het vertrouwen in de politiek 
daar zozeer geslonken dat de meeste indicatoren een 
meerderheid aangeven voor politiek wantrouwen en 
cynisme. 

Hoewel de wetenschappelijke literatuur in Neder
land op dit punt schaars en overigens ook weinig alar
merend is2 , is het geloof dat er ook ten onzent iets mis 
is in de vertrouwensrelatie tussen burger en politiek 
wijd verspreid. Dat het politieke onbehagen groeit 
wordt in allerlei bladen en blaadjes verkondigd. In 
NRC-Handelsblad bepleitte de socioloog Van Doorn 
bijvoorbeeld zelfs een nieuwe staats filosofie en een 
nieuw staatsrecht, want 'Dat zou ertoe kunnen bijdra
gen dat het snel slinkend vertrouwen in "de politiek" 
tenminste gedeelte10k wordt hersteld'.3 In landelijk 
verspreid lesmateriaal voor politieke scholingscursus
sen voor de vrouw wordt over de Haagse politiek bij
voorbeeld gesteld dat 'er wel wat aanwijzingen (zijn) 
dat een groeiend aantal mensen daar niet zoveel ver
trouwen meer in heeft'. Dat zou blijken uit daling van 
de opkomst bij verkiezingen; uit allerlei groeperingen, 
'die uitdrukkelijk hun wantrouwen uitspreken tegen 
het parlementaire stelsel' en uit de kabinetscrises, die 
'bij veel mensen het vertrouwen in het parlementair 
systeem niet hebben vergroot'. 4 

Met name in de PvdA is men beducht voor een toene
mend politiek wantrouwen. 'Er is een groeiend wan
trouwen in de politiek, een groeiende twijfel ook aan 
het vermogen van de politiek belangrijk geachte pro
blemen op te lossen ', is de les die campagneleider Bode 
de PvdA-leden voor houdt na de verkiezingen van 
1982. 5 Eerder had ook Den Uy/al gemeld dat 'Het ver
trouwen in de politiek als richtinggevende macht is 
verminderd'. De oorzaak zocht hij in het beleid van 
het toenmalige kabinet- Van Agt I dat werkgelegen
heid en bestaanszekerheid zou aantasten. 6 Het is ech
ter vooral Van Thijn die herhaalde malen van zijn 

angst voor een politieke vertrouwenscrisis heeft ge
tuigd. Anders dan Den Uyl voert hij het groeiend wan
trouwen niet terug op het door centrumrechtse kabi
netten gevoerde beleid, maar op ons staatkundig 
bestel zelf. In zijn vroege geschriften was het vooral de 
gebrekkige relatie tussen burger en regeringsvorming 
die door Van Thijn verantwoordelijk werd gesteld 
voor het politiek wantrouwen. Van Thijn karakteri
seerde ons bestel als een 'waaier-democratie' waarin 
onvrede met het gevoerde beleid uitwaaiert over aller
hande oppositie-partijen van links en rechts en zo niet 
kan leiden tot een regeringswisseling en een ander be
leid. Onvrede met het beleid mondt daardoor uit in 
onvrede met het bestel. 7 Later richtte Van Thijn zijn 
zorgelijke blik meer op onze bestuurscultuur. Schuyt 
citerend bespeurde hij een 'legitimiteitscrisis' die zijn 
oorzaak vindt in de verkokering en versplintering van 
het overheidsbeleid, in overvloedige regelgeving, in 
een proliferatie van pressiegroepen, enzovoort. 8 

Velen zien in een groeiend wantrouwen in de politiek 
een gevaar voor de democratie. Politiek geïnspireerde 
wetsovertredingen (bezettingen, kraakacties, terro
risme) en de Centrumpartij worden, al naar gelang de 
actualiteit, aangevoerd ter bevestiging van deze vrees. 
Ook in de politieke wetenschap wordt het verband tus
sen groeiend politiek wantrouwen en wankelende de
mocratie nogal eens gelegd. Eén van de 'klassieke' 
voorbeelden in dit verband is het onderzoek van AI
mond en Verba naar de politieke cultuur in een vijftal 
landen. De stabiliteit van de democratie is naar hun 
oordeel het meest gebaat bij een mengeling van ver
trouwen in de politiek en niet al te veel politieke parti
cipatie.9 Voor Nederland vinden wij een soortgelijke 
redenering in Daemens recente proefschrift Burgerzin 
en Politieke Gematigdheid. 10 

Ook Den Uyl en Van Thijn zien in een groeiend wan
trouwen ten opzichte van de politiek een groot gevaar. 
Den Uyl noemt het een 'voedingsbodem voor totalitai
re oplossingen' en 'ontregeling van democratische po
litiek'. 'Het verlies aan vertrouwen in de zin en waarde 
van de democratische besluitvorming is juist voor so
cialisten onaanvaardbaar. Daarom is er sprake van 
een dreigende situatie. De PvdA moet haar program 
toespitsen en snel willen uitvoeren. I I Van Thijn ver
woordt in feite dezelfde vrees: 'Een explosie van onbe
hagen bij de verkiezingen kan leiden tot een wisseling 
van het beleid, maar met het beleid wisselt de demo
cratie. Weimar en de Vierde Franse Republiek zijn 
hiervan de voorbeelden '. 12 De oplossing zocht Van 
Thijn in meer duidelijkheid en invloed voor de kiezer 
(Een Stem die Telt; het initiatief-ontwerp Van Thijn
Goudsmit-Aarden met betrekking tot de gekozen 
minister-president; het als minister instellen van de 
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Staatscommissie Biesheuvel) en in een doorzichtiger 
overheidsapparaat (het als minister starten van het 
project reorganisatie rijksdienst; zijn stelling 'deregu
lering is, juist voor democratisch socialisten, een 
noodzaak'). 
Met dit artikel wil ik niets ten nadele zeggen van Van 
Thijns aanhoudende pogingen tot staatkundige dan
wel bestuurlijke hervorming en evenmin van Den Uyls 
streven naar een ander beleid. Het gaat mij om de vrij 
algemeen verbreide opvatting dat de toename van het 
wantrouwen in de politiek gevaarlijk is voor de demo
cratie. Mijns inziens is dat een in vele opzichten on
deugdelijke stelling. 

Toenemend wantrouwen? 
Hoewel velen spreken over een groeiend wantrouwen 
in de politiek is daarover bar weinig bekend. Dat is 
niet verwonderlijk want onderzoekspogingen stran
den nogal eens in begripsverwarring: politiek zelfver
trouwen wordt onderscheiden van vertrouwen in de 
politiek en politiek wantrouwen is weer iets anders dan 
politiek cynisme. 13 Niet altijd zijn dit soort verfijnin
gen zinvol. Zelfs als wij de definitie-problemen daar 
laten blijft de vraag hoe je politiek wantrouwen zou 
kunnen meten. Je zou bijvoorbeeld naar feitelijk ge
drag kunnen kijken maar eenzelfde gedraging kan ver
schillende motieven hebben. Het kraken van een pand 
kan worden ingegeven door wantrouwen in de ge
meentelijke huisvestingsinstanties, maar ook door 
kaal eigenbelang of mode. 
Vaak wordt daarom gebruik gemaakt van enquête
gegevens, maar dat is ook niet zonder bezwaren. On
dervraagden zullen nogal eens moeite hebben hun op
vattingen weer te geven in een keuze uit ongenuanceer
de antwoordcategorieën bij een wellicht ingewikkeld 
geformuleerde vraag, onder het toeziend oog van een 
wildvreemde enquêteur. Dat zal zeker ook gelden voor 
sommige vragen met betrekking tot het vertrouwen in 
de politiek, zoals die in identieke vorm in verschillende 
Nationale Kiezersonderzoeken zijn opgenomen. De 
ondervraagden kregen stellingen voorgelegd waarmee 
zij het eens of oneens (soms in meerdere gradaties) 
konden zijn. Het is bekend dat bij ondervraagden de 
neiging bestaat het met de enquêteur eens te willen 
zijn. Door voor het 'wantrouwige' antwoord de cate
gorie 'eens met de stelling' te gebruiken, bieden de cij
fers in tabel 1 eerder een óver- dan een onderschatting 
van het bestaande wantrouwen in de politiek. Zelfs als 
het werkelijke wantrouwen vermoedelijk minder 
groot is kunnen wij uit het verloop van de cijfers in de
ze tabel nog wel aflezen of het wantrouwen in de poli
tiek toe- of afneemt. 
Ondanks het feit dat de vraagstelling politiek wan
trouwen 'uitlokt' valt op dat er voor lang niet alle stel
lingen een wantrouwende meerderheid is. Nader on
derzoek wijst bovendien uit dat het in veel gevallen tel
kens andere respondenten zijn die een wantrouwend 
antwoord geven. Nemen wij bijvoorbeeld de bovenste 
vier stellingen, dan was er in 1982 slechts negen pro
cent wantrouwend bij alle vier stellingen; 29 procent 
bij drie van de vier stellingen. Internationaal-vergelij
kend kenmerkt Nederland zich ook door een hoger 
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dan gemiddeld niveau van vertrouwen in de politiek. 14 

Verder blijkt dat er geen sprake is van een spectaculai
re toename van politiek wantrouwen. In de periode 
1967/1971 tot en met 1981 is er zelfs een gestaag groei
end vertrouwen in de politiek zichtbaar. 15 Pas in 1982 
wordt deze ontwikkeling omgebogen. 16 Het is zeker 
mogelijk dat wij in 1982 de eerste tekenen zien van de 
zo lang aangezegde vertrouwenscricis. Het is echter 
niet uitgesloten dat de wel zeer bijzondere politieke 
omstandigheden voorafgaande aan de verkiezingen 
van 1982 een tijdelijke domper op het vertrouwen heb
ben gezet. Hoe dan ook, de cijfers in de tabel geven 
geen aanleiding voor alarmerende berichten over een 
groeiend wantrouwen in de politiek. 

Wantrouwen 'in de politiek'? 
Niet alleen de antwoord percentages , maar ook de 
vraagstellingen in tabel 1 verdienen zorgvuldige bestu
dering. Gaat het in deze stellingen wel om wantrouwen 
in 'de politiek'? Daudt heeft onderscheid gemaakt tus
sen de legitimiteit van het politieke regime (de rege
ringsvorm) en de legitimiteit van de politieke gezags
dragers. Hij illustreert de zin van dit onderscheid aan 
de hand van de Watergate-affaire, 'waarin de legitimi
teit van de gezagsdragers verdween mede op grond van 
een geloofin de juistheid van het Amerikaanse regime 
waarvan de constitutie een zo belangrijk deel uit
maakt'.17 Wanneer wij dit onderscheid vervolgens 
toepassen op de in tabel 1 vermelde stellingen, dan 
blijken zij vooral wantrouwen in de gezagsdragers te 
meten: Kamerleden, de regeringspolitiek, politici, mi
nisters en staatssecretarissen. Het is opvallend dat de 
stelling die veruit het meeste vertrouwen te zien geeft, 
nu juist de enige stelling is die zich expliciet richt op 
een element van het regime in plaats van op de gezags
dragers: 'Er stemmen zoveel mensen bij verkiezingen 
dat mijn stem er niet toe doet'. 
Helaas worden vragen naar het vertrouwen in politie
ke instellingen in enquêtes nauwelijks opgenomen. 
Wanneer dat een enkele keer wel gebeurt wordt de in
druk bevestigd dat het vertrouwen in ons politiek stel
sel veel groter is dan het vertrouwen in onze politici. In 
het Nationaal Kiezersonderzoek 1977 is bijvoorbeeld 
gevraagd naar het vertrouwen in de Tweede Kamer. 18 

Van de ondervraagden was 73 procent het eens met de 
stelling 'De Tweede Kamer heeft een belangrijke bij
drage geleverd aan dè oplossing van de grote proble
men in ons land'. De stelling 'Zonder een Tweede Ka
mer zouden de ministers teveel hun gang kunnen gaan' 
vindt bij 76 procent instemming. In datzelfde onder
zoek was 75 procent van mening dat je een wet moet 
nakomen, ook wanneer je het met die wet niet eens 
bent, 'omdat het parlement haar heeft goedgekeurd'. 
Van wantrouwen in het instituut 'De Tweede Kamer' 
lijkt dus nauwelijks sprake. Burgers maken zich meer 
zorgen om de kwaliteit van Kamerleden dan om de 
kwaliteit van de Kamer. 19 Het verdient aanbeveling 
om in toekomstig onderzoek niet alleen het vertrou
wen in politici te meten, maar ook dat in 'het parle
ment', 'de regering', 'de rechterlijke macht', en derge
lijke. Voorlopig is mijn conclusie dat het veel te ver 



Tabel I : de ontwikkeling van het politiek vertrouwen 1967-1982 

1967 1 1971 1972 1977 1981a 1981b 1981c 1982 

I. Kamerleden bekommeren zich EENS 64 48 48 41 38 37 34 45 
niet veel om de mening van ONEENS 19 37 33 45 48 55 58 41 
mensen zoals ik 

2. De politieke partijen zijn alleen EENS 59 55 48 48 45 40 50 
maar geïnteresseerd in mijn ONEENS 29 31 43 43 48 54 40 
stem, niet in mijn mening 

3. Mensen zoals ik hebben geen EENS 56 58 46 47 42 38 52 
enkele invloed op de regerings- ONEENS 34 32 45 44 52 56 41 
politiek 

4. Er stemmen zoveel mensen bij EENS 15 12 11 10 9 6 10 
de verkiezingen dat mijn stem ONEENS 77 81 85 84 87 90 87 
er niet toe doet 

5. Politieke partijen beloven veel EENS 70 60 66 742 

maar er komt weinig van te- ONEENS 19 29 24 192 

recht 
6. Politieke beslissingen in Neder- EENS 44 36 33 342 

land worden teveel in het ge- ONEENS 30 45 49 482 

heim genomen 
7. Kamerleden letten teveel op het EENS 53 45 

belang van machtige groepen ONEENS 22 32 
i.p.v. op het algemeen belang 

8. Heel wat van onze belasting- EENS 50 59 612 
gelden wordt door de overheid ONEENS 29 20 202 

verkeerd besteed 
9. Tegen beter weten in beloven EENS 75 78 782 

politici meer dan ze kunnen ONEENS 21 17 182 

waarmaken 
10. Ministers en staatssecretarissen EENS 27 26 292 

zijn vooral op hun eigen belang ONEENS 65 65 602 

uit 
11. Kamerlid word je eerder door EENS 38 32 342 

je politieke vrienden dan door ONEENS 47 49 47 2 

je bekwaamheid 

1. In 1967 luidde de stelling: 'Tweede Kamerleden houden te weinig rekening met wat de kiezers willen ' 
2. Deze percentages zijn gebaseerd op een groep respondenten die ook in 1981 al ondervraagd waren. 

n.b.: de percentages 'geen mening' zijn niet vermeld; daardoor tellen de percentages niet op tot 100. 

gaat om van wantrouwen in 'de politiek' te spreken, 
omdat de cijfers hooguit wantrouwen in ' de politici' 
laten zien. 

Een gevaar voor de democratie? 
Intussen moeten wij de ogen niet sluiten voor het feit 
dat toch een omvangrijke groep burgers althans de po
litieke gezagsdragers met wantrouwen gade slaat. On
dergraaft dat op de lange duur niet het vertrouwen in 
het politieke regime? Tast dit wantrouwen in politici 
niet het respect voor door die politici vervaardigde 
wetten aan? Kortom, is ook wantrouwen in gezags
dragers niet schadelijk voor de democratie? 
In de eerste plaats dient benadrukt te worden dat ver
trouwen en wantrouwen geen absolute begrippen zijn . 
Het gaat om meer of minder wantrouwen in vergelij
king met . .. Zo is het veel bedenkelijker wanneer een 

groot wantrouwen in politici gepaard gaat met groot 
vertrouwen in, bijvoorbeeld, ambtenaren dan wan
neer er geen vertrouwenwekkend alternatief voor poli
tici is. Het is daarom van belang het vertrouwen in po
litici te vergelijken met het vertrouwen in andere maat
schappelijke krachten. Het Nationaal Kiezersonder
zoek van 1972 biedt daartoe de meest uitgebreide ver
gelijkingsmogelijkheid. 
Vooral wanneer wij naar de kolom 'helemaal geen ver
trouwen' kijken valt op hoe gunstig ministers en 
Tweede Kamer afsteken bij pressiegroepen, grote on
dernemingen, hoge rijksambtenaren, enzovoort. In 
1977 zijn soortgelijke vragen gesteld met betrekking 
tot het vertrouwen in de regering, in politieke partijen, 
vakbonden, hoge rijksambtenaren, massamedia, 
werkgeversorganisaties en actiegroepen. Hoewel de 
antwoordcategorieën niet helemaal vergelijkbaar zijn 
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Tabel 2: Vertrouwen in een aantal politieke en maatschappelijke instellingen en groeperingen; 1972 

vertrouwen in veel weinig helemaal niet hangt er van af weet niet, geen antwoord 
ministers 34 30 
de Tweede Kamer 36 30 
de politieke partijen 14 35 
de vakbonden 40 24 
de boerenbonden 16 20 
de middenstandsorganisaties 18 25 
de werkgeversorganisaties 23 28 
grote ondernemingen 16 27 
hoge rijksambtenaren 16 27 
de pers, radio en tv 33 31 
actiegroepen 20 26 
demonstranten JO 24 
de EEG 50 22 
de NAVO 42 23 
de regering van de V.S. 25 29 
de regering van de Sovjet-Unie 6 25 

wordt het beeld van tabel 2 bevestigd: slechts drie pro
cent had helemaal geen vertrouwen in de regering; 23 
procent ontbrak het volstrekt aan vertrouwen in hoge 
rijksambtenaren en 39 procent had geen enkel ver
trouwen in actiegroepen. In 1977 was 64 procent het 
bijvoorbeeld ook niet of helemaal niet eens met de 
stelling 'Ambtenaren weten beter dan politici wat 
goed is voor het land'. 20 Tenzij er sinds 1972 en 1977 
grote veranderingen zijn opgetreden lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat het vertrouwen in politici relatief 
het grootst is. 
Nu moeten wij ons niet verkijken op een relatief gering 
politiek wantrouwen bij de bevolking als geheel. Ook 
wanneer de overgrote meerderheid politici met relatief 
veel vertrouwen tegemoet treedt, kan het resterende 
wantrouwen gevaarlijk zijn wanneer het in één bepaal
de bevolkingsgroep is geconcentreerd. Wantrouwen 
dat gekoppeld is aan groepsvorming levert grotere risi
co's voor de democratie dan wantrouwen dat wille
keurig over de bevolking is gespreid. Met name wan
neer wij kijken naar politiek zelfvertrouwen (bijvoor
beeld de stelling 'Mensen zoals ik hebben geen enkele 
invloed op de regeringspolitiek') is er sprake van een 
verband met opleiding, inkomen en sociale klasse: hoe 
hoger op de maatschappelijk ladder, des te meer 
(zelf)vertrouwen. Er is echter bepaald geen sprake van 
een sterke correlatie. Het verschil in politiek vertrou
wen tussen sociale klassen is slechts gradueel en het 
wantrouwen is geenszins in een bepaalde bevolkings
groep geconcentreerd. 'De burgers met veel (of wei
nig) wantrouwen vormen geen categorie, die als zoda
nig voor de overheid herkenbaar en gemakkelijk te 
beïnvloeden iS'.21 En, zo kunnen wij daaraan toevoe
gen, door deze sociale gespreidheid is het wantrouwen 
ook minder bedreigend voor het politieke systeem. 
Een derde reden waarom het bestaande politiek wan
trouwen mijns inziens niet gevaarlijk is voor de demo
cratie, is gelegen in het onderscheid tussen houding en 
handelen. Dat houding en handelen niet altijd in el
kaars verlengde liggen is genoegzaam bekend. De hou-
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6 24 7 
6 18 JO 

12 31 8 
13 11 12 
16 6 42 
17 7 33 
17 11 22 
27 11 18 
27 12 19 
9 20 7 

28 17 JO 
43 15 9 

8 7 13 
12 5 18 
19 9 19 
41 7 21 

ding, die politiek wantrouwen is, heeft tot nu toe nau
welijks tot handelen geleid. In 1967 schreef Van Thijn: 
'De zelf ontbinding van ons democratisch systeem be
vindt zich nog in een beginfase. Maar dat is voor hen 
die het afkalvingsproces willen keren, voordat het on
vermijdelijke vormen heeft aangenomen, tevens zo 'n 
beetje het eindstadium '. 22 Nu, achttien jaar later, zon
der dat enige maatregel is genomen om het zelfontbin
dingsproces te keren, wachten wij nog steeds op Van 

, Thijns apocalyptische explosie van onbehagen . Het 
blijkt dat de wantrouwige burger grosso modo op de
zelfde partijen stemt als burgers met meer vertrouwen 
in de politiek.23 Ook ten aanzien van andere vormen 
van politieke participatie is er nauwelijks verschil tus
sen het handelen van burgers met meer of minder poli
tiek vertrouwen. Actiegroepen blijken geen uitlaat
klep te zijn voor burgers die zich hebben afgewend van 
de institutionele kaders, maar hooguit een extra in
vloedskanaai voor burgers met veel politiek (zelf)ver
trouwen. 24 Naar handelwijze onderscheiden wantrou
wende burgers zich slechts in één opzicht: hun meer 
dan gemiddelde apathie. Zij gaan minder vaak stem
men en nemen minder vaak deel aan andere vormen 
van politieke activiteit. Zij vallen het politieke systeem 
niet aan, maar trekken zich eruit terug . 

Gezond wantrouwen? 
Onze aanvang ss telling was dat de toename van het 
wantrouwen in de politiek gevaarlijk is voor de demo
cratie. Wij hebben geconcludeerd dat er geen duidelij
ke toename van het wantrouwen is; dat er geen wan
trouwen is in 'de politiek', maar hooguit in politici; en 
dat dit wantrouwen onvoldoende groot, onvoldoende 
geconcentreerd en onvoldoende mobiliserend is om 
een gevaar voor de democratie te vormen. De stelling 
moet dus worden verworpen. Kunnen wij nu nog een 
stap verder gaan en zeggen dat het wantrouwen niet 
louter negatief moet worden beoordeeld? 
'Politiek wantrouwen' heeft namelijk een negatieve 
bijklank. Bij Den Uyl, Van Thijn en vele anderen is 



wantrouwen in de politiek een stap op weg naar anar
chie of een totalitaire omwenteling. Wij kennen in on
ze taal het begrip 'gezond wantrouwen' , maar politiek 
wantrouwen wordt gezien als onterecht, dom of zelfs 
kwaadaardig. Het is de vraag of dit een juiste inschat
ting is. Van Schendelen heeft enkele jaren geleden be
toogd dat een zekere mate van wantrouwen in de poli
tiek volstrekt normaal en aanvaardbaar is in een sa
menleving als de onze. 2l Hij wijst er bijvoorbeeld op 
dat je moeilijk kunt verwachten dat burgers vertrou
wen hebben in 'de Kamerleden' in het algemeen. Een 
kiezer heeft waarschijnlijk bij de verkiezingen 
gestemd op een partij waarin hij nu juist meer vertrou
wen had dan in de andere partijen. In onze partij ver
houdingen hebben die andere partijen altijd een meer
derheid in de Kamer. Zeker in verkiezingstijd, waarin 
de partijen ook geen vertrouwenwekkend beeld van 
hun tegenstanders geven, is het dan begrijpelijk dat 
'politici in het algemeen' op enig wantrouwen stuiten. 
Zo is het ook voor de hand liggend dat burgers wier 
partij in de oppositiebankjes vertoeft, enig wantrou
wen in de regeringspolitiek of in ministers hebben. In 
Frankrijk was vóór 1981 het wantrouwen in de poli
tiek veel groter onder linkse dan onder rechtse bur
gers. Na de overwinningen van links bij de presidentië
le en parlementaire verkiezingen hadden de rechtse 
burgers met de oppositierol ook het politiek wantrou
wen van links overgenomen. 26 In ons land is dat door 
de ingewikkelde coalitieverhoudingen minder zicht
baar. Waneer wij echter het politiek wantrouwen in 
1977 (na het kabinet-Den Uyl) vergelijken met dat in 
1981 (na het kabinet-Van Agt I) dan valt op dat bij veel 
van de in tabel 1 genoemde stellingen VVD-kiezers in 
1977 meer wantrouwen vertoonden dan PvdA
kiezers , terwijl dit in 1981 omgekeerd lag. 'Ministers 
en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang 
uit 'vonden in 1977 32 procent van de VVD-kiezers te
gen 27 procent van de PvdA-kiezers . In 1981 was dit 
voor de VVD gezakt naar 22 procent en voor de PvdA 
gestegen naar 39 procent. Interessant gevolg is dat het 
politiek wantrouwen in het algemeen iets groter zal 
zijn met de PvdA dan met de VVD in de oppositie, 
omdat de PvdA nu eenmaal meer kiezers heeft. 
Een deel van het wantrouwen is dus terug te voeren tot 
antipathie met de politieke tegenstander. Een veel gro
ter deel van het wantrouwen in de politiek is naar mijn 
smaak niets anders dan een juiste inschatting van de 
politieke gang van zaken. 
Laten Wij-nog eens terugkijken naar de stellingen in ta
bel 1. 'Kamerleden bekommeren zich niet veel om de 
mening van mensen zoals ik ' is één van die stellingen. 
Dat is juist. Vergelijking van kiezersonderzoek en on
derzoek onder Kamerleden leert dat er vaak grote ver
schillen zijn tussen de opvattingen over bepaalde 
strijdpunten van Kamerleden en van hun kiezersY 
Men denke maar aan de kruisvluchtwapens. Een 
meerderheid van de Kamerleden is zich dat ook be
wust, maar past zich toch niet aan aan 'de mening van 
mensen zoals ik' . 28 

'Politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in 
mijn stem, niet in mijn mening' luidt een volgende 
stelling. Dat zal wel kloppen , wanneer je bedenkt dat 

meer dan tachtig procent van de Kamerleden vindt dat 
de meeste burgers niets van politiek begrijpen en 
eigenbelang boven algemeen belang stellen.29 Als 64 
procent van de Kamerleden zelf vindt dat nogal wat 
parlementariërs hun kamerzetel als springplank naar 
een betere baan gebruiken30 , is het niet verwonderlijk 
dat veel burgers denken dat politici hun eigenbelang 
vooropstellen. 'Heel wat van onze belastinggelden 
wordt door de overheid verkeerd besteed'. Wie durft 
het te ontkennen? 
Het merendeel van de vraagstellingen met betrekking 
tot politiek wantrouwen lokt bij de ondervraagden 
waarschijnlijk eerder een feitelijke inschatting dan een 
houding uit. Als men dat al wantrouwen mag noemen, 
dan is het gezond wantrouwen en wat tot nu toe voor 
politiek (zelf)vertrouwen doorging kunnen wij beter 
lichtgelovigheid noemen. Politiek wantrouwen is mo
gelijk zelfs gezond voor de democratie, omdat het 
wantrouwen in de politici veelal gepaard gaat met ver
trouwen in de politieke instellingen. 41 Indachtig Lord 
Actons 'macht corrumpeert, en absolute macht cor
rumpeert absoluut' wantrouwen de burgers de politie
ke machthebbers en stellen zij hun vertrouwen in de 
democratische instellingen, hun uiteindelijke vermo
gen om de machthebbers ter verantwoording te roe
pen. 

Noten 
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Vermogensaanwasdeling en economisch herstel 

Vrij recentelijk trok het kabinet-Lubbers het wetsont
werp op de vermogensaanwasdeling in . Ongeveer te 
zelfder tijd ontstond er een hernieuwde belangstelling 
voor dit onderwerp. De voornaamste impuls daartoe 
werd gegeven door de invoering van een vermogens
aanwasdeling in Zweden. 1 Opmerkelijk is echter dat 
ook de commissie- Wagner oog toonde voor dit vraag
stuk. Zij betoonde zich op meerdere plaatsen voor
stander van een investeringsloon. 2 Nu is investe
ringsloon niet hetzelfde als vermogensaanwasdeling; 
beide 'ideeën' vertonen op een aantal punten echter 
belangrijke overeenkomsten (zie verder) . In Het vijfde 
jaarboek van het democratisch socialisme noemt B. 
Tromp het wetsontwerp op de Vermogensaanwasde
ling (V AD) het enige politieke voorstel uit het recente 
verleden dat raakpunten heeft met het idee van een so
cialistische maatschappij (opgevat als institutionele 
orde).3 Ik vrees dat Tromp 'bijna' gelijk heeft. 'Bij
na', omdat de grote verscheidenheid aan politieke 
voorstellen die vooral na de Tweede Wereldoorlog uit
liepen op wat heden de Verzorgingsstaat wordt ge
noemd, resulteerden in een aanzienlijk collectief ver
mogen (sociale zekerheidsfondsen) waaraan socialisti
sche kenmerken op zijn zachtst gezegd niet vreemd 
zijn . Desalniettemin kan een V AD nog immer een 
veelbelovend instrument worden genoemd bij het 
nastreven van een rechtvaardiger verdeling van bezit, 
macht, (vermogens-)inkomen en wellicht zelfs kennis 
(van het bedrijfsleven). 
In dit artikel wordt ingegaan op de historie en actuali
teit van het idee van een VAD in Nederland. Als raak
vlak tussen heden en verleden wordt de conjunctuur
fase genoemd waarin wij ons thans lijken te bevinden. 
Eerst is het echter dienstig enige terminologische dui
delijkheid te verschaffen. 

V AD, investeringsloon, winstdeling en spaarloon 
V AD en investeringsloon vertonen overeenkomst. 
Beide berusten op de gedachte dat het noodzakelijk is 
de bestaande eenzijdigheid in de vermogensstructuur 
te doorbreken door bezitsvorming van werknemers.4 

Bij VAD delen de werknemers (en in oudere concep
ties ook de staat) in de winsten van ondernemingen, zij 
het dat deze winstaanspraken gedurende kortere of 
langere tijd niet voor 'vrije besteding' worden prijsge
geven, maar als vermogen worden aangehouden. Het 
investeringsloon is niet gebaseerd op de winstuit
komsten van een onderneming, maar grijpt aan bij de 
arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. Investerings
loon is de facto een loonbestanddeel (en daardoor ook 
toepasbaar in de niet op winstgerichte bedrijven en in
stellingen). Zowel de VAD als het investeringsloon 
hebben ten doel om nieuw vermogen of nieuw te vor-
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men vermogen te herverdelen onder werknemers en 
kapitaalbezitters . In beide gevallen worden één of 
meer fondsen ingesteld als intermediair beheersinsti
tuut van het voor de werknemers beschikbaar komen
de vermogen . Het belangrijkste verschil is dat het in
vesteringsloon overeen wordt gekomen in het arbeids
voorwaardenoverleg zonder dat er een verband met de 
winst wordt gelegd. Door de werkgever moet het als 
onderdeel der loonkosten worden beschouwd. De 
V AD is afhankelijk van de ondernemingswinst en 
vormt daardoor (in theorie)5 geen kostenpost. 
Winstdeling beoogt, anders dan VAD en investe
ringsloon, in het algemeen slechts deling in de winst 
door werknemers, zonder dat deze revenuen als ver
mogen in de onderneming of een fonds worden aange
houden. In Nederland kennen tal van ondernemingen 
winstdelingsregelingen. In de praktijk wordt winstde
ling ook wel als verzamelnaam gebruikt voor VAD, 
investeringsloon, ' winstdeling in eigenlijke zin ' en 
spaarloon. Spaarloon, tenslotte, kan in navolging van 
W.H.J. Reynaerts worden opgevat als een vorm van 
investeringsloon. Het accent bij spaarloon ligt echter 
meer op het sparen; bij investeringsloon ligt het accent 
meer op de besteding van de overeengekomen (be
spaarde) gelden voor investeringen. In Nederland is 
het overeenkomen van spaarloon mogelijk op basis 
van de Spaarloonwet. 6 

V AD in historisch perspectief 
Het inmiddels ingetrokken wetsontwerp op de V AD 
was een initiatief van het kabinet-Den Uyt. J.R.M. 
van den Brink, voormalig minister van Economische 
Zaken namens de Katholieke Volkspartij, voormalig 
directeur van de Amsterdamsche Bank en later voor
zitter van de Raad van Bestuur van de Amro-bank, 
noemt de VAD van 'Den Uyl en de zijnen' niet alleen 
'een van de slechtst denkbare vormen van winstde
Iing', maar spreekt ook van het slechtst denkbare 
tijdstip van introductie: 1975. Van den Brink memo
reert de in die jaren ongekend hoge arbeidsinkomens
quote, de slechte ondernemingsrendementen en de ka
pitaalmarktrente die destijds veelal boven het rende
ment op risico-aanvaardend vermogen lag: 'een eco
nomische afbraaksituatie' . 7 

Van den Brink was bepaald geen voorvechter van het 
kabinet-Den Uyl. De door hem geïnitieerde brief van 
de negen 'captains of industry' (waaronder ook O.A. 
Wagner) was daar wel de meest opvallende uiting van. 
Toch is Van den Brink een bijzonder spreker waar het 
gaat om de VAD. We schrijven augustus 1945, wan
neer van de hand van de aanstaande KVP-voorman 
C.P.M. Romme en een aanstaande minister van Eco
nomische Zaken J .R.M. van den Brink de brochure 



Verbreiding van privaateigendom wordt gepubli
ceerd. Wellicht enigszins meegezogen in de vernieu
wingsdrang van kort na de bevrijding, wanneer socia
listisch geïnspireerde groeperingen (NVB, CPN, 
EVC) een indrukwekkende positie innemen binnen 
het politieke krachtenveld, schrijven deze hooglera
ren-politici : 'Opheffing van het proletariaat, dat is op
heffing van de bezitloosheid van de massa des volks, is 
echter, zonder in panacee-ideeën te verval/en, een van 
de belangrijkste na-oorlogsche opgaven te noemen. 
Vermogensvorming door de bezitloozen is een eisch 
der gerechtigheid'. 8 

De brochure bevat vrij ver uitgewerkte gedachten over 
een bedrijfstakgewijs op te zetten stelsel van winstde
ling. Per bedrijfstak zouden er fondsen moeten wor
den geschapen, te beheren door bedrijfstakórganen . 
Een gedwongen spaarregeling moest voorkomen dat 
het aan arbeiders toe te kennen aandeel in de winsten 
van de ondernemingen voor consumptie werd ge
bruikt en niet voor investeringen. De ondernemers zou 
het vrij moeten staan te beslissen of het winstaandeel 
van de arbeiders aan de fondsen werd uitgekeerd, dan 
wel binnen het bedrijf bleef als vordering - tot de be
drijfsreserves tot uitkeringen zouden komen -, ten
einde de bedrijfsinterne financiering van nieuwe in
vesteringen niet te verstoren. 
De jaren na de Tweede Wereldoorlog vertonen in een 
a:antal opzichten behartigenswaardige overeen
komsten met de huidige tijd. Evenals heden werd in de 
tweede helft van de jaren veertig (en daarna) een in
dustrialisatiebeleid noodzakelijk geacht met het oog 
op toekomstige welvaart en werkgelegenheid. Een ma
tig loonpeil - ten opzichte van het concurrerend bui
tenland - moest hiertoe een belangrijke bijdrage vor
men. Van 1945-1964 kende ons land een geleide loon
politiek, op basis waarvan het loonpeil - zeker tot 
1959 - ten achter werd gehouden op dat van andere 
Westeuropese landen. Tot 1954 overtrof het meren
deel der lonen niet of nauwelijks het noodzakelijke 
minimumniveau. Momenteel liggen er naast het ad
vies van de commissie-Wagner tot loonkostenbeheer
sing de Centrale Aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid van november 1982, waarin de centrale 
werkgevers- en werknemersorganisaties zowel loon
matiging als arbeidstijdverkorting tot uitgangspunten 
voor de CAO-onderhandelingen verkozen. Reeds eer
der zette de reële inkomensdaling in . Van 1980 tlm 
1984 daalde per saldo de reële loonsom per werkne
mer, zowel in de particuliere als de collectieve sector. 9 

De tweede helft van de jaren veertig vormde de aan
loop tot een periode van grote economische groei en 
hoge ondernemingswinsten. Als er enige voorspellen
de waarde aan de theorie van de lange golven (Kondra
tieffs) mag worden toegekend, dan bevindt de (kapita
listische) wereld zich momenteel bijna in dezelfde fase 
van de lange golf als in de jaren na de Tweede Wereld
oorlog. Het huidig economisch herstel zal dan duur
zaam zijn en slechts worden onderbroken door matige 
conjuncturele inzinkingen. Wel verwachten velen 
(vooralsnog) een 'jobless-growth'. 

Gemiste kansen 
Analogieën hebben tal van gebreken. Een sterk punt is 
echter, wanneer het heden met het verleden wordt ver
geleken, dat zij ons kunnen beleren over in het verle
den gemiste kansen. De 'VAD' van Romme en Van 
den Brink vindt na de oorlog slechts politieke weer
klank bij de PvdA. In De weg naar vrijheid, het rap
port van de Plancommissie van de PvdA van 1951, 
waarin de sociaal-economische doelstellingen voor de 
jaren vijftig zijn uitgewerkt, worden de destijds lei
dende sociaal-democratische gedachten over de 'ver
breiding van privaateigendom' verwoord. 
Het rapport van 1951 spreekt zich, op basis van poli
tiek niet onbelangrijke varianten op de gedachten van 
Romme en Van den Brink, positief uit voor wat in de 
eerste helft van de jaren zestig de VAD gaat heten. Het 
rapport benadrukt de noodzaak nieuwe - vooral in
dustriële - investeringen in belangrijke mate te finan
cieren op basis van bedrijfsinterne besparingen. (Als 
parallel vergelijke men de huidige financieringsdiscus
sies, waaronder die aangaande de verhouding vreemd
eigen vermogen van ondernemingen). In 1951 wordt, 
uitgaande van de noodzaak tot interne- ofwel zelffi
nanciering, gewezen op de 'stille vermogensvermeer
dering' van de kapitaalbezitters, die hier het gevolg 
van is. Wordt het enerzijds nodig gevonden de interne 
besparingen van bedrijven te bevorderen door lage Io
nen en fiscale lastenverlichting, anderzijds was daar 
de vraag betreffende de eigendom van die besparin
gen. De weg naar vrijheid stelt dat de overheid en de 
arbeiders aanspraak maken op een deel van de nieuwe 
eigendommen. Er worden drie mogelijkheden ge
noemd om die aanspraken te realiseren. Eén manier is 
dat er aan de overheid schuldbewijzen worden afgege
ven, waarmee de staat aanspraak krijgt op bedrijfs
vermogens. Een andere mogelijkheid, 'die grotere 
voordelen biedt, omdat zij de overheid nauwer betrekt 
bij de onderneming, is het afgeven van aandelen te
genover overheidsvorderingen, bijvoorbeeld bij de 
uitbreiding van het kapitaal der onderneming. Het 
kan daarbij mogelijk gemaakt worden, dat enerzijds 
de onderneming - bijvoorbeeld door het aantrekken 
van kapitaal van buiten - de overheidschuld afdoet, 
of de overheidsaandelen inkoopt en anderzijds, dat de 
overheid de verworven aandelen - zo gewenst - ver
koopt. Van verschil/ende ondernemingen zal echter 
door het volgen van deze politiek een niet onbelang
rijk pakket aandelen in handen van de overheid ko
men, waaraan rechten kunnen worden ontleend, op 
dezelfde wijze als voor gemengde ondernemingen'. 10 

Als derde mogelijkheid wordt een combinatie van 
staats- en arbeidersaanspraken op de te vormen ver
mogensfondsen genoemd. 
De PvdA heeft in genoemd rapport bezwaren tegen 
het bedrijfstakgewijs vormen van (alleen) arbeiders
aanspraken. Immers, zo wordt in 1951 gesteld, 'de 
vraag of in een bedrijfstak winsten worden gemaakt, 
hangt in zeer grote mate af van omstandigheden, die 
áeze bedrijfstak zelf niet in de hand heeft doordat 
loonpolitiek en prijspolitiek uitermate belangrijke ele
menten zijn geworden. Daarom verdient. bij het over-
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wegen van een systeem voor het vergroten van de ar
beidersaanspraken op het totale maatschappelijk pro
dukt, voorkeur gegeven te worden aan een stelsel, dat 
de winsten van alle bedrijven als één geheel be
sçhouwt'. 11 De weg naar vrijheid spreekt geen voor
keur uit voor hetzij staatsaanspraken, hetzij arbeids
aanspraken op de te claimen vermogens. Impliciet 
lijkt de voorkeur uit te gaan naar staatsaanspraken, 
wat ook past in de vigerende conceptie van de staat als 
centraal sturings- en planningsorgaan. 
Is de PvdA in 1951 voorstander van een VAD avant la 
lettre, middels staats- en/ of arbeidersaanspraken op 
centrale fondsen, de KVP - in ieder geval Romme en 
Van den Brink - islzijn slechts geporteerd voor indi
viduele bezitsvorming op basis van (decentrale) be
drijfstakfondsen. De protestants-christelijken lijken 
ook deze fondsvorming af te wijzen. J. Zij/stro, pro
minent ARP-lid en opvolger van Van den Brink als 
minister van Economische Zaken, geeft in een bespre
king van De weg naar vrijheid de voorkeur aan 'nor
male vrijwillige gezinsbesparingen ook en met name 
door de arbeiders'. Fondsen met beperkte realise
ringsmogelijkheden noemt hij 'slechts een heel pover 
substituut voor de besparing uit eigen loon, vrij te be
leggen en vrij te besteden' . 12 Deze opvatting wordt 
ook in liberale kring gehuldigd. 
Er zijn een tweetal interessante conclusies te verbin
den aan de hiervoor geschetste denkbeelden. 1. Er 
blijkt een potentieel stevige rooms-rode basis te zijn 
geweest voor de een of andere vorm van V AD (avant 
la lettre) . Ter toelichting: in de eerste tien jaren na de 
oorlog beschikken PvdA en KVP over circa zestig pro
cent van de kamerzetels. 2. De meningsverschillen tus
sen beide partijen betreffen de meer concrete invulling 
van een 'V AD'. Rooms is geporteerd voor a) indivi
duele arbeiders aan spraken op b) bedrijfstakfondsen. 
Rood wenst a) collectieve staats- en/ of individuele ar
beidersaanspraken op b) alle bedrijfstakken omvat
tende fondsen. 
Ondanks de goed doordachte ideeën is de daadwerke
lijke belangstelling voor het tot stand brengen van een 
'VAD' in deze periode echter minimaal . De vraag of 
de potentiële controverse over individuele, dan wel 
collectieve bezitsvorming in deze tijd een struikelblok 
vormt werd - voor zover te achterhalen is - nimmer 
op de proef gesteld. Zo neemt de SER in 1951 zich wel 
voor te adviseren over de vraag of de arbeiders niet 
moeten delen in de eigendom van de mede door de 
loon- en belastingpolitiek mogelijk te maken nieuwe 
investeringen, maar het advies komt niet tot stand. 13 
Wel wordt er gedurende de jaren vijftig door verschil
lende commissies en organisaties in den lande nijver 
gestudeerd op dit vraagstuk. 
In een rapport van de Staatscommissie Bezitsspreiding 
van 1952 is het vraagstuk van wat later de vermogens
aanwasdeling gaat heten ingeperkt tot winstdeling (in 
eigenlijke zin).14 Met veel armslagen wordt geadvi
seerd arbeiders te doen delen in het voor uitkering 
bestemde winstdeel van ondernemingen. Dit rapport 
bevat tevens de resultaten van een schriftelijke enquê
te onder werkgevers- en werknemersorganisaties ten 
aanzien van winstdeling. Zowel de christelijke werk-
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gevers- als de werknemersorganisaties staan hier posi
tief tegenover. al wordt een wettelijke verplichting 
hiertoe afgewezen. Alleen de KAB ziet ingeval van het 
mislukken van de bedrijfstak- of ondernemingsgewij
ze onderhandelingen over winstdeling een taak voor 
de overheid weggelegd om maatregelen te treffen . De 
KAB spreekt zich tevens uit voor bedrijfstakgewijze 
aanvullingen op de winstdeling per onderneming. 15 
Het (in confessioneel opzichte neutrale) Centraal So
ciaal Werkgeversverbond is veel terughoudender; het 
aanvaardt winstdeling slechts als een mogelijk object 
van personeelsbeleid in de individuele onderneming. 
Het NVV wijst (als enige) winstdeling per onderne
ming (of bedrijfstak) af, omdat dit slechts neerkomt 
op een additionele loonuitkering. Bovendien wordt 
met deze winstdeling een ongelijkheid in de beloning 
van werknemers gecreëerd op grond van toevallige be
drijfsomstandigheden. Wat het NVV wèl wil wordt 
pas enkele jaren later duidelijk (zie verder). 
De fundamentele vraag of de gemeenschap en/of de 
arbeiders moeten delen in de eigendom der, mede door 
de loon- en belastingpolitiek mogelijk te maken, nieu
we investeringen, wordt in het begin van de jaren vijf
tig weliswaar (vrijblijvend) gesteld, een antwoord in 
de vorm van een regeringsmaatregel of parlementaire 
uitspraak wordt noch door één der politieke partijen, 
noch door één der vakcentrales verlangd. In econo
misch opzicht was de tijd er daarentegen rijp voor. De 
winsten waren groot en de vermogensaanwas van be
drijven enorm; de lonen en fiscale lasten daarentegen 
relatief laag. Bedroeg het zuiver vermogen van de 
naamloze vennootschappen in Nederland in 1947 nog 
circa zes miljard gulden, in 1964 bedraagt dit circa 52 
miljard gulden (werkelijke prijzen; in prijzen van 1947 
is dat circa 26 miljard gulden).16 Ware deze vermo
gensvermeerdering bijvoorbeeld gelijkelijk verdeeld 
onder de kapitaalbezitters enerzijds en de werknemers 
en/ of de Staat der Nederlanden anderzijds, dan zou in 
1964 circa veertig procent van het bedrijfsvermogen 
eigendom zijn geweest van de werknemers en/ of de 
gemeenschap, inclusief het vruchtgebruik daarvan. 

Bezitsvorming 
De in het voorgaande aangehaalde eigendomsvraag 
verdwijnt in de tweede helft van de jaren vijftig enige 
tijd geheel uit het zicht als gevolg van de door de con
fessionele politieke partijen geïntroduceerde slogan 
bezitsvorming. In 1956 wordt W.K.N . Schmelzer 
(KVP) als staatssecretaris voor de bezitsvorming (en 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie) de gangma
ker voor het te voeren spaarbeleid. Het sparen zal ge
premieerd worden: in 1958 op grond van de jeugd
spaarwet, in 1960 met de ambtenarenspaarregeling, in 
1962 met het bedrijfssparen, het bevord~ren van effec
tenbezit voor de kleine spaarder (beleggingsmaat
schappijen die zich speciaal richten op de kleine spaar
der krijgen vrijstelling van vennootschapsbelasting) 
en een algemene spaarregeling voor Nederlanders met 
een gering inkomen. Het bevorderen van het eigen wo
ningbezit (door tal van subsidieregelingen en fiscale 
aftrekmogelijkheden) wordt de belangrijkste peiler 
van de bezitsspreiding. 17 



De sociaal-democratie gaat mee in deze ideologie van 
bezitsvorming, zij het met eigen accenten. Over een 
vermogensaanwasdeling valt weinig meer te beluiste
ren. Kenmerkend is het NVV-rapport Wenkend per
spectief van 1957, een aanvulling en vervolg op het 
Welvaartsplan van 1952. Het behandelt de inkomens
en vermogensverdeling. Wordt in 1952 nog gesteld dat 
'gezocht zal moeten worden naar middelen om het 
overheidsaandeel in de investeringen te vergroten 
enl of de werknemers een aandeel in de investeringen 
in enige vorm te verstrekken ' 11, het rapport van 1957 
dat op dit zoeken uitsluitsel moet geven, acht deze pro
blematiek niet meer opportuun. Er wordt daarentegen 
gepleit voor een meer gelijkmatige inkomens- en ver
mogensverdeling, te realiseren door een geleidelijke 
verhoging van het werknemersaandeel in het natio
naal inkomen. Door de scheiding van eigendom en be
heer bij veel ondernemingen is, volgens het rapport, 
de betekenis van het arbeidsloze inkomen, dat wil zeg
gen het inkomen uit vermogen, vergeleken met de tijd 
voor de oorlog, aanzienlijk verminderd. 'De oplossing 
van het sociale vraagstuk der ondernemingswinsten en 
ondernemingsvermogens ligt meer in een beperking 
van de particuliere vermogensaccumulatie (door suc
cessierechten en een progressieve inkomens- en ver
mogensbelasting - WD), alsmede van de onderne
mingswinst, de uitkeringen uit de ondernemingswinst 
en de accumulatie van uitkeringen (aan commissaris
sen - WD), dan in de bevordering van het mededelen 
van de werknemers daarin '. 19 

Deze stellingname van het NVV in 1957 is evenwel 
slechts een episode in de geschiedenis van het denken 
over vermogensaanwasdeling. In 1964 verschijnt een 
gezamenlijk rapport van NVV, NKV en CNV over de 
vermogensaanwasdeling. 20 De vermogensaanwas van 
bedrijven dient volgens dit rapport te worden verdeeld 
onder kapitaal verschaffers en werknemers in de vorm 
van aandelen. De oude sociaal-democratische gedach
te van een aandeel voor de staat! gemeenschap komt in 
dit rapport niet voor. De titel luidt niet voor niets: be
zitsvorming door vermogensaanwasdeling. De te ver
werven werknemersaandelen zouden beheerd moeten 
worden door één of meer fondsen, waarvan de instel
ling ware te regelen op basis van onderhandelingen 
tussen werkgevers en werknemers. De werkgevers wa
ren (uiteraard) mordicus tegen dit plan. Het werd wèl 
serieus genomen. In een omvangrijke brochure con
cludeert de Raad van Nederlandse Werkgeversver
bonden dat vermogensaanwasdeling: 

de financiering van de onderneming bemoeilijkt; 
de internationale concurrentiepositie van bedrij
ven verzwakt; 
leidt tot grote blokken aandelenbezit waarvan de 
doelstellingen niet a priori identiek zijn met die van 
de onderneming; 
leidt tot een onevenredig grote invloed van de 
werknemers organisaties door het combineren van 
de functies van groot-aandeelhouder en wederpar
tij op de arbeidsmarkt. 

De verzamelde (groot-) werkgevers zijn daarmee van 
mening 'dat toepassing door de individuele onderne
ming van een of andere vorm van vermogensaanwas-

deling op zodanige ernstige bezwaren stuit, dat de on
dernemingsleiding de wezenlijke taak - het goed la
ten functioneren van de onderneming en het waarbor
gen van haar continuiteit door vrijheid terzake van 
winstbepaling en winstbestemming - niet naar beho
ren zou kunnen vervullen. Toepassing van de voorstel
len van het V AD-rapport (van NVV, NKV en CNV -
WD) kan dan ook niet van de leiding der onderneming 
gevergd worden'. 2 1 

Desalniettemin buigt de SER zich over de problema
tiek . Na ruim drie jaar studie en overleg blijken de me
ningsverschillen tussen werkgevers en werknemers 
niet te overbruggen en de Raad adviseert verdeeld 
(1968) . Het wordt enige tijd stil. Het is in 1974 W. Kok 
die de V AD weer van stal haalt. Het gaat hem in de 
eerste plaats om excessieve winsten van bedrijven, die 
als gevolg van afspraken in een centraal akkoord bui
ten schot blijven. 22 Het kabinet-Den Uyl komt vervol
gens met de Interimnota inkomensbeleid (1975), 
waarin een V AD wordt aangekondigd en een wetsont
werp VAD (1976) . 
De kern van het wetsontwerp bestaat uit een regeling 
voor het delen door werknemers in overwinsten. Over
winsten zijn de winsten na aftrek van een 'normale' 
vergoeding voor het in het bedrijf geïnvesteerde eigen 
vermogen. Als grondslag voor de winstvaststelling 
werd gekozen voor de fiscale winst - de winst zoals 
vastgesteld in de fiscale jaarstukken. Deze VAD be
trof alle ondernemingen die onder de regels der ven
nootschapsbelasting vielen, met een belastbare fiscale 
winst van tweehonderdvijftig duizend gulden of meer. 
De V AD-afdrachten waren te beheren door een natio
naal fonds (te besturen door vertegenwoordigers van 
de vakbonden). De opbrengsten van het fonds zouden 
ten dele aan individuele werknemers toekomen en ten 
dele een collectieve bestemming krijgen (bijvoorbeeld 
pensioenvoorzieningen). 
Het wetsontwerp kreeg niet alleen politieke tegen
stand - met name afwijzende reacties van werkgevers 
en werkgeversorganisaties - maar ontmoette ook tal 
van uitvoeringstechnische complicaties. De vaststel
ling van wat overwinsten nu precies zijn was daarbij 
wel de voornaamste. Om slechts enkele voorbeelden te 
geven van de moeilijkheden rond het begrip over
winst: wat te doen met stille reserves (worden deze op 
een bepaald moment gerealiseerd dan verschijnen ze 
als fiscale winst, zonder dat er commerciële winst is en 
zijn dan aan V AD-regels onderhevig); moeten V AD
uitkeringen fiscaal aftrekbaar zijn (en daardoor ten 
dele op de gemeenschap worden afgewenteld); moet 
de V AD worden verrekend met bestaande winstde
lingsregelingen; en last but not least, wat is een ' nor
male' vergoeding over het eigen bedrijfsvermogen en 
hoe dient dit bedrijfsvermogen te worden gewaar
deerd. 23 

De problemen rond het begrip overwinst beheersten 
ook het gewijzigde wetsontwerp (1977), de formatie
perikelen voor het tot stand komen van het kabinet
Van Agt I en de twee nieuwe wetsontwerpen van 1978 
- een individuele en een collectieve V AD-regeling - , 
welke vooral door de CDA-politici werden gedragen. 
Politiek gezien interessant is dat minister Albedo van 
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Sociale Zaken reeds in 1977/78 van het overwinstbe
grip af wilde en het wetsontwerp op de gehele (inge
houden) winst wilde baseren. V AD zou zo meer 
rechtstreeks in verband met loonmatiging kunnen 
worden gebracht. Dit standpunt had echter geen kans 
in de regeringscoalitie. Achteraf bezien is een externe 
complicatie wellicht de belangrijkste reden voor het in 
het geheel niet doorgaan van de V AD geweest. Naar
mate de economische recessie voortschreed verdween 
de economische opportuniteit van de V AD meer en 
meer uit het oog. 

De actualiteit van een V AD 
Blijkens de onlangs in Socialisme en Democratie be
sproken nota's Sociaal-ekonomische dilemma's voor 
de Partij van de Arbeid en Om een werkbare toekomst 
zijn de gedachten over het veranderen van de vermo
gensverhoudingen niet van de sociaal-democratische 
agenda verdwenen. 24 Van Kemenade, Ritzen en Wölt
gens betonen zich voorstanders van vormen van 'be
drijfsgebonden vermogens participatie door werkne
mers', zoals investeringsloon of vermogensaanwasde
ling. De gedachten hieromtrent zijn niet uitgewerkt. 
Wel wordt - terecht - de medewerking van de vak
beweging als een noodzakelijke voorwaarde ge
noemd. De nota van het partijbestuur is op het punt 
van vermogens participatie nog minder konkreet. F. 
de Kam maakt uit beide stukken op, dat de gedachte 
aan een VAD met collectieve aanspraken 'geen issue' 
meer is . Een V AD met werknemersaanspraken kan 
dat wellicht wel zijn, zoals hieronder zal worden be
toogd. 
De PvdA worstelt momenteel met een aantal dilem
ma's op sociaal-economis'ch terrein . Op een hoog 
abstractieniveau zijn de belangrijkste mijns inziens de 
volgende: 
1. moet de economische doelmatigheid dan wel de so

ciale rechtvaardigheid van overheidsinterventies 
(of non-interventies) voorop worden gesteld; 

2. de onderhandelings- en bewegingsvrijheid van 
werkgevers, werkgeversorganisaties en vakbewe
ging versus sturing door de overheid (als variant op 
P. Kalma's onderscheid tussen sociale democratie 
en democratische staat); 

3. de beheersing van collectieve uitgaven versus on
derhandelingsvrijheid voor ambtenaren en trend
volgers . 

Bij de standpuntbepaling ten aanzien van een concreet 
vraagstuk gaat het bij deze dilemma's - wellicht ten 
overvloede - niet om een Of Of keuze, maar om het 
uitzetten van de koers. Ik kan me zelden aan de indruk 
onttrekken dat het telkens als eerste genoemde item 
aan de winnende hand is ten opzichte van de op de 
tweede plaats genoemde items. 
Een gematigde loonontwikkeling wordt in beide voor
noemde nota's als een essentieel onderdeel van het 
economisch herstel beschouwd. De belangrijkste rede
nen daartoe zijn achtereenvolgend: de concurrentie
positie van de vaderlandse industrie (ten opzichte van 
buitenlandse concurrenten op buitenlandse èn binnen
landse markten), de ruimte die hiermee geboden 
wordt tot het maken van winsten en daarmee tot ver-
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betering van de vermogenspositie van ondernemingen 
èn de interne financiering van nieuwe investeringen, 
en de beperking van de collectieve uitgaven voorzover 
het ambtenaren- en trendvolgerssalarissen betreft. Af
gezien van het laatste argument, niets nieuws onder de 
zon in vergelijking met de jaren kort na de oorlog. De 
keerzijde van deze medaille mag echter evenmin on
vermeld blijven. Winsten leiden niet altijd tot nieuwe 
investeringen en gezien tal van technologische ontwik
kelingen zeker niet altijd tot (meer) werk . Nieuwe in
vesteringen in de particuliere sector beogen rende
ment, dat wil zeggen vermeerdering van het geïn
vesteerde vermogen. Wanneer werknemers aan deze 
ontwikkeling bijdragen, door af te zien van mogelijke 
loonaanspraken, stelt zich de eigendomsvraag met be
trekking tot de nieuw te vormen vermogens. In deze 
context moet de actualiteit van de VAD worden ge
zocht. 
Vanwege het bovenstaande zal in het volgende slechts 
over V AD worden gesproken en niet over investe
ringsloon. Investeringsloon moet immers, zoals uit
eengezet is, worden beschouwd als een loonbestand
deel en niet als een winst bestanddeel. Investeringsloon 
vormt een onderdeel van de loonkosten, zij het dat de
ze kosten pas op termijn worden voldaan. Investe
ringsloon draagt dan ook niet bij aan het matigen van 
de loonontwikkeling. Wel is investeringsloon van in
vloed op de liquiditeit van bedrijven. 
Een V AD met werknemersaanspraken kan worden 
beschouwd als een instrument om de doelstelling loon
matiging te realiseren, onder vermijding van de eerder 
geschetste dilemma's. 
1. Een VAD biedt de mogeiijkheid om zowel de kool 
der economische doelmatigheid (loonmatiging) als de 
geit der sociale rechtvaardigheid (een evenwichtige 
verdeling van lusten en lasten tussen werkgevers en 
werknemers) te sparen. 
2. De PvdA (evenals andere politieke partijen) kent de 
overheid verantwoordelijkheid toe ten aanzien van de 
werkgelegenheid. In Nederland is de geleide loonpoli
tiek als onderdeel van een werkgelegenheidsbeleid 
geen onbekend verschijnsel. Niet alleen rond de jaren 
vijftig was er een geleide loonpolitiek, ook gedurende 
de afgelopen tien jaar (te beginnen met de Machti
gingswet van het kabinet-Den Uyl) is er langer wèl dan 
geen geleide loonpolitiek geweest. 21 Ondanks de mode 
van de dag (c.q. de adviezen van de commissie
Wagner en de Centrale Aanbevelingen van de Stich
ting van de Arbeid) is het te vroeg om te stellen dat de 
geleide loonpolitiek heeft afgedaan. Zolang - bij
voorbeeld - de vakbeweging er in slaagt op te komen 
voor de belangen van actieven en niet-actieven (onder 
andere door arbeidstijdverkorting) is er veel voor te 
zeggen dat de overheid zich op dit terrein terughou
dend opstelt. De consensus over dit solidariteitsbeleid 
is in de vakbeweging echter bepaald niet vlekkeloos , 
terwijl de werkgevers de neiging hebben om ar
beidstijdverkorting te willen afkopen met loonsverho
ging. Zou de balans op dit punt anders gaan uitvallen 
dan kan er voor 'de politiek' weer een nieuwe verant
woordelijkheid op loonpolitiek terrein komen. Met of 
zonder geleide loonpolitiek, de pil van een terughou-



dende opstelling door de vakbeweging op het loon
front kan worden verzoet door het creëren van onder
handelingsmogelijkheden met betrekking tot VAD
aanspraken . 
3. Bij een matige loonontwikkeling in de marktsector 
kan het trendmechanisme voor ambtenaren en trend
volgers (eerder) in ere worden hersteld. Onderhande
lingsvrijheid met betrekking tot arbeidsvoorwaarden 
voor ambtenaren is een problematische zaak, aange
zien de tegenpartij niet slechts werkgever is, maar te
vens politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden 
kent, die met een beroep op het algemeen belang gele
gitimeerd moeten kunnen worden. Herstel van het 
trendmechanisme is, waarschijnlijk ook voor de amb
tenarenbonden, een bevredigende oplossing. Wellicht 
kan ook de gepremieerde en gesubsidieerde sector zich 
hierin vinden . Wel zij vermeld dat een VAD in de col
lectieve/ kwartaire sector een contradictio in terminis 
is. 
De 'VAD van de jaren zeventig' is op verschillende 
manieren leerzaam voor een eventueel nieuwe V AD: 
- Een voor alle partijen aanvaardbare definiëring 
van het begrip overwinst is onmogelijk gebleken. Deze 
weg kan beter niet opnieuw worden betreden. Een 
nieuwe VAD zal, wil zij resultaten kunnen boeken, of 
moeten uitgaan van een eenvoudig winst begrip (zoals 
in Zweden) Of zelfs de definiëring van het begrip winst 
aan de sociale partners moeten overlaten. 
- Wordt met een VAD compensatie voor loonmati
ging beoogd (ter verbetering van de vermogenspositie 
van bedrijven en ter financiering van nieuwe investe
ringen) dan is er veel voor te zeggen om de omvang der 
V AD-afdrachten object van onderhandeling tussen 
werkgevers en vakbonden te doen zijn. Het gaat dan 
ook niet slechts om een aandeel in de overwinsten 
- men sprak bij de vorige V AD spottenderwijs van . 
de Vermogensaardgasdeling - maar om een aandeel 
in de gehele (ingehouden) winst. De belangrijkste re
denen daarvoor zijn ten eerste dat de strijd om de 
'winstruimte' tot de historische opdracht van de vak
beweging behoort; ten tweede omdat - zoals eerder 
gesteld - de overheid daardoor eventueel haar ver
antwoordelijkheid ten aanzien van de loonontwikke
ling tot uitdrukking kan brengen zonder de onderhan
delingsvrijheid van de sociale partners te niet te doen. 
Immers, vindt er in de visie van een regering een te 
sterke loonstijging plaats, dan kan deze wettelijk aan 
banden worden gelegd, zonder dat de vakbeweging 
daarmee het recht ontzegd is te onderhandelen over de 
voor VAD te bestemmen winsten . 
Er zijn in theorie vele concretiseringen van een V AD 
mogelijk. Het voorgaande impliceert een pleidooi 
voor een zowel door de sociale partners te dragen, als 
een door de sociale partners te concretiseren V AD met 
werknemersaanspraken . Bij zo'n VAD wordt als on
derdeel van het CAO-overleg onderhandeld over de 
afdrachten aan de te vormen fondsen (en eventueel 
over de definiëring van het winstbegrip26). 
In deze conceptie is - anders dan in de VAD 1976 -
geen ruimte voor staatsaanspraken op het vruchtge
bruik van de te vormen fondsen . Deze zullen door de 
vakbeweging worden beheerd . Daarmee is ook de be-

stemming van de revenuen een zaak van de vakbewe
ging. In principe kan daarvoor gekozen worden uit 
een scala van mogelijkheden dat varieert van contante 
uitkeringen tot aanvullende voorzieningen in de sfeer 
van de sociale zekerheid, zoals het verbeteren van pen
sioenaanspraken. 
Nog niet genoemde voordelen van een CAO-gebon
den V AD (met werknemersaanspraken) zijn: 

er kan rekening worden gehouden met bedrijfstak
of ondernemingsspecifieke aangelegenheden27; 
in de wettelijke grondslag (een raamwet) hoeven 
niet alle eventualiteiten te worden voorzien . 

Een CAO-gebonden VAD laat de mogelijkheid vrij 
het te vormen vermogen te beheren in één centraal 
fonds, in bedrijfstak- of ondernemingsgebonden 
fondsen of zelfs in regionale fondsen (zoals in Zwe
den). Persoonlijk lijken mij bedrijfstakgebonden 
fondsen aantrekkelijk. Op die schaal is het mogelijk 
de relatie met de CAO-ontwikkelingen duidelijker 
zichtbaar te maken dan in geval van een centraal of en
kele regionale fonds(en). Tevens maakt dit een veelzij
diger beheer van de vermogensfondsen mogelijk dan 
in geval van een of enkele fonds(en). 28 
Een zijdelingse opmerking moet hier worden gemaakt 
over de relatie tussen V AD en arbeidstijdverkorting 
(ATV). ATV is door De Beer en Van Driel het 
kernstuk van het PvdA-beleid genoemd, waarvoor 
echter nog geen sancties zijn verzonnen voor het geval 
de sociale partners op dit terrein onvoldoende voort
gang boeken. ATV en VAD sluiten elkaar in ieder ge
val bepaald niet uit. Wordt doorgegaan op de weg van 
een kostenneutrale invoering van ATV (de gedachte 
van de Centrale Aanbevelingen van november 1982) 
dan kan daarnaast zowel de loonruimte (bijvoorbeeld 
gemeten naar de ontwikkeling van de arbeidsproduk
tiviteit) als de 'winstruimte' (bijvoorbeeld het rende
ment minus de kapitaalmarktrente) object van (cen
trale of decentrale) onderhandelingen zijn. De loon
ruimte biedt het kader voor onderhandelingen over 
ATV. Van VAD is pas sprake wanneer de winsten -een 
bepaalde omvang overschrijden . Die omvang is uiter
aard mede afhankelijk van de opstelling van de vakbe
weging in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Worden 
daar eisen gesteld die het economisch herstel op basis 
van een verhoogde investeringsactiviteit tegenwerken, 
dan is er ook geen vermogensaanwas te verdelen . 
Blijkt daarentegen een gematigde opstelling in het ar
beidsvoorwaardenoverleg een factor die het econo
misch herstel bevordert, dan ligt het voor de hand dat 
ook de werknemers daar de vruchten van plukken . 

Besluit 
De naoorlogse ontwikkelingen met betrekking tot 
VAD overziende, lijkt er veel waars te schuilen in Van 
den Brinks analyse dat de VAD van het kabinet-Den 
Uyl wel op een zeer ongelukkig moment tot wetsont
werp verheven werd. De tijden veranderen echter en 
wellicht staan we nu aan de vooravond van een nieuwe 
periode van door informatie-, bio-, milieu- en energie
technologie gestimuleerde economische groei . De 
eigendom van de op deze terreinen te vormen vermo
gens biedt interessante perspectieven voor VAD, daar 
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deze zowel door de huidige kapitaalbezitters(-beheer
ders), als door ondernemers en werknemers zullen 
moeten worden ontgonnen. Werknemers en hun orga
nisaties doen er goed aan deze technologische ontwik
kelingen mede te bevorderen, onder meer door een te
rughoudende opstelling op het loonfront. Zij doen er 
echter ook goed aan zich vroegtijdig te beraden over 
een claim op de nieuw te vormen vermogens. Op den 
duur zijn aan V AD niet alleen inkomensperspectieven 
verbonden, maar kunnen er ook medezeggenschaps
rechten aan worden ontleend (zoals door werknemers 
te benoemen commissarissen in de Raden van Com
missarissen).29 Voor een door de vakbeweging te dra
gen V AD is politieke medewerking noodzakelijk. De 
PvdA zou deze kunnen leveren en wellicht staat ook 
het CDA hier nog steeds sympathiek tegenover. Meer 
specifiek voor de PvdA is de strekking van het voor
gaande dat het in het verkiezingsprogramma opnemen 
van duidelijke uitspraken over vermogensparticipatie 
van werknemers eerst uitvoerig overleg met de vakbe
weging vergt. 
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Antidiscriminatie-wetgeving: de democratie op 
de proef gesteld 

Weinig wetsontwerpen zullen in hun embryonale fase 
van voorontwerp zoveel rumoer teweeg hebben ge
bracht als het Voorontwerp van een wet gelijke behan
deling tot op de dag van vandaag doet. De discussie die 
in het CDA, mede naar aanleiding van dit vooront
werp, over homofilie werd gevoerd is op de laatste 
partijraad (15-12-'84) tot een voorlopig einde geko
men. Men besloot dat de homofiele geaardheid ('en 
dienovereenkomstige leefwijze') van een betrokkene 
geen rol mag spelen bij benoemings- en ontslagbeleid 
van de overheid en dat niet behoort te doen bij particu
liere organisaties. Dit laatste mag de overheid echter 
niet afdwingen, voorzover deze organisaties zich be
roepen op hun levensbeschouwelijke grondslag. Het 
CDA acht dat, 'mede gezien de afweging van een aan
tal grondrechten in de Grondwet (. . .) niet de be
voegdheid van de overheid. 'I 
Het is de vraag of deze argumentatie zoals hier gepre
senteerd, door een meerderheid van de partijraadafge
vaardigden werd gedeeld. Men kan zich niet aan de in
druk onttrekken dat de aanvaarde resolutie ook (en 
wellicht vooral) het resultaat is van een politiek com
promis. Een compromis tussen hen die de afschuw van 
klein rechts delen over het feit dat de resolutie uitgaat 
van 'gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun 
ààrd niet alleen, maar ook ongeacht hun leefwijze'2, 
en zij die vinden dat 'het emancipatieproces er ten 
zeerste bij gebaat is wanneer in het onderwijs reeds 
aandacht wordt geschonken aan het beginsel van ge
lijkwaardigheid van mensen en het doorbreken van 
traditionele waarderingen en rolpatronen. ' 3 

Ik wil hier de stelling verdedigen dat de strekking van 
de resolutie, óók voor socialisten, verdedigbaar is op 
grond van de in die resolutie verwoorde argumentatie. 
Daarbij wil ik eerst ingaan op de rol die grondrechten, 
met name art. 1 van de Grondwet, in deze discussie 
plegen te spelen om vervolgens het begrip 'discrimina
tie' nader te bepalen. Tenslotte wil ik de problematiek 
plaatsen in de, sinds de verschijning van Kalma's De 
illusie van de 'democratische staat' weer opgebloeide, 
discussie over wat een (socialistische) overheid vermag 
in een democratische samenleving als de onze. 

Botsing der grondrechten? 
Zoals reeds gememoreerd vormde het Voorontwerp 
van een wet gelijke behandeling een belangrijke, zo 
niet de belangrijkste, aanleiding voor het op gang ko
men van de discussie rondom (on)gelijke behandeling 
van homofielen. Dit Voorontwerp poogt een uitwer
king te geven van het eerste artikel van de Grondwet 
dat luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden wor
den in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke ge-

zindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan '. Dit artikel komt telkens terug in de 
discussie. De vraag is echter of het daar wel thuis 
hoort. Ik heb een aantal redenen om te veronderstellen 
dat dit niet het geval is. 
Ten eerste gaat men er kennelijk van uit dat het artikel 
horizontale werking heeft: het regelt niet alleen de re
latie overheid-burger maar ook de verhoudingen tus
sen burgers onderling. Dat is op zijn minst een omstre
den interpretatie. Weliswaar sloot de regering een 
eventuele horizontale werking van grondrechten niet 
uit maar zij wenste zelf de grenzen niet te bepalen wan
neer zulks wel en wanneer niet het geval zou zijn . De 
discussie in de Kamer spitste zich , met betrekking tot 
dit artikel, dan ook vooral toe op 'verticale' zaken als 
het personeelsbeleid van de overheid en de te hanteren 
criteria bij burgemeesters benoemingen. 
Een tweede reden om dit artikel niet van doorslagge
vende betekenis te achten als het gaat om het weren 
van homofielen door particuliere organisaties die zich 
op hun levensbeschouwelijke grondslag beroepen, 
wordt geleverd door Van der Hoeven .4 Hij beargu
menteert dat bij botsing van art. 1 met de artikelen 
over godsdienst- en onderwijsvrijheid, toetsing aan 
wezenlijke elementen van onze rechtsorde (inclusief 
de internationale rechtsorde) geen argumenten ople
vert om art. 1 boven de andere genoemde artikelen te 
laten prevaleren. 
In een recent artikel in NRC-Handelsblad werkt hij dit 
verder uit. 5 Hij beredeneert dat, ook historisch gezien, 
bij de totstandkoming van de Grondwet art. 1 niet 
geacht werd de voorrang te hebben die 'zowel vele po
litici als onderwijsmensen' poneren. Deze voorrang 
steunt volgens Van der Hoeven 'niet op een aanwijs
bare bedoeling van de Grondwetgever' . 
Die voorrang kan ook niet afgeleid worden uit het feit 
dat het hier gaat om het éérste artikel van de Grond
wet. Al werd tijdens de Kamerbehandeling zo'n prio
riteitenstelling wel gesuggereerd (zo stelde het GPV 
voor om het onderwijs-artikel de Grondwet te laten 
openen) het lijkt mij dat de volgorde van grondrech
ten, zoals opgenomen in de Grondwet, hier net zo min 
als in andere gevallen een rol speelt. 6 

Zo zijn nu een aantal argumenten de revue gepasseerd 
die er impliciet van uitgaan dat art. 1 inhoudelijk van 
toepassing is op de hier ter discussie staande proble
matiek, namelijk dat het weren van homofielen door 
particuliere organisaties die zich op hun levensbe
schouwelijke grondslag beroepen, discriminatie is in 
de zin van, en dus verboden door, de Grondwet. Dat is 
echter de vraag. 
Bij nadere beschouwing blijkt art. 1 vooral een alge-
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mene bepaling waarbij de concretisering van de cru
ciale begrippen 'gelijk' en 'discriminatie' naar rechter 
en wetgever worden doorgeschoven. Het in de eerste 
zin verwoorde gelijkheidsbeginsel leidt al direct tot 
complicaties. Soms is een zekere mate van ongelijk
heid nodig terwille van de gelijkheid; om over varian
ten op 'geen twee gevallen zijn gelijk' hier maar niet te 
beginnen. Deze zin leidt, er van uitgaande dat de wet
gever feitelijk uitmaakt wat 'gelijk' is, tot een cirkelre
denering die de normatieve kracht van het gelijkheids
beginsel danig afzwakt: de wetgever moet gelijke ge
vallen gelijk behandelen maar bepaalt zelf de norm 
van gelijkheid. De tweede zin voegt hier niet veel aan 
toe. Doordat beide zinnen in het zelfde artikel staan 
wordt gesuggereerd dat discriminatie die vorm van on
gelijke behandeling is die niet is toegestaan vanwege 
de aard van de gelijkheidsnorm. Doordat echter de 
opsomming van deze ontoelaatbare criteria wordt af
gesloten met 'of op welke grond dan ook', boet ook 
deze zin veel aan kracht in. Wat overblijft is dat ontoe
laatbare ongelijke behandeling ontoelaatbaar is. 
Waarmee art. 1 niet naar de vuilnishoop verwezen is 
(daarvoor is het als poging tot expliciteren van een 
rechtsontwikkeling waarin de menselijke gelijkwaar
digheid centraal staat te belangrijk), maar waarmee 
wel gezegd wordt dat alles aankomt op een nadere be
paling van het begrip 'discriminatie', zodat bezien kan 
worden of dit begrip (afgezien van de gegeven argu
menten om de betekenis van art. 1 in deze te relative
ren) in de discussie thuis hoort. 

Discriminatie 
Bij het afbakenen van waar discriminatie naar ver
wijst moeten we vermijden in een verwarrende defini
tiediscussie terecht te komen. Dus is het zaak zo func
tioneel mogelijk te definiëren, dat wil zeggen aan te 
sluiten bij literatuur en spraakgebruik. 7 Het Vooront
werp van een wet gelijke behandeling vermijdt de 
term 'discriminatie' helemaal. Daar gaat het om oir
bare en onoirbare gevallen van gelijke behandeling. 
In de literatuur komen aspecten naar voren die ken
merkend zijn voor gevallen van onoirbare ongelijke 
behandeling. De reden van ongelijke behandeling 
wordt als niet-relevant gezien en dààrom - en omdat 
die reden vaak persoonsgebonden attributen betreft 
(ras, geslacht, maar ook: seksuele geaardheid, politie
ke gezindheid) - als zeer krenkend ervaren. Burkens 
combineert deze aspecten door te stellen dat er dus van 
discriminatie sprake is als men op grond van persoons
gebonden attributen categoriaal concludeert tot het 
ontbreken van eigenschappen welke een ongelijke be
handeling met medeburgers zouden moeten recht
vaardigen. 8 Deze omschrijving laat precies zien wat 
het krenkende van discriminatie is: mensen hebben er 
recht op op relevante criteria beoordeeld te worden en 
persoonsgebonden attributen mogen daarbij slechts 
een rol spelen indien deze zèlf een relevant criterium 
vormen. 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een vrouw 
mag niet op grond van haar vrouw-zijn geweerd wor
den voor een management-functie. Aan zo'n gedrag 
zou bijvoorbeeld de redenering ten grondslag kunnen 
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liggen dat vrouwen geen leiding kunnen geven. Daar
mee wordt uit het vrouw-zijn categoriaal geconclu
deerd dat een relevante eigenschap, het vermogen lei
ding te geven, ontbreekt. Discriminatie dus. Wel mag 
aan een vrouw boven een man de voorkeur worden ge
geven bij gelijke geschiktheid omdat het vrouw-zijn 
hier zelf een relevant criterium vormt (in het kader van 
een democratisch vormgegeven emancipatiebeleid). 
Hieruit blijkt dat wat doorgaans 'positieve discrimi
natie' heet, eigenlijk geen discriminatie, als hier om
schreven, is; veeleer is hier sprake van een contradictio 
in terminis. 
Nu kan ook de concrete vraag beantwoord worden in 
hoeverre het weren van homofiele onderwijzers in het 
christelijk onderwijs discriminatie is. Ik denk dat het 
antwoord ontkennend moet luiden. Het schoolbe
stuur meent namelijk dat de bijbel homofilie afkeurt 
en de homofiele onderwijzer huldigt natuurlijk de te
gengestelde opvatting. Daarmee is de homofiele ge
aardheid van de onderwijzer indirect tot een relevant 
aspect geworden daar het nu gaat om het al of niet we
ren van iemand die opvattingen huldigt die strijden 
met de grondslag van de school. En dat is ook in ande
re gevallen een legitieme reden om iemand niet te be
noemen. 

Randvoorwaarden 
Een voor de hand liggende tegenwerping is dat ieder
een zo wel alles relevant kan achten en dat zo discrimi
natie zichzelf altijd kan legitimeren: vindt de Zuid
Afrikaanse regering immers huidskleur niet een rele
vant criterium om een ongelijke behandeling mee te 
rechtvaardigen? 
Deze terechte tegenwerping noodzaakt ons tot het stel
len van randvoorwaarden om te voorkomen dat de 
hier verdedigde opvatting een te subjectief relevantie
begrip impliceert. Deze opvatting zou er namelijk niet 
toe mogen leiden dat een ieder willekeurig bepaalde 
criteria relevant kan achten om zo discriminerend ge
drag te rechtvaardigen. Daarom is een eerste rand
voorwaarde dat de bepaling van wat relevant is (naast 
dat het natuurlijk logisch beargumenteerd moet kun
nen worden) plaatsvindt binnen een democratische sa
menleving. Een democratische samenleving kenmerkt 
zich door de bekende spelregels (vrije verkiezingen en
zovoort) maar zeer zeker ook door het bestaan van 
grondrechten. Grondrechten brengen een essentieel 
materieel element in ons democratiebegrip, daar zij de 
vrijheden waarborgen die voorwaarden zijn voor een 
volwaardig participeren in een democratische samen
leving. Die waarborg houdt vooral in dat grondrech
ten minderheden beschermen tegen de macht van 'de 
helft plus één'; al is het alleen maar omdat een grond
wetswijziging een Kamerontbinding en een tweederde 
meerderheid in tweede termijn vereist. 
Passen we nu dit democratiebegrip, met spelregels en 
grondrechten als centrale elementen, toe op de hierbo
ven aangehaalde voorbeelden dan blijkt dat het argu
ment van de Zuid-Afrikaanse regering zijn geldigheid 
verliest: huidskleur als 'relevant' criterium is de rotte 
vrucht van een ondemocratische samenleving en al
leen daarom al verwerpelijk. 



Maar deze randvoorwaarde laat ook zien dat de han
delwijze van de christelijke schoolbesturen wel op re
levante criteria berust. Daar is de relevantie namelijk 
gebaseerd op dat centrale element in een democratie: 
grondrechten. En met name dan het artikel over de 
vrijheid van onderwijs dat de vrijheid van school
besturen erkent in de keuze van leermiddelen en de 
aanstelling van onderwijzers om zo hun grondslag ge
trouw te kunnen blijven. 
Er is echter nog een randvoorwaarde. De noodzaak 
tot het expliciteren van die randvoorwaarde blijkt als 
we ons de vraag stellen of het zich beroepen op gods
dienst (bijvoorbeeld als grondslag van een school) elk 
aspect tot een relevant aspect maakt omdat de gods
dienstvrijheid als grondrecht is vastgelegd. Het ant
woord moet ontkennend luiden maar een algemeen 
antwoord over wanneer er wel en wanneer niet sprake 
is van een gewetensvol beroep op godsdienstbeleving 
is niet te geven. Hoogstens zijn er in deze enkele richt
lijnen te geven maar uiteindelijk zal een goed functio
nerende en dus onafhankelijke rechterlijke macht het 
laatste woord moeten hebben om te bepalen of de 
godsdienstvrijheid misbruikt wordt als dekmantel 
voor ontoelaatbare praktijken. De overtuiging dat de 
rechterlijke macht in Nederland daar zeer wel toe in 
staat is, is bij mij gesterkt door recente vonnissen inza
ke de zogeheten 'Satanskerk'. 
Ik meen met het voorgaande aangetoond te hebben 
dat het weren van homofielen door particuliere orga
nisaties die zich op hun levensbeschouwelijke grond
slag beroepen, niet verboden kan worden met een be
roep op art. I van de Grondwet omdat er in dat geval 
niet van discriminatie sprake is en omdat, indien men 
zou menen dat zulks wel het geval is , art. I niet van 
doorslaggevende betekenis is bij confrontatie met an
dere grondrechten. 
Nu is de situatie in Nederland zo dat een in het parle
ment aangenomen wet niet op grondwettelijkheid ge
toetst kan worden. Dat betekent dat het parlement het 
hele tot nu toe gehouden verhaal kan negeren en een 
wet aannemen die verbiedt dat bedoelde particuliere 
organisaties homofielen weren. Dat ook dat onwense
lijk is, uit een oogpunt van democratie en mede daar
om uit een oogpunt van socialistische politiek, wil ik 
nu plausibel maken. 

De totalitaire democratie 
Zoals reeds eerder gesteld, kenmerkt een democrati
sche samenleving zich door spelregels en grondrech
ten. Wanneer nu in het parlement een wet wordt aan
genomen die strijdt met bestaande (vaak na harde 
strijd verworven) grondrechten, pleegt de democratie 
een aanslag op zichzelf. Dan verwordt de democratie 
tot een dictatuur van de meerderheid. Dit betekent na
tuurlijk niet dat de nu bestaande grondrechten voor 
geen verandering vatbaar zouden zijn . Dat zijn ze wel 
maar het zorgvuldig omgaan met onze democratie ver
eist dat zo'n verandering verricht wordt door de 
grondwetgever en niet door de gewone wetgever. Van 
der Hoeven trekt deze conclusie ook in zijn Botsing 
van grondrechten en onderstreept dit nogmaals in zijn 
NRC-artikel door te wijzen op de beschermende wer-

king van grondrechten. Grondrechten beschermen 
minderheden, verlenen en waarborgen het recht an
ders te zijn en dus anders te denken en handelen. De 
zware procedure van een grondwetswijziging is dan de 
meest zorgvuldige manier om, indien nodig bevonden, 
grondrechten te beperken in hun werking. 
Waartoe zou het leiden als we niet die zorgvuldigheid 
betrachten? Kalma gebruikt in De illusie van de 'de
mocratische staat' de term 'totalitaire democratie' om 
te laten zien hoe de democratie zich tegen zichzelf kan 
keren. I 0 Elke stap in die richting moet voorkomen 
worden . 
Laten we voor een moment de problematiek iets alge
mener stellen en afzien van het voorbeeld van de 
christelijke schoolbesturen. Dan is het interessant om 
te bekijken wanneer antidiscriminatie-wetgeving in 
een democratische samenleving wel en wanneer ze niet 
wenselijk is. 
Het lijkt mij dat elke vorm van discriminatie door de 
overheid uit den boze is . Een democratische overheid 
is, Lincoln parafraserend, immers een overheid van, 
door en voor allen. Zo'n overheid mag als gevolg van 
die algemene taakstelling nooit discrimineren, noch 
als het gaat om toegankelijkheid van functies, noch als 
het gaat om de verlening van diensten . 
Daarentegen is het wettelijk tegengaan van discrimi
natie in het persoonlijk leven onwenselijk . De indivi
duele vrijheid van mensen, zoals die mede in de 
Grondwet is vastgelegd, wordt dan al snel geschonden 
omdat zulke wetgeving een diep in het persoonlijk le
ven doordringende naleving scontro Ie met zich mee
brengt. 
Wat overblijft is het schemerige en pluriforme gebied 
tussen overheid en individu. De overheid zal daar 
moeten proberen de balans te vinden tussen het waar
borgen van essentiële vrijheden en het tegengaan van 
discriminatie. Ik wil door het maken van een paar op
merkingen pogen deze stellingname nader te precise
ren. 
Van der Grinten wijst er op dat het burgerlijk recht en 
de internationale rechtsorde zelf al een groot aantal 
rechtswegen bieden om discriminatie tussen burgers 
tegen te gaan. 11 Zowel direct als indirect via de beken
de begrippen 'openbare orde' en 'goede zeden' is dit 
het geval. Tevens blijken deze rechts wegen vaak een 
absolute grens naar voren te brengen als het gaat om 
het (niet) toestaan van discriminatie. Deze grens is dat 
grondrechten van anderen niet geschonden mogen 
worden. Wederom een andere invalshoek op het reeds 
aangeroerde probleem der botsende grondrechten. 
Naast deze 'horizontale' grens aan het optreden van 
particulieren en particuliere organisaties is er ook een 
'verticale' grens, gevormd door het optreden van de 
overheid. Dat optreden van de overheid moet wel van 
het besef doordrongen zijn wat het 'particuliere' van 
een particuliere organisatie behelst. Het begrip 'parti
culiere organisatie' duidt erop dat niet van algemeen
heid of uniformiteit sprake is. Vele organisaties oefe
nen vaak op verschillende wijzen dezelfde functie uit 
(bijvoorbeeld onderwijs). De burger heeft dus keus en 
is in het algemeen nooit op een specifieke particuliere 
organisatie aangewezen. Hierin onderscheidt zo'n or-

129 

socialisme en democratie 
nummer 4 
april 1985 



ganisatie zich van de overheid, die voor veel functies 
vaak de enige instantie is om bij aan te kloppen . 
Het is dit essentiële verschil tussen de particuliere or
ganisatie en de overheidsorganisatie dat leidt tot het 
besef dat het tot het wezen van particuliere organisa
ties behoort dat zij een grotere mate van vrijheid in 
doen en laten behoren te hebben dan we aan de over
heid geneigd zijn toe te kennen. Dat de overheid tot dit 
besef in staat is bewijzen de algemene uitzonderings
gronden, opgenomen in het Voorontwerp van een wet 
gelijke behandeling. 12 

Socialisme en democratie 
Ik kom nu bij de laatste schakel in mijn betoog. Nu 
aangetoond is dat het uit democratisch oogpunt onge
wenst is particuliere organisaties op levensbeschouwe
lijke basis, wettelijk te dwingen homofilie in hun be
noemings- en ontslagbeleid geen rol te laten spelen, is 
de volgende vraag of dat ook uit socialistisch oogpunt 
zo is. Het is mijn overtuiging dat, mede omdat het uit 
democratisch oogpunt ongewenst is, het ook uit socia
listisch oogpunt ongewenst is. 
Socialisme en democratie horen bij elkaar. De reden 
daarvoor ligt dieper dan de constatering dat democra
tie in ons beginselprogramma is opgenomen maar is 
hopelijk wel de reden dàt het erin is opgenomen. So
cialisme is de sociale en politieke uitwerking van het 
besef van de menselijke gelijkwaardigheid. Vanuit die 
gelijkwaardigheid beschouwt het socialisme vrijheid 
niet als iets dat je moet veroveren, maar als iets waar 
een ieder recht op heeft. En om dat recht substantieel 
te maken is een zekere gelijkheid noodzakelijk, drage
lijk en gedragen door een solidariteitsbesef. In deze 
zin is het socialisme een voortzetting van de idealen 
van de Franse Revolutie. 1 3 En als emancipatoire be
weging is het socialisme daarom een radicalisering van 
het liberalisme: essentiële vrijheden en ontplooiïngs
mogelijkheden worden in die filosofie aan velen ont
houden daar gelijkheid en solidariteit een te hoge prijs 
gevonden wordt. 
Ook Den Uyl benadrukt de gelijkwaardigheid als basis 
van het socialisme door met afschuw te spreken over 
bepaalde passages in het beginselprogramma van de 
PvdA: ' .. . waarin niet de gelijkwaardigheid van men
sen, maar de gelijkheid van mensen wordt benadrukt. 
Dan protesteer ik. Dan komt alles in mij in verzet. 
Want het gaat mij niet om uniformiteit maar om ge
lijkwaardigheid. '14 

Welnu, het enige politieke stelsel dat zich baseert op 
gelijkwaardigheid is de democratie: 'one man, one 
vote; one vote, one value'. Democratie is voor socia
listen dan ook het enige politieke kader waarin zij hun 
idealen kunnen verwezenlijken willen zij dat ene basis
ideaal van de gelijkwaardigheid getrouw blijven. Als 
er dus vanuit democratisch oogpunt op bepaalde 
(voornemens tot) wetsvoorstellen kritiek valt te leve
ren, dient die kritiek voor elke socialist zwaarwegend 
te zijn. 

De illusie van de 'democratische staat' 
Los van het verband tussen socialisme en democratie 
zijn er vanuit andere perspectieven tenslotte ook nog 
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argumenten te leveren ter ondersteuning van het hier 
door mij verdedigde standpunt. Ik wil dan vooral aan
sluiten bij een paar ideeën zoals die door Kalma zijn 
aangedragen in De illusie van de 'democratische staat' 
en in zijn aanvullingen c.q. uitwerkingen zoals die ver
schenen in het juni- en decembernummer van dit blad. 
Veel van wat Kalma de ' illusie van de " democratische 
staat'" noemt ontstaat door ontwijkingsmechanis
men. Bepaalde maatregelen hebben niet het beoogde 
effect omdat het voor mensen mogelijk is de maatregel 
te ontwijken. Zo ook hier. Een schoolbestuur dat een 
onderwijzer wil weren vanwege zijn homofilie, maar 
die reden niet meer aan mag voeren, verzint wel een 
andere reden. Dit is symptomatisch voor wat Kalma 
de overgang van codificerend naar modificerend recht 
noemt: een overschatting van wat wetgeving vermag. 
Een samenleving die er niet aan toe is een bepaalde 
richting uitgeduwd te worden doet als een baby die te 
vroeg gevoed wordt: de zaak wordt uitgespuwd. 
Wat met het bedoelde artikel in het Voorontwerp be
oogd wordt is het tot stand brengen van een mentali
teitsverandering via een wettelijke maatregel. Het is de 
vraag of dat op deze manier mogelijk is. De kans van 
slagen is groter als er een tussenstap mogelijk is. Het 
Voorontwerp biedt ook daar een voorbeeld van: als de 
voorgestelde maatregelen met betrekking tot gelijke 
beloning en dergelijke worden ingevoerd, wordt daar
mee een voedingsbodem ontnomen aan een mentali
teit die mannen van een hogere waarde achten dan 
vrouwen. Dàt is een weg die perspectief biedt. Ont
brekt zo'n tussenstap, dan ontbreekt het perspectief 
ook grotendeels. 
Tenslotte wijs ik op een aspect dat door Kalma wordt 
belicht in zijn onder drie verschillende titels vermelde 
bijdrage in het decembernummer van dit blad. Daarin 
introduceert hij het begrip 'functionele autonomie' als 
normatief beginsel voor het socialisme. De manier 
waarop hij dit uitwerkt suggereert dat het voor hem 
niet radicaal genoeg kan lijken als het gaat om ver
nieuwing of hernieuwing van het socialistisch gedach
tengoed. Helaas valt het buiten de lijn van dit betoog 
op zijn ideeën verder in te gaan dan te stellen dat zijn 
conclusie dat het verband tussen socialisme en plura
lisme dubbelzijdig is, een conclusie is die volledig 
strookt met het hiervoor opgemerkte over het verband 
tussen socialisme en democratie. 15 Pluralisme is een 
uitvloeisel van een democratische samenleving, een sa
menleving waarin een ieder het recht heeft anders te 
zijn en toch gelijk behandeld te worden. Om Den Uyl 
nog een keer te citeren: 'Daarom kunnen we niet' voor
schrijven, en zelfs niet omschrijven, wat voor een cul
tuur in een socialistische maatschappij zou domine
ren. Dat dienen we open te laten. Want dat raakt de 
plaats van het individu binnen het socialisme ( .. . ) We 
propageren maatregelen die gericht zijn op het schep
pen van gelijke kansen, maar zonder de verscheiden
heid van de samenleving tekort te doen . '16 

Het onderwijs is bij uitstek een domein dat geken
merkt wordt door pluriformiteit. Dat te behouden is 
iets waar een socialist zich niet voor hoeft te schamen. 
Integendeel. 
Ik heb in dit artikel gepoogd aan te geven waarom het 



niet de bevoegdheid van de overheid is , mede gezien de 
afweging van een aantal grondrechten, bij particuliere 
organisaties die zich op hun levensbeschouwelijke 
grondslag beroepen, wettelijk af te dwingen dat ho
mofilie geen rol speelt bij benoemings- of ontslagbe
leid . 
Dit standpunt is voor socialisten goed verdedigbaar. 11 

Niet van harte, omdat het betekent dat we moeten to
lereren dat het besef van de menselijke gelijkwaardig
heid nog niet overal is doorgedrongen. Maar een vol
wassen democratie moet in naam van diezelfde gelijk
waardigheid het geduld kunnen bewaren en voorals
nog met andere middelen dan de wet ten strijde trek
ken . 
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De aarde gist, ik gis naar vuur. 
Nieuw nog dood. Daar is het al. 
Ik ben een vlek, een vlak, een gat. 
Een bres in iedere muur. 

Wie vuur verwekt, doopt het in bloed. 
Nieuw nog dood. Daar is het al. 
Een kleur ben ik, een veeg, geraas. 
Ik adem rood en roet. 

De hemel bloedt, de aarde brandt. 
Dood maar nieuw: daar ben ik weer. 
Ik ben een storm, een vorm van pest. 
Ik waai over de rand. 



Boeken 

De Verenigde Naties eenzijdig gepolitiseerd? 

Max Snijders bespreekt: 
D.A. Leurdijk (red) . , Werkplaats o/woordenkraam? 
Politieke aspecten van gespecialiseerde organisaties 
van de Verenigde Naties. NIIB 'Clingendael', Den 
Haag, 1984. 

Er is de laatste tijd meer kritiek dan er in jaren is ge
weest op het functioneren van de Verenigde Naties. 
Secretaris-generaal Pérez de Cuéllar zelf is één van de 
critici. Hij vroeg zich in zijn jaarbericht in september 
vorig jaar af 'of de huidige werkwijze van de Verenig
de Naties in alle gevallen werkelijk geschikt is om con
crete en rechtvaardige oplossingen tot stand te bren
gen en het vertrouwen in de organisatie te versterken'. 
Hij klaagde bij die gelegenheid ook over de toenemen
de neiging verschillende VN-organen te gebruiken 
voor één en hetzelfde doel. 
Het is waarschijnlijk dat zulke kritiek en die welke 
vooral uit de Verenigde Staten kwam, niet anders dan 
beleefde belangstelling had geoogst als niet eind de
cember 1983 Amerika zou hebben aangekondigd uit 
Unesco te zullen treden. Vanwege de opzegtermijn 
van een jaar die een lidstaat in die organisatie voor on
derwijs, wetenschap en cultuur van de VN in acht 
moet nemen, heeft lange tijd de mogelijkheid bestaan 
dat Washington zich misschien nog zou bedenken. 
Ten eerste omdat een aantal van de eigen bondgenoten 
er sterk op heeft aangedrongen de beslissing te her
zien. De Bondsrepubliek behoorde daartoe, evenals 
Noorwegen en Nederland. En in de tweede plaats om
dat omstreeks april een aantal bewegingen op gang 
kwam die beloftes inhielden voor tamelijk diepgaande 
hervormingen. Die hervormingen, zo werd gehoopt 
door degenen die het zouden betreuren als Amerika de 
organisatie zou verlaten, konden de VS misschien tot 
andere gedachten brengen. 
In de laatste maanden van het jaar, toen nog niet zeker 
was wat er zou gebeuren, is door het Nederlands Insti
tuut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' 
het initiatief genomen om een aantal beschouwingen 
te laten schrijven over de politisering in het VN-sy
steem, uitlopend op een verhandeling over de crisis in 
Unesco. De titel doet overigens niet vermoeden dat het 
boekje zo op politisering is toegespitst, want die luidt: 
'Werkplaats of woordenkraam? Politieke aspecten 
van gespecialiseerde organisaties van de Verenigde 
Naties'. 
Er staan bijdragen in van J. Berteling, P.R. Baehr, E. 
Suy, T. Etty, J. Sonneveld en J.H. Kraak. Zij baseren 
zich allemaal op de definitie van politisering die Berte
ling geeft: 'het introduceren van die buitenlands-

politieke onderwerpen in vergaderingen van organen 
van internationale organisaties welke in beginsel niet 
tot de taak van die organen behoren'. Maar, zo voegt 
Berteling daar vrijwel onmiddellijk aan toe, de manier 
waarop politisering wordt gehanteerd, maakt dat het 
er soms op lijkt dat regeringen eronder verstaan de in
troductie van een onderwerp waar zij bezwaar tegen 
hebben. Verder is de definitie nauwelijks te operatio
naliseren omdat 

verschillende landen heel verschillend denken over 
de vraag wat tot de taak van een gegeven interna
tionaal orgaan behoort en 
de manier waarop politieke zaken in een resolutie 
worden verwoord dikwijls nauw betrokken is bij 
de taak van het betrokken orgaan. Zo wordt Zuid
Afrika in de Internationale Arbeids Organisatie 
niet veroordeeld vanwege de apartheid, maar van
wege de arbeidsomstandigheden van de zwarte be
volking. 

Bovendien, zo betoogt Berteling terecht, het verwijt 
van politisering komt nu wel van westelijke kant, 
maar het Westen heeft zelf bij vele gelegenheden poli
tieke motieven laten meespelen bij beslissingen in in
ternationale organisaties. 
Baehr gaat in zijn beoordeling van het fenomeen nog 
iets verder en zegt: het optreden van politieke tegen
stellingen binnen een gouvernementele organisatie is 
geen uitzondering, maar regel. Het hoort er als het wa
re bij . En dat komt voor een niet gering deel omdat de 
gedelegeerden een boodschap hebben af te geven na
mens hun thuisfront en omdat de deelneming aan in
ternationaal beraad voor vele nieuwe landen een ster
ke symbolische betekenis heeft. Nederland heeft niet 
het monopolie van 'getuigenispolitiek' . Wat de rijke, 
geïndustrialiseerde landen daarbij gaat irriteren is het 
feit dat zij al die veroordelingen te incasseren krijgen 
terwijl ze door het beginsel van contributie naar 
draagkracht veel meer aan het instandhouden van de 
organisatie betalen dan de landen die hen zo rijkelijk 
met kritiek overgieten. In het bijzonder geldt dat na
tuurlijk voor de VS: hun bijdrage aan internationale 
organisaties die hun contributies baseren op de groot
te van het bruto nationaal produkt is al op vijf
entwintig procent gelimiteerd om het verschil met de 
bijdragen van andere staten niet al te groot te maken. 
Suy schrijft een belangrijk deel van de irritatie over 
politisering toe aan de media voor wie allerlei prakti
sche activiteiten van de internationale organen geen 
nieuws zouden zijn, maar politieke tegenstellingen 
wel. En ook zegt hij 'de indruk te hebben dat het ver
wijt van politisering voornamelijk gericht is tegen de 
steeds weer opkomende voorstellen om Israël uit de 
vergadering te weren'. Dat dat ook gebeurt in gespe
cialiseerde organisaties van de VN komt, zegt Suy, 
omdat de eigenlijke politieke organen de politieke 
vraagstukken niet weten op te lossen. 
In het licht van eerdere constateringen dat politisering 
in internationale organisaties normaal is en dat ieder
een dat doet, is de bijdrage van Sonneveld interessant. 
Hij is de afgelopen vier jaar permanent vertegenwoor
diger van ons land geweest in de Voedsel en Land
bouworganisatie (FAO) van de VN en het Wereld-
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voedselprogramma (WFP). In beide organisaties 
wordt politisering in de zin dat politieke tegenstellin
gen in de debatten worden gebracht, niet getolereerd. 
Dat komt onder andere, zegt hij, omdat Rusland geen 
lid is van de FAO, omdat de meeste landen er worden 
vertegenwoordigd door vakministers en omdat vrijwel 
alle besluiten er worden genomen op basis van voor
stellen van de secretariaten. Daarnaast noemt hij de 
persoon van de directeur-generaal, de Christen-Liba
nees Saouma, als een zeer belangrijke factor tegen po
litisering. Die factor werkt ook in het WFP, waar de 
Australiër lngram directeur is. 
De samenvatting die hij tenslotte geeft van de redenen 
waarom de gedelegeerden naar deze organisaties zo te
gen politisering zijn, zou zó kunnen worden overgeno
men in een Amerikaans memorandum over de bezwa
ren tegen Unesco: 'Waarom zijn wij zo tegen politise
ring? Omdat anders de VN-organisaties niet meer hun 
volle aandacht kunnen geven aan het doel waarvoor ze 
in het leven zijn geroepen en omdat ze de universaliteit 
aantast'. 
Kraak, voormalig waarnemend voorzitter van de Na
tionale Unesco Commissie, zegt terecht dat binnen 
Unesco dat politiseren toch niet helemaal te vermijden 
is omdat het geen zuiver technische organisatie is. De 
zaken waarmee Unesco zich bezig houdt zijn door
trokken van levens- en wereldbeschouwelijke visies. 
Maar als politisering te ver gaat, dan verschuift de 
macht naar zijn mening te veel in de richting van het 
secretariaat en bovendien grijpt dan de pers haar kans 
om 'incidenten-nieuws' te rapporteren. Dat noemt 
Kraak het proces van trivialisering dat zich in zo'n si
tuatie voordoet - ook in de gouvernementele com
municatie met het thuisfront. 
Zijn aanbevelingen voor verbetering van de werkwijze 
van Unesco zijn uiterst positief: er zou een beter toe
komstbeeld van de organisatie moeten worden ont
worpen, het debat moet worden ge-onttrivialiseerd, de 
substantiële taken van Unesco moeten weer serieus 
worden genomen en de communicatietechniek moet 
worden verbeterd. En terecht zegt deze hoogleraar 
tenslotte: 'Het moge wat idealistisch klinken (en in 
sommige oren zelfs naïef), maar de Unesco is als inter
nationaal forum ter bespreking van vele intellectuele 
en morele vraagstukken een uitstekende openbare 
leerplek en oefenplaats voor de lidstaten om in het 
steeds minder te ontlopen wereldverband met elkaar 
om te gaan inzake dergelijke moeilijke zaken'. 

Aanval op westerse waarden en belangen 
Tot zover een summiere weergave van de gedachten 
die in Werkplaats of woordenkraam ten aanzien van 
politisering in het algemeen en de politisering in Unes
co in het bijzonder zijn ontvouwd. 
Het eerste dat opvalt in dit geheel is de bijna exclusieve 
fixatie op het begrip politisering. Alsof dat verschijn
sel de enige, of althans de belangrijkste oorzaak zou 
zijn van het Amerikaanse besluit om uit te treden. In 
feite blijkt politisering slechts een onderdeel uit te ma
ken van de Amerikaanse bezwaren tegen de organisa
tie aan de Place de Fontenoy in Parijs en is bovendien 
het begrip 'politisering' voorzover als bezwaar aange-
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voerd, door de Amerikanen niet oningevuld gelaten. 
Zij hebben, anders gezegd, niet zozeer bezwaar tegen 
politisering als begrip, maar tegen de inhoud die de 
politisering binnen Unesco heeft gekregen. Een prak
tisch en niet zozeer een principiëel bezwaar. 
De redenen of de argumenten voor het Amerikaanse 
uittreden (dat behoeven nog niet de onderliggende 
motieven te zijn) zijn bij verschillende gelegenheden 
uit de doeken gedaan. Een goede samenvatting vond 
ik in een artikel van Amerika's permanente vertegen
woordiger in Parijs, ambassadrice Jean Gerard, in het 
in Calcutta verschijnende dagblad The Stafesman van 
16 januari. Daarin noemt zij drie redenen. In de eerste 
plaats is Unesco, zegt zij, door middel van versterkte 
ideologische verdraaiïngen, gevaarlijk weggedreven 
van zijn constitutie en van de hem gegeven opdracht. 
Er zijn een heleboel specifieke en concrete voorbeel
den van U nesco's afwijken van de constructieve acti
viteiten die de constitutie hem toestaat aan te moedi
gen. De poging om Zionisme gelijk te stellen aan ra
cisme en de voorziening om binnen culturele program
ma's steun te verlenen aan de PLO zijn niet zo goed in 
te passen in de 'samenwerking tussen naties' of 'uni
verseel respect voor rechtvaardigheid en wet'. Maar 
bovenop deze precieze voorbeelden ('scandalous in 
themselves') heeft zich binnen Unesco een ideologisch 
front gevormd dat zich ertoe heeft gezet systematisch 
de belangen en waarden te bevechten van de vrije we
reld, ja daarvan zelfs de overleving aan te tasten. 
Met andere woorden, het is niet de politisering op 
zichzelf die Gerard afkeurt, maar de aanval op 
Westerse waarden en belangen die vanuit die politise
ring wordt gedaan. 
Dat is ook de tweede reden voor Amerika's uittreden 
die ze noemt: de antiwesterse kruistocht van Unesco in 
de vorm van de Nieuwe Wereld Informatie en Com
municatie Orde. 'Deze nieuwe orde herdefiniëert de 
rol van de journalist in de samenleving volgens verant
woordelijkheidscriteria die worden vastgesteld door 
de staten, zelfs de meest totalitaire ... '. 
Het derde bezwaar is de manier waarop binnen Unes
co nieuwe concepten zijn ontwikkeld van rechten die 
fundamentele en individuele mensenrechten aan
tasten: 'het recht op solidariteit, het recht van volken, 
het recht om informatie-kolonisatie te weerstaan'. Zij 
noemt dit 'semantic distortions' die niet meer waarde 
hebben dan het vroegere 'goddelijke recht van de 
vorst'. 
Eerder, in de brief die de VS schreef aan directeur
generaal M'Bow, waarin de terugtrekking werd aan
gekondigd, waren ook drie hoofdgebieden aangewe
zen waarop 'major changes' zouden moeten gebeuren 
om dat besluit te herzien: 

een beweging weg van de niet bij Unesco horende 
politisering; 
een beweging weg van statale theorieën van ont
wikkeling; en 
wezenlijke veranderingen in het begrotingsbeleid. 

Op een persconferentie op 21 december 1984, vijf da
gen nadat president Reagan de beslissing had geno
men om de aankondiging van uittreding inderdaad uit 
te voeren, heeft de Amerikaanse staatssecretaris van 



Buitenlandse Zaken Gregory Newell, die belast is met 
het Unesco-beleid, die drie punten nog eens toegelicht. 
Wat de politisering betreft zei hij, dat de VS ernaar 
streeft dat Unesco de studies naar vrede en ontwape
ning opgeeft evenals conferenties die op door de Sov
jets geïnspireerde ideeën zijn gebaseerd. Ook hij be
kritiseerde de steun aan de PLO en ook hij wees op de 
ontwikkeling waarbij de individuele rechten van de 
mens niet meer centraal staan. Unesco zou haar affini
teit met de New World Information and Communiea
tion Order moeten opgeven. En uit een recente opinie
peiling onder Unescopersoneel citeerde hij het gege
ven dat 97 procent klachten had over de manier waar
op de organisatie wordt geleid. 
Evenals bij vorige gelegenheden vermeed hij zorgvul
dig, de indruk te wekken dat de VS de oorzaak voor al
les wat zij vinden dat verkeerd gaat in Unesco, zoeken 
bij de directeur-generaal. In Washington moet tevo
ren goed overdacht zijn dat, wat men er daar ook over 
denken mag, het in ieder geval de Amerikaanse doel
einden niet zou dienen indien M'Bow tot zondebok 
zou worden gemaakt. Dat zou de hele Derde Wereld 
op een hoop drijven, terwijl bij het uiten van gerichte 
kritiek zou blijken dat sommige Derde Wereldlanden 
het met een deel daarvan eens zijn. 
Dat laatste blijkt ook zo te zijn. In april1984 benoem
de Executive Board van Unesco, een orgaan dat 
bestaat uit vertegenwoordigers van 51 lidstaten, een 
Temporary Committee van dertien leden om voorstel
len voor hervormingen te doen. Die commissie kwam 
in oktober met een rapport van 88 pagina's waarin 117 
aanbevelingen voor wijzigingen stonden, variërende 
van zeer minitieuze administratieve zaken, tot zulke 
algemeenheden als het meer betrekken van de General 
Conference bij de besluitvorming. 
Daarnaast had ook deInformation Group, bestaande 
uit de Westelijke landen, onder leiding van onze toen
malige permanente vertegenwoordiger Maarten Mau
rik, een aantal niet mis te verstane voorstellen tot her
vorming gedaan. Terwijl tenslotte drie door M'Bow 
zelf ingestelde commissies ook veranderingen voor
stelden. Uit dat alles blijkt wel dat politisering maar 
een onderdeel is van de kritiek die de crisis in Unesco 
heeft veroorzaakt. 
Anders dan bij Sonnevelds ervaringen in de FAO, is 
het bij Unesco ook wel degelijk de directeur-generaal 
zelf die de politisering in de hand heeft gewerkt. Voor 
een deel door in verregaande mate tegemoet te komen 
aan verlangens van autoritaire Derde Wereldlanden 
om communicatie te beschrijven als één van de proces
sen waarmee nationale ontwikkelingen kunnen - en 
moeten - worden bewerkstelligd. Voor een deel door 
toe te staan of te bevorderen dat het secretariaat steun 
gaf aan de Sovjet-opvatting dat media zich in dienst 
horen te stellen van door de staat gestelde doelen. De
genen die de activiteiten van de MacBride-commissie 
hebben gevolgd weten, bijvoorbeeld, hoe eigengereid 
de secretaris die door Unesco aan die commissie was 
toegewezen, de Joegoslaaf Asher de Leon, bepaalde 
onderdelen van studie in het eindrapport niet opnam 
en andere die hem niet aanstonden, wegliet. MacBride 
heeft daarover zowel binnen de organisatie als tegen-

over buitenstaanders meer dan eens zijn beklag ge
daan. 
Ook de verdeling van studies ten behoeve van Unesco 
over deskundigen van verschillende richtingen, is al 
jarenlang zo eenzijdig gericht op het denken van de 
Nieuwe Informatie Orde (het woord Communicatie is 
pas anderhalf jaar geleden aan deze bezweringsformu
le toegevoegd) dat ook dat sterke irritatie opriep. 
De eerdergenoemde Van Mourik heeft er, in lezingen 
in kleine kring, maar ook in het rapport van de Infor
mation Group, op gewezen dat de Westelijke landen 
veel te lang te gemakkelijk die eenzijdigheden hebben 
geaccepteerd. De VS zelf zijn daarin voorop gegaan 
door er in 1978 genoegen mee te nemen dat de eerste 
plaatsvervanger van M'Bow, de Amerikaanse Deputy 
Director-General Porbes werd gedwongen ontslag te 
nemen en ondanks toezeggingen dat weer een andere 
Amerikaan zou worden benoemd, werd opgevolgd 
door een Spanjaard. 
Vervolgens erkende M'Bow het recht van de VSopeen 
post voor een onderdaan één functie lager, die van As
sitant Director-General en nadat de Amerikanen een 
aantal uitstekende kandidaten hadden aangewezen, 
waaruit M'Bow er vier selecteerde, benoemde hij een 
Mexicaan. Zowel de Spanjaard als de Mexicaan heb
ben overigens vrij snel teleurgesteld ontslag genomen, 
want het is niet prettig werken in de nabijheid van de 
autoritaire Senegalees. 
Ik herinner me dat ik in een commissie van onze eigen 
Nationale Unesco Commissie eens bezwaar maakte te
gen de term 'free and balanced flow of information', 
omdat de toevoeging 'and balanced' een beperking in
houdt van 'free' en bovendien niet alleen kwantitatief, 
maar ook gemakkelijk kwalitatief kan worden uitge
legd. Waarop een ambtenaar met veel ervaring in 
Unesco-aangelegenheden me wat meewarig vertelde 
dat je niet altijd 'nee' kon zeggen in zo'n internatio
naal gezelschap en dat deze term al jarenlang door 
iedereen was aanvaard. Een paar jaar later; bij de af
sluitende onderhandelingen over de Mass Media Re
solution, aangenomen door de General Conference in 
Parijs in 1978, hebben de Duitsers zich hardnekkig te
gen die formulering verzet. En zijn ze erin geslaagd 
hem te doen veranderen in 'a free flow of information 
and a better balanced exchange of news'. 
Een zeer wezenlijke wijziging die mogelijk bleek door 
niet veel meer dan wat Westerse vasthoudendheid. 
Aan dat soort vasthoudendheid heeft het te lang ont
broken. De VS zelf zijn daar, zoals reeds gezegd, voor 
een goed deel mede schuld aan. Naar de General Con
ference van Belgrado stuurden ze een politiek-be
roemde delegatieleidster die in haar openingsspeech 
zo positief sprak over voorliggende plannen op het ge
bied van communicatie, dat de permanente gedele
geerde wekenlang nodig had om de schade die dat had 
aangebracht, ongedaan te maken. 

Persvrijheid 
Sinds in de jaren zeventig in Unesco de discussie over 
communicatie op gang kwam, heeft het Westen een 
voornamelijk defensief beleid op dit terrein gevoerd. 
Het doel was tegen te houden wat niet acceptabel was 
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en te proberen de Derde Wereld ertoe te brengen prak
tische hulpprogramma's te aanvaarden en in ruil daar
voor ideologische stokpaarden op stal te laten . Zo'n 
praktisch hulpprogramma werd bijvoorbeeld op de 
eerste General Conference waar de rol van de media 
een belangrijk onderwerp van debat was, die van Nai
robi in 1976, aangeboden in een Tunesische resolutie 
die dan ook met algemene stemmen werd aanvaard. 
Twee jaar later bleek dat de directeur-generaal hoege
naamd niets met die resolutie had gedaan. 
Ook de IPDC, het Internationaal Programma voor de 
Ontwikkeling van Communicatie, komt voort uit dat 
streven om praktische programma's te ontwikkelen en 
daarmee ideologische tegenstellingen opzij te schui
ven. Het vervelende is, dat de ideologische tegenstel
lingen daardoor ook werden binnengehaald in die 
hulpprogramma's: van alle tientallen projecten die in 
het kader van IPDC zijn goedgekeurd is er slechts één 
die hulp belooft aan een niet-gouvernementele organi
satie. 
Dat de media het ontstaan van het conflict hebben ver
sneld of verergerd zoals Kraak en Suy in hun bijdrage 
aan de publikatie van Clingendael stellen, is ten aan
zien van het debat over informatie en communicatie 
nu bij uitzondering eens waar. De media zijn, vooral 
door toedoen van Leonard Sussman, van het New 
Yorkse Freedom House, opmerkzaam geworden op 
de gevaren die er voor hun functioneren scholen in het 
ontwerp van de Mass Media Resolution die werd voor
bereid voor de General Conference van Nairobi. 
In die resolutie stond de beruchte zin dat staten verant
woordelijk waren voor alle activiteiten van de media 
binnen hun jurisdictie. Hetgeen betekende dat iedere 
staat door andere staten voor wat in de media werd be
weerd aansprakelijk kon worden gesteld. Inderdaad, 
daartegen zijn de Westerse media in het geweer geko
men evenals internationale journalisten- en uitgevers
organisaties, zoals het International Press Institute, 
een wereldorganisatie van voornamelijk hoofdredac
teuren en de Féderation International des Editeurs de 
Journaux, een federatie van directeurenorganisaties. 
Zij en vertegenwoordigers van vele andere journa
listieke organisaties hebben met name in de DecJara
tion of Talloires, duidelijk vastgelegd wat hun opvat
tingen over persvrijheid behelsden en waar zij zich te
gen zouden blijven verzetten: 'We believe the time has 
come within Unesco and other intergovernmental bo
dies to abandon attempts to regulate news content and 
formulate rules for the press' . 
Zij bevestigden nog eens dat persvrijheid een funda
menteel burgerrecht is en verwierpen de gedachte dat 
sommige landen nog niet de graad van ontwikkeling 
hadden bereikt om zich persvrijheid te kunnen veroor
loven. De 'free flow of information' zo dikwijls ge
noemd in de debatten over dit onderwerp, is naar de 
mening van de opstellers van deze geloofsbelijdenis 
van de vrije pers, essentieel voor wederzijds begrip en 
de wereldvrede en ze wijzen daarbij iedere poging af 
om internationale gedragscodes voor journalisten vast 
te stellen: daarvoor is de pluriformiteit te groot. 
In niet geringe mate hebben zij er daardoor toe bijge
dragen dat de Westerse landen uit hun gezapigheid en 

april 1985 136 

toegeeflijkheid werden geschud. 
Maar de beslissing om U nesco te verlaten kan niét op 
hun conto worden geschreven . Want zelfs de Ameri
kaanse uitgevers- en journalistenorganisaties hebben 
de beslissing van president Reagan en zijn raadgevers 
om uit Unesco te gaan, nimmer ondersteund. De 
Amerikaanse Nationale Unesco Commissie heeft zich 
er zelfs duidelijk tegen uitgesproken, mede door toe
doen van diezelfde Leonard Sussman die zo vroeg in de 
gaten had welke gevaren er in de nieuwe ontwikkelin
gen binnen Unesco scholen. 
Ook uit de bezwaren die door de vrije media zijn geuit 
over de koers die Unesco de laatste jaren volgde, blijkt 
dat de bezwaren niet gericht waren tegen een abstract 
begrip als politisering. In feite is dat woord, bij mijn 
weten, niet eerder dan in 1983 in de discussie geko
men, terwijl de bezwaren die eronder worden samen
gevat al veel ouder zijn. Die behelzen namelijk dat 
Unesco maatregelen die in autoritaire staten tegen de 
vrijheid van meningsuiting worden genomen, sanctio
neerde en het gezag meegaf van de internationale or
ganisatie. De toegankelijkheid van landen en nieuws
bronnen voor internationale persbureaus werd daar
door bedreigd. De mogelijkheid om inwoners van een 
land te laten optreden als journalisten ten behoeve van 
buitenlandse media werd daardoor belemmerd. In sta
ten waar democratische ontwikkelingen doorbraken 
onstond de indruk dat het normaal was als voor het 
beoefenen van de journalistiek vergunningen dienden 
te worden verstrekt en als persraden werden ingesteld 
door de regering die journalistieke gedragingen 
moesten beoordelen volgens regels die door diezelfde 
regering waren opgesteld. 
Wat al jarenlang bekend was als 'selfrestraint' of zelfs 
'selfcensorship' van de media in autoritaire landen, 
werd voorgeschreven beperking en voorgeschreven 
zelf-censuur. En het gevaar van verspreiding van zulke 
praktijken en ideeën lijkt groot genoeg om de media 
daartegen op grote schaal in het geweer te laten ko
men. 
Die kritiek en die bezwaren te vatten onder 'politise
ring' gaat voorbij aan het element van de dreiging van 
aantasting van de eigen burgerlijke vrijheden die in 
Unesco's ontwikkeling werd gevoeld. En het is mis
schien kenmerkend voor de besmettelijkheid van de 
wollige taal die in Unesco wijdverbreid is, dat de wolli
ge term politisering als generale omschrijving voor die 
gevaren is gebruikt. Als daarop dan weer boeiende 
theorieën worden gebaseerd, lopen we de kans de 
eigenlijke 'issues' uit het oog te verliezen. 
Niet de bespreking van bepaalde onderwerpen is het 
dus waartegen het verzet zich keert, maar de poging 
om andere landen overtuigingen op te dringen die 
volstrekt in strijd zijn met de opvattingen welk die an
dere landen koesteren van de waarden die Unesco 
dient te vertegenwoordigen. Niemand wil andere sta
ten het recht ontzeggen om propaganda te maken voor 
hun eigen stelsel en waarden. Maar een internationale 
organisatie gebruiken om die stelsels en waarden aan 
andere staten op te leggen - en dat is toch meer dan 
alleen politisering - dat ondermijnt uiteindelijk het 
bestaansrecht van zo'n internationale organisatie. 



Hetgeen tenslotte tot de vraag leidt of na Amerika, na 
de aankondiging door Engeland (en Singapore), ook 
Nederland zou moeten uittreden. Wij hebben ermee 
gedreigd, al is door latere interpretatie gepoogd dat te 
ontkennen. In een brief van 17 juli 1984 van minister 
Deetman aan de Directeur-Generaal staat: 'If the re
forms which are generally agreed to be necessary are 
not carried out, or are not carried out sufficiently, and 
in particular if this should lead to the withdrawal of 
one of the Member States, the Netherlands Govern
ment will again have to review its position vis-a-vis the 
organisation' . Welnu, de 'withdrawal of one of the 
Member States' is een feit, hetgeen tot de conclusie 
zou kunnen leiden dat de hervormingen onvoldoende 
zijn geweest. 
Toch is het te vroeg om die gevolgtrekking te maken. 
Pas in de loop van dit jaar zal blijken of de hervormin
gen waarover eind vorig jaar overeenstemming werd 
bereikt in de Executive Board, ook naar letter en geest 
worden uitgevoerd . Leonard Sussman, eerder ge
noemd als een onverdracht criticus van Unesco's acti
viteiten op het gebied van de New World Information 
Order, zegt nu 'A careful reading of recommenda
tions adopted by the Unesco executive board in Octo
ber reveals a significant movement in the direction 
sought by American and other Western members' . 
Een reden om in Unesco te blijven, is dat het beter is 
om een dergelijke organisatie te helpen weer op het 
rechte spoor te komen, dan aan de kant te gaan staan 
met kritiek. Bovendien is de univeraliteit van interna
tionale organisaties een goed in zichzelf. Die laatste is 
al aangetast en wordt verder bedreigd nu ook Japan, 
West-Duitsland en Denemarken waarschuwende ge
luiden hebben laten horen. Ook de praktische hulp
verlening die nog via Unesco loopt is in gevaar, nu 
meer en meer regeringen beseffen dat een percentage 
van tachtig voor de kosten van de organisatie wel erg 
hoog is. De VS hebben berekend dat van hun eigen bi
laterale hulp twintig procent aan de kosten van organi
satie opgaat. 
Ook dat is een reden om onze eigen waarschuwing 
over de noodzaak tot hervorming ernstig te nemen. 
Maar aan ten uitvoer legging van ons dreigement moet 
Nederland, meen ik, niet beginnen voor Unesco al
thans dit jaar de kans heeft gekregen te laten zien of zij 
werkelijk bereid is tot wezenlijke herziening van het de 
laatste jaren gevoerde beleid. 

Max Snijders is hoofdredacteur van het Utrechts 
Nieuwsblad en oud-voorzitter van-het - Internátional 
Press Institute. 
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Jaap Burger, geen dwarsligger maar een doorzet
ter 

W.F. de Gaay Fortman bespreekt: 
Chris van Esterik en Joop van Tijn, Jaap Burger, een 
leven lang dwars, Amsterdam, Bert Bakker, 1984. 

Een van de kenmerken van onze tijd is haar hang naar 
contemporaine geschiedenis. Wij zijn erg geboeid 
door wat er in onze eigen levenstijd gebeurd is en ge
beurt. Zo neemt ook het aantal levensbeschrijvingen 
van mensen van betekenis, die gelukkig nog onder ons 
zijn, toe. 
Daarmee bedoel ik niet de schetsen of portretten van 
mensen, die op politiek of ander terrein sedert kortere 
of langere tijd een rol spelen . C.K. Elout voor het Al
gemeen Handelsblad en D. Hans voor de reeds lang 
verdwenen (Haagse) A vondpost waren daarin mees
ters. Ik bedoel de geschriften, die nog bij iemands le
ven de bedoeling hebben een biografie in de eigenlijke 
zin van het woord te zijn. Ook vroeger kwamen deze 
wel voor. Van Kuyper en Co lijn bijvoorbeeld zijn tij
dens hun leven biografieën verschenen. 
Deze biografieën kunnen zeker de tijdgenoot een 
beeld geven van iemand, die in zijn dagen een invloed
rijke plaats in het openbare leven heeft ingenomen. 
Vaak vertonen zij echter het bezwaar, dat de schrijver, 
meestal in een bepaalde relatie tot de beschrevene 
staande, ten opzichte van deze onvoldoende afstand 
bewaart of kan bewaren . Bovendien blijken uit 
hoofde van een noodzakelijk ontzien van zaken, die in 
de persoonlijke levenssfeer liggen, bepaalde aspecten 
van de levensgang in een biografie van dit genre ver
borgen. Het beeld is derhalve soms eenzijdig en steeds 
onvolledig. 
Er is nog een type biografie bij het leven, dat vermel
ding verdient. Het is een mengsel van autobiografie en 
biografie en behoort tot wat in Engeland en de Ver
enigde Staten 'oral history', mondelinge geschied
schrijving wordt genoemd. Aan de hand van vragen, 
die de bewerker van de biografie in overleg met de per
soon in kwestie stelt, vertelt deze zijn leven. De bewer
ker moet het gesprokene naar de inhoud geheel intact 
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laten. Hij mag slechts uit stilistisch oogpunt wenselij
ke wijzigingen aanbrengen. Een schitterend voorbeeld 
van zulk een gesproken biografie is die van Felix 
Frankfurter, de beroemde raadsheer in het Hoogge
rechtshof van de Verenigde Staten (Felix Frankfurter 
Reminisces, New York 1960). Frankfurter en zijn 
gesprekspartner Harion B. Phillips hebben er samen 
een meesterstuk van gemaakt. 
Een verdienstelijk voorbeeld van een dergelijke bio
grafie te onzent is G. Puchinger, Ti/anus vertelde mij 
zijn leven (Kampen 1966). 

Beperkingen 
Welk karakter heeft nu het boek, dat Chris van Este
rik en Joop van Tijn over Jaap Burger schreven? De 
schrijvers noemen het zelf een 'politieke' biografie. 
Dat betekent, dat zij een deel, zonder twijfel een be
langrijk deel, van Burgers levensgang beschrijven. 
Het boek behoort niet tot de gesproken autobiogra
fieën. Wel hebben de auteurs in totaal gedurende der
tig uur Burger geïnterviewd . Een groot aantal van 
Burgers uitspraken is letterlijk geciteerd. De verbin
dende tekst is van de schrijvers, die niet schromen 
daarin van een eigen oordeel over personen en zaken 
blijk te geven. Zij hadden bovendien het archief van 
Burger tot hun beschikking. Zij raadpleegden voorts 
de archieven van Romme, Van der Goes van Naters, 
Klompé, Vondeling en A .D. W. Ti/anus, alsmede en
kele archieven van publieke en private instellingen. 
Tot slot vermeldt de opgave der bronnen een aantal 
contemporaine boeken en andere geschriften. Een op
gave van de publikaties van Burger ontbreekt. 
Er liggen derhalve aan het boek niet slechts gesprek
ken met Burger en diens archief ten grondslag, maar 
tevens raadpleging van anderer archieven en van ge
schriften die voor Burgers politiek denken en hande
len informatie bevatten. In zoverre kan men zeggen, 
dat de schrijvers onderzoek van wetenschappelijke 
aard hebben verricht. Toon en stijl van het boek verto
nen evenwel een duidelijk journalistiek karakter. Dat 
is een deugd. Het laat zich goed lezen, al kan men zich 
afvragen, of sommige conflicten wel zo uitvoerige ver
melding verdienden. 
De levendige beschrijving kan echter het niet raadple
gen van andere dan de genoemde bronnen niet goed 
maken. Men kan mij tegenwerpen, dat de geraad
pleegde archieven die van politici zijn, die in de perio
de na de oorlog een belangrijke rol gespeeld hebben. 
Dat is uiteraard waar, maar het weerlegt mijn bezwaar 
niet. Aantekeningen en dagboeken van mensen, die in 
het publieke leven een belangrijke rol hebben ge
speeld, zijn belangrijke bronnen voor de staatkundige 
geschiedenis. Anders dan bij briefwisseling ontbreekt 
bij deze bronnen het hoor en wederhoor. Burger en 
Ruppert hebben door de wijze, waarop zij in de onder
handelingen met fractievoorzitters tijdens de formatie 
van 1972/'73 van het instrument van de brief gebruik 
hebben gemaakt, bewezen, hoe belangrijk brieven 
voor een objectieve beoordeling van gebeurtenissen en 
verhoudingen zijn. Latere informateurs en forma
teurs hebben zich daarbij terecht aangesloten . 
Ook bij een streven naar een objectieve weergave van 
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gesprekken en gebeurtenissen blijven aantekeningen 
en dagboeken de weergave van wat de betrokkene 
meent geconstateerd en gehoord te hebben. Boven
dien vindt men in deze geschriften tal van mededelin
gen van derden, die de steller van de aantekening niet 
geverifieerd heeft. 'X vertelde mij, dat IJ geen minis
ter in het kabinet, dat Z aan het formeren is, wil wor
den, omdat hij dan moeilijkheden met leden van zijn 
gezin ducht.' Het voorbeeld is uit het leven gegrepen. 
De schrijvers behandelen Burgers politieke levensgang 
vanaf zijn studententijd, aan het einde waarvan hij lid 
van de SDAP werd. Volledig is het relaas niet. Het lid
maatschap van de Eerste Kamer en van het Europees 
Parlement en dat van de Raad van State worden niet 
behandeld. Ik vind dat jammer, omdat Burger zich 
ook in deze lichamen gezag verworven heeft. Zo heeft 
hij in de Eerste Kamer een in politiek en juridisch op
zicht meesterlijke rede gehouden over een ook en 
vooral door Nederland bevorderde praktijk bepaalde 
zaken niet via de organen van de EEG te regelen, maar 
daarbuitenom door 'vertegenwoordigers van de rege
ringen der lid-staten van de Europese Economische 
Gemeenschap in het kader van de Raad (van Ministers 
van Buitenlandse Zaken) bijeen'. Voor Nederland 
moesten die besluiten dan door een wet bekrachtigd 
worden. 
Burger liet van die hele constructie geen spaan heel en 
toonde aan, dat zij door een juridische truc bevorder
de, dat de Europese Commissie en het Europees Parle
ment klein gehouden werden. In het Europees Parle
ment was hij een begeerd rapporteur en had hij ook 
buiten de socialistische fractie gezag. 
Van hetgeen zich binnen de Raad van State afspeelt 
weten wij officieel niet veel, maar er is over de posiite 
van de individuele staatsraden binnen het college best 
wat te weten te komen . 

Markant 
Ik zal mij niet begeven in een weergave van het boek. 
Evenmin zal ik feiten en oordelen, die niet of slechts in 
een bepaald opzicht juist zijn signaleren. Dat kan 
gauw de indruk wekken van vlooienzoekerij. Wel 
breng ik een aantal voor een kijk op de persoon van 
Burger markante punten naar voren. 
Interessant is een korte polemiek van hem met A.A. 
van Rhijn in 1932 over zijn keuze voor de SDAP. Van 
Rhijn had in het christelijk historische dagblad De Ne
derlander kritiek geoefend op het toetreden van ' posi
tieve christenen' tot de SDAP. Daarop reagerende liet 
Burgers in gespierde taal blijken, dat hij door zijn toe
treden tot die partij mede tot uitdrukking had willen 
brengen, dat de gedachte van christelijke partij forma
tie principieel verwerpelijk was. I Dat standpunt is be
palend gebleven voor zijn optreden in de politiek. Bur
ger is een echte anti-clericaal gebleven, een tegenstan
der van het vorm geven aan een christelijke levens
overtuiging door middel van eigen politieke en maat
schappelijke organisaties. Illustratief daarvoor is een 
politiek pamflet voor de verkiezingen van 1959 Voor 
of tegen een rechts kabinet. 
Daarnaast heeft hij ook altijd het belang van deelne
ming van de PvdA aan een kabinet in het oog gehou-
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den, ook wanneer dat alleen mogelijk was met christe
lijke partijen. De anti-clericaal en de politieke realist 
hebben elkaar in de regel goed in evenwicht gehouden. 
Ik wijs op een tweede facet, dat typerend is voor Bur
gers krijgskunde. Bij conflicten met coalitiegenoten 
en vooral bij kabinetsformaties hanteerde hij een 
vuistregel, dat men zich niet moet laten afleiden door 
de wederpartij of door derden van wat men zich als te 
bereiken doel heeft gesteld. Drees, aldus Burger, liet 
zich te veel beïnvloeden door wat Romme als onover
komelijke bezwaren tegen het door Drees opgestelde 
regeringsprogramma voordroeg. Zonder zich te ver
diepen in wat Romme werkelijk wiJde als oplossing 
van de kabinetscrisis, meestal handhaving van de be
staande coalitie, legde Drees dan zijn opdracht zonder 
meer neer. 
Op een andere manier liet Den Uyl zich afleiden van 
het beoogde doel. Hij liet zich te veel gelegen liggen 
aan wat partijvoorzitter, partijbestuur of partijraad 
zeiden of naar zijn mening zouden zeggen. Volgens 
Burger moet men zich niet bij voorbaat door geopper
de of te verwachten bezwaren van partij instanties in 
zijn onderhandelingen laten belemmeren. Wel moet 
men zo opereren, dat hetgeen men tenslotte als resul
taat bereikt overtuigend bij partij instanties verdedigd 
kan worden. Natuurlijk moet het onderhandelen op 
een zodanige manier plaats vinden, dat de wederpartij 
op een voor haar niet aantrekkelijk punt neen moet 
zeggen of toestemmen in een voor beide partijen welis
waar niet geheel bevredigend, maar toch aanvaard
baar resultaat. Burger hanteerde daartoe in 1973 het 
instrument van de brief. Gelukkig heeft Gerda Brauti
gam (Gedogen schreef hij gaat van au, Amsterdam 
1973) er voor gezorgd, dat we niet naar het Rijksar
chief behoeven te gaan om deze staaltjes van formatie
kunst te kunnen genieten. Hierbij moet men beden
ken, dat iedere formatie eigen trekken vertoont, waar
op men niet zonder meer een in het verleden vrucht
baar gebleken procédé kan toepassen. Als algemeen 
uitgangspunt zijn de premissen van Burger echter 
waardevol. 
Hieraan verbind ik twee opmerkingen over de forma
tie van '73. De schrijvers zeggen (blz. 216), dat de eer
ste opdracht tot formatie, die Burger kreeg: 'een kabi
net te formeren, dat geacht kan worden in voldoende 
mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen 
ondervinden', de Soestdijkse formule voor de forma
tie van een minderheidskabinet was. De formule be
doelt echter te zeggen, dat de voldoende steun in de 
volksvertegenwoordiging ook op andere wijze mag 
blijken dan door een regeerakkoord, waaraan fracties 
zich uitdrukkelijk binden. Burger heeft de formule 
dan ook terecht zo opgevat, dat hij niet voort kon 
gaan, toen Andriessen een duidelijke uitspraak, dat 
hij zijn fractie zou aanraden te beginnen met het kabi
net te steunen, vermeed. 
Mijn tweede opmerking is, dat Burger zich niet hield 
aan zijn eigen stelregel, toen hij zijn afkeer van de 
CHU een te ruime teugel gaf en haar buiten de forma
tie trachtte te manoeuvreren. Het heeft een haar ge
scheeld of daardoor was zijn formatie mislukt. Geluk
kig is hij daarop - grommend, ik weet het uit eigen er-

varing - terug gekomen. Boersma en ik hebben daar
op met grote klem aangedrongen. 
Een laatste kanttekening bij het relaas over de forma
tie van '73. Boersma kan niet tegen Burger gezegd heb
ben, dat ik 'graag naar het clubje van Den Uyl wilde 
overstappen' (blz. 242). Wij hebben in de weken, die 
vooraf gingen aan Boersma's bezoek aan Burger geen 
ander contact gehad dan dat wij allebei de vergaderin
gen van de AR-fractie in de Tweede Kamer bijwoon
den. Dat was in die weken niet de plaats om over het 
zitting nemen in een kabinet-Den Uyl van gedachten te 
wisselen! Evenmin is juist, dat het in beginsel ja zeg
gen tegen Burger bij mij 'van een leien dakje' is ge
gaan. Ik moest er nogal wat voor opgeven - onder an
dere het lidmaatschap van de Europese Commissie 
van de rechten van de mens in Straatsburg, waaraan ik 
zeer gehecht was - en ik zou een departement krijgen, 
dat ik niet begeerde. Ik heb dan ook in de vierentwin
tig uur tussen afspraak tot en bezoek aan Burger goed 
moeten nadenken. Dat resulteerde in een: in beginsel 
ja, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 
Die voorwaarden zijn ingewilligd. 
Een laatste markant punt in Burgers loopbaan: zijn 
conflict met Gerbrandy, in het bijzonder over de zui
vering wanneer Nederland bevrijd zou zijn. Een rede
voering van Burger op 14 januari 1945 in het bevrijde 
Zuiden gehouden, leidde tot zijn door Gerbrandy niet 
elegant bevorderde ontslag als minister van Binnen
landse Zaken. Wie zich in het conflict verdiept, kan 
het slechts begrijpen, als hij rekening houdt met de 
omstandigheden, waaronder een regering in balling
schap moet werken: omstandigheden die leiden tot 
kleine en grote spanningen, achterklap en wantrou
wen over en weer. Het metterdaad springende punt 
was deze zin in Burgers radiorede: 'Want het gaat niet 
om het vinden van begane fouten, maar om het vinden 
van hen, die fout zijn geweest' (blz. 77). 
Die zin was in overeenstemming met Burgers reeds 
eerder geuite opvatting, dat men moest oppassen de 
zuivering perfectionistisch aan te pakken door ieder 
twijfelachtig gedrag in de bezettingstijd als onvader
landslievend en collaboratie aan te merken. Burger be
doelde: laat men degenen, die niet dapper waren of die 
zo nu en dan eens iets gedaan hebben, waarvan de 
vijand profijt had, maar die qua gezindheid aan de 
goede kant stonden en daarvan ook blijk hebben gege
ven, laten lopen. Zij echter, die goed fout waren en 
daardoor uit overtuiging voor of met de vijand werk
ten, moeten streng worden gestraft. De 'kleine men
sen' die niet flink waren geweest, maar die overigens 
niet veel kwaad hadden aangericht, moest men niet 
vervolgen. 
Het verloop van de bijzondere rechtspleging, van de 
tuchtrechtspraak van de tribunalen en van de zuive
ring van ambtenaren, bedrijfsleven en van de culturele 
sector heeft Burger in het gelijk gesteld. 
Naar mijn mening ligt de verklaring van het conflict 
mede hierin, dat Burger en Gerbrandy enkele verwan
te karaktertrekken hadden: beiden eigenzinnig en op 
bepaalde punten krachtig overtuigd van de juistheid 
van de eigen overtuiging. 
Van Esterik en Van Tijn hebben een boek geschre-
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ven, dat via de politieke levensloop van Burger tal van 
interessante bijzonderheden over de parlementaire ge
schiedenis na de Tweede Wereldoorlog, die tot nu toe 
niet bekend waren, op een plezierige manier geordend 
in de openbaarheid brengt. Hoeveel waardering ik 
voor hun boek heb, de ondertitel Een leven lang dwars 
acht ik niet gelukkig. Een dwarsligger is iemand, die 
voortdurend tegen de stroom in gaat en die zich daar
door vaak innerlijk verwijdert van de groep, waartoe 
hij hoort. Een dwarsligger loopt het gevaar, dat het le
ven in conflicten een levensvulling wordt. Tussen de 
dwarsligger en de querulant ligt op den duur vaak één 
stap. 
Zo treedt Burger in dit boek niet naar voren en zo is hij 
ook niet. Bij de keuze van de middelen om het ge
wenste doel te bereiken verliest hij dat doel niet uit het 
oog. Dat hij daarbij nogal ruig te werk gaat - niet 
door hemzelf gezochte inspraak is hem zelden aange
naam -, doet de zaak veelal geen kwaad. Hij behoort 
tot de gelukkige mensen, van wie men dingen aan
vaardt, die men van geen ander zou aanvaarden. Ook 
dat heeft hij met Gerbrandy gemeen. 
Van Esterik en Van Tijn maken duidelijk, dat Burger 
politiek eenmaal een beslissende keus deed, het toetre
den tot de SDAP, een socialistisch revisionistische 
partij van arbeiders. Aan die keus is hij trouw geble
ven. Partijgenoten, die geporteerd waren voor een 
omzetting van de SDAP in een brede, linkse volkspar
tij, bezag hij met scepsis, soms zelfs met wantrouwen. 
Hij is er altijd op uit geweest de PvdA de band met de 
socialistische vakbeweging te doen behouden en een 
directe relatie te zoeken met de arbeiders en de maat
schappelijk aan hen verwante groepen. Zoals de 
schrijvers het met een 'aardig beeld aanduiden, hij 
moet niet veel hebben van mensen, dje niet zo zeer het 
rode vaandel volgen als wel zich hechten aan het rode 
pluche van een ministerzetel. 
In verbondenheid met zijn partij heeft Burger getracht 
tegelijk zijn land te dienen. Niet een dwarsligger, wel 
een doorzetter. Een man ook van persoonlijke moed 
en een staatsman van formaat. Terecht is hij daarom 
tot Minister van Staat benoemd. Tenslotte, wie hem 
nader mocht leren kennen, heeft ervaren, dat hij ook 
nog een hartelijk mens is. 

W.F. de Gaaij Fortman is oud-minister van Binnen
landse Zaken. 

Noten 
1. Het lijkt mij passend er aan te herinneren dat Van Rhijn 

in 1946 bij de oprichting van de PvdA tot haar is toegetre
den. 

Pen op Papier 

Opmerkingen over het beginselprogramma 

Democratie en socialisme zijn de twee pijlers van de 
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Partij van de Arbeid. De volgorde is onbelangrijk: let 
men op de historie dan begint men met de democratie, 
wil men het onderscheid met de andere grote partijen 
benadrukken, dan verdient het socialisme het eerst ge
noemd te worden. Beide zijn fundamenten voor de 
partij. Indien iemand zou aantonen dat democratie 
een onmogelijkheid is, Of het socialjsme een waan
denkbeeld, dan is de Partij van de Arbeid failliet. Als 
een van de pijlers ondeugdelijk blijkt, gaat de partij 
ten onder. 
In een beginselprogramma moet het punt van uitgang, 
het beginsel, duidelijk zijn weergegeven. Een beschou
wing over de maatschappij mag interessant zijn, maar 
komt met voorop bij een uiteenzetting van de grond
slag van een partij. 
Nu bestaat de democratie naar inhoud uit vrijheid en 
gelijkheid, en het socialisme legt vooral de nadruk op 
het laatstgenoemde, maar het eerste mag nooit afwe
zig zijn . Het huidige beginselprogramma, van 1977, 
spreekt veel over 'gelijkheid', maar noemt de compo
nent 'vrijheid' nauwelijks, en dan nog vaak om het be
grip, in zijn individuele zin, te bestrijden . Op de laat
ste bladzijde komt ook vrijheid voor uiteraard, zoals 
te verwachten was, nà de gelijkheid. En zo is ook de 
strekking van het hele verhaal. Maar wie het socialis
me ziet als negentiende en twintigste-eeuwse beleving 
van de democratie, mag bij de vaststelling en beschrij
ving ervan in een beginselprogramma de vrijheid niet 
wegmoffelen, terwijl men voortdurend over gelijk
heid spreekt. 
Als onze partijgenoot P. Kalma (SenD, 1984/12) zegt 
dat het beginselprogramma na zeven jaar aan een 
grondige herziening toe is, moeten wij hem volmondig 
gelijk geven, alleen al op grond van het bovenstaande. 
Maar er is nog meer. Het langdradige betoog, achten
dertig bladzijden lang, herhaalt zich telkens, van tijd 
tot tijd onderbroken door exclamaties, en is allesbe
halve een program. Het is onbegrijpelijk hoe een vak
filosoof, partijgenoot Nauta, hier een beslissende 
hand in heeft gehad. 
Kort en krachtig moeten de beginselen worden gefor
muleerd, en hoogstens in algemene lijnen uitgewerkt. 
Vergelijken we het Leidse program van 1912 van de 
SDAP (omstreeks 1930 nog eens met commentaar van 
Wiardi Beckman uitgegeven) dan begint dat wèi met 
een beschouwing over de ontwikkeling van de maat
schappij maar laat al gauw de vurige taal horen van 
Toelstra, en eindigt met het sonore (ik citeer uit het 
hoofd): 'de partij is in dit streven onoverwinnelijk, 
omdat zij een historische taak vervult: de mensheid te 
verlossen van een stelsel dat maatschappelijk ver
ouderd en zedelijk veroordeeld is'. Ook het sobere, 
maar duidelijke en goed formulerende beginselpro
gramma van de Partij van de Arbeid van 1946 had be
ter als model kunnen dienen, dan het nu aangenomen 
taaie en onjuiste verhaal. * 
Nodig is een duidelijke, en vooral inspirerende om
schrijving van het doel waarnaar gestreefd en de mid
delen die gebruikt moeten worden. Een bladzijde of 
vijf is meer dan genoeg; daar hoeft geen college in so
ciale economie bij. Reformisme mag (ja moèt, nu het 
bij de communisten steeds als scheldwoord wordt ge-



bruikt) genoemd worden, omdat de hervorming van 
maatschappij en staat het grote doel en middel is. 
Uiteraard kan gewezen worden op de inherente geva
ren: opportunisme, bij coalitievorming voor de hand 
liggend, blindheid bij bestuurders of vertegenwoordi
gers door eigen positie en beïnvloeding door tegen
standers. 
Mondige formulering, met zicht op het doel : dat moet 
het nieuwe beginselprogramma worden. 

A . Brink, Delfzijl 

• In het religieus-socialistische blad Tijd en Taak sluit de 
hoofdredacteur B. Barends zich aan bij het oordeel van P . 
Kajma, dat herziening dringend nodig is. 

Geen zorgplicht voor samenwonenden 

Omdat ieder mens er één is, en niet de helft van een 
stel, zo luidt de titel van een PSP-brochure I over de so
ciale zekerheid. Daarmee geeft de PSP aan dat voor 
het beleid van de overheid primair het individu cen
traal moet staan, ongeacht welke (seksuele) relaties 
men in de privé-sfeer onderhoudt. Dit betekent sociale 
zekerheid voor iedereen, (herverdeeld) werk voor 
iedereen, belastingheffing per individu, etcetera. 
Wie denkt dat dit toch zo logische en consequente uit
gangspunt door de grote partijen wordt gedeeld, komt 
bedrogen uit. 
Van het CDA is van oudsher bekend dat het traditio
nele gezinsstructuren een warm hart toedraagt, en dat 
het individu allereerst als lid van het gezin moet wor
den beschouwd. Verrassender is de stellingname van 
VVD en PvdA. De VVD, toch tot in haar ziel doorge
drongen van de vrijheid van het individu en wars van 
zedenmeesterij van de staat, is blijkbaar bezweken 
voor de bezuinigingsdrang van het huidige kabinet en 
heeft inmiddels laten zien geen (onoverkomelijke) 
moeite te hebben met een beleid, dat steeds meer men
sen van elkaar afhankelijk maakt. De opstelling van 
de VVD ten aanzien van de Wet Tweeverdieners ofhet 
voordeurdelersbeleid in het kader van de Algemene 
Bijstandswet moge dit illustreren. 
Maar oo~k de opstelling van de PvdA is discutabel. 
Hoewel deze partij vanuit haar oppositierol kritische 
geluiden laat horen, heeft zij geen principieel an
dersluidend standpunt ingenomen. Althans de 
Tweede-Kamerfractie van de PvdA is bij de behande
ling van de Wet Tweeverdieners uitgegaan van de 
draagkracht van de zogenoemde ' samenlevingseen
heid' . Met andere woorden, een mens is volgens de 
PvdA-fractie in de eerste plaats 'de helft van een stel', 
en daarna pas een individu. 
In de PvdA als partij is men er overigens nog steeds 
niet uit hoe het draagkrachtbeginsel van een leefeen
heid gecombineerd kan worden met het streven naar 
individualisering. Geen wonder dat men er niet uit
komt, want het onverenigbare kan nu eenmaal niet 
worden verenigd. Een keuze is derhalve noodzakelijk. 
De Rooie Vrouwen in de PvdA schijnen die keuze in
middels te hebben gemaakt2 , te weten individualise
ring. Een en ander impliceert niet dat draagkracht dan 

geen rol speelt; integendeel, mits deze maar niet ge
koppeld wordt aan de leefeenheid , maar gewoon aan 
het individu. De PvdA zal als partij te zijner tijd deze 
keuze ook wel maken . De eerste serieuze geluiden in 
die richting (herverdeling van arbeid, drastische ar
beidstijdverkorting, en de mogelijke invoering van 
een basisinkomen, als voorwaarden voor individuali
sering) zijn reeds te horen vanuit verschillende regio
nen van de partij . 

Overheidsbemoeienis 
Met name na de Tweede Wereldoorlog is, terecht, 
sprake geweest van een toenemende overheidsbemoei
enis met de sociaal-economische positie van de ingeze
tenen van dit land. Talloze wetten en regelingen zijn in 
werking getreden, die sociale zekerheid beoogden en 
een eerlijke verdeling van lasten nastreefden via 
premie- en belastingheffing. Veel is in dit verband be
reikt, maar de overheid schroomde niet om zich meer 
en meer in te laten met het privé-leven van de burgers 
en de persoonlijke bestedingsvrijheid. Niet alleen de 
hoogte van (minimum) lonen en uitkeringen was on
derwerp van politieke discussie, ook de wijze waarop 
verschillende burgers met hun geld omgingen werd 
meegewogen bij de besluitvorming en bij de uitvoering 
van het beleid. Een oerwoud van regelingen is inmid
dels het resultaat daarvan en de mensen, waarom het 
allemaal te doen was, snappen er allang niets meer van 
en weten in de verste verte niet in welke belastingta
riefgroep zij vallen, of op welk uitkeringsbedrag zij 
recht hebben. 
Op deze tendens wil ik iets dieper ingaan aan de hand 
van de fiscale aanpak van de zogenoemde ' tweeverdie
ners', en in het bijzonder het door de Staatssecretaris 
van Financiën verwoorde beginsel om in principe on
gehuwd samenwonende individuen als leefeenheid te 
beschouwen. Het behoeft geen betoog dat de tweever
dienerswet uit bezuinigingsmotief geboren is. Men 
zocht een melkkoe en heeft haar gevonden. 
In de discussie over de Wet Tweeverdieners is nauwe
lijks aandacht besteed aan het principiële karakter er
van, te weten de bemoeienis van de staat met het indi
viduele bestedingspatroon . Met welk recht immers 
kan een overheid ingrijpen in de persoonlijke beste
dingsvrijheid van haar burgers? 
Via de tweeverdienerswet heeft het begrip draagkracht 
een wel heel eigenaardige betekenis gekregen. Want 
zodra je als burger in de huisvestingssfeer probeert te 
bezuinigen door huisvestingsvoorzieningen samen te 
delen, staat de fiscus gereed om dit 'voordeel' af te ro
men. Inderdaad, een heel eigenaardige ontwikkeling. 
Immers, een ieder zou het krankzinnig vinden als de 
belastinginspecteur zwart-wit televisiekijkers hoger 
zou aanslaan, omdat zij meer draagkracht over zou
den houden dan kleurentelevisiekijkers . 
Evenzeer zou niemand het in zijn of haar hoofd halen 
om fietsers meer belasting te laten betalen dan autorij
ders, omdat de eersten meer draagkracht kan worden 
toegerekend dan de laatsten. En zouden we het nor
maal vinden dat de belasting hoger is voor mensen die 
samen in één auto in hun vakantie naar Spanje reizen, 
vanwege het genoten schaalvoordeel? Neen, ook dat 

socialisme en democratie 
nummer 4 

141 april 1985 



socialisme en democratie 
nummer 4 

zien we als een doodgewone privé-zaak, vallend bin
nen de persoonlijke bestedingsvrijheid. 
Zo zal het de belastingdienst ook niet uitmaken, of u 
met uw overbuurvrouw samen een abonnement op een 
dagblad heeft, of samen met de buurjongen de Donaid 
Duck leest, of met uw andere buurman een wasmachi
ne gezamenlijk in gebruik heeft. Straatdelers en zij
muurdelers zijn (nog) geen relevante begrippen voor 
de belastingdienst. (Toch is het bekend dat hoekhui
zen meer stookkosten met zich meebrengen, dan ande
re rijtjeshuizen met twee gedeelde zijmuren). 

Samenwonen 
Maar heel anders treedt de overheid op wanneer een 
voordeur gezamenlijk wordt gedeeld en dus (?) een ge
meenschappelijk huishouden wordt gevoerd. (Het ka
binet is er niet in geslaagd te definiëren wat onder ge
meenschappelijk huishouden moet worden verstaan, 
zodat zij er maar vanuit gaat dat samenwoners een ge
meenschappelijk huishouden voeren, tenzij het tegen
deel wordt aangetoond.) Nu zegt de overheid ineens 
wel dat er van schaalvoordeel sprake is, dat er derhal
ve meer draagkracht kan worden toegekend, en dat de 
Minister van Financiën daarvan een deel mag op
eisen. l (Dit geldt overigens weer niet voor kloosterlin
gen. Volgens de Staatssecretaris van Financiën zijn 
dat echte alleenstaanden, terwijl juist bij deze bevol
kingsgroep het voeren van een gemeenchappelijke 
huishouding in de zin van het samen delen van de bin
nenkomende financiën een veel voorkomend ver
schijnsel is. Wie het nog kan volgen, mag de hand 
opsteken). 
Dat deze redenering op drijfzand berust, kan aan de 
hand van de volgende voorbeelden worden aange
toond. 
1. Twee mensen, ieder afzonderlijk het minimumloon 
verdienend, ieder afzonderlijk in een tweekamerwo
ning wonend met een huurprijs van vierhonderd gul
den elk, besluiten samen te gaan wonen in de tweeka
merwoning van één van beiden. Hoewel zij hiermee 
veel woongenot moeten inleveren, hebben beiden toch 
hiertoe besloten, teneinde wat meer financiële ruimte 
over te houden om te kunnen besteden aan zaken, 
waar zij voorheen niet aan toe kwamen. Met andere 
woorden, zij geven voortaan minder prioriteit aan het 
wonen, en meer prioriteit aan andere zaken. 
2. Het tweede voorbeeld. Twee mensen, ieder een in
komen genietend, apart wonend in tweekamerflats 
met een huurprijs van tweehonderd gulden per maand 
elk, besluiten samen te gaan wonen. Hun oog valt op 
een huurhuis van vierhonderd gulden per maand. 
Weliswaar is dit nieuwe huis wat klein voor twee men
sen (namelijk drie kamers; voor meer dan drie kamers 
komen zij niet in aanmerking voor een woonvergun
ning), maar ze geven toch, ondanks de relatieve meer
kosten, de voorkeur aan het samenwonen. Het schaal
nadeel van het samenwonen wordt op de koop toege
nomen. 
In beide voorbeelden komt de fiscus om de hoek kij
ken, om vervolgens betrokkenen zwaarder dan voor
heen te belasten; het zijn nu 'tweeverdieners' gewor
den. Deze twee voorbeelden laten zien dat het gemak, 
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waarmee de overheid en verschillende auteurs (bij
voorbeeld Vernooij in Intermediair d.d. 28 september 
19844) bijna vanzelfsprekend uitgaan van de schaal
voordelen van het samenwonen, op zijn minst onzorg
vuldig genoemd kan worden. Dit nog afgezien van de 
vraag of het wel zo logisch is dat schaalvoordeel belast 
dient te worden. 
Overigens valt ook vanuit de optiek van de woning
nood nogal wat aan te merken op dit beleid. Niet een 
ontmoedigingsbeleid, maar stimuleringsbeleid, ge
richt op 'samen wonen', zou eerder voor de hand heb
ben gelegen. 

Zorgrelatie 
Samenvattend heeft de overheid twee principieel on
juiste keuzen gemaakt. 
I . Het ongehuwd samenwonen wordt geforceerd inge
past en ingekaderd in de traditionele huwelijkswetge
ving, in plaats van een beleid dat erop gericht is om de 
positie van de gehuwde (niet-kostwinnende) partner 
- in verreweg de meeste gevallen een vrouw - te ver
stevigen door middel van individualisering. 
2. De overheid telt inkomens en uitkeringen van twee 
of meer mensen op, om vervolgens van draagkrachti
ge tweeverdieners te spreken. Een sterk staaltje taal
vervuiling. In plaats daarvan had de term tweeverdie
ner beter gepast bij iemand die twee inkomens heeft. 
Iemand met een inkomen van bijvoorbeeld tachtigdui
zend gulden per jaar zou met recht een tweeverdiener 
kunnen worden genoemd, iemand met honderdtwin
tigduizend per jaar een drieverdiener, enzovoort. Het 
begrip draagkracht is in dit verband overduidelijk, 
evenals de noodzaak tot verdere nivellering van indivi
duele inkomsten. 
Het tweede punt spreekt voor zichzelf, maar bij het 
eerste wil ik nog enige aanvullende kanttekeningen 
plaatsen. Tegenstanders van individualisering wijzen 
op de zorgrelatie C.q . zorgplicht, die tussen samenwo
nende partners zou (moeten) bestaan. Staatssecretaris 
Koning schroomt niet het volgende in de Tweede Ka
mer te verklarenS: 'Op grond van de zorgplicht die ge
huwdenjegens elkaar uit de wet hebben is het alleszins 
verantwoord er van uit te gaan dat de ene echtgenoot 
de andere onderhoudt, indien de ander geen of een 
zeer gering inkomen heeft. In het wetsvoorstel (Wet 
Tweeverdieners, KT) wordt er van uitgegaan dat op 
gelijke wijze een feitelijke zorgrelatie kan worden aan
genomen ten aanzien van ongehuwd samenwonenden 
boven de 27 jaar. Veelal zal het hier gaan om situaties 
van jarenlang samenwonen vanuit een affectieve rela
tie'. (Terloops wordt hier overigens het begrip affec
tieve relatie als belastingrechtelijk relevant element 
opgevoerd! De Staatssecretaris gaat er blijkbaar van
uit dat affectiviteit tussen mensen automatisch ge
paard zou moeten gaan met het opgeven van de maat
schappelijke, sociaal-economische zelfstandigheid 
van de partners. Als je een bed deelt moet je in de visie 
van de Staatssecretaris ook de portemonnaie delen). 
Dit standpunt van de Staatssecretaris gaat voorbij aan 
een groot deel van de maatschappelijke werkelijkheid. 
Veel mensen wonen wel samen in een woning, maar 
hebben een volledig gescheiden huishouding en hou-



den hun financiën strikt gescheiden. 6 En een overheid 
begeeft zich wel op zeer glad ijs als ook de emotionele 
aspecten van een relatie een rol zouden gaan spelen. 
Bovendien is een eventuele zorgrelatie c.q. zorgplicht 
een zaak waarover volwassen mensen zelf wel kunnen 
beslissen. Bij onenigheid over gemaakte afspraken 
kunnen partijen naar de civiele rechter stappen. De 
overheid bezit geen titel om deze mensen een huwelijk
se relatie op te dringen, die zij immers bewust niet zijn 
aangegaan. Integendeel, politici zouden zich beter 
kunnen afvragen of het instituut huwelijk überhaupt 
nog wel in de Nederlandse wetgeving gehandhaafd 
moet worden. Overwegingen van deregulering en indi
vidualisering pleiten er voor om die vraag negatief te 
beantwoorden. 

Kees Tazelaar, Leiden 

Noten 
I. Omdat ieder mens er één is, en niet de helft van een stel, 

de visie van de PSP op Sociale Zekerheid, uitgave PSP, 
Amsterdam, april 1984. 

2. Concept-manifest Vrouwen en geld, Rooie Vrouwen 
PvdA, september 1984. 

3. Memorie van Toelichting Wet Tweeverdieners, Tweede 
Kamer 1983-1984,18.121. 

4. 'Een huwelijk in deelpakketten' , Fons Vernooij, Inter
mediair, 20e jaargang nr . 39, 28 september 1984. 

5. Handelingen Tweede Kamer naar aanleiding van Wet 
Tweeverdieners. 

6. T. R. Hidma heeft in de NRC d.d. 20 september 1984 te
recht gewezen op de zeer verschillende motieven of toe
valligheden, waarom mensen samen in een pand wonen. 

7. Arbeid, een eigenaardig medicijn, Hans Achterhuis, Am
bo, Baarn, 1984, pagina 140. 

8. Haagse Post, 22 september 1984, nr. 38. 

Geen arbeidsplicbt 

Het valt niet licht te reageren op een artikel waarin te
gen visies van verschillende mensen stelling wordt ge
nomen terwijl men in het algemeen slechts voor eigen 
standje kan opkomen. Nog moeilijker is zoiets indien 
men het op veel punten met de auteur van zo'n artikel 
eens is. Aangezien wij ons echter ook weer niet geheel 
in Marijke Linthorst's bijdrage aan SenD 85/1, blz. 
31-35 - 'Arbeidstijdverkorting en de "keuzevrij
heid" van vrouwen' - kunnen vinden, en zij tevens 
haar scherpste pijlen op ons afvuurt, willen wij haar 
kritiek niet helemaal onweersproken laten. 
Het is een onjuiste en onheuse voorstelling van zaken 
om ons af te schilderen, zoals Linthorst op blz. 31 met 
enig omhaal van woorden doet, als 'tegenstanders van 
een drastische arbeidstijdverkorting' . Op verschillen
de plaatsen, maar in het bijzonder in ons door Lint
horst zelf aangehaalde artikel 'Herverdeling van ar
beid en klasse(n) compromis' in het Vierde jaarboek 
voor het democratisch socialisme (blz. 64-112) houden 
wij in het kader van een speurtocht naar een vernieu
wing van de fundamenten van de verzorgingsstaat en 
van een 'sociaal-democratische maatschappelijke ont
wikkeling' juist een krachtig pleidooi voor vergaande 
arbeidstijdverkorting. Ons belangrijkste oogmerk 

daarbij is echter niet, zoals bij Linthorst, de deelname 
van alle vrouwen aan de betaalde arbeid als voorwaar
de voor hun maatschappelijke zelfstandigheid en voor 
een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid 
tussen man en vrouw, zij het dat wij het eerste zeer 
wenselijk vinden en het tweede een belangrijk uit
gangspunt bij het hele concept van arbeidstijdverkor
ting. 
Het belangrijkste dat we met het pleidooi voor ATV 
voor ogen hebben is bestrijding van de werkloosheid 
en herstel van volledige werkgelegenheid in het kader 
van een nieuw compromis tussen economische effi
ciency en sociale rechtvaardigheid, tussen kapitaal en 
arbeid, dat naar wij menen aan de basis ligt van de na
oorlogse verzorgingsstaat. In dat verband wijzen wij 
ook het basisloon als oplossing af omdat zulks naar 
onze schatting de huidige kloof tussen actieven en in
actieven eerder zal verbreden dan dichten. 
Aan de andere kant menen wij dat aan de doorvoering 
van arbeidstijdverkorting wel enkele (in de tijd geme
ten wellicht relatieve) grenzen zijn gesteld. Die betref
fen enerzijds de eisen die inkomenspolitiek en be
drijfseconomie aan een dergelijke operatie stellen: an
derzijds menen wij dat niet voorbijgegaan kan worden 
aan de wensen die een groeiend aantal Nederlanders 
blijkt te koesteren ten aanzien van het aantal uren of 
de perioden dat men wil werken en het soort dienstver
band waarin. In dit verband hebben we gewezen op de 
tendens naar het opeisen van 'tijdsoevereiniteit' . Een 
pluriforme, open en democratische samenleving als de 
Nederlandse staat onzes inziens niet toe dat zo'n in
grijpend concept als arbeidstijdverkorting als paarde
middel wordt gehanteerd bij het in één klap oplossen 
van de werkloosheid van mannen en vrouwen en het 
opheffen van de onzelfstandigheid van de laatsten. In 
dat verband verzetten wij ons dus ook tegen het aan 
vrouwen opleggen van een 'arbeidsplicht', in het besef 
dat momenteel voor veruit de meeste mannen geldt dat 
zij om in hun levensonderhoud te voorzien de arbeids
markt moeten betreden. Anders dan Linthorst zouden 
we dat laatste echter geen arbeidsplicht (zelfs geen fei
telijke) willen noemen omdat het geen wettelijke ver
plichting betreft. Ook wij zouden het toejuichen als 
iedereen, die daartoe in staat is, werkte en onze A TV
strategie zal die arbeidsmarktparticipatie ook sterk 
bevorderen, maar tot werk verplichten willen we nie
mand. 
Anders dan Linthorst en menigeen in de PvdA (daarin 
heeft ze gelijk) zien wij dan ook niets in het instellen 
van een 25-urige werkweek als norm. Onze norm is een 
nieuw compromis tussen economische efficiency, so
ciale rechtvaardigheid en (nieuw element) maatschap
pelijke pluriformiteit. Voor een politieke partij is een 
dergelijke formule uiteraard niet gemakkelijk han
teerbaar, een getal als 25 ligt veel beter in het gehoor. 
Niettemin hebben wij gewezen op een aantal inhoude
lijke en institutionele wegen waarlangs een strategie 
van arbeidstijdverkorting een veelbelovend sociaal
democratisch 'project' kan worden. Beschermend en 
voorwaardenscheppend beleid van overheidswege is 
daarbij een onmisbaar instrument. Maar belangrijker 
lijkt het ons weer ruimer baan te geven aan de maat-
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schappijhervormende ambities van de vakbeweging, 
in het bijzonder met het oog op de organisatie van het 
werk zelf waarvoor arbeidstijdverkorting in deze tijd 
van automatisering en drastische wijzigingen in het 
produktieproces enige kansen biedt. Vanzelfsprekend 
kan een door meer vrouwen bevolkte vakbeweging de
ze taak beter aan dan nu het geval is. Op langere ter
mijn verwachten we van een dergelijke benadering 
veel blijvender resultaten dan van de eenzijdig op 
staatsingrijpen en wettelijke voorschriften gerichte 
neiging die deels uit onmacht, deels uit gemakzucht in 
vrouwenbeweging en delen van de partij zo hardnek
kig is. 
Bovendien zijn we ervan overtuigd dat op die wijze de 
maatschappelijke aanvaarding (ook onder vrouwen) 
van vrouwelijke deelname aan de betaalde arbeid en 
van herverdeling van de huishoudelijke arbeid veel 
sneller zal groeien dan via een maatschappelijk polari
satieproces waartoe een eenzijdig tamboereren op 25-
urige werkweek en arbeidsplicht eventueel kan uitlo
pen. Per slot van rekening is in het afgelopen decen
nium 'sluipenderwijs' , ondanks sterk stijgende werk
loosheid, al het een en ander ten goede veranderd. Zo 
is het percentage betaald werkende vrouwen in Neder
land (op het totaal aan vrouwen in de 'werkende' leef
tijd) tussen 1975 en 1983 opgelopen van 31 tot 38,70/0 
(bron: OECD Employment Outlook, 1984). Ook in 
1982 en 1983 zette die groei door, terwij I toen de totale 
werkgelegenheid zelfs afnam. (Deze cijfers laten bo
vendien het informele circuit, waar nogal wat vrou
wen werk vinden, buiten beschouwing). Weliswaar 
schuilt in deze ontwikkeling vermoedelijk nogal wat 
'onvrijwillige' part-time arbeid, niettemin zijn deze 
cijfers een steun in de rug van hen die een strategie van 
arbeidstijdverkorting bepleiten die de maatschappij 
eerder bindt dan splijt. Dat moet Linthorst toch ook 
wat waard zijn. 

Paul Kalma en Marnix Krop, Amsterdam 

Naschrift Marijke Linthorst 

Het blijkt voor Paul Kalma en Marnix Krop een moei
lijke opgave om gelijke maatstaven aan te leggen voor 
mannen en vrouwen. Kalma en Krop geven toe dat de 
meeste mannen voor hun levensonderhoud zijn aange
wezen op deelname aan de betaalde arbeidsmarkt. 
Een situatie waarin deze vanzelfsprekendheid ook 
voor vrouwen geldt brengt in hun ogen een wettelijke 
arbeidsplicht voor vrouwen met zich mee. 
Op geen enkele manier is in mijn door hen gekritiseer
de bijdrage het invoeren van een dergelijke wettelijke 
verplichting bepleit. Kern van mijn betoog was dat er 
ten aanzien van mannen en vrouwen verschillende ver
wachtingen leven, die enerzijds de feitelijke keuzevrij
heid van mannen en vrouwen sterk beperken, ander
zijds een negatieve invloed hebben op de positie van 
vrouwen op de betaalde arbeidsmarkt. Op de onlangs 
door de Raad voor het Jeugdbeleid en de Emancipa
tieraad gezamenlijk georganiseerde conferentie 'Wil
ma wil werk' is uitvoerig gesproken over de belemme
ringen waar vrouwen en meisjes op de betaalde ar-

144 

beidsmarkt mee geconfronteerd worden. Geconsta
teerd werd bijvoorbeeld dat maar zeer weinig meisjes 
aan bedrijfsopleidingen deelnemen. Op de vraag of de 
overheid met behulp van financiële premies niet zou 
kunnen bijdragen aan vergroting van dit percentage, 
antwoordde de vertegenwoordiger van de werkgevers 
hiervan een enkel effect te verwachten. Geld is het pro
bleem niet, al is het meegenomen. Veel belangrijker is 
het feit dat investeren in meisjes risico's met zich mee
brengt: zij kunnen kinderen krijgen en zullen dan Of 
ophouden met werken Of in deeltijd gaan werken Of 
'onbetrouwbaarder' worden omdat zij bij bijvoor
beeld ziekte van huisgenoten vaker wegblijven. 
Overwegingen die voor jongens geen rol spelen, om
dat het niet vanzelfsprekend is dat jongens en mannen 
de verantwoordelijkheid hebben voor de verzorging 
van huishouden en kinderen. Veel vrouwen hebben 
die verantwoordelijkheid wel en daarom zijn zij het 
die om extra voorzieningen vragen: aangepaste werk
tijden, crèches en het al genoemde verlof bij ziekte van 
huisgenoten. Daarmee zijn vrouwen als groep voor 
bedrijven 'onbetrouwbaarder' en 'lastiger' werk
neemsters dan mannen . 
Kalma en Krop hanteren als norm een nieuw compro
mis tussen economische efficiency, sociale rechtvaar
digheid en maatschappelijke pluriformiteit. Ik sluit 
me van harte bij die norm aan. Op twee voorwaarden: 
maatschappelijke pluriformiteit zal gebaseerd moeten 
zijn op reëel bestaande mogelijkheden en niet op een 
fictieve 'keuzevrijheid ' en de sociale rechtvaardigheid 
zal ook betrekking moeten hebben op vrouwen. 
Sociale rechtvaardigheid betekent dat de vanzelfspre
kendheid dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de 
verzorgende werkzaamheden binnenshuis doorbro
ken wordt en vervangen wordt door een nieuwe van
zelfsprekendheid: dat ieder individu in eigen onder
houd kan voorzien en in staat gesteld wordt deze be
zigheden te combineren met de zorg voor zichzelf en 
anderen. 
Een dergelijk uitgangspunt maakt het ook overbodig 
om prioriteiten te stellen met betrekking tot ar
beidstijdverkorting, zoals Kalma en Krop doen (ATV 
is in hun ogen vooral van belang voor herstel van vol
ledige werkgelegenheid, een eerlijker verdeling van be
taalde en onbetaalde arbeid over mannen en vrouwen 
is daaraan ondergeschikt). Beide doelstellingen vallen 
dan samen. 
Een toekomstgerichte visie, waarbij het individu als 
uitgangspunt wordt genomen, hoeft overigens niet per 
definitie via eenzijdig staatsingrijpen en wettelijke 
voorschriften gestalte te krijgen. Er is geen enkele re
den waarom de vakbeweging, gesteund door voor
waardenscheppend beleid van de overheid, in het rea
liseren van deze maatschappijverandering geen grote 
rol zou spelen. 
Het combineren van werkgelegenheidsoverwegingen 
en emancipatieargumenten lijkt mij bij uitstek een 
strategie van arbeidstijdverkorting die de maatschap
pij bindt. En dat is me inderdaad wat waard. 

---



Lessen in geschiedenis 

Kenmerkend voor Reagan 's buitenlandse politiek is 
een eenvoudig zwart-wit schema: het communisme is 
de boosdoener, al wat zich daartegen verzet per defini
tie goed. Oost-West, Noord-Zuid: het rode gevaar is 
het eerste dat telt. Van het aantrekkelijke, tegelijk zo 
tegenstrijdige idealisme in Democratische buitenland
se politiek, van Roosevelt tot Carter, - machtsaan
wending ten dienste van hogere beginselen - is bij 
Reagan geen sprake. Beginselen hebben zich te schik
ken naar het dominante denkpatroon. Zo meent de 
Amerikaanse regering dat de verkiezingen in Nicara
gua een gemanipuleerde farce waren. Het regime kan 
slechts legitimiteit verwerven door een dialoog aan te 
gaan met 'het eigen volk' = de gewapende en ongewa
pende oppositie. Zulks moet leiden tot een 'werkelijk 
nationale' regering waarin de Sandinisten de macht 
met hun tegenstanders delen. Een zelfde beginsel 
wordt in buurland EI Salvador echter niet toegepast. 
Daar is volgens de Amerikanen het regime-Duarte na 
de verkiezingen juist volstrekt wettig en mag een dia
loog met het linkse verzet desnoods nog wel tot een 
soort vrede maar beslist niet tot 'power sharing' lei
den. 
Uit dit Amerikaans opportunisme spreekt een kien 
historisch besef. 'Deling van de regeringsmacht' is in 
een militair onwinbare burgeroorlog vaak een probaat 
middel om de macht alsnog over te nemen en de oude 
tegenstander uit te schakelen. Men denke slechts aan 
de 'nationale regering' die in Laos de guerillas van de 
Pathet Lao de weg naar de alleenheerschappij bereid
de. Wat Reagan echter ten diepste lijkt te drijven is de 
wens om een schijnbaar 'noodzakelijk' historisch pro
ces te keren. Waarom zouden labiele, innerlijk ver
scheurde Derde-Wereld-landen onveranderlijk in 
handen moeten vallen van sociaal weliswaar voor
uitstrevende bewegingen die echter na enige tijd stee
vast tot hardvochtige communistische dictaturen ver
worden? De lessen van de teleurgestelde Democraat 
Jeane Kirkpatrick (Dictatorships and Double Stan
dards, 1982) hebben in Washington school gemaakt. 
Vandaar: in EI Salvador moet de geschiedenis worden 
tegengehouden, in Nicaragua (als op Grenada) omge
bogen. 
Of de situatie in beide landen dit experiment in ge
schiedherschrijving rechtvaardigt, is de vraag. Boven
dien kunnen de wel zeer vuile handen, die Reagan be
reid is te maken, licht averechts uitwerken. Toch con
fronteer~ zijn politiek sociaal-democraten met een 
vaak verdrongen probleem: rechtse dictaturen komen 
en gaan, communistische blijven altijd bestaan. De 
dqor de Socialistische Internationale vis à vis de (van 
leninistische trekken zeker niet vrije) Sandinisten ge
volgde koers - warme, maar aan behoud van demo
cratie en pluralisme gebonden steun - lijkt gelukkig 
van gevoel voor dit dilemma doortrokken. Zo hoeft de 
geschiedenis zich niet per se te herhalen. 
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Niet bezuinigen op economische groei 

Met het economisch beleid is het hollen of stil staan. 
Nederland lijkt wel proeftuin voor de nieuwste theo
rieën, die dan ook maar meteen in hun meest extreme 
vorm worden uitgeprobeerd. Zo gaf na de oorlog de 
kersverse Keynesiaanse vraageconomie de toon aan. 
Het accent lag daarbij aanvankelijk, in de jaren vijf
tig, meer op export en investeringen dan op consump
tie, maar in het volgende decennium trokken de drie 
grote bestedingscategorieën gelijk op. Dat experiment 
liep tenslotte, in de jaren zeventig, uit op het fiasco 
van het kabinet-Den Uyl om met cumulerende vraag
impulsen de economie weer vlot te trekken uit de eer
ste oliecrisis . Er volgde toen een periode van inkeer, 
die politiek z'n uitdrukking kreeg in het kabinet- Van 
Agl. Een nieuwe aanpak tekende zich al wel af, maar 
in het beleid van alle dag werd de oude nog niet losge
laten. In de verwarring die daarvan het gevolg was, 
kon het gebeuren dat het financieringstekort van de 
Nederlandse overheid opliep tot recordomvang. 
En daarmee was tegelijk de voorwaarde vervuld voor 
het nieuwe beleidsexperiment van de jaren tachtig: de 
shocktherapie van de zojuist uit de Verenigde Staten 
overgewaaide aanbodeconomie. Inspiratiebron was 
de Britse premier Thalcher, geestelijk vader de Ameri
kaanse president Reagan, maar hun grote man van de 
praktijk werd de Nederlandse premier Lubbers. On
der zijn kabinet werd de koers van de economie maar 
even met bijna honderdtachtig graden verlegd. Neder
land opnieuw als proeftuin voor de internationale 
richtingenstrijd onder economen. Waar ter wereld 
werd het beleid zo rigoureus ontdaan van alle Keyne
siaanse 'nonsens' als bij ons. De Duitse dichter die 
dacht dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeur
de, zou er van hebben opgekeken. 

Financieringstekort en groei 
Tegen deze achtergrond heeft de PvdA vorige maand 
de eerste lijnen uitgezet voor een nieuw verkie
zingsprogramma; overigens nadat dit artikel werd ge
schreven. Gezien de electorale vooruitzichten van die 
partij is het resultaat daarvan niet van belang ontbloot 
voor de Nederlandse economie, maar meer maatge
vend wordt toch de beleidsruimte die de socialisten 
zich weten te verwerven in een eventuele regeringscoa
litie. En daarbij geeft niet alleen of in de eerste plaats 
het programma of de keuze van de partner - christen
democraten, liberalen of klein links - de doorslag, 
maar veeleer de inventiviteit waarmee de PvdA
ministers zelf de weerbarstige economische werkelijk
heid te lijf gaan. Het zo knellende financieringstekort 
mag dan door Lubbers en de zijnen fors zijn terugge
bracht - overigens meer dankzij de Amerikaanse 
vraagstimulering dan dankzij hun eigen aanbodbe-

leid - op basis daarvan kan de draad nog niet dom
weg worden opgepakt waar het kabinet-Den Uyl die in 
de jaren zeventig moest loslaten. Maar tussen het ex
pansiebeleid van toen en de aanpassingspolitiek van 
nu is er meer mogelijk dan men ons de laatste jaren 
vanuit Den Haag probeert voor te houden. Ik denk dan 
niet zozeer aan bestrijding van de werkloosheid via 
een ingrijpende arbeidsduurverkorting à la Van Dam 
en Van Kemenade, compleet met herbezetting. En ook 
niet aan bevordering van de werkgelegenheid door een 
niet minder ingrijpende herstructurering van de Ne
derlandse economie. Twee beleidslijnen die heel hard 
nodig zijn en overigens goed in elkaars verlengde kun
nen liggen, en zelfs wederzijds voorwaarden kunnen 
scheppen. Waar het mij om gaat is dat op beide fron
ten successen zullen uitblijven zolang op voorhand 
niet voldoende economische groei wordt geënta
meerd. En dáárvoor blijft, zeker bij het huidige inter
nationale herstel, de nationale overheidshuishouding 
toch het instrument bij uitstek. Er is dan ook geen land 
waar men het laatste jaar zo krachtig op de economi
sche rem is blijven trappen als in Nederland . 
En dat financieringstekort dan? Werkt de mate waar
in de Nederlandse overheidshuishouding is doorge
schoten in de rode cijfers niet als een zelfstandige be
lemmering voor economische groei? In zekere zin wel, 
maar niet zonder meer. In de economie heeft nou een
maal alles twee kanten. Het spreekt vanzelf dat ook 
een overheid z'n tekorten moet dekken en daarbij par
ticuliere investeerders op de kapitaalmarkt in de weg 
dreigt te lopen. Maar bij de huidige ruimte op die 
markt, nog afgezien van de gigantische kapitaal
export, hoeven we daar niet wakker van te liggen. Het 
gaat er maar om wat de overheid met dat geld doet. 
Particuliere vragers op de kapitaalmarkt besteden het 
niet per definitie beter. Een serieuzer probleem vormt 
voorlopig de jaarlijkse aflossing en rentevergoeding, 
dit laatste zeker bij de huidige stand van de (reële) ren
tevoet. En daarmee de noodzaak van herfinanciering 
in de toekomst. Ook deze retournering van overheids
geld vindt wel weer z'n weg in het economisch verkeer; 
daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar 
terecht laat minister Ruding niet af ons voor te reke
nen welke aanslagen op die manier gepleegd (gaan) 
worden op ons nationaal inkomen, met het risico van 
verdringing van andere overheidsuitgaven. Al aan het 
eind van de jaren tachtig kan het daarbij gaan om bij
na een dubbeltje van elke in Nederland verdiende gul
den. Een vicieuze cirkel waar een boekhouder met ver
antwoordelijkheidsgevoel nachtmerries van moet 
krijgen. 

Arnout Weeda 
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persoonlijke titel 

socialisme en democratie 
nummer 5 

147 mei 1985 



Spiraal doorbreken 
De grote vraag is dan - overigens meer voor de be
drijfsleiding, in dit geval het kabinet, dan voor die 
boekhouder - hoe zo'n fatale spiraal kan worden 
doorbroken. In elk geval niet door verder de knip op 
de beurs te houden, bijvoorbeeld door allerlei (wel
ke?) uitgaven posten te schrappen of geen nieuwe meer 
toe te laten. Een faillissement wordt zo wellicht uit
gesteld, maar - als externe impulsen uitblijven - niet 
voorkomen. Met de Nederlandse overheidshuishou
ding is dat niet anders. Uit het recente verleden weten 
we maar al te goed dat ombuigen zonder economische 
groei ongeveer gelijk staat aan dweilen met de kraan 
open. Stagnatie in het collectieve deel van de economie 
als antwoord op stagnatie elders kan slechts leiden tot 
algehele malaise. De maandelijkse tegenvallers van ex
minister van Financiën Van der Stee, en aanvankelijk 
ook van z'n opvolger Ruding, liggen nog vers in het 
geheugen. Pas toen de Amerikaanse regering onze ex
port te hulp kwam, met nota bene de economische wa
pens van de tegenstander, kwam er licht in de tunnel. 
Ook een ombuigingsbeleid, dat voor een economie 
met een op hol geslagen collectieve sector zeker 
zelfstandige betekenis heeft, kan kennelijk niet zonder 
economische groei. Zo'n sanering van de overheidsfi
nanciën mag die groei, als die ons in de schoot wordt 
geworpen, dan ook niet ontkrachten, laat staan om 
zeep helpen. Het siert coalitie-partners natuurlijk als 
ze zich van het begin tot het eind houden aan hun re
geerakkoord, maar zeker zoiets als een daarin af
gesproken tijdpad voor de verlaging van het financie
ringstekort mag geen doel op zichzelf worden. De ef
fectiviteit van het beleid dient voorop te staan, niet de 
vorm waarin men het jaren terug dacht te moeten gie
ten. 
Anno 1985 maakt dat in Nederland een minder rigou
reuze terugdringing van het financieringstekort moge
lijk en noodzakelijk. Het aarzelende herstel in onze ex
portsector krijgt dan de kans door te sijpelen naar de 
binnenlandse economie, waar altijd nog het overgrote 
deel van de werkgelegenheid - bijna driekwart - van 
afhankelijk is. De vliegwielwerking die daarvan uit
gaat, biedt ook al op korte termijn betere perspectie
ven om de overheidshuishouding uit de te rode cijfers 
te halen. De gigantische inkomensoverdrachten van 
de overheid, inmiddels zo'n kwart van ons nationaal 
inkomen, kunnen dan even automatisch worden te
ruggedrongen als ze de afgelopen jaren zijn opgelo
pen. En voorzover het financieringstekort in guldens 
nog niet (zo hard) daalt, gebeurt dat bij een forsere 
economische groei wèl als aandeel in het nationaal in
komen. Om bij de eerdere beeldspraak te blijven: het 
dweilen word dan ondersteund door een herstelde wa
terafvoer. De vertraging in het tijdpad van tekort be
perking is slechts tijdelijk en kan op termijn zelfs uit
monden in een versnelling. Wat let Lubbers en de zij
nen dan nog? 

Kosten en baten 
Behalve de heiliging van het eigen regeerakkoord 
vooral de angst om te vervallen in de fouten van het 
kabinet-Van Agt, denk ik. Maar die angst staat na-
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tuurlijk niet op zichzelf. Daar achter schuilt het al
oude dilemma dat de kosten voor de baat uitgaan, en 
dat beide bovendien onzeker zijn. De risico's aan de 
kostenkant lijken mij de geringste, alle waarschuwin
gen van Ruding ten spijt. Die zijn in elk geval niet veel 
groter dan die van het huidige ombuigingsbeleid. Zo 
becijferde de Amsterdamse econoom Van Muiswinkel 
recent in het vakblad Economisch Statistische Berich
ten dat ook een financieringstekort van structureel 
aanvaardbare omvang - zeg vijf procent, Rudings 
dagdroom - bij een lage economische groei tot nau
welijks geringere dekkingsperikelen leidt. De winst 
kan in dat geval - gesteld dat het haalbaar is - nog 
wel in guldens worden uitgedrukt, maar zeker niet in 
perspectieven voor de Nederlandse economie. En om 
dat laatste was het toch allemaal begonnen. 
Van Muiswinkel steIt dan ook dat het voorkeur ver
dient de economische groei te stimuleren door bij
voorbeeld 'binnen de overheidsuitgaven een groter ac
cent te leggen op groeibevorderende uitgaven' (ESB, 
20 maart 1985, blz. 278). Maar daarmee stuiten we, 
aan de batenkant, op een veel groter probleem - ze
ker voor de huidige coalitie. Want wat zijn dat voor 
uitgaven? Met het antwoord op die vraag hebben so
cialisten nooit veel problemen gehad. Moeiteloos 
schudden zij de meest uiteenlopende uitgavenposten 
uit hun mouwen beroepen zich daarbij op het Keyne
siaanse Haavelmo-effect, volgens welk zowat alle 
overheidsuitgaven een positieve doorwerking hebben 
in de totale economie. Een prettiger vrijbrief voor fi
nanciële overheidsbemoeienis is nauwelijks denkbaar. 
Maar voorzover dat in 1945 (!) gesignaleerde effect 
ooit positief is geweest - klassieke economen hebben 
daar altijd hun twijfels over gehouden - is het na
tuurlijk de vraag of daar in het Nederland van 1985, 
bij een collectieve lastendruk rond de vijftig procent 
van ons nationaal inkomen, geen verandering in is ge
komen. 
Op die vraag hebben conservatieven op hun beurt een 
pasklaar antwoord. Ook weer in lijn met hun ideolo
gisch uitgangspunt: voor alle uitgaven is alleen de 
markt een betrouwbaar kompas, waarop overheidsin
grijpen slechts verstorend kan werken. Sommige uit
gaven - erkennen zij - kunnen alleen door de over
heid gedaan worden, en daarvoor moet de prijs dan 
maar betaald worden. Maar voor de rest dient de over
heid zich zoveel mogelijk afzijdig te houden . In eik ge
val de structurele ontwikkeling van de economie moet 
overgelaten worden aan het vrije spel der economische 
krachten. De overheid heeft zich te beperken tot con
junctuurbeïnvloeding, bij voorkeur aan de lasten
kant. 

Waar komt de groei vandaan? 
Ik heb het strijdperk hier bewust wat gechargeerd 
weergegeven. In onze georiënteerde markteconomie 
hebben beide partijen uiteraard allang het nodige wa
ter in de wijn gedaan. Maar dat neemt niet weg dat de 
achter liggende keus zich momenteel levensgroot aan
dient, en dat vraag- en aanbod-economen die met hun 
versleten ' wijsheden van weleer, toen de economie 
minder complex in elkaar zat, niet meer aan kunnen. 



Hier kan slechts een nuchtere analyse uitkomst bren
gen. En het resultaat daarvan zal voor alles getoetst 
moeten worden op z'n praktische bruikbaarheid. Dat 
betekent dat we eerst terug moeten naar de vraag wat 
de determinanten van economische groei zijn. 
In een open economie als de Nederlandse is dat na
tuurlijk allereerst de ontwikkeling van de wereldhan
del, maar die onttrekt zich grotendeels aan onze beïn
vloeding. Wel is het zaak om daar met de (geografi
sche en pakket-) samenstelling van ons exportpakket 
zo goed mogelijk op in te spelen; reden waarom de eer
der gememoreerde herstructurering van de Neder
landse economie zo wenselijk is. En voorzover die 
spaak loopt kan invoervervanging nog uitkomst bie
den, maar ook dat lukt niet zonder herstructurering. 
En daarvoor was juist, stelden we al vast, binnenland
se groeistimulering onontbeerlijk. Opnieuw dus de 
vraag: waar halen we die groei vandaan? 
Afgaande op de bekende economische literatuur kun
nen we dan constateren dat een voldoende groei van de 
beroepsbevolking een van de eerste vereisten is. Wel, 
daaraan ontbreekt het in Nederland in elk geval niet. 
Maar daar moeten we direct aan toevoegen: voorlopig 
niet. Want voorzover het huidige overtollige deel van 
de beroepsbevolking zich nog laat registreren - een 
snel groeiend deel neemt die moeite niet meer of wordt 
op 'humanitaire' gronden uitgeschreven - betreft het 
al voor meer dan de helft langdurig werklozen die wei
nig kans maken spoedig (of zelfs: ooit) terug te keren 
in het arbeidsproces. Op die manier leidt de huidige 
omvangrijke werkloosheid er toe dat een steeds groter 
deel van de beroepsbevolking als afgeschreven moet 
worden beschouwd, waarmee even hard deze schijn
baar zo overvloedige groeipotentie uit de economie 
verdwijnt. Er zijn dus niet alleen sociale motieven om 
de werkloosheid te bestrijden en door te denken in de 
richting die ik hier probeer uit te zetten. 

Voorlopig echter kunnen we onze aandacht - ge
lukkig - nog beperken tot de andere determinanten 
van economische groei. Dat is dan allereerst het aan
deel van de besparingen - van particulieren en over
heid - in het nationaal inkomen. Maar ook hier stui
ten we niet op een knelpunt in de Nederlandse econo
mie, in tegendeel. Al jaren hebben we te maken met 
een omvangrijk en groeiend spaaroverschot, waaruit 
alleen niet geïnvesteerd wordt. Althans niet in Neder
land. In plaats daarvan liep de kapitaaluitvoer afgelo
pen jaar op tot recordhoogte - netto zeven miljard 
gulden - en verwacht het Centraal Planbureau voor 
dit jaar een nog grotere afvloeiing. De grote vraag is 
hier dus: hoe kunnen de investeringen in Nederland 
verder worden bevorderd dan alleen door de beschik
baarheid van besparingen? Aan twee voorwaarden is 
in elk geval recent weer voldaan: de winstvoet van de 
bedrijven is aanzienlijk opgevijzeld en in het verlengde 
daarvan zijn hun vermogensverhoudingen - de be
schikbaarheid van eigen vermogen en de toegankelijk
heid van vreemd vermogen - grondig gesaneerd. Van 
een snel uitdijend machinepark bij de concurrentie 
- een traditionele rem op de neiging tot investeren -
blijkt daarbij geen sprake. 

Evenwichtig consumptiepatroon 
De conclusie dringt zich dan op dat het knelpunt aan 
de afzet kant moet worden gezocht. Een nationaal 
spaaroverschot is alleen mooi als het voldoende ruim
te laat voor een evenwichtig consumptiepatroon. En 
daaraan ontbreekt het in Nederland wèl, mede - maar 
niet alleen - als uitvloeisel van het gevoerde ombui
gingsbeleid. De goed gedocumenteerde klaagzang van 
Dreesmann (V&D), Van Duijn (Robeco) en Van der 
Zwan (Nationale Investeringsbank), in NRC Handels
blad van 26 februari jl. over de ingezakte consumptie
ve bestedingen spreekt wat dat betreft boekdelen. Men 
moet zich niet blind staren op de gemiddelde ontwik
keling van de particuliere consumptie, betogen zij. Zo 
behelsde de daling daarin met 'slechts' 3,5 procent tus
sen 1979 en 1983 aan de ene kant een stijging van 'ge
dwongen' consumptievormen - medische verzorging 
en woonlasten - met vier tot vijf procent en aan de 
andere kant een inzinking van de bestedingen aan kle
ding en schoeisel met ruim twaalf procent en aan meu
belen en huishoudelijke apparatuur met zelfs 17,5 
procent. Daarmee blijft overigens ook de totale ont
wikkeling van de particuliere consumptie in de jaren 
tachtig ver achter bij die in de jaren dertig, toen het da
lende prijsniveau tenminste nog een stimulans vorm
de. Dat de overheidsconsumptie (alle bestedingen mi
nus overdrachten) hier geen enkel tegenwicht bood, 
hoeft nauwelijks betoog, vertrouwd als iedereen is ge
raakt met de jaarlijkse bezuinigingsrondes op (onder 
meer) de rijksbegroting. De stagnerende consumptie 
dient zich daarmee aan als een belangrijk knelpunt 
voor economische groei. 
Maar het is niet het enige. Voorzover er sprake zou 
kunnen zijn van een zekere vraagverzadiging - in 
markt- en/of overheidssector - is het bovendien niet 
het belangrijkste knelpunt. Waarom zijn er dan bij
voorbeeld geen andere, nieuwe markten aangeboord, 
kan men zich afvragen. Dat de ene besteding de andere 
opvolgt, is toch een heel normaal verschijnsel? Waar
om zou dat turbulente proces van opkomst en onder
gang van goederen en diensten ineens zomaar vastlo
pen? Aan geld in elk geval geen gebrek, hebben we al 
vastgesteld. Ik ben me ervan bewust nu meer vragen te 
stellen dan in het bestek van dit artikel beantwoord 
kunnen worden. Het gaat me dan ook om iets anders. 
Op deze manier kunnen we proberen een tipje op te 
lichten van de sluier die traditioneel een andere voor
name groeifactor verhult: het samenspel van techno
logische vernieuwingen, met name voorzover dat tot 
innovaties leidt. De Nederlandse economie vertoont 
op dat - glibberige - terrein geen ondubbelzinnig 
beeld. De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit 
is, als quotiënt van een stagnerende produktie en een 
afkalvende werkgelegenheid, in elk geval geen zuivere 
maatstaf. En het feit dat de recent toegenomen in
vesteringen - alleen nog in de industrie - zich vooral 
richten op verbeteringen in het produktieproces, zegt 
ook niet veel. Het enige wat we er van kunnen zeggen, 
·is dat ook hier de verstoorde balans tussen investerin
gen en consumptie de Nederlandse economie parten 
zal spelen. De kwaliteit van een beleidspakket wordt 
nou eenmaal niet alleen uitgemaakt door de richting 
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maar ook door de timing. Een shocktherapie is zelden 
afgestemd op de samenhang in het economisch pro
ces. 

Overheidsinvesteringen ingezakt 
Dit laatste komt het meest pregnant tot uiting als we 
kijken naar de ontwikkeling van de overheidsinveste
ringen. Als er in de begroting één uitgavencategorie als 
'groeibevorderend 'kan worden aangemerkt - refere
rend aan het citaat van Van Muiswinkel - dan is het 
deze wel. Ook het kabinet-Lubbers heeft dat erkend. 
In het regeerakkoord nam men zich tenminste voor 
'die produktieve overheidsinvesteringen die duidelijk 
bijdragen aan de versterking van onze economie' te 
stimuleren. Maar op dat onderdeel bleek dat akkoord 
toch minder heilig dan op dat van het financieringste
kort. Want sinds het aantreden van deze rege
ringsploeg zijn de overheidsinvesteringen alleen maar 
verder terug gelopen. Alleen afgelopen jaar was er 
even een opleving, maar die had meer te maken met 
budgetoverschrijdingen op de Oosterschelde-dam dan 
met: 'versterking van onze economie'. 
Het kabinet is z'n toezegging echter niet vergeten en 
heeft van de inspanningen op dat terrein recent (15 fe
bruari j .l.) verslag gedaan aan de Tweede Kamer, 
compleet met nieuwe plannen. Uit die brief - over 
'Het beleid inzake (overheids)investeringen' - blijkt 
allereerst hoe hard deze uitgavencategorie al over een 
langere periode is ingezakt. In elk geval sinds het mid
den van de jaren zeventig, toen - onder het kabinet
Den Uyl - de laatste grote werkgelegenheidspro
gramma's werden opgestart. Uitgedrukt in procenten 
van de overheidsuitgaven liepen de overheidsinveste
ringen terug van dertien tot zes, in procenten van het 
nationaal inkomen van vijf tot minder dan drie . Glo
baal een halvering dus. In sommige deelsectoren was 
die vrije val onvermijdelijk, zoals bij overheidsgebou
wen (van 1,1 naar 0,5 procent van het nationaal inko
men) en scholen (van 0,5 naar 0,3 procent). Met een 
beetje goede wil kan men dat ook nog zeggen van de 
grond-, weg- en waterbouw (van 3,2 naar 1,7 procent), 
alhoewel juist in die sector ook een bijdrage kàn wor
den geleverd aan versterking van de infra-structuur, 
waarmee voorwaarden worden geschapen voor activi
teiten elders in de economie. Maar waar blijven de 
structuurversterkende investeringen, die in de eerste 
plaats gericht zijn op een dergelijke uitstraling? Ideeën 
zijn er genoeg, zoals in de sfeer van alternatieve ener
giebronnen en energiebesparing of gericht op bodem
sanering en andere milieudoeleinden. En niet te verge
ten op het terrein van de technologische vernieuwing, 
waar de overheid traditioneel een voortrekkersrol toe
komt. En in dit rijtje horen eigenlijk ook de investerin
gen in stadsvernieuwing en monumentenzorg thuis, 
waar de uitstraling minder direct verloopt maar daar
om niet minder belangrijk is. 

Afwegen van investeringsprojecten 
Nu gaan bij dit soort overheidsuitgaven meer dan bij 
andere de kosten voor de baat uit. Het is dan de vraag 
of de afweging van dergelijke investeringsprojecten 
tegen andere bestedingen van de overheid - inclusief 
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inkomensoverdrachten - voldoende evenwichtig zal 
zijn geweest. Bijl, die in de commissie- Wagner met na
me dit terrein heeft uitgediept, heeft in Economisch 
Statistische Berichten van 12 oktober 1983 niet veel 
moeite met het antwoord. 'Duidelijk is dat het huidige 
investeringsniveau meer bepaald wordt door de begro
tingsproblemen van de overheid dan door de wense
lijkheid van de investeringen zelve'. En hij is niet de 
enige die dit zo scherp stelt. Eigenlijk schrijft minister 
Van A arden ne in zijn brief aan de Kamer niet veel an
ders. 'De verslechtering van de financiële situatie van 
de overheid', aldus de bewindsman, 'noopte tot een 
kritische beoordeling van investeringsvoornemens, 
niet alleen omdat de middelen in afnemende mate ter 
beschikking werden gesteld, maar ook omdat de latere 
exploitatielasten uit een steeds krapper budget gefi
nancierd moesten worden '. Over de mogelijke op
brengsten, al dan niet op termijn, geen woord. Ook in
vesteringen in 'de versterking van onze economie' leg
gen het dan al snel af tegen het dogma van de tekortbe
perking. AI was het alleen maar - gedachtig de theo
rie van Olson - omdat tegen het schrappen van 
lopende uitgaven machtiger pressiegroepen te hoop 
lopen dan tegen het achterwege laten van nieuwe pro
jecten. Een kabinet dat zich zorgen maakt over de ver
starring in de economie zou juist hier niet bij de pak
ken neer mogen zitten. 
Argumenten genoeg dus voor een forse, en gerichte, 
stimulering van de overheidsinvesteringen ten behoe
ve van de structurele ontwikkeling van de economie. 
Het hangt er maar vanaf welk project waar en hoe 
wordt opgezet. De financiering hoeft in elk geval geen 
knelpunt te vormen, gegeven de eerder gememoreerde 
ruimte op de kapitaalmarkt. Behalve voor de structu
rele stimulering van de economie geldt dat natuurlijk 
bij uitstek voor het toedienen van conjuncturele im
pulsen, welke beide beleidsonderdelen - conform het 
Rapport conjunctuurbeleid in de jaren tachtig Uuni 
1984) van de economische deskundigen uit de SER -
heel goed in elkaars verlengde kunnen worden ge
plaatst. 
Ook op dat terrein laat het kabinet-Lubbers het afwe
ten. Waarom? Omdat men ook hier bang is voor de 
fouten uit het verleden, ditmaal die van het kabinet
Den Uyl uit de jaren zeventig. Onder het voor socia
listen vertrouwde motto dat alle overheidsuitgaven 
tenminste de werkloosheid helpen bestrijden, is er 
toen voor meer dan tien miljard gulden in de economie 
gepompt zonder dat men zich rekenschap gaf van 
eventuele latere exploitatielasten. Aan de hand van de 
analyse van Maarse (Uitvoering en effecten van ar
beidsmarktbeleid, 1982) weten we achteraf precies wat 
er mis is gegaan. Niet alleen gingen die opgeroepen 
lasten ten koste van toekomstige investeringsruimte en 
waren lang niet alle projecten aanvullend, waardoor 
dus verdringing van reguliere investeringen optrad, 
ook bleek de snel oplopende werkloosheid minder 
conjunctureel bepaald dan aanvankelijk werd aange
nomen. Ernstige miscalculaties dus, maar die zijn er 
dan toch om van te leren? 



Terugploegen van uitkeringen 
In zekere zin heeft het kabinet-Lubbers dat ook ge
daan. Maar daarbij dreigt het wel door te schieten 
naar het andere uiterste. Eind 1983 is een zo genaamd 
'terugploegprogramma' van start gegaan, waarin per 
project de additionaHteit, de te verwachten besparin
gen op uitkeringsgelden als gevolg van de inzet van 
langdurig werklozen (vandaar de aanduiding 'terug
ploegen') en de financiële bijdragen van derden zijn 
vastgesteld. Bovendien wordt, eveneens per project, 
gewaakt voor vervalsing van concurrentieverhoudin
gen en budget mechanisme en voor verdringing van re
guHere werknemers . Kortom, allemaal voorwaarden 
die in de jaren zeventig veel globaler werden gehan
teerd. 
Het resultaat ziet er op papier heel aantrekkelijk uit. 
Met honderd miljoen extra overheidsmiddelen wordt 
nog eens tweehonderdvijftig miljoen uitkeringsgeld 
produktief aangewend en zeshonderd vijf tig miljoen 
bijdragen van derden gegenereerd, waarmee de totale 
bouwstroom uitkomt op een miljard gulden. Op jaar
basis levert dat voor 8500 mensen werk op . De keerzij
de van de medaille is de complexiteit in de uitvoering, 
waarbij - omdat fiscale besparingen (BTW, inkom
stenbelasting) niet meegerekend mochten worden -
ook nog de voorwaarde kwam om werklozen ten
minste een half jaar op het project te houden zodat 
hun uitkering daarna niet direct opnieuw uit de rijks
begroting opgebracht zou moeten worden (in de vorm 
van WWV of RWW). 
Ingewikkelder kon het haast niet. En dat allemaal om
dat de overheid niet opnieuw, zoals in de jaren zeven
tig, het eventuele financiële risico zèlf wou dragen. In 
plaats daarvan probeerden alle bij de uitvoering be
trokken partijen elkaar die hete aardappel toe te spe
len, met als gevolg, hoe kan het anders, een enorme 
vertraging. Een dusdanig zwaar opgezadeld conjunc
tuurprogramma dreigt dan snel z'n doel voorbij te 
schieten. 

Fonds voor overheidsinvesteringen 
Laat ik deze sombere bespiegeHngen afsluiten met een 
hoopgevend idee. Wellicht kan het nieuwe kabinet
Den Uyl daar volgend jaar z'n voordeel mee doen. Be
halve de eigen lessen en die van het kabinet-Van Agt 
uit de jaren zeventig, zijn er dan ook die van het 
kabinet-Lubbers uit de jaren tachtig. Voor mijn sug
gestie put ik veiligheidshalve uit het erfgoed van de 
(neo)klassieke economen, dus uit een voor de waar
schijnlijke coalitiepartner - CDA of VVD - onver
dachte bron. Ik memoreerde al hun scepsis over de po
sitieve uitslag van het 'Haavelmo-effect'. Op grond 
daarvan huldigden zij destijds de 'gulden financie
ringsregel' . Deze schrijft voor dat de gewone dienst 
van de begroting in evenwicht moet zijn, terwijl de ka
pitaaldienst best een tekort mag vertonen. Mij gaat het 
om dit laatste, en om het onderscheid. Overheidsin
vesteringen, zowel ter stimulering van de structuur als 
ter bestrijding van de conjunctuur, zouden niet langer 
mogen concurreren met de lopende uitgaven van de 
overheid. Het ombuigingsbeleid in dat laatste deel van 
de collectieve sector moet beoordeeld worden op z'n 

eigen merites, welke ik hier verder buiten beschouwing 
laat. Het gaat mij om het voorkomen van (verdere) be
zuinigingen op economische groei, die daar in de be
leidspraktijk maar al te makkelijk voor in de plaats 
kwamen. 
Het komt nu aan op de vormgeving. Daarvoor kan ge
dacht worden aan een fonds voor overheidsinvesterin
gen, dat bij voorbeeld rechtstreeks wordt gevoed uit 
leningen op de kapitaalmarkt. En als de ruimte daar 
beperkt is, door bij voorbeeld een relatief groot tekort 
op de overheidsbegroting en/of aantrekkende bedrijfs
investeringen, kunnen de geld persen ingeschakeld 
worden. Immers, juist ook onder (neo)klassieke eco
nomen is monetaire financiering van overheidsin
vesteringen nooit echt omstreden geweest. Wel zal ge
waakt moeten worden voor een mogelijke rente
opdrijving, maar daarvoor hebben we het bredere 
sociaal-economische beleid nog. Het feit dat op deze 
manier de financiering veilig gesteld wordt, geeft na
tuurlijk nog geen speelruimte voor de zorgvuldigheid 
waarmee de beoordeling van afzonderlijke projecten 
dient plaats te vinden. Die hoeven nu weliswaar niet 
meer in de slag met lopende uitgaven, maar nog altijd 
wel met elkaar. Kosten-baten-analyses voor de kleine
re en multi-criteria-analyses voor de grotere projecten 
kunnen daarbij goede diensten bewijzen. In elk geval 
mag niet opnieuw, zoals in de jaren zeventig, voorbij 
worden gegaan aan eventuele exploitatielasten in de 
toekomst. Maar daar tegenover staat dat een ingewik
kelde, bijna onmogelijke toets op verdringing van re
guliere overheidsinvesteringen achterwege kan bHj
ven, omdat de besluitvorming over alle projecten nu 
binnen één financieringscircuit wordt gehouden. Het 
geld voor een eventueel conjunctureel terugploegpro
gramma hoeft ook niet langer netto uit de begroting te 
komen, met alle bureaucratische rompslomp van 
dien, maar kan bruto ten laste worden gebracht van 
zo'n fonds . De projecten van eind 1983 die nu amper 
gestart zijn, hadden bij zo'n procedure al beëindigd 
kunnen zijn. Er hadden dan immers ook geen ondoor
zichtige ' inverdien'-regelingen getroffen hoeven te 
worden. Aan alle andere voorwaarden uit het lopende 
programma had uiteraard wel de hand moeten worden 
gehouden, maar die dienen er ook alleen maar voor 
het rendement - voor economie èn arbeidsmarkt -
zo groot mogelijk te maken. En daarmee zijn we terug 
bij de kern van mijn voorstel: het zicht op de op
brengsten verdwijnt niet langer achter het probleem 
van de financiering. 
Zolang er geen sprake is van conjuncturele impulsen, 
hoeft het geld van zo'n fonds natuurlijk niet op. De 
kwaliteit van de projecten staat voorop. De marktsec
tor hoeft daarbij overigens niet buiten beeld te blijven. 
Te denken valt, bijvoorbeeld, aan kapitaaldeelnemin
gen in bedrijven die daardoor in staat worden gesteld 
tot innoverende investeringen. En zo zijn er meer 
mengvormen van investeringsprojecten. Mocht er dan 
toch geld overschieten, dan kan dat altijd nog worden 
aangewend voor de dekking van het financieringste
kort. Maar ik neem aan dat we dan in een situatie te
recht zijn gekomen waarin de overheid niet langer zelf 
functioneert als rem op de economische groei. 
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De Britse mijnstaking: een (energie-)politiek 
conflict 

De in maart beëindigde mijnstaking in Groot
Brittannië is het hevigste en langstdurende sociale con
flict geweest uit de naoorlogse Britse geschiedenis. 
Wat waren de achtergronden van het conflict, en wat 
was daarin de rol van de regering-Thatcher? 
De aanleiding voor het conflict tussen de directie van 
de National Coal Board (NCB) en de leiding van de 
National Union of Mineworkers (NUM) betrof het 
voornemen van de NCB om, in strijd met vroegere af
spraken met de NUM, ruim twintig onrendabel geach
te mijnen te sluiten waarmee ongeveer twintig duizend 
arbeidsplaatsen gemoeid waren. De Britse regering 
stelde zich vrijwel tijdens het gehele conflict op het 
standpunt dat zij zelf met het conflict niets van doen 
had: werkgever en werknemers moesten het maar uit
vechten. Deze voorstelling van zaken was echter geheel 
in strijd met de werkelijkheid. De NCB is een volledige 
staatsonderneming waarvan de directie door de rege
ring wordt benoemd en waarvoor de regering recht
streeks de financiële speelruimte bepaald. De huidige 
directeur van de NCB, Jan MacGregor, werd door de 
regering-Thatcher benoemd, niet in het minst omdat 
hij de reputatie genoot de vakbonden wel aan te kun
nen. 
Zelfs het tijdstip van de confrontatie is niet buiten de 
regering om tot stand gekomen: bij een eerder drei
gend conflict tussen de NCB en de NUM in 1981 heeft 
de NCB op aandrang van de regering toegegeven en 
ging een nationale staking niet door. Kennelijk oor
deelde de regering de tijd, na de gewonnen verkiezin
gen van 1983 en met MacGregor aan het roer, rijp 
voor het afkondigen van een verregaande herstructu
rering van de kolenindustrie . Men kan hierom zeer goed 
de stelling verdedigen dat de mijnstaking een politiek 
conflict was. Dit was het geval, niet omdat de NUM er 
op uit was de regering ten val te brengen - waarmee 
niet wordt uitgesloten dat sommige NUM-leiders wel 
plannen in die richting koesterden en dat het verloop 
van het conflict die tendensen versterkt kan hebben -
maar in de eerste plaats omdat de regering zich al ge
ruime tijd had voorbereid op deze slag met een van de 
sterkste bastions van de Britse arbeidersbeweging. 
Voor de regering van premier Thatcher stond de ge
loofwaardigheid van het beleid op het spel: de belofte 
aan de eigen achterban om voorgoed af te rekenen met 
de macht van de vakbonden moest worden nageko
men. Ook voor de NUM stond veel op het spel: men 
ging er in die kring van uit dat de regering zich ten doel 
stelde om de bond te breken en daarmee een traditio
nele steunpilaar van links te ontmantelen. 
Door beide partijen werden economische argumenten 
in de eerste plaats vooral als wapen gebruikt. Boven
dien blijken deze argumenten niet steeds op even strikt 
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economische redeneringen te berusten. Zo was de di
recte aanleiding tot het conflict het door de bond om
streden recht van de NCB om 'uneconomic pits' (on
rendabele mijnen) te sluiten. Deze kwestie werd acuut 
toen de regering-Thatcher begin 1984 aankondigde in 
1987-'88 alle subsidiëring van de NCB te willen beëin
digen. Maar, wat is precies 'onrendabel'? 
De doelstelling van de regering om de NCB in zijn to
taliteit binnen enkele jaren quitte te laten spelen bete: 
kent bij het huidige produktieniveau en de huidige 
concurrentieverhoudingen dat de mijnen dan nog aan 
slechts honderdveertig duizend mijnwerkers werk zul
len bieden. Maar zowel NCB-directeur MacGregor als 
NUM-Ieider Arthur Scargill menen dat het werkelijke 
einddoel van de regering is àlle mijnen te sluiten en 
geen interne subsidiëring toe te staan. In dat geval zou 
de mijnbouw nog slechts zestig duizend mijnwerkers 
kunnen gebruiken. Als men echter een marge van vijf
tien procent aanhoudt om te voorkomen dat men ge
middeld rendabele mijnen in een toevallig slecht jaar 
sluit, en als men bovendien de pensioenen van reeds 
vervroegd afgevloeide mijnwerkers buiten beschou
wing laat (die moeten immers onafhankelijk van al of 
niet sluiten door de NCB als geheel en niet door indivi
duele mijnen worden doorbetaald), dan zouden zoveel 
mijnen 'rendabel' zijn dat tenminste honderd zestig 
duizend mijnwerkers hun baan zouden kunnen be
houden. 1 

Een tweede aspect is dat van de internationale kosten
verhoudingen. Britse kolen - de regering-Thatcher 
wordt niet moe hier constant op te hameren - zijn 
duurder dan die uit sommige andere landen. Met na
me Polen, Zuid-Afrika en (bij een niet te hoge dollar
koers) de Verenigde Staten leveren goedkopere kolen. 
Het voorbeeld van de eerste twee landen maakt duide
lijk dat sterke repressie en/of uiterst lage lonen in elk 
geval één methode zijn om goedkoop kolen te produ
ceren. Echter, de modernste mijnen in Groot-Brittan
nië (bijvoorbeeld in Nottinghamshire of in het binnen
kort te voltooien Selby-complex) produceren prak
tisch even goedkoop, niet dankzij lage lonen maar 
dankzij grootschalige investeringen in technologische 
vernieuwing (net als in de VS). 2 De conclusie hieruit 
moet luiden dat de produktiekosten beheerst kunnen 
worden mits voldoende geïnvesteerd wordt in verbete
ring van produktietechnieken. 3 

Het beleid van de Coal Board 
Het sluitingsplan van de NCB zoals dat in maart 1984 
werd geopenbaard voorzag, zoals gezegd, in de slui
ting van twintig mijnen met in totaal ruim twintig dui
zend mijnwerkers. Volgens de plannen van de Co al 
Board zouden er echter geen gedwongen ontslagen 



hoeven te vallen: werknemers die niet elders aan werk 
geholpen zouden kunnen worden zouden voor een fj
nanciëel niet onaantrekkelijke vervroegde pensione
ring in aanmerking komen. Niettemin zouden toch 
twintig duizend arbeidsplaatsen verdwijnen zodat vol
gens de NUM de kansen op werk voor de nieuwe gene
ratie in de getroffen gebieden geschaad zouden wor
den. Belangrijk voor een goed begrip van de achter
gronden van de opstelling van de NUM is daarbij ken
nis van de ongelijke regionale spreiding van de NCB
investeringen. 
In de oudste mijnbouwgebieden, waar de mijnwerkers 
al sinds de vorige eeuw gesloten gemeenschappen 
vormden, is in de afgelopen decennia aanmerkelijk 
minder geïnvesteerd dan in gebieden waar de mijn
bouw pas later tot ontwikkeling kwam. Het gevolg is 
dat de reeds gerealiseerde en voorgestelde mijnsluitin
gen zich in onevenredige mate concentreren in de peri
fere gebieden Schotland, Wales en Yorkshire. In de 
meer centraal gelegen mijnstreken (Derbyshire, Not
tinghamshire) kwam de mijnbouw pas tijdens het in
terbellum tot ontwikkeling; daar leven de mijnwerkers 
door de nabijheid van alternatieve industriële werkge
legenheid niet zo sterk in geïsoleerde gemeenschap
pen . 
Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de NCB haar in
vesteringen in onevenredige mate in deze gebieden ge
concentreerd .4 Geologische factoren hebben daarbij 
nauwelijks een rol gespeeld, veeleer werd deze lijn in
gegeven door enerzijds de betere infrastructurele 
voorzieningen, anderzijds door de minder 'vernieu
wingsvijandige' houding van werknemers en vakbe
weging. De mijnwerkers in deze gebieden lopen min
der het gevaar hun baan te verliezen dan hun collega's 
in Schotland of Wales, en het is dan ook te begrijpen 
dat de stakingsbereidheid hier vanaf het begin gering 
was (in Nottinghamshire is nauwelijks gestaakt) en dat 
het verloop van de staking er ook veel groter was. 
MacGregor is voorstander van grotere autonomie 
voor de regionale directies van de NCB, zodat de be
drijfsvoering nog sterker dan nu het geval is per streek 
gevariëerd kan worden en de mogelijkheid van on
dersteuning van zwakkere door sterkere mijnen verder 
beperkt wordt. 5 Deze decentralisatie zou ook de in de 
regeringsfilosofie passende privatisering (de verkoop 
van winstgevende mijnen aan particulieren) verge
makkelijken. 6 

De opstelling van de NUM 
De NUM trad het sluitingsplan van de NCB tegemoet 
met een ondubbelzinnige afwijzing: men stelde zich op 
het standpunt dat mijnen slechts gesloten zouden kun
nen worden op twee gronden, te weten uitputting en 
onveiligheid. Ondanks haar radicale verleden heeft de 
NUM zich echter niet altijd zo categorisch tegen elke 
mijnsluiting verzet. 
In 1946, toen de mijnen werden genationaliseerd (zon
der oppositie van betekenis van de zijde der Conserva
tieven) telde de mijnbouw in Groot-Brittannië nog bij
na een miljoen kompels, die achthonderd mijnen in 
bedrijf hielden. In de loop der jaren zijn voortdurend 
mijnen gesloten, zowel door Tory- als door Labourre-

geringen: het aantal mijnen in bedrijf nam af tot 174, 
het aantal mijnwerkers tot honderdnegentig duizend, 
en de produktie liep terug van ruim tweehonderd mil
joen ton tot iets meer dan honderd miljoen ton. Alle 
evident uitgeputte of onrendabele mijnen werden in de 
loop der jaren zestig en zeventig gesloten. Officieel on
derzoek van enkele jaren geleden wees een laatste 
groep sterk onrendabele mijnen aan . Deze zijn inmid
dels gesloten. De overblijvende lopen niet sterk in ren
tabiliteit uiteen, zij het dat de verschillen vooral regio
naal bepaald zijn. Zo bezien is er geen logische drem
pel meer waarbij een regeringspolitiek van mijnslui
ting zou moeten ophouden.' 
Mede gezien de privatiseringsfilosofie van de regering 
moet de NUM gemeend hebben dat het 'nu of nooit' 
was: als men niet nu een halt aan de afbraak van de ko
lenmijnbouw zou kunnen toeroepen, zou het al snel te 
laat zijn . Tegen die achtergrond valt te verklaren 
waarom de NUM zich ook verzet tegen grotere auto
nomie voor regionale directies van de NCB: haar ver
zet tegen de decimering van de kolenmijnbouw zou 
worden ondergraven door toenemende tegenstellin
gen binnen de eigen gelederen. 
Die interne tegenstellingen zijn al langer groeiende als 
gevolg van de ongelijke regionale ontwikkeling tussen 
de verschillende mijnstreken. De gerechtelijke proce
dures tegen de bond, resulterend in het opleggen van 
een boete van bijna een miljoen gulden en de ver
beurdverklaring van de financiële reserves, werden 
niet door de regering of de NCB aangespannen, maar 
door 'werkende mijnwerkers' , die in Nottinghamshire 
in feite een eigen bond oprichtten. 
In deze context is de leiding van de NUM (althans de 
meerderheid daarvan) niet bereid geweest een nationa
le stemming onder de leden te riskeren. De mijnwer
kers wier bestaan niet op het spel stond hadden dan 
hen, die op het punt stonden van hun bestaan beroofd 
te worden, kunnen verhinderen voor het behoud van 
hun werk en voor een toekomst voor hun kinderen te 
strijden. 
Hoewel men dat afgaande op de berichtgeving in de 
pers niet altijd zou denken heeft de NUM het niet gela
ten bij alleen een afwijzing van elke mijnsluiting. Tij
dens haar jaarlijkse conferentie van 1982 nam de 
NUM een plan aan dat voorzag in een ingrijpende her
overweging van het nationale energiebeleid. De NUM 
pleitte voor het stopzetten van de ontwikkeling van 
kernenergie (zowel op grond van veiligheidsoverwe
gingen als op grond van een langetermijn kostenverge
lijking) en voor de bevordering van het gebruik van 
kolen in de industrie en in elektriciteitscentrales (in 
plaats van olie) . De kolenproduktie zou onder deze 
voorwaarden in het jaar tweeduizend kunnen worden 
opgevoerd tot tweehonderd duizend ton (nu ongeveer 
honderdtien duizend ton) . Uiteraard verzette het plan 
zich tegen privatisering van de meest winstgevende 
mijnen. Tenslotte pleitte men ervoor dat de vruchten 
die technologische ontwikkeling zou kunnen brengen 
mede ten goede zouden komen aan de mijnwerkers (in 
de vorm van arbeidstijdverkorting, vervroegde pen
sionering, en andere gezondsheids- en veiligheidsbe
vorderende maatregelen). 8 
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Energiepolitiek en de rol van kolen 
Een plan als dat van de NUM , dat zal duidelijk zijn, 
kan slechts gerealiseerd worden als het onderdeel uit
maakt van een energiepolitiek die voor langere tijd is 
uitgestippeld. 
De keuze van de regering-Thatcher is een andere. Op 
middellange termijn heeft men gekozen voor een te
rugdringen van de rol van kolen, en voor nadruk op 
het verbruik van olie en kernenergie . Deze keuze is in 
de eerste plaats gebaseerd op kosten overwegingen die 
in de monetaristische visie van de regering van alles
overheersend belang zijn. Op lange termijn kan men 
echter een vraagteken plaatsen bij de schatting van de 
kostenontwikkeling. Zoals bekend vallen de werkelij
ke kosten van kernenergie aanmerkelijk hoger uit dan 
in de meeste prognoses wordt voorzien, maar ook 
voor de verhouding tussen kolen en olie past enige re
serve. De olievoorraden zijn aanzienlijk beperkter dan 
de kolenreserves, en het is dan ook niet ondenkbaar 
dat de prijs van olie in de toekomst, zeker als er sprake 
zou zijn van een werkelijk wereldwijd economisch 
herstel, zal gaan stijgen in relatie tot die van kolen . 
Vooral in reactie op de eerste 'oliecrisis' van 1973 zijn 
invloedrijke kringen de rol van steenkool in de toe
komstige energievoorziening reeds gaan herwaarde
ren . Internationale organisaties en studiegroepen als 
het Internationaal Energie Agentschap (op aandrang 
van de Verenigde Staten opgericht als tegenhanger van 
de OPEC), de World Energy Conference en de World 
Coal Study hebben bij herhaling aangedrongen op 
meer investeringen in de steenkoolwinning. De grote 
oliemaatschappijen hadden zich zelfs al vóór 1973 op 
de kolenwinning gestort: zo zijn bijvoorbeeld zowel 
British Petroleum als Koninklijke Olie/ Shell recht
streeks betrokken bij kolen projecten in onder meer de 
Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 9 

Ook de Europese Gemeenschap voorziet een sterke 
stijging van het steenkoolverbruik. In 1983 bedroeg 
het verbruik in de Gemeenschap 302 miljoen ton ter
wijl de totale produktie 229 miljoen ton bedroeg. Het 
verwachte verbruik bedraagt in 1990 driehonderd ze
ventig miljoen ton, om daarna toe te nemen tot vijf
honderd tachtig miljoen ton in het jaar tweeduizend. 10 

De Europese Commissie vreest, gezien het feit dat de 
capaciteit in de Europese mijnbouw sinds 1960 met 
bijna vijftig procent werd gereduceerd, vrijwel geheel 
afhankelijk te worden van invoer uit landen buiten 
West-Europa. Binnen West-Europa is Groot-Brittan
nië de grootste producent, maar ook de meest efficiën
te. In 1982 legde de Britse regering op elk ton steen
kool Ecu 5,76 toe, tegen Ecu 7,97 in het geval van de 
Duitse Bondsrepubliek, en meer dan Ecu dertig in het 
geval van België en Frankrijk . 1 1 Men zou zeggen dat, 
zo de EG ergens binnen haar grenzen steenkool wil 
blijven produceren, dat dan in Groot-Brittannië zou 
moeten zijn. 

De houding van de Britse regering 
Er is nog een laatste aspect verbonden aan het dispuut 
omtrent de sluiting van de mijnen. Het is niet alleen in
teressant na te gaan wat er van waar is dat het open
houden van de mijnen zoveel geld kost, het is even 
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noodzakelijk na te gaan wat de kosten zijn van het 
sluiten van mijnen, ook al komen die kosten niet ten 
laste van de NCB maar rechtstreeks van de overheid. 
Uitgaande van de veronderstelling dat sluiting leidt tot 
werkloosheid (zo niet van de mijnwerkers zelf, dan 
van hen die de weggevallen arbeidsplaatsen hadden 
kunnen innemen) èn dat de gedolven kolen in open
blijvende mijnen een substantiële waarde hebben, 
komt Andrew Glyn tot de conclusie dat het sluiten van 
mijnen de regering aanzienlijk meer geld kost dan het 
openhouden. Dit gaat zelfs op voor de 'meest onren
dabele' mijnen. 12 Ook hier, zoals in het geval van de 
definiëring van het begrip onrendabel en in het geval 
van de kostenvergelijking tussen kernenergie en ko
len, gaat de huidige Britse regering voorbij aan redelij
ke argumenten en beroept ze zich op de logica van 
haar eigen, monetaristische, economische filosofie. 
De mijnwerkers stonden, daarvan waren ze in ieder 
geval zelf overtuigd, met de rug tegen de muur; daar 
verandert de door honger en oplopende schulden afge
dwongen terugkeer naar het werk niets aan. Maar de 
regering stelde zich tenminste even onbuigzaam op. 
Hoe is dat te verklaren? Hoe is het mogelijk dat een 
Britse premier zich wars van elk compromis kan tonen 
en de mijnwerkers naar analogie van de buitenlandse 
vijand in de Falkland-oorlog tot binnenlandse vijand 
kan bestempelen? 13 

De honderdjarige Britse neergang 
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is 
het nodig kort terug te gaan in de Britse geschiedenis: 
de naoorlogse relatieve teruggang van de Britse econo
mische en politieke positie is slechts te begrijpen als re
sultante van een zeker al honderd jaar durende neer
gang. De opkomst van Groot-Brittannië gedurende de 
achttiende en negentiende eeuw heeft de contouren be
paald van een specieke constellatie van klassenbelan
gen die nog altijd merkbaar aanwezig is. Omdat de in
dustrialisatie zich in Engeland vroeg en daarom be
trekkelijk traag voltrok, bleef de aristocratie voor een 
groot deel de heersende klasse en was zij in staat haar 
waarden en normen op te leggen aan de opkomende 
bourgeoisie. Een carrière in de industrie werd als een 
tweede keus beschouwd, na een loopbaan in de handel 
of de financiële wereld of in de hogere lagen van het 
staatsapparaat. Als reflectie van deze 'aristocratise
ring' van de bourgeoisie behield de nieuw ontstane 
Britse arbeidersklasse elementen uit de periode van de 
bloei van het gildenwezen: ambachtelijkheid stond 
hoog aangeschreven. Deze karaktertrekken bepalen 
nog altijd de organisatievormen van de vakbeweging, 
zowel op bedrijfs- als op landelijk niveau. 
Het machtsblok dat vanaf de negentiende eeuw vrij
wel zonder onderbreking domineerde bestond dus uit 
de coalitie van de aristocratie en de 'middle dass', het 
niet-industriële deel van de burgerij. Deze coalitie be
rustte op de succesvolle expansie van het Imperium, de 
kapitalistische organisatie van de landbouw, en het ge
meenschappelijk belang van onderschikking van de 
arbeidersklasse. De industriële bourgeoisie werd min 
of meer opgesloten gehouden in het keurslij f van deze 
patricische staat. Vrijwel altijd werden industrie-be-



langen ondergeschikt gemaakt aan de belangen van 
handel en geldkapitaal: de 'City van Londen' . " 
Zo resulteerde de discussie die, in de jaren 1903-1906 
werd gevoerd over het dilemma vrijhandel/protectie 
in een overwinning van het liberale vrijhandelsstand
punt: de coalitie van financieel en koloniaal kapitaal 
behield hierdoor de economische en politieke macht. 
Deze overmacht van de City vond opnieuw bevesti
ging toen in het begin van de jaren twintig werd gede
batteerd over een mogelijke terugkeer van Sterling 
naar de Gouden Standaard. Het gevolg van deze poli
tiek, die slechts door een forse verlaging van de le
vensstandaard van de werkende bevolking bewerkstel
ligd kon worden, was een periode van ernstige sociale 
onrust. Na de terugkeer naar de Gouden Standaard 
(door minister van financiën Churchill geëffectueerd) 
in 1925 bereikte die onrust zijn climax in de algemene 
staking van 1926. Negen dagen lang staakte de gehele 
Britse arbeidersklasse tegen het beleid van de regering. 
Het opgeven van de staking door de vakcentrale TUC 
(Trade-Union Congress) en de meeste bonden bete
kende het einde van deze periode van nationaal arbei
dersverzet, al staakten de mijnwerkers nog maanden 
door. Het trieste resultaat van deze orthodoxe econo
mische politiek was een nooit onder de tien procent 
dalende werkloosheid, terwijl deze periode elders 
werd gekenmerkt door de bloei van de 'Roaring Twen
ties' . 
Gedurende de Grote Depressie van de jaren dertig 
werd in Groot-Brittannië gekozen voor een neo-ortho
doxe crisispolitiek. '5 Deze behelsde devaluatie van het 
pond (in 1931 verliet Engeland de Gouden Stan
daard), een compromis tussen vrijhandel en protectie 
in de vorm van de Imperial Preferences van 1932, en 
kartellisering van de basisindustrieën (soms zelfs met 
hulp of op initiatief van de overheid). 
Het instorten van de wereldhandel en de felle protectie 
alom betekenden enige ruimte voor het tot ontwikke
ling komen van op de binnenlandse markt georiënteer
de industrie, die dan ook een bloeiperiode doormaak
te . De arbeidersbeweging herwon in deze jaren deels 
haar kracht, maar nu niet in de eerste plaats in de door 
massale werkloosheid geteisterde traditionele in
dustrieën (textiel, kolen, ijzer en staal), doch in de 
nieuw opgekomen industrietakken als chemie, auto's 
en elektrische apparaten. In 1928 werden contacten 
gelegd tussen de TUC-top en een groep ondernemers 
onder leiding van Sir Aljred Mond, de topman van 
Imperial Chemical Industries (ICI). Uit deze contac
ten resulteerde uiteindelijk het MacMillan-rapport 
van 1931 waarin werkgevers en werknemers een soort 
sociaal contract avant-Ia-Iettre sloten. De basis voor 
de vestiging van het 'Fordisme' was daarmee in Groot
Brittannië gelegd. '6 

De verbreiding van de intensieve accumulatie 17 verliep 
echter langzaam en beperkte zich tot slechts enkele in
dustrietakken. Voortdurend botste deze ontwikke
ling, met enerzijds de voortgezette oriëntatie op bui
tenlandse activiteiten in de financiële wereld waardoor 
zich nooit innige relaties ontwikkelden tussen de ban
ken en de industrie, en anderzijds met de in kartels ge
organiseerde basisindustrie. 18 

Na de oorlog: half mislukte moderniseringsoffensie
ven 
Ook na de Tweede Wereldoorlog zien we dezelfde am
bi valenties terugkeren. Enerzijds werd al tijdens de 
oorlog de basis gelegd voor de opbouw van de naoor
logse verzorgingsstaat (via het door Keynes geïnspi
reerde plan van de Liberaal Beveridge), terwijl de na
oorlogse Labour-regering Attlee aantrad met een klin
kende verkiezingsoverwinning en een overvloed aan 
radicale hervormingsplannen. Tenslotte was de situa
tie in de wereldeconomie (grote noden, weinig concur
rentie) ook gunstig voor de Britse industrie. De ge
vestigde belangen hadden echter geen moment de 
greep op economie en staat verloren, en keerden na de 
oorlog snel terug tot de aloude praktijk van kapitaal
export, en de City weigerde de industrie op de vereiste 
schaal te financieren. 19 

Labour nationaliseerde zowel de kolenmijnen als de 
ijzer- en staalindustrie, maar in beide gevallen bleef 
het daarbij: van een weloverwogen herstructurering 
van deze basissectoren kwam niets terecht. Terwijl op 
het continent de basisindustrie in het kader van de 
Marshall-hulp werd geherstructureerd naar de be
hoeften van de verwerkende industrie, en terwijl daar 
van kolen op olie werd overgeschakeld, werden in En
geland de vooroorlogse verhoudingen de facto her
steld, en bleven kolen in een veel groter deel van de 
energiebehoefte voorzien dan elders. In tegenstelling 
tot het sociale beleid en het buitenlandse beleid (deko
lonisatie van India) kan het socialistische structuur be
leid als grotendeels mislukt worden aangemerkt. 
De regering-Churchill, die in 1951 aan de macht 
kwam, luidde een periode van gematigde restauratie 
in. De nationalisatie van de staalindustrie werd onge
daan gemaakt, en in de buitenlandse politiek trachtte 
de regering een belangrijke rol voor Groot-Brittannië 
in de wereldpolitiek op te eisen. Al snel zou echter blij
ken dat deze politiek gebaseerd was op onhoudbare 
uitgangspunten. 
De Suez-crisis van 1956 bracht dit uiteindelij k zonne
klaar aan het licht: de band met de VS stond de Britten 
geen zelfstandige wereldpolitieke rol toe, en zonder 
die band was behoud van het imperium al helemaal 
niet denkbaar. Rond diezelfde tijd raakten de 'nieu
we' industrieën in toenemende mate in problemen. De 
markten van het Gemenebest stagneerden en werden 
getroffen door steeds heviger Amerikaanse concur
rentie, en op de Europese markten hadden de Britse 
ondernemingen een duidelijke achterstand, die nog 
groter werd na de totstandkoming in 1957 van de 
Europese Economische Gemeenschap (EEG) . 
Het berust dan ook niet geheel op toeval dat juist in 
1958 Harold MacMillan premier werd, die in zijn kiel
zog mensen meenam als Reginald Maudling en Ed
ward Heath die bekend stonden om hun moderne en 
pro-Europese denkbeelden. Op buitenlands-politiek 
terrein was MacMillan verantwoordelijk voor de suc
cesvolle liquidatie van het imperium en bewerkstellig
de hij in 1961 een officiële Britse aanvraag voor lid
maatschap van de EEG (waartegen binnenlands sterke 
oppositie bestond). Op het terrein van de binnenland
se verhoudingen trachtte de regering van MacMillan 
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de sociaal-economische problemen voor het eerst aan 
te pakken met een neo-corporatieve modernise
ringsstrategie. In 1962 werd in dit kader de belangrijke 
(tripartiet samengestelde) National Economie Deve
lopment Council (NEDC) ingesteld. 
De regering van Labour-leider Harold Wilson, die in 
1964 aan de macht kwam, zette het door MacMiIlan 
ingeluide beleid voort. De scherpe recessie van 1967 
echter dwong de regering tot meer orthodoxe maatre
gelen: het pond werd gedevalueerd, er werd een loon
maatregel afgekondigd, de belastingen voor bedrijven 
werden verlaagd, en er werd een poging gedaan een 
restrictieve stakingswet in te voeren, die echter strand
de op hevig vakbondsverzet. In 1967 werd bovendien 
ten tweede male een aanvraag tot lidmaatschap van de 
EEG ingediend. De relatieve stagnatie van de Britse 
economie kon echter niet ten goede gekeerd worden, 
niet in het minst omdat de regering het niet aandurfde 
de funeste vlucht naar het buitenland door de grote 
concerns en de City effectief aan te pakken. 

De wederopstanding van het economisch liberalisme 
Vanaf het midden der jaren zestig groeide in kringen 
van de Conservatieve Partij de overtuiging dat de 
macht van de vakbeweging gebroken zou moeten wor
den voordat er sprake zou kunnen zijn van werkelijk 
herstel. Met steeds meer enthousiasme werd het werk 
van de monetaristische econoom Milton Friedman en 
dat van de rechts-liberale filosoof Friedrich VOn 
Hayek bestudeerd . Het Conservatieve verkiezingspro
gramma van 1970 weerspiegelde dit toegenomen 
rechtse bewustzijn en de regering van Edward Heath 
kreeg na de verkiezingswinst de taak dit programma in 
daden om te zetten. Heath's belangrijkste succes was 
de uiteindelijke Britse toetreding tot de EEG in 1973. 
Het lukte de regering echter niet om de concurrentie
positie van het Britse kapitaal te verbeteren, noch om 
de vakbeweging monddood te maken. De in 1971 inge
voerde Industrial Relations Act liep stuk op het verzet 
van de Britse vakbonden. Uiteindelijk werd Heath in 
1974, onder meer als gevolg van een hardnekkige sta
king van de mijnwerkers, gedwongen nieuwe verkie
zingen uit te schrijven, die opnieuw een Labour
regering onder Harold Wilson in het zadel brachten. 
De definitieve bekering van de Conservatieve Partij 
tot het neo-liberalisme kreeg zijn beslag bij de leider
schapswisseling van 1975. De groep rechtse parle
mentsleden rond Margaret Thatcher was vast besloten 
te leren van de onder Heath gemaakte fouten. De om
standigheden veranderden in de loop der jaren zeven
tig bovendien in een voor deze stroming gunstige rich
ting. De economische crisis verdiepte zich, en de werk
loosheid liep gestaag op, tot anderhalf miljoen in 
1979. 
De pogingen van de regering-Wilson (1974-1976) om 
greep op het aftakelingsproces te krijgen werden zon
der veel overtuiging ondernomen en bleven ook vruch
teloos. Ook binnen Labour brachten deze ontwikke
lingen een keerpunt tot stand: in 1976 werd Wilson op
gevolgd ' door minister van financiën James Cal/ag
han, Tony Benn werd als minister van industrie ver
vangen, en in december 1976 aanvaardde de 
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regering-Callaghan op aandrang van de nieuwe minis
ter van financiën Dennis Healey de voorwaarden die 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelde. Men 
kan zelfs op goede gronden beweren dat de wezenlijke 
bestanddelen van Thatcher's latere monetaristische 
beleid al lagen opgesloten in Healey's 'Letter of In
tent' aan het IMF.20 Uiteindelijk echter zou pas de 
nieuwe Tory-regering dit 'technische monetarisme' 
complementeren met een expliciet politieke strategie: 
het 'Thatcherisme'. 

Thatcherisme 
Het 'Thatcherisme'21 moet naar mijn mening in de 
eerste plaats gezien worden als een poging een radicaal 
nieuw antwoord te formuleren op de langetermijn 
neergang van Groot-Brittannië. Centraal daarbij is de 
breuk met het klassencompromis dat aan het For
disme ten grondslag ligt en dat, ondanks beperkingen, 
ook in Engeland na de Tweede Wereldoorlog gehand
haafd bleef. Door de hegemonie van de financiële- en 
handelswereld schoot deze consensus echter niet zo 
diep wortel als elders in de industriële wereld, en juist 
daarin ligt de verklaring voor het feit dat de algemene 
economische crisis in Groot-Brittannië eerder aan de 
dag trad dan elders (eigenlijk al vanaf 1967). De op
komst van een neo-liberale crisispolitiek, die we nu 
bijna overal in West-Europa kunnen waarnemen, 
kondigde zich daarom ook het eerst in Engeland aan . 
De regering-Thatcher is er bij haar harde beleid, bou
wend op een succesvol electoraal populisme, in 
geslaagd zich grotendeels los te maken van de specifie
ke belangen van enige binnenlandse belangengroep. 
Het gevoerde beleid heeft nog het meest weg van een 
compradoren-strategie22 , toegesneden als het is op de 
behoeften van de werkelijk transnationaal opererende 
multinationale ondernemingen en internationale ban
ken . Verscherping van sociale tegenstellingen en bin
nenlandse de-industrialisering zijn - net als in de ja
ren twintig - het onvermijdelijke gevolg van deze po
litiek (zie tabel). 

Index-cijfers verwerkende industrie, 1979-1984 

Werkgelegenheid 
Produktie 
Investeringen 
Winsten 

Ie kwartaal 
1979 
100 
100 
100 
100 

Ie kwartaal 
1981 
87 
84 
70 

n.a. 

4e kwartaal 
1984 

76 
92 
75 

150 

Bron: 'Britain's Economy', The Economist, March 9, 1985, 
pp . 19-25. 

Tot de essentiële onderdelen van zo'n monetaristi
sche, anti-industriële strategie behoren het reduceren 
van de 'publieke sector', en het herstel van het markt
mechanisme waardoor 'van nature' een gezond even
wicht tot stand zal komen. De regering-Thatcher be
reidde zich al in een vroeg stadium voor op de proble
men die deze strategie met zich mee zou kunnen bren
gen. 
Nog toen de Conservatieven in de oppositie waren 
kreeg het parlementslid Nicholas Ridley (nu minister 



van transport) opdracht om een rapport te schrijven 
over een nieuwe -aanpak van de genationaliseerde in
dustrieën. In mei 1978 lekte een deel van zijn eind
~erslag uit naar de Economist, die erover publiceerde. 
Een summiere blik op de ontwikkeling van de arbeids
verhoudingen in Groot-Brittannië sinds 1979 laat zien 
dat het plan van Ridley ter harte is genomen. Stap 
voor stap werd de door hem aanbevolen gedragslijn 
gevolgd. De regering drukte door in conflicten die ge
wonnen konden worden (in de staalindustrie in 1980, 
bij de overheidsambten aren in 1981, bij de spoorwe
gen in 1982), en gaf snel toe als zij vreesde het niet te 
zullen halen (zoals in 1981 toen vijftig duizend staken
de mijnwerkers een dreigende sluiting van enkele mij
nen in Wales wisten tegen te houden) . Zoals Ridley 
schreef: 'Als stakende arbeiders de natie bij de strot 
hebben is onze enige realistische optie te betalen. '23 In 
de tussentijd echter werd gewerkt aan maatregelen die 
een betere afloop voor de regering in de toekomst 
moesten verzekeren. 
De fout van de Industrial Relations Act van 1971 was, 
dat de gehele vakbeweging zich daardoor gelijkelijk 
aangevallen voelde, en er daardoor een basis voor ge
meenschappelijke actie was . De nieuwe vakbondswet
ten24 die Thatcher in 1980, 1982 en 1984 introduceer
de, waren gericht op een salami-tactiek: bonden in 
verschillende branches werden er in verschillende ma
te door geraakt, en gematigde krachten binnen de 
bonden werden versterkt in hun positie vis-à-vis de ra
dicalere groepen. 
De wet van 1980 beperkte de stakingsvrijheid (het zou 
uitsluitend om arbeidsconflicten mogen gaan en niet 
om 'politiek' geoordeelde stakingen, en er zouden ge
heime schriftelijke stemmingen gehouden moeten 
worden), de mogelijkheid om uit sympathie met sta
kers elders actie te voeren werd beperkt, het posteren 
van stakingspiketten ('picketing') werd nog slechts 
toegestaan voor de poorten van de eigen fabriek (en 
niet bij andere vestigingen van hetzelfde concern, zo
als de NeB), en er werden maatregelen genomen tegen 
de 'closed shop', de praktijk die het werkgevers ver
biedt ongeorganiseerde werknemers aan te nemen. 
De wet van 1982 gaf de rechter verregaande bevoegd
heden om de bonden aan te pakken (die ook alle tegen 
de NUM werden gebruikt). De rechter kan de bonden 
specifieke acties ge- of verbieden ('injunctions'), kan 
bij weigering boetes opleggen tot tweehonderdvijftig 
duizend pond (wegens 'contempt of court'), en kan bij 
betalingsweigering overgaan tot 'sequestration', ver
beurdverklaring van de bezittingen van de betreffende 
bond. 
De wet van 1984 tenslotte verplicht bondsbesturen tot 
bestuursverkiezingen per geheime schriftelijke stem
ming (waardoor naar men hoopt gematigder besturen 
gekozen zullen worden), en tot stemming over de poli
tieke contributies die vakbondsleden nu automatisch 
aan de Labour partij afdragen. Deze (in het verre ver
leden ontstane) verstrengeling van TUe en Labour 
voorziet Labour van negentig procent van zijn in
komsten, en men kan rustig aannemen dat dat aan
zienlijk minder zal worden als gevolg van deze bepa
lingen. 

Thatcher versus de mijnwerkers 
Ook de speciaal ten aanzien van de kolenindustrie 
door Ridley aanbevolen voorzorgsmaatregelen wer
den getrouw uitgevoerd. De kolenvoorraden werden 
tot ongekende omvang opgevoerd, elektriciteitscen
trales werden voor oliestook geschikt gemaakt, kleine
re zeehavens werden geschikt gemaakt voor de aan
voer van geïmporteerde kolen, en wegvervoerders 
werden aangemoedigd om ongeorganiseerde chauf
feurs in dienst te nemen (om zo een boycot van kolen
vervoer door de spoorwegen te kunnen omzeilen). 25 

Na de verkiezingen van 1983, die een geweldige over
winning voor Thatcher opleverden (of misschien is het 
beter om te spreken van een geweldige nederlaag voor 
Labour), achtte men de tijd kennelijk gekomen om 
met de NUM af te rekenen . De aankondiging van de 
confrontatie werd in feite gedaan met de benoeming in 
augustus 1983 van lan MacGregor tot hoogste baas 
van de NeB. De Schots-Amerikaanse bankier Mac
Gregor had zich in de Verenigde Staten een reputatie 
verworven door als baas van AMAX, een grote Ame
rikaanse mijnbouwonderneming, in Wyoming een 
lastige vakbond grotendeels uit te schakelen. 26 

In 1980 haalde de Britse regering MacGregor over de 
leiding van het noodlijdende staatsbedrij f British Steel 
op zich te nemen. Na een dertien weken durende sta
king te hebben uitgezeten zonder enige concessie te 
doen of zelfs maar te onderhandelen slaagde MacGre
gor er binnen drie jaar in het personeelsbestand te ver
minderen van 168 duizend tot 78 duizend. De op
dracht aan de inmiddels zeventig jaar oude MacGre
gor bij zijn benoeming tot president van de NeB was 
duidelijk: van hem werd verwacht dat hij definitief 
zou afrekenen met de NUM. Uit de gehele voorge
schiedenis was eveneens duidelijk dat de regering
Thatcher er op uit was de NUM een smadelijke neder
laag te doen lijden.27 

Conclusies 
Uit de voorgeschiedenis, het verloop en de afloop van 
de staking zijn twee verschillende conclusies te trek
ken . 
In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat de 
mijnwerkers staakten voor behoud van hun werk. Zij 
kwamen niet in actie om de regering ten val te brengen, 
maar om het voortbestaan van hun gezin en hun dorp 
veilig te stellen. Voor de NUM-Ieiding kwam daarbij 
de vrees dat de regering op het breken van de bond uit 
was. Door velen is de strijd van de mijnwerkers gezien 
als een wanhopig gevecht tegen de historische vooruit
gang, tegen de constant veranderende internationale 
arbeidsdeling. Maar is er niet ook iets te zeggen voor 
de visie dat hun strijd in feite (ook al hebben ze dat zelf 
nooit zo gesteld) een strijd om de toekomst was, een 
strijd waarin de definitie van een langetermijn energie
politiek werd bevochten, een soort brede maatschap
pelijke discussie? 
Als de mijnen in de jaren vijftig en zestig toen de olie 
goedkoop en overvloedig was waren gesloten (zoals in 
Nederland gebeurde) dan zou de eerste visie overtui
gend zijn geweest. Maar na twee 'oliecrises' en na de 
vele problemen die inmiddels met kernenergie zijn er-
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varen, na de technologische vooruitgang van de laat
ste jaren (die het probleem van de luchtvervuiling door 
kolendamp oplosbaar heeft gemaakt, zoals juist de 
grote steden in Engeland lieten zien), na deze belang
rijke momenten heeft de tweede visie veel aan geloof
waardigheid gewonnen. 
In de tweede plaats neemt de staking een belangrijke 
plaats in in de recente politieke geschiedenis van het 
land. Voor de Britse regering met haar neo-liberale 
economische strategie en in sociaal opzicht reactionai
re beleid was de inzet van het conflict het breken van 
de radicale stroming in de Britse arbeidersbeweging, 
en het doorzetten van de monetaristische politiek. Zij 
achtte een overwinning in deze strijd van groot belang 
om de centrale elementen van de naoorlogse verzor
gingsstaat tot op de grond toe te kunnen afbreken en 
zo de voorwaarden voor een nieuwe bloei van het ka
pitalisme te kunnen creëren. De strategie van de rege
ring heeft sinds 1979 echter een enorme afbraak van de 
industriële basis van het land met zich gebracht, en een 
sinds de jaren dertig ongekende werkloosheid. 
De door de regering zozeer begeerde absolute over
winning is uitgebleven . Men is er niet in geslaagd de 
NUM op de knieën te brengen, noch financieel, noch 
door een massale uittocht van leden, noch door de ver
nedering van een afgedwongen capitulatie. De NUM 
zal zich (kunnen) blijven verzetten tegen sluiting van 
onrendabel geachte mijnen. 
Evenmin is premier Thatcher er in geslaagd haar per
soonlijke tegenspeler Arthur Scargill politiek mond
dood te maken: hij blijft ondanks de staking - of mis
schien toch ook dankzij de staking - een politieke 
factor van betekenis. Niet alleen de premier, maar ook 
de leiding van de Tue en van de Labour partij zullen 
hiermee rekening moeten houden. De gratuite steun
verklaringen uit deze kring hebben niet kunnen verhe
len dat men vermoedelijk niet al te rouwig was geweest 
als Scargill het onderspit had gedolven. In dat opzicht 
is de tactiek van de regering, gericht op het uit elkaar 
spelen van de verschillende delen van de linkse bewe
ging, zeker geslaagd. Mede door het uitblijven van 
massale steun vanuit andere industriesectoren hebben 
de stakers hun strijd niet kunnen winnen, of op een al
gemener politiek niveau kunnen brengen. Maar gezien 
de inzet van het conflict mag het feit dat ze ook niet to
taal verloren hebben al als opmerkelijk aangemerkt 
worden. 

Noten 
I. De hier geciteerde gegevens zijn ontleend aan een onder

zoek van de London Business School, weergegeven in 
The Economist, 15 december 1984. 

2. Een soortgelijke situatie deed zich voor in de Nederland
se confectie-industrie: er werd nauwelijks geïnvesteerd 
en de meeste bedrijven moesten de concurrentie met bui
tenlandse producenten opgeven, terwijl in de Westduitse 
en Japanse confectie wèl op grote schaal werd geïn
vesteerd zodat die bedrijfstak daar wel overeind bleef. 

3. In zijn artikel 'The Future of British Coal' (Capital and 
Class23, zomer 1984, blz. 67-82) wijst Ben Fine dan ook 
het achterblijven van de investeringen als gevolg van de 
door de regering opgelegde uitgavenlimiet als een van de 
hoofdoorzaken aan van de slechte ontwikkeling van de 
bedrijfstak . 
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4. Ben Fine, a. w. 
5. Nu al lopen de gemiddelde weeklonen uiteen van f.97 in 

Yorkshire tot f.190 in verschillende mijnen in Notting
hamshire; zie Josef Esser, ' Britischer Bergarbeiterstreik 
ohne Perspektive' , Links, maart 1984, blz. 27 . 

6. De uitspraak van· mevrouw Thatcher ('Wie wil er nu 
aandelen kopen in een verlieslatende mijn? ' ) was geen 
ongelukkige verspreking in het licht van het hoofdarti
kel in The Economist van 26 januari 1985 ('Coal's 
strike-free future') waarin gepleit wordt voor privatise
ring als garantie voor een toekomst zonder stakingen. 

7. Aldus het eerder aangehaalde onderzoek van de London 
Business School, The Economist, 15 december 1984, 
blz. 31. 

8. Fine, a.w. , blz. 81. 
9. Zie onder meer Paul Aarts en Peter L. Meijer, 'Over 

oliekoncerns en Haagse jaknikkers', in Ferd Crone en 
Henk Overbeek, red., Nederlands Kapitaal over de 
Grenzen, Amsterdam, 1981, blz. 206-208, en J .W. Bie
kart, 'Steenkool en Macht' , Intermediair, jrg. 21, nr. 5, 
1 februari 1985 . Aanvankelijk waren de grote oliecon
cerns ook bij kernenergieprojecten betrokken , maar 
daaruit trokken ze zich grotendeels terug. Sinds enige 
tijd is er zelfs in Nederland hernieuwde belangstelling 
voor mogelijke exploitatie van kolenvoorraden, b.V. 
door ondergrondse vergassing. Zie NRC Handelsblad, 
20 februari 1985, blz. 11. 

10. Maurice Lemoine, 'La longue grève des mineurs britan
niques' , Le Mondediplomatique, januari 1985, blz. 15. 
Volgens de jongste raming van Shell ('De toekomst van 
steenkool', Shell Brochure, september 1984) moet deze 
voorspelling iets naar beneden worden bijgesteld , maar 
is er zelfs volgens het laagste scenario nog altijd sprake 
van een zeer forse toename van de totale vraag naar 
steenkool. 

11 . Europese Commissie, Twelfth Report on Competition 
Policy, Brussel, 1982, blz. 133 . De Ecu (Europese munt
eenheid) is momenteel ongeveer f 2,40 waard . 

12. Andrew Glyn, ' "Coal, not dolè" adds up', Politics and 
Profit, december 1984, blz. 3. 

13 . Geciteerd door M. Lemoine, a.w., blz. 16. 
14. Het aantal studies waarin belangrijke elementen van de

ze analyse verder worden ontwikkeld is zeer groot. Ik 
noem hier: S. Aaronovitch en R. Smith, The political 
economy of British capitalism, Londen, 1981; A. Gam
bie, Britain in Decline, Londen, 1981; T. Nairn, The 
Break-Up of Britain, Londen, 1977; M. Wiener, English 
Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 1850-
1980, Londen, 1981. 

15. Peter Gourevitch onderscheidt in deze periode voorts de 
orthodoxe optie (zoals gevolgd in de jaren twintig) , de 
socialisatie van de investeringen (de klassieke socialisti
sche optie), en de vraagstimulering (zoals in de New Deal 
van Roosevelt of de bewapeningspolitiek van Hitier) . 
Zie zijn artikel ' Breaking with orthodoxy: the polities of 
economic policy responses to the Depression of the 
1930's' , International Organization, vol. 38, nr . I, win
ter 1984, blz. 95-130. 

16. Het begrip Fordisme, geïntroduceerd door Gramsci, 
werd vooral bekend door het werk van Michel Aglietta, 
Régulation et Crises du Capitalisme, Parijs, 1976. Het 
Fordisme werd genoemd naar Henry Ford, die enerzijds 
zijn arbeiders een goed loon betaalde ($5 per dag) - zo 
goed dat ze allemaal een auto van Ford zouden kunnen 

. aanschaffen - maar die anderzijds zijn arbeiders via de 
principes van Taylor tot een ongehoorde graad van dis
cipline bracht (ook buiten het bedrijf) en hen pas op deze 
wijze goed geschikt maakte voor het werk aan de lopen
de band . Met de term Fordisme wordt dus gedoeld op 
een model van economische ordening waarin massapro-

Vervolg noten op blz. 180 



Zeden en straffen 

Het blijft tobben met de zedelijkheidswetgeving. On
danks het feit, dat er in een eeuw tijd ontzaglijk veel is 
veranderd in de maatschappelijke situatie, in de tech
niek van het omgaan met seks en , vooral de laatste 
vijfentwintig jaar, ook in de opvattingen van mensen 
over seksuele relaties, zijn wij er niet in elk opzicht te
vredener op geworden. 
Natuurlijk, de gemiddelde man wordt minder afge
beuld in zijn werk (voorzover hij dat althans heeft); de 
gemiddelde vrouw hoeft niet meer in haar procreatie
ve l~vensfase van de ene zwangerschap in de andere te 
rollen en heeft ook uit dien hoofde meer kans op zin
volle arbeid dan weleer, al blijft er veel te wensen over; 
de homoseksueel behoeft zich niet meer zo te verschui
len (hoewel hij / zij nog meer dan eens object van dis
criminatie is). Maar, dit alles betekent niet dat 
- maatschappelijk bekeken - seks een probleemloze 
aangelegenheid is geworden. De aardigheid zou er 
misschien dan ook af zijn. Het ligt nu eenmaal in de 
aard van de seksualiteit als een zo intiem menselijk ge
beuren, dat meer nog dan elders de oplossing van het 
ene probleem nog voor onafzienbare tijd het ontstaan 
van een volgend probleem zal oproepen. Dat is echter 
niet waar het mij om is te doen . Het punt is, dat er na 
die vijfentwintig jaar minder overeenstemming heerst 
over de zedelijkheidswetgeving dan men op grond van 
de naoorlogse emancipatiegolf in redelijkheid had 
mogen verwachten. 
Misschien is seks wel geen met redelijke argumenten te 
benaderen aangelegenheid. In feite is er op het gebied 
van het strafrecht niet méér gebeurd dan een afschaf
fing van het verbod op voorbehoedmiddelen voor 
minderjarigen (in 1969), van de strafbaarheid van 
overspel (in 1971), van de strafbaarheid van homosek
suele contacten tussen meerderjarigen en de zestien
tot eenentwintig-jarigen (eveneens van 1971), alsmede 
de wijziging van de wetgeving op pornografie. De 
abortus , destijds volmaakt ten onrechte onder de ze
delijkheidswetgeving gebracht, blijft omstreden. 
Voor de rest is er weinig uitzicht op verdere decrimina
lisering en in elk geval komt uit de feministische hoek 
minstens evenveel roep om nieuwe strafbepalingen en 
strengere straffen. Dit vergemakkelijkt het aandragen 
van alternatieven niet. De juristen kunnen veel, mits 
de probleemstelling op een aantal terreinen helder is. 
Waar soms diepgaande verschillen van mening aan de 
dag treden mag men de jurist niet vragen een formule
ring in het vat te gieten, die aan alle standpunten in ge
lijke of zelfs maar in redelijke mate recht doet. Het is 
daarom toe te juichen, dat NVSH en de commissie 
wetgeving van NV lH/COC thans een uitgewerkt 
voorstel op tafel hebben gelegd over hoe zo'n zedelijk
heidswetgeving er in feite zou hebben uit te zien. In 

hun nota Zeden en straffen is een interessante poging 
gedaan om tot algemeen aanvaardbare formuleringen 
te komen. De uitkomst is in mijn ogen heel wat aan
trekkelijker dan de aanbevelingen van de in 1971 door 
de regering ingestelde commissie-Melai (de staatscom
missie-zedelijkheidswetgeving), maar in het op één 
lijn brengen van conflicterende standpunten is men 
toch ook niet geslaagd. Dit is geen verwijt maar een 
constatering, die ik nader hoop toe te lichten. 

Historie 
Onze huidige zedelijkheidswetgeving dateert van 
1911. De strafwetgever van 1881 had zich al dertig jaar 
eerder over de materie gebogen. Uitgangspunt was 
toen het tegengaan door de overheid met strafrechte
lijke middelen van de publieke schending van de zede
lijkheid. Niet het zedelijk aspect van de zaak maar het 
openbare leven stond op de voorgrond. De overheid 
besliste wat op dit gebied in het kader van de openbare 
orde al dan niet kon worden toegestaan . 
De wetgever van 1911, met als architect de confessio
nele minister Regout, wenste de seksuele relaties van 
een andere gezichtshoek te benaderen dan zijn conser
vatief-liberale voorgangers en wel door het opleggen 
aan de samenleving van zijn eigen, aan de heersende 
christelijke moraal ontleende, opvattingen. Schenders 
van die moraal dienden op veroordelende wijze aan de 
kaak en strafbaar te worden gesteld . Men heeft dit wel 
genoemd strafbaarstelling in de 'Tien Geboden-con
text'. Onder invloed van de toegenomen machtsposi
tie van de confessionele partijen tegenover het afbrok
kelende en verdeelde liberalisme werd de (christelijke) 
moraal tot politiek strijdpunt verklaard. 
Tussen de beide wereldoorlogen deed zich veel schijn
heiligheid voor waartegen vooral na de oorlog tal van 
organisaties zich met succes gingen verweren. Op het 
gebied van de seksualiteit gold dit allereerst voor 
NVSH en COC, maar ook in veel ruimere kring werd 
de emancipatie in de zin van mondigwording en het 
verweer tegen regenten en geestelijkheid meer en meer 
gemeengoed. Vooral na 1966 kreeg deze democratise
rings- en emancipatiegolf de wind in de zeilen. Er werd 
teruggegrepen naar de idealen van de Franse en Ame
rikaanse revoluties en het daarin tot uitdrukking ge
brachte individuele zelfbeschikkingsrecht. Bevrijding 
van overbodige beperkingen, bewuste keuze voor 
eigen identiteit, versterking van eigen weerbaarheid en 
verantwoordelijkheidsbesef waren enkele trefwoor
den . Volwassen mensen wensten zelf hun plaats in de 
samenleving te bepalen en bleken niet langer bereid, 
zelfs niet met alle daaraan ook verbonden risico's, te 
berusten in de traditionele zekerheid en vertrouwd
heid van hun (ondergeschikte) positie . Van deze 
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emancipatiegolf maakte de vrouwenbeweging een mi
litant onderdeel uit. De strijd om de open pluriforme 
samenleving leek in volle hevigheid losgebarsten. 
Dat het in de jaren zeventig op het terrein van de zede
lijkheidswetgeving, die naar veler oordeel als zodanig 
diende te worden afgeschaft, niet tot ingrijpende ver
anderingen kwam, heeft verschillende oorzaken. Al
lereerst valt te denken aan de persoonlijkheid in de po
litiek. Het bewind, gedurende het grootste gedeelte 
van de jaren zeventig van een minister van justitie als 
Van Agt leidde tot een vrijwel uitzichtloze loopgra
venoorlog over een nieuwe regeling van de abortus
wetgeving, die onmatig veel energie onttrok aan bewe
gingen die zich onder andere omstandigheden aan
merkelijk grondiger met bij voorbeeld de herziening 
van de zedelijkheidswetgeving hadden kunnen bezig
houden. 
Daarnaast kon Van Agt de handhaving in de praktijk 
van volstrekt verouderde zedelijkheidsbepalingen 
weliswaar niet tegenover de rechterlijke macht staan
de houden, maar wel weigerde hij hardnekkig wetswij
ziging te bevorderen, onder andere met een beroep op 
een zijns inziens dringend noodzakelijk 'ethisch re
veil'. De rapporten van de commissie-Melai over ach
tereenvolgens filmkeuring, pornografie en prostitutie 
zette hij in de kast en toen er toch een afschaffing van 
de verplichte filmkeuring kwam (dankzij een initia
tiefwetsvoorstel van Joop Voogd en lneke Haas
Berger) kwam het Openbaar Ministerie met de be
faamde 'vijftig-stoelenregeling' . Met een beroep op de 
'heersende moraal' en artikel 240 van het Wetboek 
van Strafrecht werden 'wansmakelijke vertoningen' 
beperkt tot kleine zaaltjes. Van een voornemen om be
doeld initiatiefvoorstel niet voor bekrachtiging in aan
merking te doen komen, zag Van Agt ten slotte af; De 
Ruiter volgde hem trouwens al spoedig als minister 
van justitie op. 
Ook het in 1981 verschenen eindrapport van de 
commissie-Melai heeft niet de door menigeen ver
hoopte afschaffing van de zedelijkheidswetgeving, 
respectievelijk de onder bren ging van bepaalde 
seksueel-gekleurde delicten bij andere hoofdstukken 
van het Wetboek van Strafrecht, met zich mee ge
bracht. Toen minister De Ruiter een jaar eerder zover 
was, dat hij de strafbaarheid van de pornografie be
reid was ten principale af te schaffen - toch een histo
risch moment voor een minister van het CDA - riep 
dit denkbeeld inmiddels zoveel tegenstand bij vrou
wengroepen op, dat hij voorlopig van zijn voorne
men afzag. Deze vrouwengroepen waren de porno
grafie intussen gaan afschilderen als een vorm van 
vrouwenonderdrukking en/ of discriminatie . Een pro
ces van ontmoralisering van onze strafwetgeving, ja
renlang met vuur verdedigd door alles wat zich maar 
even in de progressieve hoek meende te bevinden, 
kwam hierdoor, in elk geval tijdelijk, tot abrupte 
stilstand. De Emancipatieraad bepleitte nader onder
zoek naar de eventuele schadelijkheid van pornogra
fie, de mogelijke relatie met geweld jegens vrouwen, 
en meer speficiek naar de positie van modellen en kin
deren. De lang gekoesterde 'eerbaarheid' van de 
vrouw werd vervangen door haar 'kwetsbaarheid'. 
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Ook de commissie-Melai had uiteraard in haar mid
den de nieuwe scheiding der geesten op het gebied van 
de zedelijkheidswetgeving ervaren. Toen puntje bij 
paaltje kwam was weliswaar de bereidheid nog aanwe
zig om de wetgeving uit 1911 te herzien, doch werd in 
plaats daarvan geen nieuwe conceptie aangedragen 
doch teruggegrepen naar het model van 1881. De zede
lijkheidsfilosofie van Regout werd met andere woor
den wel als onbruikbaar voor onze tijd terzijde gelegd 
maar een formulering langs de lijnen van de open plu
riforme samenleving kon er ook niet af. In de bundel, 
samengesteld bij het afscheid van Melai als Leids 
hoogleraar, toont HuIsman op mijns inziens overtui
gende wijze aan hoe de commissie zijn aanvankelijke 
uitgangspunten, ontleend aan wat Huisman noemt de 
'Rechten van de mens-context ' heeft verzaakt. In feite 
geeft de commissie, in weerwil van haar oorspronke
lijke uitgangspunten, voortdurend de indruk te be
schikken over een geheim, althans niet voor gewone 
stervelingen beschikbaar, instrument waarop voor de 
samenleving als geheel kan worden afgelezen, en ver
volgens beslist, wat in het kader van de openbare orde 
op seksueel gebied al dan niet toelaatbaar mag worden 
geacht. Dat is in strijd met de mijns inziens meer 
emancipatoire opvatting, dat in een zo emotioneel en 
intiem gebeuren als seksuele gedragingen de overheid 
geen recht heeft om, al dan niet aantoonbaar gemaak
te, meerderheidsopvattingen aan een minderheid op te 
leggen. 

De staat als zedenmeester 
Zuinigheid met strafrecht; weInig verwachtingen 
koesteren van het anders dan dringend noodzakelijk 
justitieel maken van problematische situaties; straf
recht als uiterste middel in het belang van zowel slacht
offer als dader: het zijn stuk voor stuk opvattingen, 
die ik nog steeds onderschrijf. Doorslaggevend mag, 
zeker in de gevoelige seksuele context, alleen zijn of 
men een ontoelaatbare inbreuk heeft gemaakt op de 
vrijheid van anderen en of dit alleen langs strafrechte
lijke weg kan worden geredresseerd. Alleen dan is er 
rekening gehouden met het in onze grondwet en inter
nationale verdragen verankerde individuele zelfbe
schikkingsrecht. Dat verdient zeker in zaken waarbij 
de integriteit van het menselijk lichaam en de privé
sfeer zozeer vooropstaan, waarborging door de over
heid . Zo ergens, dan blijve de overheid hier op af
stand. Dat dit onvoldoende is voor het radicale gedeel
te van de vrouwenbeweging, dat het persoonlijke' tot 
politiek heeft verklaard, is even begrijpelijk als on
juist. Ik althans kan slechts constateren, dat men met 
het politiseren van het persoonlijke zijn eigen inzich
ten in deze gevoelige en persoonlijke sfeer opnieuw tot 
hoogste norm, ja staatsnorm, wil verheffen. Dus
doende dreigt men met een omweg opnieuw te belan
den bij de 'Tien Geboden-context' van minister Re
gout van 1911, al zal dit de bedoeling niet zijn. In de 
tijd van Regout was de moraal politiek. Nu wordt met 
een beroep op de emancipatie van vrouwen de politiek 
van een deel van de samenleving tot officiële moraal 
verklaard. Het rapport van de commissie-Melai pro
beert daartussendoor te laveren maar kan daarin 



uiteraard niet slagen. Betere zeilers zouden zijn ge
strand. De staat blijft zedenmeester. Dit is wat ik en
kele jaren geleden, in relatie tot het gewijzigde por
nostandpunt van tal van vrouwengroepen, 'betutte
ling in een nieuw jasje' genoemd heb. 
De staat zij geen oplegger van moraal. Bescherming 
van de keuzevrijheid is een primaire voorwaarde voor 
een open pluriforme samenleving. Zowel wat het recht 
op gewenste als het verzet tegen ongewenste seksuele 
contacten betreft, heeft dit ook voor mij gelding. 
Maar bescherming ontaarde niet in pater- - of moet 
ik zeggen - maternalisme. Wanneer men de keuze
vrijheid in de hierbedoelde zin werkelijk wil waarbor
gen, dient men aan de betrokkenen over te laten wat 
zij als in overeenstemming met hun eigen zelfbeschik
kingsrecht beschouwen. Dit geldt ook en vooral voor 
'zwakken' en 'kwetsbaren' . Wanneer men op degene 
die seksueel contact zoekt met afbankelijke personen 
het risico legt van een strafvervolging wordt het isole
'ment van deze groep en haar apartheidspositie alleen 
maar verhoogd. Discriminatie is daarvan het gevolg, 
aldus ook HuIsman. 
Een zelfde redenering geldt mijns inziens tegenover 
hen, die met een beroep op de sociaal-economische 
onderdrukking (ik zou liever van 'achterstelling' wil
len spreken) van de vrouw, tot de conclusie komen dat 
het in het algemeen de vrouw is die bescherming be
hoeft. Juist omdat ik er van overtuigd ben dat een ver
betering van de sociaal-economische positie van vrou
wen in het algemeen ook van invloed zal zijn op haar 
omgang met seksuele contacten, wil ik niet zo onvoor
zichtig zijn te beweren, dat sociaal-economische af
hankelijkheid zich per definitie vertaalt in een afban
kelijke affectieve relatie en omgekeerd. Geen mens is 
in werkelijkheid geheel vrij, gelijk of onafbankelijk, 
aldus ook bijvoorbeeld Dorien Pessers (Nederlands 
Juristenblad 18/84). Het kenmerk van de samenleving 
is juist, dat er tal van relaties tussen mensen bestaan, 
die variëren van kortstondige en oppervlakkige tot 
langdurige en intieme. Juist in affectieve relaties, die 
essentieel zijn voor het menselijk geluk, bestaat vaak 
verregaande afbankelijkheid en een grote mate van al
truïsme, ongeacht de sociaal-economische positie van 
de betrokkene. Wie in een persoonlijke affectieve rela
tie de zwakkere is, dat wordt door telkens wisselende 
omstandigheden bepaald. 
Daarnaast heb ik meer dan eens als een probleem van 
onze moderne samenleving geschilderd dat wij met 
ons allen teveel van de staat zijn gaan verwachten. De 
overheid moet zeker in de ogen van een sociaal
democraat (laat staan een liberale sociaal-democraat) 
misstanden proberen recht te zetten en hulp bieden 
aan kwetsbaren. Maar de overheid kan mensen niet 
gelukkig maken. Zij kan, naar het woord van de Ame
rikaanse onafbankelijkheidsverklaring, slechts de 
voorwaarden scheppen waardoor het gelukkig wor
den voor velen binnen bereik komt. De rest, in feite 
datgene waarover wij nu spreken, behoort tot de sfeer 
der persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfs dat 
niet helemaal, omdat liefde blind maakt en conse
quenties van menselijke stappen doorgaans op slechts 
zeer korte termijn worden overzien. 

Zelfbeschikkingsrecht 
In de periode van de strijd om de open pluriforme sa
menleving was de seksualiteit leuk en alles mocht of 
moest worden geprobeerd; als het maar als plezierig 
voor elkaar kon worden beschouwd. Wie nu echter de 
nota van staatssecretaris Kappeyne van de Copello 
opslaat over het beleid van de overheid tot bestrijding 
van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes ont
moet de seks nog uitsluitend als bedreigend . Hieruit 
blijkt alweer, hoezeer vooruitgang ook maar betrek
kelijk is. 
Behalve van dit bedreigende karakter van alles wat 
met seksualiteit te maken heeft, is de nota daarnaast 
dusdanig doortrokken van een zo overspannen ver
wachting van wat een overheid daartegenover zou 
kunnen of moeten doen, dat het beklemmend wordt. 
Voortdurend kijkt de overheid over de schouders van 
de relatie partners mee op een manier, die de 'Big Bro
ther' van' 1984' niet had kunnen verbeteren. De men
sen worden in de nota-Kappeyne niet meer in de eerste 
plaats geacht hun problemen zelf op te lossen. De 
overheid wordt tot arbiter verklaard voor het verlenen 
van bescherming in de huiselijke kring, ook als die be
scherming niet wordt gevraagd. Zo behoort de politie 
actief op te treden waar het vrouwenmishandeling be
treft en niet slechts tot verbalisering over te gaan, in
dien de mishandelde daarop aandringt. Maar wat 
blijft er dan overeind van het criterium van het recht 
op individuele zelfbeschikking als de vrouw eigener 
beweging geen stappen wenst te doen? Men kan er na
tuurlijk van uitgaan dat, gezien de sociaal-economi
sche 'onderdrukking' van de vrouw, haar kwetsbaar
heid of gebrek aan weerbaarheid in bepaalde omstan
digheden niet zoveel verschilt met die van personen in 
afbankelijke situaties. Maar er zou dan toch, om te be
ginnen, moeten worden aangetoond, dat er van straf
rechtelijke vrijheidsberoving, van dwang of chantage 
sprake is. De nota Zeden en straffen van NVIH/ COC 
houdt dit in de gaten, de nota-Kappeyne mijns inziens 
niet. 
Gewaagd vind ik dan ook de beschouwingen in de 
nota-Kappeyne over de als regel veronderstelde psy
chische afbankelijkheid van de vrouw jegens haar 
partner. Onbeargumenteerd blijft hoe het komt, dat 
zoveel oudere mannen doorgaans meer gebukt lijken 
te gaan onder het verlies van de partner dan omge
keerd . Vanwege de 'verzorging'? Misschien, maar 
ook verzorging schept afbankelijkheid . Men zou naar 
dit ervaringsfeit natuurlijk nader onderzoek kunnen 
instellen. Voorshands spreekt het feit mij meer aan 
dan het verwijt in de nota-Kappeyne, dat vrouwen 
meer bescherming van de overheid in haar privérela
ties verdienen omdat ze nu eenmaal opgevoed zijn in 
de idee zichzelf ten behoeve van man of partner te 
moeten 'wegcijferen'. 
Ik vind het een weinig emancipatoir stereotype. Het 
persoonlijke is hier wel zeer politiek geworden. Waar 
blijft bovendien de principiële gelijkheid en gelijk
waardigheid van man en vrouw? En waar blijft (op-

. nieuw) het individuele zelfbeschikkingsrecht als de 
Emancipatieraad aanbeveelt, dat organisaties die de 
belangen van bedreigde vrouwen behartigen, als pro-
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cespartij moeten kunnen optreden? Wordt het slacht
offer zelf op die manier niet weggedefinieerd? Ik kan 
daar weinig emancipatoire gedachten in ontdekken. 
Er heerst daarnaast een overoptimisme over de effecti
viteit van strafrechtelijke bedreiging en over het ver
mogen van politie en justitie, geheel in strijd met wat 
daaromtrent tot voor kort in brede progressieve kring 
werd gedacht. Dit geldt in het bijzonder voor de zoge
naamde 'symboolwetgeving' , het zogenaamde 'in
prenten van de norm' waarop uit de feministische 
hoek veelal sterk wordt aangedrongen. Ik blijf de 
hoop koesteren dat mij niet ooit nog langs deze weg 
het normbesef van bisschop Gijsen wordt ingeprent. 
Wie ziet hoe het begrip geweld wordt uitgebreid tot 
ongewenste toespelingen van seksuele aard op de 
werkplaats, die vraagt zich af hoe de jurist daarmee 
straks uit de voeten moet. Aan juridische begrippen 
kleeft nu eenmaal een specifieke betekenis. Zelfs van 
op zichzelf vage en weinig omgrensde begrippen als 
'algemeen belang' en 'openbare orde' weet men, mede 
dank zij de jurisprudentie, wel ten naaste bij wat er on
der moet worden verstaan. Bij het begrip 'geweld' lijkt 
mij dit nog in veel sterkere mate het geval te zijn. Gaat 
men dit begrip nu oprekken tot ongewenste toespelin
gen, al dan niet op de werkplaats, dan verwacht ik het 
ontstaan van een mate van rechtsonzekerheid die erger 
is dan de kwaal. 
Het meest waarschijnlijke is overigens, dat het te ont
werpen wetsartikel een dode letter zal blijven. Daar
aan is wel in de laatste plaats behoefte in deze periode 
waarin al massa's regelgeving van de zijde van de over
heid niet meer ten naaste bij door een overbelast 
politie- en justitie-apparaat kunnen worden gehand
haafd. Onuitvoerbare wetten dragen alleen maar bij 
tot minachting voor de wetgeving in het algemeen. De 
idee van de rechtsstaat zal er niet door worden bevor
derd, de rechtszekerheid nog minder. 
Over rechtszekerheid gesproken: een moeilijk punt 
vind ik ook dat in seksuele relaties mensen bereid blij
ken dingen te doen, te laten of te dulden, die zij onder 
andere omstandigheden of later al te gek vinden. Het 
kwam alleen zover op grond van een wederzijdse of 
eenzijdige emotionele of affectieve afhankelijkheids
relatie. Zelfs als in de strafbedreiging dus wordt afge
zien van een normstelling voor 'goed zedelijk gedrag' 
maar men de keuzevrijheid tot uitgangspunt kiest, 
blijft het nog ingewikkeld genoeg om strafwaardige 
inbreuken op die keuzevrijheid te definiëren op zoda
nige wijze, dat de rechter er redelijk mee uit de voeten 
kan . Juist in een verslechterende erotische of seksuele 
relatie kan hetgeen door de ene partner als uiterste lief
kozing om de relatie te 'redden' wordt beschouwd, 
door de wederpartij als weerzinwekkende inbreuk op 
zijn of haar persoonlijke integriteit worden ervaren. 
Bij wijze van voorbeeld: de verkrachting binnen hu
welijk, die nog steeds niet strafbaar is . Op zichzelf is 
het strafwetartikel over verkrachting tot het bot ver
ouderd, omdat het vreemd is een onderscheid te ma
ken tussen een huwelijkse of niet-huwelijkse duurza
me relatie. Niettemin rijst de vraag of wij het seksuele 
verkeer tegen de wil van de vrouw in een duurzame re
latie nu echt op gelijke voet moeten stellen met de ste-
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reotiepe situatie van de verkrachter die de vrouw in de 
bosjes trekt. Ik heb het dan nog niet eens over bewijs
rechtelijke complicaties. 
In het. januarinummer-1985 van Opzij kwam ik een 
beschouwing tegen van Jeanne Doomen onder het 
motto 'Verkrachting binnen een relatie voor de rech
ter' . Het betreft twee gevallen van verschillende ver
dachten (een rechtszaak in Amsterdam en een in 
Utrecht) die beiden een persoonlijke relatie met het 
slachtoffer onderhielden. De ene vrouw hield vol, dat 
ze binnen haar relatie met de verdachte herhaaldelijk 
was verkracht. Toch duurde het een half jaar voor ze 
naar de politie stapte. En ook daarna zocht ze de man 
nog op. De advocaat van de tweede verdachte noemde 
het 'onwijs', dat het Openbaar Ministerie de zaak ver
volgde. 'Hoe kan de officier van justitie nu beoorde
len wat er in die relatie heeft plaatsgevonden?', aldus 
zijn commentaar. Hij kon bovendien een na de aangif
te geschreven brief produceren waarin het meisje de 
verdachte schreef dat ze nog steeds met hem wilde 
trouwen . Beide verdachten werden veroordeeld tot zes 
maanden gevangenisstraf. Mijn vraag is wiens zelfbe
schikkingsrecht hier nu werkelijk in het geding is ge
weest. Anders gezegd, ik vind dit te gek . 
Mevrouw Doomen niet. Zij schrijft het volgende: 
'Niemand van ons kan volhouden dat zij/ hij in rela
ties altijd eenduidig en verantwoord gedrag vertoont. 
Dat is ook niet erg. Totdat je in een strafzaak opeens 
moet uitleggen, waarom je dat ene onverstandige be
zoekje hebt afgelegd, die ene emotionele brief hebt ge
schreven. Dan lijkt het of iedereen die in toga gehuld 
is, het eigen leven wèl geheel in de hand heeft en zich 
vertwijfeld afvraagt hoe een ander zo inconsequent 
kan zijn. Als de dienaren van Vrouwe Justitia meer 
oog hadden voor de onvolkomenheden in eigen leven, 
zouden zij ambivalent gedrag van voor hen verschij
nende burgers vermoedelijk ook beter begrijpen. Wat 
dat betreft is de situatie - hoewel duidelijk verbeterd 
- nog lang niet ideaal. 'Tot zover mevrouw Doomen. 
Dat de situatie verre van ideaal is, daarover zullen we 
het snel eens kunnen worden , al hebben we blijkbaar 
verschillende opvattingen over rechtsonzekerheid en 
criminalisering, die hun bekroning vinden in de jujch
kreet, ' nu nog op naar de strafbaarstelling van de ver
krachting binnen huwelijk' die ik uiterst bedenkelijk 
acht. Omtrent wat er daarna gaat gebeuren is namelijk 
inmiddels een tipje van de sluier opgelicht in de vorm 
van een concept-wetsvoorstel, dat binnen afzienbare 
tijd bij de Staten-Generaal zal worden ingediend en 
dat culmineert in een nieuw artikel 249 dat iedereen 
strafbaar stelt, 'die opzettelijk iemand die voor zijn of 
haar onderhoud, verzorging, behandeling, verpleging 
of opleiding van hem of haar afhankelijk is dan wel 
zich aan zijn of haar zorg of hulp heeft toevertrouwd, 
door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voort
vloeiend overwicht of door misleiding beweegt tot het 
dulden of plegen van seksuele handelingen '. Met dit 
artikel in de wet zou de pakkans van de verkrachter in 
de bosjes nog weleens kleiner kunnen worden dan die 
van de gehuwde echtgenoot. Het wordt hoe dan ook 
een riskante zaak om een duurzaam seksuele relatie 
aan te gaan. 



Pornografie 
Tenslotte: over de pornografie wil ik kort zijn nu de 
discussie daarover in het parlement voorshands is 
beslecht. Zou het niettemin de bedoeling van sommi
gen zijn om die discussie via de achterdeur te herope
nen door een uitbreiding van de zogenaamde anti
discriminatie-artikelen tot seks of seksuele voorkeur 
dan ben ik daartegen. Omdat het dan niet gaat om een 
verbod van discriminatie (in de zin van artikel 429 
quater) maar om discriminerende uitlatingen, zou een 
ontoelaatbare beperking op de vrijheid van menings
uiting dreigen. 
De artikelen zijn in 1971 in de wet gekomen ter uitvoe
ring van het internationale verdrag tot uitbanning van 
alle vormen van rassendiscriminatie. Door het toen
malige kabinet zijn de godsdienst en de levensovertui
ging toegevoegd waartegen vanuit het linker deel van 
de Tweede Kamer onmiddellijk bezwaar werd aange
tekend. Natuurlijk zal de overheid tegen belediging, 
laat staan geweld, ook in strafrechtelijke zin moeten 
kunnen optreden. Maar waarom zij dat in het bijzon
der zou moeten doen in kwesties waarbij de godsdienst 
of de levensovertuiging aan de orde is, of zelfs de poli
tieke gezindheid (waarvan immers àOk in de nieuwe 
Grondwet sprake is) blijft onduidelijk. Hoe moet een 
rechter in de strijd der meningen dergelijke bepalingen 
operationeel maken zonder in de rol van censor te ver
vallen? 
Abspoel constateerde, op een bijeenkomst van het Ne
derlands Gesprekcentrum, dat het opdringen van de 
eigen opvattingen omtrent goed en kwaad de mens 
eigen is en dat de neiging al gauw bij mensen bestaat 
om de eigen opvattingen als de enig ware te beschou
wen, om deze vervolgens aan anderen op te leggen. 
Volgens Abspoel geldt dit in het bijzonder voor de 
godsdienstige overtuiging. Men grijpt dan al gauw 
naar het instrument van de staat om anderen te onder
drukken . Het geweld wordt, in de vorm van staatsge
weid, gewettigd. Wetgeving, die zich baseert op be
paalde opvattingen omtrent de morele geoorloofdheid 

Nieuwe WBS-publikatie 

Onlangs verscheen bij de Wiardi Beckman Stichting in de 
reeks Economische Notities nummer 15, Verdienen en Ver
delen, over het beleid ten aanzien van de secundaire inko
mensverdeling. 
In een discussiestuk dat het grootste deel van de notitie 
beslaat, schetst WBS-medewerker Paul de Beer de hoofdlij
nen van een nieuw stelsel van sociale zekerheid en van loon
en inkomstenbelasting. Hij bepleit een volledig geïndividua
liseerd stelsel van sociale zekerheid waarin een uitkering is 
opgebouwd uit een basisuitkering op het niveau van het indi
vidueel sociaal minimum en een bovenminimale uitkering die 
is gerelateerd aan het vroegere loon. De bovenminimale uit
kering neemt, afhankelijk van leeftijd of arbeidsverleden, 
met het verstrijken van de uitkeringsduur geleidelijk af. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen werklozen en ar
beidsongeschikten. 
In het belastingstelsel dat De Beer schetst worden ongehuw
den volgens een ander schijventarief belast dan gehuwden om 
compensatie te bieden voor het draagkrachtvoordeel van een 
gezamenlijke huishouding. Samenwonenden kunnen op ver-

van sommige gedragingen loopt gevaar onverdraag
zaam te zijn ten opzichte van anderen en dus discrimi
nerend, aldus Abspoel. (NGC-rapport, Zedelijkheids
wetgeving in de branding, 1983). Mag de homoseksu
eel, zo voeg ik daaraan toe, psychisch geweld aanvaar
den en hanteren als door hoge geestelijken met zijn 
meest intieme gevoelens de vloer wordt aangeveegd? 
Terecht constateert naar mijn mening ook Loes Brü
nott (Nederlands Juristenblad 1984), dat het uiterst 
moeilijk, zo niet onmogelijk is om pornografie via een 
operationele strafrechtelijke delictsomschrijving te re
gelen. Dit is een praktisch argument. Meer principieel 
zie ik al spoedig grenzen voor de overheid zodra het 
gaat om haar bemoeienis met zaken als persoonlijk le
ven van mensen, in het bijzonder hun onderlinge 
liefdes- en haatrelaties, die zij zeker niet met strafbe
dreiging zal hebben te bevorderen dan wel tegen te 
gaan. Sommige feministische publikaties vloeien niet 
over van genegenheid jegens mannen, maar wat zou 
dat? De overheid, zo constateert Hubert Smeets 
(Maatschappijvernieuwers in verwarring, 1984) dient 
zeer terughoudend te zijn ten aanzien van opvattingen 
van mensen in de privésfeer. Zo dar zij harerzijds een 
'heersende' moraal op wenst te leggen raakt het hek 
van de dam. 

Samenvattend constateer ik, dat in de discussie over 
de staat als zedenmeester de restauratie op de loer ligt. 
In mijn boek over de abortuswetgeving (De abortus
kwestie en meer dan dat, 1982) schreef ik onder meer 
over dit onderwerp: 'We beginnen met Chick te ver
bieden en eindigen met een commissie onder leiding 
van de voorzitter van de Plattelandsvrouwen, die na
gaat wat er allemaal nog meer moet worden gecensu
reerd. Ik ben daar heel uitgesproken in. Toen voor de 
VARA-televisie de stapels porno door fanatiekefemi
nisten op een grote brandstapel werden gegooid, dacht 
ik alleen maar: Kijk haar, uit welk geschiedenisboekje 
zou ze dàt geleerd hebben?' 

zoek het z.g. splitting-systeem toepassen, wat inhoudt dat de 
verschuldigde belasting wordt berekend over hun gemiddelde 
inkomen, zodat paren met een uiteenlopend inkomen geen 
nadeel ondervinden van de belastingprogressie. Als een van 
beide partners niet of nauwelijks eigen inkomen heeft wordt 
evenwel gecorrigeerd voor het draagkrachtvoordeel van de 
huishoudelijke arbeid. 
Ton Haselbekke (Erasmusuniverisiteit Rotterdam), Hans 
Kombrink en Elske Ter Veld (beiden Tweede-Kamerlid voor 
de PvdA), Chris Driessen (FNV), Hieke Snijders-Borst (be
lastinginspecteur) en Geke Faber (Rooie Vrouwen) leveren in 
de notitie commentaar op de voorstellen van De Beer. Zij 
hebben onder meer kritiek op de sterke nadruk die De Beer 
legt op inkomenscorrecties in de secundaire sfeer, zijn gerin
ge aandacht voor de financieringsproblematiek ten aanzien 
van de sociale zekerheid en het toepassen van het splitting
systeem in de belastingheffing. 

'Verdienen en Ver,delen, Economische Notitie nummer 15, is 
verkrijgbaar door overmaking van f 7,50 op postgiro 
347 97 00 ten name van PvdA-Brochures, Amsterdam, on
der vermelding van: bestelnummer 756. 
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Socialisme, verzuiling en ontzuiling 

Als jong Maastrichtenaartje in 1955 voor het eerst al
leen op vakantie bij oom en tante in Leeuwarden, 
moest ik leren dat katholiek zijn in verschillende stre
ken van het land verschillend gedrag vereiste. Het ro
meins missaal (nogal herkenbaar) mocht ik, op weg 
naar de kerk, hier niet openlijk dragen, maar moest ik 
enigszins verscholen tussen de jaspanden houden. 
Oom had immers een winkel in de binnenstad en de 
hoofdzakelijk niet-katholieke clientèle moest niet 
'geërgerd' worden. Later realiseerde ik mij dat je de 
kleine protestantse minderheid in Maastricht ook 
nooit 'zag'. 
Verzuiling en zelfs geloofsverdeeldheid waren in een 
welhaast totaal katholiek Zuiden niet waar te nemen, 
dit in tegenstelling tot de levensbeschouwelijk ge
mengde gebieden waar de verzuiling is ontstaan. De 
organisatorische Prinzipienreiterei van de verzuiling 
werd in dat homogeen katholiek Zuiden vaak overdre
ven gevonden . Misschien kwam de harde taal van het 
bisschoppelijk Mandement van 1954, dat opnieuw de 
eenheid van de katholieken predikte, juist daarom in 
oorsprong wel uit het Roermondse bisdom: daar im
mers was de neiging tot onverschilligheid jegens ver
zuilde katholieke eenheid het grootst. Waar dagelijks 
de confrontatie plaatsvond - in de jaren vijftig nog 
vaak en hard - werd organisatorische eenheid als een 
(emancipatorische) noodzaak gezien. Daar vroeg men 
zich de noodzaak af van onnodige verboden en ban
vloeken . 
In het Zuiden was er maar één reële bedreiging ge
weest, die - behalve in Maastricht - in het algemeen 
in katholieke victorie was geëindigd: die van het socia
lisme. los Perry heeft dat in zijn proefschrift nauwge
zet beschreven. Alleen in Maastricht immers had het 
vaste voet aan de grond gekregen en was het nooit ge
lukt de 'rode koorts' definitief met 'roomse kinine' te 
bestrijden. De SDAP was er de kleinere partij geble
ven, het NVV de kleinere bond, de rode woningbouw
vereniging de kleinere corporatie, maar zij waren niet 
echt weggevaagd. Dat waren zij wel in de beide 
mijnstreken en ook elders in het Zuiden had het socia
lisme nergens voet aan de grond gekregen. Daartegen
over katholieke eenheid preken had per saldo veel weg 
van spoken jagen. 

Verzuiling en privésfeer 
Toch was de Roermondse behoefte aan verweer in het 
Mandement niet onbegrijpelijk: onderzoek had al in 
.de eerste helft van de jaren vijftig een proces van 'ge
ruisloze afval' geconstateerd, alsmede enige vatbaar
heid voor humanistische ideeën en verandering van 
seksuele moraal een gewoonten. Daar kwam dan nog 
het toegenomen stemmen op de PvdA (1952) bij, dat 

164 

door het Mandement overigens niet kon worden afge
remd. Kerk en kerkelijk gezag werden al beetje bij 
beetje uit de privésfeer verwijderd . Verzuiling in Ne
derland betekende echter ook een diep ingrijpen in die 
privésfeer door grote aandacht voor de kern van de 
moderne (verzuilde) samenleving: het gezin. 
Het is een van de belangrijke verdiensten van het boek 
Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, het proef
schrift van de politicoloog Siep Stuurman, dat het in 
de studie van de Nederlandse verzuiling die bemoeïe
nis met gezin, zedelijkheid en particulier bestaan be
trekt en er in de analyse afzonderlijk aandacht aan 
geeft. Dat veel materiaal voor zijn analyse juist de 
laatste tien jaar ter beschikking is gekomen (onder an
dere via vrouwenstudies) doet aan Stuurmans ver
dienste niet af. De penetratie van de zuilen in de poli
tiek (het verstatelijkingsproces) is door de jaren heen 
heel wat intensiever bestudeerd en beschreven dan de 
penetnltie van de privésfeer door de verzuiling. 
Vermaatschappelijking van die privésfeer zou men in 
het algemeen kunnen beschouwen als een eigenschap 
van sociale modernisering in de twintigste eeuw (en de 
laatste decennia van de negentiende eeuw), maar zij 
heeft in Nederland de unieke vorm van confessioneel 
patriarchaat aangenomen. Stuurman brengt dat tot 
een interessante conclusie: '(. . . ) de Republiek was in 
de 17de en 18de eeuw op het punt van desekseverhou
dingen een relatief "modern" land, terwijl het Neder
land van 1950 in de Europese context eerder als een be
trekkelijk "traditioneel" land verschijnt '. Die be
moeïenis met de privésfeer kan mede verklaren waar
om de vrouwenemancipatie in Nederland praktisch bij 
het kiesrecht is blijven steken en waarom het femi
nisme sedert de jaren zeventig (kort nadat de ontzui
ling haar weg gebaand had) in Nederland zo breed 
heeft kunnen uitwaaieren: het feminisme is in Neder
land onder meer een inhaalmanoeuvre. 
Aldus biedt het verval van de verzuilde Nederlandse 
samenleving blijkbaar de mogelijkheid zich in de stu
die van de verzuiling te ontdoen van oude blinde vlek
ken . Nu eerst immers wordt de positie van de vrouw in 
een verzuilde constellatie als een integrerend onder
deel daarvan gezien en aan de orde gesteld. Een tweede 
belangrijke eigenschap (of het een verdienste is , komt 
verderop aan de orde) van Stuurmans werk is, dat het 
niet, zoals gewoonlijk, de verzuiling behandelt als een 
'onafhankelijke variabele' (zij is er en wat heeft dat nu 
voor gevolgen) maar als een 'afhankelijke' : waarom 
en hoe heeft dit unieke Nederlandse maatschappelijke 
bestel zich kunnen ontwikkelen? Vandaar ook dat 
Stuurman zich in zijn proefschrift heeft geconcen
treerd op die ontstaansgescheidenis en daarbij globaal 
de periode van 1870 tot 1920 heeft beschreven. 



Definities verzuiling 
Voordat er meer valt te zeggen over die geschiedenis en 
van Stuurmans analyse, is het helaas nog steeds nodig 
om begrippen als 'zuil' en 'verzuiling' nader te om
schrijven. Iedereen schijnt het er immers over eens te 
zijn dat in Nederland van een verzuilde samenleving 
sprake is geweest - en ten dele nog steeds sprake is -
en voorts dat Nederland daarin betrekkelijk uniek is, 
maar waarin dan precies blijkt allemaal veel minder 
helder. Vaak zijn definitieproblemen betrekkelijk on
interessant en vooral van belang voor een strikt weten
schappelijke discussie, maar bij de begripsbepaling 
rond 'zuil' en 'verzuiling' is er ook nog wel iets anders 
aan de hand. 
Om te beginnen wemelt het in de verzuilingsstudies 
van normatieve elementen. De eerste socioloog die de 
naam 'verzuiling' wetenschappelijk merkte, J.P. 
Kruijt, was er een verklaard tegenstander van en hij 
maakte daar ook geen geheim van, al gaf zijn zeer 
knappe en degelijke analyse (bij voorbeeld in Socialis
me en Democratie, 1957) blijk van grote verdraag
zaamheid en vermogen tot objectiveren, meer dan bij 
voorbeeld die van een ander socioloog, J.A .A . van 
Doorn, die (in de Sociologische Gids, 1956) de verzui
ling eenzijdig zag als een nogal drukkend politiek en 
sociaal controlesysteem. 
Anderen - vooral uit confessionele kring - identifi
ceerden de verzuiling met emancipatie en accentueer
den aldus de constructieve elementen van zuilvor
ming, vaak niet het minst naar de mate waarin die een 
'ongeremde klassenstrijd' in Nederland had weten te 
voorkomen. 
Behalve dat openlijke normatieve element waren en 
zijn er andere factoren van verschil en ook verwarring. 
Politicologen hebben sterk de neiging de politieke or
ganisatie en machtsvorming voorop te stellen, waar
door het lijkt alsof verzuiling primair een politiek fe
nomeen is. Daardoor kan gemakkelijk het mis
verstand ontstaan dat de invloed van zuilen staat of 
valt met hun aanhang bij verkiezingen. Sociologen ac
centueren - ten dele terecht - het organisatorische 
karakter van de verzuiling, daarbij de invloed van le
vensbeschouwing en kerk meer dan eens verwaarlo
zend. Tenslotte zijn veel verzuilingsstudies - of ze 
van de ene discipline stammen of van een andere -
zelf in sterke mate verzuild van karakter en wordt de 
eigen zuil tot maatstaf genomen van het fenomeen (of 
liever: complex van fenomenen) als zodanig. Daarbij 
is niet eens bepalend of de onderzoeker zich openlijk 
of impliciet met een zuil vereenzelvigt; het is door
gaans al voldoende dat men er door jeugd en herkomst 
zelf ervaring mee heeft opgedaan. Wie zich vervolgens 
in den brede met de verzuiling tracht bezig te houden, 
is daar bij tijd en wijlen slachtoffer van (ik zonder mij
zelf daarvan bepaald niet uit), of is geneigd tot net iets 
te oppervlakkige schematisering om niet in alle com
plicaties te verdrinken. Of hij / zij kiest voor dieper 
gravende studie van slechts één zuil, omdat die ten
minste bekend is. Zelfs het werk van Stuurman - dat 
zich grofweg op historisch materialistische basis stelt -
is bij alle breedte en nauwgezetheid van onderzoek 
veel helderder over de katholieke zuilontwikkeling 

dan over die in protestants-christelijke kring . Of dat 
met zijn herkomst te maken heeft, weet ik niet; vast 
staat dat een aantal basisgegevens over het Nederlands 
katholicisme in elk geval het voordeel hebben van een 
grotere overzichtelijkheid: één kerk , (praktisch) één 
politieke partij en één soort school. Dat ligt in 
orthodox-calvinistische kring heel wat ingewikkelder, 
ook al leidde dat - vooral in de jaren vij ftig - tot een 
overdreven beeld van het katholicisme als een mono
lyth. 
Toch is er sinds Kruijt zijn theoretische uitweidingen 
in de jaren vijftig begon, wel enige wetenschappelijke 
overeenstemming gegroeid over de belangrijkste be
grippen en definities, al worden allerlei accenten ver
schillend gelegd. Interessant daarbij is dat Kruijts de
finitie uit 1957 door zijn objectiviteit de tand des tijds 
het beste heeft doorstaan, hoewel het statische karak
ter daarvan opvalt in een tijd van ontzuiling. 'Zuilen 
zijn', aldus Kruijt, 'op levensbeschouwelijke grond
slag gebaseerde, wettelijk gelijkgerechtigde blokken 
van maatschappelijke organisaties en samenlevings
vormen binnen een grotere, levensbeschouwelijk ge
mengde, maar raciaal en etnisch overwegend homoge
ne, democratische maatschappij (natie). ' Verzuiling 
wordt dan omschreven als het proces waarbij aan ont
staan en versterking van zulke blokvorming wordt bij
gedragen. Ontzuiling houdt uiteraard het omgekeerde 
in. 
Kruijt ging echter terecht verder en vroeg zich af 
- heeft er later ook empirisch onderzoek naar ver
richt - hoe ver die blokvorming dan wel strekte: in 
hoeverre zij slaagde in mobilisatie van de beoogde 
aanhang (de zogenaamde 'vullingsgraad' van zuilen
organisaties); in hoeverre binnen een zuil van organi
satorische en bestuurlijke integratie sprake was . Daar
bij kan worden vastgesteld dat er maatschappelijke 
terreinen betrekkelijk vrij bleven van verzuiling (de 
onderneming, bij voorbeeld, waar zelden op gods
dienst is geselecteerd). Voorts conformeerde lang niet 
iedereen zich op elk terrein (dagbladpers en acade
misch onderwijs) aan verzuilde mobilisatie. Tenslotte 
laat onderzoek in Nijmegen (gepubliceerd in Bewe
gende patronen, 1984) zien dat de interne integratie 
van verzuilde instituten weliswaar groeide, maar ach
ter de 'vullingsgraad' aan sukkelde. De interne verbin
dingen op allerlei terrein waren bij de katholieken in 
1960 heel wat intenser dan in 1948, op een moment dus 
dat het succes van mobilisatie zijn beste tijd ruim
schoots had gehad. 
Verzuiling had en heeft niet slechts te maken met 
organisatievorming-in-afzondering maar ook met sa
menlevingsvormen en -patronen. Kruijt heeft juist dat 
goed gezien (hoewel hij weinig aandacht aan de positie 
van vrouwen geeft), omdat hij daarmee impliciet (en 
onbewust) reeds waarschuwde tegen onjuiste analyses 
van de ontzuiling. Immers: het bleek later heel wel mo
gelijk dat de bevolking allerlei 'ontzuilende' ge
dragspatronen vertoonde, terwijl tegelijkertijd veel 
.verzuilde instituties konden blijven voortbestaan en 
zich zelfs her en der versterkten, met name in het on
derwijs. 
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Verzuiling en wetgeving 
Dat laatste laat nog een ander essentieel element van 
de verzuiling zien, dat later in de sociaal-wetenschap
pelijke analyse vaak verwaarloosd is: de wettelijke sti
mulering en bescherming er van. Grondwet, wettelijke 
voorschriften (de onderwijs-wetgeving bij voorbeeld) 
en subsidieregels droegen sterk bij tot het sneeuwbal
effect van de Nederlandse verzuiling. Enerzijds droe
gen zij taken naar het maatschappelijke middenveld 
over die elders meer of minder exclusief als over
heidstaak worden beschouwd; anderzijds gaven zij 
aan gevestigde 'blokken' aldus bescherming tegen des
integrerende invloeden. 
Het element van de statelijke legalisering heeft aan de 
verzuiling haar consoliderende - als men wil: verstar
rende - karakter gegeven. Zonder dat zouden zeker 
de omroep en het maatschappelijk werk er anders heb
ben uitgezien. Zij was bovendien mogelijk zonder ge
paard te gaan met gelijkstelling op het niveau van poli
tiek verantwoordelijke organen. De sociaal-democra
tie hoefde niet in een regerende coalitie te worden op
genomen om niettemin wettelijk te worden erkend als 
een belangrijke maatschappelijke minderheid aan 
welke op voet van evenredigheid zendtijd, subsidie en 
benoemingen toekwamen. 
Daarom ook is verzuiling niet gelijk aan emancipatie 
en begint de verzuiling ook niet reeds bij het ontstaan 
van levensbeschouwelijke georiënteerde organisaties, 
zoals oudere confessionele studies wel suggereren. 
Verzuiling is een fase in de emancipatie van eertijds 
achtergestelde groeperingen als die der katholieken, 
orthodoxe protestanten en de socialistische arbeiders
beweging; een fase van consolidatie van wat verwor
ven en (intern) bevochten is en een poging tegelijker
tijd om het verworvene 'voor eens en altijd' in een ge
mengde samenleving vast te leggen. Ook in christelijke 
studies is dat element van consolideren steeds meer in 
de aandacht geraakt, misschien wel juist omdat het 
vastleggen niet voor eens en voor altijd is gelukt. 

Het 'typisch Nederlandse' 
Een zekere overeenstemming is ook wel gegroeid over 
het typisch Nederlandse aan de verzuiling. Ten eerste 
is dat de verregaande intensiteit, die slechts in buur
land België min of meer wordt geëvenaard. (Daar 
blijkt zij nu zelfs aanzienlijk taaier omdat zij zich ook 
in de openbare sfeer rigoureus heeft voltrokken, tot in 
de ambtelijke bureaucratie, terwijl zij zich in Neder
land meer heeft geconcentreerd op de sociaal-culturele 
sector). 
Ten tweede is dat de diversiteit: het ontstaan van 
minstens drie verzuilde segmenten (katholiek, pro
testant en socialistisch) naast elkaar met elk weer een 
sterk verschillende intensiteit van zuilvorming. De ka
tholieke zuil is onmiskenbaar met veel strijd en moeite 
gevormd, maar eenmaal tot stand gebracht het verst 
gegaan in eigen organisatievorming. De socialistische 
zuil is het minst vrijwillig tot stand gekomen - niet zo 
vreemd voor een intrinsiek politieke beweging - en 
heeft zichzelf in organisatievorming het meest be
perkt; is tenslotte als eerste begonnen met interne 'ont
binding'. 
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Veel minder eensgezindheid bestaat er over het precie
ze aantal 'zuilen' dat Nederland kent of heeft gekend . 
In de meeste studies sedert Kruijt wordt zuilvorming 
erkend bij katholieken en orthodoxe calvinisten (hoe
wel: hoe zit het dan met de weerzin in christelijk
historische kring tegen verzuiling?), maar in feite ook 
bij de socialisten, ook al gingen die er geen eigen scho
len of danscursussen op na houden. 
Daarnaast wordt er ook wel gesproken van een 'open
bare' zuil (eigenlijk een contradictio in terminis) en 
van een 'liberale'. Tot op zekere hoogte voldeden al 
diegenen die zich aan zuilorganisaties ontrokken vaak 
aan gemeenschappelijke gedragingen en kenmerken, 
hoewel daar nooit grondig empirisch onderzoek naar 
is verricht. Maar die 'hoogte' bleef toch beperkt: de 
openbare school bij voorbeeld ontving kinderen van 
zeer verschillende komaf. Misschien is het beter om 
van een 'zuilvrij' gebied te spreken. Zoals er elders wel 
organisatorische verzuiling was (de landelijke pers; 
sport en recreatie) maar met een zo geringe vullings
graad dat zij daar zeer beperkt succes had. 

Zuil en klasse 
De consensus over een socialistische zuil is nu weer 
doorbroken door Stuurmans dissertatie. Daarmee is 
het debat over het karakter van de verzuiling ten dele 
heropend, maar bovendien dat over de verhouding 
tussen zuil en klasse in de Nederlandse samenleving. 
Stuurman beschouwt de verzuiling als 'een strategie 
om de klassentegenstellingen te dempen' (p. 71), en 
zegt voorts: 'De ontwikkeling van de klassentegenstel
lingen en de verzuiling zijn twee kanten van één sociaal 
proces' (p. 71) . Op zichzelf is dat geen nieuwe consta
tering. Zowel Thurlings als Elfemers hebben de 'zelf
opsluiting' van katholieken en protestanten uit het be
gin van deze eeuw beschreven als een geslaagde poging 
het door industrialisatie en verstedelijking teweeg ge
brachte proces van sociale modernisering zowel gro
tendeels te volgen als te beheersen. Zij noch Stuurman 
vervallen daarbij in de oppervlakkige neiging van Fen
nema en Harmsen (en aanvankelijk Perry, die in zijn 
dissertatie een stuk subtieler wordt) om de verzuiling 
als een reactionair verschijnsel te zien. 
Stuurman komt dan echter tot het wegredeneren van 
het Nederlandse socialisme uit de verzuiling. Er lag 
immers geen klassenstrijd vrezende godsdienst aan ten 
grondslag; haar sociale basis beperkte zich groten
deels tot de arbeidersklasse; zij conformeerde zich niet 
aan een patriarchale ideologie. Bij zijn argumentatie 
baseert hij zich in het theoretische deel van zijn boek 
op de positie van de naoorlogse PvdA en voorzover hij 
in zijn historische analyse spreekt over de sociaal
democratie, is het die uit de periode tot (grofweg) 
1918. Daargelaten dat die theoretische argumenten 
een anachronistische redenering vormen, want niet 
slaande op zijn zuil-vormende onderzoeksperiode, is 
de conclusie ook voorbarig. 
Gedurende de periode tussen 1870 en 1920 zien geor
ganiseerde protestanten en katholieken - in elk geval 
voorlopig - geleidelijk af van hun beider wil tot 
(her)kerstening van Nederland en voegen zij zich in 
het besef dat hun maatschappelijke kracht ligt in het 



isolement en dus tegelijkertijd in hechte organisatie, 
tegen de ondermijning in door vrijzinnigheid en (later) 
socialisme beide. Maar tevens betekent het de aan
vaarding van het besef een maatschappelijke minder
heid te zijn, soms zo scherp (vooral na 1918) dat zen
dingswerk in eigen land wordt afgeremd. 
De sociaal-democratie is vóór 1918 nog nauwelijks 
aan dat besef toe. Als dat besef vanaf 1918 geleidelij k 
doordringt, vrijwel gelijktijdig met de aanvaarding 
van de parlementaire democratie, groeit ook daar de 
behoefte aan hechte interne organisatie als minder
heid. Dat besef blijkt bovendien als men het verschil 
waarneemt tussen de Socialisatierapporten van de 
SDAP uit de vroege jaren twintig, geschreven vanuit 
de gedachte hoe te moeten handelen nadat de politieke 
macht de sociaal-democratie in handen gevallen zal 
zijn, en het Plan van de Arbeid uit 1935. Dat zoekt im
mers ook naar mogelijkheden tot politieke invloed 
vanuit een minderheidspositie, in het kader dus van 
een coalitie met 'burgerlijke' partijen. Hoe onvrijwil
lig ook, de sociaal-democratie verdicht zich tot een 
derde zuil en aanvaardt in dat opzicht niet alleen haar 
beperkingen maar ook haar mogelijkheden. Dat het 
jonge Nederlandse socialisme daarbij veel trekken 
vertoont van een levensbeschouwing die behalve eco
nomische ook culturele 'levenssferen' gaat omvatten, 
zal toch ook Stuurman niet zijn ontgaan. De ironie 
van de geschiedenis is bovendien dat de Doorbraak op 
electoraal vlak aanvankelijk mislukt en daardoor de 
'rooie familie' heeft gedwongen niet al te gemakkelijk 
oude verbanden los te laten. Tegelijkertijd verliest zij 
echter het zuivere klassekarakter en gaat als 'zuil' (met 
klassensamenwerking in het vaandel, maar in feite 
ook met veel patriarchaat) meer overeenkomst dan 
ooit vertonen met de godsdienstige zuilen. 
Het is trouwens om een andere reden jammer dat 
Stuurman in zijn historische onderzoek de sociaal
democratie buiten beschouwing laat. Het zou immers 
interessant zijn geweest indien hij ook dat maatschap
pelijk complex van groepen had onderzocht op zijn 
geleidelijke conformering aan de ideologie van het pa
triarchaat. Hij kan immers moeilijk volhouden dat 
SDAP en vakbeweging alles hebben gedaan om aan de 
(gehuwde) vrouw een gelijkwaardige economische po
sitie te geven aan die van de man, al hebben zij zich 
verzet tegen het andere extreem, het gedwongen ont
slag van de gehuwde ambtenares. Met andere woor
den - Stuurman benadrukt het vaak genoeg zelf -
verzuiling is niet slechts een kwestie van opzet of be
doelingen, maar ook van ten dele onbedoelde en zelfs 
ongewilde ontwikkelingen en resultaten. De verzuiling 
van de sociaal-democratie tijdens het interbellum - en 
zelfs nog na 1945 - vormt daarvan het beste voor
beeld. 
Het wegredeneren van het socialisme uit de verzuiling 
is een van de oorzaken waarom Stuurman toch niet he
lemaal slaagt in zijn poging het proces van verzuiling 
werkelijk als afhankelijke variabele te verklaren. Een 
andere reden is dat hij weigert de feiten met gemakke
lijke middelen naar zijn hand te zetten. Dat is des te 
lastiger als dat met kernbegrippen als 'zuil' en 'verzui
ling' wel gebeurt, terwijl het om veel diffuser ver-

schijnselen gaat dan hem lief is, althans totdat demo
cratie en beschermende wetgeving (de onderwijsparti
cipatie) zijn ingetreden. Zijn uitleg wordt aldus een in
gewikkeld - en hemzelf weinig bevredigend - geheel 
van 'aanbouw-argumentatie' die in het slothoofdstuk 
nog een heel nieuwe theorie (van de socioloog Wi
chers) nodig heeft om tot een aannemelijk einde te 
worden gebracht. Hier wreekt zich - en dat kan 
Stuurman en geen van zijn collega's sociologen en 
politicologen helpen - dat de historische wetenschap 
het op dit terrein grotendeels heeft laten afweten. Nog 
sterker: de meest diepgaande historische kritiek op 
Lijpharts theses over verzuiling en participatiedemo
cratie is niet uit de kring der historici gekomen, maar 
van politicologen als Daalder en nu met ten dele over
eenkomstige argumenten van Stuurman. 

De 'self-denying prophecy' 
Dat brengt ons bij de analyse van de verzuiling als on
afhankelijke variabele, beschouwd dus naar haar con
sequenties voor de politieke cultuur en besluitvorming 
Lijphart immers stelde zich de vraag hoe een verzuild 
bestel, in verdeeldheid georganiseerd op grond van re
ligieuze tegenstellingen (elders meer dan klassente
genstellingen leidend tot bloedig conflict en zelfs bur
geroorlog), toch een stabiele democratie kon opleve
ren en met welke middelen die stabiliteit bewaard 
bleef. Dat laatste probleem wist Lijphart heel knap te 
beschrijven in zijn 'politieke spelregels'; het eerste ver
klaarde hij op nogal curieuze wijze. Religieuze tegen
stellingen, aldus Lijphart, hadden het politieke bestel 
kunnen ondergraven, maar omdat de politieke leiders 
dat tijdig (tussen 1913 en 1917) doorzagen, hadden zij 
de belangrijkste twistpunten in 'prudent leadership' 
gepacificeerd. Die wijze van pacificeren en de daartoe 
noodzakelijke compromisvorming stonden verder ten 
voorbeeld aan de politieke besluitvorming in Neder
land. De tegenstellingen zelf hadden gewerkt als een 
'self-denying prophecy'. 
Na analyses als die van Stuurman, maar eerder ook al 
van Daalder, EHemers, Thurlings en Hendriks (pre
cies: allemaal sociale-wetenschapsbeoefenaren) kan 
die these definitief worden afgeschreven. Wie naar 
verklaringen voor verzuiling zoekt, komt telkens twee 
elementen tegen die aan 'op de spits drijven' van te
genstellingen aldoor in de weg hebben gestaan: het be
sef zelf minderheid te zijn zonder spoedig uitzicht op 
verandering; voorts het besef dat klassentegenstellin
gen eerst serieus dienden te worden genomen alvorens 
werd gepoogd die te 'overstijgen' ofte 'dempen'. 
Er is tenslotte nog iets anders dat tegen de these van de 
'self-denying prophecy' moet worden ingebracht en 
dat voor de beoordeling van althans de poltieke cul
tuur in een ontzuilde samenleving van essentieel be
lang is. 
Voorop staat dat de verzuiling allerlei groepen in de 
moderne samenleving sociaal heeft geïntegreerd die er 
aan het eind van de negentiende eeuw nog min of meer 
als tweederangs burgers 'bijhingen' , hetzij door hun 
religie, hetzij door hun klasse, hetzij door beide in ver
eniging. De verzuiling heeft er, bij alle 'apartheid' 
maar ook noodgedwongen verdraagzaamheid, toe ge-
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leid dat zij nu wel tot die natie behoren. Dat was bo
vendien wat althans orthodoxe calvinisten en katho
lieken als maatschappelijke minderheid wilden, maar 
in wezen ook de reformisten in de sociaal-democratie. 
Dat alleen al heeft later voor velen 'polarisatie' tot een 
uiting gemaakt van maatschappelijke onvolwassen
heid, misschien goed in tijden van ernstige achterstel
ling en emancipatorische introvertheid, maar inmid
dels in elk geval achterhaald. Het 'harmoniemodel' zit 
de Nederlanders langzaam in het bloed, of men dat nu 
aangenaam dan wel juist vindt, of niet. Het is opmer
kelijk om vast te stellen dat inmiddels ook protago
nisten van de polarisatie over hun gedrag destijds spre
ken in termen van 'arrogantie'. 

Historische continuïteit 
Belangrijker is dat alle verzuilings- en zuilstudies de 
factoren scheiding en tegenstelling onvermijdelijk 
voorop stellen, soms zelfs spreken van 'drie volken' 
op één Nederlands grondgebied. Veel minder aan
dacht is er voor wat de eeuwen door diezelfde Neder
landers bij elkaar heeft gehouden en verenigd en voor 
de niet-verzuilde kenmerken van de politieke besluit
vorming. Nederland is immers aanzienlijk ouder dan 
de verzuiling; zelfs het parlementaire stelsel is ouder 
dan de verzuiling. 
Stuurman noemt in zijn proefschrift een aantal be
langrijke elementen van 'onverzuildheid' : de leiding 
van de (meeste) grote nijverheids- en handelsonderne
mingen en het bankwezen (afgezien overigens van tot 
na de oorlog kleinere banken als Slaven burg en boe
renleenbanken die een coöperatief karakter hadden en 
hebben). Kruijt had al eerder op het niet-verzuilde ka
rakter van de ondeneming en haar personele sa
menstelling gewezen. Op de 'werkplek' bestonden 
wellicht klassentegenstellingen en werd meer dan één 
vakbond gevonden, maar bij een organisatiegraad 
daarvan van amper vijfendertig procent, heeft de ver
zuiling zich in het dagelijks werk nooit werkelijk kun
nen doorzetten. Voorts was er, in steden en vooral in 
dorpen, ook in de verzuilde periode veel 'nabuur
schap' gebleven, aldus Kruijt. Toen de maatschappe
lijke institutionalisering daar doorheen begon te bre
ken, in feite pas na 1945, kwam veel ontzuiling er in 
korte tijd achteraan. In elk geval is er alle reden om de 
vele 'witte plekken' waar geen verzuiling effectief 
doordrong minstens zoveel aandacht te geven als de 
gebieden waar dat wel is gebeurd. Stuurman en ande
ren hebben gewezen op de gebrekkige mentale en or: 
ganisatorische verzuiling in sociale monoculturen, zo
als Noord-Brabant en Limburg. Als het om 'witte 
plekken' gaat behoort daar in feite ook het terrein toe 
van rechtspraak, bureaucratie, cultuur en weten
schap, in weerwil van drie bijzondere instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs. Stuurman is in zijn dis
sertatie geneigd die te beschrijven als bolwerken van 
het liberalisme. Mij dunkt dat te ongenuanceerd, zelfs 
waar het de universiteit betreft. Belangrijke terreinen 
van het maatschappelijk leven zijn, zoals al eerder op
gemerkt, buiten de verzuiling gebleven, ook terreinen 
waarop de meeste Nederlandse burgers in hun dage
lijks leven verkeerden. Veel verzuilingsstudies neigen 
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er toe dat te verwaarlozen; zelfs Stuurmans studie ont
komt er in zijn neiging de politiek centraal te stellen 
niPt aan. 
Bovendien echter heeft Daalder, het meest recent in 
een in Nederland te onbekend gebleven Engelstalig ar
tikel uit 198 I, nog weer eens laten zien hoezeer de Ne
derlandse samenleving - en daardoor haar organen 
van staat en haar besluitvormingscultuur - sedert 
eeuwen vertrouwd is met zowel relatief verantwoorde
lijk bestuur als 'schikken en plooien' in bestuurlijke 
verdraagzaamheid. Verzuiling als een moderne vorm 
van politiek en maatschappelijk particularisme was 
als vorm wel nieuw, maar niet als 'substantie' . Het po
litiek systeem had met particularisme al geruime tijd 
leren leven. De verzuiling heeft op het politieke niveau 
weinig meer gedaan dan al heel oude 'regels van het 
spel' bevestigen, aanpassen en bovendien dieper (en 
massaler) doen wortelen. Dat een politiek normenpa
troon - en de er bij horende beschaving - zo sterk 
kan blijken dat niet alleen levensbeschouwingen zich 
hebben aan te passen, maar ook klassen en zich wijzi
gende produktieverhoudingen, zal er bij confessionele 
zuilexperts en, a fortiori, bij historisch-materialisten 
niet gemakkelijk ingaan (ook niet bij Stuurman, p. 
3 I 5), maar er is alle aanleiding door de verzuiling heen 
deze continuïteit serieus als hypothese te aanvaarden . 
Stuurman maakt zich daarvan in zijn debat met Daal
der te gemakkelijk af. 
Daalders hypothese is niet alleen wetenschappelijk 
van belang, maar ook politiek. Zelfs een politieke 
meerderheid (van links bij voorbeeld) is in de Neder
landse verhoudingen en in zijn normenpatroon gehou
den ' schikkend en plooiend' naar brede overeenstem
ming te streven . Of zij ook gehouden is 'tegen de tijd ' 
in verzuilde kaders en instituten wettelijk te blijven 
koesteren is heel wat minder zeker. Daar is de PvdA en 
meer nog de VVD al te schichtig geweest. Daar mag de 
niet-confessionele meerderheid openlijk verantwoor
ding vragen, zoals zij dat tientallen jaren niet heeft ge
mogen. 
Polarisatie en politisering mogen bevorderlijk zijn en 
soms noodzakelijk voor politieke duidelijkheid, zij 
worden in het algemeen niet gezien als politieke be
schaving. Die houding, hoe onterecht soms ook, is te
gelijk ouder èn taaier dan klassenstrijd en verzuiling. 
De Nederlandse sociaal-democratie heeft in de tweede 
helft van de jaren zeventig die les met heel wat pijn 
moeten leren. 

Literatuurnotitie 
In plaats van aan een min of meer uitvoerig notenapparaat 
geef ik , ter begeleiding van dit artikel, de voorkeur aan een 
bibliografische toelichting. Enerzijds geeft dat de mogelijk
heid nog enige aanvullende opmerkingen te maken over de 
besproken literatuur zonder het betoog te hoeven onderbre
ken. Anderzijds kan zo'n notitie dienen als ' wegwijzer' naar 
verdere studie voor wie daarin is geïnteresseerd. 
In het betoog hierboven heeft - dat zal duidelijk zijn - de 
dissertatie van Si ep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en pa
triarchaat (Nijmegen, SUN, 1983) centraal gestaan. Het zal 
voorts duidelijk zijn geworden dat het daarbij gaat om een, 
bij alle mogelijke kritiek, intelligente en interessante studie, 
die bovendien zeer goed leesbaar is geschreven. Daarin ver
raadt zich de geoefende polemist. Stuurman bespreekt de 



verzuiling in zijn werk eerst theoretisch: hoe verhoudt zich de 
Nederlandse ontwikkeling tot de historisch-materialistische 
en de structuralistische theorievorming; in hoeverre levert de 
Nederlandse theorievorming over de verzuiling daarvoor een 
bevredigende verklaring. Vervolgens gaat Stuurman de 
historische ontwikkeling leidend tot de verzuiling in een twee
de deel na, om dan aan het einde theorie en historische prak
tijk in een concluderend hoofdstuk met elkaar te verbinden . 
Stuurmans kritiek op Lijphart is intussen aanzienlijk interes
santer dan die welke wordt geleverd - met een schijn van 
systematiek - door Van Schendelen in het verzuilings
themanummer van Acta Politica, 198/ 1. In zijn artikel , 'The 
views of Arend Lijphart and collected criticisms' , collecteert 
Van Schendelen rijpe en groene kritiek zonder evaluatie bij 
elkaar . Dat moet op de oppervlakkige lezer de indruk wekken 
dat er in Lijphart een wetenschappelijke beunhaas aan het 
werk is geweest. Dat zijn internationaal erkende werk, The 
politics of accommodation (in het Nederlands: Verzuiling, 
pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek) uit 1968 
voor kritiek en correctie vatbaar is, betwijfelt niemand. Dat 
zijn werk het beeld van de Nederlandse politiek alsmede de 
pluralistische theorie aanzienlijk heeft verhelderd, respectie
velijk vooruit gebracht, is echter evenzeer waar. Zover heb
ben de meeste van zijn critici het allerminst weten te brengen. 
Eigenlijk is in dat Acta Politicanummer - dat verzuiling en 
ontzuiling in België en Nederland vergelijkt en dat in dat op
zicht zeker interessant is - de bijdrage van Lijphart zelf (p. 
9-18) nog het meest opmerkelijk naast Ellemers' bijdrage 
over 'Pillarization as a process of modernization', dat in me
nig opzicht gelijkenis vertoont met de opvattingen van Stuur
man in diens dissertatie. Wat Lijpharts bijdrage zo curieus 
maakt is diens vasthouden aan de 'self-denying prophecy'
these over verzuiling en pacificatie. Hij blijkt daarmee niet 
slechts 'descriptive' te hebben willen zijn maar ook 'prescrip
tive' . Stel dat verstandig leiderschap in de politiek in staat is 
om dreigende maatschappelijke integratie te vermijden, dan 
kan volgens Lijphart de Nederlandse pacificatiedemocratie 
als voorbeeld dienen voor andere stelsels waar gewelddadige 
desintegratie dreigt. Men kent wellicht Lijpharts belangstel
ling voor Zuid-Afrika en in zijn artikel noemt hij ook Noord
Ierland . Maar dan komt het: 'Als de mogelijkheid van een 
self denying prophecy effectief zou worden ontkend, dan zou 
de pacificatiedemocratie veel van haar normatieve betekenis 
verliezen. 'Dan zou zij, met andere woorden, haar waarde al
leen hebben bewezen voor Nederland maar geen enkele 'ex
portwaarde' vertegenwoordigen en dan valt dus veel van 
Lijpharts politieke streven aan duigen. Jammer voor Lijp
hart, maar dat van die 'self denying prophecy' deugt echt 
niet. Zei Kruijt al niet dat verzuiling gebonden is aan zowel 
democratie als aan etnische homogeniteit? 
Eén belangrijk voordeel heeft het werk van Lijphart boven 
dat van Daalder, wiens onderzoek voor het begrip van de ver
zuiling in Nederland politiek-wetenschappelijk belangrijker 
is: Lijphart schrijft boeken 'waarin het allemaal ordelijk bij 
elkaar staat'; Daalders werk is verspreid over een ontmoedi
gende reeks verspreide artikelen in boeken en tijdschriften, 
hetgeen een stelselmatige kennisneming er van niet verge
makkelijkt en daardoor misschien zijn visie minder invloed
rijk maakt dan zij in eigen land zou kunnen zijn. Van groot 
belang is bij voorbeeld Daalders artikel over Nederland in de 
bundel, P. Torsvik (ed.), Mobilization: center-periphery 
structures and nation-building, samengesteld en uitgegeven 
ter nagedachtenis aan de Noorse politicoloog Stein Rokkan 
(Bergen, 1981). In zijn bijdrage ('Consociationalism, center 
and periphery in the Netherlands') bespreekt Daalder even 

bondig als diepgaand de vorming van de Nederlandse staat 
sedert de Republiek , de verhouding stad-platteland vanaf de 
zeventiende eeuw, de religieuze verdeling en verdeeldheid en 
de verzuiling, alle in onderlinge samenhang. Dat stuk zou het 
verdienen in elk geval te worden vertaald en liefst in een boek 
te worden uitgewerkt. 
Belangrijk voor de kennis van de historische achtergronden 
van de verzuiling is vervolgens het werk van een Amsterdam
se werkgroep van historici onder leiding van J.C.H. Blom . 
Van de opzet daarvan (de eerste resultaten verschijnen deze 
zomer) wordt onder meer verslag gedaan in Bloms bijdrage 
aan de wel degelijke maar niet zeer opwindende bundel, Het 
belang van politieke partijen, onder redactie van R.A . Koole 
(Groningen, 1984). De Amsterdammers concentreren zich, 
niet ten onrechte, op de lokale geschiedenis; dat is immers een 
nog weinig ontgonnen terrein . 
Voor het gevecht op lokaal niveau tussen opkomende klas
senstrijd en verzuiling is het proefschrift van Jos. Perry, 
Roomse kinine tegen raode koorts, arbeidersbeweging en ka
tholieke kerk in Maastricht 1880-1920 van belang als adstruc
tie van Stuurmans conclusies in de vorm van een 'case study' . 
Het laat zien hoever katholieke organisaties in klasse-ge
orienteerde richting moesten opschuiven om tegen het opko
mende socialisme te zijn opgewassen, maar ook hoeveel 
moeite het katholieken kostte problemen van 'caritas' op
nieuw te formuleren in termen van 'iustitia' . Die hervorming 
van denken en doen in katholieke kring bleek de invloed - of 
'dreiging' - van het opkomende socialisme hard nodig. te 
hebben. 
Verzuiling en ontzuiling te zamen zijn het onderwerp van de 
belangrijke studie van het (Nijmeegse) Katholiek Documen
tatiecentrum, Bewegende patronen, een analyse van het net
werk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980, 
geschreven door T. Duffhues, A . Felling en J. Roes (Baarn, 
1985). De studie is zeer breed van opzet en bepaald niet louter 
droog beschrijvend . Vooral de katholieke clerus, die veel te 
lang de leidende posities voor zich bleef opeisen om vervol
gens als eerste de verzuiling van zich af te werpen, krijgt er 
nogal van langs . Dat katholieke kaderprobleem komt ook in 
Stuurmans proefschrift aan de orde; in 1960 blijkt het nog 
steeds niet opgelost, in weerwil van eigen wetenschappelijke 
opleidingsinstituten in Nijmegen en Tilburg. 
Bij al deze en andere nieuwe studies blijft intussen het werk 
van J.P . Kruijt, voor de bestudering van de verzuiling essen
tieel, door zijn grondigheid en zijn heldere afbakeningen . Ik 
verwijs daarvoor naar zijn richtinggevend artikel in Socialis
me en Democratie, jg. 1957, p. 11-29, alsmede zijn bijdrage 
aan het bundeltje, Verzuiling (Zaandijk, 1959) dat veel empi
risch materiaal bevat, ook over de witte plekken die letterlijk 
zichtbaar zijn gemaakt in een paar diagrammen tussen p. 48 
en 49. Daarnaast blijven van groot belang de studie van 
J •. M.G. Thurlings, De wankele zuil (Deventer 19782) over 
verzuiling en ontzuiling van het Nederlandse katholicisme en 
de dissertatie van J . Hendriks, De emancipatie van de gere
formeerden (Alphen aan den Rijn , 1971). 
Curieus is dat de eerste essayistische studie naar de conse
quenties van de ontzuiling voor het Nederlandse politieke 
bestel (Van den Berg en Molleman, Crisis in de Nederlandse 
politiek, Alphen aan den Rijn, 1974) na tien jaar nog geen op
volgster heeft gevonden, hoewel een aantal onderdelen daar
van inmiddels toch weer als gedateerd moeten worden be
schouwd. De economische stagnatie, de nieuwe sociale bewe
gingen, de discussie over de 'maakbaarheid' van de samenle
ving en de geslaagde vorming van CDA en FNV worden er 
geen van alle in besproken . 
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Robert Anker (I 946) 
Dichter en criticus werd in 
1983 onderscheiden met de 
Jan Campertprijs voor 
poezie. Recente publikatie: 
Van het balkon (Querido) 

socialisme en democratie 
nummer 5 
mei 1985 170 

Als je denkt dat je hem ziet, is hij weer weg. 
Maar dat je hem gedacht hebt en je kunt gaan 
zoeken. 
Dat je de hoeken van je straat probeert, daar heb 
je kans. 

Iemand zegt: dat lijkt me wel romantisch. 

Hoe je de sigarenwinkel uitkomt met een krant. 
Ach, een interessant bericht, je blijft dus staan. 
Je hoed, je regenjas: ze komen goed van pas nu. 
Over de stoep! Er komt een brommer aan! 
De helm is integraal, droeg hij een bril, keek hij 
je aan. 

Of je nu moet wankelen, of grijp je naar je 
hoofd. 
De krant hangt je in flarden in de hand. 
Een vrouw gilt boven uit een raam: Reernon! 
Achter je! 

Of dit een film is, vraagt iemand, of gewoon 
maar echt. 

Je stoft je pak af en je koopt een beeldroman. 
Alsof je hoopt dat hij zich daarmee laat betrap
pen. 
Zodat je nu opnieuw, je gaat de winkel uit, op 
straat. 



Signalementen 

Utopie, politiek en literatuur 

'Utopieën zijn uitvoerbaar, de vraag is alleen hoe we 
kunnen voorkomen dat ze worden uitgevoerd. 'Onder 
dit relativerende motto (van de Russische filosoof Ber
diaëfj) heeft de redactie van Raster, tijdschrift-in
boekvorm van de Bezige Bij, een aantal teksten bijeen
gebracht rond het thema utopie, en er het laatste num
mer van de jaargang 1984 mee gevuld. Centraal in het 
nummer staat de confrontatie van de traditionele uto
pie (dat wil zeggen het op een ver, onbekend land ge
projecteerd ontwerp van een ideale samenleving) met 
wat omschreven wordt als 'de utopische methode'. 
'Utopie tegen utopie' luidt dan ook de titel van het 
nummer. 
Van de traditionele utopie nemen de betrokken 
Raster-redacteuren (Jacq Firmin Vogelaar en CyrilIe 
Offermans) krachtig afstand. 'In naam van het men
selijk geluk', aldus eerstgenoemde in een inleidend ar
tikel, 'zijn er in alle tijden mensen opgestaan die in een 
overzichtelijk model alles wilden regelen, alles regle
menteren, alles en iedereen wilden registreren en een 
samenleving modelleerden waarvan men alleen maar 
kan zeggen dat ze totalitair en onleefbaar is. ' Het uto
pisch systeem, zoals we dat bijvoorbeeld bij Campa
nelIa, Thomas More en Fourier aantreffen, is, aldus 
Vogelaar, vaak nauwelijks te onderscheiden van een 
ordinaire machtsdroom. In dat verband citeert hij de 
Duitse marxist Ernst Bloch: 'sociale utopisten hebben 
vaker sporen van paranoia getoond; wereldverbete
ring en grootheidswaanzin zijn vaker samengegaan. ' 
Daarmee is het utopisch denken als zodanig echter al
lerminst afgeschreven. Tegenover de utopie als totali
serend systeem stelt de Raster-redactie de utopische 
methode, die vooral in de moderne literatuur (Proust, 
Kafka, Joyce, MusiI) doorklinkt. 'Utopische metho
de ', aldus Volgelaar, 'is dan een vorm van denken die 
openstaat voor andere mogelijkheden van de ene die 
gerealiseerd is (dankzij welke toevallige samenloop 
van omstandigheden dan ook) en daarom aanspraak 
maakt op algemeengeldigheid. 'De utopische methode 
'komt er rond vooruit dat het altijd om een "alsof" 
gaat, ze is niet uit op een staatsmodel of modelstaat 
maar op uitzonderingstoestanden die proefondervin
delijk (door het schrijven) op hun mogelijkheden wor
den onderzocht. ' 

'Utopie tegen utopie' is in veel opzichten een interes
sante publikatie, niet in de laatste. plaats vanwege de 
vertaalde teksten van utopisten van beiderlei soort: 
Campanella en Fourier enerzijds, Musil en Cortazar 
anderzijds. Niettemin maakt het nummer als geheel 
een onbevredigende indruk. Dat komt m.i . doordat de 

belangrijkste vraag die het thema oproept, niet beant
woord, je zelfs niet eens gesteld wordt: de vraag naar 
de verhouding tussen politieke en literaire utopie, en 
tussen politiek en literatuur (of ruimer: kunst) in het 
algemeen. Voor een argeloze lezer is die verhouding 
namelijk uiterst problematisch. Het spreekt allerminst 
vanzelf dat een schrijver als Musil tegen totalitaire 
utopieën en tegen praktische uitwerkingen daarvan 
(het Derde Rijk, de stalinistische Sowjet-staat, het 
Cambodja van de Rode Khmer) in het veld wordt ge
bracht. Wat heeft Musil's 'utopie van het exacte le
ven', dat wil zeggen zijn streven om met het eigen (ge
voels)leven te 'experimenteren' en zijn hang naar 'on
middellijke zijnsbeleving' eigenlijk te maken met al of 
niet ten uitvoer gelegde blauwdrukken voor een tot in 
al haar uithoeken gereglementeerde samenleving? 
De redactie gaat op dergelijke voor de hand liggen
de vragen niet in, omdat de verhouding tussen kunst 
en politiek voor haar kennelijk een vanzelfsprekende 
is . Kunst en politiek liggen in haar ogen niette
genstaande alle nadruk die gelegd wordt op de 'auto
nomie' van de kunst, in elkaars verlengde. Kunst, en 
dan in het bijzonder de 'dissident-burgerlijke', experi
mentele literatuur, weerspiegelt het verzet tegen het 
bestaande maatschappelijk systeem en vormt de 
plaats waar de hoop op een geheel andere samenleving 
steeds weer gestalte krijgt. Deze gedachte, ontleend 
aan de Frankfurter Schule (Adorno en anderen), 
wordt in dit Raster-nummer geëxpliciteerd aan de 
hand van Ernst Bloch's 'Das Prinzip Hoffnung'. Of
fermans citeert Bloch in een aan deze 'utopische' 
marxist gewijd essay met instemming. In alle grote 
kunstwerken is een wereld verbeterende fantasie aan 
het werk. 'Ze openen ramen en daarachter ligt de dag
droomwereld van een weldegelijk te realiseren moge
lijkheid. ' Offermans voegt daaraan toe dat deze we
reldverbeterende fantasie in de moderne literatuur van 
de 20ste eeuw vooral indirect tot uitdrukking komt: 
'ze is er in de eerste plaats gericht op het eigen 
(taal)materiaal. ' 
Het verzet dat de Raster-redactie in de moderne litera
tuur tot uitdrukking gebracht zien, richt zich tegen een 
samenleving waarin de 'technisch-instrumentele ratio
naliteit', mismaakt kind van de Verlichting, steeds 
verder oprukt. Economie en burocratie dringen steeds 
verder door in de persoonlijke levenssfeer. 'De wereld 
waarin wij moeten leven geeft ' , aldus Vogelaar in zijn 
inleiding, 'alle aanleiding om aan de werkelijkheid te 
willen ontsnappen. ' De kunst is in zijn ogen een 'toe
vluchtsoord', een 'wijkplaats voor de gewelddadige 
verdringing van alles wat niet past in het rationeel
funktionalistische beeld dat de wereld van zichzelf 
heeft gemaakt'. En Offermans stelt in zijn Bloch
essay dat in de huidige samenleving 'al het vreemde ge
lijkgeschakeld (is)' en dat de middelen die aanvanke
lijk de emancipatie van de mensheid dienden, de men
sen immiddels 'nog afhankelijker' hebben gemaakt 
dan in de 'ondoorziene wereld' van vóór de Verlich
ting. 
Beide auteurs hebben een dergelijk standpunt al in eer
dere publicaties uitgedragen, en daarbij ook het func
tioneren van de politiek in hun kritiek betrokken. Zo 
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keert Vogelaar zich in een al wat ouder artikel, dat 
echter direct aansluit bij de strekking van het Raster
nummer ('Weg met de utopie, leve de utopische me
thode', De Groene Amsterdammer, 28 oktober 1981) 
tegen sociaal-democraten en liberalen die zich door de 
'Sachzwang' van de bestaande maatschappelijke ver
houdingen laten leiden. 'Alles wat verder gaat noemen 
ze onuitvoerbaar; wat spekulatief is of moeilijk reali
seerbaar wordt door hen hooghartig geridiculiseerd. ' 
Offermans laat zich in een uitvoerig artikel in Vrij Ne
derland van 29 oktober 1983 in soortgelijke zin uit en 
noemt het in dat verband een 'drama' dat de socialisti
sche beweging zich, 'zeker de laatste halve eeuw', ge
heel los van de experimentele kunst heeft ontwikkeld. 
Zelf kiest hij partij voor die neo-marxistische intellec
tuelen die 'in de dissident-burgerlijke kunst, van Höl
derlin tot Beckett, de geheime bondgenoten zagen van 
een onorthodox, maar radicaal socialisme'. 

Wat dergelijke opvattingen aanvechtbaar maakt is 
niet de voorkeur die eruit spreekt voor een bepaald 
soort literatuur (de experimentele) en voor een bepaal
de politieke stroming (de radicaal-socialistische); 
daarover kan men in beide gevallen van mening ver
schillen. In het geding is de neiging van de Raster
redacteuren om de grens tussen literatuur en politiek 
in onaanvaardbare mate te laten vervagen. Daarmee 
doen ze niet alleen afbreuk aan de door henzelf verde
digde autonomie van de kunst, maar ook aan die van 
de politiek. 
Om te beginnen de autonomie van de kunst. Wie de 
moderne literatuur als 'Vorschein' (Bloch) van een be
tere wereld presenteert, gaat voorbij aan de anti
maatschappelijke inslag van een deel van die litera
tuur, maar gebruikt bovendien termen waarmee lite
ratuur, en kunst in het algemeen, tekort worden ge
daan. Wat is de zin van een dergelijke 'politisering' 
van moderne schrijvers, die alleen van de traditioneel
marxistische lijkt af te wijken voor zover niet de in
houdelijke 'tendens', maar de (experimentele) vorm 
als kriterium wordt gebruikt? Vogelaar en Offermans 
komen er zelf ook niet helemaal uit, getuige bijvoor
beeld de moeizame poging van de laatste om in het bij
na spreekwoordelijke pessimisme van een schrijver als 
Beckett een uiting van 'wereldverbeterende fantasie' 
te zien. 'Het principe van de hopeloosheid' schrijft 
Offermans, 'komt voort uit dezelfde bron - afkeer 
van de macht - als het principe van de hoop. ' Zo valt 
uiteindelijk alles wel aan elkaar te passen . 
Maar ook de autonomie van de politiek wordt geweld 
aangedaan. De kritiek op een tot zuiver instrumenteel 
handelen verkorte rationaliteit, die de Westerse sa
menlevingen, en daarmee ook de politiek, geheel in 
haar greep zou hebben, is op zichzelf genomen niet on
zinnig, maar schiet, globaal als ze is, haar doel voor
bij . Vogelaar en Offermans vergeten dat een 'moder
ne', dat wil zeggen gedifferentieerde en pluralistische 
samenleving geen eenduiding, algemeen geldig ratio
naliteitsbegrip kent, hoe smal of breed zo'n begrip 
ook geïnterpreteerd wordt. De rationaliteit die in de 
ene maatschappelijke sfeer van toepassing is, mag niet 
klakkeloos op die van de andere worden geprojec-
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teerd. Ik moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat de 
zintuigelijke ervaring die volgens beide auteurs in onze 
'doorgerationaliseerde' samenleving nauwelijks meer 
aan bod komt, in de politiek een hoofdrol zou gaan 
spelen. 
Vogelaar geeft hiervan ongewild een voorbeeld in zijn 
genoemd Groene-artikel. Hij vaart daarin uit tegen de 
hoofdredacteur van Die Zeit, Marion Gräfin Dön
hoff, die de vredesbeweging verwijt een overmaat aan 
emotie in de politiek te brengen . Vogelaar: 'Een door
zichtige maar nog steeds effectieve truuk: ter eigen le
gitimatie stel je een reeks tegenstellingen op - aan de 
ene kant realiteitszin, Sachzwang, ratio, aan de andere 
kant idealisme, wereldvreemdheid, emotie ('emotio
nele vredesverlangens'). Die truuk werkt zolang ratio
neel een onbetwiste grootheid is: rationeel = rea
listisch = objektief, , Vogelaar gaat zo echter voorbij 
aan waar het de schrijfster om te doen is, namelijk het 
geloof van een deel van de vredesbeweging dat de 
juiste gezindheid, in dit geval vredelievendheid, vol
doende is om een gewenste toestand te bereiken. In de 
politiek is echter, anders dan bijvoorbeeld in de sfeer 
van de kunst, Verantwortung net zo belangrijk als Ge
sinnung - de verantwoordelijkheid voor het prac
tisch effect van je opvattingen en handelingen. Zo 
maakt ook compromis-bereidheid, het vaak gehoonde 
'schipperen' van politici, deel uit van de rationaliteit 
van de politiek. In de literatuur zou je er, terecht, niet 
ver mee komen. 

Om terug te komen op het thema van het Raster
nummer: de redactie is in haar kritiek op het totalita
risme niet consequent genoeg. Ze neemt terecht af
stand van het utopisch systeem als blauwdruk, maar 
vlucht, gedreven door de 'totale' afwijzing van de be
staande maatschappelijke werkelijkheid zoals Voge
laar en Offermans die verwoorden, in een nieuwe, dit
maal literaire utopie. Zolang dat een strikt literaire 
aangelegenheid blijft, en de scheiding tussen politiek 
en literatuur dus gehandhaafd blijft, is er niets aan de 
hand. Voor beide schrijvers heeft het begrip 'utopi
sche methode' echter wel degelijk ook een politieke 
betekenis. Daarmee duiken niet alleen nieuwe gevaren 
op Cestetisering' en 'moralisering' van de politiek), 
maar wordt ook aan de kern van het totalitarisme 
voorbijgegaan. Die schuilt namelijk niet zozeer in het 
blauwdruk-denken als zodanig, als wel in het streven 
naar een ongedeelde, transparante en harmonieuze sa
menleving, waarin voor politiek, in de zin van strijd 
over uiteenlopende preferenties en idealen, eigenlijk 
geen plaats meer is. Een visie die in het Raster-num
mer door Ernst Bloch wordt vertolkt: Bloch's utopie 
anticipeert volgens Offermans 'een toestand waarin 
geen alternatievendwang meer heerst. Anders gezegd: 
waar tegengestelde mogelijkheden elkaar doordringen 
en zodoende steeds tegelijkertijd worden gereali
seerd. ' (pk) 



Boeken 

De ruime marges van Joop Den Uyl 

André van der Louw bespreekt: 
Tekens in de tijd; 65 jaar Joop den Uyl. Amsterdam, 
Arbeiderspers, 1984 

Socialisme en Democratie vraagt me het boek Tekens 
in de tijd te bespreken, dat is verschenen naar aanlei
ding van de vijfenzestigste verjaardag van Joop den 
Uyl. Uit de toelichting krijg ik de indruk dat het voor
malige feestvarken aan dat verzoek niet helemaal on
schuldig is. 
Ik denk dat een obligate boekbespreking dus niet de 
bedoeling is. Er zijn trouwens al wat van dat soort arti
kelen gepubliceerd. Meestal viel dan de nadruk op wat 
Dries van A., Marcus B. en Hans W. van de jubilaris 
vonden. In enkele gevallen werd er in de recensies ook 
aandacht besteed aan de verhalen van een aantal 
auteurs van socialistische huize dat als huldeblijk aan 
de jarige een handvol beleidsterreinen grondig door
ploegde. 
Niet obligaat dus, concludeer ik . Maar hoe dan wel? 
Wat meer persoonlijke kanttekeningen zijn riskant. 
Een lofzang zonder dissonanten is weinig geloofwaar
dig. En kritiek - zullen velen ongetwijfeld vinden -
mag nooit het karakter krijgen van stoten in de rug 
van onze politieke voorman. Bovendien, veronder
stelde bedoelingen achter de woorden kunnen nog 
eens op de tong worden gelegd en extra geproefd ... 
Het zij zo. Schrijf wat je vindt. Er staat wat er staat. 
Het is zo bedoeld als het er staat, subjectief natuurlijk, 
veel vergeten, sommige herinneringen ingekleurd 
door wat later volgde, aanvechtbaar dus, maar naar 
beste weten en kunnen genoteerd. 
Notities van een bewonderaar die niet kritiekloos is. 
Zeker voor wat het laatste element betreft, weet ik dat 
het genoegen wederzijds is. Want Joop den Uyl en ik 
waren het wel eens oneens. Op een concreet punt lij
ken de Tekens in de tijd dat te bevestigen. Door het 
boek is een interview geweven dat J. van Tijn en Max 
van Weezei met Den Uyl hadden. 
Ik citeer de auteurs: 'Den Uyl begint een lange reeks 
bezwaren op te sommen die kleefden aan de actiepartij 
zoals die onder andere André van der Louw destijds 
voor ogen stond'. Den Uyl: 'De PvdA liep het risico 
een doorgeefluik voor actiegroepen te worden. Bart 
Tromp heeft er later op gewezen dat sociaal-democra
tische politiek bedrijven iets anders is dan een door
geefluik voor actiegroepen zijn. En dat is volstrekt 
juist' . 
Dat had ik Den Uyl wel eens anders horen zeggen zo: 
'Op een congres in 1971 heeft de toenmalige voorzit
ter, Van der Louw, de gedachte gelanceerd dat de 

PvdA een actiepartij moest zijn. Dat was dus de ge
dachte dat de socialistische partij niet alleen actie zou 
voeren en optreden via de vertegenwoordigende licha
men - gemeenteraden, provinciale staten, parlement 
- maar ook direct zou opereren en daar leiding zou 
geven (uiteraard op een kritische wijze) aan actiegroe
pen waarvan we vonden dat ze het gelijk aan hun kant 
hebben ... Dat is dus het feitelijk, praktisch inspelen 
op actiegroepen . Nog één ding wat betreft de kern
vraag: wil je dat bevorderen? Ja ... Ik was persoonlijk 
erg gelukkig met de term PvdA als actiepartij. Ik kan 
dat rustig zeggen omdat ik vind dat een aantal zaken 
dat daaruit voortgekomen is, van het grootste belang 
is' . \ 
Ook in dit interview maakt Den Uyl overigens even
eens duidelijk dat de partij geen doorgeefluik is. Maar 
daarover waren en zijn we het wèl altijd eens geweest. 
In de beleidsnota van het partijbestuur met instem
ming van Den Uyl aangeboden aan het congres is zo'n 
doorgeefpleidooi ook niet te vinden. 
Maar de vraag blijft: wat vindt Den Uyl nou echt? Ik 
blijf wat langer stilstaan bij een misschien wat wille
keurig gekozen punt omdat er wel eens meer aanlei
ding is de vraag 'wat vindt hij nu echt?' te stellen. 
Ik herinner me de training voor de campagne van 
1982. Geen nieuwe kernwapens in Nederland, hadden 
we besloten. Daar moest Den Uyl tijdens televisiede
batten zonder mitsen en maren aan vasthouden, dach
ten we. Maar als nu dit en als nu dat . .. reageerde Den 
Uy!. En dan kwamen er respectabele, Van Mierloiaan
se, intellectualistische vragen en twijfels. Niet over de 
presentatie maar over de inhoud. Den Uyl liet zich 
overigens overtuigen en vertegenwoordigde het par
tijstandpunt voortreffelijk. In verband met de over
zichtelijkheid van de presentatie? Wat vond-ie nou 
werkelijk? 

Bekeringen? 
Ik suggereer overigens zeker niet dat Den Uyl ooit de 
naam' Joop Atoom' verdiend zou hebben. Zo diept 
Max van der Stoel in zijn bijdrage een citaat van Den 
Uyl op uit Socialisme en Democratie van 1961 : 'Het 
probleem is niet allereerst hoe we van de bom afko
men, maar hoe we er mee leren leven. Welke ontwape
ning er ook komt, de mogelijkheid om atoomwapens 
te maken is voor goed gegeven'. Daarom kan ook Van 
der Stoels conclusie worden onderschreven: 'Wat men 
ook over zijn opvattingen denken moge, hij heeft eer
der en beter dan de meeste van zijn tijdgenoten het al
lesoverheersende belang van de nucleaire problema
tiek onderkend'. 
Er is dan ook geen aanleiding te twijfelen aan de socia
listische drijfveren van Den Uyl of aan zijn vermogen 
om de grote vraagstukken van zijn tijd te herkennen. 
Als het gaat om de meest gewenste oplossingen in con
crete situaties is zijn kompas wat minder berekenbaar. 
Gebrek aan bewegelijkheid valt Den Uyl immers niet 
te verwijten. Tijdens zijn premierschap werd de inge
diende Wet Investeringsregeling (WIR) ingedeeld bij 
de vier hervormingsvoorstellen waarmee de PvdA de 
progressiviteit van de christen-democraten wilde toet
sen . Toen journalisten vroegen of hierdoor de onder-

social isme en democratie 
nummerS 

173 mei 1985 



socialisme en democratie 
nummerS 
mei 1985 

nemers niet wat al te makkelijk over miljarden konden 
beschikken, antwoordde hij: 'Een volstrekt scheve 
voorstelling van zaken. Ondernemers, die investe
ringspremies willen ontvangen, moeten straks vol
doen aan stringente voorwaarden. Er zijn wel zeven, 
acht criteria in de wet opgenomen, waaraan zij moeten 
voldoen en die alle zijn toegespitst op hervorming en 
sturing van ons economisch stelsel' . 2 

De bekering volgde snel. Plaats: de oppositiebanken. 
Tijd: een dik jaar later. 'Toch denk ik dat het geven 
van drie à vier miljard aan toeslagen op investeringen 
aan ondernemingen - die dus konden investeren en 
vervolgens een rekening indienen bij Financiën of 
Economische Zaken voor zoveel miljoen, voor zoveel 
honderd miljoen - dat die regeling psychologisch 
toch merkwaardige effecten heeft. Daar ben ik altijd 
wel bang voor geweest ... ' .3 
Nu zijn bekeringen geen schande. Integendeel: veran
derende mensen zijn levende mensen. Maar waar ik 
heel lang over kan nadenken is zo'n zin als: 'Daar ben 
ik altijd wel bang voor geweest'. Wat vond Den Uyl als 
Minister-President nou echt van de WIR? 
Naar vandaag toe: staat Den Uyl nu achter de sociaal
economische dilemma's zoals het zittende partijbe
stuur ze in verband met het april-congres heeft gefor
muleerd of ziet hij toch meer in de gedachten die geuit 
worden in het werkstuk van Van Kemenade, Ritzen en 
Wöltgens? Ik zelf denk dat Joop den Uyl denkt op een 
manier waarop we allemaal wel eens denken: denken 
dat je altijd gedacht hebt wat je nu denkt. 
De interviewers Van Tijn en Van WeezeI herinneren er 
aan dat de PvdA halverwege de zestiger jaren met een 
aantal veranderingen werd geconfronteerd onder an
dere 'via de jonge, niet van ambitie gespeende, aan
hangers van Nieuw Links'. Zij noemen Joop den Uyl 
iemand, die er eerder dan andere sociaal-democrati
sche partijleiders in West-Europa voor ijverde de radi
cale maatschappijkritiek te kanaliseren door de ver
tolkers ervan onderdak in de PvdA te bieden. 
Den Uyllaat zich dat graag aanleunen. Dit is zijn reac
tie: 'Midden in de jaren zestig heb ik het als in een flits 
voor ogen gezien. Dat nieuwe bewegingen die buifen 
de geijkte kaders waren ontstaan tot elke prijs weer 
binnen de PvdA moesten worden geïntegreerd '. Nou, 
in een flits en tot elke prijs . .. Er zijn nog wat levende 
getuigen die daar een andere herinnering aan hebben. 
Hij vond de onevenredige invloed van Nieuw Links 
funest, beschuldigde de aanhangers van Tien over 
Rood van 'bewust georganiseerd machtsvertoon', ver
weet hen 'gebrek aan kwaliteit' en lag intern met 
Nieuw Links zo mogelijk nog meer overhoop dan ex
tern. In het door Ed van Thijn geschreven hoofdstuk 
voor Tekens in de tijd signaleert deze dat Den Uyl 
Nieuw Links zelfs 'fascistoïde' noemde. 
Den Uyl - zo schrijft Van Thijn - moest met vleu
gels leren leven: 'Gemakkelijk viel hem dat echter niet. 
Tumultueuze congressen, die hem nederlaag op neder
laag bezorgden (DDR, Doniawerstal, anti-KVPreso
lu tie) waren nodig alvorens een nieuw evenwicht be
reikt was . Het affiche Den Uyl/Van der Louw (Lenin 
en Stalin in de wandelgangen) markeerde in 1971, ook 
nu weer na veel gegrom, de nieuwe start' . 
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Ja, hij heeft ermee leren leven. En achteraf, denk ik, 
heeft hij het gevoel gekregen dat hij daar niet verkeerd 
aan heeft gedaan. Naar mijn mening hebben in die pe
riode oud-partijvoorzitter Tans en zijn opvolger Von
deling. eerder en bewuster op die integratie aange
stuurd. 
Zo heeft Den Uyl er zich lang tegen verzet, dat ik als 
Nieuw Links-exponent na het vertrek van Vondeling 
deze als partijvoorzitter zou opvolgen. Dat droeg weer 
bij tot Vondelings aarzeling. Wim Meijer en Re/us ter 
Beek probeerden toen Den Uyl tot een ander stand
punt te brengen. Als ik mijn zegslieden mag geloven is 
tijdens dit gesprek het tafellaken van het Amsterdam
se etablissement Westend (om de hoek van het oude 
partij kantoor aan de Tesselschadestraat) ongeveer 
aan flarden gesneden. Wat later schikte hij zich in het 
onvermijdelijke. 
Daartegenover staat dat hij zich in 1974 weer lang ver
zet heeft tegen mijn vertrek als partijvoorzitter. Maar 
ook toen legde hij zich uiteindelijk neer bij mijn wens 
om naar het burgemeesterschap van Rotterdam te sol
liciteren. Om me daarna loyaal alle steun te geven. 
Ook dat moet worden vermeld. 
Inhoudelijk nam Den Uyl Nieuw Links wel serieus. 
Hij had, zoals altijd, zijn bronnen goed bijgehouden 
en verklaarde in een scherpe discussie in de schrijfka
mer van Americain dat Nieuw Links 'anti-history, 
anti-institution en anti-establishment' was, kenmer
ken die mij voor de Nederlandse situatie niet van toe
passing leken . 
Voor de goede orde: ik heb deze en latere meningsver
schillen als creatief ervaren. In die door wederzijdse 
loyaliteit begrensde spanning konden vooroordelen 
slijten, werden oude stellingen prijsgegeven en konden 
nieuwe ideeën groeien (Keerpunt '72). 
Ik probeerde de soms te ruime marges die Den Uyl 
voortdurend zocht voor zijn politiek handelen , zijn 
neiging tot vooruitschuiven van moeilijke beslissingen 
te beperken. Hij leerde me ook het een en ander. Een 
voorbeeld. 
Over de Maagdenhuisbezetting woedde met de Nieuw 
Linksers in het partijbestuur een slag, die Den Uyl 
won, zowel wat de stemverhouding als de argumenten 
betrof. Hij heeft mij er toen - zij het aanvankelijk 
met moeite - van overtuigd, dat de grens die hij toen 
markeerde een vitale is in de verhouding van de 
sociaal-democratie tot de rechtsstaat. In het interview 
met Van Tijn/ Van Weezei: 'Ik heb, toen en nu, 
gesteld dat de wet prioriteit dient te hebben boven de 
individuele afwegingen die de burgers maken' . 
Die prioriteit zou onvermijdelijk bij de latere discus
sies over eventuele burgerlijke ongehoorzaamheid, 
weer terugkeren . Wanneer die discussie weer mocht 
oplaaien dan verschaft het hoofdstuk van J. Th.J. van 
den Berg in Tekens in de tijd uitstekende sociaal-de
mocratische argumenten voor de bescherming van de 
rechtsstaat. 
Deze auteur bepleit vervolgens wat meer enthousias
me voor de deregulering en signaleert in Den Uyl 's 
Paradiso-speech van 1981 daartegen een 'ongenuan
ceerde weerzin'. De sociaal-democratie zou er goed 
aan doen niet alle pogingen om tot een wat geringere 



overheidsinterventie te komen, te beschouwen als te
gen haar gericht. 
Daarna signaleren ook Schuyt en Peper dat er in de 
huidige verzorgingsstaat een overspannen overdracht 
van verantwoordelijkheid naar de overheid heeft 
plaatsgevonden, die is uitgelopen op anonimisering 
van de verantwoordelijkheid. 'Te vaak heeft de huidi
ge verzorgingsstaat deze verantwoordelijkheid aan 
mensen ontnomen en de band tussen kiezen, betalen 
en genieten onzichtbaar gemaakt' . Wim Kok zegt aan 
het eind van zijn beschouwing over Den Uyl: 'Maar hij 
koestert een soms wat overtrokken idee over wat in 
wetten te regelen valt' . 
Dat is inderdaad een vast patroon in het denken van 
Den Uyl: het vertrouwen in wetten en regelingen, 
planmatig en ordenend handelen van de overheid, het 
sturen door de staat. Op een conferentie in Berlijn zei 
hij het zo: 'Het is een fictie dat een antwoord op de uit
daging van de jaren tachtig gevonden zou kunnen 
worden door een terugtreden van de staat als centraal 
verantwoordelijk voor de sturing van de economie. 
Politieke stromingen, die daarop uit zijn, dragen ex
plosief materiaal aan dat in de tachtiger jaren licht tot 
ontploffing kan komen'.4 
Een socialisme zonder een sturende of bijsturende 
staat of staten laat zich ook naar mijn mening niet 
denken maar overdreven veel oog voor de tekortko
mingen van de bureaucratie en staatscontrole, voor 
het onberekenbare in het menselijk gedrag, voor de 
vraag hoe vanuit een socialistische visie de mensen 
voor zichzelf en voor elkaar dingen kunnen regelen, 
valt Den Uyl niet aan te rekenen. 

Verkenning 
Het criterium van de keuze van de auteurs is niet 
volstrekt duidelijk. In het voorwoord staat onder an
dere dat de redactie heeft geprobeerd de artikelen 'een 
verkenning te laten zijn van de uitdagingen die er op 
politici als Den Uylliggen te wachten' . Maar de vraag 
of het nu gaat om bijdragen die nauw aansluiten bij 
het gedachtengoed van Den Uyl of daar juist kritische 
kanttekeningen bij willen maken dan wel gekozen zijn 
vanwege hun kwaliteit, kan ik niet beantwoorden. Ik 
denk: van alles wat. Teveel onderlinge samenhang 
moet men niet zoeken. 
Maar de meeste bijdragen zijn interessant. Jan Pronk 
- moeilijk maar overtuigend - over arm en rijk in de 
wereld, Hedy d' Ancona over feminisme en socialis
me, Van Kemenade en Wallage over de ontplooiing 
van de vrije mens , S.J. Doorman (erudiet maar weinig 
concreet over kunst en wetenschap) en nog vele ande
ren . 
Een aantal schetsen van de persoon van Den Uyl en 
zijn functioneren geven wel wat meer inzicht maar le
veren nog geen compleet portret op. Jen van den Heu
vel beschrijft hoe zijn tekortkomingen ('niet . . . de 
meest aimabele man .. . niet verwachten dat hij echt 
persoonlijke dingen van je weet of onthoudt . . . per
soonlijk telefoontje ... komt nauwelijks voor') hem 
door zijn unieke uitstraling weer snel vergeven wor
den. Ik dacht dat het Ed van Thijn was die ooit heeft 
beschreven dat er weinig treffender voorbeelden zijn 

van iemand die veel vriendschap opwekt maar er 
moeilijk in slaagt die te beantwoorden. 
Ed van Thijn slaagt er in Tekens in de tijd naar mijn 
mening ook het beste in de typische kenmerken van 
het leiderschap van Joop den Uyl te treffen. Hij maakt 
duidelijk dat Den Uyl het beeld van de partij maar ten 
dele heeft bepaald en dat juist de ontwikkelingen bin
nen de PvdA voor een belangrijk deel het gezicht van 
Den Uyl hebben getekend en schildert de paradoxen in 
de relatie met zijn partij, de tegenstrijdigheden ook in 
hemzelf. Hoe hij politiek bedrijvend polariseert als 
geen ander maar van de polarisatiestrategie (anti
KVPresolutie, schaduwkabinet, meerderheids- en 
strijdpuntenstrategie) eigenlijk niets moest hebben. 
Waarom die weerzin tegen die partijstrategieën? Van 
Thijn geeft deze verklaring: 'Niet dat het onderwerp 
zèlf hem niet heftig zou bezighouden. Het tegendeel is 
het geval. Hij heeft er echter, zoals een goed partijlei
der betaamt, een grondige hekel aan om in de kaart ge
keken te worden. Met als gevolg dat iedereen - tot in 
zijn naaste omgeving toe - bij voortduring denkt dat 
hij nog wat troeven achter de hand heeft gehouden'. 
Met andere woorden: ook zijn naaste omgeving vroeg 
zich vaak af: wat wil hij nu echt? 
Wat ik, op zoek naar de constanten - ondanks para
doxen, wisselingen in standpunten en tekortkomingen 
- zeker denk te weten is dit: Den Uyl is een authentie
ke democratisch socialist, betrouwbaar bondgenoot 
voor mensen die hier of elders de klappen krijgen, een 
zuiver parlementariër met veel vertrouwen in de over
heid, beschermer van de rechtsstaat, wars van geweld 
en onderdrukking (ik stond toevallig achter hem in een 
hoekje tijdens een bestuursweekend in 1968, televisie
beelden van de Russische inval in Praag, de rillingen 
liepen hem werkelijk letterlijk over de rug), open voor 
vernieuwing wanneer die intellectueel en bestuurlijk 
wordt waargemaakt. 

André van der Louw is oud-voorzitter van de Partij 
van de Arbeid. 

Noten 
1. Het Vlaamse socialistenblad Links, 1978 . 
2. Haagse Post, 21-5-1977. 
3. Vrij Nederland, 9-9-1978. 
4. Conferentie Hay Associates-Berlijn, 24-9-1979. 

Wie biedt meer? 

Derk-Jan Eppink bespreekt: 
G. van Benthem van den Bergh, Herman de Lange, 
Duco Hellema (red.) Europa eenmaal andermaal; 
Beschouwingen over veiligheid. Amsterdam, Jan 
Mets, 1985. 

'Europa zit in de lucht', zo constateren de inleiders 
van het boek 'Europa eenmaal andermaal' dat volgens 
.de uitgever een bijdrage beoogt te leveren tot de pro
bleemstelling van het vrede en veiligheidsdebat in de 
tweede helft van de jaren tachtig. Hoewel de inleiders 
stellen dat Europa in de lucht zit (sommigen menen 
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dat het er zweeft of als een spook rondwaart), moet de 
lezer zich toch afvragen of Europa niet op de openbare 
veiling staat. Niet alleen de titel geeft aanleiding tot dit 
vermoeden, maar ook het grote aantal auteurs dat in 
een veelheid van bijdragen tegen elkaar opbiedt om 
'Europa' in definities te vatten door zich de vraag te 
stellen: Wat is Europa? 
Menig auteur blijft al steken in de geografische afba
kening van Europa. Reikt Europa van Portugal tot de 
Pools-Russische grens, tot de Oeral of moet de hele 
Sowjet-Unie worden meegerekend? Waar ligt de schei
ding tussen West-, Centraal-, en Oost-Europa? Ook 
het begrip 'Europese cultuur' levert geen houvast op. 
Nederlanders hebben volgens Heldring meer gemeen 
met Canadezen dan met Portugezen of Grieken. In het 
schrijverscaroussel van Europa eenmaal andermaal 
lijkt het oude continent op een abstract kunstvoor
werp op de openbare veiling: veel kenners en praters, 
maar niemand weet wat het voorstelt. Eigenlijk moet 
men tot de slotsom komen dat een sluitende definitie 
van Europa in geografisch, cultureel, laat staan poli
tiek opzicht onmogelijk is . Hèt kenmerk van Europa 
is verscheidenheid, al wordt dat te vaak gezien als te
ken van verdeeldheid en zwakte. 
Het zou echter onrealistisch zijn de Sovjet-Unie buiten 
het begrip 'Europa' te houden. Net als het vroegere 
autocratische Rusland maakt ook de huidige Sovjet
Unie mèt zijn politieke systeem een integraal onder
deel uit van Europa. Het buiten beschouwing laten 
van de Sovjet-Unie mag aantrekkelijk zijn voor het ge
mak van de definitie, het mist elke relevantie voor een 
beschouwing die Europa als onderwerp heeft. Het 
probleem dat dit continent wordt gedeeld met een su
permogendheid kan niet worden opgelost door het 
bestaan ervan te ontkennen. 
Het bezwaar van Europa eenmaal andermaal is niet al
leen het tè grote aantal auteurs, maar ook de onover
zichtelijke structuur van het boek. Veel bijdragen zijn 
kort en oppervlakkig, terwijl andere slechts een over
zicht bieden en dan elkaar ook nog overlappen. De 
korte bijdragen van twee of drie bladzijden zijn beter 
geschikt voor een column in een krant dan een 'co
lumnachtig artikel' in een boek. De kwantiteit aan bij
dragen gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit, het 
leidt bovendien tot een nog grotere versnippering dan 
'Europa' op zichzelf al te zien geeft. Dit mankement in 
de structuur van het boek staat de leesbaarheid in de 
weg. 
Bovendien bieden de column ach ti ge bijdragen weinig 
nieuws. Zo stelt PSP leider Van der Spek: 'Het inte
gratieproces binnen dit Europa stagneert weliswaar, 
maar zal verder doorzetten, alleen niet als zover de 
voorstanders van de Europese Unie hopen. Daarvoor 
zijn de politieke en economische tegenstellingen tus
sen deze Europese staten te groot. Wie, zoals onderge
tekende, op een heel andere ontwikkeling hoopt, is 
daar allerminst rouwig om. Verdeeldheid binnen het 
imperialistische kamp is beter dan eenheid.' 
Wat bedoelt Van der Spek met het imperialistische 
kamp? West-Europa, heel Europa, het Westen of de 
Sovjet-Unie? De PSP-voorman verschuilt zich voor 
het gemak achter een kreet. In Europa eenmaal ander-

176 

maal worden drie bladzijden verkocht voor denklui
heid en intellectuele 'Schlamperei'. 
Ondanks de veelheid van schrijvers is er geen auteur die 
namens de vredesbeweging het 'Europese concept' 
verwoordt. Was er geen auteur te vinden uit de rijen 
van de vredesbeweging of heeft deze nog geen concept 
dat relevant is voor de internationale politiek en de 
plaats kan innemen van slogans die slechts gericht zijn 
op protest? 

Centraal-Europa 
Het interessantste artikel is afkomstig van Mi/an Kun
dera, geplaatst als één van de laatste bijdragen, terwijl 
deze het best als opening had kunnen dienen. Kundera 
weet als geen ander het lot en de positie van Centraal
Europa weer te geven, van Midden-Europa tot Oost
blok. 
'Het is in feite niet Rusland maar het communisme dat 
volkeren van hun wezen berooft en dat bovendien het 
Russische volk tot eerste slachtoffer maakte. Het is 
waar dat de Russische taal de talen van de andere vol
ken binnen het Sovjetrijk smoort, maar dat is niet om
dat de Russen zelf de anderen willen verrussischen het 
komt omdat de Sovjetbureaucratie - die zo intens a
nationaal is, zo antinationaal, supranationaal - een 
instrument nodig heeft om de staat uniform te ma
ken' . 
Centraal-Europa verliest z'n eigenheid en identiteit en 
wordt getransformeerd tot een onderdeel van de uni
forme (en geüniformeerde) 'socialistische gemeen
schap' onder Sovjetleiding. De Euraziatische super
mogendheid Sovjet-Unie heeft de Centraaleuropese 
staten in het machtsbereik opgenomen en tot 'Oost
blok' gesmeed. In het zog van het Rode leger volgden 
partij bureaucratie en geheimde dienst om van 
Centraal- Oost-Europa te maken, als figuranten in een 
communistisch scheppingsverhaal waarin staten wor
den geschapen naar beeld en gelijkenis van de schep
per. De Sovjet-Unie heeft Midden-Europa bevrijd van 
Duitse overheersing, maar er de vrijheid nooit ge
bracht. 
Dit is niet het gevolg van Jalta, maar van de Tweede 
Wereldoorlog. Deze naoorlogse realiteit kan West
Europa net zo min als de Verenigde Staten teniet doen; 
de status quo ante valt niet te herstellen. Wèl kan 
West-Europa worden verweten de aandacht voor wat 
nu Oost-Europa heet dikwijls te vervatten in 'illusoire 
retoriek' of eenvoudigweg te verwaarlozen. Bevlogen
heid met de situatie op andere continenten wordt vaak 
gecombineerd met berusting in de toestand op het 
eigen continent; erger zelfs : misstanden dáár worden 
afgedaan door te wijzen op onrechtvaardigheden hier 
of andersom. Zo worden Centraal-Amerika en 
Centraal-Europa al snel tegen elkaar weggestreept. 
Een zinloze vergelijking van onvergelijkbaarheden 
waarmee niemand is gediend, vooral niet degenen om 
wie het gaat. 
Op grond van de bijdrage van Kundera zou men zich 
bij het ontwikkelen van een Europees veiligheidscon
cept twee doeleinden voor ogen moeten houden: (1) de 
waarborging van de veiligheid en onafhankelijkheid 
van West-Europa; (2) het realiseren van meer speel-



ruimte en vrijheid in Centraal-Europa. 
De wetenschappelijk hoofdmedewerker van het insti
tuut 'Clingendael', Huib Hendrikse, slaagt erin een 
goede beschrijving te geven van de verhouding tussen 
de Sovjet-Unie en de kleine Oost-Europese staten. In 
1968 deelde Breznjev aan Dubcek mede: 'Onze solda
ten kwamen in de oorlog tot aan de Elbe - en daar is 
sinds die tijd ook de Sovjetgrens' . Deze uitspraak 
geeft een realiteit aan waar niemand om heen kan. De 
Sovjetgrens is tot de Boeg, maar het machtsbereik tot 
aan de Elbe. Dubcek heeft het gemerkt. In Polen, 
Roemenië en Tsjechoslowakije zijn de Russische 
breedspoorlijnen doorgetrokken naar enige industrie
centra; de eeuwige vriendschap als synoniem voor de 
ijzeren houdgreep. 
Brands draaft met zevenmijlslaarzen door de Duitse 
geschiedenis om 'en passant' met Egon Bahr korte 
metten te maken en uiteindelijk terecht te komen bij 
de vraag waarom in Nederland zo weinig doordachte 
ideeën te horen zijn over de relatie tussen Europese 
veiligheid en de Duits-Duitse betrekkingen. Helaas 
houdt de geschiedenisprofessor van de Universiteit 
van Amsterdam juist daar op, waar z'n betoog voor 
z'n land- en tijdgenoten relevant wordt. Een euvel van 
de wetenschap? Wie veiligheidspolitiek voert op 
grond van enquetes en veiligheidsbeleid reduceert tot 
een retorische vraagstelling van al dan niet plaatsing, 
creëert een land van blinden, waar wellicht de éénoog 
nog koning is. 
De bijdrage van Peter Volten over het 'Russische wan
trouwen' verdient bijval vanwege kwaliteit en gede
genheid. Volten wijst op het feit dat ideologie van be
lang blijft als legitimatie en dient als machtsmiddel om 
eenheid van politiek denken en handelen te bewaren. 
'Het is een graadmeter voor het gevoel van politieke 
(on)veiligheid van de partijleden en is voor hen in be
langrijke mate het criterium voor politiek handelen. 
Objectieve veiligheidsfactoren zoals de militaire 
krachtsverhouding, de economische groei of de effec
tiviteit van de KGB krijgen pas werkelijk betekenis in 
het licht van de positie van de CPSU en haar leiders'. 
Volten geeft aan dat het gevoel van kwetsbaarheid en 
onveiligheid van het regime diepgeworteld is. Tussen 
staat en maatschappij heeft noch in het tsaristisch 
Rusland noch in de Sovjet-Unie een vereenzelviging 
plaatsgevonden. De Sovjetstaat heeft het grote 'Si
cherheitsbedürfniss' zowel tegenover de buitenwereld 
als de eigen maatschappij. De in de Sovjet-Unie veel 
gehoorde leus 'partij en volk zijn één' geeft eerder iets 
aan dat er niet is, dan dat het een eindeloze herhaling 
van een feitelijkheid voorstelt. 
Militaire macht kan het gevoel van veiligheid bieden in 
het eigen machtsbereik en tegenover de buitenwereld. 
Een Russische veiligheidsperceptie waarin de 
machtspositie van één partij het politieke systeem uit
maakt en hèt criterium is, laat weinig speelruimte voor 
veranderingen in Centraal-Europa. D,e marges zijn 
zeer smal omdat meer pluriformiteit het monopolie 
van de regerende communistische partijen in 
Centraal-Europa aantast, hetgeen de legitimiteit van 
het politieke systeem naar Sovjetmodel in het geding 
stelt en dàt is in strijd met de veiligheid van de Sovjet-

Unie (dat wil zeggen die van het politieke systeem). 
Duco Hel/erna, bestuurslid van het wetenschappelijk 
bureau van de CPN, constateert dat er in Europa gren
zen zijn. Overal, aldus Hellema, ook in de vredesbe
weging worden eurostrategische gedachten ontwik
keld om de status quo, de deling van Europa, te door
breken. 
Hellema stelt dat er een 'nieuwe Ostpolitik' moet ko
men; een toenadering tot O<;>st-Europa die uitgaat van 
bestaande grenzen. Ontspanning betekent aanvaar
ding van de status quo want, aldus de CPN'er 'er zijn 
grenzen'. Helaas is Hellema niet in staat die 'nieuwe 
Ostpolitik' te concretiseren. Het predikaat 'nieuw' 
maakt nog niet een nieuw concept. Bovendien heeft 
het woord 'ontspanning' diverse interpretaties gekre
gen. Zagen de Duitsers in ontspanning een middel om 
de deling van Europa (en vooral van Duitsland) op den 
duur 'zu überwinden', de Sovjet-Unie zag het als er
kenning en bestendiging van de status quo, terwijl in 
Nederland te vaak werd gedacht dat de essentie van 
ontspanning is 'de Russen niet boos te maken'. Ont
spanning is een begrip geweest waar een ieder het zijne 
onder verstond; een grabbelton waar het predikaat 
'nieuw' geen verandering in brengt. 
Het gaat er niet om de grenzen te veranderen maar bin
nen de bestaande grenzen van Centraal-Europa verbe
teringen aan te brengen. Ontspanning is niet een tover
formule die alle problemen met de Sovjet-Unie oplost. 
Aan ontspanning gaat overigens een geloofwaardige 
verdedigingscapaciteit vooraf. Wie normale en stabie
le verhoudingen met de Sovjet-Unie wil, moet wel op 
eigen benen kunnen staan en is niet ontslagen van de 
bereidheid tot verdediging. Wie wèl ontspanning wil 
maar geen toereikende verdedigingscapaciteit, praat 
over iets dat er niet kan zijn, maakt zich schuldig aan 
'mooi weer gepraat' en verwisselt het voeren van bui
tenlandse politiek met een uiteenzetting over moderne 
kunst. 
De politicoloog Koen Koch beweert dat kernwapen
vrij niet gelijk staat aan kernwapenveilig. Dikwijls 
wordt gepleit voor kernwapenvrije zones in Europa 
maar deze kunnen slechts een symbolische functie 
hebben omdat het militair geen hout snijdt. Kernwa
penvrij wil niet zeggen dat de kernwapens de wereld 
uit zijn. Deze wapens kunnen weer snel aangevoerd 
worden of van grotere afstand hun doelen bereiken 
terwijl de niet-bezitter er nooit zeker van zal zijn van 
de inzet van kernwapens verschoond te blijven. Koch 
heeft gelijk met z'n stelling dat kernwapenvrij niet 
automatisch kernwapenveilig is. Een zuiver conventi
onele verdediging tegen een staat die wèl beschikt over 
een nucleair arsenaal is een illusie die stamt uit de labo
ratoria van eigentijdse alchemisten. 

NAVO 
Schaper stelt vast dat vrijwel niemand voorstander is 
van de huidige verhoudingen binnen de NAVO en dat 
er bij de grote politieke partijen, ook bij de VVD, een 
eonsensus bestaat dat er een grotere Europese rol op 
veiligheidsgebied moet komen. Begin en eindpunt van 
deze consensus zijn niet ver van elkaar verwijderd om
dat niemand die grotere invloed concretiseert. Euro-
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groep, EPS, EG, IEPG, WEU: de veelheid aan Euro
pese fora geeft het gebrek aan een Europees concept 
weer. 
Sommigen bepleiten dan weer een betere consultatie 
binnen de NAVO, maar één dominante staat temid
den van een bonte mengeling van middelgrote en klei
ne bondgenoten maakt van consultatie een briefing, 
soms zelfs een dictaat. Een grotere Europese inbreng 
zal ongetwijfeld een grotere conventionele bijdrage 
vereisen. 
Het gaat in Europa niet alleen om een hechtere militai
re samenwerking, zoals nu tussen Frankrijk en de 
Bondsrepubliek plaatsvindt, maar ook om de bereid
heid zelfstandig verantwoordelijkheden te dragen. 
Een gezamenlijke militaire inspanning moet wèl in een 
politiek kader geplaatst worden. Wie zich verzet tegen 
een versterking van de Europese defensie-inbreng uit 
vrees voor een Europese atoommacht (die er overigens 
in embryonale vorm al is en ook in het socialistische 
Frankrijk wordt versterkt) en alleen vertrouwt op de 
Amerikaanse nucleaire garantie, wordt uitgenodigd te 
zwijgen over het Amerikaanse optreden in het alge
meen. Wie voortdurend de beschermheer tegen de 
schenen schopt, zal van bescherming weinig merken. 
Van Benthem van den Bergh, één van de redactieleden 
van het boek, acht het uiterst gevaarlijk de opheffing 
van de nucleaire veiligheidsgemeenschappen, NAVO 
en Warschaupact, te bepleiten. De auteur ziet in de 
verzelfstandiging van de Europese defensie een 'onei
genlijke argument' voor een 'relance Européenne'. De 
Europese Gemeenschap zal op eigen benen moeten 
voortschrompelen. Hij bestrijdt de bewering dat er 
van integratie binnen de EG niets terecht komt als 
Europa niet meer verantwoordelijkheid voor de eigen 
veiligheid neemt. 
De auteur verwart echter een aantal zaken. Niemand 
die een realistisch en serieus Europees veiligheidscon
cept voorstaat, kan de opheffing van de NAVO en het 
Warschaupact bepleiten. Het gaat zelfs niet eens om 
de opheffing van de NAVO of de verbreking van de 
band met de VS. Een PvdA delegatie kreeg vorig jaar 
in Moskou te horen dat Nederland vooral in de NA VO 
moet blijven. Het gaat om een meer gebalanceerde 
verhouding tussen West-Europa en de VS binnen de 
NAVO; de aanpassing van de alliantie uit het eind van 
de jaren veertig aan de realiteiten en verhoudingen van 
de jaren tachtig en negentig. Het doel is evenwicht in 
de alliantie en dat is niet in strijd met een Europese pij
ler. Dit evenwicht in de NAVO is noodzakelijk om te
gemoet te komen aan de Europese wens een sterkere 
inbreng te hebben in de eigen veiligheidspolitiek en 
aan Amerikaanse verwijten van Europese passiviteit. 
Vooral dit laatste is een gevaarlijke tendens omdat de
ze kan leiden tot eenzijdige Amerikaanse stappen (met 
name terugtrekking van VS troepen). De band met de 
VS moet een gezonde basis krijgen . 
Een complicatie bij het totstandbrengen van een ge
zonde basis in de alliantie is het verlies van de nationa
le consensus over verdedigingspolitiek in veel Wester
se landen. Zijn in de VS de dagen van het 'bipartisans
hip' allang geteld, ook in Engeland en de Bondsrepu
bliek bestaan belangrijke meningsverschillen over vei-
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ligheidspolitiek tussen de grote politieke partijen. Dit 
zal aanpassing van de NAVO in structuur en atmos
feer aan de huidige verhoudingen uiterst moeilijk ma
ken. Alleen in Frankrijk, dat slechts politiek met de 
NAVO is verbonden, bestaat ook onder Mitterrand 
een nationale consensus over de inhoud van de defen
sie politiek. Dit land is derhalve politiek en militair het 
beste in staat het voortouw te nemen bij het vergroten 
van de Europese rol op veiligheidsgebied. 
Veiligheid blijft een ' stimulans' voor meer integratie 
in Europa. Elke Westeuropese staat die z'n eigen vei
ligheidsbelang serieus neemt, wordt tot meer integra
tie gedwongen. Dit is niet een 'oneigenlijk argument ' 
maar een logische consequentie. De Europese Ge
meenschap zal verschralen tot een zuivere landbouw
gemeenschap waarin de prijzen van melk en wijn cen
traal staan indien het veiligheidsbelang niet een einde 
maakt aan de armzalige kruidenierspolitiek en gren
zenloze 'Kleinstaaterei'. 

Derk-Jan Eppink is medewerker van de fractie van de 
Socialistische Partij in het Europees Parlement. 

Pen op Papier 
RSV, de overheid en de markt 

Even dreigden de RSV -debatten in de Tweede Kamer 
een wedstrijd in bescheidenheid te worden. Met de 
hand in eigen boezem werd lering getrokken. Wie zich 
niet spoedde eigen fouten toe te geven werd het recht 
op kritiek ontzegd. Gelukkig kwam in het laatste de
bat de kentering. De lessen van RSV dienden als stok 
om de ander z'n ideologische hond te slaan. Betrekke
lijk vrijblijvend maar met des te meer verve sloegen so
cialisten en liberalen elkaar om de oren. Dat eerste 
kabinet-Den Uyl bleek de gemoederen nog bezig te 
houden. De heer De Korte zag het in ieder geval nog 
helder voor zich. Den Uyl zelf schroomde niet verder 
terug te gaan. Het kabinet-Cals, de mijnsluitingen, de 
Commissie-Keyzer; dat alles was nog relevant. 
Relevant voor wat? Wat was ook al weer de bedoe
ling? In een uitvoerig rapport heeft een enquêtecom
missie van de Tweede Kamer geprobeerd: 'een onder
zoek in te stellen naar het door opeenvolgende kabi
netten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV
concern, meer in het bijzonder naar de besteding van 
daarmee gemoeide overheidsmiddelen en naar de op 
die besteding uitgeoefende controle. 'I 
In haar voorwoord bij het rapport merkt de commissie 
op dat de resultaten niet zonder meer kunnen worden 



gebruikt voor generalisaties . 'Anders gezegd: dit rap
port schetst geen beeld van "het Nederlandse be
drijfsleven" en evenmin van "de steunverlening van 
de overheid". '2 

Dat bleek wel mee te vallen. In en buiten de Kamer 
werd de aandacht op twee ongelijksoortige zaken ge
richt. Zou het rapport politieke gevolgen hebben? Dat 
was de eerste vraag. Zouden individuele politici, de re
gering, Kamerfracties, de Kamer conclusies trekken. 
Conclusies omtrent het functioneren van personen en 
ten aanzien van procedures en regels . Zegt het rapport 
ons iets over taak en rol van de overheid in het econo
misch proces , dat was de tweede vraag. 
Aan lessen voor de toekomst in het algemeen geen ge
brek. Iedereen wilde graag wat leren, als anderen dat 
ook maar deden. We lopen ze even door , de lessen van 
RSV. 
'Het drama-RSV is voor alles een les in wat er gebeurt 
als het recht op werk hoger wordt aangeslagen dan het 
maken van winst. ' Hier is niet de negentiende eeuwse 
liberaal De Korte aan het woord maar de NRC
socialist Paul Friese in het vorige nummer van SenD. 
Hij vervolgt: 'Of anders gezegd, als sociale principes 
boven de principes van de markteconomie worden 
gesteld. Sterker nog: het dwingt tot het nadenken over 
de vraag of recht op werk wel een houdbaar sociaal 
principe is in de markteconomie, met haar op risico 
gebaseerde ondernemingsgewijze produktie en haar 
principe van verlies- en winstrekening als maatstaf 
voor slagen en falen. '3 

Teruggebracht tot zijn eenvoudigste vorm is het argu
ment van Friese, dat het sociale principe van het recht 
op werk zichzelf de das om doet. Dat sociale recht 
wordt namelijk in een verlieslijdend bedrijf betaald 
door de steunverlenende overheid. Maar dit stelt het 
bedrij f in staat zich te onttrekken aan de principes van 
de markteconomie. Daardoor kunnen de verliezen 
verder oplopen tot het moment dat zij ook voor de 
overheid niet meer te dragen zijn . Het bedrijf en de 
werkgelegenheid en daarmee het sociale principe gaan 
aan de toepassing van het sociale principe zelf ten on
der. 
De Korte vatte zijn soortgelijke conclusie als volgt sa
men: 'Nalaten van markt-conform gedrag is in een 
markteconomie - want daar leven wij in - een ha
chelijke zaak. '4 Maar De Korte had ook nog een ad
vies; 'Tot de PvdA-fractie zeg ik: Multatuli, voor
vechter van maatschappelijke hervormingen, zei: "Er 
is maar één zonde, gebrek aan hart". ' 5 Laat dat nou 
precies de zonde zijn die socialisten de markteconomie 
aanwrijven. De markteconomie had eerder een eind 
gemaakt aan RSV omdat het sociale principe van recht 
op werk haar onverschillig laat. De markteconomie 
heeft geen hart. Dat bedoelde De Korte niet maar het 
is wel een schot in de roos. (De Korte bedoelde dat wij 
'hart' moesten tonen voor Van Aardenne. Den Uyl: 
'Wat bedoelt u daarmee: er is maar één zonde, gebrek 
aan hart? Voor wie moet de PvdA hart tonen? Voor 
Honig en de mensen van ADM? Of bedoelt u iemand 
anders?' De Korte: 'Voor allen. ')6 
Op het hart van de markteconomie kom ik nog terug. 
Want daar gaat een vraag aan vooraf: bestaat de 

markteconomie wel? Volgens gangbaar economisch 
taalgebruik leven wij in een gemengde economie, ook 
wel een sociale markteconomie genoemd. Op uiteen
lopende wijze grijpt de overheid in, neemt deel aan 
wat er op de markt gebeurt en niet alleen op markt
conforme manieren. Overigens staat de overheid hier
in niet alleen. Ook bedrijven en beroepsgroepen vor
men monopolies en beïnvloeden de toegang van con
currenten tot de markt. Neem de arbeidsmarkt. De 
prijs van arbeid (de lonen) wordt niet aan vraag en 
aanbod alleen overgelaten. Enerzijds stelt de overheid 
een wettelijk minimumloon vast, anderzijds kennen 
beroepsgroepen opleidings- en vestigingseisen. Beide 
verstoren de 'normale' werking van de markt. 
Dat de overheid ingreep bij RSV en daardoor de auto
nome werking van de markt verstoorde is op zichzelf 
geen argument tegen de steunverlening. Wat tegen de 
steun pleit is dat hij inefficiënt was . De produktieca
paciteit werd niet behouden, wat de bedoeling was, en 
de werkgelegenheid werd maar in beperkte mate en 
voor een beperkte periode veiliggesteld. Aan de beide 
principes, economische structuur en werkgelegenheid, 
hoeft niet te worden afgedaan, aan de effectiviteit van 
het gevoerde beleid des te meer. Had dat beleid effec
tief kunnen zijn? Nou, dat had gekund, hoewel het 
met beleid, ook overheidsbeleid, niet anders is dan op 
de markt. Risico's neem je altijd, winst of verlies, suc
ces of mislukking volgen later. 
Er waren drie uitwegen. De eerste geeft Friese zelf aan. 
Op het terrein van de door hem aanbevolen biotechno
logie is overheidssteun blijkbaar wel gerechtvaardigd, 
dat vindt De Korte ook. Waarom eigenlijk? Als het er 
voor de Nederlandse industrie hier zo rooskleurig uit
ziet, waarom staan de overige kapitaalverschaffers 
dan niet in de rij? Omdat de combinatie van zekerheid 
en opbrengst elders, bijvoorbeeld in de Verenigde Sta
ten of in staatsleningen, blijkbaar als gunstiger wordt 
gezien. De overheid laat terecht andere overwegingen 
meewegen zoals de toekomstige positie en structuur 
van de Nederlandse industrie en daarmee verbonden 
welvaart en werkgelegenheid. Maar of je het offensief 
of defensief noemt, of je nieuwe sectoren steunt of 
oude, het te verwachten rendement blijft ongewis. Er 
is geen enkele reden te verwachten dat het gemakkelij
ker is de toekomstige vraag en aanbod en de mogelijke 
positie van de Nederlandse of Europese industrie 
daarin, te berekenen op het terrein van de biotechni
sche dan op het terrein van de staalindustrie of de che
mie. Het één is kansrijker dan het ander en bepaalde 
indicaties hebben waarde, maar zeker weten is er nau
welijks bij . Daarom is de keus tussen offensief en de
fensief vals, de keus is tussen wel beleid of geen beleid. 
De valse tegenstelling komt tot uitdrukking in de stel
ling dat defensief beleid betekent het steunen van ver
lieslijdende activiteiten , en offensief beleid steun aan 
veelbelovende activiteiten. 7 Verlieslijdend kan veelbe
lovend blijken en veelbelovend verlieslijdend blijven. 
Zeker is wel dat wil je de kosten voor de overheid be
-perken het rendementsherstel niet snel genoeg kan op
treden. 
Uitweg één was produktvernieuwing. Andere soorten 
schepen, nieuwe machines, andere activiteiten. En dat 
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gebeurde ook; het Kameel, kolengravers, gaspijplei
dingen in Algerije. Allemaal 'offensieve' activiteiten, 
voor wat betreft de kolengravers nog veelbelovend 
ook, maar zo verlieslijdend als het maar kan. Lag dat 
aan de steunverlening? 
Uitweg twee was een sterke en tijdige sanering van 
RSV met gelijktijdige opbouw van alternatieve werk
gelegenheid in of buiten de kapitaalgoederenin
dustrie . Voor deze uitweg was in de betreffende perio
de weinig ruimte. Het rendement was over de gehele li
nie gering. Met de op RSV bespaarde middelen had 
wellicht in de sfeer van energiebesparende of hoog
waardige kennisintensieve technieken iets kunnen 
worden opgericht. Daarvoor hadden overheid en on
dernemers een vooruitziende blik en volhardende durf 
moeten tonen, die ook in betere tijden niet voor het 
oprapen liggen. 
Tenslotte had RSV van de weg die het concern met de 
overheid insloeg een succes kunnen maken. Betrokke
nen hadden zich minder kunnen laten verleiden door 
de kortstondige opleving van 1974-'75 en meer laten 
leiden door de niet onrealistische prognoses van de 
commissies-Keyzer en -Winsemius en de Beleidscom
missie-scheepsbouw. De nadelen van de fusies van 
1971 werden niet eerst in 1983 zichtbaar. Vormen van 
ontvlechting, ook met behoud van de concern-struc
tuur, waren veel eerder geboden. En met behulp van 
de steun die men kreeg hadden niet alleen tot misluk
king gedoemde projecten kunnen worden aangevat. 
De lessen van RSV zijn even complex als de geschiede-

Vervolg noten blz. 158 

duktie tot ingrijpende herstructurering van het ar
beidsproces leidt. Op maatschappelijk niveau houdt het 
Fordisme een dynamisch evenwicht in tussen produkti
viteitsgroei en toename van de consumptie, waartoe een 
compromis tussen werkgevers en werknemers over de 
verdeling van 'de koek' vereist is. De naoorlogse wel
vaartsstaat bood hiervoor het kader bij uitstek . 

17. Met de term intensieve accumulatie wordt geduid op de 
economische dynamo van het Fordisme: de expansie 
komt vooral tot stand door technologische vooruitgang 
en produktiviteitsstijging, niet door uitbreiding op ge
lijkblijvende technische basis (extensieve accumulatie) . 

18. Zo meldt Margot Heinemann in haar studie Britain's 
Coal, Londen, 1944, dat Lord McGowan van lCI in 
1943 klaagde over te dure kolen. Bovendien hield de City 
(in dit geval op instigatie van de grote rubberplantage
eigenaren) experimenten met uit kolen te winnen synthe
tisch rubber jarenlang tegen (blz. 93-95) . 

19. Met name het werk van Sam Aaronovitch legt hier veel 
nadruk op: zie Monopoly Capital, a study of British mo
nopoly capitalism (Londen, 1955), en The Ruling Class. 
A Study of British Finance Capital (Londen, 1961). 

20. Zie Peter Riddell, The Thatcher Government, Oxford, 
1983, blz. 58-59. 

21 . Enkele recente studies over het Thatcherisme zijn: An
drew Glyn en John Harrison, The British Economic Dis
aster (Londen, 1980); Stuart Hall en Martin Jacques, 
red., The Politics of Thatcherism (Londen, 1983); John 
Ross, Thatcher and Friends (Londen, 1983): Bob Jessop 
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nis van RSV. Wie een eenvoudige les zoekt geeft geen 
blijk van belangstelling voor de geschakeerde ver
strengeling die onze gemengde markteconomie ken
merkt. Die eenvoudige les heeft meer van doen met de 
aangehangen ideologie die weer enige onderbouwing 
behoeft. 
Rest nog het 'hart' en de 'markteconomie' . Uit de stel
ling dat het de vraag is: 'of recht op werk wel een 
houdbaar sociaal principe is in de markteconomie ', 
kan, denk ik, niets anders worden geconcludeerd dan 
dat dat niet pleit voor de markteconomie. Een conclu
sie die niet vreemd is aan de ideologische stroming 
waartoe Friese en ik ons rekenen. Sociale principes 
kunnen gediend zijn met het gebruik van markt
conforme instrumenten (zie Th. Wöltgens in SenD 
84/ 9). Dat dit de enig hanteerbare instrumenten zijn is 
niet alleen strijdig met het hart van de socialistische 
beweging, maar ook met de economische werkelijk
heid van huurbescherming en huursubsidies tot de 
minimum-broodprijs toe. 

Arend Hilhorst, Amsterdam. 

Noten 
I. Kamerstuk 17 817 Nr. 4. 
2. Kamerstuk 17817 Nr. 16 p. VII. 
3. SenD 85/2 p. 48. 
4. Handelingen '84-'85 nr. 19 p. 3582. 
5. idem. 
6. idem. 
7. SenD 85/2 p. 47. 

e.a ., 'Authoritarian Populism, Two Nations and That
cherism' , New Left Review 147, september-oktober 
1984, blz. 32-60. 

22. De term 'compradoren' (letterlijk kooplieden) is oor
spronkelijk gebruikt om de Latijns-Amerikaanse élite 
aan te duiden die rechtstreeks en volledig afhankelijk is 
van buitenlandse connecties (met name door de im- en 
export te beheersen). 

23. Geciteerd in Assault on the unions, Counter lnforma
ti on Services (CIS) Report 34, zomer 1984, blz. 4-5. 

24. Voor een goed overzicht zie Roy Gregory, 'Industrial 
Relations, the Law, and Government Strategy' , Politi
cal Quarterly, vol. 56, nr . 1, januari-maart 1985, blz. 23-
32. 

25. De haven van Exmouth, Devon, verwerkte in het vierde 
kwartaal van 198477.818 ton steenkool, honderd maal 
meer dan in het eerste kwartaal (The Times, 25 januari 
1985). Die kolen kwamen onder meer via Nederland, dat 
in de eerste acht maanden van 1984 al 3 Y2 maal zoveel 
steenkool naar Groot-Brittannië verscheepte als in het 
hele jaar 1983 (NRC Handelsblad, 25 november 1984). 

26. The Economist, 13 oktober 1984, blz. 33. 
27 . De premier ging zelfs zover dat ze een dreigende over

eenstemming tussen de NUM en de NCB op 21 januari 
afwendde door rechtstreeks te interveniëren en MacGre
gor te laten eisen dat de NUM vooraf schriftelijk ac
coord zou gaan met het sluiten van onrendabele mijnen 
(hetgeen nu juist de inzet van het conflict was); ThE 
Times, 16 februari 1985 . 
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/ 
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Oude vormen 

Het wetenschappelijk instituut van het CDA heeft 
zich in de afgelopen jaren veel inspanning getroost om 
de christen-democratie van een samenhangend idee
enstelsel te voorzien. Dat was meer dan nodig, want 
lange tijd viel er kraak noch smaak aan de confessio
nele politiek te beleven. Trendsettend daarvoor is met 
name het rapport 'Werkloosheid en de crisis in de sa
menleving', waarin de staf wordt gebroken over de 
verzorgingsstaat. De verantwoordelijkheid voor een 
solidaire samenleving moet volgens dit rapport bij de 
overheid vandaan gehaald en meer bij de maatschap
pelijke organisaties worden gelegd. 
Met belangstelling kon daarom worden uitgezien naar 
het ontwerp-verkiezingsprogramma 1986-1990 van 
het CDA; 'Uitzicht'. En inderdaad: het pleit op veel 
plaatsen voor terugtred van de overheid ten gunste van 
instellingen, bedrijven of vrijwilligerswerk, met war
me aandacht voor levensbeschouwelijke identiteit. 
Nieuw is, en dat is niet onbelangrijk, dat aan maat
schappelijke verbanden eisen als interne democratie 
en sociale verankering worden gesteld. 
Tegenover de spreiding van verantwoordelijkheid 
staat een magere omschrijving van de overheidstaak: 
naast de klassieke nachtwakerstaken (rechtsorde) gaat 
het voornamelijk om het garanderen van basisvoor
zieningen en de zorg voor natuur en milieu ('rent
meesterschap') . De pleidooien voor een solidaire sa
menleving ten spijt, komt het CDA met deze benade
ring dichter uit bij het denken in de VVD dan bij dat 
van de sociaal-democratie. 
Zeker, ook deze breekt zich het hoofd over de toe
komst van de verzorgingsstaat en lijkt over haar 
staatsgericht hoogtij heen. Zolang het dan ook gaat 
om analyse van de kwalen, zijn er ontegenzeglijk raak
punten tussen CDA en PvdA. 
Met oplossingen als overdracht van het sociale
zekerheidsbeleid, de arbeidsvoorziening en het ar
beidsmarktbeleid aan de 'sociale partners', het verko
pen van woningwetwoningen, of het overlaten van het 
welzijns- en volksgezondheidsbeleid aan 'Kamers' van 
maatschappelijke instellingen slaat het CDA echter 
een weg in, die de PvdA onmogelijk kan volgen. Waar 
een historisch compromis over een nieuwe rol van het 
'maatschappelijk initiatief' mogelijk zou moeten zijn, 
valt het CDA-program terug op oude vormen en ge
dachten. Die doen geen recht aan de onvermijdelijk 
geworden rol van de staat in een moderne, democrati
sche en rechtvaardige samenleving. 
Een interessante, maar gemiste kans op Uitzicht. 

Pieter Nieuwenhuijsen 
Secretaris sectie gemeente, 
gewest en provincie van de 
Wiardi Beckman Stichting 
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Criminaliteit als verzet 

'Nee, edelachtbare, ik had 
geen criminele neigingen, 
ik had geen brommer'. 

Wie beroepshalve met criminaliteit te maken heeft kan 
gerust zijn. Hij I is nog lang niet brodeloos. De crimi
naliteit stijgt immers zo onrustbarend dat je niet meer 
veilig op straat kan lopen. Voor de theoretici, de uit
leggers, is er dus werk aan de winkel. Hoe komt dat 
nou? Maar voor de criminaliteitsbestrijders wordt het 
zeker zo hard aanpakken. Verkrachters worden nood
gedwongen op vrije voeten gesteld, voor zware ge
weIdsdelinquenten is geen opbergruimte te'vinden, en 
jongens die een 'strandmoord' pleegden komen er op 
een koopje af. Kennelijk hoeven de misdadigers steeds 
minder te 'betalen' voor wat ze doen. Misdaad lijkt 
wel te gaan lonen. 
Het ligt niet in mijn bedoeling over dit soort inciden
ten badinerend te doen. Integendeel, ik geloof dat er in 
de criminaliteit wel degelijk ontwikkelingen gaande 
zijn die op zijn minst aandacht vereisen en die mis
schien ook wel zorgelijk zijn. Maar het zal toch de 
kunst blijven om door de bomen heen het bos te blij
ven zien. Wat is, naast de feitelijke betekenis van deze 
incidenten, de symptoom betekenis ervan? Naar welke 
ontwikkelingen in de samenleving verwijzen ze? 
Het alledaagse denken over oorzaken van criminaliteit 
en - onverbrekelijk daarmee verbonden - het den
ken over de aanpak ervan, is altijd rijkelijk doorregen 
geweest van mythen, sagen en legenden. In de Middel
eeuwen leidde dat tot bezweringsrituelen als heksen
verbranding en duivelsuitbanning. Moderne, humane 
rituele vormen hebben namen gekregen als heropvoe
ding en resocialisatie. Maar ook die laatste hebben 
vanuit een bestrijdingsoogpunt gezien weinig opgele
verd. De recidivecijfers zijn erg hoog, terwijl ook de 
toevloed van nieuwelingen [first-offenders] groot is. 
Wie dan ook de recente stijgingen in de criminaliteit 
bekijkt die zal er weinig moeite mee hebben, ook de 
moderne aanpak failliet te verklaren. Kennelijk sluit 
ze niet aan op wat er in feite aan de hand is, op de 'oor
zaken'. Zo'n constatering kan een mooie aanleiding 
vormen om eens afstand te nemen en na te gaan of de 
[over]heersende opvattingen over het ontstaan van 
criminaliteit wel deugen. 
We moeten dan wel eerst weten wat er in de alledaagse 
werkelijkheid aan de hand is. Hoe liggen de feiten? 
Het lijkt niet erg verstandig ons te spiegelen aan He
gel, die toen ze hem vertelden dat de feiten niet in over
eenstemming waren met zijn ideeën, antwoordde, dat 
hij dat danig jammer vond voor de feiten. Eerst wat 
cijfers dus; over de mogelijke betekenis ervan daarna. 

Enkele ontwikkelingen in de criminaliteit 
Om de recente ontwikkelingen in 'de' Nederlandse cri
minaliteit aan te geven zal ik me baseren op politiecij
fers. Tegen de representativiteit daarvan zijn wel be
zwaren aan te voeren, maar dat geldt voor alle typen 
cijfers die gebruikt worden. Die discussie laat ik hier 
voor wat ze is en volsta met te zeggen, dat de politiecij
fers waarschijnlijk de werkelijkheid het dichtst bena
deren. 2 

Trends 
Over de vraag of 'de' criminaliteit stijgt in Nederland, 
hoeven we niet veel illusies te koesteren. Hieronder 
zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht. Daarbij be
perk ik me tot de 'gewone' criminaliteit [diefstal en in
braak, vernieling, geweld, seksuele delicten], zoals die 
in ons moederwetboek van strafrecht omschreven 
staan. 3 
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Aantal bij de politie bekend geworden Wetboek van Straf
recht-misdrijven 

De figuur laat weinig te raden over, althans wat de 
ontwikkeling betreft. Niet alleen stijgt jaarlijks het 
aantal bekend geworden misdrijven, er is zelfs sprake, 
speciaal vanaf 1980, van een versnelde toename. Vrij
wel elk jaar komen er meer misdrijven bij dan het jaar 
daarvoor het geval was. 
Uit de figuur is echter niet af te leiden om wat voor 
soort misdrijven het nu eigenlijk gaat. In Nederland is 
'dat voor het overgrote deel vermogenscriminaliteit, of 
- met een helderder begrip omschreven - verwer
vingscriminaliteit [diefstal en inbraak, met name]. In 
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1980 bij voorbeeld bestond zo'n 85 procent van de 
aangegeven misdrijven uit verwervingscriminaliteit; 
ongeveer elf procent betrof vernieling, terwijl het in 
twee procent van de gevallen ging om lijfelijk geweld 
[mishandeling vooral) en in één procent om seksuele 
delicten. Terzijde merk ik alvast op, dat de onbekend 
gebleven criminaliteit deze grote verhoudingsverschil
len niet kan verklaren. Weliswaar worden bij voor
beeld lang niet alle seksuele delicten aangegeven, maar 
we mogen aannemen dat hetzelfde, en waarschijnlijk 
zelfs in sterkere mate, geldt voor verwervingsdelicten. 
Niet alle soorten misdrijven zijn in dezelfde mate toe
genomen. Als we even afzien van de verhoudingen 
waarin ze ten opzichte van elkaar voorkomen en te
rugkeren naar de absolute cijfers dan blijkt dat spe
ciaal de inbraak een spektakulaire vlucht heeft geno
men. Die is van '65 tlm '83 namelijk vertwintigvou
digd. Eenvoudige diefstal blijft daar ver bij achter: 
een verviervoudiging 'slechts'. Vernieling daarente
gen werd elf maal zo vaak gekonstateerd, lijfelijk ge
weld verdubbelde, terwijl de seksuele delicten met on
geveer een tiende deel afnamen. 4 

De daders 
Interessanter waarschijnlijk is de vraag naar de da
ders. Wie plegen nu eigenlijk die delicten? Zijn er so
ciografische kenmerken te vinden die de delinquenten 
als groepering typeren? Wat dat betreft hebben zich 
gedurende de laatste decennia opmerkelijke ontwik
kelingen voorgedaan. 
In de eerste plaats blijkt de dader, gemiddeld gespro
ken, steeds jonger geworden te zijn - althans van 
1955 tot 1980. Pas daarna komt er weer een omslag. 
Omdat het nu om daders gaat, zijn de politiecijfers on
bruikbaar en zal ik me verder baseren op justitiecijfers 
en wel op de door de rechter uitgesproken veroordelin
gen en schuldigverklaringen. 
In 1960 was ongeveer een derde van wie er voor de 
rechter kwamen jonger dan 25 jaar. Dat percentage 
begint dan echter regelmatig te stijgen [via 33 procent 
in 1960,48 procent in 1965,54 procent in 1970, 57 pro
cent in 1975 naar 60 procent in 1980). Een volledige 
omslag dus. Was eerst slechts een derde van de daders 
hooguit 24 jaar en twee derde ouder, in 1980 was dat 
beeld bijna omgekeerd. De seponeringscijfers [= niet
vervolgde verdachten) laten eenzelfde trend zien. 
Jeugdigheid is dus een eerste kenmerk van de moderne 
delinquent. Dat geeft al te denken. Wie de jeugd heeft, 
heeft de criminaliteit. 
Een tweede kenmerk van delinquenten is zo 'gewoon', 
dat we het gevaar lopen de betekenis ervan over het 
hoofd te zien. Over het vanzelfsprekende spreek je im
mers niet. Ik doel hier op de sekse van de daders . Niet 
alleen is de criminaliteit van vrouwen en meisjes aan
zienlijk lager dan van mannen en jongens, maar ook 
de onder jonge mannen geconstateerde stijgingen blij
ven bij hen achterwege. De emancipatiegedachte heeft 
hier kennelijk nog geen wortel geschoten. Willen 
vrouwen in dit opzicht serieus genomen worden, dan 
zullen ze snel uit stelen en inbreken moeten gaan. 5 

Over enkele verdere typeringen - op één na - zal ik 
korter zijn. Dat ene kenmerk komt in de volgende pa-
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ragraaf aan de orde. Vermeldenswaard op deze plaats 
is nog dat onder delinquenten verhoudingsgewijs veel 
diplomalozen aangetroffen worden, evenals vertegen
woordigers van de tweede generatie van de etnische 
minderheden (dat laatste in tegenstelling tot hun 
ouders, die verhoudingsgewijs gezien juist minder dan 
Nederlanders met politie en justitie in aanraking ko
men) . 

Werkloosheid en criminaliteit 
Het laatste, maar niet het minste, kenmerk dat de hui
dige, modale delinquent typeert is zijn werkloosheid. 
Naar het door ons veronderstelde verband tussen 
werkloosheid en criminaliteit is door enkele medewer
kers van onze vakgroep en mijzelf een aantal onder
zoeken verricht, waarvan ik er hier enkele zal beschrij
ven. 
We begonnen met de vorige crisistijd, de jaren dertig. 
Vele honderden processen-verbaal uit die tijd werden 
geanalyseerd. In dit onderzoek wilden we twee proble
men bekijken. Het eerste was van louter statistische 
aard . Overtraden werklozen in die jaren in grotere ge
tale de wet dan mensen die een baan hadden? De we
tenschappelijke onderzoeksliteratuur was op dit punt 
niet erg helder. We wilden het daarom zelf maar eens 
bekijken. Onze voorspelling luidde, dat verhoudings
gewijs werklozen vaker met de wet zouden botsen dan 
werkenden. 
Het tweede probleem was interessanter, omdat het 
meer inhoudelijk van aard was . We wilden namelijk 
nagaan, of (een deel van) de criminaliteit van werklo
zen niet opgevat moest worden als een vorm van verzet 
tegen hun armoede-situatie . Als gedrag van mensen 
die zich niet moedeloos en apathisch bij de omstandig
heden neerlegden, maar daar iets tegen ondernamen 
- zij het dan op een wijze die bij wet verboden was . 
De statistische vraag was het eenvoudigst te beant
woorden. Gemiddeld werd gedurende het tijdvak '30-
'40 jaarlijks tegen zo'n 1.6 procent van de werklozen 
in de stad Groningen een procesverbaal opgemaakt 
terzake van een misdrijf. Voor de werkenden bedroeg 
dat percentage 0.9. Dat verschil was, zoals dat heet, 
significant, dat wil zeggen dat het te groot is om nog 
toevallig te zijn. Enerzijds was onze voorspelling dus 
uitgekomen, maar anderzijds waren we van het ver
schil in criminaliteit ook niet erg onder de indruk . Het 
was nu niet direct om over naar huis te schrijven. Maar 
daarover straks meer. 
De inhoudelijke vraag (is criminaliteit ook als vorm 
van verzet te interpreteren?) leverde aanzienlijk meer 
problemen op. Onvermijdelijk komt men bij zo'n 
analyse namelijk met interpretatieproblemen te zitten. 
Maar dat geldt - hoe weinig men zich dat in het alge
meen ook realiseert - voor elke wetenschappelijke en 
dagelijkse kwalificering van criminaliteit. Wie zegt 
dat de delinquent slecht is, interpreteert. Wie hem on
aangepast noemt, interpreteert. Wie hem amoreel 
noemt, doet hetzelfde. Wie hem afwijkend noemt, in
terpreteert. Enfin, er is geen typering mogelijk zonder 
interpretatie . We besloten het er dus maar eens op te 
wagen. 
Een kwart van de werklozen-delicten leverde weinig 
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problemen op. Daarbij ging het namelijk letterlijk om 
verzet, verzet van mensen die zich in de steunlokalen 
teweerstelden tegen een steunkorting of inhouding die 
zij als zeer onrechtvaardig ervoeren. Daar legden ze 
zich niet zonder meer bij neer, maar ondernamen ac
tie. Verzet dus, zij het in de betekenis van geïsoleerd 
verzet, gericht slechts op verbetering van de eigen po
sitie. 
Iets meer interpretatie was nodig bij de verwervingsde
licten. De processen-verbaal waren over het algemeen 
schrijnend genoeg. Vaders die er 's avonds op uit wa
ren gegaan omdat de kinderen zonder eten naar bed 
hadden gemoeten vanwege de gekorte, of opgeschor
te, of zelfs ingehouden steun. Mensen die zwart 'bij
verdiend' hadden (soms maar een gulden per week) 
opdat ze hun huurschulden, ontstaan door de plotse
linge inkomensdaling, konden afbetalen. Uiteraard 
lagen lang niet alle processen-verbaal in deze dramati
sche sfeer, maar hun aantal was toch niet te verwaarlo
zen. 
Maar het ging ons ook niet om drama's. Wat we wil
den, was nagaan in hoeverre er in het verslag van de 
'delinquent' elementen van protest of verzet te onder
kennen waren. In ongeveer de helft van de gevallen 
waarbij het om verwervingsdelicten ging konden wij 
daar uitgesproken of minder uitgesproken aanwijzin
gen voor vinden. Dat gold eveneens voor een deel van 
enkele andere, minder vaak voorkomende typen delic
ten. Kortom, slechts zo'n kwart van de misdrijven 
konden we op geen enkele wijze als vorm van verzet in
terpreteren. 
Die 'verzetsgedachte' toegepast op criminaliteit was 
nogal revolutionair en er is dan ook veel 'verzet' tegen 
gerezen. Onder invloed van de kritiek ben ik me gaan 
realiseren (los van de vraag van ons gelijk of ongelijk) 
dat er iets mis was met mijn vak. De overheersende op
vattingen over het ontstaan van criminaliteit blijken 
namelijk uiterst mechanistisch van aard te zijn. De op 
morele gronden handelende mens die op diezelfde 
gronden soms de wet kan overtreden, was als het ware 
uit de theorievorming verdwenen. Onder invloed van 
de sterk determistische stromingen uit de negentiende 
en twintigste eeuw, waren de overheersende theorieën 
tot reageerbuis theorieën verworden. Je nam wat 
slechte woonomstandigheden, deed er een scheutje 
opvoedingsproblemen bij, voegde een vermoeden van 
biologische defecten toe, even schudden en daar rees 
de delinquent uit het mengsel op, onvermijdelijk, 
voorspelbaar. Dat hij erzelf ook nog bij was, werd 
welhaast vergeten; dat er altijd iemand aanwezig is die 
naar zijn huidige situatie kijkt, interpreteert door ver
gelijking met anderen, evalueert en moreel oordeelt, 
en op die gronden niet alleen bewust de wet kan over
treden maar daar ook voor zichzelf goede rechtvaardi
gingen voor kan aanvoeren, dat beeld was praktisch 
uit de criminologie verdwenen. Dat moet wel haast ko
men doordat binnen de criminologische theorievor
ming tot voor zeer kort de wet vrijwel buiten haakjes 
stond . Die werd stilzwijgend als juist verondersteld. 
Maar dan kon je die toch ook niet bewust, opzettelijk 
overtreden? Dan moest de delinquent wel een speelbal 
zijn, gedreven door determinerende krachten. 

Terug naar het onderzoek. We concludeerden dat er 
goede redenen waren om aan te nemen, dat veel van de 
misdrijven die in de jaren dertig door werklozen ge
pleegd waren, een protest- of verzetsreactie vormden 
op de achtergestelde positie, veroorzaakt door het 
toenmalige ongelijkheidssysteem. Die gedachte inspi
reerde ons tot een vervolgstudie naar het decennia 
zestig en zeventig. Weliswaar 'hadden we het toen veel 
beter', maar er was nog steeds sprake van een grote 
ongelijkheid. We mochten zelfs aannemen dat de re
cente ongelijkheid een krachtiger bron voor criminali
teit vormt dan in de jaren dertig. Weliswaar was toen 
de feitelijke ongelijkheid ook groot, misschien zelfs 
groter dan nu, maar de rechtvaardigingen ervoor wa
ren eveneens zeer krachtig. Ongelijkheid was 'Gods 
wil' of 'de natuurlijke ordening'. Maar dit soort ideo
logische rechtvaardigingen doet het nu vast en zeker 
veel minder goed. Er is intussen namelijk wel het een 
en ander gebeurd. Hadden niet de jaren zestig met na
me de wellicht grootste emancipatiegolf sinds de Ver
lichting laten zien? Vrouwen tegen mannen , studenten 
tegen hoogleraren, zwart tegen blank, jongeren versus 
volwassenen, materieel minderbedeelden tegen be
voorrechten (de loonexplosies), het kon niet op . Gelij
ke kansen en gelijke rechten, het werden meer dan in
houdsloze slagzinnen . De onderwijskansen stegen, 
ook voor groeperingen die daar voorheen nauwelijks 
van hadden kunnen profiteren, nieuwe grondrechten 
werden in de herziene grondwet opgenomen (inko
men, arbeid), rechtswinkels rezen als paddestoelen uit 
de grond, het welzijnswerk begon z'n opmars . 
Het zou onzinnig zijn aan te nemen, dat zo'n krachtige 
emancipatiebeweging niet z'n sporen in het culturele 
patroon en rechtsbewustzijn van alle sociale groepe
ringen heeft achtergelaten. Maar dan - zo luidde on
ze redenering - moet de feitelijke ongelijkheid, die 
dwars tegen de ideologie in hardnekkig bleef bestaan, 
nu veel harder aankomen dan vroeger. Wie nu onder
aan hangt, ontbeert geen gunsten meer, maar wordt 
rechten onthouden. Dat zou wel eens een verklaring 
kunnen zijn voor de sterk stijgende criminaliteitscij
fers van de jaren zestig en zeventig. En àls in deze rede
nering een kern van waarheid zit, dan moeten werklo
zen nu vaker de wet overtreden dan vroeger het geval 
was. Voor hen is er immers nog een nieuwe ongelijk
heid overheen gekomen . 
Reden genoeg om eens na te gaan hoe de werklozencri
minaliteit ziCh in de periode zestig en zeventig ontwik
kelde . Opnieuw analyseerden we (nu een paar dui
zend) processen-verbaal uit de gemeente Groningen . 
In die analyse onderscheidden we drie categorieën: 
werkenden, werklozen en 'overige baanlozen' . Een 
paar woorden over die indeling. Het begrip werken
den spreekt voor zichzelf, dat waren diegenen die ten 
tijde van het misdrijf een betaalde baan hadden. Tot 
de werklozen rekenden we degenen die een WW- of 
WWV-uitkering hadden. Langdurig werklozen die in 
de RWW liepen werden tot de overige baanlozen gere
kend. Dat kon helaas niet anders omdat uit de proces
sen-verbaal niet op te maken was of het om een ~ baan
verliezer ' of om een werkloze schoolverlater ging. De 
categorie 'overige baanlozen' was dus de minst on-
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dubbelzinnige . Hierin vielen een (onbekend) aantal 
baan verliezers , verder werkloze schoolverlaters, bij
standgerechtigden en mensen zonder aantoonbare in
komsten. Als totaal vormden ze in elk geval de armste 
categorie. Tot slot vermeld ik nog dat scholieren en 
studenten buiten de analyses bleven, evenals vrouwen. 

Wat vonden we? Zelfs tot onze verrassing bleek de cri
minaliteit van de werkenden van 1960 tot 1978 [de 
analyseperiode] precies gelijk gebleven te zijn. Elk 
jaar kreeg plusminus één procent van de werkenden in 
de stad een proces-verbaal. Ongeveer net zoveel als in 
de jaren dertig. Aan de sterke stijging van de crimina
liteit die Groningen, net als het gehele land, kenmerkte 
hadden de werkenden dus niets bijgedragen . Onder de 
baanverliezers daarentegen was de stijging aanzien
lijk. Aanvankelijk, in 1960, kwam ook één procent 
daarvan in aanraking met de politie. Dat percentage 
begon daarna, met name vanaf de tweede helft van de 
jaren zestig regelmatig te stijgen en liep op tot zeven 
procent in 1978. De criminaliteit van de overige baan
lozen liet een nog spektakulairder groei zien. Van aan
vankelijk één procent steeg binnen deze categorie het 
percentage tot elf in 1978. In 1978 kreeg dus één op de 
negen à tien, ' overige baanlozen' een proces-verbaal. 
Van de baanverliezers (WW, WWV) was dat zo'n één 
op veertien , van de werkenden één op honderd. 6 

Helaas konden we, in tegenstelling tot ons onderzoek 
naar de werklozencriminaliteit in de jaren dertig, geen 
goede inhoudsanalyses doen. De processen-verbaal 
zijn daarvoor heden ten dage te summier. 
AI met al lijken me dit, hoezeer je over de interpretatie 
ook kan bekvechten, opmerkelijke gegevens. Werk
loosheid en criminaliteit, het zijn zaken die hoe dan 
ook samenhangen. 

Welke vragen zal een goede theorie moeten beant
woorden? 
Uit het voorgaande volgen vanzelf enkele vragen, 
waar de theorievorming voorlopig niet omheen kan . 
Ik som de problemen nog even op: 

Waardoor laten de laatste decennia zo'n sterke stij
ging van de criminaliteit zien? Daarbij zij er nog 
eens aan herinnerd, dat we hier slechts de 'gewo
ne', traditionele delicten op het oog hebben. 
Waardoor neemt de verwervingscriminaliteit zo 'n 
overweldigend aandeel in de traditionele criminali
teit in (85 procent)? 
Waardoor begint de toename [zij het aanvankelijk 
nog weinig spektakulair] al in de tweede helft van 
de jaren zestig? (de lichte toename die daarvóàr 
plaatsvond is nog gemakkelijk aan de bevolkings
aanwas toe te schrijven). 
Waardoor begint de toename in de jaren zeventig 
zo duidelijk zijn beslag te krijgen, met zo'n krach
tige extra-versnelling vanaf 1980? 
Waardoor nemen jeugdigen de criminaliteit over? 
Waardoor zijn het voornamelijk jonge mannen en 
zo weinig jonge vrouwen (dat opmerkelijke punt 
zal ik zelf overigens in dit artikel ook laten rusten; 
een goede verklaring heb ik namelijk nog niet)? 
Waardoor speelt in de criminaliteit baanloosheid 
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zo'n belangrijke rol, nu veel sterker dan bij voor
beeld in de jaren dertig? 

Welke eisen men verder ook aan een goede theorie 
mag stellen, op zijn minst zal ze met deze empiriscl}e 
ontwikkelingen rekening moeten houden. Het zal dui
delijk zijn dat we met individu-gerichte verklaringen 
weinig zullen kunnen beginnen. Voorlopig is er meer 
behoefte aan macro-verklaringen die uitgaan van ont
wikkelingen in de samenleving. Ontwikkelingen (zoals 
in de criminaliteit) kun je alleen maar op grond van 
andere ontwikkelingen verklaren . Voordat ik me ech
ter aan een interpretatie waag, moet ik nog op één 
punt nader ingaan. 

Drijfveer- versus bindingstheorieën 
De klassieke vraag in de criminologie, net als in het al
ledaagse denken over criminaliteit overigens, luidde 
altijd: waarom overtreden mensen de wet? Vrijwel al
tijd werd daardoor naar 'oorzaken' gezocht en dat le
verde een schat aan theorieën op. Vaak zeer meesle
pend werd beschreven hoezeer tekorten in de opvoe
ding, armoede, woonomstandigheden en dergelijke 
bijna als vanzelf tot crimineel gedrag leidden. Maar 
één brandende kwestie werd eigenlijk nooit opgelost. 
Waarom bleef toch de meerderheid van de mensen die 
aan dezelfde negatieve omstandigheden waren bloot
gesteld, zo keurig in de pas lopen? Nooit kon je meer 
dan hooguit enkele procenten aanwijzen die het brede 
pad van de criminaliteit kozen. Waar bleef toch die 
weelde aan criminaliteit die de theoretici moesten 
voorspellen als ze hun eigen theorieën serieus namen? 
Ergens deugde er iets niet. 
Pas de laatste tijd begint de andere kant van de crimi
naliteitsverklaringen systematisch aandacht te krij
gen . Centraal staat daarbij niet meer de vraag , waar
om mensen de wet overtreden , maar waarom ze dat 
nièt doen. Ter verklaring worden meestal drie belang
rijke 'remmen' genoemd en wel affectieve bindingen, 
maatschappelijke bindingen en overtuigingen . Die 
zou ik ook willen onderscheiden, zij het iets anders ge
ordend dan doorgaans in de literatuur wordt gedaan. 7 

Twee grondposities zijn mijns inziens voor het gedrag 
van de mens van beslissend belang. De eerste zou je de 
positie in het relatiedomein kunnen noemen. Wat is de 
kwaliteit van de relaties die men met anderen heeft en 
in welke mate is men (dus) gevoelig voor mening en 
oordeel van die anderen? Vanzelfsprekend staan daar
bij de relaties binnen het gezin waartoe men behoort, 
hoog genoteerd, maar het zijn lang niet de enige. Men 
kan ook denken aan de relaties tot overige familiele
den , vrienden , kennissen, collega's, buren enzovoort. 
Het gaat daarbij naar mijn gevoel dan in de eerste 
plaats om de affectieve gevoelens (hoe vaak die ook 
wederzijds zullen zijn) die van de persoon zelf uitgaan 
naar de ander. Daardoor zal hij in sterkere of mindere 
mate in staat zijn zich in die ander in te leven. Ik ga nu 
niet in op de gecompliceerde vraag naar het ontstaan 
van deze affectieve bindingen, maar ze lijken me (zon
der daarvoor empirisch 'bewijs' te kunnen aanvoeren) 
de sterkste potentiële rem op criminaliteit. Wie in staat 
is, op grond van tot stand gekomen affectieve banden 
met anderen , zich in hen in te leven die zal hun ener-



zijds geen verdriet willen doen en anderzijds gevoelig 
zijn voor hun af- en goedkeuringen. Hij zal dus ook 
niet gemakkelijk misdrijven kunnen plegen, zolang 
die naasten dat afkeuren. En omdat de meeste mensen 
dat doen, verkleint dat de kans op crimineel gedrag. 8 

Het lijkt mij trouwens dat het inlevingsvermogen nog 
een algemenere werking heeft. De aanwezigheid ervan 
zal het de aspirant-dader ook beter mogelijk maken 
zich in de potentiële slachtoffers in te leven en dan 
wordt het vanzelf ook moeilijker om die iets aan te 
doen. 
De tweede belangrijke rem moet in het maatschappe
lijk domein gezocht worden. Van groot belang lijken 
hierbij de meer rationele verliesposten waarover men 
beschikt [baan, inkomen, reputatie, opleiding enzo
voort) . Wie een goede positie heeft, zal zich wel twee 
keer bedenken alvorens die op het spel te zetten. De 
positie van iemand in deze beide domeinen inneemt, 
zal in sterke mate kracht en effectiviteit bepalen van de 
derde rem op crimineel gedrag die wel wordt onder
scheiden, die van de (morele) overtuigingen. Hoe den
ken mensen over goed en kwaad en, speciaal, over de 
toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid van wetsover
tredingen? De omstandigheid dat in de jaren dertig de 
maatschappij nog sterk 'verzuild' was, heeft in dit op
zicht waarschijnlijk een sterk criminaliteitsremmend 
effect gehad. De inhoud en kwaliteit van de overtui
gingen zullen dan ook niet los staan van het maat
schappelijk en relationeel milieu waarin men is opge
groeid, integendeel: zij zullen daar in zeer sterke mate 
door bepaald worden. Ze zullen tijdens iemands leven 
dan ook kunnen variëren, afhankelijk van de kwaliteit 
van de beide grondposities. Zo zou ik bij voorbeeld 
veronderstellen (wat we in empirisch onderzoek na 
zullen gaan) dat de langdurigheid van iemands werk
loosheid veranderingen in zijn overtuigingen teweeg 
zal brengen ('is diefstal eigenlijk wel altijd zo 
slecht?') . 
In theorie ligt, gezien het bovenstaande, 'de' bestrij
dingsstrategie voor de hand. Preventieprogramma's, 
inclusief de juridische straf, mikken tot nu toe vooral 
op het onderdrukken of wegnemen van 'oorzaken'. 
Een heilloze weg. Na afloop van het programma ko
men de meeste mensen weer in dezelfde, of zelfs ver
slechterde situatie, terecht. Wie crimineel gedrag wil 
bestrijden zal de mensen (weer) aan de samenleving 
moeten binden. Als overheid heb je echter weinig 
greep op overtuigingen en op de banden in het relatie
domein . Het enige potentiële aangrijpingspunt ligt in 
het maatschappelijk domein. En gezien de uitkomsten 
van onze onderzoeken zou een eerlijke arbeidsverde
ling wel eens een zeer, zo niet het meest effectieve, 
middel tegen de criminaliteit kunnen zijn . Overheid, 
vakbonden en werkgevers dragen - ook uit oogpunt 
van criminaliteitsbestrijding - een grote verantwoor
delijkheid voor de leefbaarheid van de samenleving. 

Interpretatie van de recente ontwikkelingen 
Ik zal nu afsluiten met een poging tot een voorlopige 
verklaring van de recente ontwikkelingen, me base
rend op de voorgaande feitelijkheden en overwegin
gen. 

De versnelde toename van de criminaliteit 
Hierboven zagen we dat de stijging van de criminali
teit en dan met name de verwervingscriminaliteit zich 
reeds in de jaren zestig begon af te tekenen. Dat is gek, 
want toen 'hadden we het toch goed'? Die laatste ge
dachte lijkt me op de wat naïeve, achterhaalde veron
derstelling te berusten, dat slechts brute armoede tot 
criminaliteit zou (horen te) leiden. Als dit zo zou zijn, 
dan zouden de recente stijgingen inderdaad onbegrij
pelijk zijn. Er is natuurlijk meer aan de hand, maar 
wat dan? Als beslissend zie ik - zoals al gezegd - de 
grote emancipatiegolf van de jaren zestig. Het gelijk
heidsstreven, zowel in immateriële (gelijkheid man
nen-vrouwen bij voorbeeld) als materiële zin (eerlijker 
verdeling van geld en goederen) kreeg in die periode 
nieuwe en sterke impulsen. In de verzorgingsmaat
schappij vond een en ander zijn culminatiepunt. Gelij
ke kansen voor iedereen, gelijke rechten voor allen. 
Helaas was de praktijk weerbarstiger dan de ideolo
gie, zelfs in de tijd dat het zo goed bleef gaan. De onge
lijkheid met name ook in materieel opzicht, bleef 
groot. Maar het gelijkheidsstreven bleef natuurlijk 
niet zonder gevolgen. Het raakte, neem ik aan, in het 
rechtsbewustzijn verankerd . Een gevolg daarvan was 
dat de ervaren, de gevoelde discrepantie tussen ge
lijk(waardig)heid en feitelijke ongelijkheid groter 
werd. De spanning tussen ideologie en praktijk nam 
toe. 
De stijgende criminaliteit lijkt mij een negatief bij pro
dukt van de op zichzelf positief te waarderen ontwik
keling van de verzorgingsmaatschappij. Wie nu nog 
onderaan hangt, die voelt zich meer dan voorheen, 
ontrecht. Hij ontbeert geen gunsten meer, hij is in zijn 
fundamentele gelijkheidsrechten aangetast. Crimina
liteit is voor de dader zelf dan ook veel gemakkelijker 
te legitimeren dan vroeger. Verschijnselen als kraken 
en proletarisch winkelen (vroeger ondenkbaar), bur
gerlijke ongehoorzaamheid enzovoort, zijn gemakke
lijker ideologisch te onderbouwen. De wet, die de on
gelijke samenleving representeert, heeft immers zijn 
vanzelfsprekende geldigheid verloren. De drempel is 
lager geworden, de overstap gemakkelijker, de kans 
op criminaliteit dus groter. Dat zal zijn neerslag moe
ten vinden in de cijfers. In de jaren zestig werd dat al 
duidelijk. 

De overname van de criminaliteit door de jeugdigen 
Het lijkt me nu ook gemakkelijker te begrijpen, waar
om het met name de jongeren zijn die in toenemende 
mate de criminaliteit zijn gaan overnemen. In de eerste 
plaats ligt hun referentiekader anders. De jongeren 
zijn opgegroeid onder de nieuwe gelijkheidsideologie. 
Die zal dan ook veel sterker, moeten we aannemen, in 
hun rechtsbewustzijn verankerd liggen. Voor hen is 
gelijkheid 'gewoon', niet een nieuwe verworvenheid. 
In de tweede plaats kunnen jeugdigen zich criminali
teit beter permitteren. Zelfs al zouden volwassenen 
zich in dezelfde mate ont-recht voelen, dan nog zitten 
zij met te veel bindingen aan de conventionele samen-

. leving vast. De remmen zijn te krachtig. Je zit (rela
tief) wel slecht, maar ja, je hebt vrouwen kind. Je 
kunt je het justitiële risico gewoon niet permitteren . In 
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onze eerste interviewonderzoeken wordt die stelling 
sterk ondersteund. Onder niet-delinquente werklozen 
vind je (daardoor?) bij voorbeeld meer gevoelens van 
apathie en machteloosheid dan onder delinquente 
werklozen. 

Het effect van de Ueugd)werkloosheid 
Over de door ons empirisch geconstateerde relatie tus
sen jeugdwerkloosheid en criminaliteit kan ik nu kort 
zijn. Werkloosheid vergroot allereerst de ongelijk
heid, zelfs tussen mensen die aanvankelijk tot dezelfde 
positiegroepen behoorden en elkaars referentiekader 
vormden . De drijfveer wordt dus sterker. Anderzijds 
is een belangrijke maatschappelijke binding weggeval
len. Voor sommigen (met weinig hobby's, zonder 
opleiding enzovoort) zelfs de laatste binding. Die rem 
functioneert voor hen niet meer. De belangrijkste 
voorwaarde, waaronder zij nog bereid waren zich aan 
de wet te houden, is weggevallen. Zo gezien is de werk
loosheid dan ook [uiteraard] geen directe oorzaak te 
noemen. Ze werkt indirect: een laatste bindingsvoor
waarde is verdwenen. Dat verhoogt de kans op crimi
neel gedrag. 

De versnelde toename in de jaren zeventig en tachtig 
Het lijkt mij nu ook beter te verklaren waarom in de 
jaren zeventig en met name in het begin van de jaren 
tachtig (de grote ontslaggolven) en criminaliteit zo 
versneld ging stijgen . De baanloosheid sloeg krachtig 
toe . En naarmate die langer duurt voor het individu, 
wordt zijn achterstand groter. De drijfveer wordt 
steeds sterker, de potentiële remmen in het maat
schappelijk domein worden tegelijk zwakker. 
Wellicht is dit ook de verklaring voor het feit, dat van
af 1981 - voor het eerst in vijfentwintig jaar - het 
aandeel van de ouder dan 24-jarigen weer is toegeno
men (van 40 naar 43 procent). Ook werkloze jongeren 
worden ouder, de sterke binding die werk voor velen 
betekent, blijft echter uit. Er is dan weinig reden om, 
zoals vroeger, met het criminele gedrag te stoppen. 
Ook uit vroegere onderzoeken was namelijk al bekend 
dat intrede in het arbeidsproces de criminaliteit in de 
betreffende groepen jongeren met een klap deed da
len. 

Samenvatting 
In dit artikel heb ik eerst willen laten zien, hoe 'de' cri-
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minaliteit in Nederland zich gedurende de laatste de
cennia heeft ontwikkeld. Sterke stijgingen, een over
weldigend aandeel van de verwervingscriminaliteit en 
sterke wijzigingen van de groepen die het merendeel 
van de daders leveren, bleken opvallende kenmerken. 
Wat het laatstgenoemde betreft : jeugdigen hebben een 
steeds groter deel van de traditionele criminaliteit 
overgenomen, terwijl nog opvallender de relatie tot de 
baanloosheid is. Benadrukt werd de behoefte aan cri
minologische theorieën die de recente ontwikkelingen 
in de samenleving als uitgangspunt kiezen. 
Na ingegaan te zijn op de voor de criminaliteitsaanpak 
wezenlijke vraag, waarom de meeste mensen de wet 
niet overtreden, zelfs onder negatieve materiële om
standigheden, heb ik een aanzet willen geven tot zo'n 
macro-achtige verklaring. Het in de jaren zestig zeer 
versterkte gelijkheidsstreven speelt daarbij een be
langrijke rol. Een cynische overheid zou dus ook kun
nen proberen de criminaliteit te bestrijden door de 
noodzaak van maatschappelijke ongelijkheid weer 
krachtig aan te zetten en ideologisch te onderbouwen. 

Noten 
1. Of zij natuurlijk, maar ik vind het storend dat steeds te 

herhalen. 
2. Justitiecijfers onderschatten de omvang, omdat ze vrij

wel geheel op gepakte daders berusten; slachtofferstudies 
en onderzoek naar onbekend gebleven criminaliteit van 
daders daarentegen overschatten meestal de omvang, 
doordat ook volstrekte futiliteiten meegeteld worden . 

3. Verkeersdelicten, bij aparte Wet geregeld (de Wegenver
keerswet), zijn van een zo andere orde dat ik ze hier bui
ten beschouwing laat. 

4. Die laatste afname is vooral te danken aan de seksuele de
licten zonder persoonlijk slachtoffer (pornografie, open
bare schennis der eerbaarheid) . Sinds 1978 echter nemen 
de ' ter kennis gekomen verkrachtingen en aanrandingen' 
toe. 

5. Weliswaar worden vrouwen - voor gelijke delicten -
binnen het strafrechtsapparaat milder behandeld en ko
men ze dus ook minder snel ' in de cijfers' terecht, maar 
die selectiviteit kan niet het grote verschil in veroordeelde 
mannelijke en vrouwelijke daders verklaren. 

6. In ons onderzoek kon het druggebruik geen verklaring 
bieden. Slechts twee procent van onze daders namelijk 
waren druggebruikers . 

7. Zie bijv. : Travis Hirschi, Causes of delinquency; Univer
sity of California Press, Berke1y 1969. 

8. In criminele subculturen werkt dat wellicht andersom . 



'Ik erken geen trouw in 't slechte' 
Henriëtte Roland Holst als dissidente 

'Als mevrouw Roland Holst in plaats van te dichten, 
gaat theoretiseren en abstraheren, (wordt) zij tamelijk 
dóórslaand en nogal oppervlakkig met woorden spe
lend, als gevolg van haar onwrikbare, maar in haar 
dogmatische absoluutheid, onzinnige voorspelling, 
dat uitsluitend van "het volk" alle heil moet komen en 
dat daarbuiten niets goeds of zelfs maar bruikbaars 
bestaat. 'I 
Deze kritiek uitte Wil/em Kloos op Henriëtte Roland 
Holst in een bespreking van haar dichtbundel De 
Nieuwe Geboort (1903), die hij gebruikte om eens 
flink de vloer aan te vegen met haar in zijn ogen 
misplaatste gescheld op wat er over was van de Bewe
ging van Tachtig. 'Oppervlakkig', 'dogmatisch', 'on
zinnig', zo noemde hij het prozawerk van de toen 33-
jarige vrouw, die hij als dichteres zo bewonderde en 
hoogachtte. 
Of Kloos gelijk had, kan een ieder die dat wil sinds 
kort zelf naslaan in de door H. Schaap samengestelde 
bundel Het leed der mensheid laat mij vaak niet sla
pen, een bloemlezing uit het proza van Henriëtte Ro
land Holst. 2 

Behalve een korte biografische schets van deze dichte
res en socialistisch propagandiste en theoretica, bevat 
het boek een kleine dertig - meest onvolledige - pro
zateksten uit de periode 1898-1947, die tot op heden 
slechts in bibliotheken of antiquariaten te vinden wa
ren. Het gaat om artikelen uit het theoretisch maand
blad van de SDAP, De Nieuwe Tijd en andere tijd
schriften en om fragmenten uit brochures en biogra
fieën van HRH. 
De schrijfster A ugusta de Wit noemde mevrouw Holst 
'een begenadigde, zij schrijft vlotweg aan een wankel 
tafeltje van een stationsrestauratie de schitterendste 
artikelen, waarvoor ik dagenlang rustig aan mijn 
schrijftafel zou moeten zitten. '3 Ze vergat daarbij 
echter dat veel van die artikelen opgebouwd werden 
uit aantekeningen die HRH maakte voor zogenaamde 
'cursusvergaderingen' van de SDAP of uit eindeloos 
herhaalde polemieken met partijgenoten in Het Volk 
of haar eigen blad, De Nieuwe Tijd. Uit dit soort 'gele
genheidsartikelen' is een groot deel van haar omvang
rijke oeuvre ontstaan. 
Het is de vraag of we vandaag de dag nog iets hebben 
aan dit soort proza, daterend uit een periode dat de 
discussies in socialistische en communistische kringen 
nog vooral bestonden uit strijd over de beginselen. De 
samensteller van de bloemlezing laat zich over het nut 
van zijn werk nauwelijks uit en beperkt zich in zijn in
leiding tot de mededeling dat deze bundel hopelijk zal 
voorkomen dat het prozawerk van HRH in de verge
telheid zal raken. Ik denk dat dáár meer voor nodig is, 
bij voorbeeld een goede thematisering van de teksten, 

die bovendien voorzien zouden moeten zijn van meer 
biografische gegevens dan nu het geval is. De stukken 
in Het leed der Mensheid zijn slechts zeer grof met el
kaar verbonden, van thematisering is geen sprake en 
in de inleidende teksten staat slechts een minimum aan 
biografische bijzonderheden. 
Wat de - door Kloos zo gelaakte - teksten over lite
ratuur betreft heeft de samensteller een prachtkans ge
mist. Precies honderd jaar nadat in 1885 het tijdschrift 
van de Tachtigers, De Nieuwe Gids, werd opgericht, 
zal er zeker belangstelling bestaan voor de vraag hoe 
aan deze bloeiende literaire 'school' een eind kwam en 
voor de polemieken die daarover gevoerd werden. 
Over die Beweging van Tachtig en de onvermijdelijk
heid van haar ineenstorting gaat een groot deel van de 
in de bloemlezing opgenomen teksten van HRH zon
der dat Schaap daar iets mee doet. Zo was bij voor
beeld haar boekje over de Engelse dichter-schilder 
Rossetti, dat ze schreef toen ze pàs SDAP-Iid was en 
behoefte had aan een publieke afrekening met de 'bur
gerlijke' literatuur, een zeer instrumenteel stuk, dat 
meer zegt over haar kinderlijke pogingen om zich 
- door zich af te zetten tegen Tachtig - een 'socialis
tische identiteit' aan te meten, dan over Rossetti. 
Maar in de toelichtende tekst van Schaap bij een frag
ment uit dit boekje, wordt hierop niet ingegaan. 
Heel summier komt HRH's kritiek op Tachtig wèl aan 
de orde in zijn inleiding bij Socialisme en Literatuur, 
een tot brochure omgewerkte lezing die HRH in 1899, 
twee jaar na haar toetreding tot de SDAP, hield voor 
het Socialistisch Leesgezelschap in Amsterdam en 
waarin ze uiteenzette wat volgens haar de relatie was 
tussen maatschappelijke ontwikkelingen en litera
tuur. In de bloemlezing is van deze zeer uitvoerige le
zing alleen het eerste deel opgenomen. Daarin vertaal
de HRH (men moet het Kloos nageven) 'nogal opper
vlakkig met woorden spelend' ter bewijsvoering van 
de 'basis-bovenbouw-theorie' een bekend citaat van 
Marx zodanig onjuist, dat er precies het omgekeerde 
stond van wat Marx (en zijzelf) bedoelde. In haar tekst 
staat: 'Niet het bewustzijn der menschen bepaalt dus 
hun zijn, maar hun geestelijk zijn bepaalt hun bewust
zijn '. Marx stelde in het 'Vorwort' van zijn Zur Kritik 
der politischen Oekonomie echter juist dat het maat
schappelijk zijn het bewustzijn bepaalt. Vermelding 
van deze niet geringe blunder van de jonge literatuur
theoretica had in de toelichting van Schaap niet 
misstaan. 4 

Aan het ontbreken van dergelijke bijzonderheden, 
gaat ook de presentatie van de puur politieke teksten 
mank. Zoals gezegd: Schaap heeft geen verband ge
zocht of gevonden tussen haar teksten en het verband 
dat hij door de titel van de bloemlezing suggereert is 
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ondeugdelijk. 'Het leed der mensheid laat mij vaak 
niet slapen' is een regel uit één van haar gedichten en is 
een gedachte die vooral een deel van haar latere poëzie 
beheerst. Het centrale thema van haar prozawerk (en 
van haar politieke leven) was echter een ander en 
wordt gedekt door een zinsnede uit haar toneelstuk 
Thomas More (1913), waarvan ten onrechte geen frag
ment is opgenomen in de bloemlezing. In dit to
neelstuk laat ze More zeggen: 'Ge noemt me trouwe
loos: ik erken geen trouw in 't slechte'. l Met deze uit
spraak heeft Henriëtte Roland Holst haar eigen ziel 
opengelegd en getracht aan te geven wàt haar dilemma 
was: de worsteling van iemand die zich de vrijwel on
mogelijke taak stelt om via (partij)politiek de maat
schappij te veranderen en tegelijkertijd het geweten 
zuiver, de handen schoon te houden. Oàt, wat ze in 
haar gedichten zo vaak pathetisch heeft aangeduid als 
de keuze tussen 'droom en d~ad' en wat in haar min
der poëtische politieke praktijk gewoon het dilemma 
was van idealisme versus pragmatisme, zuiverheid te
genover opportunisme, heeft altijd haar denken en 
vooral haar politieke keuzen bepaald. 

'De arme loods' 
Henriëtte Roland Holst was wat we tegenwoordig een 
dissidente noemen, iemand wier mening vaak en diep
gaand afwijkt van de meerderheid en in revolutionaire 
partijen heeft men nooit (noch in HRH's tijd, noch in 
de onze) goed raad geweten met dit soort mensen. Lei
ders van zulke partijen zien hen meestal aan voor que
rulanten of politieke warhoofden, terwijl radicale 
idealisten in hen vaak juist inspirerende voorbeelden 
van onafhankelijk denken zien. 
Roland Holst was, voor zover ik haar uit haar teksten 
ken, noch een querulante, noch een extreem onafhan
kelijke of oorspronkelijke geest. Hààr 'dissidentie' 
sproot voort uit een overvloed aan geweten, aan 
ethisch gevoel, een geesteshouding die veel intellectue
len en kunstenaars van haar generatie voor het socia
lisme deed kiezen. Oit probleem: geen 'gewetenloze' 
bondgenootschappen of compromissen kunnen slui
ten, wordt door doorgewinterde politici van alle tijden 
veelal beschouwd als hèt bewijs dat iemand 'geen ver
stand van politiek' heeft. Dàt wordt mensen die niet 
bereid zijn om 'vuile handen' te maken immers dan 
toegevoegd. Door het voortdurend getuigenis afleg
gen van haar gewetensnood en haar oprechte strijd om 
in ieder geval met zichzelf in het reine te komen, zijn 
veel van HRH's teksten in mijn ogen actueel gebleven. 
Temeer daar ze wel een politicus was en niet de (vol
gens veel partijgangers) 'makkelijke positie' koos van 
schreeuwen aan de zijlijn. Haar besluit om in 1909 niet 
de SOAP te verlaten om zich aan te sluiten bij de SOP, 
het partijtje van Wijnkoop c.s, waarmee ook haar bes
te vriend Gorter zich had gelieerd, was een politieke en 
geen emotionele keus. Emotioneel, haar geweten vol
gend, stond ze aan de kant van de 'marxisten', maar 
politiek zag ze geen heil in een van de massa vervreem
de sekte, die de club van haar geestverwanten in haar 
ogen wel moest worden. Haar voortdurende afweging 
tussen geweten en politiek heeft haar tot een omstre
den figuur gemaakt: geëerd door de tamelijk a-
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politieke religieus-socialisten, waartoe ze zich op het 
eind van leven aangetrokken voelde, maar bespot 
door hen met wie ze ooit op de barricaden streed en die 
haar, zoals ze reeds in 1913 voorspelde, 'trouweloos
heid' verweten hebben. Haar latere communistische 
kameraden hebben haar uit de geschiedenis van hun 
partij eenvoudig 'weggeretoucheerd'. 
Al in het eerste artikel in Schaaps bloemlezing, ' Begin
sel en Praktijk' (1902) stelde HRH het probleem aan 
de orde. Oe oorzaak van het dilemma zocht ze echter 
niet bij zichzelf maar in het karakter van de sociaal
democratie, dat ze als tegenstrijdig bestempelde. Te
genover elkaar stonden, volgens haar, enerzijds de 
mooie beginselen en anderzijds de behoefte om het, 
met het oog op electorale successen en ledenwinst, met 
die beginselen niet zo nauw te nemen. 
Zèlf zag HRH zich als de behoedster van de beginse
len, als een loods, en in haar artikel schetste ze haar 
positie als volgt: 'De arme loods! Niet overboord gezet 
of verdonkeremaand wordt hij, neen, maar met 
plichtplegingen en betuigingen van eerbied opgesloten 
in het pronkkast je en hem gezegd dat hij altijd in eere 
gehouden zal worden, maar geen verstand heeft van 
varen. Het schip hijscht de vlag van het opportunisme 
en voort gaat het - waarheen?'.6 
Hoe profetisch ... Vele jaren later zou Vliegen in zijn 
monumentale geschiedenis van de SOAP, Die onze 
kracht ontwaken deed, haar opsluiten in dat pronk
kastje door haar 'één der voornaamste figuren van de 
marxistische richting en ook wel van de hele partij' te 
noemen, maar daar onmiddellijk aan toe te voegen dat 
ze geen verstand van politiek had, waardoor ze afzij
dig kwam te staan 'en weer de individualiste (werd), 
die ze volgens haar afkomst en opvoeding zijn 
moest'.7 
Àls dat al zo was, dan hadden de SOAP-leiders dat 
ook eerder kunnen bedenken. Maar toen HRH in 1897 
samen met haar man Rik Roland Holst en haar vriend 
Herman Gorter lid werd van de partij, maakten ze van 
die afkomst absoluut geen probleem. Troelstra was 
zelfs dolgelukkig met haar. In een brief aan Wibaut 
van mei 1897 schreef hij dat haar toetreden hem veel 
genoegen had gedaan8 en in zijn Gedenkschriften me
moreert hij: 'De toetreding tot de partij van Gorter en 
Mevrouw Roland Holst (. . .) werd door mij met 
vreugde begroet en wekte bij mij schoone verwachtin
gen op. Ik hoopte dat er van hen bezieling en geestelij
ke verheffing zou uitgaan voor den strijd der arbei
ders. De meer philosophische school, die zij hadden 
door/oopen, gaf aanleiding van hen een verdieping te 
verwachten van de aktie, die wij hadden te voeren '. 9 

TroelstF-a's euforie mocht echter niet lang duren . In 
1898, een jaar na hun toetreding tot de SOAP, werden 
zowel Gorter als HRH lid van de redactie van het theo
retisch maandblad De Nieuwe Tijd. In haar memoires 
Het vuur brandde voort schreef Henriëtte Roland 
Holst wat zij in die tijd als taak voor de weinige intel
lectuelen in de SDAP zag: op basis' van onderzoek de 
arbeiders de weg wijzen naar de politieke macht. I 0 Hèt 
kenmerk van de Nieuwe-Tijd-groep werd dat zij, in te
genstelling tot bij voorbeeld de Tweede-Kamerfractie, 
aannam dat die weg het snelst kon worden afgelegd 



door strak vast te houden aan de marxistische geloofs
artikelen, zoals vastgesteld in het SDAP-program. 
HRH's artikel 'Beginsel en Praktijk' dateert uit het 
begin van de partijstrijd tussen de Nieuwe Tijd-groep 
(de marxisten) en de pragmatici, toen weI reformisten, 
revisionisten of gewoogweg opportunisten genoemd. 
In zijn inleiding op deze tekst zegt Schaap dat HRH 
met dit artikel 'de aanval opende', maar dat is niet he
lemaal juist. Die aanval was al eerder ingezet en wel 
door Gorter, die op het SDAP-congres van 1901, 
gesteund door Henriëtte Roland Holst, kritiek leverde 
op het agrarisch verkiezingsprogram van de partij . 
Daarin werd voorgesteld om door gemeenten ont
eigende gronden ter beschikking te stellen aan landar
beiders . Volgens Gorter en de zijnen was dit 'beginsel
loosheid', wànt gericht op het uitbreiden en dus ver
sterken van de bezittende klasse en door Troelstra en 
de zijnen alleen maar bedoeld om nieuwe kiezers te 
krijgen in het noorden des lands , waar de SDAP veel 
aanhang had . 

Beginselpartij 
Achteraf kunnen we vaststellen dat de toenmalige op
positie vasthield aan een onhoudbaar dogma - de 
'Verelendungs'-these - en dat de SDAP-Ieiding een 
zowel verstandiger als verlichter politiek voorstond; 
alleen de manier waarop die leiding z'n gelijk probeer
de te halen was hypocriet. De SDAP wàs in de jaren 
waarover we nu spreken immers nog geheel en al een 
marxistische programpartij en bij alle conflicten over 
tactische kwesties beriep iedereen zich even hard op 
het in 1895 van de Duitse zusterpartij (SPD) overgeno
men Erfurter program (1891) en zowel De Nieuwe 
Tijdgroep als Troelstra riepen koning Kautsky aan om 
hun gelijk te halen. 
Troelstra zei in het debat met Gorter dan ook niet dat 
hij om electorale redenen voor steun aan de landarbei
ders was, hij draaide er om heen. Hij sprak niet van 
een koerswijziging maar beriep zich - als immer -
op niets minder dan 'de beginselen' . Ware Troelstra 
zelf minder revolutionair geweest, dan had hij open
lijk verklaard die beginselen als afgedaan te beschou
wen en zou hij zijn Duitse partijgenoot Bernstein, die 
voorstander was van het herzien van het Erfurter pro
gram en hervormingen belangrijker vond dan revolu
tionaire dogma's, zijn bijgevallen. Zover is het echter 
nooit gekomen en omdat TroeIstra zich met zijn eigen 
tweeslachtigheid geen raad wist, maakte hij van partij
genoten die hem beginselloosheid verweten dissiden
ten, die hij bestreed zoals dezen later in leninistische 
partijen ook altijd bestreden zouden worden: niet op 
grond van hun mening maar op grond van een ' bur
gerlijke afkomst', 'intellectueel zijn', of 'geen politiek 
verstand hebben'. Zich speciaal tot Gorter en HRH 
richtend zei hij tijdens het congres over de agrarische 
kwestie: 'Wij zijn hier niet om elkaar lesjes in theorie 
te geven, maar om na te gaan hoe de theorie in de prak
tijk moet worden gevoerd'. Voorts wenste hij op ironi
sche wijze de partij geluk met 'de mannen en vrouwen 
die zo geestdriftig en met zo grote kennis werken in on
ze beginselen' en voegde daar bitter aan toe dat het 
hem echter leed deed 'dat er theoretische batterijen te-

gen ons worden opgesteld op het ogenblik dat wij zelf 
onze batterijen op den vijand richten'. I I 

Troelstra's collega-Kamerlid Van Kol deed er nog een 
schepje bovenop: 'De nieuwelingen, uit de bezittende 
klasse tot ons gekomen, ondergaan een revolutie in 
hun gemoed. Zij menen dan ook al/es te weten. Het is 
zo verlokkelijk om in de studeercel theorieën op te 
bouwen, maar zo moeilijk ze in de praktijk te bren
gen'. 12 
Het probleem waar Troelstra mee kampte, namelijk 
dat hij de praktijk boven de theorie stelde, was voor 
hem extra ingewikkeld omdat zo'n houding binnen de 
internationale sociaal-democratie openlijk werd aan
bevolen door Bernstein, die echter zowel binnen zijn 
eigen partij, de SPD, als op het Internationaal Socia
listisch Congres van 1900 in Parijs een nederlaag had 
geleden. Vanaf 1896 had Bernstein in artikelen en in 
zijn boek Die Veraussetzungen des Sozia/ismus und 
die Aufgabe der Sozialdemokratie (1899) voor herzie
ning van het Erfurter program gepleit en het inzicht 
verdedigd dat de belangrijkste taak van de sociaal
democratie het afdwingen van hervormingen is in 
plaats van, zoals het Erfurter program voorschreef, 
het voorbereiden van de revolutie ter verovering van 
de staatsmacht. Ook had Bernstein er op gewezen dat 
de sociaal-democratie voor de vorm weliswaar nog 
aan haar dogmatisch-marxistische program vasthield, 
maar in werkelijkheid toch voornamelijk streed voor 
hervormingen . Bernstein pleitte er, met het oog daar
op, dan ook voor dat deze tegenstrijdigheid tussen 
marxistisch program en reformistische praktijk werd 
opgeheven en dat officieel erkend zou worden dat her
vormingen het voornaamste doel van de sociaal
democratie waren. 13 Dàt was natuurlijk olie op de gol
ven van de marxistische Nieuwe Tijdgroep die in de 
politiek van Troelstra en de zijnen de pleidooien van 
Bernstein belichaamd zagen . Omdat de SDAP-Ieiders 
daar - anders dan Bernstein - niet openlijk vooruit
kwamen, kregen de conflicten in de SDAP's zo'n 
schimmig karakter en konden de principiële marxisten 
al te makkelijk afgedaan worden als 'dogmatici', 'stei
len' , 'intellectuele scherpslijpers', en dergelijke. 

'Onverdraagzame fanatiekers ' 
Het hinken op twee gedachten bracht Troelstra vooral 
in moeilijkheden toen hij zijn partij moest zien te win
nen voor het voornemen van het confessionele mini
sterie onder leiding van Abraham Kuyper, om de sub
sidiëring van het bijzonder onderwijs uit te breiden. 
Terecht wilde Troelstra geen nieuwe schoolstrijd , geen 
wig in de arbeidersbeweging die de partij alleen maar 
stemmen kon kosten en koerste hij, ten behoeve van 
de groei van de SDAP, op een akkoord met Kuyper. 
Maar dàt zei hij niet, toen hij begin 1901 de kweste in
leidde met een demagogisch artikel in Het Volk, waar
in hij bezwoer zich uitsluitend te laten leiden door 'de 
beginselen onzer partij' en de Nieuwe Tijdredactie uit
nodigde om commentaar te leveren .14 Dat commen
taar werd in eerste instantie gegeven door de voorzitter 
van de sociaal-democratische onderwijzersbond, Ce
ton, die er in De Nieuwe Tijd op wees dat het Erfurter 
program andere taal sprak (punt zes: de godsdienst 
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worde privaatzaak - geen staatsgelden werden meer 
bestemd voor kerkelijke en godsdienstige doeleinden' 
en 'punt zeven: de wereldlike school - verplicht be
zoek der openbare volksscholen '.)1s 
Daarop maakte Troelstra hem en zijn hele sociaal
democratische onderwijzersbond uit voor 'reactio
nair '. HRH en Gorter die daarop weer reageerden en 
Ceton steunden, schold hij voor 'onverdraagzame fa
natiekers' en in Het Volk van 22 februari ging hij zelfs 
zover mevrouw Holst haar door haar zelf diep be
treurde kinderloosheid voor de voeten te werpen. ' Wie 
zelf kinderen heeft ', zo antwoordde hij haar in Het 
Volk, 'moet zich maar eens afvragen, of hij gedwon
gen wil worden zijne kinderen naar eene school te zen
den, waar een geest heerscht die hij verderfelijk 
vindt. '16 

Tegen deze achtergrond was HRH's artikel Beginsel 
en Praktijk eerder een defensief stuk dan een aanval. 
Ze voelde zich ook in het defensief, getuige een brief 
aan Kautsky waarin ze de vrees uitte dat op het partij
congres van 1902 in Groningen, over de schoolkwestie 
'in opportunistische zin' besloten zou worden. 'De he
le fractie is in deze opportunistisch' schreef ze en 
noemde daarbij met name Troelstra, die de marxisten 
als ' hetzerige kameraden' zou afschilderen. Strijdbaar 
besloot ze haar brief met de verzekering dat ze (de 
marxisten) 'als leeuwen' zouden vechten. I ' 
Tevergeefs , want op het congres werd de kwestie 
- nota bene dankzij de impliciete medewerking van 
Henriëtte Roland Holst - in Troelstra's voordeel be
klonken. Vliegen heeft in zijn verslag van het Gronin
ger congres beschreven hoe die nederlaag voor de 
Nieuwe Tijdgroep tot stand kwam: voordat de school
kwestie aan de orde kwam, besloot men de lucht te zui
veren door eerst 'de partij verhoudingen , te behande
len en een 'kandidaatsbesprekingscommissie' voor de 
verkiezingen van het partijbestuur aan het werk te zet
ten. Die kandidaatbespreking leidde ertoe dat nie
mand minder dan het prominente lid van de Nieuwe 
Tijdoppositie, de fanatieker Roland Holst, met vrij
wel algemene stemmen tot lid van het partijbestuur 
werd gekozen, nadat voorkeurskandidaat dominee 
Melchers zich ten behoeve van haar had teruggeJrok
ken. 'Dit had de atmosfeer werkelijk verbeterd en de 
besprekingen over de kwestie vielen daarna erg mee', 
aldus Vliegen. 18 

Inpak-pogingen 
Het was de eerste keer dat HRH zich op dergelijke wij
ze had laten paaien, maar het zou zeker niet voor 't 
laatst zijn. Haar drijfveer was daarbij volgens mij 
geen hang naar posities (een Kamerzetel heeft ze, ook 
nadat het vrouwenkiesrecht was ingevoerd, bij voor
beeld nooit geambieerd), maar een naïef vertrouwen 
dat Troelstra en andere pragmatici haar mening wer
kelijk serieus namen en dat ze een goede invloed op 
hen zou kunnen uitoefenen. Ik denk niet dat Troelstra 
HRH's opinies serieus nam; eerder dat hij haar de 
meest 'kneedbare' vond van de Nieu we-Tijdgroep , zo
dat hij via haar steeds trachtte om de marxisten, zoals 
dat heet 'in te pakken ' . 
Nadat ze, ondanks haar artikel 'Beginsel en Praktijk' 
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en haar aandeel in de heftige polemieken in Het Volk, 
plotsklaps partijbestuurster was geworden, stelde 
Troelstra begin 1903 ook voor dat zij hem zou opvol
gen als hoofdredacteur van Het Volk, één van de be
langrijkste machtsposities in de partij . In zijn Gedenk
schriften schreef Troelstra dat hij het hoofdredacteur
schap eraan wilde geven omdat hij de aanvallen van de 
Nieuwe-Tijdgroep beu werd. 'Intusschen bleef ik uit
zien naar iemand die mij zou kunnen opvolgen en in 
januari 1903 had ik een onderhoud met R.N. Roland 
Holst ofzijn vrouw niet genegen zou zijn als hoofdre
dactrice op te treden. Het kwam mij namelijk voor, 
dat het voor de hand lag, indien ik voor de kritiek der 
"Nieuwe-Tijdgroep" week, één der hunnen de gele
genheid te geven te toonen, dat zij deze funktie beter 
konden vervul/en dan ik. Hij antwoordde mij echter, 
dat daarvan reeds om gezondheidsredenen geen spra
ke kon zijn. ' 19 

Afgezien van het feit dat het vreemd is dat Troelstra 
zich met zijn verzoek tot Rik Roland Holst en niet tot 
Henriëtte zèlf richtte èn dat ze bovendien in die perio
de kerngezond was (ze hield de ene spreekbeurt na de 
ander en schreef aan de lopende band stukken) is het 
de vraag wat hij hiermee voorhad. Of het was niet se
rieus bedoeld en alleen maar een poging om zich bij 
voorbaat in te dekken tegen verwijten van de Nieuwe
Tijdgroep dat hij te veel functies had, Of hij was er vast 
van overtuigd dat haar hoofdredacteurschap een dus
danig fiasco zou worden dat de hele Nieuwe-Tijd 
groep daarmee in het defensief gedrongen zou wor
den. Het ligt immers bepaald niet voor de hand dat in 
tijden van interne partijstrijd machtsposities worden 
opgegeven ten behoeve van de rivaliserende groep. 
Ging HRH in 1903 niet op Troelstra's aanzoek in, in 
1907 en in 1909 fungeerde ze op vrijwel indentieke wij
ze als op het congres van 1902 als 'buffer' tussen de 
marxistische oppositie en de 'revisionisten' . In 1907 
door op het congres van Haarlem, na ernstige conflic
ten met de partijleiding, de loyaliteit van de hele 
Nieuwe-Tijdgroep toe te zeggen en in 1909 in Deven
ter, door in te gaan op een nieuw opzetje van 
Troelstra. Deze stelde voor dat het oppositionele 
weekblad van de marxisten Wijnkoop en de zijnen, De 
Tribune, zou worden opgeheven in ruil voor een 
marxistisch weekblad dat als bijlage van Het Volk zou 
verschijnen onder leiding van ... Roland Holst en Wi
baut. 2 0 Door aan dit voorstel van Troelstra mee te 
werken, werd HRH medeverantwoordelijk voor de 
splitsing van de marxistische oppositie: een deel ver
trok mèt de geroyeerde Tribune-redacteuren en richtte 
de SOP op, een ander deel bleef, onder de hoede van 
Roland Holst en haar weekblad, bij de SOAP waar ze 
als linkervleugel geïsoleerd raakten. 
Geïsoleerd raakte ook Henriëtte Roland Holst: voort
durend dissident binnen de SOAP maar op cruciale 
momenten ook dissident binnen de eigen marxistische 
groep. 

'Dwaallicht' 
Door haar keus om als dissidente in de SOAP te blij
ven was HRH niet alleen tijdelijk haar politieke idea
len, maar ook haar naaste vrienden ontrouw. In haar 



prachtige boekje over Gorter heeft ze beschreven hoe 
haar 'afvalligheid' jegens de marxisten hem 'verdro
ten' heeft en hoe er aan hun 'kameraadschappelijke 
omgang' een einde kwam.21 Ook Pannekoek die, op
gestookt door Van Ravesteyn, de scheuring in de 
SDAP volledig aan hààr weet, keerde zich boos van 
haar af. In een brief aan Pannekoek beschuldigde Van 
Ravesteyn HRH (en Van der Goes) van een historische 
fout 'die in dit geval op een misdaad is uitgelopen, 
aangezien de scheuring niet zou zijn gekomen indien 
zij aan onze zijde hadden gestaan '. 22 

Helaas heeft Schaap in zijn bloemlezing niet uit de 
door HRH geschreven Gorterbiografie geput. Daarin 
komt zo duidelijk naar voren hoe haar 'dissidentie' 
verschilde van die van Gorter. 'Gorter was van nature 
een frondeur, een fraktievormer', schreef ze. 'Eigen
lijk maakte zijn aanleg hem veel geschikter voor pio
nierswerk als leider van een kleine groep van vastbera
den voortrekkers, dan voor het werken onder betrek
kelijke grote massa's, in een partij met verschillende, 
elkaar min of meer neutraliserende stroomingen. '23 

Of HRH daar wèl geschikt voor was is de vraag (haar 
verdere 'loopbaan' doet vermoeden van niet) maar ze 
beoogde het wèl: hààr streven was om binnen de 
SDAP de stromingen elkaar te laten neutraliseren. Ze 
hoopte dat er binnen de SDAP ruimte zou blijven voor 
marxistische dissidenten omdat ze er - anders dan 
Gorter - van overtuigd was dat alleen door te werken 
in een massa-partij zij haar politieke idealen zou kun
nen verwezenlijken. Op de momenten dat ze dacht dat 
ze die ruimte kreeg had ze niet door dat Troelstra haar 
misbruikte. Pas veel later, in 1933, zou ze enigszins 
bitter vaststellen dat Troelstra al te vaak 'op het laatste 
oogenblik door één of andere opzienbarende truc de 
heen- en weer vloeiende middenstof aan zijn kant had 
pogen te krijgen '. 24 Of ze zich er inmiddels van bewust 
was dat Troelstra uitgerekend hààr weifelende hou
ding gebruikte voor zijn trucs, liet ze in het midden. 
Veracht door haar marxistische kameraden en geïso
leerd binnen de SDAP hield ze het in die partij nog 
maar een paar jaar uit. Haar artikelen in het door 
Troelstra zèlf in het leven geroepen marxistische 
Weekblad werden door de partijleiding als dissident 
ervaren lS , evenals haar inleiding bij Snee vliet 's bro
chure Internationale Klassenstrijd (1911), waarmee ze 
in feite haar vertrek uit de partij aankondigde. 26 In die 
brochure verweet Sneevliet het bestuur van de SDAP 
dat dit geen steun wilde verlenen aan de syndicalisti
sche zeelieden die in staking waren. Toen het SDAP
congres van 1912 in Leiden die houding van het PB 
niet afkeurde verlieten zowel Sneevliet als Holst de 
partij. 
Henriëtte Roland Holst was weer eens in de knoop ge
raakt met haar (revolutionaire) geweten. Bovendien 
was nu ook voor Troelstra de grens bereikt: HRH 
hoefde niet meer te dienen als vlag om de opportunisti
sche lading te dekken, nadat hij in 1909 op meesterlij
ke wijze had afgerekend met de toen nog gevaarlijke 
marxistische oppositie . Voor hem was ze nu alleen nog 
maar een lastige tante die niets meer vertegenwoordig
de. In Het Volk polemiseerde hij met Wibaut over de 
vraag of de partij schuldig was aan het vertrek 'van de-

ze grote figuur uit ons midden ' en kwam tot de conclu
sie dat dit geenszins het geval was . Hij verweet haar 
zowel 'een daad van ontrouw tegenover de proletari
sche zaak' als 'het kweeken van grove misvattingen' 
en beschuldigde haar er zelfs van de houding te hebben 
aangenomen 'van iemand die naar scheuring dreef'27, 
hetgeen van veel onbegrip jegens de steeds naar een
heid stevende Roland Holst getuigde. Voor hem was 
en bleef ze de dissidente, die hij in zijn Gedenkschrif
ten bestempelde als 'ongeschikt voor den gewonen po
litieke strijd' en als 'een dwaallicht ' . Geheel volgens 
HRH's voorspelling uit 1902 aangaande het 'pronk
kastje' liet hij niet na haar ook 'geniaal op menig ge
bied', iemand 'met een groote historische visie' en een 
'hoogstaande vrouw' te noemen. 28 

De Hollandse Trotsky 
Indringender dan in één van haar proza teksten heeft 
HRH haar verdriet over haar scheiding van de SDAP 
verwoord in haar Dichtbundel De vrouw in het woud 
(1912). Het liefst had ze zich na deze schokkende erva
ring van de politiek afgewend, maar de tijd leende zich 
daar niet voor. In 1915 beleefde ze onder invloed van 
de Eerste Wereldoorlog een wat ze zelf 'politieke we
dergeboorte' noemde en richtte het Revolutionair So
cialistisch Verbond (RSV) op met een eigen maand
blad dat, naar Duits revolutionair voorbeeld, De In
ternationale heette. Voor deze organisatie vertegen
woordigde ze in september 1915 de door Lenin bijeen
geroepen vredesconferentie in het Zwitserse Zimmer
wald, die de aanzet werd tot de Derde Internationale 
of Komintern. 
Haar optreden daar getuigde wel degelijk van politiek 
verstand: op haar instigatie werd door dit zeer hetero
gene gezelschap een resolutie tegen de oorlog aange
nomen die zowel voor de gematigde- als voor de lin
kerzijde (onder leiding van Lenin) acceptabel was . In 
Het leed der Mensheid is een gedeelte van haar 'Herin
neringen aan Zimmerwald', dat ze in 1935 voor Fun
dament schreef, opgenomen . Daaruit blijkt al, zij het 
heel summier, dat ook toen haar positie die van dissi
dente was. De SDAP, die zich had uitgesproken voor 
de oorlogskredieten, wilde uiteraard niets van Zim
merwald weten, maar ook de leiders van de marxisti
sche SDP niet. Wijnkoop weigerde, ondanks aandrin
gen van Lenin, aan de conferentie mee te doen omdat 
ook centristen à la Holst en Trotsky er aan deelnamen . 
Ook door Lenin werd HRH vanwege haar op éénheid 
gerichte stellingname gewantrouwd . Hij schreef in juli 
1915 een brief aan Wijnkoop, waarin hij hem waar
schuwde voor Frau Roland Holst, die hij 'een Hol
landse Kautsky of een Hollandse Trotsky' noemde 
'Deze lieden zijn het op principiële gronden met de op
portunisten niet eens en het praktisch op al/e gebieden 
wèl met ze eens'. 'Nee, nee', zo riep hij Wijnkoop toe, 
'nooit en te nimmer zijn wij het principiëel eens met de 
verklaring van Frau Roland Holst . Het is louter on
doordacht, platonisch, huichelachtig internationa
lisme. Het zijn louter halfslachtigheden '. 29 En aan 
Alexandra Kol/ontai schreef hij een maand later dat 
hij Roland Holst met ondermeer Trotsky tot 'de scha
de lij kste Kautskyanen' rekende. 30 Lenin had liever ge-
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zien dat de SDP in plaats van HRH de Nederlandse re
volutionairen had vertegenwoordigd in Zimmerwald. 
In 1916 sloten HRH's Revolutionaire Socialisten zich, . 
na internationale bemiddeling, aan bij Wijnkoop's 
SDP en toen deze partij in 1918, onder invloed van de 
ook door haar bejubelde Russische Revolutie, werd 
omgedoopt tot CPH, bleef ze lid . .Tijdens haar tien 
jaar durende lidmaatschap van de SDP /CPH voltrok 
zich met Henriëtte Roland Holst in feite hetzelfde pro
ces als tijdens haar vijftienjarig lidmaatschap van de 
SDAP. Hoewel ze het in principe eens was met de op
positie van Gorter en Pannekoek binnen de SDP en de 
Derde Internationale, legde ze op het moment dat ze 
moest kiezen voor hèn of voor de partij haar politieke 
geweten het zwijgen op, omdat ze geloofde dat samen
werking binnen de Internationale de aangewezen ma
nier was om ook hier het socialisme te vestigen. Over 
haar eerste jaren in de SDP /CPH schreef Pannekoek: 
'Zij had een diep en sterk gevoel, hartstocht en en
thousiasme; zij was tezeer trouw aan de zaak die ze 
diende, bleef daardoor te lang aan de verkeerde kant, 
zoals indertijd in de SDAP, en bedierf zo, wat anders 
een mooie eensgezinde actie had kunnen zijn '. 31 Die 
actie was een 'actie' van Gorter en Pannekoek tegen 
het 'opportunisme' van Wijnkoop en de zijnen en (in
ternationaal) van Lenin. Hun oppositie werd vooral 
gevoed door het tweede congres van de Komintern in 
1920, waar Wijnkoop namens de CPH de eenentwin
tig voorwaarden voor toetreding tot deze Internatio
nale aanvaardde. Daarbij lag de nadruk op de 'ijzeren 
discipline' , de volledige onderschikking aan de Russi
sche Partij en de eigen partijleiding, hetgeen iedere 
vorm van kritiek uitsloot. 
HRH, nog steeds 'dissident van nature', was één van 
de eersten om hiertegen in De Nieuwe Tijd te proteste
ren en op te merken dat zo'n ijzeren discipline niet 
paste in West-Europa en kleine partijtirannetjes zou 
doen ontstaan. Gorter ging nog verder en schreef zijn 
beroemde Open brief aan partijgenoot Lenin, die hij 
met Troelstra vergeleek. 
Terwijl Gorter en Pannekoek consequent waren in 
hun oppositie en de partij verlieten, blééf Jet Holst. 
'Zolang het alleen kwesties van tactiek en Duitsland 
waren, was zij, zij het ook gematigder met onze kritiek 
meegegaan. Nu wij het Russissche communisme zèlf 
aanvielen was haar dit te machtig. Lang vóór de Russi
sche revolutie, in de tijd van de Duitse SPD, waren 
Russische revolutionairen haar de meest sympathieke 
vrienden geweest; met hen leefde zij mee; de Russische 
revolutie had voor haar dus veel meer betekend dan 
voor ons; ze was er zelf geweest. En ze had in zich (zo
als vroeger toen ze van de SDAP niet kon scheiden) 
een sterk besef van trouw, ondanks alles; het gevoel 
van plicht en trouw, was bij haar veel sterker dan het 
gebod van verstandelijk inzicht', aldus haar grote 
vriend Pannekoek.32 
Weer kwam HRH nu tussen twee vuren: terwille van 
haar loyaliteit en de wens de partij bij elkaar te houden 
vervreemdde ze zich van Gorter en Pannekoek en 
steunde ze de ook hààr diep teleur stellende 'socialisti
sche' dictatuur in de jonge Sowjet-staat. Zo moest ze, 
als achtergebleven kritische geest en dat nog steeds 

194 

lastige geweten, Mk binnen de CPH dissident blijven. 
Wijnkoop en de zijnen waren er dan ook niet rouwig 
om toen ze, net als in 1912 de SDAP, enkele jaren na 
haar geestverwanten, de CPH verliet om zich aan te 
sluiten bij de Bond van Communistische Strijd en Pro
pagandacJubs, waar de ambitieuze Jacques de Kadt de 
boventoon voerde. 
Anders dan De Kadt die, zoals uit zijn boek Uit mijn 
communistentijd blijkt, zijn oppositiegroep tegen 
Wijnkoop vooral wilde gebruiken als springplank om 
zèlf hogerop te komen in de communistische 'wereld
beweging' , had HRH bij haar uittreden uit de CPH 
geen persoonlijk belang. Zij wilde, zoals ze ook tij
dens haar laatste jaren in de SDAP had gedaan, pogen 
de strijdende fracties te verzoenen en streefde terug
keer tot de CPH na, De Kadt vond haar om die reden 
onbruikbaar en verweet haar, zoals zovelen reeds voor 
hem, dat ze geen benul van politiek had. 33 
HRH sloot zich na korte tijd weer aan bij de CPH, 
waar Wijnkoop inmiddels een nederlaag had geleden. 
Ze verkoos dissident te zijn in wat in haar ogen (in 
ieder geval internationaal) een 'massabeweging' was, 
boven - zoals Pannekoek het uitdrukte - 'het gedoe 
van al die kleine groepjes'.34 Pas toen in 1927 de ver
banning van de door haar zeer geliefde Trotsky be
kend werd, was dat de druppel die de emmer van haar 
trouw aan de Internationale deed overlopen, en keer
de ze de (georganiseerde) arbeidersbeweging de rug 
toe. Aan haar zwerftocht door het oerwoud van linkse 
partijen en partijtjes, waar ze steeds wéér in een isole
ment terecht was gekomen, kwam hiermee een einde. 
'Troost' vond ze tenslotte in een mystiek aandoend 
religieus-socialisme. 

Stormlamp 
Om op de bloemlezing van Schaap terug te komen: het 
is jammer dat in zijn bundel - op een enkele uitzonde
ring na - niet haar dissidente artikelen zijn opgeno
men. Was dat wel het geval geweest dan zou het boek 
misschien aanleiding hebben kunnen zijn voor het na
denken over de vraag Of en zoja hoe pragmatische par
tijleiders zouden moeten omgaan met dissidenten om 
de kritische rol die zij kunnen spelen, produktief te 
maken. Tot nu toe zijn mensen als Roland Holst, dis
sidenten omwille van hun integriteit, al dan niet via het 
'pronkkast je' , buiten hun partijen terechtgekomen. 
Het bijzondere aan 'het geval' Roland Holst is dat ze 
dat zèlf niet wilde en steeds tot het uiterste bereid was 
een loyale rol te blijven spelen. Hààr functie, zowel 
binnen de SDAP àls binnen de CPH en Komintern 
had volgens mij ook een andere kunnen zijn dan die 
van dwaallicht. Ze had Mk kunnen dienen als storm
lamp die partijleiders wellicht had kunnen behoeden 
voor een overmaat aan opportunisme. Op z'n minst 
zou ze bewerkstelligd kunnen hebben dat koerswijzi
gingen door de partijleiders ook als zodanig waren 
voorgesteld in plaats van als logisch uit de beginselen 
of het program voortvloeiend. 
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'Europa moet, met alle instrumenten voor samen wer
king waarover het beschikt, een onafhankelijke posi
tie opbouwen, zowel economisch als politiek, veilig
heidsvraagstukken inbegrepen . ' Die tekst werd op 10 
april j.\., tijdens het veertiende congres van de socia
listische partijen in de Europese Gemeenschap in Ma
drid door alle deelnemers onderschreven. De wil is er, 
de weg is een moeizame. De voortgang op die weg naar 
Europese samenwerking blijft nog onvoldoende. 
Premier Özal van Turkije liet me onlangs merken dat 
hij van Europese pressie om de rechten van de mens in 
zijn land hersteld te krijgen niet wakker ligt. Econo
misch zag hij voor Turkije betere kansen in de relaties 
met de Arabische wereld en het krachtige Amerika 
dan in die met het stagnerende Europa. Het aantal lei
dende functionarissen bij een multinational als Phi
lips, dat geconcludeerd heeft dat de EG de oorlog met 
de economische giganten Amerika en Japan verloren 
heeft, is op de vingers van één hand niet te tellen. De 
aandrang uit die multinational om de Europese in
voerrechten voor nieuwe elektronicaprodukten verder 
op te trekken wijst niet op een groeiend vertrouwen in 
eigen kunnen. 
Economisch staat het verdeelde West-Europa er maar 
magertjes voor. Op het gebied van de veiligheid is de 
toestand weinig beter. Met de plaatsing van de kruis
raketten en de Pershings, volgens de plaatsers nodig 
om de nucleaire koppeling tussen de Amerikaanse 
strategische kernwapens en de verdediging in Europa 
te onderstrepen, is nog maar nauwelijks begonnen als 
blijkt dat Reagan 's Starwars-project, dat die koppe
ling bedreigt, meer dan een 'American dream' dreigt 
te worden. 
Het Westeuropese antwoord op die uitdaging van bui
tenaf komt langzaam, te langzaam. Jaren zijn verlo
ren gegaan met het zoeken van oplossingen voor de 
Britse bijdrage aan de EG-kas en de Spaanse en Portu
gese toetreding tot de EG. Voor de herziening van het 
landbouwbeleid en de financieringsproblematiek zijn 
tot nog toe niet meer dan halve oplossingen voor han
den. De ontwikkeling naar een echte interne markt, 
naar versterking van het Europese Monetaire Stelsel, 
naar stimulering van de moderne technologie verloopt 
nog te langzaam. 
Initiatieven om het veiligheidsbeleid van de Westeuro
pese landen in de Europese Politieke Samenwerking te 
coördineren werden tijdens de Europese Raad van 
Stuttgart geblokkeerd door Denen, Grieken en de niet 
tot de NAVO behorende Ieren. En zodra de kleinere 
Westeuropese Unie voor denken en praten over defen
sie is aangewezen komt er een brief uit Washington, 
getekend Richard Burl, waarin wordt meegedeeld dat 
denken en praten over NAVO-zaken uitsluitend in 
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NA VO-kaders dient te geschieden. Burt ziet het goed. 
Alleen een beter samenwerkend Europa kan zowel in 
de relatie met de Verenigde Staten als in de Oost-West
dialoog voldoende voor de eigen belangen opkomen. 
Het Europa zoals het nu reilt en zeilt - de eerste reac
ties op de ontwikkelingen rond Starwars illustreren 
dat nog eens - heeft weinig andere keuze dan zich aan 
te sluiten bij Washington. 
Dat roept nogal eens anti-Amerikanisme op. Er zijn 
geen aanwijzingen dat daardoor de Europese samen
werking wordt versterkt of Europese doelstellingen 
beter kunnen worden verwezenlijkt. Het enige merk
bare effect is dat de Sowjet-Unie dit soort sentimenten 
probeert te hanteren om de eigen positie in de Oost
Westbetrekkingen te verbeteren. Dat is maar zelden in 
het belang van West-Europa. 
Het is duidelijk, West-Europa heeft de gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog nog steeds niet verwerkt. 
Slechts uiterst langzaam zijn de Britten en Fransen be
reid in hun Europees beleid de consequenties te trek
ken uit het feit dat ze geen grote mogendheden meer 
zijn en dat hun nationale grenzen te eng zijn om eco
nomisch perspectief te bieden. De Westduitsers weten 
dat, door de Duitse deling, wel, maar het lijkt er nu op 
dat ze de EG te snel tot nieuw vaderland hebben ver.
klaard en weer op zoek moeten naar de eigen Midden
europese ziel. Dat Duitse zoeken leidt op zijn beurt tot 
reacties van de partners, van Frankrijk vooral, van 
Italië ook als we denken aan de stof opwaaiende uit
spraak van minister van buitenlandse zaken Andreot
ti, waarin deze twee Duitslanden beter vond dan één. 
Voor voortgang in de Europese samenwerking is het 
inderdaad van het grootste belang dat de Duitse 
kwestie aan die samenwerking ondergeschikt blijft. 
Versterkte Europese integratie is voorwaarde voor 
verdere ontspanning in de betrekkingen tussen Oost
en West-Europa. Het is daarom ook voorbarig, zoals 
in socialistische programma's wel gebeurd is, een 
Oost- en West-Europa omvattend collectief veilig
heidsstelsel te bepleiten, dat NAVO en Warschaupact 
moet vervangen. 

Problemen bij benadering Oost-Europa 
Bij het nalezen van verkiezingsprogramma's van de 
afgelopen jaren krijg je, zeker op het gebied van de 
veiligheid, al gauw de indruk dat vaak beleid is be
loofd, waarvoor de voorwaarden niet geschapen wa
ren. Er is dan ook betrekkelijk weinig bereikt. Eén 
mogelijke verklaring ligt in de meestal te eng militaire 
benadering van veiligheidsbeleid. Een andere in de 
omstandigheid, dat de noodzakelijke Europese over
eenstemming over de richting van het beleid vaak ont
brak . Het streven van Scandilux naar grotere atoom-



vrije zones in Europa is zowel een voorbeeld van de te 
eng militaire benadering als van een benaderingswijze, 
die Westeuropese overeenstemming bijna onmogelijk 
maakt. Zoals de heer Arbatov, lid van de PaIme
commissie, al heeft laten weten, atoomvrije zones in 
een regio als Centraal-Europa zijn niet beter tegen het 
nucleaire gevaar beveiligd dan kernwapenvrije ge
meenten. Tegelijkertijd kan het besluit tot instelling 
ervan politieke verwachtingen wekken, die zonder 
verdere veranderingen in de Oost-Westverhouding al
leen maar gefrustreerd worden. En aan gefrustreerde 
verwachtingen is in Centraal-Europa weinig behoefte. 
Juist omdat zulke verwachtingen worden gewekt zijn 
landen als Frankrijk mordicus tegen plannen à la Ra
packi en staan dat soort plannen het vinden van 
Westeuropese consensus over de benadering van 
Oost-Europa in de weg. Hoe ernstig dit soort ontwik
kelingen in Parijs wordt opgevat heeft Mitterrand dui
delijk gemaakt, toen hij in de Duitse Bondsdag zijn 
kameraden van de SPD, midden in de verkiezingscam
pagne, wees op de noodzaak van plaatsing van kruis
raketten en Pershings. 
Defensiepolitiek blijft een afgeleide van buitenlands 
beleid. De volgorde is niet om te draaien. Dat betekent 
natuurlijk niet dat beslissingen op het terrein van de 
verdediging op zichzelf geen buitenlands-politieke ge
volgen kunnen hebben. Een bepaalde strategie, de 
opstelling en bewapening van troepen, de invoering 
van nieuwe wapensystemen, ze kunnen van groot be
lang zijn voor de waarneming door de ene partij van 
de politieke bedoelingen van de andere. Richting 
Oost-Europa blijkt in toenemende mate dat de 
Westeuropese behoefte op die percepties in te werken 
groter is dan de Amerikaanse. Tegelijkertijd sturen 
veranderingen in het Amerikaanse defensiebeleid, zo
als de toenemende nadruk op de noodzaak van een be
tere conventionele verdediging, de verminderde prio
riteit van Amerikaanse defensieuitgaven in Europa en 
concepten als Starwars de Europeanen steeds minder 
nucleair beschut dat pad van de détente op. 
West-Europa en de Verenigde Staten hebben de afge
lopen jaren nogal wat moeite gehad een gemeenschap
pelijke benadering van Oost-Europa te vinden. De 
Ostpolitik van de SPD stuitte aanvankelijk op grote 
weerstand in Washington, de Amerikaanse neiging 
Moskou wegens Afghanistan of Polen te bestraffen 
vond in Duitsland noch Frankrijk veel gehoor. De 
meeste Westeuropeanen voelen zich, anders dan Pre
sident Reagan, niet in een toestand van permanent 
conflict met de USSR. De gaspijpleidingsaffaire, 
waarin zowel politiek-ideologische als economisch 
overwegingen een rol speelden, was de tot nog toe 
meest dramatische onderstreping van fundamenteel 
meningsverschil in de NAVO over Oost-Westvraag
stukken. Een nieuw conflict is waarschijnlijk door de 
sterk ideologische lading die Washington aan de rela
ties met Moskou geeft, op een moment dat belangrijke 
Westeuropese communistische partijen grote moeite 
hebben aan de Communistische partij van de Sowjet
Unie nog enige inspiratie te ontlenen. Cuba en vooral 
Nicaragua, voor Washington voorbeelden van com
munistische subversie in Amerika's achtertuin, zijn 

voor velen links in West-Europa ondanks alles toch 
vooral uitingen van gerechtvaardigd verzet tegen het 
Amerikaanse imperialisme en passen als zodanig eer
der in de catalogus van West-West dan in die van 
Oost-Westproblemen. 
We zien het anders in West-Europa; zo anders, dat 
van echte verbazing geen sprake is als een christen
democratische Bondskanselier de door hem zo ver
foeide Ostpolitik van de SPD voort probeert te zetten 
in een tijdperk waarin president Reagan de Sowjet
Unie een 'evil empire' noemt. Toch zullen we samen 
verder moeten, Europa en Amerika. Die opvatting is 
weinig omstreden in West-Europa. De NAVO, uit
drukking van de Amerikaanse-Europese relatie, staat 
fundamenteel nergens ter discussie. Waar echter toe
nemend over gedebatteerd wordt is de vraag hoe die 
tot nog toe op de bilaterale betrekkingen tussen de ver
schillende Europese hoofdsteden en Washington ge
baseerde relatie omgebouwd kan worden tot een struc
tuur die meer recht doet aan Westeuropese verlangens 
en ambities. De Amerikanen doen alsof ze daar nog 
meer voor zijn dan sommigen onder ons. Nog op 31 
januari, j.l. liet minister Schultz zich zeer positief uit 
over 'newand creative thinking' in West-Europa 
'about the continuing pursuit of political unity, and 
about strenghtening Western European cooperation 
in the defense field. ' Hij constateerde daarbij overi
gens wel 'a new awareness, for example, of the impor
tance of strenghtening conventional defenses, as a 
way of bolstering Europe's security while reducing 
NA TO's reliance on nuc/ear weapons'. Na de brief 
van Burt moeten we overigens aannemen dat voor het 
State Department die laatste constatering een grotere 
politieke betekenis heeft dan die eerste, positieve uitla
ting. Senator Sam Nunn 's pogingen om West-Europa 
er toe te krijgen de in 1977 (kabinet-Den Uyl!) beloof
de drie procent reële groei van de defensie-inspanning 
nu eindelijk eens te realiseren wijzen in dezelfde rich
ting: de Amerikanen willen dat West-Europa, door de 
eigen inspanning te vergroten, de Amerikaanse - met 
name de nucleaire - minder direct nodig heeft. 
Senator Nunn, een van de weinige leden van het Ame
rikaanse Congres die de Centraaleuropese situatie 
goed kent, zal z'n tot nog toe mislukte pogingen om 
tot vermindering van het aantal Amerikaanse soldaten 
in Europa te komen als de Europeanen de drie procent 
reële stijging van de defensielasten niet halen, wel 
voortzetten. Succes voor Nunn is niet ongevaarlijk. 
De Amerikaanse troepen in Europa vormen steeds 
meer het hart van de Amerikaanse-Europese veilig
heidsrelatie. De 'reliance on nuclear weapons' wordt 
minder. Het is een proces dat al jaren op gang is en 
door kruisraketten en Pershings niet te stoppen valt. 

Economische conflicten belangrijker 
De transatlantische dialoog, de afgelopen jaren zo ge
domineerd door de nucleaire problemen, verschuift 
dus weer naar de conventionele problematiek. Makke
lijker wordt de discussie daardoor niet. Niet alleen een 
nieuw Nunn-amendement, ook de invulling van het 
door de NAVO-Raad in principe besloten Follow-on 
Forces Attack (Fofa), de personeelssterkte-problema-
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tiek als gevolg van demografische factoren, met name 
in de Bondsrepubliek, in dat verband ook de toene
mende druk de verdediging meer aan machines dan 
aan mensen over te laten en daarmee samenhangend 
de vraag waar dat oorlogstuig dan wel gekocht moet 
worden, het zijn onderwerpen die een waarborg bie
den voor de levendigheid van de transatlantische dia
loog in de komende jaren. 
De nucleaire vragen zijn dan zeker nog niet van tafel. 
Het is niet uit te sluiten dat de Russisch-Amerikaanse 
onderhandelingen in Geneve over ruimtewapens, stra
tegische kernwapens en middellange afstandsraketten 
nog jaren duren en dan ook nog zonder concrete resul
taten eindigen, Waarnemers van het Geneefse gebeu
ren sluiten echter overeenstemming evenmin uit. Die 
zou betrekking moeten hebben op het aan banden leg
gen van ontwikkelingen in de ruimte in ruil voor een 
aanzienlijke reductie van strategische kernwapens, 
met name van de meerkoppige (geMIRV-de) lange-af
standswapens. Of zo'n compromis bereikbaar is zon
der een gelijktijdig besluit over een drastische vermin
dering van het aantal middellange afstandswapens in 
Europa, zonder dat in het totaalpakket de sterk te mo
derniseren Franse en Britse kernmachten mede wor
den betrokken? Veel, hangt af van de mate van over
eenstemming die tussen Russen en Amerikanen kan 
worden bereikt over de manier waarop de verdediging 
tegen vijandelijke raketten mag worden georgani
seerd. 
Zolang die overeenstemming niet in zicht komt is het 
voor welke Amerikaanse president dan ook van veel 
groter belang te onderzoeken wat de praktische 
perspectieven van SDI, de kosten van dat program en 
de mogelijke effecten ervan zowel op de ontwikkeling 
van de civiele technologie als op de stabiliteit van de 
afschrikking zijn, dan wat de Europeanen ervan vin
den. Tot nog toe is er ook weinig reden zich over die 
Europese opvattingen erg druk te maken. Tijdens de 
voorjaarsvergadering van de Westeuropese Unie in 
Bonn was er geen begin van Europese overeenstem
ming. Hoewel er veel scepsis is over de reële mogelijk
heden van 'Star Wars' en zowel de gevaren ervan voor 
de nucleaire stabiliteit als voor de positie van West
Europa worden onderkend, hebben de meest West
europese landen zich met begeerte gestort op het lok
vogeltje van deelname aan het tientallen miljarden 
vergende onderzoeksprogram. Een Frans plan voor 
meer op de civiele sector gericht onderzoek, dat wat te 
vroeg 'Eureka' gedoopt werd, kreeg tot nog toe slechts 
tot niets verplichtende steun. 
Toch is het waarschijnlijk dat de economische proble
men in de West-Westrelatie de militaire zullen over
schaduwen. Paul Volcker, de chef van de Federale 
Bank, wordt niet moe te waarschuwen voor de gevol
gen voor anderen, voor ons van het wegzuigen door 
Amerika van het spaargeld van de Japanners en de 
Westeuropeanen. Het economische herstel van West
Europa, buiten de export-sector, wordt erdoor be
moeilijkt, dat van de VS blijft, door een nog dure dol
lar, door een te hoge rentestand, onzeker. Met name 
de prijs van de dollar maakt de Europese staalexport 
tot een bijna permanente bron van West-Westcon-
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fIict. Amerikaans protectionisme dreigt trouwens ook 
in andere sectoren van de industrie. Dank zij de hoge 
dollarkoers is het traditionele conflict over landbouw
subsidies tot nog toe hanteerbaar gebleken. Maar als 
de Amerikanen hun eigen subsidies sneller afbreken 
dan de EG het eigen landbouwbeleid kan hervormen 
- en dat zullen ze naar alle waarschijnlijkheid - dan 
krijgt de toch al door grote financiële problemen ge
plaagde EG het nog bijzonder moeilijk. Tenslotte het 
belangrijke terrein van de overdracht van technologi
sche kennis: juist op dit voor de toekomst zo belangrij
ke terrein zijn de gevoeligheden aan beide kanten van 
de Atlantische Oceaan bijzonder groot. Het op een 
Amerikaans congres niet toelaten van een Europees 
wetenschapper doet al een storm ontstaan, het belem
meren van de overdracht van hoogwaardige technolo
gische kennis zou nog heel wat ernstiger gevolgen heb
ben. Veel bewijzen voor het tot stand komen van der
gelijke belemmeringen door overheidsingrijpen zijn er 
tot nog toe niet. Het vermoeden dat er barrières wor
den opgericht leidt echter nu al tot een klimaat, dat 
door Europees wantrouwen wordt beheerst. 

Vooruitgang komt niet vanzelf 
Kan West-Europa al deze uitdagingen aan? Bedrei
ging van buiten is in het algemeen een betere motor 
voor eenheid dan eigen politieke wil. Na de beslissing 
van de Europese ministerraad met betrekking tot uit
breiding, eigen middelen en Britse bijdrage komt er 
wat meer tijd beschikbaar om vraagstukken als dat 
van de technologische ontwikkeling aan te pakken. 
Met de interne markt is, en wordt nog steeds, voort
gang geboekt. Het Esprit-project is een voorbeeld, dat 
aantoont dat de EG een instrumentarium kan ontwik
kelen en enig geld kan vinden, om op het terrein van de 
informatica verder te komen. Met het Europese Mo
netaire Stelsel wordt, vooral via de ECU, stap voor 
stap, soms minder door politieke besluiten dan door 
ontwikkeling op de kapitaalmarkt, vooruitgang ge
boekt. De voorzitter van de Europese Commissie, De
fors, is niet zonder optimisme als het erom gaat uit die 
ontwikkelingen ook een sterkere Europese wil af te lei
den om gezamenlijke standpunten naar buiten uit te 
dragen en daarbij resultaten te boeken. De komende 
GA TT -ronde en de daaraan parallel te houden inter
nationale monetaire conferentie zullen duidelijk ma
ken of dat optimisme terecht is. 
Geen slechte ontwikkelingen dus. Maar Europa zal 
zich aanzienlijk meer moeten inspannen wil het in 
staat zijn zich zowel op de eigen als op de wereldinarkt 
de Japanners en de Amerikanen van het Iijfte houden . 
Te grote passiviteit draagt er toe bij dat premier Naka
sonevan Japan achteraf gelijk kan krijgen en dat we in 
1985 al het tijdperk van het Pacific Basin zijn inge
gaan. 
Vorig najaar, kort nadat hij aangewezen was om 
Gaston Thorn op te volgen, heeft Jacques Delors uit
eengezet wat zijn motieven waren om een machtsposi
tie in Frankrijk in te ruilen voor een van de meest on
dankbare posities in Europa. 'Ach', zei hij toen, 'de 
Europese landen hebben de keus tussen vooruitgang 
of neergang. De samenwerking in de Europese Ge-



meensehap is er bepalend voor of het de ene of de an
dere kant uitgaat. ' 
Zonder vooruitgang in de Gemeenschap op het gebied 
van de interne markt, op dat van de technologische sa
menwerking, zonder versterking van de monetaire sa
menwerking zullen de lidstaten onvoldoende in staat 
zijn de economische groei te bevorderen en de werk
loosheid te bestrijden. Zonder die vooruitgang zal het 
in de wereld unieke Westeuropese model, dat van de 
sociale welvaartsstaat, toenemend onder druk komen 
te staan en komt het zelfstandig bestaan van zelfs de 
grootste van onze multinationale ondernemingen in 
gevaar. Zonder een aanzienlijke versterking van de 
Europese samenwerking wordt het ook steeds moeilij
ker buiten de EG invloed uit te oefenen. De verklarin
gen van de Europese Politieke Samenwerking leggen 
tot nog toe weinig meer gewicht in de schaal dan reso
luties van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties. Willen we echt iets doen aan het schuldenpro
bleem van derde wereldlanden, aan de rechten van Ni
caragua in Centraal-Amerika of aan die van de mens 
in Turkije dan is meer Europese samenwerking een 
voorwaarde. De afwezigheid van West-Europa bij de 
Geneefse onderhandelingen, die voor de veiligheids
problematiek van ons gebied van zo wezenlijke bete
kenis zijn, geeft aan dat het op dat terrein al niet an
ders is. 
Vooruitgang komt niet vanzelf. De huidige samenwer
king in de EG, die van de zuiver nationale belangenbe
hartiging voor de korte termijn, leidt er niet toe. 
Slechts van twee van de tien lidstaten kan men zeggen 
dat ze een Europees beleid hebben. Dat zijn Engeland 
en Frankrijk. Het Engelse beleid zou men kunnen 
kwalificeren als dat van de 'negatieve integratie'. Het 
streven is daarbij gericht op het tot stand komen van 
een volledig vrije interne markt door het afbreken van 
de bestaande belemmeringen voor een vrij verkeer van 
goederen, diensten en kapitaal. Frankrijk is geen te
genstander van die negatieve integratie. Wel meent het 
dat de afbraak van de belemmeringen voor een echte 
interne markt vergezeld moet gaan van een betere be
scherming van de EG aan de buitengrens. Waar het 
Franse beleid zich echter vooral onderscheidt van het 
Britse, en daar zal een machtswisseling in Parijs wei
nig aan veranderen, is dat het ook 'positieve integra
tie' wil, dat het de instrumenten van de EG wil gebrui
ken voor regionaal en sociaal beleid, voor technologi
sche samenwerking, voor regulering kortom. De hui
dige Nederlandse regering is op hoofdlijnen een voor
stander van de Britse lijn . Dat weerspiegelt de invloed 
die de minister van Financiën in het Europees beleid 
verworven heeft. 
De Britse benadering getuigt van een ernstige onder
schatting van de gevaren van een Noord-Zuidkloof in 
de EG en is gebaseerd op de illusie dat de armere lan
den in de EG bereid zijn een volledig vrije interne 
markt te accepteren zonder dat daar veel compensatie 
tegenover staat. 

PvdA kan niet tegen Amerika èn Europa tegelijk zijn 
Na de beslissingen van de Europese Raad van Brussel 
dit voorjaar met betrekking tot een extra financiële in-

spanning ten behoeve van de Mediterrane gebieden is 
het arm-rijk probleem weer even bezworen. Maar het 
probleem blijft zolang de grote welvaartverschillen 
blijven. De socialisten in de EG, hoewel in het 'beta
lende' Noorden wat zuiniger dan in het 'ontvangende' 
Zuiden hebben elkaar op dit punt tot nog toe redelijk 
kunnen vinden. De nucleaire kloof is minder makke
lijk overwinbaar en wordt, door de neiging het liever 
eens te zijn onder gelijkgezinden (Scandilux en Euro
sud) dan in het kader van de Federatie van Socialisti
sche partijen in de EG een gemeenschappelijke bena
dering te zoeken, ook niet smaller. Het beter benutten 
van de mogelijkheden van de Federatie zou niet alleen 
de positie van de socialisten in West-Europa verster
ken, het zou bij voorbeeld ook de Noren, eventueel via 
een voortzetting van Scandilux, een reële re verbinding 
met West-Europa geven dan ze nu hebben. Een plei
dooi voor meer samenwerking, met name met de 
Franse socialisten, kan in de PvdA zelden op een war
me ontvangst rekenen. Ik blijf er echter bij: willen we 
onze invloed gebruiken voor het tot stand komen van 
meer Europese identiteit in de West-Westrelatie, wil
len we Europa een reëel gewicht geven in de Oost
Westdialoog, dan zullen we dat op zijn minst als Euro
pese socialisten gezamenlijk moeten doen. 
Welke koers de EG uiteindelijk zal varen wordt be
paald door wat er in de Bondsrepubliek gebeurt. On
danks alle Europese liefdesverklaringen van Bonds
kanselier Kohl is onduidelijk of de regering in Bonn 
een Europees beleid heeft en wat dat dan wel zou kun
nen wezen. In Parijs en Brussel vraagt men zich af of 
Bonn, onder invloed van minister Stoltenberg , niet be
zig is zich los te maken uit de Gemeenschap om op 
eigen kracht verder te gaan. Voorlopig staat niet meer 
vast dat dat Stoltenberg een Sleeswijk-Holsteiner is , 
die nog beter op de centen probeert te passen dan zijn 
collega Ruding en met de Europese Gemeenschap 
nooit veel affiniteit heeft gehad . Juist door de Duitse 
houding in de EG is voor de toekomst van de Europese 
samenwerking van het allergrootste belang wat zich 
op het zijveld van de Frans-Duitse samenwerking af
speelt. Met name in de tijd van kanselier Schmidt en 
president Giscard is de door De GaulIe en Adenauer 
besloten Frans-Duitse dialoog van grote betekenis ge
worden . De laatste tijd vormt de militaire samenwer
king, zowel die met betrekking tot gezamenlijke wa
pen produktie als die welke gericht is op een betere 
coördinatie tussen de Franse en Duitse strijdkrachten 
in de Bondsrepubliek een bestanddeel van toenemend 
belang. Inschattingen met betrekking tot een afne
mende Amerikaanse inzet ten behoeve van West
Europa spelen daarbij ongetwijfeld een belangrijke 
rol. Het Franse besluit tot oprichting van een ook voor 
Centraal-Europa bedoelde snelle interventiemacht is 
een teken dat de dialoog van meer dan voorbijgaande 
aard is . 
Duits-Franse samenwerking op militair gebied kop
pelt de Bondsrepubliek automatisch nauwer aan de 
EEG. De onlangs nieuw leven ingeblazen WEU, die 
.op zichzelf nog van weinig betekenis is , kan een be
langrijk instrument worden om Frankrijk verder in de 
discussie over de verdediging van West-Europa te be-
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trekken. De WEU wordt immers het enige orgaan 
waar de Franse minister van defensie zes van zijn 
Europese collega's regelmatig kan ontmoeten. Niet al
leen voor de discussie over wapenaankoopbeleid is dat 
van belang (de IEPG, het Europees overleg waarin de 
Fransen op lager niveau vertegenwoordigd zijn, houdt 
zich daar dan ook al mee bezig), veel meer betekenis 
moet worden gehecht aan het feit dat de WEU uit kan 
groeien tot een forum waar de problematiek van de 
centrale sector, of wel de verdediging van het grootste 
deel van de Bondsrepubliek, met regelmaat door de 
meest betrokkenen, buiten de Amerikanen, bespro
ken kan worden. Het Frans-Duitse gesprek kan daar
door tot het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Italië 
worden uitgebreid. Zowel de al vermelde conventione
le ontwikkelingen, van Nunn tot Fofa, als de proble
men rond de Franse nucleaire en conventionele be
trokkenheid bij de verdediging van de Bondsrepubliek 
kunnen de WEU tot een belangrijk instrument van 
overleg maken. De WEU zal zeker niet in de plaats ko
men van de Frans-Duitse dialoog. Zo'n ontwikkeling 
is ook niet wenselijk. Het zou bij voorbeeld het inpas
sen van de Franse snelle interventiemacht in de verde
diging van de BRD kunnen bemoeilijken. Tegelijk 
echter is het onwenselijk dat alleen Frankrijk en de 
Bondsrepubliek diepgaand hun militaire relaties 
bespreken. 
Wat moet er aan het Nederlands beleid worden bij
gesteld om aan de uitspraak van het veertiende con
gres van de socialistische partijen in de EG gevolg te 
geven? Ons land speelt momenteel in de EG geen rol 
van betekenis. Op het terrein van de Europese Politie
ke Samenwerking en de WEU zijn we voorzichtig, 
bang zelfs voor de mogelijke consequenties voor de 
Atlantische relaties. Het lijkt wel of het door binnen-

Publicatie over inkomensverdeling 

Onlangs verscheen bij de Wiardi Beckman Stichting in de 
reeks Economische Notities nummer IS, Verdienen en Ver
delen, over het beleid ten aanzien van de secundaire inko
mensverdelen. In een discussiestuk dat het grootste deel van 
de notite beslaat, schetst WBS-medewerker Paul de Beer de 
hoofdlijnen van een nieuw stelsel van sociale zekerheid en 
van loon- en inkomstenbelasting. Hij bepleit een volledig 
geïndividualiseerd stelsel van sociale zekerheid waarin een 
uitkering is opgebouwd uit een basisuitkering op het niveau 
van hel individuaal sociaal minimum en een bovenminimale 
uitkering die is gerelateerd aan het vroegere loon. (De boven
minimale uitkering neemt, afhankelijk van leeftijd of ar
beidsverleden, met het verstrijken van de uitkeringsduur ge
leidelijk af. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werk
lozen en arbeidsongeschikten.) 
In hel belastingstelsel dat De Beer schetst worden ongehuw
den volgens een ander schijventarief belast dan gehuwden om 
compensatie te bieden voor het draagkrachtvoordeel van een 
gezamenlijke huishouding. Samenwonenden kunnen op ver
zoek het z.g. splilling-systeem toepassen, wat inhoudt dat de 
verschuldigde belasting wordt berekend over hun gemiddelde 
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lands-politieke overwegingen ingegeven kruisraket
tenbesluit, dat dwars ingaat tegen alles wat tot 1 juni 
vorig jaar onder samenwerking in de NAVO wordt 
verstaan, Van den Broek en Van Eekelen tot een bijna 
welhaast slaafs volgen van de Atlantische lijn heeft 
veroordeeld. Het huidige duo op Buitenlandse Zaken 
wordt daarbij door de minister van Financiën krachtig 
ondersteund. Nederland, notabene nog steeds een net
toverdiener is termen van inkomsten en uitgaven uit 
het Europese oriëntatie- en garantiefonds voor de 
landbouw, bevindt zich tegenwoordig te vaak in het 
gezelschap van netto-betalers als het Verenigd Ko
ninkrijk en de Bondsrepubliek om nog aanspraak te 
kunnen maken op welke prijs van Europagezindheid 
dan ook. 
Niet op Bonn en Londen moet het beleid worden af
gestemd, maar op Bonn en Parijs. Alleen langs die 
weg kan worden bijgedragen aan het versterken van 
die in Madrid zo benadrukte eigen Europese identiteit. 
Voor velen in de PvdA zal dat geen gemakkelijke 
koerswijziging zijn. De verleiding blijft groot tegen èn 
Amerika èn Europa te zijn. Omdat op die manier nau
welijks één doelstelling van buitenlandse politiek ver
wezenlijkt kan worden lijkt het mij verstandig de keu
ze voor Europa te doen, zowel vanwege onze binnen
landse politieke programmatische doelstellingen als 
vanwege de buitenlandse politiek. Ik weet, van de 
Amerikaanse kernmacht helpt ons dat niet af en het 
geeft ons de Franse erbij. Maar die Franse kernmacht 
zal net zo min als de Amerikaanse ooit een Europese 
kernmacht worden. Daarom, voorzichtig maar vast
beraden op weg naar een onafhankelijker Europa, 
'zowel politiek als economisch, veiligheidsvraagstuk
ken inbegrepen.' 

inkomen, zodat paren met een uiteenlopend inkomen geen 
nadeel ondervinden van de belastingprogressie. (Als een van 
beide partners niet of nauwelijks eigen inkomen heeft wordt 
evenwel gecorrigeerd voor het draagkrachtvoordeel van de 
huishoudelijke arbeid.) 
Ton Haselbekke (Erasmusuniversiteit Rotterdam), Hans 
Kombrink en Elske Ter Veld (beiden Tweede-Kamerlid voor 
de PvdA), Chris Driessen (FNV), Hieke Snijders-Borst (be
lastinginspecteur) en Geke Faber (Rooie Vrouwen) leveren in 
de notitie commentaar op de voorstellen van De Beer. (Zij 
hebben onder meer kritiek op de sterke nadruk die De Beer 
legt op inkomenscorrecties in de secundiare sfeer, zijn gerin
ge aandacht voor de financieringsproblematiek ten aanzien 
van de sociale zekerheid en het toepassen van het splitting
systeem in de belaslingheffing. 

Verdienen en Verdelen, Economische Notitie nummer IS, is 
verkrijgbaar door overmaking van f 7,50 op postgiro 347 97 
00 ten name van PvdA-Brochures, Amsterdam, onder ver
melding van: bestelnummer 756. 



De parlementaire controle na RSV 

Met de publikatie van het eindrapport van de enquête
commissie RSV is de parlementaire controle op het re
geringsbeleid nadrukkelijk in discussie gekomen. De 
RSV-enquête heeft duidelijk aangetoond, dat er aan 
de controle op het gevoerde beleid het een en ander 
schortte. In dit artikel passeert de RSV-enquête nog
maals de revue vanuit het perspectief van de parlemen
taire controle. 

Gering gebruik van de parlementaire enquête 
Sinds 1848 beschikt de Tweede Kamer over het recht 
van enquête, waarmee zij zelfstandig - zonder tus
senkomst van de regering - kan beslissen een onder
zoek in te stellen. In 1887 kende de grondwetgever het 
recht ook aan de Eerste Kamer en de verenigde verga
dering toe. Hoe belangwekkend dit recht ook was, het 
instrument leende zich niet of nauwelijks om controle 
op het regeringsbeleid uit te oefenen. Tot enkele jaren 
geleden mocht een parlementaire enquête-commissie 
niet eens een minister horen. Ministers konden slechts 
in pleno door de Kamers geïnterpelleerd worden. 
Ambtenaren konden zich bovendien ook nogal ge
makkelijk verschonen de gevraagde inlichtingen te 
verstrekken door zich op de minister te beroepen . Ge
voegd bij andere belemmeringen, wekt het weinig ver
bazing, dat er zo zelden van het recht gebruik is ge
maakt: in totaal slechts negen maal, waarvan acht on
derzoeken in de vorige eeuw. De regeringsgezinde 
meerderheid in de Kamer stelde de minderheid niet in 
staat van het enquête-recht gebruik te maken bij de 
controle op het regeringsbeleid.' Voor zijn medewet
gevende taak had het parlement er niet zo'n behoefte 
aan zelf onderzoek te verrichten. Het beschikte over 
goede alternatieve informatie-middelen en -kanalen, 
met name het recht van interpellatie en het vragen
recht. Indien de meerderheid van de Kamer een onder
zoek gewenst achtte, bleek de regering trouwens al 
gauw bereid hieraan gevolg te geven. 
Een jaar of tien geleden werd vanuit de Kamer het ini
tiatief genomen het 'geduchte wapen' van de parle
mentaire enquête op te poetsen. Het bleek mogelijk 
- via een initiatief-voorstel van De Vries (PvdA) c.s ., 
waaraan alle grote partijen meewerkten - de uit 1850 
stammende Enquêtewet enigszins aan de eisen van de 
tijd aan te passen. 2 Die wet kende al vanaf het begin 
verregaande bevoegdheden toe aan een enquête-com
missie. Deze kon ondermeer getuigen dagvaarden, 
hen onder ede horen en weigerachtige getuigen zelfs 
laten gijzelen. 
Sinds de wijziging van 1977 kan een enquête-commis
sie ook ministers en staatssecretarissen horen en zelfs 
dagvaarden. De verhoren vinden in principe nu ook in 
het openbaar plaats. De Wet op de Parlementaire En-

quête bevat sinds 1977 bovendien een bepaling dat een 
enquête-commissie' inzage in schriftelijke stukken 
- 'bescheiden' - kan verlangen. Daarnaast werd het 
- althans in naam - iets gemakkelijker gemaakt 
voor de Kamer om te besluiten een enquête te houden. 
De belangrijkste belemmering uit het verleden om een 
parlementaire enquête naar het regeringsbeleid te hou
den, bleef bestaan. De meerderheid van de Kamer 
moest nog steeds met een enquête-voorstel instem
men, anders kwam het onderzoek er niet. 

Doorbraak: minderheidsrecht op enquête 
Inzake een minderheidsrecht op enquête deed zich ver
volgens een belangrijke doorbraak voor bij de debat
ten over de Grondwetsherziening, Naast de PvdA en 
de PPR (partijen die zich al meermalen voor een min
derheidsrecht op enquête hadden uitgesproken) kwam 
het CDA met eenzelfde geluid. Bij monde van Faber, 
die tevoren al een amendement had ingediend om het 
zogenaamde inlichtingenrecht aan individuele Kamer
leden toe te kennen, pleitte het CDA voor een situatie, 
zoals die ook in de Bondsrepubliek bestaat. Een ge
kwalificeerde minderheid kan daar een enquête af
dwingen, maar de Bondsdag formuleert zelf de op
dracht aan de enquête-commissie en regelt ook de sa
menstelling van de commissie , Faber motiveerde zijn 
vervolgens ingediende amendement om een vijfde deel 
van de Kamers het recht toe te kennen met de constate
ring dat de oppositie een belangrijke bijdrage levert 
aan de controle op het regeringsbeleid. Daartoe moet 
die oppositie dan ook voldoende geëquipeerd zijn . 
Binnen korte tijd leek er een brede overeenstemming 
van links tot rechts te zijn ontstaan, ondanks een bij
zonder negatief advies van de Raad van State. Zoals 
bekend is het toch niet doorgegaan. 3 Ondanks een 
gloedvolle verdediging van het voorstel door Van 
Thijn als minister van Binnenlandse Zaken, verwierp 
de Eerste Kamer in 1982 dit onderdeel van de Grond
wetsherziening in tweede lezing. CDA en VVD stem
den in grote meerderheid tegen het voorstel. De VVD 
was vooral tegen op grond van mogelijke inbreuk op 
de privacy van getuigen, het CDA was benauwd voor 
wat het noemde 'acties beschadiging lijsttrekkers' . 

Een enquête-voorstel inzake RSV 
Negen maanden na de verwerping van het minder
heidsrecht op enquête in de Eerste Kamer werd de 
vraag naar de opstelling van het CDA en de VVD in de 
Tweede Kamer actueel. Daags nadat de Rotterdamse 
rechtbank surséance van betaling verleende aan het 
·Rijn-Schelde-Verolme-concern, stelde Eshuis (CPN) 
aan de Kamer voor een parlementaire enquête te hou
den naar uiteenlopende aspecten van het regeringsbe-
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leid ten aanzien van RSV in de afgelopen jaren. 4 

Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat de enquête er 
zou komen. Wel spraken alle partijen zich voor een 
diepgaand onderzoek uit. Terwijl alle linkse partijen 
via hun leden in de Vaste Kamercommissie voor Eco
nomische Zaken een uitgesproken voorkeur voor een 
parlementaire enquête hadden, bleken CDA en VVD 
hier juist anders over te denken. 
Net toen beide na enige weken touwtrekken op één lijn 
leken te komen in een gezamenlijke afwijzing, beslo
ten beide partijen toch in te stemmen met een parle
mentaire enquête naar het regeringsbeleid ten aanzien 
van RSV. In een vergadering van de Vaste Commissie 
voor Economische Zaken hielden enkele woordvoer
ders van de kleine linkse partijen CDA en VVD voor, 
dat deze, gezien hun recentelijk gebleken voorkeur 
voor een minderheidsrecht op enquête, nu toch niet 
een voorstel af konden wijzen, waar alle partijen ter 
linkerzijde zozeer voor pleitten. 
Dit beroep leverde binnen enkele dagen een onver
wacht resultaat op. Nadat eerst Jacobse en met hem de 
hele VVD-fractie er gevoelig voor bleek, kon ook het 
CDA niet meer achterblijven. Amper twee weken later 
stemde vrijwel de hele Kamer voor het door de Vaste 
Commissie voor Economische Zaken uitgewerkte 
enquête-voorstel. 
Het aanvaarde voorstel blonk overigens niet uit door 
helderheid, zoals de enquête-commissie al snel moest 
constateren. Het sprak alle~n over het regeringsbeleid, 
terwijl de commissie meende ook het reilen en zeilen 
van RSV te moeten onderzoeken. In het algemeen viel 
op hoe weinig verschillende leden van de Kamer van de 
essentie van de bepalingen uit de Wet op de Parlemen
taire Enquête en de toepasselijke regels uit het Regle
ment van Orde van de Tweede Kamer op de hoogte 
waren. l 

Werkwijze en procedures 
De eind mflart 1983 ingestelde enquête-commissie rea
liseerde zich na enige maanden dat het vanuit het oog
punt van parlementaire controle niet alleen van belang 
was de wijze van werken zorgvuldig te bepalen, maar 
deze werkwijze ook nauwkeurig vast te leggen. Dat 
leidde bij haar eindrapportage tot een apart deel, 
waarin de gevolgde werkwijze en procedures helder 
uiteengezet zijn. 6 De enquête-commissie zelf had het 
overigens als een uitdaging en eigenlijk ook als een 
voordeel ervaren dat haar vrijheid van handelen zo 
groot was. De wijze van werken van voorgaande en
quête-commissies bleek in elk geval - voor zover al te 
achterhalen - niet of nauwelijks richtinggevend. 
Bij de aanvang van haar werkzaamheden besloot de 
commissie nadrukkelijk van haar bevoegdheden ge
bruik te maken. Te horen getuigen en deskundigen 
zouden in elk geval de eed of belofte af dienen te leg
gen. Men wenste daarbij één lijn te trekken om niet de 
indruk te wekken de ene getuige betrouwbaarder te 
achten dan de andere. Indien de betrokkenen niet op 
een vriendelijke uitnodiging voor een verhoor in zou
den gaan, konden zij een dagvaarding verwachten. 
Zodra getuigen of deskundigen zouden weigeren be
paalde inlichtingen te verstrekken, zou de enquête-
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commissie hiervan proces-verbaal op laten maken en 
de zaak aan de rechter voorleggen. Het ging er in een 
zodanig geval ook om jurisprudentie over de in de Wet 
op de Parlementaire Enquête genoemde verschonings
gronden te doen ontstaan. Jurisprudentie over deze 
materie ontbrak immers volledig, hetgeen noch voor 
getuigen en deskundigen noch voor een enquête-com
missie erg aantrekkelijk is. Dat geldt voor de onder
zoekscommissie temeer, omdat de verschoningsgron
den nogal ruim geformuleerd zijn. 
Van beslissende betekenis voor het welslagen van het 
omvangrijke en gecompliceerde onderzoek zijn stellig 
het door deskundigen uitgevoerde vooronderzoek ge
weest alsmede de soepele opstelling van de enquête
commissie, waardoor zij binnen enkele maanden de 
meeste relevante bescheiden heeft weten te bemachti
gen. 
De aangeschreven ministers, de Nationale Investe
ringsbank en ook RSV bleken bereid de commissie alle 
relevante stukken te doen toekomen op voorwaarde 
dat zij in een latere fase alsnog een beroep op een ver
schoningsgrond zouden kunnen doen; een in proces
rechtelijk kader opmerkelijke procedure. Indien de 
commissie zich minder soepel had opgesteld, was bet 
onderzoek onherroepelijk vastgelopen in gerechtelij
ke procedures over de vraag of de commissie nu wel of 
niet recht op inzage had in talloze bescheiden. Vanaf 
de maand mei, kreeg de commissie nu letterlijk karre
vrachten materiaal bezorgd. Gedurende vele maanden 
kwamen daar dan nog nieuw opgespoorde stukken 
bij. Het vooronderzoek is onder verantwoordelijk
heid van de commissie door deskundigen uitgevoerd. 
Daarbij was zowel een extern team ingeschakeld, dat 
alle informatie over en vanuit RSV zou uitwerken als 
een intern team dat de materie vanuit de overheid be
naderde . 
Bijna een jaar na de installatie van de commissie was 
zij aan het horen van getuigen en deskundigen toe, het 
eigenlijke onderzoek. Heel Nederland heeft via Den 
Haag Vandaag van delen van de verhoren getuige kun
nen zijn. Het is met name dit aspect van de openbaar
heid, waardoor het onderzoek zo'n grote weerklank 
zou ondervinden. Voor het eerst werden zittende mi
nisters over hun eigen beleid door een enquête-com
missie ondervraagd, met ex-bewindslieden, kamerle
den, ambtenaren en vanzelfsprekend bestuurders van
uit het RSV-concern. 

Enkele interessante kwesties 
De enquête-commissie heeft in een tweetal gevallen 
aan de beleidslijn vastgehouden, dat ze niet zou wij
ken voor een weigering op vragen te antwoorden en 
dat ze zich al helemaal niet neer zou leggen bij onware 
antwoorden. De heer Van Rijn - opvolger van de 
heer Stikker als president-directeur van RSV - wei
gerde te antwoorden op vragen naar de commissiegel
den, die RSV betaalde aan tussenpersonen. Van Rijn 
deed een formeel beroep op het artikel 18 van de Wet 
op de Parlementaire Enquête. Door wel te antwoor
den zou hij naar zijn overtuiging de belangen van nog 
bestaande RSV-onderdelen schaden, en dat kon vol
gens dewet niet van hem verlangd worden. De voorzit-



ter liet van de gang van zaken proces-verbaal opmaken 
door de griffier van de commissie. De commissie heeft 
de zaak aan de rechter voorgelegd. Voor alle duide
lijkheid: de gevraagde informatie was bij de enquête
commissie wel bekend - mogelijkerwijs niet in de
tail - vanuit de door RSV overgelegde bescheiden. 
De commissie mocht evenwel geen gebruik maken van 
deze informatie, omdat president-directeur Van Rijn 
in een latere fase weigerde in het openbaar de informa
tie te herhalen . Verwacht mag intussen worden, dat de 
rechter de heer Van Rijn in het gelijk zal stellen. 7 

Mocht de rechter in laatste instantie toch een an
dersluidende uitspraak doen, dan zijn er tegen die tijd 
waarschijnlijk al nieuwe kamerverkiezingen geweest. 
De enquête-commissie, niet gedechargeerd, zal dan 
nog wel bestaan al zal ze qua samenstelling wel sterk 
verschillen van de huidige. 
Bij het laatste verhoor van RSV-president-commissa
ris De Vries ontstond aan de kant van de enquête-com
missie de verdenking van meineed. Van vragen en ant
woorden werd ook in dit geval proces-verbaal opge
maakt. De officier van Justitie heeft in begin 1985 na 
enkele lange verhoren van de heer De Vries besloten 
een strafrechtelijk vooronderzoek in te stellen. 
Staatsrechtelijk en politiek interessant is vervolgens 
dat premier Lubbers de voorzitter van de enquête
commissie in staat stelde van de notulen van enkele 
ministerraadsvergaderingen kennis te nemen. De Wet 
op de Parlementaire Enquête bepaalt sinds 1948 ech
ter nadrukkelijk in artikel 21, lid 2: 
'Evenwel wordt van stukken, weergevende de behan
deling van zaken ter vergadering van de Raad van Mi
nisters niet anders verstrekt dan een door de Minister
President ondertekend uittreksel vermeldende de in 
die Raad gevallen beslissingen. ' De enquête-commis
sie had premier Lubbers om een zodanig uittreksel ge
vraagd ten aanzien van het kabinets-besluit uit mei 
1979 van wat vervolgens de blanco-cheque van Van 
Aardenne is gaan heten. De premier wilde er zijn vin
gers niet aan branden en stelde voor commissie
voorzitter Van Dijk als enige van de notulen kennis te 
laten nemen. De enquête-commissie ging hiermee ak
koord. Achteraf is gebleken, dat die notulen bijzonder 
verwarrend waren. Van Dijk en Lubbers lazen er in elk 
geval niet hetzelfde in. Volgens van Dijk heeft de mi
nisterraad in het geheel geen besluit genomen. Lub
bers wilde of durfde zich zoals gezegd niet uit te spre
ken. De niet door de enquête-commissie gehoorde ex
ministers Van Agt, Wiegel en Andriessen vielen Van 
Aardenne schriftelijk bij, dat het kabinet-Van Agt wel 
degelijk - en dan blijkbaar impliciet - het betrokken 
besluit heeft genomen. Zo kwam het kabinet-Van Agt 
op een heel aparte wijze in het nieuws: een impliciet 
besluit als afronding van vier warrige ministerraads
vergaderingen . 
Als komische noot kan hier overigens bij opgemerkt 
worden, dat de commissie in deel 3 van het eindrap
port meedeelt van twee belangrijke ministerraadsver" 
gaderingen de notulen te hebben aangetroffen tussen 
de stapels bescheiden. 8 De commissie vond de stukken 
zeer interessant, maar meende er op basis van het hier
voor gememoreerde artikel 21 lid 2 geen gebruik van te 

mogen maken. Die interpretatie van de wet van de zij
de van de enquête-commissie is overigens wat al te Iij
delijk. 9 Als de commissie op dit punt letterlijk aan de 
Wet op de Parlementaire Enquête vast had willen hou
den, had zij al helemaal niet in moeten gaan op het 
voorstel van de minister-president , dat de commissie
voorzitter de notulen in zou mogen zien. De commis
sie had er dan op moeten staan een uittreksel van de in 
de ministerraad genomen besluiten te willen ontvan
gen . 

Het eindrapport 
In de maanden oktober en november 1984 nam de po
litieke spanning rondom het door de enquête-commis
sie uit te brengen eindrapport toe. Bij de publikatie 
van het rapport bleek die terecht. De enquête-commis
sie noemde - anders dan menigeen verwacht had -
man en paard . De gemaakte fouten werden stuk voor 
stuk uitgediept en van commentaar voorzien. 10 Op al
le hoofdrolspelers in het RSV-drama werd forse kri
tiek geleverd ook al is in eerste instantie in de publici
teit vooral op Van Aardenne gewezen die de Kamer in 
1980 ronduit had misleid, waaraan de commissie 
- met de grootst mogelijke meerderheid - de beken
de kwalificatie 'onaanvaardbaar' toevoegde. Naast de 
huidige vice-premier moest echter ook de zittende mi
nister-president het ontgelden. In 1977 had minister 
Lubbers de Kamer ten onrechte belangrijke informa
tie onthouden . Een soortgelijk oordeel gaf de commis
sie over drie andere ministers. 
In de eindconclusies van het rapport zijn verder onder 
meer de volgende uitspraken te noteren met betrek
king tot het overheidsbeleid. 
Het beleid was doorlopend ontoereikend om de fun
damentele problematiek van de grote scheepsbouw op 
te lossen. Het gevoerde beleid was bovendien incon
sistent en ondoorzichtig. De belangrijkste kansen om 
in te grijpen werden door minister Van Aardenne in 
1978 en 1979 gemist. Van waarschuwingen van rege
ringswaarnemer Molkenboer aan zijn minister ont
brak elk spoor. De top van het Directoraat-Generaal 
voor Industrie op Economische Zaken was bovendien 
zwaar overbelast. Minister Van Aardenne zag zijn be
leid tenslotte in chaos eindigen . 
De communicatie en beleidsintegratie tussen Econo
mische Zaken en Defensie faalden volkomen onder 
het kabinet-Van Agt I. Dit resulteerde erin 'dat met 
een overgave, die aan de speeltafel niet zou hebben 
misstaan, in korte tijd honderden miljoenen aan de
fensiegeld aan RSV werden toevertrouwd. '1 1 Over de 
Nationale Investeringsbank merkt de commissie op, 
dat van enige corrigerende invloed van de bank op het 
beleid in de jaren zeventig - begin tachtig, geen spo
ren gevonden konden worden . 
Bij RSV trof de enquête-commissie tal van voorbeel
den van wanbeleid aan, op alle niveaus van de onder
neming. Vakbonden, ondernemingsraden en werfdi
recties droegen een grote mede-verantwoordelijkheid. 
Maar de eindverantwoordelijkheid lag bij het con
cern-bestuur. 
De kritiek op de Tweede Kamer mocht er ook zijn: de
ze droeg mede-verantwoordelijkheid voor het beleid 
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en de uitkomsten ervan. Voorzover de Kamer het be
leid kritiseerde was dat er met name op gericht steeds 
maar meer geld in RSV te pompen om de bestaande ar
beidsplaatsen in stand te houden. Of dat beleid wel 
kans van slagen had, onttrok zich aan het zicht van de 
Kamer. In het algemeen, de Kamer was vaak afwezig, 
onoplettend of vergeetachtig. 
Aan het slot van het eigenlijke eindrapport onthoudt 
de commissie zich ervan aanbevelingen aan de Kamer 
te formuleren . De commissie vestigt nog wel nadruk
kelijk de aandacht van de Kamer op een groot aantal 
hoofdzaken. Voor de controle van de Tweede Kamer 
is het met name van belang, dat zij een volledig inzicht 
krijgt in alle steunregelingen en in de toepassing van de 
regelingen, periodieke voortgangsrapportages over de 
effecten van de verstrekte steun, alsmede voldoende 
informatie over de te steunen bedrijven zelf. 
Het deel over de werkwijze en procedures eindigt wel 
met enkele aanbevelingen aan de Kamer . I 2 De aanbe
velingen hebben vooral betrekking op het werk van 
toekomstige enquête-commissies. 

Versterking van de parlementaire controle 
Nadat minister van Aardenne in december slechts een 
'voorwaardelijk groen licht' van het CDA kreeg, 
kwam het eindrapport in begin en eind februari - be
gin maart uitvoerig in discussie. 
In het debat van begin februari trokken de partijen 
van links tot rechts de conclusie, dat de parlementaire 
controle op het regeringsbeleid versterkt dient te wor
den . Daarbij kwamen van alle kanten suggesties en 
voorstellen tot verbetering. Het meest concreet waren 
de woordvoerders van PvdA en CDA, respectievelijk 
Meijer en Van der Sanden. De woordvoerders van de 
meeste andere partijen waren in hun beschouwingen 
overigens niet minder overtuigend . Vanuit het oog
punt van de parlementaire controle groeide het debat 
daarmee uit tot één van de interessantste van na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Een duidelijke meerderheid in de Kamer koos ervoor 
op een of andere wijze deskundigen in te schakelen bij 
de controle op de financiële consequenties van het 
voorgestane beleid. Mogelijkerwijs zal een kleine staf 
van deskundigen aan de vaste commissie voor de 
Rijksuitgaven worden toegevoegd. In hetzelfde kader 
is ook het belang van beleidsevaluatie door deskundi
gen in opdracht of in dienst van de Kamer benadrukt. 
Een meerderheid in de Kamer verlangt in het verleng
de hiervan op korte termijn uitbreiding van de be
voegdheden van de Algemene Rekenkamer. In de af
gelopen jaren is hier al meermalen op aangedrongen, 
zowel vanuit de Rekenkamer als uit het Parlement. 
Vervolgens is beklemtoond, dat de informatie
verstrekking èn de beheersing van de informatie ver
betering behoeft. Een en ander heeft zowel betrekking 
op de wijze, waarop de Kamer door de regering geïn
formeerd wordt, als ook op de organisatie en de 
dienstverlening van de ambtelijke diensten binnen de 
Kamer. 
Het recht van enquête lijkt door de RSV-enquête an
des te worden aangewend. Zo lieten de christen-demo
craten gedecideerd weten een nieuwe parlementaire 
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enquête niet uit de weg te gaan. In dit kader is het teke
nend, dat CDA-fractievoorzitter De Vries zelfs sprak 
van de enquêtes die tot het jaar 2000 nog gehouden 
zouden worden. 
Samen met de PvdA en D'66 en de kleine linkse partij
en pleitte het CDA opnieuw voor het minderheids
recht op enquête. De PvdA diende op dit punt een mo
tie in, waarin de regering verzocht werd met een nieuw 
wetsvoorstel te komen. De Tweede Kamer-fractie van 
de VVD kwam nu overigens weer met een aantal be
zwaren daartegen. IJ Alle. partijen drongen in navol
ging van de enquête-commissie-RSV aan op een aan
passing van de Wet op de Parlementaire Enquête. 
Meijer en Wiebenga (VVD) gaven een hele waslijst van 
punten waarop de wet gewijzigd dient te worden. 
Op uiteenlopende wijze is vervolgens naar voren ge
bracht, dat de commissie voor de werkwijze van de 
Kamer gereactiveerd dient te worden. De laatste jaren 
was deze commissie meer en meer een sluimerend 
bestaan gaan leiden. Opvallend is tenslotte, dat de 
grote partijen in het debat aangaven, dat de Kamer 
niet te veel moest proberen het beleid te beïnvloeden, 
laat staan op detailpunten. Het 'regering regeer, parle
ment controleer', was menig maal te horen. Ook de 
PvdA stelde zich bij monde van Meijer dualistischer 
op dan in jaren het geval was. 
De regering liet eind februari - begin maart weten op 
vrijwel alle hier aangehaalde punten haar medewer
king te zullen verlenen. Ze kon ook nauwelijks anders, 
gezien de grote eensgezindheid in de Kamer. Minister 
Rietkerk voelde er evenwel weinig voor om een nieuw 
wetsvoorstel in te dienen met betrekking tot het min
derheidsrecht op enquête . Hij verwachtte niet dat de 
Eerste Kamer in de nabije toekomst wel met een voor
stel in zou stemmen, nu ook de Tweede Kamer minder 
eensgezind is ten aanzien van deze zaak dan drie jaar 
geleden. De minister hield voorstanders van het min
derheidsrecht op enquête wel de mogelijkheid voor 
met een initiatiefvoorstel te komen. 
De Kamer heeft inmiddels een uitgebreide bijzondere 
commissie in het leven geroepen om alle suggesties om 
verbetering te brengen in de parlementaire controle 
nader te bespreken, c.q. in concrete voorstellen uit te 
werken. 14 

RSV-enquête: revanche van de Kamer 
De parlementaire controle op het regeringsbeleid ten 
aanzien van RSV mocht tot 1982 dan wel niet veel 
voorstellen, de door de Kamer ingestelde enquête was 
een groot succes. De Kamer heeft zich naar behoren 
gerevancheerd. De verantwoordelijkheid van tal van 
personen en instanties werd door de enquête-commis
sie op overtuigende wijze ontrafeld. Die conclusie is 
begin februari in ieder geval door iedereen onder
schreven. Meest opvallende punt is wel de eendrachti
ge wijze, van klein links tot klein rechts, waarop de 
commissie heeft geopereerd. 
Het beeld van ons politieke bestel - en trouwens ook 
van het bedrijfsleven - is er al met al niet mooier op 
geworden. De vraag of RSV als een incident gezien 
moet worden dan wel of een en ander op een structu
reel onjuiste gang van zaken wijst, is aan de hand van 



de RSV-enquête alleen niet te beantwoorden. Als het 
zo mis kan gaan als bij het beleid ten aanzien van RSV 
is de nodige scepsis echter op zijn plaats. 
De RSV -enquête vormt één groot pleidooi voor meer 
en scherpere controle op het regeringsbeleid. Nu de 
Kamer als geheel deze conclusie ook heeft getrokken, 
zou de betekenis van de enquête wel eens ver uit kun
nen stijgen boven de resultaten van het eigenlijke on
derzoek. 
Voor de versterking van de parlementaire contröle is 
het vooral van belang, dat de politiek - regering en 
parlement - haar greep op de besluitvorming weet te 
versterken. Ministers dienen nadrukkelijker materieel 
verantwoordelijk gesteld te worden vanuit de Kamer 
voor het door hen gevoerde beleid. Bewindslieden, die 
weinig anders doen dan door ambtenaren geformu
leerde en uitgevoerde maatregelen te verdedigen, pas
sen niet in onze parlementaire democratie. En die si
tuatie dreigt maar al te gemakkelijk te ontstaan. In fei
te bestaat ze voor grote delen van het regeringsbeleid . 
Regering en Staten-Generaal doen er verstandig aan 
de conclusies en aanbevelingen dienaangaande van de 
commissie- Vonhojj, die in veel opzichten door de 
RSV -enquête zijn bevestigd, hoger op de agenda te 
zetten. De echte problemen voor de staat zijn de 
stammen-oorlogen tussen de departementen, de over
belasting van de politieke en ambtelijke top, het ont
breken van richtinggevende werkschema's, kwartaal
programma's, alsmede de alsmaar toenemende 
stroom documenten waar steeds minder tijd voor is 
om er kennis van te nemen. 
Met de realisatie van verschillende in februari gedane 
voorstellen, te weten inschakeling van financiële des
kundigen, onafhankelijke beleidsevaluatie, verster
king van de Algemene Rekenkamer en een betere be
heersing van de informatie (door de computer hierbij 
op een zinnige wijze in te schakelen) kan een flinke 
stap in de goede richting gedaan worden. We mogen er 
van uitgaan, dat de Kamer dit jaar en komend jaar bij 
de behandeling van haar budget in juni eensgezind de 
financiële consequenties wil trekken uit de nu gekozen 
opstelling. 

Belang van voortgangscontrole 
De grotere aandacht voor de evaluatie van het rege
ringsbeleid dient gepaard te gaan met een betere con
trole op de reacties van de regering op de vragen, ver
zoeken en moties vanuit de Kamer. 
Ten aanzien van ontwijkende antwoorden op vanuit 
de Kamer gestelde vragen is nog vol te houden, dat de 
vragensteller maar moet laten blijken dat hij of zij niet 
tevreden is met het gegeven antwoord. De Kamer
voorzitter dringt er hooguit zo af en toe op aan, dat de 
vragen sneller beantwoord worden. Dat levert slechts 
korte tijd een sneller antwoord op, waarna de oude si
tuatie zich weer herstelt. Ook de RSV-enquête gaf te 
zien, dat men op de departementen termijnen maar al 
te gemakkelijk aan de laars lapt. Van serieuze voort
gangscontrole is niet of nauwelijks sprake. 
Dat klemt nog veel sterker bij de beleidsbeïnvloeding 
vanuit de Kamer. Als de Kamer grote aantallen moties 
aanneemt, zou men meer contröle op de uitvoering 

van die moties mogen verwachten . In de huidige situa
tie is het zo, dat ministers bij de begroting rapporte
ren, wat zij met de Kamer-uitspraken van het afgelo
pen jaar hebben gedaan. De ene minister rapporteert 
zorgvuldig, de ander absoluut niet. Nauwelijks een 
haan die ernaar kraait. Waarschijnlijk gaat iedereen 
er stilzwijgend vanuit, dat de oorspronkelijke indiener 
van de motie maar moet zien of de rapportage wel ade
quaat is . Ten onrechte. Als de Kamer een uitspraak 
doet, behoort zij ook toe te zien op de uitvoering van 
haar moties. En dat geldt niet alleen voor partij-poli
tiek gevoelige moties, zoals de uitspraken over het 
media-beleid . Als de Kamer op dit punt geen actiever 
beleid gaat voeren, ondergraaft zij zelf haar gezag. 
Deze conclusies liggen meer voor de hand dan terug te 
vallen op het dezer dagen veel aangehaalde adagium 
'regering regeer, parlement controleer' . De Kamer 
zou een wel heel onrealistische weg inslaan door be
leidsbeïnvloeding als zodanig minder wenselijk te ver
klaren. Er is niets tegen, dat de Kamer het beleid pro
beert te beïnvloeden. Hooguit kan men zich afvragen 
of de Kamer de afgelopen jaren niet een beetje is door
geslagen met al die honderden moties. Aandacht voor 
teveel details kan gemakkelijk ten koste gaan van de 
hoofdlijnen. Het parlementaire werk dient echter wel 
gericht te blijven op het vormen van een meerder
heidsstandpunt. Daarbij werkt het alleen maar verhel
derend indien dat standpuht in een duidelijke uit
spraak wordt neergelegd. 

Geen inperking van antwoord plicht van de regering 
De Kamers zullen daarnaast duidelijker 'op hun stre
pen moeten gaan staan' wat het recht op inlichtingen 
betreft. De Tweede Kamer heeft in navolging van de 
enquête-commissie het optreden van minister van 
Aardenne volkomen terecht onaanvaardbaar ge
noemd. In feite geldt hetzelfde voor de gebrekkige wij
ze waarop verschillende andere ministers de Kamer in
formeerden . De Kamers zijn voor een goed functione
ren nu eenmaal vrijwel geheel van de door de regering 
verstrekte inlichtingen afhankelijk . De betekenis hier
van wordt nog eens onderstreept door het voornemen 
van de Grondwetgever de antwoordplicht van de rege
ring ook ten aanzien van vragen van een individueel 
Kamerlid vast te leggen. 
Belangrijker dan de vraag of minister Van Aardenne 
in dit specifieke geval wel of niet mocht aanblijven, is 
het, dat nadrukkelijk bevestigd is, dat hiermee één van 
de basisbeginselen van onze parlementaire democratie 
in het geding is . Op dit punt valt niet te marchanderen. 
Een minister of staatssecretaris dient, volgens artikel 
68 van de Grondwet, de Kamer juist - en vanzelfspre
kend volledig - te informeren. Doet hij of zij dat niet, 
dan diskwalificeert de betrokkene zichzelf voor het 
hoge ambt. 
Er is alle aanleiding ambtenaren, die van het verstrek
ken van onjuiste inlichtingen door hun minister of 
staatssecretaris op de hoogte zijn , in staat te stellen 
- zonder kans op sancties - deze kwestie aan de 
voorzitter van de betrokken Kamer te melden. De 
RSV -enquête gaf overigens juist een voorbeeld van het 
tegendeel, namelijk van de ambtenaar die de minister 
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adviseerde bepaalde gevoelige inlichtingen vooral niet 
aan de Kamer te verstrekken. Dit resulteerde erin, dat 
de minister de Kamer vervolgens zou misleiden. J S 

Dat alles laat onverlet, dat het in sporadische gevallen 
voor kan komen, dat de bewindsman of -vrouw tegen 
het belang van de staat in zou gaan door de inlichtin
gen aan de Kamer te verstrekken, hetgeen de Grond
wet de betrokkene trouwens verbiedt. Na het RSV
debat kunnen we er van uitgaan dat een minister 
slechts na een discussie in de ministerraad een beroep 
op het belang van de staat kan doen . 
Om de noodzakelijke parlementaire controle ook na 
zo'n beroep op het belang van de staat te laten functio
neren is het desalniettemin wenselijk, dat de Kamer 
daartoe de taak van de commissie voor de Inlichtingen 
en Veiligheidsdiensten verruimt. Aan deze commissie, 
die is samengesteld uit de fractie-voorzitters van de 
grote partijen in de Tweede Kamer, zou in die situatie 
in elk geval geen informatie meer onthouden mogen 
worden. J6 

Parlementaire enquête geen ultimum remedium 
Voor een goede parlementaire controle is het van 
groot belang, dat het recht van enquête niet opnieuw 
tussen de motte ballen terecht komt. De RSV-enquête 
heeft aangetoond, dat een parlementair onderzoek 
naar het regeringsbeleid in bepaalde gevallen bijzon
der wenselijk kan zijn. Daar komt dan nog bij de niet 
te meten, maar mogelijkerwijs preventieve werking, 
die van een parlementaire enquête uitgaat. Des te 
noodzakelijker is het te bedenken, dat ook in de toe
komst de kans groot is, dat regeringspartijen niet 
staan te springen om het regeringsbeleid op deze wijze 
te controleren, net zo min als dat twee jaar geleden ten 
aanzien van RSV het geval was. De verleiding om de 
oppositie in voorkomende gevallen te beletten van het 
enquête-recht gebruik te maken, is niet afgenomen. 
Tot voor kort kon immers nog pseudo-fatalistisch be
weerd worden, dat ook een enquête-commissie een 
zaak wel niet op zou kunnen helderen. 
Het ene onderzoek in de RSV-zaak laat er geen twijfel 
over bestaan dat een enquête vanuit het oogpunt van 
de parlementaire controle niet alleen zeer effectief kan 
zijn, maar ook nogal wat politieke consequenties kan 
hebben. Met name door dit laatste zal een rege
ringspartij er niet gretiger op worden om met een 
enquête-voorstel in te stemmen, hoe gedecideerd men 
nu ook het tegendeel beweert. 
Het blijft daarom de meest verkieslijke situatie, dat er 
een minderheidsrecht op enquête komt. In dat geval 
behoeft een regeringspartij het enquête-voorstel niet 
te steunen om het onderzoek doorgang te laten vin
den. Dat laatste kan in rede immers ook niet van haar 
verlangd worden. Verlangd kan slechts worden, dat de 
oppositie niet belet wordt haar werk te doen. In dat 
kader past geen inperking van het recht op inlichtin
gen - en dat onderschrijven beide Kamers en rege
ring - en dus ook niet van de toepassing van het recht 
van enquête. 
Van uiteenlopende zijde is overigens ook kritiek geko
men op dit minderheidsrecht op enquête. In 1982 bij
voorbeeld van Donner, die vreesde dat Kamerleden de 
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verleiding niet zouden kunnen weerstaan in ander
mans zaken te 'snuffelen'. Recentelijk betoonden ook 
anderen als Polak en Boon zich bevreesd voor mis
bruik van het enquête-recht en dan met name ten aan
zien van de bescherming van de privacy van de te ho
ren getuigen.17 De gang van zaken met de RSV
enquête heeft echter aangetoond, dat de Kamercom
missie zich zeer goed bewust was van haar verant
woordelijkheid. De commissie opereerde uiterst be
hoedzaam ten opzichte van getuigen en deskundigen. 
Blij ft over, dat men het risico voor de privacy serieus 
dient te nemen. Er kunnen gemakkelijk individuele 
belangen geschaad worden, doordat de media - en 
dan speciaal de indringende tv - er voortdurend bo
venop zitten. Nadere bezinning op dit punt moge ge
wenst zijn, stellig niet vanuit de invalshoek dat er bij 
de RSV-enquête iets misgegaan is. Het is daarom ver
heugend dat een duidelijke meerderheid in de Tweede 
Kamer heeft uitgesproken vast te houden aan het min
derheidsrecht op enquête. 
In verband met het te verwachten verzet dat een 
grondwetsvoorstel met gelijke inhoud als het in 1982 
verworpen voorstel opnieuw in de Eerste Kamer zou 
ondervinden, ligt een andere werkwijze, gericht op een 
compromis tussen Tweede en Eerste Kamer, meer in 
de rede. Realisatie van een minderheidsrecht op en
quête kan in de gegeven situatie het best geschieden 
door dit minderheidsrecht in de Wet op de Parlemen
taire Enquête vast te leggen. De daartoe noodzakelijke 
Grondwetsherziening behoeft weinig of geen werk op 
te leveren. De kans op misbruik van het enquête
middel zal in die situatie bepaald klein zijn . De oppo
sitie-partij, die ten onrechte naar het wapen grijpt, 
loopt het risico dat de gewone wetgever de oude situa
tie zal herstellen, waarbij de Kamer slechts bij meer
derheid kan beslissen een enquête te houden. 
Vooruitlopend op de wenselijke wetswijziging zouden 
de grote partijen nu alvast kunnen afspreken, dat zij 
serieuze voorstellen van elkaar niet af zullen stemmen, 
ook als zij er inhoudelijk niet mee instemmen. Zo'n 
afspraak is in feite de logische consequentie van de 
ruimhartige opstelling, die nu al vijf jaar door leden 
van de VVD-fractie wordt bepleit. 
De nog steeds negentiende-eeuws aandoende Wet op 
de Parlementaire Enquête zal in elk geval grondig ge
wijzigd moeten worden. De Kamer zal er op toe moe
ten zien, dat de minister hierbij voortvarend te werk 
gaat. Vijf jaar geleden deed minister Wiegel ook al 
eens een toezegging een wijziging van de wet te bevor
deren , maar daar is nooit meer iets van vernomen. 
Een interessante kwestie, die bij een toekomstige wets
wijziging aan de orde zal komen, is de vraag of een 
enquête-commissie ook inzage moet kunnen krijgen in 
de notulen van de ministerraad. Onder de voorwaarde 
van geheimhouding lijkt er veel te zeggen voor dit 
inzage-recht. In 1948 was een Kamermeerderheid dit 
standpunt eigenlijk al toegedaan, maar toen is het er 
niet van gekomen. Hoe dan ook, de in de RSV
enquête gevolgde procedure dat alleen de voorzitter 
van de enquête-commissie inzage kreeg in de betrok
ken notulen, is zowel staatsrechtelijk als politiek bij
zonder ongelukkig gebleken. 



Een terughoudend gebruik van de parlementaire en
quête blijft ook na de wetswijziging gewenst. Het Ne
derlandse parlement kan voor de normale werkzaam
heden veel makkelijker via de regering aan de noodza
kelijke inlichtingen komen. Het enquête-wapen zou 
bovendien bij een te veelvuldig gebruik al snel minder 
effectief blijken. 
De parlementaire enquête is aan de andere kant geen 
ultimum remedium, zoals een groot deel van de Kamer 
het de afgelopen decennia - in feite een eeuw lang -
heeft beschouwd. Bij een ultimum remedium ligt de 
nadruk immers altijd op ultimum en nooit op reme
dium. 

Noten 
I. Zie voor een uitvoeriger verklaring van het geringe ge

bruik van het recht van enquête: G. Visscher: 'De parle
mentaire enquête in vergelijkend perspectief', in Acta 
Politica, 1978 nr. 2, pag. 212-260. Voor een meer juridi
sche benadering van het parlementair enquête-recht, zie 
P.J. Boon: De parlementaire enquête. Een vergelijken
de studie (diss .), Zwolle 1982. 

2. Zie voor het in eerste instantie wel erg magere initiatief
voorstel: G. Visscher: 'Wijziging van de Enquêtewet' ,in 
Acta Politica 1976 nr . 4, pag. 525-533. 

3. Zie: G . Visscher: 'Impasse in het parlementair enquête
recht ' , in: Staatkundig Jaarboek /982-/983, pag . 325-
344, Leiden . 

4 . Op 10 februari 1983 nodigde mevrouw Eshuis per brief 
de Vaste Commissie voor Economische Zaken uit een 
voorstel tot het houden van een parlementaire enquête 
inzake RSV uit te werken. Nog dezelfde dag diende Eng
wirda een officieel enquête-voorstel in bij de Kamer, 
stuk 17781 nr . I en 2. De door mevrouw Eshuis voor
gestelde procedure is uiteindelijk gevolgd, waarna Eng
wirda zijn voorstel op 16 maart 1982 introk . Zie voor de 
verschillende stukken : Verslag van de enquête-commis
sie Rijn-Schelde-Verolme (RSV), band 3, Bijlagen 5 t/ m 
7, pag. 84-89 . 

5. Dat gold wel heel sterk voor Van Iersel (CDA), die in het 
korte debat over het enquête-voorstel driemaal door de 
Kamervoorzitter gecorrigeerd moest worden, zie Han
delingen Tweede Kamer 1982-1983, bldz. 3270-3281 . 

6. Zie band 3: Werkwijze en procedures met bijlagen van 
het Verslag van de Enquêtecommissie RSV : kamerstuk 
17817 nr. 17. 

M. van Amerongen, I. Attema, L. Brug, L. Jansen, S.Ley
desdorff, E. van der Wall, Voor buurt en beweging. Negentig 
jaar sociaal-democratie tussen [J en Amstel, Amsterdam, 
Bert Bakker, 1984. 308 blz . . Prijs: f 24,50. Bestelnummer: 
726. 

De geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie is 
bijna steeds 'van bovenaf' beschreven: de landelijke partij, 
en haar rol in de nationale politiek staan centraal. Maar het 
hart van de sociaal-democratie klopt 'aan de basis', in de 
plaatselijke afdelingen. Daar wordt de partij gemaakt en ge
dragen. 
Dit boek, een co-produktie van de WBS en Uitgeverij Bert 
Bakker, bevat de geschiedenis van zo'n stukje onderkant: 
Amsterdam-Oost. Niet zomaar een stadsdeel. Ooit de roem
ruchtige SDAP-afdeling in kiesdistrict 111, de afdeling van de 

7. In eerste instantie heeft de rechtbank in Den Haag het 
beroep op artikel 18 van de heer Van Rijn inmiddels 
geaccepteerd . 

8. Zie bldz. 36 van band 3 van het Verslag van de enquête
commissie . 

9. In art. 20 lid 1 van de wet wordt slechts gesproken over 
het verhoor van ministers en oud-ministers. Relevanter 
dan art. 20 lid I is daarom art. 21 lid 2, dat bepaalt dat de 
minister-president niets anders verstrekt 'dan een door 
hem ondertekend uittreksel vermeldende de in die Raad 
gevallen beslissingen' . 

10. Zie met name hoofdstuk 34 in band 2 van : Opkomst en 
ondergang van Rijn-Schelde- Verolme; verslag van de 
enquêtecommissie RSV, stuk 17817 nr. 16. De aange
haalde uitspraken zijn overigens niet alle letterlijk geci
teerd. 

11 . Zie band 2 bldz. 455 van Opkomst en ondergang van 
Rijn-Schelde-Verolme, stuk 17817 nr . 16. 

12. Zie pag. 62 van band 3 van het verslag . 
13. Meijer vergeleek de VVD op dit punt niet ten onrechte 

met een jojo . Zie voor het betoog van Wiebenga: Han
delingen Tweede Kamer 1984-1985, pag. 3583-3586, en 
voor de opmerkingen van Meijer : pag. 3792. 

14. De bijzondere commissie Onderzoek organisatie en 
werkwijze . 

15. Zie bldz. 295 van band 2 van Opkomst en ondergang van 
Rijn-Schelde- Verolme, stuk 17817 nr . 16; zie ook noot 
251. 

16. Met name het CDA bleek in februari bij monde van Van 
der Sanden niets voor deze gedachte te voelen, aangezien 
de leden van de betrokken commissie toch niets met de 
vertrouwelijk verstrekte inlichtingen kunnen doen . In de 
huidige constellatie ontbreekt echter elke vorm van con=
trole indien de minister een beroep op het belang van de 
staat doet. Zie voor de opmerkingen van Van der San
den : Handelingen Tweede Kamer 1984-1985, pag. 3084 
en 3085 . 

17. Zie: A .M. Donner : ' Zorg voor de rechten en vrijheid 
van de burger', in: Trouw 8 mei 1982; en J.M. Polak: 
'Parlementariërs zijn geen rechters', in: NJB 1984, pag. 
1293. Zie ook Boon, die zich niet uitspreekt over de wen
selijkheid van een minderheidsrecht op enquête; P .J . 
Boon: 'De RSV-enquête: een ontwaakt Doornroosje of 
een dagdroom van de prins?', in: NJB 1985, pag. 141-
145. 

joodse diamantbewerkers. Van reuzen als Henri Polak, Da
vis Wijnkoop, De Miranda, en P.L. Tak. Na de oorlog gre
pen hier in 1969 studenten, waaronder Ton Regtien, de 
macht. In dit stadsdeel werd in de jaren zeventig de strijd om 
de metro gestreden. 
Voor buurt en beweging, geredigeerd door de Amsterdamse 
historici Luk Brug en Evert van der Wall, belicht de socialisti
sche inzet voor een buurt en toont tevens de lokale weerspie
geling van belangrijke nationale conflicten. ' s Lands grootste 
politieke beweging in het klein. 

Deze uitgave is te bestellen door storting van het betreffende 
bedrag op postgiro nummer 3479700 ten name van PvdA
brochure, Amsterdam, onder vermelding van het bestelnum
mer. 

WBS-nieuws 
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weer een gegeven dag, weer valt 
iemand voorgoed uit de tijd 
de kalender raakt al dichter 
met het verjaarde beschreven 

2 
in mindering gebracht wordt alles 
wat telde, en hoe men ook rekent 
de namen verdwijnen in breuken 
tot men zich oplost, een ronde som 

3 
wie heeft de mens de mond gemaakt 
hem de woorden onthouden? steeds valt 
hij stil, sprekend zichzelf, bijt zich 
de tong af en voelt zijn sleetse tanden 

4 
men heeft niet meer dan wat vergeefse woorden 
gericht tot je zwijgende as, die hoogstens 
in hun eigen ogen bijten, te laat, te nat 
om nog te zien waarin je opging, als jij dat was 

5 
met eigen hand snijdt zich iemand de rode 
draad door en vult haar oren met was 
wonden helen de tijd op wat littekens na 
zoals een zin zich op een zwijgen zet, verbeten 

voor Paul 



Boeken 

Naar een geïntegreerde landbouw 

Siepie Langedijk-de Jong bespreekt : 
Bouwstenen voor een geïntegreerd landbouwbeleid, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
's-Gravenhage 1984; 
Eisso Woltjer en Jan van Zijl, Europa en het Neder
landse landbouwbeleid, Wiardi Beckman Stichting, 
Amsterdam 1984 (Economische Notities nr. 13, te 
bestellen door overmaking van f 7,50 naar postgiro 
3479700 ten name van PvdA-brochures, o.v .v. 
bestelnummer 754). 

Over structurele veranderingen in de landbouw wordt 
al vele jaren gepraat, gedacht en gestudeerd. Je kon 
totnogtoe echter niet zeggen dat daarmee 'brede lagen 
van de bevolking' bereikt werden. Zou de tijd daar
voor nu wèl rijp zijn, na de invoering van de 'superhef
fing ' en de interim-wet beperking varkens- en pluim
veehouderijen? De hier te bespreken publikaties van 
WRR en WBS geven voedsel aan die hoop. In on
derstaande zal ik een aantal hoofdlijnen van beide ge
schriften schetsen, waarbij ik uiteraard selectief te 
werk moet gaan. Mijn betrokkenheid bij de problema
tiek, die meer van bestuurlijke dan van vakmatige 
aard is, geeft die selectie een specifieke kleur. 

Inkomen en werkgelegenheid 
In Europa en het Nederlands landbouwbeleid wordt in 
de inleiding in herinnering geroepen , welke de 
doelstellingen van de PvdA met betrekking tot het te 
voeren landbouwbeleid in de jaren tachtig zijn. Die 
doelstellingen, al eerder omarmd door de Tweede-Ka
merfractie, zijn de volgende: 

het produceren van een voedselpakket van goede 
kwaliteit en tegen een redelijke prijs; 
het behoud van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in 
land- en tuinbouw; 
een behoorlijk inkomenspeil voor de boeren, ge
koppeld aan een rechtvaardige onderlinge verde
ling van zowel inkomens als produktie-capaciteit; 
het op aanvaardbare wijze integreren van de land
en tuinbouw in het beleid ter bescherming van het 
milieu; 
steun aan de export van land- en tuinbouwproduk
ten als onderdeel van het streven naar versterking 
van de Nederlandse economie, maar tevens het le
veren van een bijdrage aan de harmonische ont
wikkeling van de wereldhandel ; 
het bestrijden van de honger in de wereld . 

In de WBS-notitie worden deze doelstellingen elk op 
hun merites en historie bekeken, maar ook in hun on
derling, vaak problematisch verband bezien. Het 

WRR-rapport is het produkt van een opdracht aan de 
Vakgroep milieubiologie van de Rijksuniversiteit Lei
den. Dat betekent niet, dat in het rapport alleen het 
milieu-aspect aan bod komt. Integendeel, de schrij
vers gaan uit van een landbouw die de consument ge
zonde en betaalbare produkten levert en de boer een 
redelijk inkomen verschaft, zonder dat deze daarvoor 
roofbouw hoeft te plegen op natuur, milieu en land
schap. Een grote zorg daarbij is hoe inkomen en werk
gelegenheid gewaarborgd kunnen blijven . Het streven 
naar bijvoorbeeld beperking van de mestafgifte of 
naar een energieheffing op de produktiemiddelen blij
ken wat dat betreft negatief uit te pakken . Dat kan niet 
de bedoeling zijn van een geïntegreerde landbouw, en 
daarom is ook gekeken naar benutting van de energie
heffing voor een verlichting van de arbeidskosten . Dat 
levert gunstiger resultaten op, maar nog niet voldoen
de. Er wordt gewerkt aan vervolg-onderzoek dat bin
nenkort wordt gepubliceerd. Het rapport noemt al wel 
drie methoden om een verlaging van de lasten op de in
zet van arbeid te bewerkstelligen: 

verlaging van de loonbelasting en premiedruk; 
verlaging van de BTW op diensten ; 
verlaging van het minimumloon met financiële 
compensatie via een negatieve inkomstenbelasting 
of een algemeen basisinkomen. 

Aldus kan volgens de schrijvers een aanmerkelijke 
nieuwe vraag naar formele arbeid worden gegene
reerd. 
Produktiebeheersing wil het WRR-rapport in de eer
ste plaats bereiken via het marktmechanisme: door 
heffingen moet de inzet van kunstmest en krachtvoer 
worden afgeremd. Het hierdoor vrijkomende geld kan 
dan weer gebruikt worden voor de genoemde verla
ging van de arbeidskosten. Minder krachtvoer bete
kent minder afhankelijkheid van de wereldmarkt, 
minder mest, minder gebruik van grondstoffen , min
der aantasting van bodem vruchtbaarheid en grond
water en minder energieverbruik. 
Woltjeren Van Zijl bekijken de aspecten van inkomen 
en werkgelegenheid ook nadrukkelijk. In hoofdstuk 
1, getiteld 'Voor een appel en een ei: prijs en kwaliteit 
van ons voedsel', laten ze bijvoorbeeld zien hoe het 
deel van de consumentenprijs dat uiteindelijk door de 
boer wordt ontvangen, steeds is gedaald, terwijl het 
deel van zijn inkomen dat de consument aan voe
dingsmiddelen besteedt ook is gedaald. Tweederde 
van de consumentengulden komt terecht bij industrie, 
winkelbedrijf en overheid. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat hoofdstuk 2 luidt: 'wil de laatste boer 
het licht uitdoen?' . In dat hoofdstuk wordt de econo
misch zwakke positie van de boer geschetst. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat steeds meer echtgenotes moeten mee
werken op het bedrijf (1962: 31 procent; 1980: 50 pro
cent) en dat in dertig jaar de agrarische beroepsbevol
king met ruim zestig procent is teruggelopen. Daar 
komt dan nog bij dat de arbeidsopbrengst van de 
meeste boeren lager is dan het loon van een vakarbei
der (de arbeidsopbrengsten zijn de laatste tien jaar 
reëel gemiddeld met bijna twintig procent gedaald). 
Ondanks die lage arbeidsopbrengst is het loonniveau 
in de landbouw tussen 1950 en 1980 met twintig pro-
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cent gestegen, terwijl de prijzen van energie, kunst
mest en krachtvoer daalden. Het kan dus niet anders 
dan dat zo arbeidsuitstoot en mechanisering worden 
gestimuleerd; de produktiviteitsstijging heeft alles te 
maken met de stijging van de arbeidskosten en het 
achterblijven van de opbrengstprijzen. In die situatie 
wordt al jarenlang een discussie over contingentering 
en quotering gevoerd. Euro-parlementariër Woltjer 
legde het Europees Parlement in dat kader voor de 
melkveehouderij een goed doorgerekend plan voor, 
dat waarschijnlijk, ware het eerder omarmd, ook in de 
nationale politiek veel schoksgewijze maatregelen (su
perheffing en dergelijke) had kunnen voorkomen. Het 
gaat daarbij om een progressieve medeverantwoorde
lijkheidsheffing, waarbij de grotere melkveehouderij
en een grotere bijdrage per liter melk leveren dan hun 
kleinere collega's. 

EG en wereldmarkt 
De verhouding EG-wereldmarkt komt uitgebreid aan 
de orde in de WBS-uitgave. Eraan vooraf gaat een hel
dere uiteenzetting over de totstandkoming en de wer
king van het EG-landbouwbeleid (regionale verschil
len en dergelijke) . Het Gemeenschappelijk landbouw
beleid is in de eerste plaats intern gericht. Dat komt 
vooral tot uiting in de zogenaamde Communautaire 
Preferentie: de landen van de Gemeenschap hebben 
steeds voorrang op andere landen in de wereld als het 
om de voorziening met agrarische produkten gaat. 
Dus ook wanneer landbouwprodukten elders in de we
reld goedkoper kunnen worden geproduceerd, zullen 
de lidstaten deze produkten toch in de eerste plaats uit 
de Gemeenschap zelf betrekken. 
Dit hangt ook samen met het feit dat voor agrarische 
produkten, in tegenstelling tot industriële produkten, 
in het internationale verkeer weinig internationale af
spraken gelden. En probeert men toch tot overeen
komsten te komen, dan staat de Gemeenschap niet in 
de voorste rij om daaraan van harte mee te werken. De 
wereldmarkt wordt door haar vooral beschouwd als 
afzetgebied van overtollige produkten, ondanks art. 
110 van het Verdrag van Rome, dat spreekt van een 
harmonische ontwikkeling van de wereldhandel, ge
leidelijke afschaffing van de beperkingen in het inter
nationale handelsverkeer en verlaging van tariefmu
ren. Hopelijk gaat het werk van het landbouwcomité 
van de GATT (algemene overeenkomst inzake handel 
en tarieven) daarin enige verandering brengen. 
Ontwikkelingslanden kunnen steeds minder zelf in 
hun behoeften aan voedsel voorzien. Het huidige EG
beleid, concluderen Woltjer en Van Zijl, draagt aan 
deze negatieve ontwikkeling bij. Mede daarom zal in 
de EG gestreefd moeten worden naar produktiebe
heersing. In dat kader sluiten Woltjer en Van Zijl hun 
notitie af met een reeks voor verschillende produktie
sectoren uitgewerkte oplossingen, die de overproduk
tie moeten verminderen: melk, suikerbieten, granen, 
olijven en wijn. Daarmee combineren zij Engelse, 
Franse en Nederlandse voorstellen tot een geheel, dat 
met de nodige politieke wil door alle EG-landen gedra
gen moet kunnen worden. 
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Natuur- en milieubescherming 
Een verantwoorde weg naar de genoemde produktie
beperking wijst de zogenaamde geïntegreerde land
bouw, die in het WRR-rapport centraal staat. Een 
grotere zorg voor het vee en een selectief gebruik van 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen gaan hier samen. 
Het streven naar een geïntegreerde landbouw sluit aan 
bij de gedachte, onlangs nog eens uitgesproken door 
D. de Zeeuw, directeur onderzoek van het Ministerie 
van Landbouw ter gelegenheid van het vijftig-jarig 
bestaan van de Hogere Tuinbouwschool in Gronin
gen, dat we in het verleden te veel hebben gerekend op 
het regeneratieve vermogen van de natuur. We moeten 
meer gebruik maken van natuurlijke middelen. Het 
resultaat, kan men daar aan toevoegen, levert ook nog 
concurrentievoordelen op: topkwaliteit. 
Aandacht besteedt het WRR-rapport ook aan het ver
wante terrein van de landinrichting. In dat kader 
wordt voorgesteld om plaatselijke commissies van 
boeren, bewoners en milieubeschermers in het leven te 
roepen, die het recht moeten krijgen zelf plannen uit te 
werken en daarvoor deskundigen in te huren. Daar is 
mijns inziens veel voor te zeggen, maar laat de over
heid dan alsjeblieft zorgen of gezorgd hebben, ook in 
goed overleg met betrokkenen, voor deugdelijke be
stemmingsplannen. Anders zitten de verschillende 
groepen met een ongelijkwaardige uitgangspositie om 
de tafel en komt de sterkste 'functie' altijd als winnaar 
te voorschijn, ten koste van oplossingen die de natuur 
ontzien èn doelmatig zijn voor de boer. 
Een vraagteken zet ik bij het voorstel in het WRR
rapport om allerlei diensten als de Landinrichtings
dienst, Grontmij en Heidemij (onderling al moeilijk 
vergelijkbaar) af te schaffen. Valt over de wenselijk
heid van een dergelijk streven al te twisten, haalbaar 
lijkt het me in elk geval niet. Maar misschien moeten 
we het vervolg-onderzoek afwachten dat de WRR ook 
op dit punt aankondigt. 

Beide boeken, concludeer ik, verdienen het om de 
landbouw-praktijk van alledag te gaan beïnvloeden. 
De noodzakelijke veranderingen in de landbouw, zo 
leren beide publikaties, zullen niet schoksgewijs moe
ten plaatsvinden, als stonden alle betrokkenen met de 
rug tegen de muur, maar geleidelijk; voorts moet dat 
vanuit een gemeenschappelijke optiek die bestaande 
tegenstellingen (binnen de landbouw, tussen land
bouwen natuur- en milieubescherming, tussen land
bouwen een gezonde sociaal-economische ontwikke
ling) kanaliseert en niet tot heilloze conflicten laat 
escaleren. 

Siepie Langedijk-de Jong is lid van de Sectie Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Wiardi 
Beckman Stichting. 



Taalverhoudingen in Friesland 

Bertus Mulder bespreekt: 
D. Gorter, G.H. Jelsma, P.H. van der Plank, K. de 
Vos, Taal yn Fryslan 
Fryske Akademy, Leeuwarden, 1984 

In de nationale geschiedschrijving wordt het accent al 
gauw gelegd op de wordende eenheid der Nederlandse 
natie, en is aandacht voor het verzet tegen het opgaan 
in het groter staats verband marginaal. 
Voor de provincie Friesland is deze overgang nochtans 
ingrijpend geweest. Als derde van de Zeven Provin
ciën na Holland en Zeeland heeft ze altijd gewaakt 
voor overheersing door Holland, en vastgehouden 
aan eigen stadhouders, ook als andere de hunne afge
schaft hadden . De overgang van de Nassau's van 
Leeuwarden naar Den Haag in 1747 vormt een eerste, 
de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlan
den, inclusief een ondergeschikte positie der provin
cies, een tweede stap in de aftakeling van de politieke 
zelfstandigheid van Friesland. Het opdoeken van de 
eigen vloot en het opheffen van de Franeker Universi
teit, via het tussenstadium van het Atheneum, in 1843 
bezegelen deze politieke neergang. 
Bij de Friese regenten leidde dit in 1827 tot een wat 
nostalgische reactie in de vorm van de oprichting van 
het nog steeds bestaande Friesch Genootschap van 
Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde, waarin studie 
van de oude vrijheidstraditie en het roemruchte verle
den gecombineerd werd met aandacht voor een ander 
bijzonder, zo niet buitenissig kenmerk der Friezen: de 
taal. De heren zelf spraken die niet of nauwelijks. 
Daarnaast en daartegenover tekent zich in de jaren 
veertig een liberale, democratische stroming af voor 
wie de volkstaal het uitgangspunt vormt van haar op
treden: in 1844 wordt het Selscip for Fryske tael en 
skriftekennisse opgericht. Tot de oprichters behoren 
een aantal der laatste Franeker studenten. Het doel 
was de bevordering van het Fries als cultuurtaal door 
middel van boeken, tijdschriften, voordrachten en 
bijeenkomsten. I 

Crisis en industrialisatie 
Als politieke stroming krijgt het liberalisme, dat na 
1870 het regentendom aflost, een geduchte ideologi
sche knauw als gevolg van de economische crisis die de 
provincie tussen 1875 en 1900 teistert. De crisis had 
een samengesteld karakter: de landbouwers konden 
hun graan niet meer kwijt door de import van goed
koop Amerikaans graan, de exportboter kon niet 
meer concurreren met het betere Deense produkt, en 
de crisis in het veen was een gevolg van de opkomst 
van andere energiebronnen. 
Het effect was rampzalig, en werd verergerd door het 
absenteïsme der landeigenaren die zich onttrokken 
aan de gemeentelijke belastingheffingen. Een groot 
deel der pachtsom kwam buiten de provincie terecht, 
en het is niet onwaarschijnlijk dat de voormalige re
genten/grondeigenaren dat hebben omgezet in aande
len Dortsche Petroleum. Meer dan vijfzesde van de 
rijkssteun aan noodlijdende gemeenten ging in 1893 

naar Friesland. Wat Ierland is voor Engeland, is Fries
land voor Nederland, merkte het latere socialistische 
kamerlid Van der Zwaag dan ook op. Treub consta
teerde dat alleen in Friesland de beweging voor land
nationalisatie aanhang trok. 
Als we Friesland vergelijken met de provincie Gronin
gen, dan zijn de economische crisis en de afroming van 
het kapitaal waarschijnlijk beslissend geweest voor 
het gebrek aan industriële ontwikkeling van Friesland, 
en daarmee voor het permanente gebrek aan werkgele
genheid. Als gevolg daarvan verlieten tussen 1865 en 
1961 274.251 mensen de provincie, waarvan vijfen
vijftig duizend tussen 1950 en 1960. Als Friesland deze 
mensen had kunnen vasthouden, aldus Lukkes2 , was 
de bevolking dubbel zo groot geweest. Het aandeel in 
de bevolking van Nederland daalde echter van acht 
naar vier procent. De provincie heeft tientallen jaren 
lang het hoogste autochtonencijfer van Nederland ge
had, en het hoogste verhoudingscijfer voor de export 
van academici. 
Het regionaal economisch beleid van na de Tweede 
Wereldoorlog is niet in staat geweest daar wezenlijk 
iets aan te veranderen, ook al omdat dit afhankelijk 
werd gemaakt van de ontwikkeling van de Randstad. 
In de eerste fase van 1952 tot 1959 bestaat het vooral in 
de bevordering van de migratie uit de 'probleemgebie
den'. Als de Randstad overvol dreigt te worden, wordt 
het 'spreidingsbeleid' geïntroduceerd. 
Na 1965 wordt gesproken van 'stimuleringsgebieden'. 
Ondanks bezwaren in Provinciale Staten die voor een 
gelijkmatiger verdelen over de provincie opkomen, 
worden Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten 
als 'primaire stimuleringskernen ' aangewezen door 
het Rijk. Provinciale Staten vrezen een ontfriezende 
werking van dit kernenbeleid. 3 

Pas wanneer er in de hoogconjunctuur van de jaren 
zestig in de Randstad sprake is van een overspannen 
arbeidsmarkt, neemt ook in Friesland de werkloos
heid af en daalt het vertrek overschot. In de jaren ze
ventig is er voor het eerst sinds een eeuw sprake van 
een positief migratiesaldo dat tot 1983 duurt. Dan be
draagt de werkloosheid meer dan twintig procent, en 
is het verschil ten opzichte van het landelijk werkloos
heidscijfer van één procent in 1980 tot bijna vier pro
cent in 1983 toegenomen. 4 

Taalbeweging 
Deze politieke, demografische en economische ont
wikkelingen vormen de onmisbare achtergrond voor 
het begrijpen van de Friese taalbeweging, en dat is pre
cies wat er ontbreekt aan het hoofdstuk over de Friese 
beweging van H. Verwey-Jonker in haar 'Emancipa
tiebewegingen in Nederland'.l Het gaat daarbij om 
een bepaalde wijze van verzet tegen de marginalisering 
van de eigen regio. In de politiek telt immers het getal, 
en dus legt de regio het voortdurend af. In economisch 
opzicht worden de beslissingen steeds vaker elders ge
nomen. Het aantal 'eigen' bedrijven in Friesland 
neemt af, en het aantal filiaalbedrijven neemt toe. In 
cultureel opzicht is de Randstad al evenzeer dominant. 
Gegeven deze situatie is het opkomen voor de eigen 
taal een teken van erkenning van de marginalisering, 
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maar tevens een vorm van strijd voor de handhaving 
van morele en culturele zelfstandigheid . Behelst de 
leuze Tm black and I'm proud' zoveel anders? 
De invoering van de Hollandstalige leerplichtwet in 
1901 confronteert de Friese beweging met de ontoerei
kendheid van haar liberalisme. Maar als de sociaal
democraat Troelstra aanbiedt in de Tweede Kamer op 
te komen voor Friestalig onderwijs, krabbelt men 
schielijk terug . Later, in 1919, pleit Troelstra met suc
ces voor een hoogleraarspost Fries. Hij raakt in 1926 
en 1927 in een heftige discussie met de 'nationalistisch ' 
georiënteerde Jong-Friezen verwikkeld over de wense
lijkheid van een concreet politiek programma voor de 
Friese beweging. 6 Bij het verschijnen van het door 
Wiardi Beckman geredigeerde vierde deel van 
Troelstra's Gedenkschriften heeft de Friese sociaal
democraat Marlen Schollen er terecht op gewezen dat 
het hoofdstuk over deze activiteiten is vergeten. 
De Friese SDAP heeft aan Troelstra's opvattingen uit
voering gegeven door in 1928 een commissie in te stel
len die in 1931 kwam met het rapport De SDAP en it 
Frysk, dat het startpunt heeft gevormd van de wettelij
ke mogelijkheid tot tweetalig onderwijs in Nederland 
(1937). 

Taalonderzoek 
In 1980 had Friesland een periode van tien jaar met 
een positief migratiesaldo achter de rug. Het aandeel 
van de Nederlandstalige allochtonen steeg in die perio
de van veertien naar 23 procent. Houdt men rekening 
met het gebrek aan economische waarde van de Friese 
taal, en de overheersende positie van het Nederlands 
in het onderwijs, de media en het maatschappelijk le
ven , dan kan men er verbaasd over zijn dat er nog iets 
anders dan Nederlands wordt gesproken. Intussen is 
de taalmacht van het Nederlands wel zo groot dat één 
Hollander die zegt het Fries niet te verstaan, een com
pleet gezelschap en vergadering van taal kan doen ver
anderen . Pessimisten voorspelden dat het Fries uit het 
maatschappelijk leven verdrongen zou worden, en 
meenden dat alle 'gedoe' met die taal het werpen van 
paarlen voor de zwijnen was . 
Het onderzoeksrapport Taal yn Fryslfin geeft een 
sociaal-wetenschappelijk onderbouwd overzicht van 
de taalverhoudingen en taaloverdracht in Friesland 
anno 1980 en tevens inzicht in de waardering ervan. 
Het rapport is het resultaat van de samenwerking tus
sen de Fryske Akademy en de inmiddels alweer opge
heven Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwar
den, onderdeel van de Groninger Universiteit. In het 
rapport worden een drietal taalgroepen onderschei
den: Nederlands, Fries en een aantal streektalen (zoals 
het Bilds, het Stellingwerfs en de stadsdialecten) . Het 
Nederlands is daarbij de taal van het officium, en 
wordt binnen arbeidsverhoudingen gebruikt om auto
riteit en afstand af te dwingen (blz . 179). 
Maar ondanks de hoge status van het Nederlands 
spreekt de meerderheid van de inwoners van Friesland 
thuis Fries, is het percentage Friessprekers op het plat
teland ongeveer negentig procent, en blijkt vijfenne
gentig procent van de Friese bevolking Fries te ver
staan. De helft van de niet-Friestalige autochtonen 
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spreekt Fries, evenals één derde van de allochtonen. 73 
procent beheerst het Fries spreken goed tot redelijk, 
terwijl dat cijfer voor het lezen 65 procent en het 
schrijven elf procent is. In vergelijking met een eerder 
onderzoek van 1967 vormt dat een teruggang van 
respectievelijk nul , zeven, een en nul procent (blz. 
117). In een apart hoofdstuk wordt aangegeven wat 
we ons moeten voorstellen van de taalbeheersing van 
degenen die zeggen het Fries matig, slecht of niet te 
verstaan of te spreken. De bij de jongste generaties te
ruglopende kwaliteit van het Fries is niet onderzocht. 

Sociale verhoudingen 
Deze globale cijfers zijn vervolgens uitgesplitst naar 
sociale klasse aan de hand van opleiding, beroep en in
komen . Daarbij kwamen belangrijke verschillen aan 
het licht. Terwijl van de Friestalige groep achttien pro
cent een hbo/ ho of havo/ vwo-opleiding heeft, is dat 
percentage voor de Nederlandstaligen 38 procent. 
Slechts twee procent van de Friestaligen heeft een ho
ger beroep, tegenover tien procent der Nederlandstali
gen. Hoe hoger men op de maatschappelijke ladder 
komt, hoe meer Nederlandstaligen men aantreft, en 
hoe minder Friesgezind de schaarse Friestaligen zijn. 
Naarmate men lager komt, treft men meer Friestali
gen die zich ook met meest duidelijk als 'Fries' zien. 
Een en ander verschilt nogal per bedrijfssector. 
Friestaligen vormen een duidelijke meerderheid in de 
industriële, ambachtelijke en agrarische sector, maar 
een minderheid in de sfeer van bestuur, kunst en we
tenschap. Er is een scherp onderscheid tussen het lager 
onderwijs, dat grotendeels bevolkt wordt door 
Friestalige onderwijzers, en het voorgezet onderwijs, 
waar bijna geen Friestaligen voorkomen. De sociale 
verschillen komen het scherpst tot uiting in de me-. 
disch-sociale sector, waar 56 procent op lager niveau 
Friestalig is, maar waar 57 procent van de hogere ba
nen door allochtonen wordt gevuld, die daarmee sterk 
oververtegenwoordigd zijn. Voor de welzijnssektor 
geldt hetzelfde. 
Wat taaloverdracht betreft, blijkt 88 procent van alle 
Friessprekende ouders Fries met de kinderen te spre
ken , twee procent een streektaal en tien procent Ne
derlands; van alle Nederlandstalige ouders is dat 
respectievelijk 81 procent Nederlandse, drie procent 
streektaal en vijftig procent Fries . In taalhomogene 
gezinnen wordt zowel het Fries als het Nederlands 
voor meer dan negentig procent doorgegeven, terwijl 
dat voor de streektalen ongeveer de helft bedraagt. In 
taalheterogene gezinnen is dat minder bepaald , en 
speelt de omgeving een grotere rol. 
In dat verband vind ik het jammer dat Van der Plank 
c.s . niet meer aan het onderzoek van de allochtonen 
hebben gedaan . Ook al is de constatering juist dat 
mensen die het Fries als tweede taal geleerd hebben die 
taal in het maatschappelijke verkeer toch niet veel ge
bruiken, toch zou , waar de import zo groot geworden 
is , nader onderzoek naar de ontwikkeling van hun be
heersing van het Fries van belang zijn geweest. Is er 
verband met het aantal jaren dat men in Friesland 
woont, of met het aantal jaren dat men denkt nog in 
Friesland te zullen werken? De eerste vraag is wel 



gesteld, maar niet uitgewerkt; de tweede is niet 
gesteld. 
Dat laatste is merkwaardig, omdat de auteurs bij hun 
analyse van de taal verhoudingen uitgaan van Hech
ters these van de 'cultural division of labor' . 7 Volgens 
Hechter functioneren er in de perifere regio twee ge
scheiden arbeidsmarkten: de landelijke voor het top
kader, en de regionale voor de autochtone bevolking. 
Als Friesland voor de Nederlandstalige, hoogge
schoolde import inderdaad slechts een étappe in hun 
carrière is, laat zich ook de redelijke tolerantie van de
ze groep ten opzichte van het Fries verklaren. De felste 
tegenstanders van het Fries treft men aan bij de van 
oorsprong Nederlandse dialectsprekers uit de midden
groepen. 
Een tweede opmerking betreft de haast calvinistische 
vrees voor de steden. In vroeger jaren liep de ARP in 
de Staten voorop in de bezwaren tegen de aanwijzing 
van onder andere Heerenveen en Drachten als primai
re kernen, en inderdaad zijn deze plaatsen met respec
tievelijk 34 en 37 procent concentratiepunten van al
lochtonen geworden, tegenover 49 en 51 procent 
Friestaligen. Het dynamische centrum Drachten ken
merkt zich door de grootste tegenstellingen tussen bei
de groepen; de Friestaligen zijn duidelijk pro-Fries, de 
Nederlandstaligen duidelijk anti-Fries. De onderzoe
kers blijven hier gevangen in hun taalsociologisch 
denkpatroon, als ze concluderen dat er een 'ontfrie
zende' werking van de steden uitgaat. Toch zal het 
veeleer de omvang van de import dan het stedelijk mi
lieu zijn dat hier werkzaam is. De bijna terloopse op
merking dat de positie van het Fries zich in Leeuwar
den lijkt te stabiliseren, had daarom meer uitgewerkt 
moeten worden. 

Partij van de Arbeid 
Bij de analyse van de taalverhoudingen spelen ver
schillende achtergrondvariabelen een rol, maar omdat 
deze niet onderling verbonden worden, komen we niet 
te weten hoe het 'taalplaatje' van de PvdA samen
hangt met dat van de verschillende beroepsgroepen, 
kerkelijke oriëntaties en vakbondsvoorkeuren. Dat 
laatst is zelfs niet gevraagd, en we kutmen daarom de 
vraag niet beantwoorden in hoeverre een duidelijke 
taalpolitieke opstelling van de PvdA leden van het 
CNV zou afstoten, dan wel zou aantrekken. 
Gelukkig heeft een der auteurs het profiel van de ver
schillende partijen al eerder uitgewerkt, in het mei
nummer 1981 van het maandblad De Strike!. Van de 
PvdA-aanhang spreekt vijftig procent van huis uit 
fries, twintig procent een Friese streektaal, negentien 
procent ABN en elf procent een Nederlands dialect. 76 
procent van de aanhang is in Friesland geboren, 24 
procent niet. 
94 procent van de PvdA-aanhang verstaat het Fries 
goed tot redelijk, Fries spreken lukt 67 procent goed 
tot aardig, en 63 procent kan goed tot redelijk Fries le-

zen. Slechts acht procent kan goed tot redelijk Fries 
schrijven, zestien procent met moeite en 76 procent 
niet. 
Van de Friestalige PvdA-stemmers heeft vijfenveertig 
procent een zeer positieve houding tegenover het 
Fries, en scoort vier procent negatief. Voor de niet
friestaligen zijn deze cijfers respectievelijk twaalf en 
veertig procent. In het politieke spectrum is het 
Friestalige deel van de PvdA-aanhang duidelijk pro
Fries, en neemt de niet-Friestalige achterban een ge
matigde tussenp.ositie in. 
Naarmate de partijen rechtser zijn, zijn de Friestaligen 
minder pro-Fries, en de niet-Friestaligen meer anti; bij 
de linkse partijen ligt dat net andersom, terwijl er bij 
de vierde partij in Friesland, de Frysk Nasjonale Partij 
(FNP), geen onderscheid is tussen autochtonen en al
lochtonen. Opmerkelijk is dat de FNP de partij is met 
het hoogste percentage arbeiders onder zijn aanhang. 
Een pro-Friese houding, een linkse politieke oriëntatie 
en een afwijzende houding ten aanzien van het 
randstedelijke machtscentrum gaan hand in hand. 

Door het inzicht dat het biedt in de stabiliteit van taal
verhoudingen en taaloverdracht, en de verbinding met 
het begrip 'taalhouding' zal het rapport Taal yn 
Frysl{m in de eerstkomende jaren een centrale rol spe
len in de discussie over de toekomst van het Fries en 
het taal beleid der provincie. Dat is ook politiek actueel 
na de uitspraak van de Raad van State in de zoge
naamde affaire-Spithorst. Na maanden wachten, 
maar onmiddellijk na het uitkomen van het rapport 
van de rijkscommissie Fries, Fries in het openbaar 
bestuur - over politieke onafhankelijkheid gespro
ken - bepaalde Neerlandse hoogste rechtscollege dat 
het niet was toegestaan dat een toelichtende tekst bij 
de Provinciale begroting in het Fries gesteld was. 

Bertus Mulder is socioloog en lid van de commissie 
Fries van het gewest Friesland van de Partij van de Ar
beid. 
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Pen op Papier 

Anti-discriminatie 

Wouter Bos verdedigt in het aprilnummer van SenD 
het standpunt van de CDA-partijraad van 15 decem
ber 1984 dat het christelijk onderwijs homoseksuele 
opderwijsgevenden mag weren, en meent zelfs dat dit 
heel socialistisch is! Het mag toch wel verbazingwek
kend genoemd worden als het conservatiefste deel van 
het CDA op dit punt de beste hoedster van het socialis
me zou zijn. Er kloppen dan ook een aantal dingen 
niet in de redenering van Wouter Bos. Het beste wordt 
dit duidelijk als men zijn redenering loslaat op vrou
wen, niet-blanken en mensen van joodse afkomst. 
Ook deze categorieën mensen zouden volgens sommi
ge christenen op basis van bijbelteksten gediscrimi
neerd mogen worden. Houdt dan de vrijheid van 
godsdienst in dat zij uit het christelijk onderwijs ge
weerd mogen worden? Zoals de jurist Kees Waaldijk 
en ik in onze grondrechten afweging' aantonen mag 
de overheid geen onderwijs bekostigen dat in strijd 
handelt met het grondwettelijk non-discriminatie
artikel. Want dat is een element dat opvallend genoeg 
in de redenering van Wouter Bos ontbreekt: de be
kostiging van dat discriminerende onderwijs zou moe
ten geschieden door een overheid die zichzelf moet 
houden aan de grondwet! Waarom hoort men daar de 
verdedigers van de vrijheid om te mogen discrimine
ren nooit over? Omdat zij ondanks al hun principiële 
betogen ook wel beseffen dat als de discrimineerder 
betalen moet er maar weinig Nederlanders te vinden 
zullen zijn die alle kosten van het onderwijs willen dra
gen om christelijk levende homo's te mogen blijven 
weren. 
En dat brengt mij op het meest wonderlijke van deze 
zaak: dat niet de christenen van het CDA en Wouter 
Bos de belangen van christelijke homo's verdedigen 
maar een niet-christen zoals ik. Ik zou mij als homo 
wel drie keer bedenken eer ik op een christelijke school 
zou willen werken - maar daar gaat het hier niet om. 
Het gaat hier om het feit dat de vrijheid van levensbe
schouwelijke richting in het onderwijs misbruikt 
wordt om onderscheid te maken op andere gronden 
dan die levensbeschouwelijke richting. Homo's kun
nen net zoals vrouwen, niet-blanken en mensen van 
joodse afkomst de grondslagen van christelijke scho
len onderschrijven en als zij dat doen is er geen enkele 
wettelijke reden waarom zij geweerd zouden mogen 
worden. En dat is het meest bedenkelijke nog aan deze 
zaak: er wordt de indruk gewekt dat het alleen maar 
over homo's gaat maar in werkelijkheid wordt via een 
achterdeur de gelijke behandeling van allerlei andere 
groepen onderuit gehaald. 
Met Wouter Bos ben ik tegen een dictatuur van de 
meerderheid: als homo en als humanist heb ik meer 
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dan eens last gehad van onverdraagzame meerderhe
den. Nu christenen binnen afzienbare tijd in Neder
land een minderheid gaan worden2 beginnen sommi
gen al bij voorbaat te roepen dat zij gediscrimineerd 
worden. Dat nu is geheel niet het geval: niemand 
houdt christenen die homo, vrouw, niet-blank of van 
joodse afkomst zijn tegen om zich te laten discrimine
ren als zij dat wensen . Waar het om gaat is dat deze ca
tegorieën personen net zoals iedere andere Nederlan
der het recht hebben om tegen die discriminatie be
schermd te worden als zij dat wensen. Er is geen spra
ke van dictatuur als burgers beschermd worden tegen 
aantasting van hun zelfbeschikkingsrecht, waar wel 
als christelijke bestuurders op oneigenlijke gronden 
bepaalde categorieën weren ondanks het feit dat zij de 
christelijke grondslag onderschrijven. 
Volgens Wouter Bos is de burger 'in het algemeen 
nooit op een specifieke particuliere organisatie aange
wezen. ' En hoe zit het dan met al die Nederlanders die 
in hun eigen woonplaats alleen maar terecht kunnen 
bij christelijke instellingen ook al zijn zij dat zelf niet? 
Hoe komt het dan dat tweederde van ons onderwijs 
christelijk is terwijl slechts één derde dat wenst? 
Hoe dit alles met socialisme te verenigen valt is mij een 
raadsel. In ieder geval ligt het meer in de lijn der rede
Lijke verwachting dat de PvdA opkomt voor het zelf
beschikkingsrecht van mensen en daarbij extra aan
dacht besteed aan zwakkeren en achtergestelden zoals 
homo's. Van de PvdA mag worden verwacht dat zij 
respecteert dat sommigen uit vrije wil van dat zelfbe
schikkingsrecht gebruik maken om lid te worden of te 
blijven van organisaties die de aangeslotenen discrimi
neren. Van de PvdA mag niet worden verwacht dat de 
grondwettelijke gelijkberechtiging wordt uitgehold 
door een oneigenlijk beroep te doen op de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. Artikel Ivan onze 
grondwet maakt het onmogelijk dat de overheid on
derwijs gaat bekostigen waarin mensen worden ge
weerd omdat zij homo, vrouw, niet-blank of van 
joodse afkomst zijn. Artikel 6 van de grondwet maakt 
het mogelijk dat Wouter Bos en ik onze godsdienst 
c.q. Levensovertuiging vrij mogen belijden 'behoudens 
ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'; de 
grondwet inbegrepen! 

Rob Tie/man, Vianen 

Noten 
) . Kees Waaldijk en Rob Tielman, Grondrechtenafweging 

en de Wet gelijke behandeling, Utrecht 1984. 
2. Peter Doorn en Yvette Bommeljé, Maar men moet toch 

iets wezen: nieuwe gegevens over ontkerkelijking in Ne
derland, Utrecht 1983. 

Naschrift Wouter Bos 

Rob Tie/man brengt in zijn reactie op mijn artikel een 
nieuw element naar voren: de bekostiging van het on
derwijs door de overheid. De redenering die hij met 
betrekking tot dit element gebruikt gaat uit van een 
aantal vooronderstellingen waarbij ik in mijn artikel 



vraagtekens heb willen zetten, en leidt tot stellingna
mes waarvan ik me afvraag of hij ze zou willen verde
digen. Puntsgewijs dan maar. 
1. Tielman gaat er van uit dat art. 1 van de nieuwe 
Grondwet alle discriminatie verbiedt. Dat deze con
clusie weinig inhoud heeft zonder dat we ons buigen 
over een nadere begripsbepaling van 'discriminatie' 
heb ik in mijn artikel reeds aangetoond. 
2. Dit is nu net wat Tielman niet doet. Hij past het be
grip discriminatie klakkeloos toe op de hier ter discus
sie staande praktijken. Mijn artikel is er voor een 
groot deel op gericht aan te tonen dat de zaak zo niet 
ligt. 
3. Tielman stelt dat ook homo's grondslagen van een 
christelijke school onderschrijven en dus niet geweerd 
mogen worden. Waar het eerste deel van deze stelling 
gelukkig juist is, klopt de conclusie niet. Want de in
terpretatie van homo's staat tegenover die van bepaal
de schoolbesturen. In mijn ogen hebben de homo's ge
lijk, maar moet de staat bij wet beslissing brengen in 
een geschil waarbij de interpretatie van de bijbel cen
traal staat? 1 Nee, zeker niet nu de meningen nog zo 
verdeeld liggen. 
4. Waar zou Tielman's stellingname, indien conse
quent doorgevoerd, toe leiden? Tot een verbod van de 
SGP omdat vrouwen als lid geweerd worden? Tot een 
verbod van vrouwencafé's omdat mannen geweerd 
worden? Beide voorbeelden betreffen mede door de 
overheid gefinancieerde activiteiten. Dat lijken mij 
onzinnige consequenties. De SGP hoeft niet verboden 
te worden omdat vrouwen bij genoeg andere partijen 
(zelfs met behulp van een vrouwenpartij) politiek kun-

In de serie WBS-cahiers is verschenen: 

Leo Gerrichhauzen 
Woningcorporaties: bouwen beheer in gedeelde verantwoor
delijkheid 
Van Loghum Slaterus, Deventer. 
maart 1985, 128 blz. Prijs: f 25,00. 

Woningcorporaties beheren meer dan de helft van de huur
woningen in Nederland. Dat betekent dat de corporaties en 
hun beleid van groot belang zijn in het dagelijks leven van 
zeer veel mensen. De overheid heeft op dit moment bijna 38 
miljard gulden in de vorm van leningen aan corporaties ter 
beschikking gesteld. 
De positie van de corporaties is in de loop der jaren structu
reel veranderd. De corporaties zijn nu belangrijker dan de 
particuliere verhuurders en sedert 1968 heeft het primaat dat 
corporaties hebben bij nieuwbouw, de gemeentelijke wo
ningbedrijven min of meer lamgelegd. Toch blijft de positie 
van de corporaties kwetsbaar door de sterke binding aan de 
rijksoverheid en doordat op de woningmarkt langzamerhand 
meer aanbod ontstaat dan vraag. Veel corporaties kampen 
reeds met problemen en andere zullen in de nabije toekomst 
in moeilijkheden komen. 
Van de zijde van de rijks- en lokale overheid is weinig contro
le op het functioneren van de corporaties, terwijl deze niet al-

nen participeren. En vrouwencafé's hoeven niet ver
boden te worden omdat mannen nog naar genoeg an
dere café's toe kunnen. Dat is wat ik bedoel met de 
stelling dat een particuliere organisatie meer vrijheid 
in handelen dient te hebben dan de overheid. In hoe
verre een burger op een specifieke particuliere organi
satie is aangewezen dient dus constant afgewogen te 
worden, met consequenties voor de die organisatie te 
laten vrijheid . 2 

5. Pijnlijk vind ik de veronderstelling dat mijn redene
ring gebruikt zou kunnen worden om vrouwen, niet
blanken en mensen van joodse afkomst te weren . Deze 
drie groepen zijn in hun proces van emancipatie echter 
al zover dat geen grondwetsartikel bepaalde praktij
ken nog zou kunnen rechtvaardigen: verboden tot on
gelijke behandeling zijn reeds in het strafrecht opge
nomen. 
Maar nu gaat het om een groep die zo ver nog niet is, 
en voor wie er alles aan gedaan moet worden dat het 
wel zo ver komt. Maar dan wel op de meest effectieve 
manier, en met middelen die ook andermans 
(grond)rechten respecteren. En op beide punten faalt 
de wet als middel vooralsnog. 

Noten 
I . Precies om deze reden keer ik me ook tegen bepaal

de aspecten van het subsidiebeleid in door klein 
rechts gedomineerde gemeenten, waarbij het gaat 
om het niet subsidiëren van activiteiten die strijdig 
zijn met Gods woord . 

2. zie ook de door mr Versteegh in het NRC
Handelsblad van 22-01 vermelde uitspraak van de 
Hoge Raad . 

tijd de taak vervullen die hun is gesteld. Die taak is vooral de 
huisvesting van groepen die een zwakke positie op de woning
markt innemen. 
Woningcorporaties zijn particuliere instellingen die met be
hulp van faciliteiten van de overheid een publieke taak ver
vuilen. Dit rapport gaat uitdrukkelijk uit van de wenselijk
heid van die gemengde structuur. Kern van de analyse is dat 
in de huidige situatie beide aspecten onvoldoende aan bod 
komen. Initiatieven en ondernemingszin worden gefrus
treerd door de uitgebreide regelgeving. De verbinding met 
een vrij exclusief geografisch gebied beperkt de onderlinge 
concurrentie, die in het voordeel van de huurders zou kunnen 
werken. Tegelijk worden corporaties te vrij gelaten op andere 
terreinen en ontbreekt controle op de uitvoering van hun taak 
ten aanzien van groepen met een zwakke positie. Op dit punt 
is verscherping van de regelgeving en de politieke druk ge
wenst. 
Dit cahier is tot stand gekomen in het kader van de Sectie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Wiardi 
8eckman Stichting. Auteur is Leo Gerrichhauzen, die als 
universitair docent Nederlandse politie werkzaam is aan de 
sóciale faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
als redacteur verbonden is aan het maandblad Stedebou w en 
Volkshuisvesting. 
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socialisme en democralie 
nummer 6 

215 juni 1985 



-IN 
~ .2. 
ctl c: ctl _. 
Q..~ 
$»< 
r::::: ct> 
;:~: en 
con 
ct>::J'" 
C"ct> 
..., ::J 

Waarom keren zoveel arbeiders vrouwen die hun man na 
relatieproblemen verlieten en in een opvangcentrum 
werden opgenomen, na korte tijd toch weer bij hem 
terug? 
Dat is de centrale vraag die Bram van Stolk en 
Cas Wouters proberen te beantwoorden in 
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Tussen thuis en tehuis 

De auteurs gaan in op: 
- de onderlinge omgang in het 

crisiscentrum, waar 
arbeidersvrouwen de toon 
aangeven 

- achtergrondgegevens die ter 
plaatse zo vanzelfsprekend 
zijn dat ze niet meer als 
belangwekkend herkend 
worden 

- de staat als kostwinner en de 
concurrentiepositie van 
mannen tegenover de staat 
(Bijstandswet) 

- de verschillende soorten van 
vernederingen op grond 
waarvan vrouwen hun 
mannen verlaten en hier
tegenover de visie van de 
verlaten mannen. 
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In de tweede, uitgebreide druk 
komen ook de mannen aan het 
woord. Dit stuk, dat eerder 
verscheen als artikel in het 
Maandblad Geestelijke 
Volksgezondheid, is door de 
redactie van dat tijdschrift 
bekroond als het beste artikel 
van 1984. 

Ing., 272 pagina's, 
f 36,50/718 Bfr. 
ISBN 9060019393 

Belt u voor rechtstreekse 
bestellingen Libresso: 
05700-91153; in België 
Distybo: 031-247890. 
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Twee maten 

In Indonesië worden mensenrechten ernstig geschon
den. In Suriname evenzeer. Toch verschilt het Neder
landse beleid tegenover die twee voormalige koloniën 
hemelsbreed. In het eerste geval wordt voortzetting 
van de hulp verstandig beleid geacht. Die zou een dia
loog over mensenrechten kunnen bevorderen en bo
vendien als drukmiddel dienst kunnen doen. Stopzet
ting van de hulp zou slechts de armste groepen treffen. 
In het tweede geval is juist de hulp van de ene dag op de 
andere opgeschort. Ook hier twee argumenten: steun 
aan het regime-Bouterse is moreel verwerpelijk en 
voortzetting van de hulp zou het regime slechts kun
nen versterken. Kortom: in twee identieke gevallen 
wordt het mensenrechteneffect van de hulprelatie hier 
positief, daar negatief gewaardeerd. 
Of zijn Suriname en Indonesië niet vergelijkbaar? Na
tuurlijk zijn de verschillen groot. Niettemin lijken de 
machthebbers in Djakarta en Paramaribo elkaar in 
betrokkenheid bij de in beide landen voorkomende 
verdwijningen en executies zonder behoorlijk proces 
niet te ontlopen. Bovendien heeft de Verenigde Naties 
de situatie op Oost-Timor ernstiger beoordeeld dan 
die in Suriname. De schending van de mensenrechten 
lijkt in beide landen dus op z'n minst even grof, tenzij 
men de opvatting huldigt dat de verwerpelijkheid er
van toeneemt naarmate het land kleiner is . 
Maar zouden overwegingen van effectiviteit niet het 
verschil in benadering kunnen rechtvaardigen? In de 
jaren zeventig heeft Nederland Indonesië met succes 
gedreigd met vermindering van de hulp . Onder in
vloed daarvan zijn veel politieke gevangenen vrijgela
ten . (Zie WBS-buitenlands-politieke notitie no. 3). 
Dat pleit voor voortzetting van die kleine-stappen
lijn. Maar waarom zou die in Suriname niet gewerkt 
hebben? De omvang en gewicht van de Nederlandse 
hulp was er in elk geval veel groter. Een ideale situatie 
voor een beleid van dialoog met hulp als drukmiddel, 
zou je zeggen. Van de abrupte opschorting is in elk ge
val tot op heden nog geen merkbaar gunstig effect op 
de rechten van Surinaamse mensen uitgegaan. 
Of zouden andere motieven een rol spelen, eventueel 
buiten de mensenrechten gelegen? Ook die zouden een 
rechtvaardiging voor het verschil in benadering kun
nen opleveren. Buitenlands beleid is tenslotte geen 
simpele optel- of aftreksom. Maar voor de geloof" 
waardigheid van de Nederlandse inzet voor de men
senrechten is het wel noodzaak dat die motieven aan 
de oppervlakte komen. Anders overheerst de indruk 
van het meten met twee maten. 

Joan Verloren van Themaat 
Medewerker van het Institute 
of Social Studies te Den 
Haag; lid van de Adviescom
missie Mensenrechten Buiten
lands Beleid 
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De noodzaak van een nieuwe vakbondsstrategie 

Sociaal-democratische partij en vakbeweging in Ne
derland maken de laatste jaren een ongelijke ontwik
keling door. Groeit de Partij van de Arbeid in de jaren 
tachtig schijnbaar moeiteloos uit tot een progressieve 
massapartij met veertig procent van het electoraat, de 
vakbeweging kampt tezelfdertijd met omvangrijk le
denverlies. Lijkt de partij zich op te maken voor meer 
permanente deelname aan de regeringsmacht vanaf 
1986, de vakbeweging ziet haar machtspositie afkal
ven door een combinatie van voortdurende werkloos
heid en teruglopende organisatiegraad. In de Partij 
van de Arbeid bestaat enige aanhang voor de opvat
ting dat deze ongelijke ontwikkeling aanleiding is voor 
heroverweging van de historische banden tussen vak
beweging en partij; een sterkere oriëntatie op 'nieuwe 
sociale bewegingen' zou noodzakelijk zijn. Bij de be
paling van de politieke lijn heeft echter een andere op
vatting al enige tijd de overhand. De laatste verkie
zingsprogramma's, de Resolutie Arbeid (1983) en de 
partijcongressen van de laatste vijf jaar tonen een dui
delijke voorkeur voor gecoördineerd optrekken van 
partij en vakbeweging. Met name voor de bescher
ming van de laagstbetaalden in de samenleving, maar 
ook voor een effectieve werkloosheidsbestrijding, 
blijkt een coalitie met de vakbeweging in toenemende 
mate wenselijk. De partij heeft in feite reeds gekozen 
voor een dergelijke strategie, en het ligt in de lijn der 
verwachting dat die keuze doorslaggevende invloed 
zal hebben op haar inbreng in komende regeringscom
binaties. 
Gegeven deze politieke lijn wint de vraag hoe een ver
dere verzwakking van de vakbeweging kan worden 
voorkomen aan belang. Een hernieuwde groei van de 
organisatiegraad en een sterkere onderhandelingspo
sitie in de bedrijfstakken kunnen immers de druk op 
het overheidsbeleid ten aanzien van werkgelegen
heidsherstel en -verdeling enigszins verlichten. Voor 
het succes van haar sociaal-economische strategie 
heeft de partij er belang bij dat de vakbeweging haar 
kracht herwint. In dit licht is een bezinning op de ont
wikkelingen die het afkalvingsproces van de laatste 
vijf tot tien jaar veroorzaken nodig. De beperkte op
dracht van dit artikel is een eerste verkenning van deze 
ontwikkelingen te maken. 

Structurele verandering van de werkgelegenheid 
De vakorganisaties zijn sinds de eerste oliecrisis in 
1973 geconfronteerd met een steeds snellere verande
ring van de samenstelling van de werkgelegenheid 
naar beroepsgroep en functie . De industriële sector 
heeft in de jaren 1973-1983 bij een licht toegenomen 
produktievolume ruim een vijfde van haar werkgele
genheid verloren. Rond tweehonderd veertig duizend 

arbeidsjaren gingen hier verloren, terwijl de totale 
werkgelegenheid in 1983 slechts licht onder het niveau 
van 1973 blijft. In dezelfde periode is het aandeel van 
de tertiaire (commerciële) en kwartaire dienstverle
ning (inclusief overheid) in de werkgelegenheid 
gestaag toegenomen. Momenteel is het arbeidsvolume 
in beide laatstgenoemde sectoren afzonderlijk aan
merkelijk groter dan in industrie en bouwnijverheid te 
zamen: rond l,S miljoen arbeidsjaren voor zowel de 
tertiaire als de kwartaire sector, tegen 1,2 miljoen voor 
de nijverheid. I 
De verwachting is dat ook een hernieuwde economi
sche groei èn een programma van herindustrialisatie 
niet zullen leiden tot een omkering van deze trend. De 
groei van het produktievolume in de industrie zal de 
vier à vijf procent op jaarbasis te boven moeten gaan 
wil de stijging van de arbeidsproduktiviteit worden 
overtroffen en een toename van de werkgelegenheid 
resulteren. Dit is, in het licht van de snelle automatise
ring van industriële produktieprocessen die nu plaats
vindt buitengewoon onwaarschijnlijk. Wij zien dan 
ook dat het herstel van de economische groei voors
hands slechts tot stabilisatie van de industriële werkge
legenheid leidt onder de voorwaarde van snelle ar
beidsduurverkorting: in 1984 en 1985 loopt het aantal 
arbeidsuren verder terug, maar blijft de werkgelegen
heid in arbeidsjaren op peil dankzij een verkorting van 
de arbeidsduur. 2 

Het is wellicht goed er op te wijzen dat ook een pro
gramma van gerichte herindustrialisatie, langs de lij
nen van het aandachtsgebiedenbeleid à la Wagner, 
hier geen soulaas biedt. Een dergelijk programma is 
nodig om de internationale concurrentiepositie van 
kansrijke bedrijfstakken te versterken. Het levert ech
ter, volgens recente berekeningen maximaal vij fenze
ventig duizend nieuwe arbeidsplaatsen op in een perio
de van vijf jaar. 3 Dit aantal kan juist voldoende zijn 
om de uitstoot van arbeid in de betreffende sectoren 
van de industrie te compenseren. 
Het ligt dus in de rede dat industrie en bouwnijverheid 
de komende jaren op z'n best een stabiel werkgelegen
heidsniveau zullen kennen, onder de veronderstelling 
van voortgaande arbeidsduurverkorting. Het alterna
tief is de automatisering drastisch af te remmen en de 
industrie te heroriënteren op arbeidsintensieve proces
sen. In termen van internationale concurrentie is dit 
geen begaanbare weg, zeker niet wanneer Nederland 
een boven-gemiddeld groeipercentage wil realiseren . 
Het industriebeleid zoals dat door bijna alle politieke 
partijen is omarmd wijst dan ook in tegengestelde 
richting. De werkgelegenheidsconsequenties daarvan 
moeten echter onder ogen worden gezien. 
Voor de tertiaire en kwartaire sector zijn ~e verwach-

Frans Leijnse 
Lid van de Tweede 
voor de Partij van de A 
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tingen minder duidelijk. In de commerciële dienstver
lening kan een flinke verschuiving van de werkgele
genheid tussen deelsectoren plaatsvinden. In de groot
schalige administratieve sector, zoals bank-en verze
keringswezen wordt algemeen een sterke automatise
ring verwacht (onder andere het Nationaal Betalings 
Circuit). Alle grote ondernemingen in deze sector heb
ben de komende jaren een gestage afname van de 
werkgelegenheid aangekondigd. Het is mogelijk dat 
de kleinschalige dienstverlening, met name in de re
creatie, horeca en kleinhandel een deel van dit verlies 
aan werkgelegenheid compenseert. Het is ook moge
lijk dat een verlaging van het loonkostenniveau van 
ongeschoolde arbeid hierbij een handje helpt. Maar de 
suggestie van werkgeverszijde dat een verlaging van 
het minimumloon ruimte zou geven voor tienduizen
den nieuwe banen in de kleinschalige dienstverlening, 
naar Amerikaans voorbeeld, lijkt schromelijk over
dreven. Alles bijeengenomen zal het de nodige inspan
ning vergen het werkgelegenheidsniveau van de ter
tiaire sector als geheel de komende jaren te handha
ven. 
Eigenlijk alleen in de kwartaire sector mag bij aan
trekkende economische groei een hernieuwde stijging 
van de werkgelegenheid worden verwacht. Naarmate 
de collectieve middelen weer wat ruimer worden en de 
werkloosheid op een hoog peil blijft zal de druk toene
men om werk te scheppen in plaats van uitkeringen te 
verstrekken. Daarbij komt dat de kwartaire sector 
zich, meer dan de industrie leent voor absorptie van 
het groeiende leger van langdurig werkloze onge
schoolden. Binnen het werkloze deel van de beroeps
bevolking begint zich steeds meer een selectieproces af 
te tekenen, waardoor met name' ongeschoolden in een 
uitzichtloze positie worden gedrongen . De geleidelijke 
vorming van een harde kern van driehonderd duizend 
ongeschoolde langdurig werklozen is momenteel een 
reëel uitzicht. 4 Gezien de structuur van de werkgele
genheid in industrie en grootschalige dienstverlening 
is er voor deze groep geen plaats meer. Alleen de klein
schalige commerciële en maatschappelijke dienstver
lening kan op termijn aan ongeschoolden nog werk 
bieden. Omdat als alternatief slechts langdurige werk
loosheid openstaat, hetgeen eveneens een structureel 
beslag op collectieve middelen legt, mag verwacht 
worden dat de overheid naar wegen zal zoeken om on
geschoolden in de kwartaire sector aan het werk te hel
pen. Ondanks het zwaar aangezette ideologische of
fensief om de collectieve sector te beperken lijkt de 
werkgelegenheidsontwikkeling in de bedrijvensector 
mij op termijn geen andere uitweg te bieden. De ten
dens uit de jaren zeventig tot verschuiving van werkge
legenheid van de industrie naar (tertiaire en) kwartaire 
sector zal dan, na een onderbreking van enkele jaren 
worden hervat. 
Voor een vakbeweging die langs bedrijfstaklijnen is 
georganiseerd heeft de geschetste verschuiving ingrij
pende gevolgen. Naar ledental en naar invloed geme
ten verschuift het zwaartepunt geleidelijk naar de bon
den die vooral in dienstverlenende sectoren werkzaam 
zijn . Binnen het CNV brengen deze bonden nu reeds 
drie-kwart van het totale ledental in . Dat dit tot span-
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ningen kan leiden werd duidelijk uit de opstelling van 
de Industriebonden en de Bouwbond-CNV bij de 
ambtenarenstakingen eind 1983.5 Het toenemende be
lang van de diensten- en ambtenarenbonden binnen de 
vakcentrales heeft in eerste instantie ongunstige gevol
gen voor de strategische positie van de vakbeweging . 
Men groeit immers in sectoren die vooralsnog een lage 
organisatiegraad en een geringe vakbondstraditie heb
ben. Het vakbondswerk is in deze sectoren weinig ont
wikkeld en de medezeggenschap blijft als regel achter 
bij hetgeen in de industrie gebruikelijk is. Een traditie 
van sociale strijd bestaat niet en het arbeidsklimaat is 
overwegend individualiserend. Daartegenover verliest 
de vakbeweging terrein in sectoren waar men van 
oudsher een hoge organisatiegraad kent, een redelijke 
medezeggenschapstraditie en een stabiele vakbonds
organisatie op de werkvloer. Het gevolg van deze 
overgangssituatie is dat bij grote sociale conflicten 
nog altijd de afkalvende en in de verdrukking zittende 
sectoren van de vakbeweging 'de kar moeten trekken' . 
Zo moest de strijd voor een 36-uren-week in 1986 
vooral worden gevoerd door de Industrie- en Bouw
bonden, terwijl bij de banken de organisatiegraad als 
ontoereikend moest worden beschouwd om tot suc
cesvolle acties te kunnen komen. Het zal ongetwijfeld 
nog een aantal jaren duren voor de vakbeweging haar 
onderhandelingspositie heeft aangepast aan de veran
derende structuur van de werkgelegenheid. 

Veranderingen in de kwalificatiestructuur 
Naast de verschuiving tussen de bedrijfstakken en die 
tussen de bonden is er ook in de organisaties en hun 
achterban een wezenlijke verandering gaande. Deze 
verandering vloeit voort uit de structuurverandering 
van vooral het uitvoerende werk als gevolg van verde
re automatisering. Ik wees er al eerder op dat de in
dustrie niet alleen de totale werkgelegenheid ziet afne
men, maar daarbinnen ook relatief steeds minder 
ruimte biedt aan ongeschoolde werknemers. Iets der
gelijks geldt voor de grootschalige dienstensector . 
Wat wij zien is dat de opeenvolgende automatiserings
golven vooral het eenvoudige routinematige werk ver
vangen door machines: hoe eenvoudiger en kort
cyclisch er de arbeidshandeling, des te makkelijker te 
automatiseren . Door de snelle ontwikkeling van 
micro-electronica en programmatuur is de laatste tien 
jaar de prijs van produktie-automaten zodanig ge
daald dat ook voor middelgrote bedrijven deze inves
tering lonend wordt. Deze ' revolutie' heeft geleid tot 
een versnelde uitstoot van ongeschoolde functies . Me
de door het overaanbod op de arbeidsmarkt vragen de 
bedrijven voor de resterende toezicht- en controle
functies werknemers met minimaal lbo/ mavo-niveau, 
en veelal zelfs havo/ mbo-niveau . Bovendien is het 
aantal directe produktiefuncties aan het dalen en 
komt een groter accent te liggen op administratieve, 
ondersteunende en werkvoorbereidende functies , wel
ke in het algemeen ook een wat hogere kwalificatie 
vragen. 
Precieze cijfers ontbreken, maar symptomen zijn veel
zeggend . Zo schat Philips de verhouding direct/ indi
rect personeel in zijn Nederlandse bedrijven op der-



tig/zeventig. Wellicht is dit cijfer enigszins geflatteerd 
door de aanwezigheid van een grote concernstaf, maar 
ook voor een puur produktiebedrijf als Hoogovens 
omvat het direct personeel momenteel niet meer dan 
veertig procent. Eveneens indicatief is het feit dat de 
werving van grote industriële bedrijven zich vooral 
richt op de wat hoger geschoolden. Philips kondigde 
onlangs aan zijn bestand van HTS-ers en TH-inge
nieurs met vijfentwintig tot vijftig procent te zullen 
uitbreiden in twee jaar tijd; soortgelijke geluiden ko
men van DSM. 
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de 'blue collar 
worker' geleidelijk verdwijnt. In de industrie komen 
er steeds minder directe produktiefuncties, en van de 
resterende directe functies ligt het kwalificatieniveau 
in het algemeen hoger. Daarnaast nemen de hoger ge
kwalificeerde indirecte functies in betekenis toe. De 
vakorganisaties in de industrie, van oudsher de kern 
van de moderne vakbeweging komen daardoor voor 
een heroriëntatie te staan. Weliswaar rekruteren zij 
hun kader traditioneel uit de groep geschoolde vaklie
den, welke niet wezenlijk wordt aangetast, maar even 
traditioneel vormt de massa van de produktiewerkers 
hun mobiliseerbare achterban. En juist in deze groep 
grijpen de veranderingen het diepst in. De opbouw 
van een nieuwe machtsbasis onder het indirecte perso
neel kost tijd en vergt bovendien een herbezinning op 
belangrijke actiepunten. Zo bleek bijvoorbeeld de uit
werking van collectieve arbeidsduurverkorting juist 
voor deze categorieën werknemers een probleem op 
zichzelf te zijn. In de dienstverlenende sector staan de 
vakorganisaties niet zozeer voor een heroriëntatie, als 
wel voor de taak van begin af aan een machtsbasis te 
vormen onder het beter gekwalificeerde personeel. 

Opmars van de deeltijdwerker 
Hoezeer het traditionele beeld van de werknemer, dat 
het denken in partij en vakbeweging nog vaak bepaalt, 
achterhaald begint te raken blijkt ook uit de opmars 
van het verschijnsel deeltijdarbeid. Begin jaren zeven
tig werd in Nederland nog geen tien procent van alle 
banen bezet door een werknemer die minder dan het 
gebruikelijke volle aantal uren werkte. In 1978 iS 'dat 
percentage gestegen tot vijftien procent, waarna een 
zeer snelle toename inzette tot bijna vierentwintig pro
cent van alle banen nu. Het blijkt dat de creatie van 
deeltijdbanen voor arbeidsorganisaties een geschikt 
middel is om een betere afstemming van personeelsca
paciteit en werkaanbod te bereiken. 6 In tegenstelling 
tot het gebruikelijke vooroordeel vloeit de gestage 
groei van deeltijdarbeid dan ook niet voort uit indivi
duele wensen van goed betaalde functionarissen, maar 
wordt zij voornamelijk gedragen door organisatori
sche beslissingen van bedrijven. 7 Op grond hiervan 
mag voor de toekomende tijd een voortgaande groei 
van het aandeel van deeltijdbanen in de totale werkge
legenheid worden verwacht, wellicht tot veertig pro
cent in het jaar 2000. Daarbij is het de vraag of het een
zijdige karakter van deeltijdarbeid snel zal worden 
doorbroken: meer dan de helft van deze banen bevindt 
zich in de kwartaire sector, en meer dan viervijfde 
wordt bezet door vrouwen. Uit de beschikbare cijfers 

blijkt immers dat ook de snelle groei van de laatste ja
ren in deze scheve verdeling geen waarneembare ver
andering heeft gebracht. 
Om minstens een drietal redenen mag worden aange
nomen dat het verschijnsel deeltijdarbeid de komende 
jaren steeds gebruikelijker zal worden. In de eerste 
plaats is daar de groeiende arbeidsparticipatie van de 
gehuwde vrouw. In tegenstelling tot andere geïn
dustraliseerde landen heeft Nederland in de eerste de
cennia na de oorlog de deelname van gehuwde vrou
wen aan het arbeidsproces ontmoedigd. Daardoor is 
het lang gebruikelijk geweest dat vrouwen zich na de 
huwelijkssluiting of bij de eerste zwangerschap uit de 
betaalde arbeid terugtrokken. Hierin is sinds het begin 
van de jaren zeventig een snelle kentering opgetreden. 
Aanvankelijk vooral door culturele verschuivingen, 
maar later steeds meer gestimuleerd door de algemene 
inkomensachteruitgang, werkloosheid(sdreiging) bij 
de partner en drempels voor herintreding op latere 
leeftijd, hebben vrouwen in toenemende mate de band 
met betaalde arbeid vastgehouden. De veranderde 
opstelling komt vooral tot uiting in een sterke stijging 
van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in de 
leeftijd tot veertig jaar: het zijn steeds meer de oudere 
generaties waar de vrouwen overwegend huisvrouw 
zijn. Ook verklaart deze ontwikkeling de sterk vergro
te vraag naar deeltijdarbeid, omdat veelal het behoud 
van betaalde arbeid niet gepaard gaat met een herver
deling van huishoudelijke en verzorgende taken. Een 
deeltijdbaan is dan het aangewezen middel om de dub
bele belasting van de werkende vrouw draaglijk te ma
ken. Gezien de ontwikkeling van de laatste tien jaar en 
de geconstateerde samenhang met generatieverschil
len mag er met zekerheid van worden uitgegaan dat de 
groeiende arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw 
een blijvend verschijnsel is . 
Een tweede reden waarom de toename van deeltijdar
beid niet incidenteel is hangt ten nauwste met de eerste 
samen; zij wordt gevormd door de gestage stijging van 
het aantal huishoudens met meer dan één bron van in
komen. Nu reeds valt meer dan een derde van alle huis
houdens met meer dan twee volwassenen in deze cate
gorie. 8 Gezien de trendmatige ontwikkeling kunnen 
huishoudens met twee of meer inkomens in de vroege 
jaren negentig het overheersende samenleving spa
troon gaan vormen. Het gevolg hiervan is dat bij meer 
mannelijke kostwinners ruimte ontstaat om enige in
komensterugval voor arbeidsduurverkorting te accep
teren. Ook zal de werkende partner bij deze groep de 
behoefte doen toenemen om meer vrije tijd in gezin en 
huishouding te investeren. Vanuit beide gezichtspun
ten zal de groei van het aantal tweeverdieners de ani
mo voor deeltijdarbeid onder mannen kunnen stimu
leren. Gezien het enorme terrein dat hier nog braak 
ligt (slechts 6,5 procent van de werkende mannen heeft 
een deeltijdbaan, tegen 51 procent van de werkende 
vrouwen) zou een dergelijke ontwikkeling zeer positie
ve herverdelingseffecten kunnen hebben. Meer deel-

. tijdarbeid onder mannen zou immers het eenzijdige 
karakter van dit verschijnsel doorbreken en de moge
lijkheid vergroten dat ook meer centrale leidinggeven
de functies in deeltijd kunnen worden verricht. 
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Een derde blijvende stimulans voor deeltijdarbeid is 
tenslotte het proces van collectieve arbeidsduurver
korting. Wanneer de standaard volle werktijd verder 
omlaag gaat en bedrijfstijden worden gehandhaafd of 
verlengd, ontstaat steeds meer de noodzaak de perso
neelsinzet te reorganiseren . Bedrijven en instellingen 
kunnen dan niet meer toe met marginale wijzigingen 
in de roosters omdat het 'gat' tussen bedrijfstijd en ar
beidstijd te groot wordt. Met name bij verdere ar
beidsduurverkorting naar 36 en 32 uur komt men voor 
de opgave te staan nieuwe roulaties uit te werken. 
Daarin zullen zogenaamde 'korte ploegendiensten' ter 
aanvulling op de gewone dagdienst toenemende bete
kenis krijgen. Werkweken van vijf maal drie of zes 
maal vier uur zullen in dit verband gebruikelijker wor
den, om een voorbeeld te noemen. Deeltijdarbeid fun
geert hier als instrument om verdergaande collectieve 
arbeidsduurverkorting te realiseren bij verlenging van 
de bedrijfstijd. Uit organisatorisch gezichtspunt is er 
ook geen tegenstelling tussen deeltijdarbeid en collec
tieve arbeidsduurverkorting. 
De voortgaande verbreiding van deeltijdarbeid stelt de 
vakorganisaties zeker voor problemen. Momenteel is 
drie kwart van de bestaande deeltijdfuncties van be
trekkelijk marginale aard: functies die niet in de 
hoofdstroom van het produktieproces zijn opgeno
men en minder dan de helft van de volle werktijd om
vatten (minder dan half-time) . Het gaat daarbij om 
schoonmaaksters van scholen en kantoren, keuken
hulpen in ziekenhuizen, post sorteerders , typisten, 
maar ook om professionele adviseurs. Gezien de om
vang van hun werktijd en de geringe betrokkenheid bij 
het produktieproces zijn deze categorieën buitenge
woon moeilijk te organiseren. De vakbeweging is van
af het eind van de jaren zeventig sterk op positieverbe
tering van deeltijdwerkers gericht, in het bijzonder de 
gelijkberechtiging met voltijders. 9 Op zichzelf ver
dient die beleidslijn alle steun, maar het is de vraag of 
zij voldoende wervend werkt onder de groeiende 
groep deeltijdwerkers. Daarvoor is meer nodig, bij
voorbeeld dat de vakbeweging haar overheersende 
scepsis tegen deeltijdwerk vervangt door een zakelij
ker benadering. Daarin zou met name een actievere 
opstelling passen tegenover de herordening van werk
tijden in het kader van collectieve arbeidsduurverkor
ting. Deze processen mogen niet, onder de noemer van 
een (ongewenste maar noodgedwongen geaccepteer
de) flexibilisering geheel aan het management worden 
overgelaten. Bij het ontwikkelen van nieuwe roosters 
en roulaties kan het vakbondskader een centrale, ini
tiërende rol vervullen. Deeltijdarbeid kan daarin als 
volwaardige vorm van korter werken worden opgeno
men. De categorieën werknemers die op deze banen 
worden geworven kan van begin af aan een volwaardi
ge rechtspositie worden gegarandeerd. Benaderd als 
groep zullen zij ontvankelijker blijken voor het vak
bondslidmaatschap dan in hun huidige gemarginali
seerde positie. 

Heroriëntatie van het vakbondsbeleid 
In het voorafgaande is een drietal van de meest in het 
oog lopende verschuivingen in het arbeidsbestel kort 
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aangeduid. Zonder twijfel is er meer aan de hand, zo
als de geleidelijke wijziging van de verhouding man
nen/ vrouwen in de beroepsbevolking of de 'tertiarise
ring' van bepaalde industriële activiteiten. Een enigs
zins volledig beeld ontbreekt op dit moment, of het 
moest zijn dat zeer veel in snelle beweging is. Niette
min blijkt uit de aangedragen fragmenten zonneklaar 
dat de traditionele organisatiebasis van de Nederland
se vakbeweging in snel tempo aan het veranderen is. 
Dit, gevoegd bij een neergaande conjunctuur en een 
uiterst problematische situatie op de arbeidsmarkt, 
heeft de vakorganisaties voor de noodzaak van een in
grijpende heroriëntatie geplaatst. 
Zoals gezegd is het op dit moment bijzonder moeilijk 
deze heroriëntatie te baseren op een helder beeld van 
de veranderingen in het werknemersbestand. Drie ten
densen lijken zich af te tekenen: 
a. Een werkgelegenheidsstructuur die zich steeds meer 
in de richting van een 'diensteneconomie' beweegt. 
Hoewel de industrie, naast de commerciële dienstver
lening de kurk blijft waarop onze economie interna
tionaal drijft, zal zij geen evenredig aandeel hebben in 
de noodzakelijke groei van de totale werkgelegenheid. 
Herindustrialisatie en innovatie zullen leiden tot een 
sterke produktiegroei in de kennis- en kapitaalinten
sieve sectoren, waarin Nederland een comparatief 
voordeel heeft. Met de opbrengsten daarvan zal echter 
elders werk moeten worden geschapen voor de hon
derdduizenden die zich de komende jaren op de ar
beidsmarkt melden. Bij deze overdracht van middelen 
speelt de overheid een centrale rol. De vakbeweging 
kan, gezien de blijvende prioriteit die zij bij werk 
legt 1 0, de strijd tegen de werkloosheid niet uitsluitend 
'in de bedrijven' voeren. Een sterke oriëntatie op cen
traal tripartiet (dat wil zeggen met overheid en werkge
versorganisaties) overleg tekent zich reeds duidelijk 
af. 
b. Een herleving van hetgeen in de jaren zestig de 'ver
burgerlijking van de arbeidersklasse' werd ge
noemd. 11 Met name in de industrie en grootschalige 
dienstverlening bestaat de massa der arbeiders langza
merhand niet meer uit laaggeschoolde en slechtbetaal
de mannen. De nieuwe 'massafuncties' hebben meer 
controlerende, toezichthoudende en administratieve 
componenten dan uitvoerende; zo men wil, meer ken
merken van een 'witte boorden beroep , . Een verschui
ving in deze zin tekent zich geleidelijk af, met als ge
volg dat ongeschoolden langzamerhand uit de pro
duktieprocessen verdwijnen. Gegeven het feit dat niet 
iedereen de capaciteiten heeft om het niveau van ge
schoold vakman te halen, en gegeven de genoemde 
'verdringing' op de arbeidsmarkt, betekent dit dat de 
samenleving wordt geconfronteerd met een groeiende 
categorie personen voor wie er hoe dan ook geen 
plaats is in het arbeidsbestel. Blijvend op een lage uit
kering aangewezen vormen zij een lompenproletariaat 
waarvan de positie schril afsteekt bij die van de relatief 
gegoede 'nieuwe arbeidersklasse' . De vakbeweging 
staat voor de taak zowel een organisatie basis te vinden 
onder de betergeschoolde arbeiders, als de groei~nde 
maatschappelijke tweedeling tegen te gaan. Hier te
kent zich een belangenconflict af dat alleen kan wor-



den opgelost wanneer het onder ogen wordt gezien. 
c. Een verdergaande differentiatie van de werkne
merspositie. Gemechaniseerde en geautomatiseerde 
produktieprocessen zijn in het algemeen veelvormiger 
en gecompliceerder dan hun voorgangers. Zij omvat
ten meer verschillende functies in doorgaans kleinere 
aantallen. De heterogeniteit naar functie en beroep in 
het werknemersbestand van dezelfde onderneming 
neemt daardoor toe. Tegelijkertijd wordt ook de di
versiteit van leefsituaties van werknemers groter. 
Meer vrouwen, meer alleenstaanden en meer tweever
dieners leiden ertoe dat de alleenverdienende manne
lijke kostwinner geleidelijk zijn overheersende positie 
verliest. Het gevolg is dat ook binnen dezelfde onder
neming groepen werknemers in dezelfde afdeling of 
functie lang niet altijd meer op een soortgelijke leefsi
tuatie aanspreekbaar zijn. Dit beïnvloedt uiteraard de 
wensen ten aanzien van arbeidstijden en arbeidsvoor
waarden, de actiebereidheid en de mate van identifica
tie met de collectiviteit van werknemers. In zijn alge
meenheid bemoeilijken deze differentiatieprocessen 
de vorming van een collectieve werknemersidentiteit . 
Zij leiden eerder tot grotere invididualisering en een 
sterkere gevoeligheid voor verdeel-en-heers strate
gieën van het management. De vakbeweging ziet zich 
daardoor in de kern van haar bestaan, de collectiviteit 
van werknemersbelangen bedreigd. 

Waarheen? 
Het is niet eenvoudig, en ook niet de opdracht van dit 
artikel, uit dit brokkelige beeld de contouren van een 
nieuwe vakbondsstrategie af te leiden. Dat heroriënta
tie nodig is blijkt duidelijk, al was het slechts uit de da
lende organisatiegraad. Dat een herstel van de vak
bondsmacht ook in sociaal-politiek opzicht nodig is 
behoeft eveneens geen betoog, al was het alleen maar 
om de werkgevers wat maatschappelijk verantwoor
delijkheidsbesef bij te brengen. Maar waarheen? De 
geschetste tendenties raken de vakbondsorganisatie 
immers in de kern. 
Ik zou in dit verband allereerst willen pleiten voor een 
offensieve opstelling. Voorkomen moet worden dat 
de vakorganisaties in een defensieve stelling terecht
komen, waarin zij een afkalvende machtsbasis trach
ten te verdedigen en nieuwe ontwikkelingen op tacti
sche gronden niet onder ogen willen zien. Ten aanzien 
van de technologische ontwikkeling tekent zich in de 
vakbeweging duidelijk zo'n offensieve aanpak af. De 
inzet is daarbij niet het proces van automatisering te 
remmen, maar er mede greep op te krijgen en de con
sequenties voor de arbeid te sturen. De opstelling van 
de bonden ten aanzien van het industriebeleid is wat 
dat betreft een voorbeeld. 12 Op andere terreinen ech
ter zijn de overheersende accenten veeleer defensief. 
Ik denk daarbij vooral aan de arbeidsmarktpositie van 
vrouwen, de hantering van deeltijdarbeid als instru
ment van herverdeling en de differentiële vormgeving 
van collectieve arbeidsduurverkorting. Het zou kun
nen zijn dat op deze terreinen nog teveel het beeld van 
de werknemer als alleenverdienende mannelijke kost
winner bepalend is. Zonder de belangen van deze, nog 
altijd grootste groep werknemers te verwaarlozen zou-

den de vakorganisaties meer offensief de groeiende di
versiteit kunnen benaderen. 
In dit verband is het onontkoombaar dat een grotere 
plaats wordt ingeruimd voor de belangen van specifie
ke groepen werknemers die zich niet automatisch 
identificeren met de collectiviteit. Hoe moeilijk dit 
kan zijn is wel gebleken bij de discussie over verdere 
arbeidsduurverkorting. De werkgevers hebben dank
baar gebruik gemaakt van het feit dat standaard
oplossingen niet realiseerbaar zijn voor belangrijke 
groepen functies, om het hele proces te frustreren . 
Aan vakbondskant is men er wat laat achtergekomen 
dat een eenheidsrecept voor veel indirecte werknemers 
niet goed hanteerbaar is. Bij gebrek aan praktische 
uitwerkingen dreigt deze groep nu buiten de verdere 
arbeidsduurverkorting te blijven. Omdat zij echter 
goeddeels wel heeft meegedaan aan de bijbehorende 
loonmatiging neemt de animo voor volgende ronden 
ADV in deze groep niet toe. Op den duur kan dit het 
proces van verdere collectieve arbeidsduurverkorting 
ernstig gaan remmen. 
De vakbeweging kan hieruit leren dat een meer gedif
ferentieerd werknemersbestand een meer decentrale 
belangenbehartiging vraagt, met ruimte voor eigen 
uitwerkingen in de bedrijven. De organisatie van het 
vakbondswerk is hierop nog onvoldoende gericht; met 
name is de handelingsvrijheid van het kader in de be
drijven te gering. Naast een eerder aangeduide tendens 
tot meer centraal tripartite overleg lijkt dus ook een 
ontwikkeling naar decentraal onderhandelen noodza
kelijk. Onontkoombaar verliest dan het middenkader 
van de vakorganisaties, de bezoldigde districts
bestuurder, gedeeltelijk aan gewicht. In het licht van 
de weinig realistische pretentie van deze functie, een 
groot aantal uiteenlopende bedrijfssituaties adequaat 
te kunnen behandelen, lijkt zo'n ontwikkeling al enige 
tijd onvermijdelijk. 
Meer ruimte voor de belangenbehartiging op bedrijfs
niveau en een sterker accent op de belangen van speci
fieke groepen werknemers behoeft echter geenszins te 
leiden tot een vorm van 'business unionism'. Het is in 
mijn opvatting niet noodzakelijk dat de vakbeweging 
bij een heroriëntatie langs deze lijn de inzet voor brede 
maatschappelijke solidariteit loslaat. De gedachte dat 
nieuwe groepen werknemers benaderd moeten wor
den vanuit hun specifieke belangen is geen pleidooi 
om het kortetermijn eigenbelang van deze groepen 
zonder meer voorop te plaatsen. De vakbeweging 
heeft dat ook in het verleden nooit gedaan. Als organi
satie van vooral geschoolde vaklieden heeft zij al in 
een vroeg stadium ook de belangen van de onge
schoolde massa-arbeider tot de hare gemaakt. Uitge
groeid tot een massa-organisatie met veel ongeschool
de leden heeft zij zich mede sterk gemaakt voor de be
langen van werklozen en andere uitkeringstrekkers. 
Er heeft in het optreden van de vakbeweging altijd een 
spanning bestaan tussen het directe eigenbelang van 
de grote groep leden en de maatschappelijke verant
woordelijkheid voor bredere categorieën ontrechten. 
Die spanning is in de sociaal-democratische vakbewe
ging ingebakken en vormt de basis voor de duurzame 
coalitie met de partij. 
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Het is niet goed in te zien waarom een heroriëntatie 
van de belangenbehartiging van de leden zou moeten 
leiden tot het loslaten van deze maatschappelijke ver
antwoordelijkheid. Tenzij de (verborgen) vooron
derstelling is dat de nieuwe groepen vakbondsleden 
zelfzuchtiger en minder solidair zijn dan de oude groe
pen. Er is voorshands geen enkele reden dit aan te ne
men. Weliswaar leeft in deze nieuwe groepen minder 
het bewustzijn van de werknemers-collectiviteit dan in 
de traditionele vakbondsachterban, maar dat bete
kent niet dat zij niet op maatschappelijke solidariteit 
aanspreekbaar zouden zijn. Temeer niet waar de twee
deling van de samenleving steeds meer zichtbaar 
wordt en het lompenproletariaat een herkenbaar ob
ject van solidariteit is. Juist vanuit een zekere wel
vaartspositie zouden tweeverdieners, hogergeschool
de en beterbetaalde werknemers weleens gevoeliger 
kunnen zijn voor rechtvaardigheidsmotieven dan de 
oude achterban, die het zelf niet al te breed heeft. Het 
is dan ook niet de huidige maatschappelijke opstelling 
van de vakbeweging die een toestroom van nieuwe 
groepen in de weg staat. Het is veeleer dat zij in de di
recte belangenbehartiging te weinig ruimte krijgen . 

Noten 
1. Industriebond-FNV, Herstelplan voor de industrie, 

maart 1984, bijlage; Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Rapportage Arbeidsmarkt 1983 en 
1984. . 

2. Centraal Plan Bureau, Macro-Economische Verken
ning 1985. 

Regionaal economisch beleid 

Onlangs verscheen in de reeks Economische Notities 
nummer 14, Socialistisch regionaal-economisch be
leid, waarin verslag wordt gedaan van een conferentie 
die de WBS in samenwerking met het gewest Limburg 
organiseerde in het voorjaar van 1984. 
Het regionaal beleid staat onder steeds grotere druk. 
Het wordt, ook in de PvdA, al lange tijd vooral als 
probleem van de 'buitengewesten' gezien, en had ook 
in tijden van economische groei maar beperkt succes. 
Nu de groei stagneert en de werkloosheid in de grote 
steden 'sterk is toegenomen, dreigt het regionaal beleid 
gericht op zwakkere regio's kind van de rekening te 
worden. Met dit conferentieverslag wordt een bijdrage 
geleverd aan de dringend noodzakelijke herbezinning. 
De inleidende probleemschets van Martha Vonk en 
Engel Sap mondt uit in een pleidooi om het regionaal 
beleid op te vatten als onderdeel van landelijk beleid. 
Piet de Ruiter gaat daarna in op de criteria voor toede
ling van middelen aan de regio's op grond van achter
stand èn van ontwikkelingsmogelijkheden Bé Bos be
handelt de bestuurlijke vormgeving van dit beleidster
rein en doet voorstellen voor werkbare vormen van de
centralisatie. Willem Vermeend kritiseert het huidig 
instrumentarium van regionaal beleid. In zijn voor-
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3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De 
arbeidsmarkt naar sector, beroep en opleiding, 1983-
1988, Verkennende studie van de werkgroep Anticipe
rend Opleidings- en Scholingsbeleid. 

4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De 
arbeidsmarkt in april 1985. 

5. Leijnse, F., 'Kan de achterdeur nog even openblijven', 
Over de stakingsacties van ambtenaren', In: De Groene, 
16 november 1983. 

6. Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociale Maandsta
tistiek, nov. 1981, aug. 1982, juni 1983 en sept. 1984; 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rap
portage Arbeidsmarkt 1983 en 1984. 

7. Leijnse, F., Bevordering van Deeltijdarbeid, Nijmegen 
(lTS), 1985 . 

8. Hartog, 1. en J.J .M. Theeuwes, 'De onstuitbare op
komst van de werkende gehuwde vrouw', In: Econo
misch-Statistische Berichten, 14-12-1983; Becker, J.W. 
en C.J. Wiebrens, 'De cumulatie van inkomens binnen 
huishoudens', In: Economisch-Statistische Berichten, 
1-6-1983; De Kam, C.A. e.a ., 'Dubbel en dwars: over 
dubbele inkomens in 1979', In: Economisch-Statistische 
Berichten, 29-2-1982. 

9. Federatie Nederlandse Vakbeweging, Een deel van het 
Geheel, Nota Deeltijdarbeid, 1981. 

10. Federatie Nederlandse Vakbeweging, Kiezen voor nieu
we kansen, FNV-program 1986-90. 

11. Zie o.a. Blauner, R., Alienation and Freedom, Chicago, 
1964; Mallet, S., La nouvelle classe ouvrière, Parijs, 
1969; Deppe, F. e.a., Die Neue Arbeiterklasse, Frank
furt, 1970. 

12. Industriebond-FNV, Herstelplan voor de industrie, 
maart 1984. 

stellen voor vernieuwing neemt de steun aan startende 
bedrijven een centrale plaats in. Elk van deze bijdra
gen gaat vergezeld van een kort commentaar, respec
tievelijk van Thijs Wöltgens, Jaap van der Doef, Cok 
van der Horst en Piet Knol/ema. 
De bundel wordt afgesloten met een evaluerende bij
drage van WBS-stafmedewerker Pieter van Driel. 
De contouren van een nieuw sociaal-democratisch re
gionaalbeleid zoals die op de conferentie naar voren 
kwamen, kunnen als volgt worden samengevat: 

bijstelling van bet traditionele beleid met verster
king van bet discriminerend element en met vergro
ting van regionale bevoegdbeden; 
opzetten van nieuw beleid door bet gedeeltelijk re
gionaal uitwerken van het landelijk werkgelegen
beids- en berstelbeleid, gericbt op sterke punten in 
de regio's; 
bet accent zou moeten komen te liggen op bet sti
muleren van midden- en kleinbedrijf, waaronder 
startende bedrijven. 

Socialistisch regionaal-economisch beleid, Economi
sche Notitie nr. 14 (98 blz.) is verkrijgbaar door over
making van! 7,50 op postgiro 3479700 ten name van 
PvdA-brocbures Amsterdam, onder vermelding van 
bestelnummer 756. 



Too close for comfort - de Engelse 
vakbeweging en de Labour Party 

Harold Macmi/lan, van 1957 tot 1963 Conservatief 
premier van Engeland, moet eens gezegd hebben dat 
er in zijn land drie instellingen zijn waarmee geen rege
ring echt ruzie zou moeten zoeken: de Koninklijke 
Garde, de Rooms Katholieke Kerk en de National 
Union of Mineworkers (NUM), de mijnwerkersbond. 
Eén van zijn opvolgers, Edward Heath, had in de win
ter van 1973-74 alle reden om over dat advies na te 
denken. In een poging een mijnwerkersstaking te bre
ken, rantsoeneerde hij het energieverbruik: overal in 
het land ging het licht uit en er werd een driedaagse 
werkweek ingevoerd. Heath was echter zo onverstan
dig om zijn confrontatie-politiek tot inzet van verkie
zingen te maken, en verdween daarna als premier. 
Margaret Thatcher daarentegen, zijn directe opvolger 
als leider van de Conservatieven, bood in 1984-85 met 
succes het hoofd aan een staking in de mijnen - de 
langste en meest verbeten van de afgelopen periode. 
De mijnwerkers marcheerden met vaandels en muziek 
terug naar hun werk, maar zonder te verhullen dat de 
vakbond deze keer verslagen was. 
De nederlaag van de mijnwerkers is vrij algemeen op
gevat als een belangrijke kentering in de geschiedenis 
van de Engelse vakbeweging. De rechtse pers gaat 
daarbij zover om Thatcher af te schilderen als de 
volksheld die ten strijde trekt tegen de sluwe, opper
machtige vakbondsbazen en die uitgerekend de mach
tigste onder hen, de leider van de gevreesde NUM, 
dwingt om zich te onderwerpen aan democratische be
ginselen en economische realiteitszin. In een minder 
schrille versie van deze stelling betekent de mijnwer
kersstaking een keerpunt omdat ze heeft laten zien dat 
zelfs de mijnwerkersbond door een behendig en door
tastend opererende regering verslagen kan worden. En 
dat vormt, zo luidt de redenering, een afschrikwek
kend voorbeeld voor andere bonden die voor de ver
wezenlijking van hun doelstellingen industriële spier
kracht willen gebruiken. 
Behoedzamer waarnemers (waaronder ikzelf) zijn van 
mening dat het wat voorbarig is om naar aanleiding 
van de mijnwerkersstaking van kenteringen of keer
punten te spreken. Wel kan men zeggen dat de sta
king, en de omstandigheden waaronder zij plaats
vond, een helder licht werpen op de algemene proble
men en dilemma's waarmee de Engelse vakbeweging 
in de jaren tachtig worstelt, en nog eens laat zien hoe 
noodzakelijk het is dat daarvoor een oplossing wordt 
gevonden. Daarbij gaat het vooral om de institutione
le band tussen de vakbonden en de Labour party, en 
de mate waarin deze verantwoordelijk is voor de ster
ke politisering van de Engelse arbeidsverhoudingen. 
Hieronder schets ik ontstaan van en recente ontwikke
lingen in die nauwe relatie tussen partij en vakbewe-

ging, die tijdens de mijnwerkersstaking zo problema
tisch bleek te zijn. Aldus worden ook de andere grote 
onzekerheden rond de huidige rol van de Engelse vak
beweging in een historisch perspectief geplaatst. 

Remmende voorsprong 
De Engelse vakbeweging is zeer trots op haar lange ge
schiedenis; men beschuldigt haar er zelfs wel van dat 
ze zich liever bezighoudt met de overwinningen en ne
derlagen in het verleden dan met de huidige werkelijk
heid. Zo wordt nog elk jaar in Dorset een grote bijeen
komst gehouden ter herinnering aan de 'martelaars 
van Toipuddie' - zes landarbeiders die in 1834 we
gens illegale vakbondsactiviteiten tot een verblijf in de 
Australische strafkolonie Botany Bay werden veroor
deeld. Ook andere gebeurtenissen uit deze eerste jaren 
blijven een belangrijke plaats innemen in het officiële 
bewustzijn van de Engelse vakbeweging, die de goede 
raad: 'ken je eigen geschiedenis' soms met wat al te 
overdreven ijver opvolgt. Niettemin kan men zeker 
stellen dat de vroege geschiedenis van de vakbonden in 
Engeland nogal wat aanknopingspunten biedt voor 
een goed begrip van de situatie waarin zij thans ver
keert. Verreweg het belangrijkste daarbij is de para
dox van de sociale geschiedenis van Engeland in de ne
gentiende eeuw: waarom kostte het de arbeidersbewe
ging, in een land dat een generatie eerder dan de rest 
van Europa een industriële revolutie doormaakte, zo
veel tijd om een politieke macht van betekenis te wor
den? 
Het antwoord op die vraag ligt in de paradox zelf 
besloten. Juist omdat Engeland het eerste geïndustria
liseerde land ter wereld was, ontwikkelde het Engelse 
industriële proletariaat pas laat een specifiek politiek 
bewustzijn. Tussen circa 1850 en 1880 beleefde Enge
land de 'gouden eeuw' van het Victoriaanse compro
mis. De industrie bloeide, het land werd rijk en de ar
beidersklasse deelde althans voor een klein deel mee in 
de toegenomen nationale welvaart. In de twintig jaar 
daarvoor, een periode van economische depressie, 
had het proletariaat zich aangetrokken gevoeld tot het 
socialisme van Robert Owen en tot het half
revolutionaire Chartisme. Nu vonden socialistische 
ideeën echter weinig weerklank meer. Arbeiders orga
niseerden zich op allerlei manieren (vakbonden, co
operaties, verenigingen tot onderling hulpbetoon), 
maar de marxistische opvattingen die op het vasteland 
de ideologische grondslag vormden voor de daar op
komende arbeidersbeweging, waren hen geheel 
vreemd. Tijdens deze periode, en eigenlijk tot de 
eeuwwisseling toe, was de Engelse vakbeweging in po
litiek opzicht overwegend op de Liberale Partij ge
oriënteerd. Slechts een kleine minderheid was van me-
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,ning dat de arbeidersbeweging een zelfstandige poli
tieke organisatie nodig had. 
Kenmerkend voor de Engelse arbeidersbeweging op 
het hoogtepunt van het Victoriaanse tijdperk is de 
opstelling van de Engelse vertegenwoordigers in de 
Eerste Internationale, die in Londen zijn algemene 
vergaderingen hield. De aanwezige Engelse vak
bondsleiders waren typische representanten van de 
nieuwe vakbondsstijl van de jaren zestig en zeventig, 
gericht op geschoolde arbeiders en ambachtslieden en 
eerder geneigd tot een verzoenende houding tegenover 
de werkgevers dan tot openlijke strijd. Zij zagen de 
Eerste Internationale vooral als een organisatie die de 
invoer van goedkope buitenlandse arbeidskrachten 
zou kunnen helpen verhinderen, en die misschien ook 
als forum zou kunnen dienen om aan de sympathie 
van de Engelse vakbeweging met vervolgde democra
ten en met nationale bevrijdingsbewegingen uitdruk
king' te geven. Tevergeefs probeerden Marx en Engels 
de vakbondsleiders te winnen voor het opstellen van 
een eigen proletarisch programma dat de arbeidersbe
weging van de Liberalen zou onderscheiden. Het in 
1868 opgerichte overkoepelend vakverbond TUC 
(Trades Union Congress) stelde in 1871 weliswaar een 
parlementaire commissie in, maar de in de tweede 
helft van de negentiende eeuw in het parlement geko
zen vertegenwoordigers van de arbeidersklasse maak
ten deel uit van de Liberale Partij. 
Daarin begon rond 1880 verandering te komen. De 
opkomende economische recessie leidde tot massale 
werkloosheid; er vonden hongermarsen plaats en er 
werd in georganiseerd verband geprotesteerd tegen de 
loonsverlagingen die de werkgevers, onder druk van 
een scherpe concurrentie uit Duitsland en de Verenig
de Staten, de arbeiders oplegden. In deze situatie be
gonnen vakbondsleiders als Keir Hardie en John 
Burns aan te dringen op veróreking van het verbond 
met de Liberalen en op de vorming van een onafhan
kelijke arbeiderspartij, die de belangen van de arbei
dersklasse effectief tot uitdrukking zou kunnen bren
gen. In de jaren tachtig vonden socialistische ideeën 
steeds meer ingang in intellectuele kring, getuige bij 
voorbeeld het tot stand komen van H.M. Hyndam 's 
(marxististische) Social Democratic Federation en de 
oprichting in 1884 van de (gematigder) Fabian Socie
ty. Voor de vakbeweging betekende het jaar 1889 een 
keerpunt in haar ontwikkeling. Een succesvolle sta
king van havenarbeiders in Londen vormde de aanlei
ding voor een sterke toename van de organisatiegraad 
onder ongeschoolde arbeiders. Dit 'new unionism' 
werd onder meer gekenmerkt door een veel scherper 
politiek bewustzijn dan in de bonden van geschoolde 
arbeiders en ambachtslieden kon worden aangetrof
fen . Aldus nam de druk toe om een echte arbei
derspartij op te richten. De vorming in 1893 van de so
cialistisch georiënteerde Independent Labour Party 
was een belangrijke mijlpaal op die weg, die uiteinde
lijk leidde naar de oprichting van het Labour Repre
sentation Committee (LRC), de voorloper van wat 
vanaf 1906 Labour Party wordt genoemd. 
Verreweg het belangrijkste aan de oprichting van het 
LRC, en later van de Labour Party, is dat het TUC het 
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initiatief ertoe nam. Het riep het oprichtingscongres 
bijeen en drukte in politiek, financiëel en ideologisch 
opzicht een onuitwisbaar stempel op de nieuwe partij. 
De Engelse vakbonden gingen zich, in vergelijking 
met hun zusterorganisaties op het vasteland, betrek
kelijk laat met de politiek bemoeien; maar toen het 
eenmaal zover was, deden ze het ook grondig en 
creëerden ze een partij die tot op heden een geïnstitu
tionaliseerde vleugel van de vakbeweging vormt. Er is 
wat dat betreft een groot verschil met de situatie elders 
in Europa. De grote socialistische partijen op het 
vasteland waren oorspronkelijke bewegingen van in
dividuen en groeiden buiten het bestaande institutio
nele kader uit tot massapartijen. Het waren, zoals En
gelstalige politicologen het noemen, 'externallycrea
ted' partijen: in financieel en organisatorisch opzicht 
steunden ze veel meer op individueel lidmaatschap 
dan op collectief vakbondslidmaatschap. In Engeland 
was het precies andersom. 
Deze historische verstrengeling heeft verstrekkende 
gevolgen gehad en vormt voor een belangrijk deel een 
verklaring voor de verhitte politieke debatten die de 
afgelopen tijd in Engeland aan de vakbeweging zijn 
gewijd. De Conservatieven, zijn altijd geneigd geweest 
om de vakbonden, in plaats van als centrum van in
dustriële macht, voor honderd procent als deel van de 
politieke oppositie te beschouwen. Daarom is ze als re
geringspartij nooit in staat geweest om tegenover de 
vakbonden de zakelijke houding aan te nemen die in 
een moderne industriële maatschappij van een rege
ring wordt gevraagd. Overigens ligt de fout niet uit
sluitend bij de Conservatieven. De vakbonden heb
ben, juist vanwege hun speciale band met de Labour 
Party, altijd grote moeite gehad om hun politieke en 
hun industriële rol goed uit elkaar te houden. Het offi
ciële standpunt van de TUC luidt dan wel dat de vak
bonden met regeringen van elke politieke signatuur 
zaken moeten'doen, maar in de praktijk zijn zij onder 
een Conservatieve regering altijd 'in de oppositie ge
gaan'. Daarentegen hebben zij Labour-regeringen al
tijd als hun 'eigen' regering beschouwd, hetgeen het 
streven van de Labour Party om meer te zijn dan een 
partij met een vakbonds-achterban, nog wel eens heeft 
gedwarsboomd. 
tegen deze achtergrond moet men de heftige politieke 
gevechten zien die de afgelopen jaren rond de wettelij
ke regulering van de Engelse arbeidsverhoudingen 
hebben gewoed. De voorstellen die de Conservatieven 
hebben gehad om de interne organisatie van de vak
bonden te veranderen, kunnen niet los gezien worden 
van hun opvatting dat de bonden een legitiem politiek 
mikpunt vormen. In dezelfde trant zijn deze hervor
mingsvoorstellen integraal door de vakbonden ver
worpen - in de industrie, maar ook, via de Labour 
Party, in de politiek. In de hitte van de strijd is door 
beide partijen een soort 'fundamentalistische' opstel
ling gekozen, die een zorgvuldige afweging van de 
voor- en nadelen van een bepaald voorstel vaak onmo
gelijk heeft gemaakt. Omgekeerd hebben de bonden 
altijd van Labourregeringen verwacht dat ze niet al
leen de Conservatieve 'anti-vakbonds'wetten onge
daan zouden maken, maar ook dat ze de positie van de 



vakbeweging door middel van wetgeving zouden hel
pen versterken. Wat dat betreft is het achteraf bezien 
geen wonder dat een poging van de Labour-regering in 
de jaren zestig om enkele bescheiden hervormingen 
aan te brengen in de industriële verhoudingen, stuk 
liepen op de rotsen van geïnstitutionaliseerde vak
bondsmacht in de Labour Party. 

'In place of strife' 
In de halve eeuw die volgde op de oprichting van de 
Labour Party heeft de vakbeweging zich ontwikkeld 
tot één van de grote instituties van het Engelse staats
bestel. De weg was lang, en niet zonder grote tegensla
gen als de rampzalig verlopen algemene staking van 
1926; maar met de grote verkiezingsoverwinning van 
de Labour Party in 1945 bereikten invloed en macht 
van de vakbeweging hun hoogtepunt. Grote vak
bondsleiders als Ernest Bevin (oprichter van de Trans
port and General Workers Union) maakten deel uit 
van het kabinet. Het hechte bondgenootschap van 
partij en vakbeweging leek een noodzakelijke voor
waarde voor het voeren van een effectieve linksradica
le politiek. Terecht werd beweerd dat de Labour Party 
zonder haar institutionele banden met de vakbewe
ging het 'verraad' van 1931, toen Labour-leider Ram
say MacDonald premier werd van een nationaal kabi
net met de Liberalen en de Conservatieven, niet zou 
hebben overleefd. 
In 1951 was de Labour Party echter weer in de opposi
tie en begonnen de Conservatieven aan een onafgebro
ken regeringsperiode van dertien jaar. Engeland 
maakte in die tijd een sterke economische opleving 
door. In deze periode werden de eerste grote vraagte
kens gezet bij de rol van de vakbeweging in een moder
ne 'sociale markteconomie' _ Oude doelstellingen als 
de opbouw van een verzorgingsstaat en de nationalisa
tie van de sleutel sectoren van de economie waren on
der het bewind van Attlee grotendeels gerealiseerd. 
Wat moesten de vakbonden nog, nu het verder opruk
ken van de vrije markt-economie voor zo'n mate
riële voortuitgang zorgde dat Macmillan, zonder het 
risico van echte tegenspraak te lopen, het Engelse volk 
kon voorhouden dat het 'het nog nooit zo goed had ge
had'. 
Daarnaast waren er de politieke aspiraties van de vak
bonden, zoals die via de Labour Party tot uitdrukking 
kwamen. Moest de Labour Party zich wel blijven ba
seren op het fundamentalistische ethos van paragraaf 
4 ('ciause 4') van haar Beginselprogramma, die om 
'gemeenschappelijk eigendom van de produktie-, 
distributie- en ruil-middelen' vraagt? Ongetwijfeld 
speelde de vakbondsvleugel van de partij met zijn 
'block votes' op partijcongressen een belangrijke rol 
bij het handhaven van de oorspronkelijke tekst van 
'ciause 4', tegen de wil van de toenmalige partijleider, 
Hugh Gaitskell, in. Maar in het dagelijkse praktijk 
van de jaren vijftig en zestig zagen de bonden het als 
hun voornaamste taak om hun leden te verzekeren van 
een redelijk aandeel in de toenemende nationale wel- . 
vaart. 
Het probleem nu was dat dat niet goed strookte met de 
politieke aspiraties van de bonden, vooral omdat het 

streven naar nog meer nationalisaties bij de kiezers 
hoogst onpopulair begon te worden. Bovendien deden 
de vakbonden het zelf ook steeds minder goed in de 
publieke opinie. Ze werden, zeker door de overwe
gend rechts georiënteerde pers, gezien als de belang
rijkste hinderpaal voor een wenkende 'brave new 
world' van economische modernisering en voortuit
gang. 
Toen Labour in 1964 met Harold Wilson opnieuw aan 
de macht kwam, werden dergelijke problemen rond de 
verhouding partij-vakbeweging naar de achtergrond 
gedrongen. Voorop stond het streven om de 'techno
logische revolutie' aan de belangen van het gehele volk 
dienstbaar te maken. Conf.:>rm de traditionele wensen 
van de vakbeweging zou de staalindustrie genationali
seerd worden. In een poging om de stemming van 1945 
er weer in te brengen benoemde Wilson de leider van 
de TGWU, Frank Cousins, tot lid van zijn kabinet; 
Cousins was echter geen Bevin en bleef niet lang minis
ter. 
Al snel was de nieuwe Labour-regering bezig om in op
dracht van de vakbonden een Trades Disputes Act 
(1965) te realiseren, die vakbondsvertegenwoordigers 
en vakbondsleden de wettelijke bescherming teruggaf 
die zij hadden genoten van 1906 tot aan een beslissing 
van het Hogerhuis in de laatste maand van de Conser
vatieve regeringsperiode. De druk op de regering
Wilson om 'iets' aan de vakbonden te doen nam echter 
toe . Wilson kwam daarop met een beproefde oplos
sing, namelijk de instelling van een staatscommissie 
die de hele kwestie moest onderzoeken. 
Achtergrond van de toenemende druk op de regering 
om in te grijpen, vormde de wijdverspreide opvatting 
dat de 'anarchistische' industriële verhoudingen de 
belangrijkste oorzaak waren van de economisch ach
teruitgang van Engeland. De zwakte van de Engelse 
economie, in de jaren vijftig nog aan het oog onttrok
ken door een stijging van de consumptie, trad tijdens 
de periode-Wils on zeer duidelijk aan het licht. Finan
ciële crises volgden elkaar in snel tempo op en resul
teerden uiteindelijk in de vernederende devaluatie van 
1967. Het gangbare antwoord op de vraag waarom het 
Engeland, in vergelijking met bijvoorbeeld West
Duitsland, zo slecht ging, luidde dat de Duitse arbei
ders niet staakten, terwijl de produktie in Engeland 
voortdurend stagneerde als gevolg van (al of niet door 
de vakbonden gesteunde) werkonderbrekingen, voor
al in sleutelindustrieën als de machinebouw. Boven
dien meende men dat de Engelse vakbonden zich nega
tief opstelden tegenover industriële vernieuwing, een 
efficiënte gang van zaken op de werkvloer frustreer
den, en zich verlustigden in het uitvechten van 
competentie-gevechten tussen verschillende groepen 
werknemers. 
Achteraf gezien is het overduidelijk dat de vakbonden 
weliswaar niet geheel onschuldig waren aan de econo
mische problemen van Engeland, maar dat de werke
lijke oorzaken elders gezocht moesten worden - bij
voorbeeld in de snelle afbraak van een imperiaal econo
misch systeem en in de onwil of het onvermogen van in
vesteerders om kapitaal te verschaffen voor de moderni
sering van de industriële structuur van Engeland. Het 

socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 

227 juli/ augustus 1985 



socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 

was echter heel verleidelijk om de vakbonden als zon
debok te gebruiken; zelfs de regering-Wilson bezweek 
er uiteindelijk voor. 
In 1968 verscheen het rapport van de al genoemde 
staatscommissie, onder voorzitterschap van Lord Do
novan. De commissie deed verschillende aanbevelin
gen om de industriële verhoudingen te verbeteren, 
maar sprak zich niet uit voor wettelijke maatregelen. 
De Labour-regering bleek over dat laatste echter an
ders te denken. In januari 1969 publiceerde zij de nota 
In place of strife, die verder ging dan het Donovan
rapport en voorstelde om de regering de bevoegdheid 
te geven om bij 'wilde' stakingen een afkoelingsperio
de van 28 dagen af te kondigen en om bij dreiging van 
een officiële staking een referendum onder alle vak
bondsleden te laten houden. 
Ter verdediging van de Labour-regering moet worden 
gewezen op de onrust die bij het publiek was ontstaan 
over de gang van zaken in sommige bedrijven, waar 
het werk geregeld werd neergelegd zonder officiële
vakbondsvertegenwoordigers erbij te betrekken. Ver
der had de zeeliedenstaking van 1966 voor de nodige 
consternatie gezorgd in een land dat in vergaande ma
te op de invoer van grondstoffen en levensmiddelen is 
aangewezen. Wilson zelf had de staking veroordeeld 
en het het werk van 'een hechte groep mensen met poli
tieke motieven' genoemd, 'die bij de kiezers geen enkele 
steun voor hun denkbeelden hadden weten te krijgen' 
(zo plegen Labour-politici communisten aan te dui
den) . 
De leiding van de vakbeweging had aan dit soort over
wegingen echter geen boodschap. De voorstellen uit In 
place of strife werden scherp veroordeeld en opgevat 
als een poging om de vakbeweging te beletten om haar 
gewone werk te doen. Uiteindelijk dwong het TUC 
(met steun van een groot aantal Labour-parlemen
tariërs, waaronder ook enkele ministers), de regering 
om de meest controversiële voorstellen uit de nota in te 
trekken, in ruil voor de plechtige belofte dat het TUC 
zich meer zou gaan bemoeien met de gang van zaken in 
de bij haar aangesloten bonden. Hoewel Wilson deed 
alsof er niets aan de hand was, getuigde het intrekken 
van de voorstellen wel van een zeer grote inschikke
lijkheid tegenover de vakbonden. Het was bovendien 
een persoonlijke nederlaag voor Minister van Werkge
legenheid Barbara Cast/e, wier aanzien in de arbei
dersbeweging door de gebeurtenissen danig aangetast 
werd. 
De in 1969 geleverde 'slag bij Downing St reet' (zoals 
het later genoemd werd) maakt duidelijk dat het vak
bondsestablishment in staat was om harde machts
middelen in stelling te brengen tegen een democratisch 
gekozen Labour-regering, die in dit geval haar beleid 
bovendien gesteund kon weten door een meerderheid 
onder de bevolking, inclusief de achterband van de 
vakbeweging zelf. Aldus werden de tegenstellingen die 
de hechte band tussen partij en vakbeweging oproept, 
duidelijk zichtbaar, en kwam de pretentie van Labour 
dat het in staat is om in het algemeen belang te regeren, 
in een vreemd daglicht te staan. De gebeurtenissen 
zorgden er ook voor dat de 'vakbondsproblematiek' 
hoog op de politieke agenda kwam te staan, en schie-
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pen een zeker precedent voor overheidsingrijpen in de 
industriële verhoudingen. De regering-Wils on mocht 
dan bakzeil gehaald hebben - latere Conservatieve 
regeringen zouden de handschoen evengoed weer op
nemen, waarbij ze in de politiek voordelige positie ver
keerden te kunnen zeggen dat zij nu deden waar een 
van de bonden afhankelijke Labour Party niet toe in 
staat was. De weg was vrij voor onophoudelijke poli
tieke gevechten over vakbondswetgeving. En dat ter
wijl het, ironisch genoeg, steeds duidelijker werd dat 
de industriële verhoudingen eerder symptoom dan 
oorzaak waren van de economische problemen waarin 
het land verkeerde. 

Een overvloed aan vakbondswetgeving 
In de zestien jaar die sinds het echec van In place of 
strife verstreken zijn, is er een ontstellend grote hoe
veelheid vakbondswetten aangenomen - en vaak ook 
weer buiten werking gesteld. In 1971 kwam de kersver
se regering-Heath met een Industrial Relations Act, 
die aanzienlijk verder ging dan de Labour-voorstellen. 
CAO's zouden voortaan kracht van wet hebben, ten
zij ondernemers en vakbonden anders overeenkwa
men. Er werd een nieuw rechterlijk apparaat ge
creëerd, bedoeld om geschillen rond deze nieuwe wet 
te beslechten; aan de top van dat apparaat kwam een 
National Industrial Relations Court (NIRC) te staan, 
dat, op verzoek van de verantwoordelijke minister, 
een afkoelingsperiode en/ of een verplicht referendum 
over een staking zou kunnen gelasten. 
Als om de onder Wilson wat vuil geworden handen 
weer helemaal schoon te wassen, verzette de Labour 
Party zich in het parlement met hand en tand tegen de 
voorstellen van Heath. Het meest effectieve verzet bo
den de vakbonden echter zelf: ze boycotten eenvou
digweg alle instellingen die met de nieuwe wet van 
doen hadden. Bonden die aan die boycott niet meede
den, werden uit het TUC gezet. De controverse bereik
te een hoogtepunt toen het NIRC in 1972 vijf 'shop 
stewards' van de havenarbeiders bond tot gevange
nisstraf veroordeelde wegens het in de wind slaan van 
eerdere bevelen. Er ontstond hierover grote industrië
le onrust; Het TUC stelde zelfs een algemene staking 
van één dag in het vooruitzicht. Tegen die achtergrond 
vernietigde het Hogerhuis het vonnis van het NIRC, 
waarmee het gevaar van een sociale explosie afgewend 
was. Het betekende ook de nekslag voor de Industrial 
Relations Act , die in de laatste twee jaar van de 
regering-Heath volledig in onbruik raakte. 
Centraal in de confrontatie die tot de val van de 
regering-Heath leidde, stond niet de vakbondsbewe
ging, maar het prijs- en inkomensbeleid, dat in no
vember 1972 een wettelijke grondslag had gekregen. 
De regering brak daarmee rigoureus met haar opvat
ting tot dan toe dat een dergelijk beleid niet in een vrije 
markt-economie thuishoorde. Aanvankelijk, van no
vember 1972 tot october 1973, was het regeringsbeleid 
in deze redelijk succesvol, maar daarna veranderde 
dat, onder invloed van de internationale prijsstijgin
gen in 1973 en van het door de mijnwerkers aange
voerde vakbondsverzet. De regering was zich bewust 
van de sterke onderhandelingspositie die de mijnwer-



kers als producenten van Engeland'~ belangrijkste 
eigen energiebron bezaten, en probeerde hen al van te 
voren te sussen met een speciale premie voor werk op 
ongewone uren van de dag. Deze namen daar echter 
geen genoegen mee en begonnen in november 1973 
overwerk te weigeren. Begin februari 1974 ging men 
over tot een staking van onbepaalde duur, ook andere 
bonden kwamen in actie en er ontstond in het land een 
crisissfeer, zeker toen de regering, in een poging om 
zoveel mogelijk energie te besparen, voor iedereen een 
driedaagse werkweek verordonneerde. Heath' omge
ving wist hem er, zij het niet zonder moeite, van te 
overtuigen dat hij een nieuw mandaat van de kiezers 
nodig had. Hij schreef voor eind februari algemene 
verkiezingen uit, die de Conservatieven ingingen on
der het motto: 'Wie regeert er hier eigenlijk - de rege
ring of de vakbonden?'. 
Het antwoord van de kiezers, zo kunnen we de uitslag 
interpreteren, was wat dubbelzinnig: zonder de bon
den nu direct alles te willen geven wat ze maar verlang
den, veroordeelde men in feite de confrontatie
politiek van Heath. De Labour Party kreeg de kans 
om een minderheidsregering te vormen (later dat jaar 
omgezet in een krappe meerderheid), die de ernsti
ge industriële crisis die het land bedreigde, moest 
voorkomen. Dat deed ze dan ook, zij het door af te 
zien van een inkomensbeleid en door de mijnwerkers 
en andere groeperingen loonsverhogingen toe te 
staan. Gevolg was een tot dan toe ongekende inflatie, 
die nog eens werd aangewakkerd door flinke prijsstij
gingen. Zo werd de indruk bij het publiek dat Labour
regeringen de belangen van de vakbonden en niet die 
van het gehele land behartigen, bevestigd. De Labour 
Party stelde daar tegenover dat ze de enige partij is die 
de vrede met de vakbonden kan bewaren, en dus de 
enige die het land voor een maatschappelijke en eco
nomische crisis kan behoeden. Die bewering kon ech
ter, naarmate de regeringsperiode 1974-1979 vorder
de, steeds moeilijker staande worden gehouden. 
Vanaf het begin had deze regering haar hoop gevestigd 
op een 'sociaal contract' met de vakbonden als oplos
sing voor de bestaande economische problemen. De 
institutionele banden tussen vakbonden en Labour 
Party werden daarbij als een voordeel gezien. Al in de 
herfst van 1971 hadden Labour Party en TUC, vast
besloten om het niet nog eens tot een botsing te laten 
komen, een speciale commissie in het leven geroepen, 
die een beleidspakket opstelde dat als basis voor een 
sociaal contract zou moeten dienen. Daarbij zegde het 
TUC zijn medewerking toe aan het streven naar pro
duktiviteitsverhoging en loonmatiging, in ruil voor af
schaffing van de door de Conservatieven ingevoerde 
wetgeving op sociaal-economisch gebied, met uitzon
dering van de prijsmaatregelen. Verder onderschreven 
Labour Party en TUC de noodzaak van hogere pen
sioenen, van een herverdeling van inkomens en ver
mogens en van andere socialistische wensen op sociaal 
en economisch gebied. 
De nieuwe Labour-regering begon direct met de uit
voering van het sociaal contract. In juli 1974 kwam de 
Trade Union and Labour Relations Act tot stand, 
waarmee bijna alles dat in 1971 bij wet was geregeld , 

weer werd afgeschaft. Na het bereiken van een parle
mentaire meerderheid in oktober 1974 ging de rege
ring zelfs verder: de Employment Protection Act van 
1975 en een uitbreiding van de Trade Union and La
bour Relations Act van 1976 zorgden voor een veel 
grotere bescherming van werknemers tegen ontslag en 
voor hogere afvloeiingsregelingen. De vakbonden ver
wierven zich eveneens meer wettelijke bescherming en 
kregen toegang tot bedrijfsinformatie (voor zover van 
belang voor loononderhandelingen); bovendien wer
den arbitrage regelingen in hun voordeel bijgesteld . De 
Conservatieven verzetten zich heftig tegen wat zij za
gen als een verschuiving in het machtsevenwicht ten 
gunste van de vakbonden, en plaatsten de band tussen 
vakbonden en Labour Party in het middelpunt van het 
politieke debat. De regering antwoordde dat de ver
langens van de vakbeweging gerechtvaardigd waren, 
en dat inwilliging van die verlangens van verstandig 
beleid getuigde. Het sociaal contract, zo kan achteraf 
vastgesteld worden, remde het economisch verval ech
ter niet af. Bovendien kwam de verhouding tussen bei
de 'contract-partners', niettegenstaande alle retoriek 
die zij bezigden, flink onder spanning te staan. 
Hoewel de 'vrijwillige' inkomenspolitiek van 1975-76 
enig succes had gehad, werd de regering door de ern
stige financiële crisis van oktober 1976 gedwongen om 
deemoedig bij het Internationale Monetaire Fonds 
aan te kloppen. Het IMF wilde wel steun verlenen, 
maar alleen in ruil voor het meest restrictieve beleid 
sinds de Tweede Wereldoorlog. De in dit kader door
gevoerde bezuinigingen op de overheidsuitgaven ver
slechterden een toch al niet florissante werkgelegen
heidssituatie, zonder echter de inflatie te beteugelen. 
Een nieuw, derde jaar van loonmatiging konden de 
vakbonden dan ook niet opbrengen. Weliswaar wist 
de regering de loonsverhogingen voor 1978-1979 bene
den of net rond de voorgeschreven tien procent te hou
den, maar maakte het jaar daarop een grove misreke
ning door uit te gaan van een verhoging van vijf pro
cent - aanzienlijk minder dan de voorspelde inflatie. 
Het regeringsbeleid werd zowel door de TUC als door 
het congres van de Labour Party verworpen, en de 
vakbonden, in het bijzonder die in de publieke sector, 
begonnen het beleid in de praktijk te ondergraven. Er 
volgde een 'winter van onvrede' (1978-79): vrachtwa
genchauffeurs, putjesscheppers, grafdelvers, ambu
lance- en ziekenhuispersoneel (om maar enkele groe
pen te noemen) grepen naar de meest uiteenlopende 
actiemiddelen om hun looneisen kracht bij te zetten -
met vertragingen en ander ongemak voor het publiek 
als gevolg. Bij de parlementsverkiezingen van mei 
1979 moest de Labour-regering zich daarom niet al
leen verantwoorden voor een verdubbeling van de 
prijzen en een verdriedubbeling van de werkloosheid, 
maar ook het verwijt pareren dat de 'speciale verhou
ding' met de vakbonden eigenlijk niets voorstelde. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat Labour een 
zware verkiezingsnederlaag leed. 
Aan de periode 1974-1979 is hier zoveel aandacht 
besteed omdat ze de meest recente ervaring vormt met 
het streven naar samenwerking van partij en vakbewe
ging onder een Labour-bewind. Alle dilemma's en te-
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gen stellingen waarmee een regeringspartij te maken 
krijgt die niet een bepaald groepsbelang, maar het 
landsbelang wenst te dienen, passeren in deze periode 
de revue. Het gaat daarbij vooral om het inkomensbe
leid: Labour-regeringen zien loonbeheersing als een 
onvermijdelijk onderdeel van het streven naar een so
cialistische economische planning. Voor de vakbon
den daarentegen vormt een dergelijk beleid een uithol
ling van hun functie als onderhandelaars met betrek
king tot de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden 
van hun leden; zij geven dus de voorkeur aan 'vrije on
derhandelingen' boven een geleide loonpolitiek. (Ter 
verdediging van een dergelijk standpunt moet worden 
opgemerkt dat het inkomensbeleid in Engeland door
gaans alleen op de lonen van toepassing is geweest, ter
wijl de overige inkomens buiten schot bleven.) Labour 
wordt voortdurend met deze en andere tegenstellingen 
geconfronteerd, en heeft van haar hechte band met de 
vakbeweging dan ook eigenlijk alleen maar last. Ener
zijds kan ze rekenen op grote politieke moeilijkheden 
in eigen huis, als ze een beleid voert dat niet de instem
ming van de vakbonden heeft; en de macht van de 
bonden in de Labour Party is groot genoeg om het re
geringsbeleid te ondermijnen. Anderzijds haalt ze zich 
de afkeuring van het publiek op de hals, omdat ze als 
de loopjongen van de vakbonden wordt gezien, 
respectievelijk niet in staat wordt geacht om die bon
den aan zich te binden. 
Een andere belangrijke ontwikkeling uit de periode 
1974-79 vormt de opkomst van de ambtenaren
bonden als meest radicale vleugel van de vakbeweging 
- en als eerstverantwoordelijke voor de verkiezings
nederlaag van Labour. Aan het eind van de jaren ze
ventig vertegenwoordigden deze bonden al de meer
derheid van het totale ledenbestand van het TUC, en 
waren zij doende om zich beslissende invloed te ver
werven - niet alleen op het algemeen TUC-beleid, 
maar ook op de verhouding tot de Labour Party. Iro
nisch genoeg roepen deze bonden vaak harder om de 
afschaffing van het kapitalistische systeem dan de or
ganisaties die het meest direct met dat systeem gecon
fronteerd worden. Ze zijn in de jaren zeventig ook 
meer nadruk gaan leggen op directe, 'industriële' ac
tie, ook al kan de betreffende werkgever - uiteinde
lijk is dat de staat - moeilijk vereenzelvigd worden 
met het beeld dat de (door veel leden aangehangen) 
marxistische theorie schetst: dat van de gulzige 
opstrijker van een arbeidsloos inkomen. 
Een gevolg van deze ontwikkeling voor de verhouding 
partij-vakbeweging was een toenemende nadruk in de 
Labour Party op staatssocialisme, op verdere uitbrei
ding van de publieke sector en op het idee dat socialis
tische vooruitgang geheel afhankelijk is van over
heidsbeleid en van het werk van overheidsbureaucra
tieën. De Labour Party is op deze manier· ernstig be
lemmerd in het verkennen en ontwikkelen van nieuwe 
vormen van socialistische politiek, met alle negatieve 
gevolgen van dien bij de verkiezingen van 1979 en 
1983. 

De vakbonden en de regering-Thatcher 
Het ligt voor de hand dat de verhouding tussen de La-
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bour Party en de vakbeweging veel minder aan span
ning bloot staat wanneer Labour in de oppositie is. De 
partij kan dan, zonder last te hebben van de complica
ties die regeringsverantwoordelijkheid met zich mee
brengt, de vakbonden steunen in hun verzet tegen 
welk inkomensbeleid dan ook, en in hun pleidooien 
om door middel van vergaande overheidsstimulering 
de economische problemen te lijf te gaan. Daarbij 
wordt de solidariteit tussen partij en bonden nog eens 
extra versterkt wanneer er een regering aan de macht 
is, zoals sinds '79 die van Thatcher, die het beleid zeer 
sterk in rechtse richting stuurt. Nu de werkloosheid in 
absolute aantallen boven die van de jaren dertig uit
stijgt, en de door Labour gegrondveste verzor
gingsstaat op verschillende fronten wordt terugge
drongen, kan er geen twijfel over bestaan dat de tradi
tionele band tussen de Labour Party en de vakbewe
ging moet worden gehandhaafd. Alleen zo kan de aan
val van de Conservatieven worden afgeslagen en de 
basis worden gelegd voor een nieuwe Labour
regering. Maar zelfs in deze omstandigheden kan de 
arbeidersbeweging niet geheel aan haar interne tegen
stellingen ontsnappen, zoals de mijnwerkersstaking 
duidelijk heeft laten zien. 
De regering-Thatcher heeft, niet in het minst uit het 
veld geslagen door het échec van de Industrial Rela
tions Act van 1971, met eigen wettelij ke maatregelen 
het optreden van en de gang van zaken binnen de vak
beweging trachten te beteugelen. Ze ging daarbij om
zichtig te werk, maar liet er geen twijfel over bestaan 
waar het haar uiteindelijk om te doen is: het ondergra
ven van de institutionele macht van de vakbonden. De 
in 1980 aangenomen Employment Act verminderde de 
mogelijkheden tot ppsten bij stakingen, wierp hinder
nissen op voor het 'closed shop-systeem' (verplicht 
vakbondslidmaatschap voor werknemers), en voor
zag in een overheidsbijdrage in de kosten van de ver
plichte vakbondsreferenda. In een aanvulling op deze 
wet uit 1982 werd het closed shop-systeem nog verder 
aan banden gelegd: beperking van de mogelijkheden 
van ontslag van niet-vakbondsleden; closed shop
afspraken in commerciële contracten niet meer langs 
gerechtelijk weg afdwingbaar. Ook werden arbitra
ge-regelingen nu weer ten nadele van de vakbeweging 
gewijzigd. Een volgende aanslag op de positie van de 
bonden vormde de Trades Union Act van 1984, waar
in met name werd vastgelegd dat: 

leden van vakbondsbesturen bij individuele en ge
heime stemming verkozen moeten worden; 
stakingen alleen geoorloofd zijn voor zover ze ge
baseerd zijn op een geheim, regelmatig verlopen re
ferendum onder alle vakbondsleden; 
vakbonden met 'politieke fondsen' regelmatig een 
stemming onder hun leden moeten houden over de 
vraag of dergelijke financiële bijdragen voor poli
tieke doeleinden (bedoeld is : donaties aan de La
bour Party) moeten doorgaan. 

Al deze maatregelen zijn krachtig bestreden door de 
Labour Party, die zich formeel heeft verplicht om ze 
ongedaan te maken zodra ze weer aan de regering is. 
Het TUC van zijn kant weigert om aan de uitvoering 
van de bestaande wetgeving mee te werken. In de 



praktijk is echter wel van dit standpunt afgeweken, 
bijvoorbeeld door bonden die de verleiding van de 
overheidsbijdrage in de kosten van een referendum 
niet hebben weerstaan - al was het maar om de sug
gestie van de regering te ontzenuwen dat dergelijke re
ferenda een grote kloof tussen vakbondsleiders en hun 
achterban aan het licht zouden brengen. Het lijkt 
daarom onwaarschijnlijk dat een toekomstige La
bour-regeling het mogelijk of politiek verstandig zal 
vinden om de klok wat de vakbondswetgeving betreft 
weer helemaal terug te zetten naar het eind van de ja
ren zeventig. Het voortdurende bondgenootschap van 
partij en vakbeweging wijst echter onverbiddelijk in die 
richting, wat ook de electorale kosten zullen zijn en 
ongeacht de niet van realisme gespeende vraag of voor 
een aantal maatregelen van de Conservatieven toch 
niet iets te zeggen valt. 
De uitvoering van de nieuwe vakbondswetgeving vond 
plaats tegen de achtergrond van een sociaal
economisch regeringsbeleid waartegen de vakbewe
ging duidelijk geen effectief verzet heeft weten te orga
niseren . Angst voor hun baan in een tijd van ongeken
de werkloosheid en van een aanhoudende recessie 
maakte de gewone vakbondsleden steeds minder vat
baar voor de stakingsparolen van hun leiders - voor
al in de particuliere sector, waar stakingen anno 1985 
een zeldzaamheid zijn geworden. Zelfs in de publieke 
sector, waar het gevaar van ontslag minder groot is, is 
het de bonden niet gelukt om hun leden massaal tegen 
de bezuinigingen en tegen het privatiseringsprogram
ma van de regering in het geweer te brengen. En de 
bonden die wel in het geweer kwamen, zoals in 1980 de 
staalarbeiders tegen een vergaande inkrimping van 
hun bedrijfstak, leden zwaren nederlagen; één voor 
één werden de betrokken bonden neergehaald door 
een regering die vertrouwde op de structurele zwakte 
van de beweging en op het gebrek aan eenheid. Boven
dien heeft de stijgende werkloosheid de afgelopen ja
ren geleid tot een sterke daling van het totale aantal 
vakbondsleden - 9,8 miljoen halverwege 1985 tegen 
12,2 miljoen in 1980. 
Onder die omstandigheden was de mijnwerkerssta
king van 1984-85 misschien een geweldige gebeurten-is 
maar ook een oorlog die onder geen beding gewonnen 
had kunnen worden; vooral niet omdat de mijnwer
kers zelf sterk verdeeld waren over de vraag of het ver
standig was om dit -vrij algemeen als politiek ervaren 
conflict tot het einde toe uit te vechten. Arthur Scargill 
wilde beslist laten zien dat er tenminste één bond was 
die zich niet zonder meer aan de regering overgaf, en 
concentreerde zich op de mijnsluitingen. Hij was er 
zich echter van bewust dat de leden niet echt warm lie
pen voor deze strijd, en liet de staking door de regiona
le besturen uitroepen, in plaats van de beslissing hier
over aan een landelijk referendum onder de leden te 
onderwerpen. Het gevolg was dat de van oudsher ge
matigde mijnwerkers uit het grote mijngebied van 

Nottinghamshire weigerden te staken. Voegt men 
hieraan de koleninvoer en de ten tijde van Heath nog 
niet beschikbare Noordzee-olie toe, en het wordt be
grijpelijk waarom de regering de electriciteitscentrales 
draaiende wist te houden, en de staking daarom tot het 
einde toe het hoofd kon bieden. 
Revolutionaire verwachtingen in sommige radicale 
delen van de arbeidersbeweging - de mijnwerkerssta
king zou op een algemene, frontale confrontatie met 
de regering-Thatcher uitlopen - bleken niet uit te ko
men. De stakers kregen weliswaar aanzienlijke morele 
en materiële steun van linkse activisten, maar de lei
ders van andere bonden zagen af van het soort in
dustriële actie dat de balans ten gunste van de NUM 
had kunnen doen omslaan. Er vond dus geen algeme
ne staking plaats, hoewel de overeenkomsten met 1926 
in ander opzicht opvallend zijn: de mijnwerkers waren 
uiteindelijk gedwongen om, zonder dat daar één con
cessie tegenover stond, weer aan het werk te gaan; en 
de mijnwerkers van Nottinghamshire namen het 
besluit om met de NUM te breken - wat enkele maan
den later dan ook gebeurde. 
Voor de leiding van de Labour Party betekende de 
mijnwerkersstaking een bekend dilemma: aan de ene 
kant stond zij onder sterke druk van activisten in de 
beweging om zich volledig achter de NUM op te stel
len; aan de andere kant besefte de partijleiding dat de 
mijnwerkers, anders dan vroeger, niet de algemene 
steun van het publiek hadden en dat de demagogische 
trucs van Scargill niet alleen de heersende klasse, maar 
ook menig potentiële Labouraanhanger de stuipen op 
het lijf joegen. Daarom bewandelden Neil Kinnock en 
andere Labour-leiders het moeizame pad van princi
piële steun voor het verzet van de NUM tegen de slui
ting van de mijnen, onder veroordeling van het geweld 
dat postende mijnwerkers gebruikten. Achter de 
schermen deden zij al het mogelijke om een voor alle 
partijen verteerbaar compromis te vinden. 
Uiterst links in de arbeidersbeweging beschouwde de
ze opstelling als een verraad aan de zaak van de mijn
werkers. Het zal niet gemakkelijk zijn om de verbitte
ring hierover weg te nemen; het lijkt er zelfs op dat de 
Labour Party een nieuwe ronde te wachten staat in de 
interne vleugelstrijd die haar in het verleden al zoveel 
schade heeft berokkend. Maar in een wat breder 
perspectief bezien zou de mijnwerkersstaking - die 
de historische tegenstellingen van de verhouding tus
sen partij en vakbeweging blootlegde, en de
monstreerde dat de vakbeweging zich, wil zij über
haupt overleven, aan moet passen aan een veranderde 
economische en sociale realiteit - wel eens de functie 
van een 'catharsis' kunnen blijken te hebben gehad, 
waaruit de beweging sterker en beter voorbereid op 
toekomstige uitdagingen tevoorschijn is gekomen. Als 
dat zo blijkt te zijn, is de ellende van de afgelopen 
achttien maanden tenminste niet helemaal voor niets 
geweest. 
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Op 1 november aanstaande zal de Nederlandse rege
ring een besluit nemen over het plaatsen van 48 kruis
vluchtwapens op de vliegbasis Woensdrecht. Het al 
dan niet plaatsen van deze nieuwe Amerikaanse 
middellange-afstandwapens heeft vooral in Neder
land gedurende de afgelopen zes jaren de discussie 
over het te voeren veiligheidsbeleid gedomineerd. 
Daarbij werd door menig tegenstander van plaatsing 
gewezen op het gevaar dat plaatsing van deze wapens 
de veiligheid van West-Europa zou loskoppelen van 
die van de Verenigde Staten. Een tot Europa beperkte 
oorlog zou dan weer mogelijk worden zonder dat het 
grondgebied van de Verenigde Staten en van de 
Sovjet-Unie in het geding zou komen. Voorstanders 
daarentegen wezen erop dat plaatsing de veiligheid 
van de Verenigde Staten juist sterker dan voorheen 
aan die van West-Europa zou koppelen. Immers de 
nieuwe Amerikaanse wapens zullen op doelen in de 
Sovjet-Unie gericht zijn waardoor voor de mogelijke 
tegenstander de Amerikaanse betrokkenheid bij een 
militair conflict in Europa alleen maar zou worden be
vestigd. De band tussen Amerikaanse en Westeurope
se veiligheid zal zo eerder worden versterkt dan ver
zwakt. 
De aard van deze argumenten geeft aan dat er bij de 
discussie over plaatsing. van nieuwe Amerikaanse 
middellange-afstandwapens een fundamenteel pro
bleem aan de orde is: de koppeling tussen de veiligheid 
van de Verenigde Staten en die van West-Europa. En 
dit probleem raakt het hart van de bondgenootschap
pelijke samenwerking op veiligheidsgebied. Als de 
koppeling niet meer duidelijk zichtbaar is zal de Navo
strategie gericht op oorlogvoorkoming door afschrik
king ongeloofwaardig worden, zeker voorzover de 
strategie betrekking heeft op de veiligheid van West
Europa. 
Na 1 november aanstaande zal dat probleem - wat 
ook de inhoud van het kabinetsbesluit over plaatsing 
zal zijn - niet zijn opgelost. Er dienen zich opnieuw 
ontwikkelingen op veiligheidsgebied aan die de discus
sie over de koppeling tussen West-Europa en de Ver
enigde Staten en over de geloofwaardigheid van de 
Navo-strategie van oorlogvoorkoming nieuwe impul
sen zullen geven. 
Het gaat hierbij om de verbetering en de uitbreiding 
van de Amerikaanse strategische kernwapens, om de 
invoering van 'emerging technologies' en om het toe
voegen van defensieve wapens aan de huidige bewape
ning, waarvan het Strategic Defense Initiative een 
voorbode is . Deze zullen West-Europa dwingen beslis
singen te nemen die vergaande gevolgen zullen hebben 
voor de bondgenootschappelijke strategie en voor de 
mogelijkheden van wapenbeheersing. 
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In de Nederlandse politieke discussie heeft de aan
dacht voor de kwestie van de kruisraketten het zicht 
enigszins ontnomen op deze wijderstrekkende ontwik
keling. Weliswaar zijn verschillende elementen ervan 
wel afzonderlijk aan de orde gekomen, maar zelden 
worden ze in samenhang gezien. In dit artikel stellen 
we ons juist het schetsen van zo'n samenhangend 
perspectief ten doel. Daarvoor is allereerst nodig de 
strategische verhouding tussen Oost en West te bezien 
waaraan deze nieuwe ontwikkelingen hun plaats en 
functie ontlenen. 

Strategische context 
West-Europa verkeerde in de jaren vijftig in een rela
tief comfortabele positie. De militaire krachtsverhou
dingen op conventioneel gebied waren weliswaar on
miskenbaar in het voordeel van de Sovjet-Unie en het 
Warschaupact, maar daar stond tegenover dat de Ver
enigde Staten hun strategische bewapening ter be
schikking hadden gesteld voor de verdediging van 
West-Europa. De Amerikaanse intercontinentale ra
ketten zouden een aanval van de Sovjet-Unie op West
Europa vergelden. Zo de Sowjet-Unie, die zelf niet 
over dergelijke wapens beschikt, agressie jegens West
Europa overwogen mocht hebben zal de wetenschap 
dat zulks tot eigen vernietiging kon leiden, haar hier
van weerhouden hebben. 
Die situatie is echter in de loop der jaren drastisch ge
wijzigd. Vanaf het begin van de jaren zestig heeft de 
Sovjet-Unie de beschikking over intercontinentale ra
ketten en daarmee is zij in staat de Verenigde Staten 
rechtstreeks te bedreigen. Sindsdien zijn de twijfels 
over de bereidheid van de Verenigde Staten om onder 
alle omstandigheden West-Europa te verdedige'n 
nooit geheel verdwenen. Die twijfels werden sterker 
toen de Sovjet-Unie haar strategische bewapening in 
de jaren zeventig drastisch ging uitbreiden. Hierdoor 
ontstond namelijk in de Verenigde Staten zelf onze
kerheid over de vraag of men nog wel in staat zou zijn 
de Sovjet-Unie van een aanval met stategische wapens 
af te houden. Een klein deel van de in aantal drastisch 
toegenomen en zeer nauwkeurige, op land geplaatste 
strategische wapens van de Sovjet-Unie zou, zo luidde 
de redenering, in staat zijn de eigen op land geplaatste 
strategische wapens, de niet in de lucht zijnde bom
menwerpers en de in havens verblijvende onderzeebo
ten van de Verenigde Staten uit te schakelen. De reste
rende bommenwerpers zouden niet door de in de laat
ste jaren geperfectioneerde luchtverdediging van de 
Sovjet-Unie kunnen heenbreken. De communicatie 
met de overgebleven onderzeeboten is in een situatie 
waarin het gebruik van kernwapens de normale com
mandolijnen heeft verbroken onzeker. Het gebruik 



van die wapens zou bovendien ongeloofwaardig zijn 
omdat de van onderzeeboten af te vuren strategische 
wapens te onnauwkeurig zijn om de nog niet afge
vuurde strategische raketten van de Sovjet-Unie uit te 
schakelen. De Sovjet-Unie zou dan vervolgens met een 
beperkt deel van haar overgebleven strategische bewa
pening de steden van de Verenigde Staten kunnen be
dreigen en de Amerikaanse president tot overgave 
kunnen dwingen. 
Daarmee zou het fundament waarop het huidige vei
ligheidsbeleid berust, namelijk afschrikking met de 
dreiging van wederzijds verzekerde vernietiging weg
vallen. Deze vorm van afschrikking houdt in dat beide 
supermogendheden er zeker van zijn dat een militair 
conflict gezien de catastrofale gevolgen van het ge
bruik van kernwapens de wederzijdse vernietiging zal 
inhouden. Zo'n besef dwingt tot behoedzaamheid bij 
het oplossen van de onderlinge geschillen. Maar nu er 
niet langer sprake zou zijn van wederzijds verzekerde 
vernietiging, is de weg vrij voor onbehoedzaamheid en 
avonturistisch gedrag van de Sovjet-Unie, zo is de ge
dachte die in de VS sterk om zich heen heeft gegrepen. 
In deze zienswijze heeft het instrument van wapenbe
heersingsonderhandelingen, gericht op het vastleggen 
en consolideren van de wederzijds verzekerde vernieti
ging, niet tot resultaat geleid. Anders dan werd ge
hoopt hebben de SALT-akkoorden niet geleid tot 
drastische vermindering van de aantallen strategische 
wapens, ondanks Amerikaanse voorstellen daartoe. 
De Sovjet-Unie heeft, overigens niet in strijd met de 
letter van die akkoorden, haar nauwkeurige, op land 
geplaatste intercontinentale raketten sterk uitgebreid. 
Dat onderwijl ook de Verenigde Staten hun nucleair 
arsenaal vooral kwalitatief hebben versterkt is iets dat 
in deze visie de vrees niet doet verminderen. 
Hoewel er valt af te dingen op deze redenering I levert 
de in de VS levende overtuiging dat op land geplaatste 
intercontinentale raketten en een deel van andere 
Amerikaanse strategische wapens kwetsbaar zijn ge
worden voor een 'disarming first strike' van de Sovjet
Unie grote problemen voor de Westeuropese bondge
noten op. Die zien zich immers geconfronteerd met 
een overmacht van de Sovjet-Unie op conventioneel 
gebied. De Navo-strategie van het aangepaste ant
woord voorziet hierin doordat een aanval van het 
Warschaupact weliswaar eerst wordt weerstaan met 
conventionele middelen, maar de mogelijkheid om te 
escaleren naar tactische en eventuele strategische wa
pens nadrukkelijk wordt opengelaten. Deze strategie 
verliest veel van haar afschrikkende werking indien de 
Sovjet-Unie ervan overtuigd is dat een Amerikaanse 
president gezien de vermeende kwetsbaarheid van de 
Amerikaanse strategische bewapening niet langer het 
risico neemt zelf tot overgave te worden gedwongen en 
zijn handen van West-Europa aftrekt. 
Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de 
jaren tachtig ontstond groeiende aandacht voor dit 
probleem. Enerzijds kwam deze naar voren in de 
openlijke twijfels aan de realiteitswaarde van de kop
peling. Bekend zijn de uitingen in deze richting v~ 
Henry Kissinger. 2 Aan de andere kant was het de nieu
we Amerikaanse president; Ronaid Reagan, die veel 

geloof hechtte aan de berichten over toenemende 
kwetsbaarheid van de Amerikaanse strategische be
wapening en daaraan politieke consequenties wilde 
verbinden. Daarmee werd een theorie grondslag voor 
beleid. 
In de veronderstelling dat de strategische eenheid van 
het bondgenootschap door de gewijzigde strategische 
verhoudingen bezig is verloren te gaan, kan men daar
aan op verschillende wijze het hoofd bieden. De Ame
rikaanse strategische bewapening zou bij voorbeeld zo 
kunnen worden uitgebreid en verbeterd dat zelfs de 
denkbeeldige mogelijkheid van een 'disarming first 
strike', een ontwapenende aanval van de Sovjet-Unie, 
onmogelijk zou worden. De Sovjet-Unie zou dan te al
len tijde rekening moeten houden met de inzet van de 
Amerikaanse strategische wapens in het geval van een 
militair conflict in Europa. De koppeling zou dan 
weer geloofwaardig zijn. Een andere maatregel zou 
het beschermen van de op het land geplaatste, Ameri
kaanse intercontinentale raketten kunnen zijn. Zo'n 
bescherming met bij voorbeeld anti-raketsystemen 
zou de aanvaller onzeker maken over het effect van 
een aanval en dus ook over de gevolgen voor hemzelf, 
hetgeen de werking van de afschrikking zou verster
ken. Een derde maatregel zou het verbeteren van de 
conventionele verdediging in West-Europa kunnen 
zijn. Op die wijze kan een conventionele aanval van 
het Warschaupact beter worden weerstaan, waardoor 
de eventuele beslissing om naar nucleaire wapens te 
grijpen (escalatie) bij de tegenstander wordt gelegd. 
Het als eerste inzetten van kernwapens is politiek
militair een moeilijk te nemen beslissing. Een groot 
conventioneel overwicht legt dat besluit bij de zwakste 
partij in het conflict. 
Een vierde mogelijkheid was het in december 1979 ge
nomen besluit om 572 nieuwe middellange-afstands
wapens in West-Europa te plaatsen. De inmiddels op 
gang gekomen plaatsing van deze wapens heeft welis
waar de Europese vrees voor ontkoppeling weggeno
men, maar voor de Verenigde Staten is daarmee de be
zorgdheid over de strategische verhouding met de 
Sovjet-Unie niet verdwenen. Dit heeft aanleiding ge
geven tot een aantal initiatieven tot verbetering en uit
breiding van bewapening. Op hun beurt hebben deze 
weer gevolgen voor de veiligheidssituatie van West
Europa. Het is dan ook in het kader van de koppeling 
tussen de veiligheid van de VS en die van West
Europa, van de kwaliteit van de afschrikking en van 
de gevolgen voor wapenbeheersing dat wij deze nieu
we ontwikkelingen aan een oordeel willen onderwer
pen. 

De Amerikaanse strategische bewapening gemoderni
seerd 
De Westeuropese landen hebben aan het eind van de 
jaren zeventig niet gegrepen naar het meest voor de 
hand liggende middel om de koppeling te versterken, 
te weten het moderniseren en verbeteren van de Ame
rikaanse strategische bewapening. Klaarblijkelijk ge
loofden zij niet dat president Carter en zijn opvolgers 
in staat zouden zijn het Congres te overtuigen van de 
noodzaak voor de strategische bewapening nieuwe 
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fondsen beschikbaar te stellen. Sinds het conflict in 
Vietnam was de opstelling van het Congres tegenover 
nieuwe uitgaven voor defensie zeer kritisch . Toch ver
kregen zowel president Carter als president Reagan de 
benodigde financiële middelen voor het moderniseren 
van de Amerikaanse strategische bewapening. 3 Op 5 
oktober 1981 stelde de Amerikaanse minister van de
fensie, Caspar Weinberger, het Congres een moderni
seringsprogramma voor dat uit vijf - nauw met el
kaar verbonden - hoofdelementen bestond. In 
hoofdlijnen heeft het Congres dit programma overge
nomen. 
In de eerste plaats zullen de mogelijkheden om aanval
len met kernwapens waar te nemen worden verbeterd. 
Ook zullen de mogelijkheden voor de communicatie 
tussen de president en de militaire commandanten 
worden verbeterd. In de tweede plaats is besloten hon
derd B-l bommenwerpers aan te schaffen als vervan
ging van een gedeelte van de vijfentwintig jaar oude B-
52 bommenwerpers. Daarnaast zal de ontwikkeling 
van de 'advanced technology bomber', die berust op 
de zogeheten 'Stealth technology' worden voortgezet. 
Onder ander door het gebruik van een speciale 
constructie zal deze bommenwerper nauwelijks zijn 
waar te nemen met radar. De Amerikaanse regering 
wil vanaf 1993 honderd tot honderdvijftig van deze 
bommenwerpers invoeren. De B-l, de 'advanced tech
nology bomber', en een aantal moderne B-52 bom
menwerpers zouden met meer dan drieduizend kruis
vluchtwapens worden uitgerust en in staat zijn doelen 
in de Sovjet-Unie uit te schakelen. 4 

Een derde deel van de Amerikaanse plannen richt zich 
op de strategische bewapening ter zee, een tot dusverre 
vrij onkwetsbaar deel van de Amerikaanse afschrik
kingsmacht. Onderzeeboten zijn in diepe oceaan wa te
ren niet op te sporen. De aan boord van onderzeebo
ten geplaatste strategische wapens zijn nog niet nauw
keurig genoeg om de op land geplaatste systemen uit te 
schakelen. Dat geldt op dit moment zowel voor de 
Sovjet-Unie als voor de Verenigde Staten. Door van 
de op deze onderzeeboten geplaatste lange-afstands
raketten (SLBM's) de trefzekerheid te vergroten 
wordt het Amerikaanse' second strike' -vermogen ver
sterkt en neemt het gevaar van een 'disarming first 
strike' van de Sovjet-Unie, zo is de bedoeling, af. 
Een ander element van de modernisering van de Ame
rikaanse strategische bewapening op zee is het kruis
vluchtwapen. Er zullen drie soorten kruisvluchtwa
pens worden ingevoerd. Een kruisvluchtwapen met 
een korte dracht dat tegen schepen zal worden ingezet. 
Een verderreikend, maar eveneens met een conventio
nele springlading uitgerust kruisvluchtwapen voor het 
gebruik tegen doelen op land en een nucleaire versie 
daarvan. In totaal gaat het om ongeveer vierduizend 
kruisvluchtwapens. De nucleaire versie van de op zee 
geplaatste kruisvluchtwapens is bedoeld als verster
king van het Amerikaanse tweede-slagvermogen. 
Een vierde mogelijkheid om een oplossing te vinden 
voor de kwetsbaarheid van op land geplaatste syste
men is uiteraard het zoeken naar wegen om de op land 
geplaatste systemen zelf te moderniseren. Een voor de 
hand liggende verbetering is het verharden van de si-

juli/ augustus 1985 234 

lo's waarin die raketten opgesteld staan. Hoe meer 
druk de silo's kunnen weerstaan , des te meer doeltref
fende kernkoppen van de tegenstander nodig zijn om 
de nog niet afgevuurde raket te vernietigen . Een ande
re methode is het diep onder de grond verbergen van 
de silo's. In het moderniseringsprogramma is in beide 
mogelijkheden voorzien. Maar ook is gekozen voor 
het plaatsen van een nieuwe ICMB-raket. Eerst was 
dat alleen de met tien afzonderlijk te richten koppen 
uitgeruste MX-raket. Het bleek echter niet mogelijk 
voor die raket een manier te vinden voor plaatsing in 
een stelling die een eerste klap door de tegenstander 
zou weerstaan. In april 1983 werd besloten honderd 
MX-raketten als tijdelijke maatregel op te stellen in si
lo's van Minuteman 111 raketten en een mobiele met 
een kernkop uitgeruste raket te ontwikkelen. Het mo
biel maken van een op land geplaatste strategische ra
ket vergroot de overlevingskansen in een conflict en 
zo'n raket kan dan ook in een vergeldingsaanval wor
den ingezet. 
Een vijfde mogelijkheid die minister Weinberger 
noemde was het verbeteren van de mogelijkheden om 
ballistische raketten uit te schakelen en vijandelijke 
bommenwerpers te onderscheppen. Er werd gedacht 
aan het verdedigen van silo's tegen uit de atmosfeer 
binnenkomende ballistische raketten. Een methode 
die op land geplaatste systemen zou beschermen en 
een eerste klap zou doen overleven. De toen geldende 
plannen zouden binnen de limieten van het ABM
verdrag uit 1972 (dat het aantal anti-raketsystemen 
aan beide zijden tot honderd beperkt) kunnen blijven 
of een geringe wijziging van dat verdrag nodigmaken. 
Inmiddels is dit element van het moderniseringspro
gramma opgenomen in het veel verder reikende Stra
tegic Defense Initiative, waarover hieronder meer. 

Het moderniseringsprogramma gewogen 
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Een bevredigend ant
woord op de vraag of het Amerikaanse modernise
ringsprogramma de Verenigde Staten een onder alle 
omstandigheden toereikend vermogen zal verschaffen 
om een aanval te vergelden is onder de talrijke deskun
digen op militair-strategisch gebied niet te vinden. 
Achter veel pertinente meningen gaan grote twijfels 
schuil. En dat is misschien maar goed ook. Het aan
trekkelijke element van een op afschrikking berustend 
veiligheidsbeleid is immers dat oorlog wordt voorko
men omdat geen van beide wereldmachten door een 
aanval op de ander het eigen bestaan op het spel zal 
zetten, bewust van de vele risico's die aan zo'n aanval 
zijn verbonden. De modernisering van de Amerikaan
se strategische bewapening vergroot de risico's die aan 
een aanval op de Verenigde Staten en hun bondgeno
ten zijn verbonden. Een 'disarming first strike' wordt 
onmogelijk en dat versterkt de geloofwaardigheid van 
de inzet van Amerikaanse strategische wapens in het 
geval van een conflict in Europa. Daardoor wordt de 
koppeling versterkt. De wereldvrede is er het best mee 
gediend als zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Sta
ten ervan overtuigd zijn dat hun bewapening toerei
kend is om een tegenstander van een aanval af te hou
den. Het moderniseringsprogramma lijkt aan deze 



vereiste te voldoen. Anderzijds roept het zeker tegen
maatregelen van de Sovjet-Unie op, waardoor een 
groot deel van het beoogde effect slechts tijdelijk zal 
zijn. 
Het invoeren van wapensystemen, die bij uitstek ge
schikt zijn voor een vergeldingsaanval en die de eigen
schappen missen om in een' disarming first strike' suc
cesvol te worden ingezet, lijkt aan bovenstaande ver
eiste te voldoen en vergroot de afschrikking. Zo gaat 
er van kruisvluchtwapens een zekere stabiliserende 
werking uit. De huidige generatie kruisvluchtwapens 
vliegt langzaam op het doel af. Door kruisvluchtwa
pens onder te brengen in vliegtuigen, op schepen en in 
onderzeeboten zijn ze nauwelijks uit te schakelen in 
een eerste slag. Datzelfde geldt ook voor het mobiel 
maken van intercontinentale raketten. De daardoor 
toegenomen onkwetsbaarheid voor een verrassings
aanval vergroot het vergeldingsvermogen. Het invoe
ren van éénkoppige mobiele raketten maakt het bo
vendien mogelijk in het kader van onderlinge afspra
ken de destabiliserende werking van met meer kern
koppen uitgeruste strategische raketten een halt toe te 
roepen. Het vergroten van de nauwkeurigheid van 
SLBM is echter destabiliserend. De mogelijkheden om 
met SLBM militaire doelen op land uit te schakelen zal 
het 'Iaunch on warning' stimuleren. Daarmee wordt 
bedoeld dat zodra een aanval wordt waargenomen de 
eigen strategische wapens worden afgevuurd voordat 
de eerste wapens van de tegenstander hun doelen be
reiken. Omdat SLBM dichter bij hun doelwit dan 
ICBM kunnen worden afgevuurd zal er ook minder 
tijd beschikbaar zijn om beslissingen over de inzet van 
de eigen systemen te nemen. Dat alles maakt de kans 
op het te vroeg of op grond van onjuiste gegevens af
vuren van de eigen kernwapens uiteraard groter. 
Tenslotte zal de toegenomen kwetsbaarheid van op 
land geplaatste strategische wapens van de tegenpartij 
kunnen leiden tot een eindeloos uitbreiden van de 
kernbewapening om zodoende verzekerd te zijn van 
een aantal systemen dat een eerste klap zal overleven. 
Stabiliserende ontwikkelingen hoeven niet altijd een 
gunstig effect op de mogelijkheden van wapenbeheer
sing te hebben. Een nadeel van het met kruisvluchtwa
pens uitrusten van bommenwerpers is gelegen in de 
moeilijkheden die dat oplevert voor het tot stand bren
gen van wapenbeheersingsovereenkomsten. Elk type 
bommenwerper heeft een bepaald vermogen voor het 
meevoeren van bewapening. Daarnaast vervullen 
bommenwerpers van hetzelfde type verschillende 
functies en voeren dan ook verschillende wapenlasten 
met zich mee. S Dat zelfde geldt voor de op schepen en 
in onderzeeboten te plaatsen kruisvluchtwapens. Het 
gebruik van conventionele en nucleaire versies van een 
en hetzelfde wapen zal de mogelijkheden tot wapenbe
heersing eerder bemoeilijken dan bevorderen. Het 
mobiel maken van op land geplaatste intercontinenta
le raketten tenslotte bemoeilijkt ook het controleren 
van de naleving van wapenbeheersingsovereen
komsten, waarvan zij onderdeel uitmaken. 

Het Strategie Defense Initiative 
Een andere mogelijkheid om de kwetsbaarheid van de 

Amerikaanse strategische bewapening te verminderen 
is het uitschakelen van de voor een 'disarming first 
strike' in te zetten ballistische raketten van de Sovjet
Unie voordat ze hun doel bereiken. Het verst gaande 
idee op dit gebied werd op 22 maart 1983 door presi
dent Reagan gelanceerd: een feilloos verdedigings
systeem tegen ballistische raketten zou de strategie die 
berust op afschrikking met wederzijds verzekerde ver
nietiging kunnen vervangen door een strategie die niet 
op nucleaire massavernietigingswapens maar op niet
nucleaire defensieve systemen zou berusten. 
Nu bestaat er een grote mate van overeenstemming in 
en buiten de Amerikaanse regering dat een feilloos 
verdedigingssysteem tegen ballistische raketten voor
alsnog niet mogelijk is. Daar zijn verschillende rede
nen voor. In de eerste plaats is de stand der techniek er 
niet naar om zulke optimistische verwachtingen te 
koesteren. In de tweede plaats is het opzetten van zo'n 
feillpos systeem afhankelijk van de houding die de 
Sovjet-Unie inneemt. Zonder haar medewerking en 
instemming ontstaat er een wapenwedloop met of
fensieve en defensieve wapens en blijven stabielere 
verhoudingen tussen de twee supermogendheden uit. 
Ook met het oog op de onderhandelingen tussen de 
twee supermogendheden over het verminderen van de 
aantallen kernwapens en over het voorkomen van een 
wapenwedloop in de ruimte zijn de Verenigde Staten 
terughoudender geworden bij het omschrijven van de 
doelstelling van het SDI-onderzoek. In het eerste jaar
verslag van het SDI-onderzoeksbureau wordt het doel 
nu als volgt geformueerd: 'to exp/ore and demonstrate 
key techn%gies associated with concepts for defense 
against ballistic missiles'. 6 Daarmee wordt het SDI
programma tot de oorspronkelijke proporties terug
gebracht. De drieëndertig projecten waaruit het SDI
onderzoek bestaat zijn voor het merendeel al geruime 
tijd geleden begonnen. Ruim tweederde van de projec
ten houdt zich bezig met algemeen toepasbare techno
logieën en kan worden toegepast in componenten en 
systemen die niet in de ruimte worden geplaatst. 
Ondanks de ideeën van president Reagan over zo'n 
feilloos verdedigingssysteem is het SDI-programma 
noch in politieke, noch in technologische, noch in con
ceptuele, noch in financiële zin toereikend om de wen
sen van de president tot werkelijkheid te maken. Het 
Congres keurde voor het huidige begrotingsjaar tach
tig procent van de gevraagde financiële middelen voor 
het SDI-onderzoek goed, in het komende begrotings
jaar wil het Huis van Afgevaardigden zelfs vijfender
tig procent besnoeien op de plannen van---de Ameri
kaanse regering. 7 Als het onderzoek het mogelijk 
maakt de kwetsbaarheid van intercontinentale raket
ten te verminderen, hoeft dat niet destabiliserend te 
zijn en kan het bovendien bijdragen aan de beteuge
ling van de offensieve bewapening. Dat zou ook in 
overeenstemming zijn met de geest van het ABM
verdrag, dat onderzoek en beperkt bezit van anti
raketsystemen toestaat. Dat verdrag reguleert de ver
houding tussen offensieve en defensieve wapens en 
staat aanpassingen toe. Die aanpassingen moeten ech
ter zo beperkt zijn dat het vergeldingsvermogen blijft 
gehandhaafd. Het doel daarbij moet dus een optimale 

socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 

235 juli/ augustus 1985 



socialisme en democratie 
nummer 7/ 8 
juli/ augustus 1985 

'mix' van offensieve en defensieve wapens zijn. 
De bescherming van Amerikaanse, op land geplaatste 
strategische wapens vergroot de geloofwaardigheid 
van een eventuele inzet van Amerikaanse strategische 
wapens in het geval van een conflict in Europa. Daar
door wordt de koppeling tussen de Europese en Ame
rikaanse veiligheid versterkt. Zo'n uitkomst van het 
SDI-onderzoek kan bijdragen tot een stabielere ver
houding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie, berustend op een door onderhandelingen over
eengekomen combinatie van defensieve en offensieve 
wapens. De Verenigde Staten hebben in Genève voor
gesteld de nadruk te leggen op drastische verminderin
gen van de aantallen offensieve systemen en eerbiedi
ging van het ABM-verdrag. In een latere fase zou dan 
de nadruk komen te liggen op een meer op defensieve 
systemen berustend veiligheidssteisel, dat samen met 
de Sovjet-Unie zou worden ontwikkeld. De defensieve 
systemen moeten in die visie wel te beschermen en 
kosteneffectief zijn. Dit moet uiteindelijk, wellicht 
pas over tientallen jaren, leiden tot drastische vermin
deringen van de kernwapenarsenalen van de twee su
permogendheden. 
Het SDI-onderzoek kan ook voor de verdediging van 
West-Europa nuttig zijn. In de komende jaren zal de 
Sovjet-Unie in staat zijn haar SS-21, SS-22 en SS-23 
raketten met conventionele ladingen uit te rusten . De
ze systemen zijn zo nauwkeurig dat voor de verdedi
ging van West-Europa essentiële doelen in een zeer 
vroege fase van een eventueel conflict kunnen wor
den uitgeschakeld. Het gaat daarbij om vliegvelden, 
de luchtverdediging van de Navo, opslagplaatsen voor 
munitie en kernwapens, de aanvoerroutes voor ver
sterkingen uit de Verenigde Staten, Canada en Groot
Brittannië. Zou de Sovjet-Unie inderdaad in staat zijn 
zulke doelwitten uit te schakelen dan wordt de strate
gie van het aangepaste antwoord ongeloofwaardig. 
De Navo wordt dan al snel voor de keuze van gebruik 
van tactisch-nucleaire wapens of overgave geplaatst. 
Het geloof van politici in zo'n scenario maakt West
Europa vatbaar voor druk van de kant van de Sovjet
Unie zonder dat een schot is gevallen. Dat alles kan 
worden voorkomen door een element van onzekerheid 
aan te brengen: de mogelijkheid van uitschakeling van 
deze kortere-afstandswapens. Nu gebruikte technolo
gieën zijn in dat verband nauwelijks kosteneffectief. 
Het SDI-onderzoek richt zich in een aantal projecten 
ook op technologiën die te zijnertijd bruikbaar kun
nen blijken te zijn voor de uitschakeling van deze 
vorm van bedreiging. Het gaat daarbij om nieuwe 
technologieën op het gebied van radarwaarneming, 
sensors, telecommunicatiesystemen, computers en ki
netische energie wapens. Het gaat in feite om een ver
sterking van de conventionele verdediging en om het 
in stand houden van de bestaande strategie van oor
logvoorkoming door afschrikking. De verwantschap 
met sommige ideeën achter SDI berust uitsluitend op 
het gebruik van dezelfde technologieën. 

Het verbeteren van de conventionele verdediging 
Gelijktijdig met de modernisering van de strategische 
bewapening, doen zich belangrijke ontwikkelingen 
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voor op conventioneel gebied die niet los kunnen wor
den gezien van de geloofwaardigheid van de Navo
strategie van het aangepaste antwoord en de koppe
ling tussen de veiligheid van de Verenigde Staten met 
die van West-Europa. 
De Navo-strategie van het aangepaste antwoord 
houdt in dat als de afschrikking faalt een eerste aanval 
van het Warschaupact wordt weerstaan met conven
tionele middelen. De mogelijkheid om te escaleren 
naar tactische en eventueel strategische kernwapens 
wordt nadrukkelijk opengelaten. Een aanval moet zo 
dicht mogelijk bij de grenzen van het Navo-verdrags
gebied tot staan gebracht worden, om te voorkomen 
dat door overrompeling van West-Europa inzet van 
strategische wapens als enig en dus ongeloofwaardig 
alternatief over zou blijven. De strategie is er immers 
op gericht het eenmaal uitgebroken conflict zo snel 
mogelijk te beëindigen. Dat kan het best door te drei
gen met inzet van steeds zwaardere middelen. 
De bewapening moet dan ook zo zijn opgebouwd dat 
er geen al te grote kloof tussen de verschillende soor
ten bewapening mag zijn. Of er sprake is van een 
'vloeiende' overgang hebben de Navo-lidstaten echter 
zelf niet geheel in eigen hand; het hangt ook af van de 
bewapeningsstructuur van het Warschaupact. Aan die 
zijde bestaat een overwicht in conventionele midde
len. Dat overwicht weegt zwaarder naarmate er meer 
twijfels bestaan over de veiligheidskoppeling tussen de 
Verenigde Staten en West-Europa. Als bij de Verenig
de Staten niet de bereidheid aanwezig is om West
Europa in een oorlog bij te staan, zou West-Europa in 
een lastig parket verkeren. Ook betekent zo'n groot 
conventioneel overwicht dat de Navo noodgedwongen 
als eerste kernwapens moet inzetten om te voorkomen 
dat West-Europa onder de voet wordt gelopen. Hoe 
relatief klein ook de vernietigingskracht van de tacti
sche wapens is, elk besluit tot inzet van kernwapens 
betekent het overschrijden van een belangrijke politie
ke barriëre. Zeker geldt dat omdat tactische kernwa
pens zeer waarschijnlijk op eigen grondgebied zullen 
worden ingezet. 
Teneinde de conventionele krachtsverhoudingen in 
Centraal-Europa wat minder onevenwichtig te maken 
wordt nu al meer dan elf jaar in Wenen onderhandeld 
over wederzijdse troepenreducties (MBFR). Tot nog 
toe bieden die onderhandelingen geen uitzicht op re
sultaat en dus op een oplossing van het probleem van 
de bedreigde koppeling. Ook het Navo-program 1978 
om de defensie-uitgaven jaarlijks met drie procent 
reëel te verhogen in het kader van de Long Term De
fense Planning maakt geen einde aan het overwicht 
van de Warschaupactlanden. 
Nu komt echter een ontwikkeling in zicht die de Navo 
werkelijk kan helpen iets te doen aan de dreiging die 
uitgaat van de conventionele overmacht van het War
schaupact. Het Westen heeft een technologische voor
sprong op de Warschaupact-landen maar tot nu toe 
werd deze nooit zo groot geacht dat het kwantitatieve 
overwicht volledig kon worden gecompenseerd. Dat 
lijkt anders te worden. 'Emerging Technologies' is 
daarbij het sleutelwoord. 
De ontwikkeling in technologie in het Westen is in de 



laatste tien jaren in een stroomversnelling geraakt. De 
ruimtevaart en militair onderzoek en ontwikkeling 
hebben een belangrijke impuls daaraan gegeven. Wa
pensystemen zijn vaak de meest geavanceerde vormen 
van technologisch kunnen. Vier soorten wapentech
nologische ontwikkelingen staan momenteel cen
traal: sen or-technologieën , gegevensverwerking en 
-opslag, aanvullende elektronica en nieuwe materia
len. Vrijwel alle in militaire operaties uit te voeren 
functies worden op basis van deze technologieën in
grijpend verbeterd (bevelvoering, beheersing en com
municatie, situatie- en doelherkenning, vuurgeleiding 
en elektronische oorlogvoering). Kern van deze ingrij
pende verbetering is dat op een tot nu toe ongekend 
grote afstand doelen kunnen worden opgespoord, 
herkend, gevolgd, van elkaar onderscheiden en met 
behulp van geïntegreerde wapen systemen met grote 
trefzekerheid uitgeschakeld. 
Veel van wat men met de verzamelnaam 'Emerging 
Technologies' aanduidt wordt al lange tijd toegepast in 
reeds operationele wapensystemen, zoals de F-16. Een 
typisch voorbeeld van geheel nieuwe en onderling 
sterk geïntegreerde wapensystemen zijn J / ST ARS, 
JFT en JTACMS. Deze drie omvangrijke systemen 
richten zich op aanvallen in de diepte. Het' Joint Sur
veillance and Target Attack Radar System' is in staat 
een groot aantal bewegende doelen te herkennen en te
gelijkertijd te volgen op een afstand van honderdvijf
tig kilometer . Het' Joint Tactical Fusion System' ken
merkt zich door geautomatiseerde analyse en verde
ling van gegevens ten behoeve van de bevelvoerders. 
Het' Joint Tactical Missile System' bestaat uit een se
rie raketten die op basis van de ingevoerde informatie, 
een aanval uitvoeren op verschillende doelwitten en de 
doelmunitie waarmee zij geladen zijn kunnen sprei
den. Wat betekent dit nu voor de bondgenootschappe
lijke verdediging? 
De bondgenootschappelijke verdediging is zo dicht 
mogelijk bij de grens tussen Oost en West opgebouwd. 
Gezien de geografische ligging van West-Europa is er 
ook niet zoveel mogelijkheid in het tactisch gevecht 
ruimte voor tijd op te offeren. Een aanval van het 
Warschaupact zal zo dicht mogelijk bij het eigen 
grondgebied moeten worden tegengehouden. Preven
tieve aanvallen in tijden van oplopende spanning zijn 
uit den boze en er blijft niets anders over dan gelaten 
de eerste klap af te wachten. Men vertrouwt er nog 
steeds op door deze klap niet gelijk tegen het canvas te 
gaan, maar deze met de voorwaartse verdediging op te 
vangen. Het probleem doet zich voor bij de volgende 
klappen. Het Warschaupact wordt in staat geacht met 
de eerste aanvalsgolf de zwakke plekken in de bondge
nootschappelijke verdediging bloot te leggen. Dat 
biedt de mogelijkheid in snel tempo met de volgende 
aanvalsgolven door deze zwakke plekken heen te bre
ken, waardoor West-Europa open ligt voor verove
ring en bezetting. 
De eerste aanpassing van militaire doctrines op basis 
van de nieuwe operationele mogelijkheden die 'Emer
ging Technologies' bieden, Airland Battle (ALB), is bij 
de Amerikaanse troepen in Europa ingevoerd. 8 Deze 
is erop gericht met behulp van nieuwe op diepte-

aanvallen gerichte wapen systemen bij een aanval van 
het Warschaupact snel het initiatief in handen te krij
gen en het tactische gevecht te winnen. De diepte
aanvallen reiken tot honderd à honderdvijftig kilome
ter in vijandelijk gebied en beogen de vijandelijke op
mars te verstoren. ALB is een tactisch concept, het is 
geen offensieve strategie. In het tactisch gevecht is het 
nodig te winnen, terwijl het zinloos is om in het geval 
van een oorlog tussen Oost en West te spreken over het 
winnen van de oorlog. 
Het staat het Amerikaanse legerkorps in West-Europa 
binnen zekere grenzen vrij om een eigen doctrine voor 
het voeren van een tactisch gevecht te bepalen. Anders 
is het met de in bondgenootschappelijk verband ge
hanteerde concepten. Er is naar aanleiding van de zich 
aandienende nieuwe wapensystemen een aantal plan
nen voor aanpassingen in omloop. Verwezenlijking 
hiervan is afhankelijk van twee zaken. Allereerst moe
ten de Navo-landen er alle mee instemmen en ten twee
de zal als logische consequentie van de bereikte con
sensus prioriteit gegeven moeten worden aan de aan te 
schaffen middelen. 'Offensive Counter Air' (OCA) is 
een concept dat gericht is op het diep in het achterland 
treffen van vliegvelden en raketopstellingen. 'Sup
pression of Enemy Air Defences' (SEAD) is een in de 
Eurogroep ontwikkeld idee om de luchtverdediging 
van het Warschaupact te ontwrichten. Verreweg de 
belangrijkste nieuwe doctrine is 'Follow-on Forces 
Attack' (FOFA) . FOFA heeft inmiddels al een deel 
van het Navo-besluitvormingsproces doorlopen. 9 

De essentie van de Follow-on Forces Attack is het aan
brengen van een scheiding tussen de eerste aanvalsgolf 
van het Warschaupact en daarop volgende aanvals
golven. Het is nog onduidelijk hoe diep FOFA in het 
vijandelijk achterland beoogt toe te slaan. Inzet van 
wapensystemen tot op afstanden van vijfhonderd ki
lometer behoort tot de mogelijkheden. 
'Emerging Technologies' lijken de mogelijkheid te 
bieden zonder gebruik van kernwapens een aanval 
succesvol af te slaan . Daarmee zou het eventuele 
besluit tot inzet van kernwapens bij de tegenstander 
worden gelegd. De beslissing tot escalatie is dan aan de 
tegenstander, die er rekening mee moet houden dat de 
Navo die escalatie zal beantwoorden. 
Bij de eventuele kwalitatieve versterking van de con
ventionele middelen aan westelijke zijde is er echter 
sprake van een onzekerheid. Het besluit tot plaatsing 
van nieuwe middellange-afstandswapens is terug te 
voeren op de in West-Europa gegroeide vrees voor 
ontkoppeling. Echter een in balans gebrachte conven
tionele verhouding in Europa zou weer kunnen bijdra
gen aan die zo gevreesde ontkoppeling. Immers de 
escalatie naar tactische en mogelijkerwijs zelfs strate
gische wapens wordt in de tijd naar achteren gedron
gen. Een conventioneel gevoerd conflict zou zich lan
gere tijd op Europees grondgebied kunnen voortsle
pen totdat een politieke oplossing tot stand is gebracht 
zonder dat het grondgebied van de twee supermogend
heden in het geding is gekomen. Gelet op de stand der 
techniek hoeft Europa zich geen illusie te maken over 
de effecten op de Europese samenlevingen van een 
langdurig maar tot conventionele middelen beperkt 
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conflict. Bovendien is de inzet van chemische en biolo
gische wapens ook zeker niet uitgesloten. 
Er zijn ook twijfels geuit over de heilzame werking die 
een massale en snelle invoer van de nieuwe technolo
gieën zou hebben op de huidige conventionele oneven
wichtigheden. 1o Ten eerste is het technologische ge
halte van wapen systemen slechts een van de factoren 
in een militair conflict. Doctrines, bevelvoeringsstruc
turen, initiatief en dergelijke bepalen evenzeer de uit
eindelijke toekomst. Ten tweede is het de vraag of de 
wijzigingen die zich voordoen in de Warschaupact
doctrines, de 'aanvalsgolven' -theorie inmiddels niet 
hebben achterhaald . Het Warschaupact hanteert min
der dan vroeger een doctrine die zich kenmerkt door 
rigiditeit en voorspelbaarheid. 
Tenslotte, er is een grote kans dat de nadruk op kwali
teit ook tot een reactie van het Warschaupact zal lei
den zodat ook daar aan kwaliteit grote aandacht zal 
worden besteed. Indien het numerieke overwicht van 
het Warschaupact ook nog eens gecombineerd zou 
worden met betere conventionele wapens, is op de lan
ge termijn slechts een contraproduktief resultaat be
reikt. 

Tot slot 
De in dit artikel beschreven nieuwe ontwikkelingen ra
ken alle de veiligheid van West-Europa. Ze ontlenen 
hun belang aan hun gevolgen voor de koppeling tussen 
de veiligheid van de Verenigde Staten en die van West
Europa. Het is onontkoombaar dat deze politiek
strategische effecten de discussie over de Europese vei
ligheid in de komende jaren zullen domineren. West
Europa zal niet bij alle besluiten die deze nieuwe ont
wikkelingen met zich meebrengen worden betrokken. 
De modernisering van de Amerikaanse strategische 
bewapening en het Strategic Defense lnitiative zijn 
Amerikaanse programma's, die de Westeuropese lan
den wel kunnen beïnvloeden, maar waarover ze geen 
zeggenschap hebben. 
Gezien de grote belangen voor de veiligheid van West
Europa is het nodig een gezamenlijk oordeel te ont
wikkelen. Die oordeelsvorming zal samenhangend 
moeten zijn en zal in feite een permanent karakter 
moeten hebben. Samenhang is nodig omdat alle ont
wikkelingen van grote invloed zijn op het steeds weer 
terugkerende probleem voor de veiligheid van West
Europa: haar koppeling met de veiligheid van de Ver
enigde Staten. Een permanent volgen is nodig omdat 
het hier gaat om ontwikkelingen die op korte en lange 
termijn beslissingen vergen. 
Dat in West-Europa het besef groeit van de noodzaak 
van een gezamenlijke visie op veiligheidsgebied, blijkt 
onder meer uit de recente herleving van de Westeuro
pese Unie. Het gebrek aan overeenstemming tussen de 
Westeuropese landen toont tegelijkertijd aan dat kor
te termijn denken en nationale kortzichtigheid de 
overhand hebben. Voor een partij als de Partij van de 
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Arbeid moet dit een aansporing zijn een ook op lange
re termijn samenhangende visie op de veiligheid van 
Europa te ontwikkelen. De omstandigheid dat de de
fensiecommissie van de PvdA al bijna twee jaren niet 
meer bijeen is geweest duidt erop dat hieraan iets 
schort. 

Noten 
I. Bij de vaststelling van het 'disarming first strike'

vermogen van de Sovjet Unie wordt uitgegaan van een 
zeer groot aantal vooronderstellingen . Het gaat daarbij 
onder meer om de nauwkeurigheid en de vernietigings
kracht van de Sovjet-ICBM is en om de weerstand van 
de silo's. Ondanks de daarmee gepaard gaande onzeker
heden is de theorie grondslag voor beleid geworden. 

2. Zie Henry Kissinger: 'The future of Nato', September 
1979, For the Record, Selected Statements 1977-1980, 
blz. 231-239. 

3. Overigens bleven de uitgaven voor strategische bewape
ning slechts tien procent van de totale defensiebegro
ting. 

4. In die plannen is enige verandering gekomen. Het is de 
bedoeling 1739 kruisvluchtwapens die op bestaande 
technologie berusten en 2400 nieuwe, zogeheten 'Ad
vanced Cruise Missiles' aan te schaffen. Deze hebben 
een groter bereik, zijn sneller, nauwelijks waarneem
baar en zijn bestand tegen elektronische tegenmaatrege
len. De kruisvluchtwapentechnologie is nog niet uitge
put. Op de tekentafels van het' Advanced Cruise Missile 
Technology Project Agency' worden de contouren dui
delijk van een supersonisch, op 'Stealth Technology' ge
baseerd, zeer nauwkeurig kruisvluchtwapen, dat met 
sensoren zal worden uitgerust om uitschakeling door la
sers of luchtafweer te voorkomen . 

5. De volgende wapenlasten worden voor de verschillende 
bommenwerpers genoemd: 
B520 - 8 kruisvluchtwapens 
B52H - 20 kruisvluchtwapens 
BIB - 20 kruisvluchtwapens 
Of 16 B-83 bommen, 8 korte-afstandsaanvalraketten 
Of 8 kruisvluchtwapens, 4 B-83 bommen en 4 korte
afstandsaanvalsraketten . 
(Zie: William M. Arkin, Thomas B. Cochran and Mil
ton M. Hoenig, 'Resource Paper on the US Nuclear Ar
sena!' , Bulletin of the A tom ic Scientists, August/ Sep
tember 1984). 

6. Report to the Congress on the Strategic Defense Initiati
ve 1985, blz. 3. 

7. Daarmee komen de uitgaven van dit soort onderzoek 
dicht in de buurt van het door het PvdA-Tweede
Kamerlid Van den Bergh in de WEU voorgestelde aan
vaardbare maximum. 

8. De legendarische rivaliteit tussen de Amerikaanse 
krijgsmachtdelen veroorzaakt ook hier weer dat uitein
delijk van het geïntegreerde ALB-concept twee doctri
nes zullen worden gemaakt: Army 21 en Air Force 21. 

9. International Heraid Tribune , 26 oktober en 10 novem
ber 1984. 

10. P.M.E. Volten, 'De conventionele verdediging verster
ken maar hoe?' , NRC-Handelsblad, 21 december 1984; 
idem, 'Conventionele verdediging versterken: maar te
gen wat voor een offensief' , NRC-Handelsblad, 22 de
cember 1984. 



En zo ontwaakt Gregor Samsa uit zijn droom 

De Geschiedenis van het Marxisme van Leszek Kola
kowski is de Nederlandse vertaling van een Pools ori
gineel, dat verscheen in 1976. I Het is dus tien jaar gele
den dat de schrijver zijn ook nu nog actuele manu
script afsloot en de Nederlandse vertaling is ook al 
weer enkele jaren oud. Het derde deel houdt dan ook 
eigenlijk bij de jaren zeventig op. Wie zich over de re
cente geschiedenis van het Marxisme, die zowel in 
Frankrijk en Engeland als in Duitsland en Italië inte
ressante ontwikkelingen te zien geeft, wil informeren 
kan bij Kolakowski niet terecht. 
Dit magistrale werk dat uit drie delen bestaat, valt on
der het hoofd 'ideeëngeschiedenis' . De historicus Ko
lakowski is allereerst filosoof. Hij interesseert zich 
met name voor de theorieën die Marxisten hebben be
dacht en de ideologieën, waarvan het Marxisme de 
drager is geweest. Het boek had ook 'Geschiedenis 
van de Marxistische filosofie' kunnen heten en de al 
vaak aangehaalde openingszin is inderdaad typerend 
voor het geheel: 'Karl Marx was een Duits filosoof'2, 
een uitspraak waar menige Marxist op zal willen af
dingen. Ook de titels van de in totaal zevenenveertig 
hoofdstukken getuigen van deze ideeën-historische 
aanpak. Zij verwijzen ofwel naar boeken, zoals bij de 
behandeling van Marx en Engels zelf; ofwel naar per
sonen, zoals bij voorbeeld Kautsky, Trotzky, Gramsci 
of Bloch, aan wie afzonderlijke hoofdstukken worden 
gewijd ofwel naar wat ik maar als ideologische stro
mingen betitel, zoals het revisionisme en het Leni
nisme. 

Kolakowski heeft het klaargespeeld, om een wereld 
die zelf sociaal-economische factoren voor het ont
staan van ideeën aansprakelijk stelt, vanuit een daar
aan tegengesteld perspectief te beschrijven. En het ef
fect is even verrassend als wanneer iemand de wereld 
van het Christendom, waar hogere machten aanspra
kelijk zijn voor de inhoud van de verkondiging, ver
klaart uit de betreffende sociaal-economische context. 
De rollen worden omgedraaid en dat mag weinig ver
heffend zijn, leerzaam is het wel. Het kan bijvoor
beeld tot de overweging leiden dat de invloed van 
sociaal-economische respectievelijke ideële factoren 
wel eens des te sterker zou kunnen zijn, naarmate men 
er minder in gelooft en er dus ook minder tegen gewa
pend en op voorbereid pleegt te zijn. 
Niet alleen houdt de filosoof de materialisten een 
ideeën-spiegel voor, hij maakt van hun geschiedenis 
ook een verhaal met een clou. Het Marxisme kent bij 
Kolakowski na de grote stichters Marx en Engels 
eigenlijk nog maar twee fasen: een gouden tijd, die 
vrijwel samenvalt met de periode van de Tweede Inter
nationale (1889-1914) en alles wat daarna komt: een 
periode van verval. Het is daarom verbluffend, dat in 

de Nederlandse vertaling de in de Duitse en Engelse 
edities wel behouden ondertitels (Rise, Growth en Dis
solution) niet zijn opgenomen. 'Daaruit laat zich na
melijk', zoals Jonker bondig opmerkt, 'Kolakowski's 
boodschap al aflezen: het Marxisme is dood en dat is 
maar goed ook'. 3 De geschiedenis van het Marxisme, 
die begonnen wordt met een filosofische voorgeschie
denis van de door Marx en Engels aangehangen dialec
tiek, loopt via Lenin uit op het Stalinisme. Dat is de 
clou en aan dat drama kan door de verschijning van 
interessante neven figuren als Marcuse, Althusser en 
Habermas nauwelijks iets worden veranderd. 

Het Marxisme-Leninisme en het Stalinisme worden 
door Kolakowski niet gezien als iets wat in ieder op
zicht zou verschillen van wat Marx en Engels te berde 
hebben gebracht. Bij deze onder westerse Marxisten 
gangbare opvatting sluit Kolakowski zich niet aan. 
Zeker, het Stalinisme en het uitroeien van vele miljoe
nen mensen is noch door Marx en Engels, noch door 
hun 'zonen' van de Tweede Internationale ooit gewild 
of beoogd. Kolakowski kan de geschiedenis niet uit de 
oogmerken van de actoren op het historisch toneel 
verklaren. Maar de theorieën van Marx, Engels en hun 
directe nazaten maken wèl deel uit van het complexe 
geheel van oorzaken, dat voor deze ontwikkeling aan
sprakelijk kan worden gesteld. Op bepaalde kanten 
van hun werk, waarover straks meer, kon men zich 
wel degelijk beroepen. Hun ideeën zijn niet zo on
schuldig als zij de filosoof mogen lijken. Het Stali
nisme was niet een noodzakelijk, maar wel een moge
lijk gevolg van de door Marx, Engels en ook Lenin ge
huldigde opvattingen. 
Kolakowski houdt het Marxisme een ideeën-spiegel 
voor, omdat volgens hem specifieke theoretische ont
wikkelingen mede verantwoordelijk zijn voor de mis
daden, die in de twintigste eeuw zijn begaan. Marx zei : 
de filosofen hebben de wereld geïnterpreteerd; het 
wordt tijd om haar te veranderen. Kolakowski zegt 
eigenlijk: de Marxisten hebben de wereld veranderd; 
het wordt tijd hun filosofische interpretaties eens on
der de loupe te nemen. 

Wat dat betreft, is de Geschiedenis van het 
Marxisme een met redelijke middelen te lijf gegane ob
sessie. Kolakowski is geobsedeerd door de vraag, hoe 
het Stalinisme mogelijk was, waarvan hij en zijn volk 
de dupe zijn geworden. In zijn boek verschijnt het Sta
linisme als het feitelijk resultaat van het door hem be
schreven proces. Voor hem zelf moet het Stalinisme 
het startpunt betekend hebben van de onderneming 
die zijn afscheid van het Marxisme markeert. En de re
delijkheid wint het vrijwel altijd van de obsessie. Stuk 
voor stuk worden de folianten met ideeën uit het 
Marxistisch archief afgeklopt op wat zij aan waarde-
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vols en schadelijks bevatten. Met grote precisie en een 
bijzondere methodische zorgvuldigheid wordt sectie 
toegepast op de dode lichamen uit de geschiedenis. 
Kolakowski is erudiet en objectief en velt zijn - in 
veel gevallen - vernietigend oordeel pas, nadat het la
boratoriumonderzoek is gedaan en het betreffende 
systeem nauwkeurig is geanalyseerd. De obsessie zorgt 
er daarbij voor dat zelden iets wordt overgeslagen. 
Voor de diagnose van ernstige kwalen kan ieder detail 
belangrijk zijn. Kolakowski moet de door hem behan
delde figuren allen nauwkeurig hebben gelezen. Zijn 
strenge bewijsvoering neemt met secundaire bronnen 
geen genoegen. Hij vertelt trouwens zelf in een inter
view, dat hij van Lenin alles heeft gelezen4 , hetgeen 
betekent dat hij alleen al voor die hoofdstukken twin
tigduizend pagina's moet hebben doorgewerkt. 
De Geschiedenis van het Marxisme is een standaard
werk in de dubbele zin. Ten eerste omdat het als hand
boek voor de ideeën van Marx en Engels en hun naza
ten, voorzover mij bekend, zijn weerga niet heeft. Wie 
zich voor het Marxisme interesseert, moet deze boe
ken als naslagwerk in de kast hebben. Ten tweede, om
dat dit werk niettegenstaande de diversiteit van de erin 
behandelde figuren een tot op zekere hoogte nieuwe 
interpretatie van het Marxisme biedt. Welke bezwaren 
men tegen deze interpretatie ook moge hebben, ze 
vormt in de discussie over het Marxisme een mijlpaal 
die niet over het hoofd kan worden gezien. Wat dat be
treft, kan men de door Kolakowski aan de hand van 
talloze personen en ideologieën geïllustreerde inter
pretatie vergelijken met die van Popper. l Ook diens 
interpretatie van het Marxisme als een historicistische 
ideologie, waarbij de geldigheid van de ontwikkelings
wetten der geschiedenis met terreur moet worden afge
dwongen, behoort inmiddels tot de vanzelfsprekende 
achtergrondkennis van iedere serieuze onderzoeker. 
Popper schreef geen historisch standaardwerk; hij be
oogde dat ook niet; hij kwam slechts met een nieuwe 
interpretatie. Kolakowski doet beide en is, zoals ge
zegd, door de e e geschiedenis van het Marxisme 
heengekropen op zoek naar bewijzen voor zijn 'case' 
contra het Marxisme. Popper en Kolakowski hebben 
daarbij ook nog gemeen - Marxistischer kan het niet 
zou men kunnen zeggen - dat zij de Marxistische 
theorie met de ermee hand in hand gaande politieke 
praktijk in verband brengen. Behalve de obsessie ver
bindt hen ook de helderziendheid van de afvallige. 
Ik waag mij in dit stuk niet op historisch terrein. Die 
competentie heb ik niet. Ik wil in dit artikel de hoofd
stelling, die het boek bevat, aan een systematisch on
derzoek onderwerpen. Het Marxisme heeft met het 
Christendom gemeen, dat er heel wat grafredes op ge
schreven zijn, zonder dat de patiënt in kwestie bleek te 
zijn overleden. Mij interesseert de strekking van Kalo
kowski's de ·nitieve grafrede en de vraag wat zijn be-

I toog voor de toe oms het in sommige varianten 
morsdode en in andere varianten nog steeds springle
vende socialisme te betekenen heeft. 

De centrale these 
Kolakowski sluit aan bij de bekende theorie van de 
vervreemding die bij Marx is te vinden en waarover in 
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de twintigste eeuw nog steeds debatten worden ge
voerd. De theorie komt hier op neer, dat onder kapita
listische verhoudingen de mens van zijn 'ware wezen 
vervreemd' is, terwijl na de communistische omwente
ling, teweeg gebracht .door de klassenstrijd, de mens 
zich 'zijn wezen weer zal kunnen toeëigenen' . 
Dergelijke ouderwets ogende uitdrukkingen zijn niet 
zo gemakkelijk te begrijpen. Marx beweert namelijk 
niet alleen dat het kapitalisme fout is en het commu
nisme goed, al heeft een dergelijk waarde-oordeel 
uiteraard zijn instemming. Ook wordt er niet alleen 
mee tot uitdrukking gebracht, dat er onder kapita
listisch regime onmenselijke toestanden heersen, 
waaraan een eind komt op het moment waarop de ar
beidersklasse de produktiemiddelen aan vreemde han
den zal hebben onttrokken. Er is meer aan de hand. 
Deze uitdrukkingen kenmerken zich door een surplus
betekenis, die men pas op het spoor komt, als men de 
diverse contexten beziet, waarin zij voorkomen. 
Een dergelijke context is de toestand die na de revolu
tie zal intreden. Voor Marx is de strijd weliswaar be
langrijker dan de utopie, maar er wordt ook bij hem 
niet voor niks gevochten. Na de revolutie zal er geen 
conflict meer zijn tussen individu en gemeenschap. 
Mensen zullen zich op een manier kunnen ontplooien 
die niet ten koste gaat van het geluk van anderen. Ook 
de arbeidsdeling zal in vergaande mate teniet zijn ge
daan. Wanneer de machines het werk zullen hebben 
overgenomen, zal het individu zijn leven creatief in 
kunnen richten en allerlei verschillende bezigheden 
kunnen hebben in plaats van gesloopt te worden op die 
ene, afschuwelijke werkplek. Verder zal ook de tegen
stelling tussen staat en maatschappij opgeheven zijn. 
In een maatschappij, waarin dè heersende machten 
niet langer het belang van maar een klasse belichamen, 
vindt de burger de staat niet tegenover zich, omdat de 
behoefte aan een dergelijke institutie is weggevallen. 

Een minstens eveQ be.ill!l rijk toe a~singsgebied 
van het vervreemdingsmodel wordt gevormd door de 
analyse van het kapitalisme. De meerwaarde-theorie is 
er op geënt. De kapitalist onttrekt aan het werk van de 
arbeider een surplus . En zo berooft hij hem tevens van 
de middelen tot een menswaardig bestaan. 'Entfrem
dung' betekent bij Marx ontvreemding en vervreem
ding tegelijk. Aan de fabriekspoort geeft de arbeider 
zijn wezen af in zowel de economische als in de huma
nitaire betekenis van dat woord. Er hoeft daarom ook 
helemaal niet over getwist te worden, of Marx een filo
soof was of een politiek econoom. Het is zonneklaar 
dat hij als aankomend theoreticus meer filosoof is en 
als volwassen beroemdheid meer politiek econoom. 
Zijn verdienste bestaat er echter in, dat hij een verbin
ding weet te leggen tussen het abstracte jargon, waar
mee Hegel de Duitse intellectuelen opzadelde, en de 
politieke economie, die de principes blootlegt van de 
in zijn tijd van de grond komende geldhuishouding en 
kapitaalaccumulatie. 

Met deze twee toepassingsgebieden, het commu
nisme en het kapitalisme, is de surplus be teken is van de 
vervreemdingstheorie niet uitgeput. Zij formuleert 
namelijk ook nog een verband tussen de tWee. Zonder 
ellende geen verlossing. Dit Christelijke of als men wil 



mythologische motief is ook bij Marx terug te vinden. 
Ket kapitalisme leidt tot een zodanige 'Verelendung' 
en tevens tot een zodanige concèntratie van economi
sche macht in de handen van weinigen, dat er wel een 
revolutionaire explosie op moet volgen. De ellende is 
zo groot en de concentratie van economische macht zo 
absurd, dat klassenstrijd onvermijdelijk is en het pro
duktieproces wel in getneenschapshanden moet over
gaan. Het communisme vormt de logische..consequen
tie van · de ontwikkeling van het kapitalisme. En het 
kapitalisme vormt bovendien de noodzakelijke voor
waarde voor een betere maatschappij. Zonder het ka
pitalisme valt er immers niet te verdelen. In het feoda
lisme is de ontwikkeling van de produktie krachten 
niet ver genoeg gevorderd, om menswaardige produk
tieverhoudingen mogelijk te maken. Daarvoor is, 
historisch gesproken, eerst de onmenselijkheid van de 
kapitalistische verhoudingen vereist. e vervreem
dingstheorie vormt het dieper liggend patroon van het 
his orisch verloop. 

Op deze vervreemdingstheorie nu baseert Kola
kowski zijn requisitoir tegen het Marxisme. Hij stelt 
namelijk op basis hiervan, dat Marx het in feite met 
Hegel eens is over het cruciale belang van de volgende 
vraag: hoe n de men met zichzelf en de wereld wor
den verzoend? Marx weigert weliswaar in tegenstelling 
tot Regel deze vraag te beantwoorden op het niveau 
van het bewustzijn en de 'geestelijke ontwikkeling' 
van de mensheid, maar de vraag zelf behoudt bij hem 
haar centrale plaats. Het drama van de overgang van 
het kapitalisme naar communisme moet de verzoening 
van de mens met zichzelf bewerkstelligen. Het proleta
riaat vormt het instrument, dat door de geschiedenis 
bij wijze van spreken is uitgezocht, om de overgang te 
voltrekken. 
De vaststelling dat Marx, evenals Hegel, uiteindelijk 
verzoening van de mens met zichzelf beoogt, vormt 
echter maar de helft van het requisitoir. Gegeven de 
omstandigheid dat zoiets moois voor sterfelijke en ge
brekkige wezens niet is weggelegd, lçomt Kolé!.kowski 
tot de conclusie dat Marx en Engels hiermee de basis 
légden voor tota1itaire regimes en de ermee hand in 
hand gaande onderdrukking. 
Wanneer ik me niet vergis, moeten drie argumenten 
deze conclusie ondersteunen. Het eerste luidt dat met 
dit eenheidsstreven tekort is gedaan aan wat je de p'e
gatieve vrijheid van het individu kunt noemen, pet 
rec van mensen om zelf te beslissen wat zij willen 
doen, zolang anderen daar niet mee worden geschaad. 
Anders gezegd, voor de rivacy van mensen is op theo
retisch niveau bij Marx geen plaats ingeruimd, hoewel 
hij een maatschapij op het oog had, waarin mensen 
niet om hun conformisme maar om hun unieke eigen
schappen worden gerespecteerd. 
Het tweede hiermee verband houdende argument 
stelt, dat Marx en de meesten van zijn volgelingen 
dank zij dit mensbeeld ook weinig ruimte laten voor 
allerlei intermediaire instituties tussen de gemeen
schap en het individu. Hoe met andere woorden 
's mensen vrijheid in de nieuwe maatschappij zich in
stitutioneel realiseert en welke garanties daar in de 
vorm van bijvoorbeeld het recht voor nodig zijn, daar-

over wordt dank zij de verzoeningsideologie nauwe
lijks nagedacht. Anders uitgedrukt: van een blauw
druk van het soort maatschappij, dat de door hem ge
kritiseerde vormen van uitbuiting zal weten te vermij
den, wil Marx ten onrechte niet weten. 
Het derde argument bou·wt hierop voort. Dank zij het 
ontbreken van garanties voor ' s mensen negatieve vrij
heid en de daartoe noodzakelijke instituties wordt er 
een ideale invalspoort gecreëerd voor totalitaire regi
mes. De eenheid immers die alleen in de theorie 
bestaat en praktisch niet te verwerkelijken is, kan van 
bovenaf worden afgedwongen en de legitimatie gaan 
vormen voor een zo grote macht van de staat als de 
burgelijke maatschappij nog nooit te zien heeft gege
ven. Gesteund door de ontwikkeling van het kapita
lisme en dankzij de door de arbeiders gevoerde klas
senstrijd zal er, aldus belooft de vervreemdings
theorie, een !1ieuwe maatschappij verrijzen, waarin 
mensen niet meer in strijd met elkaar gewikkeld zijn. 
Welnu, aldus Kolakowski, voeg hier het democratisch 
centralisme aan toe, de gedachte dus dat de partijlei
ding het recht heeft zich te beschouwen als de wettige 
vertegenwoordiger van de arbeidersklasse en er 
bestaat geen enkel garantie meer tegen misbruik en re
pressie. Lenin vormt de brug tussen Marx en Stalin. 
Geen mens of institutie die het politburo nog op de 
vingers kan kijken, waar iedere politieke beslissing ge
rechtvaardigd kan worden met een beroep op het 
noodzakelijke verloop van de geschiedenis en de be
langen van de arbeidersklasse. De mythe van de een
heid vormt een ideale logische dekmantel van de 
macht van het partijapparaat en de staats
bureaucratie. 
'De leninistisch-stalinistische versie van het marxisme 
is inderdaad slechts een versie, is een poging tot prakti
sche tenuitvoerlegging van de gedachte die Marx in fi
losofische vorm heeft uitgedrukt, zonder dat hij dui
delijke richtlijnen voor een politieke interpretatie ver
sterkte. De overtuiging, dat vrijheid in laatste instan
tie door de mate van maatschappelijke eenheid geme
ten word: en dat de bron van sociale conflicten gelegen 
is in tegengestelde klassenbelangen, vormt een ele
ment van de theorie. Als we daaraan de gedachte toe
voegen, dat er een techniek mogelijk is die de maat
schappelijk eenheid kan bewerkstelligen, dan vormt 
het despotisme de natuurlijke oplossing, want andere 
technieken om dit doel te bereiken zijn tot nu toe niet 
bekend. ( ... ) Wanneer men vooronderstelt dat een 
conflictueuze maatschappij hetzelfde is als een klassen
maatschappij, en de klassenmaatschappij hetzelfde is 
als een maatschappij waarin particulier eigendom 
voorkomt, dan is het geen tegenstrijdigheid dat de 
daad van geweld die het particuliere eigendom af
schaft, tevens de behoefte aan negatieve vrijheid op
heft, dus de vrijheid zonder meer. Zo ontwaakt Pro
metheus uit zijn machtsdroom van Kafka's Gregor 
Samsa. '6 

Dat deze vervreemdingstheorie ouderwets oogt en 
voor ons moeilijk te begrijpen valt, ligt aan haar speci
fieke culturele herkomst. Ideeën, of ze nu officieel 
thuishoren in de filosofie, in de politieke economie of 
de socialistische theorie, zijn altijd cultureel ingebed 
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en ontlenen daaraan hun vanzelfsprekendheid. 
Kolakowski wijst drie cultuurhistorische wortels aan, 
waarvan volgens fiern e romantie e e angrijkste 
is. Hier leefde immers het ook vandaag bij sommige 
groepen nog wel voorkomende besef dat de mens door 
de ontwikkeling van de techniek en de industrialisatie 
uit zijn natuurlijke banden is losgerukt en de binding 
met de gemeenschap, waarin hij zich vroeger thuis 
voelde, heeft verloren. Marx neemt de diagnose die de 
romantiek van de moderne tijd geeft, over, zonder 
zich overigens bij de therapie aan te sluiten. Van een 
terugkeer naar het verleden wil hij niets weten. Hier 
komt een tweede cultuur-historisch element in het spel 
dat volgens Kolakowski stamt uit de Renaissance. Hij 
betitelt het als het prome eïsch motief bij Marx: de 
overtuiging dat de mens de mac t heeft de goden het 
vuur te ontstelen en zich behaaglijk in te richten op de 
aarde. De arbeid vormt het middel bij uitstek tot deze 
zelfverwer eTijking. Het prometheïsch motief vormt 
een correctie op het romantische eenheidsstreven en 
wordt zelf ook nog een keer gecorrigeerd: de macht 
van Prometheus om de droom van de eenheid te reali
seren, is niet onbeperkt. De mens neemt zijn lot in 
handen in omstandigheden, die hij niet zelf heeft ge
kozen. Behalve romanticus en Renaissance-humanist 
is MarxooK rationalist en zoon van de Verlichting. De 
maa scnappelijke ontwikkeling moet wetenschappe
lijk worden geanalyseerd, teneinde de wetten te ach
terhalen waaraan zij gehoorzaamt. Die wetten zetten 
Prometheus niet buiten spel. Integendeel, hij kan zich 
de kennis ervan ten nutte maken, om de droom van het 
menselijk geluk metterdaad te kunnen realiseren. 
Het is van belang om inderdaad verschil te maken tus
sen de door Kolakowski gekritiseerde filosofisch
antropologische veronderstellingen en hun cultuur
historische context. Enerzijds om dergelijke filosofi
sche veronderstellingen, zoals die in de vervreem
dingstheorie worden geformuleerd bij wijze van spre
ken ~e kunnen plaatsen en te kunnen begrijpen. An
derzijds om in te zien dat zij niet voor eeuwig en altijd 
aan hun herkomst vastzitten. Zij kunnen zich daarvan 
losmaken en in een andere context nieuwe functies 
gaan vervullen. De kritiek van Kolakowski op het 
Marxisme bestaat bij de gratie van die laatste moge
lijkheid. Wat bij Marx nog begrepen kan worden als 
een gemeenschappelijk produkt van Renaissance, Ro
mantiek en Verlichting en bij hem onmiskenbaar ' pro
gressief' van kleur is, verandert via culturele transfor
maties in zijn tegendeel. 'Wie Stalin nog een zoon van 
de Verlichting noemt, heeft noch iets van de Verlich
ting noch iets van Staling begrepen. 
Ik zal in het volgende dit onderscheid tussen cultuur
historische inbedding en filosofische inhoud proberen 
recht te doen door te spreken van het antropologisch 
stramien. Daarmee doel ik dan op het geheel van ver
onderstellingen over het menselijk bestaan, dat Kola
kowski onafhankelijk van zijn culturele context aan
sprakelijk stelt voor de fatale ontwikkeling van het 
Marxisme. Dezelfde ideeën immers die in de ene con
text ten grondslag liggen aan de opkomst van de arbei
dersbeweging en de socialistische partijen en daar mil
joenen hebben geïnspireerd , zijn kennelijk in een an-
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dere culturele inbedding de drager geworden van ter
reur en uitroeiing van miljoenen mensen. 
Willen we dus die ideeën adequaat analyseren, dan is 
het zaak hen evenmin met hun culturele context te 
identificeren als hen daarvan te isoleren. Zonder ken
nis namelijk van de culturele context, waarover het ge
schiedenisboekje van de filosofie zwijgt als het graf, 
kennen we hun handelingswaarde niet. Pas die cultu
rele context stelt de sleutels beschikbaar van et me
chamsme dat t eoretlsche ideeën omzetTn de praktijk, 
transformeert in nanaelingsgevolge . Äls we an 
toch, getuige Marx, de wereld moeten veranderen, 
dan verdient het aanbeveling de culturele kaders waar
binnen dat moet gebeuren, niet buiten beschouwing te 
laten. 

Herkomst en functie van de centrale these 
In 1923 publiceert Georg Lukács Geschichte und Klas
senbewusstsein, dat beschouwd kan worden als de 
voornaamste bron van het zogenaamde westerse 
Marxisme. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van 
de Marxistische theorie in West-Europa, die vanaf de 
Eerste Wereldoorlog haar eigen weg gaat en zich in de 
decennia daarop in toenemende mate zal afzetten van 
het Marxisme-Leninisme in het Oosten, vinden hier 
hun oorsprong. Samen met Gramsci is Lukács een van 
de geestelijke va ers vän hel westers Marxisme, dat 
ook wel als het 'kritisch' Marxisme tegenover zijn 'or
thodoxe' tegenvoeter wordt geplaatst. 
Zonder ironie is deze ontwikkeling niet, omdat zowel 
Gramsci als Lukács orthodoxe Marxisten en commu
nisten waren. Lukács heeft zich zelfs genoodzaakt ge
zien terug te komen op essentiële onderdelen van zijn 
boek, dat in de twintiger jaren als een bom insloeg. Hij 
wordt dus de vader van allerlei door hem niet erkende 
kinderen: Goldmann en Sartre, Adorno en Habermas 
- om slechts enkelen te noemen - baseren zich voor 
hun kritisch Marxisme op een tekst, die volgens de 
auteur zo snel mogelijk in het vergeetboek zou moeten 
raken. 
Dat Lukács in de eerste helft van deze eeuw bij de link
se intellectuelen in West-Europa populair wordt, is 
geen toeval. Zijn boek keert zich namelijk tegen het 
orthodoxe Marxisme dat zich presenteert als een we
tenschappelijk theorie van de maatschappelijke ont
wikkelingen, die met een soort van natuurnoodwen
digheid afstevent op de communistische heilstaat. In 
die opvatting, die zowel bij Kautsky als Plechanow te
rug te vinden is en die in de Sovjet-Unie invloedrijk 
zal worden, voert het rationalistisch-determ'inistisch 
motief de boventoon en verdwijnen de elementen, die 
Kolakowski als romantisch en prometheïsch betitelt, 
onder de tafel. Voor de eigen activiteit van de mens en 
voor de bijdrage die de arbeidersbeweging zelf aan 
verbetering van haar lot kan geven is in dit Marxisme
van-de-Tweede-Internationale weinig plaats. 
Bij Lukács komt het proletariaat centraal te staan. 
Juist omdat de arbeiders onder het kapitalistisch regi
me in de hoek zitten waar de klappen vallen, zijn zij 
geroepen om bij de revolutie het heft in handen te ne
men. Theoretisch gesproken oefent Lukács deze kri
tiek op het deterministisch Marxisme uit door de ver-



vreemdingstheorie te actualiseren. Juist omdat ze het 
slachtoffer is van een extreme vorm van vervreem
ding, is de arbeidersklasse uitverkoren het instrument 
te zijn van de toekomstige verzoening. lW Lukács ver
liest het Marxisme zijn karakter van wetenschappelij
ke theorie. Het wordt opnieuw een eilsleer. Hoe de 
omwenteling zal plaatsvinden en wanneer precies de 
arbeidersklasse haar historische missie zal vervullen, 
daarover laat de romantische taal van het boek de le
zer in het ongewisse. Voor de schrijver zelf vormt dat 
geen probleem. Hij is Leninistisch communist en ver
trouwt de kennis van de wereldgeschiedenis plus de 
adequate vertegenwoordiging van de arbeidersklasse 
volgaarne aan de politieke avantgarde toe. 
Naar de tekst van Geschichte und Klassenbewusstsein 
te oordelen, staat bij Lukács de emancipatie van de 
mens in het centrum, zodat hij inderdaad aan het be
gin kan komen staan van de zogenaamde humanisti
sche Marx-interpretatie, waarvan onder anderen Mar
cu se en Sart re de woordvoerders zullen worden. Ideo
logisch gezien moet men hier dus een Leninistisch ka
der achter zetten, dat het door Lukács aangehangen 
humanisme op een curieuze manier met opportunisme 
en machtsdenken vermengt. Alleen zo valt te begrij
pen dat ook Kolakowski de kern van zijn interpretatie 
aan Lukács ontlenen kan. Dezelfde auteur, op wie 
men zich later zal gaan beroepen voor een huma
nistisch socialisme, biedt Kolakowski de sleutel om 
juist de inhumane ontwikkeling van het socialisme te 
verklaren. De Lukács-interpretatie is voor Kolakows
ki immers geen middel om het Marxisme te rehabilite
ren, maar juist om het integraal te verwerpen. Niet de 
interpretatie, die Kolakowski van het Marxisme le
vert, is dan ook origineel, maar de politieke wending 
die door hem daaraan wordt gegeven. 
Deze ongebruikelijke interpretatie van Lukács biedt 
ten opzichte van de westers-marxistische enkele be
langrijke voordelen, waarvan ik er twee noem. De eer
ste bestaat hierin dat Kolakowski geen kunstmatig on
derscheid hoeft te ma en tussen een jonge, humanisti
sche Marx en de volwassen Marx van Das Kapital. De 
eerste is wat hem betreft, niet minder 'waar' dan de 
tweede, of liever: zij zijn beiden even 'onwaar'. Het is 

)

immers de c mbiqatie van de twee~ de combinatie dus 
van een uit e filosofie stammende vervreemdings
theorie met een politieke economie van de arbeid, die 
~e basis legt voor de latere ontwikkelingen in de twin
tigste eeuw. 
Het tweede voordeel is, dat het antropologisch stra
mien dat Lukács in aansluiting aan Hegel ontwikkelt, 
niet losgemaakt wordt van zijn politieke context, zoals 
dat in het Westen wel het geval is. Hier wordt nogal 
eens vergeten dat de door Lukács voorgestane huma
nisering van het Marxisme bij hem geheel en al wordt 
losgekoppeld van iedere vorm van mogelijke demo
cratisering of inspraak van degenen, wier positie uit
eindelijk in het geding is. Wat Lukács betreft, kan de 
revolutie plaatsvinden, mèt, over en zonder de arbei
ders. 
De prijs die door Kolakowski echter voor deze inter
pretatie betaald moet worden, is hoog. Gezien de spe
cifieke politieke interpretatie die hij het antropolo-

gisch stramien geeft, ontneemt hij zich de mogelijk
heid om als historicus na te gaan, welke andere politie
ke en culturele functies datzelfde stramien nog meer 
kan hebben. Er is door verschillende auteurs' over ge
klaagd, dat bij Kolakowski het westers Marxisme er 
nogal bekaaid afkomt. Figuren als Marcuse en Haber
mas worden tamelijk geringschattend afgedaan en an
deren, zoals bij voorbeeld E.P. Thompson, komen he
lemaal niet in dit handboek voor. Dat is niet toevallig 
en het is niet zo dat dit net zq goed anders had kunnen 
zijn. Door zijn op Lukács geschoeide, politieke inter
pretatie van het antropologisch stramien ontneemt 
Kolakowski zich de mogelijkheid dergelijke auteurs 
op hun waarde te schatten en gaat zijn betoog in het 
derde en laatste deel geregeld de mist in. Hij komt wat 
dat betreft in de buurt van andere Oost-europese dis
sidenten, die als moedige anti-Marxisten hun land ver
laten om hier ineens tot hun schrik te ontdekken, dat 
Marxisme ook nog voor iets anders kan staan dan pra
ten met twee tongen, de huik naar de wind hangen en 
het verdraaien van de geschiedenis . Het maakt nogal 
wat verschil of men bezig is regeringsgebouwen te ver
sieren of de gelederen te versterken van de oppositie. 
Het Marxisme neemt als legitimatie van het reëel be
staande socialisme een totaal andere vorm aan dan als 
kritiek op het kapitalisme. 
Deze kritiek op Kolakowski kan hard gemaakt wor
den met de volgende overweging. Kolakowski's voor
naamste bezwaar tegen wat ik het antropologisch stra
mien noem, luidt dat hier de negatieve vrijheid van het 
individu geen plaats heeft. De mens moet één worden 
met de gemeenschap; haar of zijn eigen weg gaan kan 
hij hier niet. Kijkt men nu naar het werk van invloed
rijke westerse °MarxisteÏÎÜit de eerste helft van deze 
eeuw, dan ziet men dat bij hen juist het individu cen- • 
traal staat. Zulke verschillende figuren a1s Adorno en 
Sart re kunnen hier als voorbeeld dienen, omdat zij 
beiden, direct of indirect, volgens mij ook door Lu
kács beïnvloed zijn. Sartre is de filosofische kampioen 
van de individuele vrijheid, een doel dat hij ook als 
Marxist ni-:-t uit het oog verliest. Adorno's hoofdwerk, 
Negative Dialektik, kan men lezen als een voorbeeldi
ge verdediging van 's mensen negatieve vrijheid en een 
zwaar wegende kritiek op iedere denkbare verzoe
ningsidee. 
Deze verdediging van de individuele vrijheid is eigen
aardig en misleidend, want zij wordt geleverd met aan 
Lukács ontleende schema's en een ten dele op diens 
werk gebaseerd filosofisch jargon. Dat moeilijk toe
gankelijke, Hegeliaans gekleurde jargon krijgt bij tal 
van westerse Marxisten vóór Althusser dus een heel 
andere politieke en culturele functie dan bij Lukács, 
wiens humanistische misstap hem uiteraard ook zwaar 
verdacht maakte bij de apparatsjiks. De vervreem
dingstheorie komt in het Westen niet alleen in de con
text te staan van een kritiek op het kapitalisme, maar 
gaat ook de basis vormen van een cultuurkritiek, die 
aan het Marxisme een nieuw hoofdstuk toevoegt: me
de gebaseerd op de psychoanalyse worden allerlei vor
men van verinnerlijking van onderdrukking beschre
ven; er wordt veel werk gemaakt van de analyse van 
het fascisme; problemen van staat en ideologie ver-
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schijnen op de agenda en de mechanismen, waarvan 
de cultuur-industrie zich bedient, worden aan een kri
tisch onderzoek onderworpen. Het van Lukács over
genomen filosofisch jargon vervult dus voor Marxisten 
in het Westen een andere politiek-culturele functie dan 
voor Marxisten-Leninisten in het Oosten. Gechargeerd 
uitgedrukt: in het westers Marxisme wordt de taal van 
Lukács gerecipieerd, zonder dat men zich over diens 
ideologische positie erg druk maakt en in het Oosten is 
het omgekeerd. Daar is men eigenlijk alleen in de ideo
logische positie van Lukács geïnteresseerd en plaats 
men dan ook diens filosofie van het proletariaat op de 
index. 
Het westers Marxisme kan men dan ook zonder het 
door Lukács in ere herstelde romantische, Hegeliaan
se jargon interpreteren als een poging differentiatie
en moderniseringsprocessen te evalueren. Cruciale 
thema's als de cultuur, het individu, de staat en de 
ideologie geven daar blijk van. Er is geen filosofische 
richting die cultuur-kritisch zo rijk gevarieerd en ge
schakeerd is in deze eeuw als het westers Marxisme. 
Kolakowski heeft voor deze ontwikkelingen geen oog 
en hij kan dat ook niet hebben, omdat hij een direct 
verband ziet tussen het antropologisch stramien en de 
eenheids- oftewel verzoenings-ideologie, die de deur 
open zet voor de totalitaire staat. 

De centrale these geherformuleerd 
De centrale, door Kolakowski gekritiseerde these luid
de dus, dat de mens in het kapitalisme van zijn ware 
wezen vervreemd is en met zichzelf en de gemeenschap 
verzoend zal worden, nadat de produktiemiddelen 
aan het privé-bezit zullèn zijn onttrokken. Kolakows
ki's bezwaar luidt niet alleen dat op die manier de ne-

. gatieve vrijheid in het gedrang komt. In een dergelijke 
visie wordt ook, zo zegt hij, de 'natuurlijke' of 'biolo
gische' kant van het menselijk bestaan verwaarloosd. 
Marx heeft het over menselijk lijden uitsluitend als so
ciaal verschijnsel, terwijl er ook allerlei vormen van 
lijden en vervreemding bestaan, die helemaal niet op 
sociale factoren terug te voeren zijn. Iade yeryreem
din stheorieën, aL s K lakowski wordt een reke
mng gehoüdëiî met het feit dat de mens behalve een so
ciaal ook een biOrogisc wezen IS. 'Deze afwezighei 
van het lichamelifke en de dooa, van het geslachtelijke 
en de agressie, van geografische factoren en factoren 
van vruchtbaarheid en de transformatie van al deze 
omstandigheden tot zuiver sociale feiten is een van de 
meest karakteristieke en een van de minst opgemerkte 
aspecten van de marxistische utopie. '8 

Kolakowski laat het daarbij. Hij stelt niet de vraag, 
welke consequenties een dergelijke overwaardering 
van het sociale en onderwaardering van het natuurlij
ke heeft voor de hedendaagse socialistische theorie, 
omdat zoiets hem nauwelijks interesseert. Met het 
Marxisme lijkt voor hem ook het socialisme in veel op
zichten te hebben afgedaan. 
Om te beginnen echter kan men uit de kritiek van Ko
lakowski, waarop mijns inziens weinig af te dingen 
valt, voor het socialisme een soort van domeinbeper
king afleiden. Zqdra het socialisme een alomvattende 
ideologie wordt, pretendeert het te veel, met alle ideo-
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logische en repressieve gevaren van dien. Een socialis
t!sche theorie, die voor onze tijd ~qe9uaat IS , moet niet 
aUeen bepa!l.JàënOrmàtfeve.. doeleinden formule en, 
maar er ook bij vertellen wat ze niet beoogt. Van tal 
van vormen van lijden kan het socialisme mensen nu 
eenmaal niet verlossen. Het kan hoogstens iets doen 
aan de wijze waarop de consequenties van rampen, die 
mensen kunnen treffen, over individuen en groepen 
verdeeld zijn. De alomvattende macht die socialisten 
geneigd zijn aan vadertje staat toe te kennen9 , vloeit 
mede voort uit het feit dat socialistische theorieën en 
ideologieën zelden clausules bevatten over de gebieden 
waarop zij niet van toepassing zijn. Het zou de moeite 
lonen aan de formulering van dergelijke 'verbodsclau
sules' eens aandacht te gaan besteden. 
We kunnen de vervreemdingstheorie echter nog op 
een andere manier kritiseren en aldus het probleem 
van de domeinbeperking ook nog wat scherper stellen. 
Merkwaardig genoeg, wordt er in de vervreemdings
theorie nauwelijks verschil gemaakt tussen (a) 's men
sen relatie tot de buitenwereld die hij bij voorbeeld 
met zijn arbeid instrumenteel kan beheersen, (b) zijn 
verhouding tot de binnenwereld, waartoe bij voor
beeld ook zijn cultureel en biologisch bepaalde be
hoeften kunnen worden gerekend en (c) zijn sociale re
laties, zijn betrekkingen tot de medemens. lo Wat de 
vervreemding betreft, is dit heel begrijpelijk. Marx 
laat bij voorbeeld in de Oekonomisch-philospohische 
Manuskripte indrukwekkend zien, hoe economische 
uitbuiting en 'Verelendung' het hele bestaan aan
tasten: van interessante sociale relaties is evenmin 
meer sprake als van een normaal seksueel leven. Wat 
echter geldt voor de vervreemding, hoeft niet waar te 
zijn voor de opheffing ervan. Uit de omstandigheid, 
dat met de economische uitbuiting ook de andere di
mensies van het menselijk bestaan in de verdrukking 
raken, volgt natuurlijk niet dat met het verdwijnen 
van de uitbuiting in economische zin ook het verder 
herstel van de menselijke betrekkingen, om het zo 
maar te noemen, gewaarborgd zou zijn. 
Men kan dus tegen het antropologisch stramien als be
zwaar aanvoeren, dat hier ten onrechte een soort van 
synchronie wordt verondersteld. Zonder verdere be
wijsvoering wordt er van uitgegaan, dat met het elimi
neren van de onevenwichtigheden in 's mensen relatie 
tot de buitenwereld het ook met de 'binnenwereld' en 
de sociale relaties wel in orde zal komen. Tal van so
cialistische theorieën blijken in dit opzicht niet te veel
omvattend, maar eerder te beperkt te zijn. Aan cultu
rele problemen en aan bij voorbeeld de vraag welke 
behoeften het waard zijn om bevredigd te worden, 
wordt dank zij de 'synchronie-premisse' geen aan
dacht besteed, al vallen ook op deze terreinen natuur
lijk de nodige 'verbodclausules' in acht te nemen. 
We vinden hier op antropologische niveau de functio
nele differentiatie terug, waarvoor Kalma in een inte
ressant artikel gepleit heeft op maatschappelijk ni
veau. 11 De door Kolakowski gekritiseerde vervreem
dingstheorie is in feite dank zij haar romantische her
komst onvoldoende in staat moderniserings- en 
differentiatie-processen positief te waarderen. Daar 
ligt ook de zwakte van tal van westerse Marxisten uit 



de eerste helft van deze eeuw. Of het nu Adorno, Sar
tre, Marcuse of zelfs de vroege Habermas betreft, hun 
analyses van differentiatie-processen blijven dank zij 
de aan Lukács ontleende schema's in tal van opzichten 
dubbelzinnig. 12 Weliswaar zetten zij, zoals gezegd, 
allerlei zaken die fundamenteel zijn voor het begrijpen 
van pluralisme en differentiatie op de agenda van de 
filosofische discussie, maar dat gebeurt in een filosofi
sche taal die het bijvoorbeeld op antropologisch ni
veau onmogelijk maakt de nodige onderscheidingen te 
treffen. 
Het voorgaande kan ook nog op een andere manier 
worden geformuleerd. Zinnen als 'de mens is van zich
zeI/vervreemd' en 'de mens zal zich zün wezen toeëi
genen' kennen wel een grammaticaal, maar geen feite
lijk subject. We weten niet precies, waaraan we moe
ten deken bij de theorie van de vervreemding en de ver
zoening. Bij Marx is dat wel duidelijk. Bij hem is niet 
de mens in het algemeen vervreemd van zichzelf, maar 
zijn het de arbeiders, al vallen bij hun meesters, de be
zittende klasse, ook de nodige sporen van vervreem
ding aan te wijzen. En ook de verzoening van de mens 
met zichzelf is bij Marx niettegenstaande de romanti
sche taal, waarin zij gebracht wordt, een aangelegen
heid waarbij feitelijke vormen van onderdrukking zijn 
opgeheven en reële situaties van bevrijding van het in
dividu zijn gerealiseerd. Met andere woorden: de door 

\ Marx gebruikte taal, waarvan dus blijkt dat ze heden
daagse differentiatieprocessen onvoldoende recht kan 
doen wedervaren, moet niet doen vergeten dat die taal 
voor hem en zijn lezers veel meer betekende dan haar 
vaag romantisch en dubbelzinnig karakter nu sugge
reert. De processen van culturele en maatschappelijke 
differentiatie die zich sindsdien hebben ontwikkeld, 
dreigen in retrospectief onzichtbaar te maken, dat 
men in de negentiende eeuw met deze idealistisch-ro
mantische taal meer tot uitdrukking bracht dan ro
mantische inhouden alleen. 
Simpeler gezegd: het valt te betwijfelen of Marx de 
eenheid van de mens met zichzelf op het oognad of 
iets dergelijks . De taal, die hij gebruikte, kan dat mis
schien suggereren, maar wat hij nastreefde was 
's mensen emancipatie uit verhoudingen van Knecht
schap en onderdrukking. Met andere woorden, de 
centrale these van Kolakowski verdient in die zin een 
herformulering, dat de normatieve inhoud ervan 
zichtbaar wordt. Bij Marx is niet slechts sprake van 
een wonderlijk amalgaam van rationalisme, roman
tiek en Renaissance. Deze cultuur-historische inbed
ding vormt de drager van specifieke normatieve in
houden. Zij levert hem als het ware het 'symbolen
bestand' , waaruit hij kan putten om zijn normatieve 
claims wereldkundig te maken; zij verschaffen hem de 
communicatieve middelen, waarvan hij zich moet be
dienen om de revolutie uit te kunnen roepen. Wat dat 
betreft is iedere culturele vernieuwer, wil hij niet ver
starren als een heremiet op zijn paal, gedwongen tot 
een zekere mate van conservatisme. Men kan nu een
maal niet de hele wereld eventjes opnieuw uitvinden. 
Q.ie Wliltieve $ezicht~unten betreffen minstens 
twee dingen. Ten eerste de al genoemde emancipatie, 
een begrip dat in het werk van Kolakows lover noiä" 

bene de geschiedeni~ van het Marxisme vrijwel geen 
rol speelt. Marx beoogde de bevrijding van het indivi
du en de groep waartoe het behoorde uit onderdruk
king, al maakten inderdaad de door hem gehanteerde 
filosofische veronderstellingen het onmogelijk om een 
adequate theorie over de verhouding van individu en 
groep te ontwikkelen. Behalve echter een normatief 
doel reikt Marx ook een middel aan en wel dat van ra- / 
dicale herverdeling. Marx hanteert de nog steeds door 
socialisten gehuldigde premisse, dat een radicale her
verdeling (= toeëigening) voorwaarde voor emanci
pafie IS. Ook hieraan besteedt Kolakowski nauwelijks 
aandacht. De latere pervertering van Marx' theorie 
mag ons echter niet doen vergeten, dat hij niet van 
plan was de bestaande vorm van surplusonttrekking, 
door een nieuwe, die op de leest van de staat geschoeid 
zou zijn, te vervangen. 13 De noodzakelijke verovering 
van het bezit van de produktiemiddelen moest, zoals 
bekend, nieuwe en rechtvaardiger produktieverhou
dingen in het leven roepen. Dat dit met name daar niet 
altijd gelukt is waar men zich het meest nadrukkelijk 
op hem beroept, doet aan het normatieve gehalte van 
zijn uitspraken helemaal niets af. 

Conclusie 
Kolakowski verdedigt de volgende, hier te lande ook 
wel eens nageprate stelling: voorzover de Marxistische 
theorie nog interessant is, zijn de betreffende inzich
ten, bij voorbeeld op het gebied van de gesçhiedenis, al 
lang door de verschillende wetenschappen overgeno
men. Voorzover dat niet het geval is, zijn de door 
Marxisten geformuleerde inzichten hetzij onwaar, 
hetzij triviaal. Samengevat: het Marxisme is alleen in
teressant, voorzover het geen Marxisme meer is; wat 
die naam nog verdient, hoort thuis op de ideologische 
rommelzolder. 
Hoewel ik de kritiek van Kolakowski op de vervreem
dingstheorie en het eraan ten grondslag liggende an
tropologische stramien deel, ben ik het als democra
tisch socialist om twee redenen met deze stelling niet 
eens. De eerste is, dat de normatieve inzichten van 
Marx en zijn nazaten in het geheel niet triviaal zijn. Sa
men met de erdoor geïnspireerde geschiedenis van de 
verschillende emancipatiebewegingen tot en met het 
feminisme vormen zij de rijke traditie, waar ook het 
democratisch socialisme nog steeds uit put. Wie denkt 
dat deze inzichten vanzelf spreken en inmiddels ook al 
gemeengoed zijn geworden, verwisselt de arrange
menten van bepaalde verzorgingsstaten ten onrechte 
met het democratisch-socialistische programma. 
De tweede reden is een negatieve. Juist voor demokra
tisch socialisten, die op een ongemakkelijke stoel zit
ten, omdat zij behalve in meer vrijheid ook in meer ge
lijkheid geïnteresseerd zijn, is de geschiedenis van het 
Marxisme bijzonder actueel. Die geschiedenis leert, 
welke moeilijkheden zich voordoen, wanneer men de 
vrijheid wil opofferen aan de gelijkheid of omge
keerd. Het is gemakkelijker om ex-Marxist à la Kola
kowski te zijn omdat men dan het gelijkheidspro
bleem in de ijskast kan leggen; en ook de positie van de 
huidige liberaal is comfortabel, aangezien deze dat 
probleem in feite niet serieus neemt. 
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De veelkleurige en rijke Marxistische traditie is nog 
lang niet uitgeput en tegelijk kan er niets kant en klaar 
uit worden overgenomen. De normatieve inzichten 
van Marx en Engels moeten op een veel gedifferen
tieerder en overigens ook mondialer niveau worden 
geherdefinieerd. Wie de noodzaak van herverdeling in 
hoofdzaak beperkt tot het terrein van de economie, 
heeft als socialist geen toekomst en roept bovendien 
het fascisme op als zijn mogelijke rivaal. Mensen leven 
niet van brood alleen. Van Marx en Engels valt veel te 
leren, maar een moderne theorie van het democra
tisch-socialisme valt uit uit hun werk njet te destille
ren. Exclusief kan een beroep op hun werk dan ook 
helemaal niet zijn. Men leert er pas van, als men het 
confronteert met andere, in principe niet minder inte
ressante kennisbronnen. Een beweging die in de prak
tijk een pluralistische maatschappij voorstaat, kan 
zich op het niveau van de theorie ook niet eenkennig 
gedragen. 

Noten 
I . Dit artikel is een bespreking van: Leszek Kolakowski, 

Publicatie over inkomensverdeling 

Onlangs verscheen bij de Wiardi 8eckman Stichting in de 
reeks Economische Notities nummer 15, Verdienen en Verde
len, over het beleid ten aanzien van de secundaire inkomens
verdelen. In een discussiestuk dat het grootste deel van de noti
te beslaat, schetst WBS-medewerker Paul de Beer de hoofdlij
nen van een nieuw stelsel van sociale zekerheid en van loon- en 
inkomstenbelasting. Hij bepleit een volledig geïndividuali
seerd stelsel van sociale zekerheid waarin een uitkering is opge
bouwd uit een basisuitkering op het uiveau van het individuaal 
sociaal minimum en een bovenminimale uitkering die is gerela
teerd aan het vroegere loon. (De bovenminimale uitkering 
neemt, afhankelijk van leeftijd of arbeidsverleden, met het 
verstrijken van de uitkeringsduur geleidelijk af. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen werklozen en arbeidsongeschik
ten.) 
In het belastingstelsel dat De Beer schetst worden ongehuwden 
volgens een ander schijventarief belast dan gehuwden om 
compensatie te bieden voor het draagkrachtvoordeel van een 
gezamenlijke huishouding. Samenwonenden kunnen op ver-

• zoek het z.g. splitting-systeem toepassen, wat inhoudt dat de 
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verschuldigde belasting wordt berekend over hun gemiddelde 
inkomen, zodat paren met een uiteenlopend inkomen geen na
deel ondervinden van de belastingprogressie. (Als een van bei
de partners niet of nauwelijks eigen inkomen heeft wordt even
wel gecorrigeerd voor het draagkrachtvoordeel van de huis
houdelijke arbeid.) 
Ton Haselbekke (Erasmusuniversiteit Rotterdam), Hans 
Kombrink en Elske Ter Veld (beiden Tweede-Kamerlid voor 
de PvdA), Chris Driessen (FNV), Hieke Snijders-Borst (be
lastinginspecteur) en Geke Faber (Rooie Vrouwen) leveren in 
de notitie commentaar op de voorstellen van De Beer. (Zij heb
ben onder meer kritiek op de sterke nadruk die De Beer legt op 
inkomenscorrecties in de secundiare sfeer, zijn geringe aan
dacht voor de financieringsproblematiek ten aanzien van de 
sociale zekerheid en het toepassen van het splittingsysteem in 
de belastingheffing. 

Verdienen en Verdelen, Economische Notitie nummer 15, is 
verkrijgbaar door overmaking vanf 7,50 op postgiro 347 97 ()() 
ten name van PvdA-Brochures, Amsterdam, onder vermel
ding van: bestelnummer 756 • 
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Informele sector en struisvogelpolitiek 

De informele sector (ook wel aangeduid als het grijze 
of zwarte circuit, de schemerzone, de officieuze sector 
of de informele economie) is in opmars. Dat blijkt een 
internationaal verschijnsel te zijn . Economen en ande
re onderzoekers hebben er een intrigerend onder
zoeksthema en een wervend congresonderwerp bij. 
Ook politici beginnen te beseffen dat er iets aan de 
hand is. Steeds vaker wordt de relatie tussen dit maat
schappelijk verschijnsel en de regelgeving van de over
heid gelegd (Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 
1984; ISMO, 1985). Toch lijkt het erop dat vele politi
ci nog altijd hun hoofd in het zand steken en doorgaan 
met het verzinnen van nieuwe finesses in het sociale en 
economische beleid, die naar alle waarschijnlijkheid 
verdere impulsen zullen geven aan het informele cir
cuit. Vooral sociaal-democraten hebben de naam zich 
te buiten te gaan aan overregulering en moeilijk con
troleerbare belasting- en subsidieregelingen. Maar de 
huidige coalitie van confessionelen en liberalen lijkt 
alle records op dit punt te hebben gebroken door de in
voering van de derde fase van de Wet tweeverdieners, 
de voordeurdelerskorting in de Algemene Bijstands
wet en het gesol met echte, eenjarige en meerjarige mi
nima (De Kam, 1985). Zoals nog zal blijken, heeft de 
informele sector vele gedaanten. In alle gevallen gaat 
het om produktieve activiteiten, waarover Of geen be
talingen zijn verricht, Of de verrichte betalingen niet 
zijn geregistreerd. Hierdoor loopt de overheid grote 
bedragen aan belastingafdrachten mis. De sociale 
fondsen ontvangen minder sociale premies. En vele 
producenten voor de markt klagen - niet zelden te
recht - over oneerlijke concurrentie, die het informe
le circuit hen aandoet. 
De informele sector heeft naast negatieve ook tal van 
aantrekkelijke kanten. Er wordt bijgedragen aan de 
welvaart (die zonder het informele circuit lager zou 
zijn geweest) en er wordt kennelijk tegemoetgekomen 
aan tal van voorkeuren. Men kan bezwaarlijk conclu
deren dat 'de' informele sector 'goed' is, of 'de' infor
mele sector 'slecht' . Binnen deze heterogene categorie 
komen zowel zeer prijzenswaardige als zeer verwerpe
lijke activiteiten voor. In deze bijdrage wordt een po
ging ondernomen om een aantal begrippen te om
schrijven en een nadere differentiatie aan te brengen in 
het begrip 'informeel circuit'. Vervolgens wordt de 
vraag aan de orde gesteld wat 'er eigenlijk aan de hand 
is. Wat zijn de factoren die de groei van de informele 
sector kunnen verklaren? In hoeverre hebben we te 
maken met een structureel dan wel conjunctureel ver
schijnsel? 
En tenslotte proberen we, aan hakend bij de aange
brachte differentiaties in het informeel circuit, enige 
mogelijke beleidsimplicaties te schetsen. In het 

voetspoor van onder meer het ISMO-rapport (1985) 
wordt de stelling verdedigd dat de (vermoedelijke) 
omvang van het informele circuit een indicator is van 
de uitvoerbaarheid van maatregelen in het officiële 
circuit. De politieke conclusies waarin onze analyse 
uitmondt, zijn nog rudimentair en voorlopig. Een dis
cussie over de vraag, hoe in het beleid de informele 
sector tegemoet zou moeten worden getreden, lijkt 
ons in sociaal-democratische kring geen overbodige 
luxe. 

Betaalde en onbetaalde arbeid 
Het begrip informele sector heeft betrekking op pro
duktieve activiteiten. Wanneer het gaat om pure con
sumptieve bezigheden, spreken wij niet van een infor
meel of formeel circuit. Als wij het vermogen in dit ka
der buiten beschouwing laten, kunnen we vaststellen 
dat het bij de beoordeling of een activiteit in de forme
le of informele sector plaatsvindt, om verschillende 
soorten arbeid gaat. 
Het begrip 'arbeid' blijkt in het dagelijks woordge
bruik meestal de specifieke betekenis van 'betaalde ar
beid' te hebben. In het algemeen beschouwt men 'on
betaalde arbeid' (ten onrechte) als 'geen arbeid' . Alle 
arbeid die geen betaalde arbeid is, wordt volgens IIIich 
(1978, p. 84) niet alleen veracht of ontkend, maar 
wordt ook ervaren als een bedreiging voor de werkge
legenheid. De overheersing van de betaalde arbeid 
heeft zijns inziens tot gevolg dat: 'In een moderne no
minale samenleving het bijna onmogelijk wordt om 
werkloosheid te wensen ofzelfs voor mogelijk te hou
den als een voorwaarde tot zelfstandige en nuttige ar
beid. ' 
De grens tussen betaalde en onbetaalde arbeid is niet 
scherp te trekken. Knuist en Schoonderwoerd (1983, 
p. 53): 'Bezigheden als koken, kinderverzorging, no
tuleren, tuinieren, fotograferen, musiceren, wielren
nen en vele andere, worden zowel beroepsmatig als 
buiten beroepsverband verricht. 'Wanneer we erken
nen dat het begrip 'arbeid' niet identiek is met betaal
de arbeid, moeten we ondanks de optredende afbake
ningsproblemen een onderscheid introduceren in be
taalde en onbetaalde arbeid. De onbetaalde arbeid 
kan vervolgens worden verdeeld in huishoudelijke ar
beid en vrijwilligersarbeid. De huishoudelijke arbeid 
omvat het produceren van goederen en diensten die 
huishoudenleden zonder geldelijke transacties aan el
kaar plegen te leveren. Vrijwilligersarbeid omvat acti
viteiten die volgens de Landelijke Stichting Werkwin
kel (geciteerd door Bruijn-Hundt et al, 1982, p. 38) 

. voldoen aan de volgende criteria: 
1. niet bedoeld om in eigen levensonderhoud te voor
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2. geen juridische gezagsverhoudingen; 
3. niet privé, maar op de samenleving gericht; 
4. vindt plaats in georganiseerd overband; 
5. geschiedt uit vrije wil; 
6. is niet incidenteel. 
Tussen de onderscheiden soorten arbeid (betaald, 
huishoudelijk, vrijwilligers-) zijn enkele belangrijke 
verschillen aan te wijzen (Bruijn-Hundt et al, 1982, p. 
42-48). Het meest in het oog lopende verschil is het 
verschil in beloning tussen betaalde arbeid en de beide 
vormen van onbetaalde arbeid: huishoudelijke arbeid 
en vrijwilligersarbeid. Hiermee hangt het verschil in 
sociale zekerheid samen tussen de onderscheiden soor
ten arbeid: een redelijke tot zeer goede sociale zeker
heid is gewoonlijk verbonden aan het verrichten van 
betaalde arbeid, terwijl de beide andere soorten arbeid 
niet gepaard gaan met een sociale zekerheid: daarvoor 
gelden geen uitkeringen bij ziekte, invaliditeit of werk
loosheid. Aan het verrichten van betaalde arbeid 
wordt status ontleend, aan het verrichten van onbe
taalde arbeid niet of in beperkte mate. Huishoudelijk 
werk en vrijwilligerswerk bieden weinig of geen ont
plooiingsmogelijkheden, betaalde arbeid (althans be
paalde soorten) wèl. Volgens Bruijn-Hundt et al 
(1982) is er ook een verschil in sociale contacten: bij 
huishoudelijke contacten zijn deze niet vanzelfspre
kend; bij betaalde arbeid en vrijwilligerswerk in het al
gemeen wèl. Tenslotte wijzen Bruijn-Hundt et al 
(1982) op verschillen in de scheiding arbeid/niet ar
beid: bij betaalde arbeid en vrijwilligerswerk is er me
de doordat de arbeidsplaats en piet-arbeidsplaats niet 
plegen samen te vallen, de scheiding tussen 'arbeid' en 
'niet-arbeid' gemakkelijk aan te brengen. Bij huishou
delijk werk is dit veel minder eenvoudig. 

Marktsector, publieke sector en huishoudelijke sector 
Het voorgaande leverde ons voorlopig de volgende 
simpele indeling van activiteiten op: 

consumptie 

I 
I 
I 
I 

produktie 

onbetaalde 
arbeid 

betaalde 
arbeid 

~------~~~======~====~ 
produktie-

grens 

Voordat wij deze indeling verder uitwerken, moeten 
wij de produktieve sector nader differentiëren al naar 
gelang de wijze waarop beslissingen worden gecoördi
neerd. Van oudsher wordt in dit verband een tweede
ling gehanteerd: 
- de publiéke sector: in deze sector worden goederen 
en diensten door de overheid geproduceerd en worden 
de besluiten door de overheid genomen, of tenminste 
gecoördineerd. Daarbij kan al dan niet van het prijsme
chanisme gebruik worden gemaakt. Het budgetmecha
nisme speelt bij het oplossen van allocatievraagstukken 
een grote rol; 
- de marktsector: in deze sector worden via geldelijke 
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. transacties (dus met behulp van het prijsmechanisme) 
goederen en diensten gedistribueerd, waarbij idealiter 
de overheid geen coördinerende rol speelt. Wanneer er 
een 'perfecte' mededinging is, fungeert de prijsvorming 
in sterke mate als oriëntatiepunt voor de marktpartijen, 
die överwegend anonieme relaties onderhouden. In oli
gopolistische situaties zijn de verhoudingen tussen de 
marktpartijen per definitie niet alle anoniem. Aange
nomen wordt wel dat deze niet-anonieme relaties van 
zakelijke aard zijn. 
Met deze tweedeling zijn we er nog niet. Er dient nog 
een derde sector te worden toegevoegd: de huishoude
lijke sector, die in Priem us (1979, p. 32) wordt om
schreven als: ' ... de sector waarin de produktieve acti
viteiten plaatsvinden die niet in de publieke sector en 
niet in de marktsector zijn gesitueerd'. In deze sector is 
de consument dus tevens producent; Toffler (1981) 
spreekt van de 'prosumer', in het Nederlands: 'prosu
ment' . De coördinatie geschiedt hier binnen kleine 
groepen waarvan de leden onderling een kleine sociale 
afstand hebben. Gewoonlijk vinden geen geldelijke 
transacties plaats. 

Informele sector, huishoudelijke sector en schemerzo
ne 
Onder de informele economie, de informele sector of 
het informele circuit verstaan wij (in het voetspoor 
van Heertje, 1984) alle niet-geregistreerde en/of niet
erkende produktieve activiteiten. De huishoudelijke 
sector is het niet-betaalde deel van de informele econo
mie. Het wel-betaalde (en dus niet-geregistreerde 
en/of erkende) deel van de informele sector kan wor
den aangeduid als de schemerzone, door Renooy 
(1984, p. 9) als volgt omschreven: 'Activiteiten die een 
formele structuur in juridische of economische zin 
ontberen. Officiële registratie wordt hierdoor onmo
gelijk. Essentieel is dat het uitvoeren van deze activi
teiten een positief effect heeft op de inkomenssituatie 
van de deelnemers, ook als dit niet de belangrijkste 
doelstelling zou zijn. ' De informele sector bevat dus 
een betaalde en een onbetaalde sector: 

Beide sectoren hebben gemeen dat de coördinatie van 
besluiten goeddeels verloopt via niet-anonieme rela-

informele economie 

onbetaald: 
huishoude
lijke 
sector 

betaald: 
schemerzone 

ties. Dat geldt het sterkst voor de huishoudelijke sec
tor, waarbij de besluitvorming voor het overgrote deel 
plaats vindt in het kader van gezinnen en andere huis
houdens, familie, vrienden- en kennissenkringen, 
clubs enz. De schemerzone is het niet-geregistreerde 
deel van de marktsector (of wat vaak vergeten wordt: 
van de publieke sector). Feige (1981) duidt deze sector 



aan als 'the unobserved economy'. De schemerzone 
omvat zowel legale als illegale activiteiten. Als het om 
illegale activiteiten gaat, spreekt men van de zwarte 
sector. Als de wettigheid van de desbetreffende activi
teiten onduidelijk is, spreekt men van de grijze sector. 
In afb. 1 zijn de tot nu toe omschreven begrippen ten 
opzichte van elkaar afgebakend. We lopen deze af
beelding nog even - bij wijze van samenvatting voor 
het voorgaande langs. 
Het onderscheid in informele economie (niet-geregi
streerd/ niet-erkend) en formele economie (wèl gere
gistreerd en wèl erkend) blijkt betrekking te hebben op 
produktieve activiteiten (die de welvaartspositie van 
betrokkenen veranderen), dat wil zeggen op arbeid. 
De formele economie is per definitie legaal eri kan 
worden onderscheiden in de marktsector en de publie
ke sector (en voorts tal van hier niet verder aangeduide 
overgangs- en tussenvormen). De informele economie 
zit beg rips ma tig complexer in elkaar. 
Allereerst kan men onderscheid maken in betaalde ac
tiviteiten (de schemerzone) en onbetaalde activiteiten 
(de huishoudelijke sector). De schemerzone omvat het 
niet-geregistreerde en/ of niet-erkende deel van de 
marktsector en de publieke sector. Beide deelsectoren 
hebben een legale komponent (wit), een illegale com
ponent (zwart) en tal van overgangsgebieden (grijs). 
In de praktijk wordt de begripsafbakening volgens 
afb. 1 bemoeilijkt vanwege de vele overgangsgebieden 
tussen de onderscheiden sectoren en subsectoren. 

Wat is er aan de hand? 
Uit empirisch onderzoek (bij voorbeeld Feige, 1981), 
indrukken en schattingen blijkt dat in vele westerse 
landen de informele sector in omvang toeneemt. 
Schattingen omtrent de omvang van de informele eco
nomie zijn meestal gebaseerd op schattingen van de 
hoeveelheid zwart geld (zie voor een overzicht: Fase, 
1984). De resultaten van dergelijke schattingen lopen 
sterk uiteen, mede afhankelijk van de gehanteerde me
thode . In Nederland is de laagste schatting die van het 
CBS (Broesterhuizen, 1983), waarbij men op een per
centage van vijf à zeven procent van het BNP wordt 
uitkomt. Voor veel andere landen zijn soms aanzien-

lijk hogere percentages geschat, zoals dertig à veertig 
procent in Italië . Voor de werkgelegenheid komt een 
rapport van de ILO in Genève eveneens op grote ver
schillen uit voor de verschillende landen. Dit rapport, 
Le travail clandestin, van De Grazia (1983) is overi
gens niet of nauwelijks op empirisch onderzoek geba
seerd. Bij tal van instellingen is de belangstelling daar
voor wel gegroeid, maar - omdat het veldwerk in de
ze sector zo moeilijk is - werd er weinig moeite ge
daan om een empirische basis aan de beschouwingen 
te verschaffen. Wèl komt het ILO-rapport uit op een 
gemiddeld percentage van rond tien procent van het 
arbeidsvolume in de EG-landen. Voor Nederland zou 
dat betekenen dat er ongeveer vierhonderd duizend in
formele arbeidsplaatsen zijn. Het hangt er natuurlijk 
vanaf wie men meetelt en welke activiteiten binnen en 
buiten de definitie vallen. 
Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld die pogen 
te verklaren waardoor de informele sector zo sterk 
toeneemt, en die ons stuk voor stuk een verdere groei 
in het vooruitzicht stellen. 
Allereerst worden er factoren genoemd die leiden tot 
een uitstoot van activiteiten uit de markt en de publie
ke sector. De hoge belastingen en sociale lasten maken 
in de officiële sectoren de produktie en distributie 
duur. Dit geldt voor arbeidsintensieve dienstverlening 
en arbeidsintensieve sectoren als de bouwnijverheid. 
Ook de regelgeving van de overheid en de daarmee ge
paard gaande bureaucratische procedures stimuleren 
steeds meer burgers om de publieke of marktsector te 
ontlopen. Op het verband tussen regelgeving en mis
bruik of oneigenlijk gebruik van subsidies en dergelij
ke is onlangs in het ISMO-rapport (1985) gewezen. 
Er zijn ook 'pull-factoren' in het spel die verklaren 
waarom de informele sector de uit de markt of publie
ke sector gestoten activiteiten opneemt. 
In en om de woning heeft zich een omvangrijke kapi
taalgoederenvoorraad gevormd (Gershuny, 1978) die 
in de traditionele economie weliswaar wordt be
schouwd als een voorraad duurzame consumptiegoe
deren, m_-.ar in de home economics (zie bij voorbeeld 
Kamps, 1984) primair wordt gezien als een duurzaam 
produktiemiddel met behulp waarvan intermediaire 

consumptie produktie 

informele economie I I formele economie 
I 

onbetaald: betaald: I legaal I I 
legaal I I 

huishoude- schemer- I 

lijke zone I illegaal I I marktsector 
I 

sector I 

I legaal I 
. 

I I legaal 
I 
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Afb. 1. Schema van gehanteerde begrippen 
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goederen worden verwerkt 'tot eindprodukten, die 
voor consumptie geschikt zijn. Daarnaast spelen de 
toegenomen scholingsgraad van consumenten, de toe
genomen vrije tijd en de wijzigende rolverdeling tus
sen man en vrouw een grote rol. 
De produktiviteit van de arbeid in de huishoudelijke 
sector is hierdoor de laatste decennia sterk gestegen. 
Men denke in dit verband aan personenauto's, doe 
het zelf-gereedschap, telefoon, ' typemachine, tekst
verwerker en home computer, die het opzetten van een 
produktieeenheid in de schemerzone sterk hebben ver
gemakkelijkt. In vele gevallen, en dat geldt met name 
in de schemerzone, speelt de hoge werkloosheid een 
rol. Deze werkloosheid, met name onder jongeren, be
tekent dat de weg naar een functie in de officiële markt 
of publieke sector vooralsnog is afgegrendeld. De be~ 
trokkenen hebben tijd, ambitie, ondernemerszin en 
veelal ook een uitkering als basisinkomen. Dit maakt 
de drempel tot het opzetten van een eigen bedrijfje bij
zonder laag. Deze laatste factor duidt op een mogelijk 
conjunctureel element in de verklaring van de groei 
van de informele sector. Immers als de (officiële) 
werkloosheid zou dalen, zou deze factor aan belang 
inboeten. Een tweede verklaring die op een meer con
junctureel verloop van de informele sector (en met na
me de huishoudelijke sector daarbinnen) wijst, is die 
van de buffertheorie (zie onder meer Priemus, 1979), 
volgens welke huishoudens in een periode van dalende 
inkomens trachten het bereikte reële welvaartsniveau 
te handhaven door de huishoudelijke produktie te ver
hogen. Wanneer men het geheel van factoren overziet, 
moet men toch concluderen dat de structurele facto
ren die de uitbreiding van de informele sector verkla
ren de overhand hebben. Weliswaar zijn er ook in de 
toekomst conjuncturele schommelingen te verwach
ten, maar in het algemeen mag"worden verwacht dat, 
zolang de structurele factoren blijven, de informele 
sector nog verder in omvang zal toenemen. 
In hoeverre worden nu de hier summier omschreven 
theorieën door de waarneembare feiten ondersteund? 
Als we naar de groei van de doe het zelf-sector in de 
laatste twintig jaar kijken, zien we dat deze groei door
zette in zowel economisch goede als economisch slech
te tijden. In een periode van economische stagnatie 
heeft de doe het zelf-branche eerder de neiging om 
ook enigszins te stagneren dan om extra te groeien . De 
groei van de doe het zelf-branche past dus beter in de 
theorie van de structurele verklaring van de groei van 
de informele sector dan in de buffertheorie. 
Het CBS verrichtte in 1983 een onderzoek onder 5560 
select gekozen personen vanaf zestien jaar, van wie er 
2403 aan de enquête deelnamen (Van Eek en Kaze
mier, 1985a, 1985b). 
De respondenten blijken in de praktijk, voor zover zij 
opgeven wel eens zwart te hebben gewerkt, bijna zon
der uitzondering te behoren tot de 'kleine zwartwer
kers'. Interessant zijn vooral de bevindingen naar aan
leiding van de volgende drie vragen: 
1. Wat zijn de motieven van kleine zwartwerkers? 
2. Hoe gewoon wordt zwart werken gevonden? 
3. Welke sociaal-economische categorieën werken 

het meest (op kleine schaal) zwart? 
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IYebelangrijkste motieven voor zwart werken bleek te 
zijn: 
34 procent egoïsme; 
15 procent geldnood; 
33 procent onvrede met belastingdruk; 
7 procent andere motieven; 

11 procent geen mening. 
Deze verdeling bleek voor zwartwerkers en voor niet
zwartwerkers (welke laatsten deze motieven aan 
zwartwerkers in het algemeen toeschreven) gelijk te 
zijn. Men werkt dus zwart om er zelf beter van te wor
den, of omdat men de prijs voor arbeid in de officiële 
sector te hoog vindt. Uit het onderzoek van Van Eck 
en Kazemier (1985) blijkt voorts dat men zelf misbruik 
van 'sociale voorzieningen' en 'belastingontduiding' 
minder ernstig vindt dan de beoordeling die men van 
de zijde van de rechter verwacht. Met betrekking tot 
andere 'omstreden activiteiten' was men veelal stren
ger dan men van de rechter verwachtte. Deze milde be
oordeling van zwart werken kwam bij zwartwerkers 
en niet-zwartwerkers in gelijke mate voor. 
Deelname aan de zwarte arbeidsmarkt komt blijkens 
Van Eck en Kazemier (1985a, b) vooral veel voor bij: 

mannen; 
jongeren (16-25 jaar); 
middelbaar en hoger opgeleiden; 
personen met een laag inkomen (tot f 1700, - ) of 
een hoog inkomen (meer dan f 4500, - ); 
studenten en niet-werkenden. 

Deze uitkomsten stroken goed met de veronderstellin
gen die in de eerder genoemde theorieën liggen beslo
ten. 
In een onderzoek van het Economisch Geografisch In
stituut van de Universiteit van Amsterdam (Renooy, 
1984) werden enkele tientalIen 'illegale' bedrijven en 
250 gezinshuishoudens in Amsterdam onderzocht. 
Het onderzoek leidt tot de conclusie dat de schemer
zone uit een uiterst heterogene groep van mensen en 
activiteiten bestaat. De participanten hebben duide
lijk verschillende motieven. We kunnen ze globaal in 
vier hoofdgroepen opsplitsen, namelijk (1) zij die een 
zodanig laag inkomen hebben, dat het een pure nood
zaak is er iets bij te verdienen; (2) zij die de activiteiten 
verrichten om contacten met anderen te hebben of om 
verveling te bestrijden; (3) zij die een bedrijfje starten 
en soms na verloop van tijd wel 'wit' gaan; hierbinnen 
zijn twee sub-soorten te onderscheiden, te weten (3a) 
zij die een onafhankelijke ' leefstijl' nastreven en (3b) 
zij die het als het enige alternatief voor werkloosheid 
zien; en tenslotte (4) zij die duidelijk in de criminele 
wereld activiteiten verrichten met de bedoeling snel 
rijk te worden. De motieven zijn derhalve enerzijds ge
baseerd op sociale aspecten of op een visie met betrek
king tot de ' leefstijl', maar anderen handelen primair 
vanuit puur materiële motieven. 
Voorts is er onderscheid mogelijk op basis van de aard 
der activiteiten. Ook hierbij zijn weer enkele hoofd
groepen te onderscheiden. Groep (1) is bezig met acti
viteiten in en rond huis of met de fiets en de auto. 
Groep (2) zijn personen die persoonsverzorgend actief 
zijn, zoals thuiskapsters, bejaarden- en kinderverzor
ging en (para-)medische activiteiten. In groep (3) zit-



ten bedrijfsmatige activiteiten, die ook als potentiële 
ambachtelijke of industriële bedrijven kunnen wor
den beschreven. Voor groep (4) geldt een vergelijkbare 
categorie, maar dan in de dienstensector, met name in 
handel en horeca. Natuurlijk is er ook de groep (5) met 
criminele activiteiten, zoals die gerelateerd aan drugs, 
pr,ostitutie, chantage, enzovoorts. 
Naast een indeling op grond van motieven en activitei
ten, is er een onderscheid naar tijdsverdeling en naar 
inkomen te maken. Opvallend in het onderzoek van 
Renooy (1984) is tenslotte het gemiddelde hoge oplei
dingsniveau van de producenten in de schemerzone. 
Dit strookt met de bevindingen van Van Eck en Kaze
mier (l985a, 1985b). 
Uit het eerder vermelde CBS-onderzoek onder kleine 
zwartwerkers (Van Eck en Kazemier, 1985a, 1986b) 
wordt duidelijk dat kennissen en familie een zeer grote 
rol spelen bij het verwerven van zwart werk. De infor
mele relaties overheersen in de informele sector. 

Tabel 2. Wijze van verwerven van zwart werk, 1982-
1983 (volgens Van Eck en Kazemier, 1985) 

aantal gemiddeld gemiddeld 
zwart uurloon gewerkte 
werkers (guldens) uren 

verwerving via per jaar 

werkgevers 13 33 65 
collega's 19 29 90 
kennissen 94 14 115 
familie 30 lO 185 
onbekend 28 

totaal 184 16 135 

Men zou bijna van twee deelmarkten spreken: de 'ech
te' schemerzone, waarin een redelijk uurloon wordt 
verdiend en de concurrentie ten opzichte van de for
mele sector het duidelijkst lijkt, en een overgangsge
bied tussen schemerzone en huishoudelijke sector, 
waarin er wel vele uren wordt gewerkt, maar tegen la
ge uurlonen. Hier overheersen de informele relaties 
het sterkst. Tabel 2 illustreert nog eens hoe vloeiend de 
overgangen tussen markt, schemerzone en huishoude
lijke sector waarschijnlijk zijn. 
Voor veel huishoudens is de lage prijs van de 'klusser' 
een aantrekkelijk alternatief voor het zelf-doen, waar
toe velen niet in staat zijn. Anderzijds zijn er velen die 
kunnen klussen tegen lage prijzen, vanwege het niet 
betalen van belastingen en premies. Het resultaat is 
dat veel diensten niet zouden worden verricht indien 
de prijzen hoger zouden zijn. Er is dus sprake van een 
markt die zou instorten bij hogere prijzen. Allerlei ac
tiviteiten vinden alleen plaats voor zover de lage prij
zen kunnen worden gehandhaafd. Voor het onder
houd van huizen kunnen de informele sector en de doe 
het zelf activiteiten gezien worden als een belangrijke 
basis. Het brengen van de schemer-activiteiten in de 
sfeer van de geregistreerde formele sector, met be
lastingen en sociale premies, zou een groot deel van de 

activiteiten doen verdwijnen. Slechts een deel van de 
mensen is in staat om die te vervangen in de 'doe-het
zelf' -sfeer. 

Beleidsconsequenties 
Op het eerste gezicht lijkt het gemakkelijk om aan het 
voorgaande beleidsconsequenties te verbinden. Illega
le activiteiten in de informele sector (het 'zwarte cir
cuit' dus) moeten door de overheid te vuur en te 
zwaard worden bestreden. Immers, burgers behoren 
in gelijke situaties gelijk te worden behandeld, en het 
gaat niet aan dat de een wel belastingen en sociale 
lasten afdraagt, en de ander niet. Activiteiten in de 
huishoudelijke sector kunnen onvoorwaardelijk wor
den gesteund. Immers, niemand wordt hier schade be
rokkend en de welvaart wordt verhoogd. Niet
geregistreerde betaalde activiteiten in de schemerzone 
plaatsen de beleidsmaker misschien voor iets grotere 
problemen, maar wanneer deze activiteiten geoor
loofd zijn, en het in het algemeen gaat om 'vrienden
prijzen' die worden gerekend in gewoonlijk zeer infor
mele relaties, zou men al gauw kunnen concluderen 
dat deze grijze zone met rust kan worden gelaten door 
de overheid. Alle aandacht kan dan worden geconcen
treerd op het bestrijden van de zwarte sector, het grote 
kwaad van de verzorgingsmaatschappij. 
Helaas, zo eenvoudig is het niet. Niet voor niets is in 
het voorgaande bij voortduring vastgesteld dat de 
overgang tussen de sectoren vloeiend is. In die over
gangsgebieden, waarin zich meer en meer activiteiten 
lijken te concentreren, gaat het veelal om informele 
verbanden: huishoudens, vrienden, kennissen. Con
trole door de overheid in deze sfeer is moeilijk, vaak 
zelfs onmogelijk. De overheid heeft de privé-levens
sfeer van de burgers te ontzien. Ook als het gaat om 
activiteitt:n die zich in de privé sfeer lijken af te spelen, 
maar in feite een zakelijk karakter dragen, is terug
houdendheid geboden. We komen hier op het terrein 
van de bekende vragen rondom de tweeverdienerswet
geving en de voordeurdelers-korting. Wanneer vor
men meer ,1ersonen één huishouden? Wanneer onder
houden zij een zakelijke relatie? De bewijsstukken die 
hier moeten worden overlegd (huurcontract, tanden
borstels), hebben weinig betekenis. Dit probleem 
doordrenkt een groot deel van de informele sector. 
Een kind dat de auto van vader wast en daarvoor een 
tientje ontvangt voor de spaarpot, hoort niet in de 
marktsector thuis. Dat is duidelijk. Hoe staat het met 
een neefje of een buurjongetje, dat zulke activiteiten 
met enige regelmaat verricht? Of een jongen in de 
straat, die een werkloosheidsuitkering ontvangt en 
daarnaast tegen betaling auto's wast? Of zo maar 
iemand, die langs komt? Wanneer begint een activiteit 
regelmatig te worden? Waar houdt de kennissenkring, 
de familie, de straat op, en waar begint de markt? 
Burgers zijn vindingrijk. Zij beseffen, zeker als zij ho
ge inkomens genieten, dat het de moeite loont con
sumptieve uitgaven in de beroepssfeer te brengen (ver
wervingskosten, zakendiner, reiskostenvergoeding, 
representatie enzovoort). Dan betaalt de belastingbe
taler fijn mee. Inkomsten kun je beter in de informele 
sfeer trachten te brengen: thuiswerk, een vrienden-
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dienst, een kistje wijn, graag tot wederdienst bereid. 
Een studente en een onderwijzer die in feite samen een 
huishouden vormen, trouwen niet en zorgen ervoor 
dat de studiebeurs niet op het spel wordt gezet. Zij 
staan bij de burgerlijke stand op verschillende adres
sen ingeschreven. Dat kan trouwens ook heel wat indi
viduele huursubsidie schelen. Dit zelfde mechanisme 
geldt uiteraard steeds meer voor tweeverdieners. Part
ners die in het verleden zijn getrouwd of als samenwo
nend zijn genoteerd, zijn - achteraf beschouwd -
dom geweest. Zij zullen het meestal zo laten. Maar 
hun zonen en dochters kijken wel uit. Dat organiseren 
zij wel beter. Hoe langer tweeverdienerswetten, voor
deurdelerskortingen en van 'huishoudinkomen' af
hankelijke individuele huursubsidies bestaan, des te 
groter het 'misbruik' en 'oneigenlijk gebruik' van 
voorzieningen en des te omvangrijker de informele 
sector zal zijn. 
In het voorgaande liggen de werkelijke beleidsimplica
ties besloten. Men kan heel waMheoretiseren en ideo
logiseren over de pro's en contra's van individualise
ring van belastingen, sociale voorzieningen en derge
lijke. In de regelgeving blijkt het 'huishouden' een 
steeds zwakkere hoeksteen te vormen. Meer en meer 
zullen de regelgevers gedwongen zijn af te stappen van 
regels die alleen kunnen worden uitgevoerd als de con
trolerend ambtenaar ondubbelzinnig kan vaststellen 
of de betrokkenen al dan niet een huishouden vormen. 
De groei van de informele sector zal, het is vaker ge
zegd, vooral moeten leiden tot een terughoudendheid 
bij nieuwe regelgeving en een sanering van bestaande 
regelgeving. Dit moet zeker sociaal-democraten aan
spreken, omdat zij bij uitstek geporteerd zijn voor ef
fectief beleid, voor regels die werken. Als dat werke
lijk zo is, moet er grondig vereenvoudigd worden. In 
dit licht beschouwd kan deregulering een bij uitstek 
socialistische beleidslijn zijn. Niet alleen het begrip 
'huishouden' is hierbij in het geding. Ook tal van ho
peloos ingewikkelde nuanceringen en verfijningen lei
den tot dezelfde vormen van ontwijkings- en ontdui
kingsgedrag. Denk alleen maar aan de grote hoeveel
heden aftrekposten voor de inkomstenbelasting in 
combinatie met de hoge progressie, en het toenemend 
aantal individuele-huursubsidietabellen. Dergelijke 
verschijnselen doen afbreuk aan de grondslagen van 
de regelgeving in de sfeer van het secundaire en tertiai
re inkomen. Met zijn voorstellen van een 'simpeJtax' 
biedt het Sociaal en Cultureel Planbureau een wen
kend perspectief. 
Bestrijding van zwarte circuits zal primair moeten ge
schieden door een overheid die de hand in eigen boe
zem steekt, en de regelgeving vereenvoudigt. Tussen 
de theorie van de regelgeving en de praktijk ervan be
hoort een marge van hooguit enkele promilles te zit
ten. Nu aanvaarden politici stilzwijgend dat wetgeving 
en handhaving daarvan twee verschillende werelden 
zijn. Het lijkt erop alsof het motto van de Nederlandse 
staat niet luidt: 'ik zal handhaven', maar: 'ik zal wet
geven en mij niet bekommeren om de handhaving van 
de wet'. 
Uiteraard is met het voorgaande niet alles gezegd om
trent de beleidsaspecten van de informele sector. Van 
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belang is ook dat de overheid systematisch, en meer 
dan tot nu toe, informatie verwerft of laat verwerven 
over de omvang, de aard en de achtergronden van de 
informele sector (lSMO 1985; Van Dijk en Gijbels, 
1985). Verschijnselen in de sfeer van de informele sec
tor leveren immers belangrijke signalen op over ont
wikkelingen in de formele sectoren. 
Voorts lijkt het zeer verstandig om de groei in de huis
houdelijke sector niet tegen te gaan, ofte veronachtza
men, maar deze te stimuleren. Men denke aan de doe 
het zelf-trend in de volkshuisvesting en de stadsver
nieuwing. Door adviesverlening en technische voor
lichting (in de markt- of publieke sector) kunnen deze 
trends worden gestimuleerd en in goede banen geleid. 
Dat verhoogt de produktie en de werkgelegenheid in 
de doe het zelf-branche (marktsector) en kan in vele 
gevallen aanvullend zijn ten opzichte van de markt
produktie, bij voorbeeld de bouwproduktie. Dit zelf
de geldt voor vrijwilligerswerk en andere subsectoren 
in de huishoudelijke sector. 

Van de schemerzone is een genuanceerd beleid geschil
derd. Sommige ontwikkelingen kunnen worden gesti
muleerd, bij voorbeeld in het kader van een beleid ge
richt op het doen herleven van een stadsvernieuwings
wijk. Andere activiteiten kunnen worden gedoogd, bij 
voorbeeld omdat derden geen aantoonbare schade lij
den en/of een effectief optreden onmogelijk is. Daar 
waar activiteiten apert schadelijk zijn (al was het maar 
voor de overheid die inkomsten derft), zal een streng 
beleid moeten worden gevoerd, maar dan - binnen de 
geselecteerde sector - over de hele linie, met inacht
neming van de regels van behoorlijk bestuur (ISMO, 
1985, Van Dijk en Gijbels; De Kam, 1985). Systema
tisch beleid zal dan ook hier in de plaats moeten treden 
van ad-hoc beleid, dat door de betrokkenen als wille
keurig wordt ervaren. 
Samenvattend komen we tot de volgende aanbevelin
gen voor een adequaat overheidsbeleid met betrekking 
tot de informele sector. 
1. Allereerst dient de overheid onderzoek te laten ver

richten om op de hoogte te geraken van de veel
kleurige activiteiten in en om de informele sector. 

2. Vervolgens dient de overheid zich te realiseren (dat 
zal niet zo moeilijk zijn) dat zij in vele gevallen 
machteloos staat, omdat controle in privacy
gevoelige sferen veelal onmogelijk is en moeilijk 
past in een democratische cultuur. 

3. Legale, informele niet-betaalde activiteiten (huis
houden, vrijwilligerswerk, doe-het-zelf) verhogen 
de produktie en' dus de welvaart. Deze activiteiten 
verdienen te worden gestimuleerd. Ontwikkelin
gen-waarbij de woning de functie van 'werkplaats' 
krijgt (thuisarbeid) dienen niet te worden tegenge
gaan, en waar mogelijk actief te worden gestimu
leerd. 

4. Activiteiten in het zwarte circuit (= het illegale 
deel van de informele secto'r) waar buiten het huis
houden, en buiten de vrienden- en kennissenkring 
produktieve activiteiten worden verricht en waar
bij belastingen en sociale premies worden ontdo
ken, dienen in beginsel te worden bestreden. Een 



krachtig beleid is nodig, waarbij de overheid overi
gens wel selectief te werk moet gaan. (zie Raad 
voor het Midden- en Kleinbedrijf, 1985). Activitei
ten die veel positieve elementen hebben, en waar
van een uitroeiing problematisch zou zijn mede ge
zien de afwezigheid van redelijke alternatieven, 
zullen in sommige gevallen moeten worden ge
doogd. Het tegengaan van 'oneerlijke concurren
tie' kan daarbij met enige goede wil als een bruik
baar criterium worden gehanteerd. 

5. Cruciaal is dat de groei van het zwarte circuit een 
waarschuwingssignaal is aan het adres van de ver
zorgingsstaat. De conclusie lijkt onontkoombaar 
dat de vlucht van wit naar grijs of zwart te maken 
heeft met een overregulering van de marktsector, 
dat wil zeggen, een zodanige regulering dat de na
gestreefde uitkomsten sterk afwijken van de uit
komsten van ongereguleerde marktprocessen. De
ze overregulering is in sommige sectoren zo ver
pletterend, dat de opgave om de zwarte sector te 
bestrijden onuitvoerbaar is geworden. 
Wil men een beleid voeren dat werkelijke misstan
den in de zwarte sector bestrijdt, dan zal in vele sfe
ren een meer marktconform beleid moeten worden 
gevoerd. Dit kan leiden tot een aanzienlijke beper
king van bureaucratie en betutteling, en een ver
minderde druk op het zwarte en grijzen circuit. Een 
'reculer' van de overheid op vele terreinen is nodig 
voor een 'mieux sauter' , daar waar het de kern
vraagstukken van de jaren tachtig betreft: het te
rugdringen van de werkloosheid en het vergroten 
van de welvaart. 
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c. Buddingb' (1918) 
Publiceerde vanaf kort voor 
de oorlog veel poezie, maar 
ook vertalingen, romans, 
verhalen, dagboeknotities en 
kritisch proza; hij was enige 
jaren redacteur van Podium 
en Gard Sivik (en van SenD). 
Recente publikaties: Lexicon 
der poezie (De Arbeiderspers, 
/977), Het houdt op met 
zachtjes regenen (gedichten, 
De Bezige Bij, /976) en Daar 
ga je, Deibel! (proza, 
herdruk, Querido, /983) 
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Heel, heel hoog boven de hei 
zweeft de turelurelei. 

En elk dier, of 't wil of niet, 
luistert roerloos naar haar lied. 

Eenmaal werd zij diep gevreesd, 
maar die tijd is lang geweest 

dat de turelurelei 
stuurlui in de luren lei 

en ze lokte, met hun schip, 
op een onzichtbare klip, 

en ze daarna wreed ontdeed 
van wat ieder schoolkind weet. 

Maar nog steeds behield haar naam 
·iets van die duivelse faam, 

zodat elk nog naar haar luistert 
als aan grond of tak gekluisterd. 

Een mustang en een tangmus 
die trouwden met elkaar. 
Het was, als zich laat denken, 
een wat merkwaardig paar. 

En toen ze een tweeling kregen 
(en dat duurde niet lang!) 
was een ervan een musmus 
en de ander een tangtang. 



De ollewuin 

De roodomrande ollewuin 
zit zachtjes wenend op zijn duin. 
Hij weet: geen sterveling kan hem helpen 
om deze tranenvloed te stelpen. 

Eens was ook hij vol levenslust 
(hij heeft er wat op los gekust!) 
en 's avonds in het dorpscafé 
blies hij een duchtig deuntje mee. 

Maar toen, op 'n dag, (nog wel in 't bad!) 
heeft hij dat visioen gehad, 
dat vurig teken aan de wand, 
en sindsdien is hij roodomrand 

en zit en zit maar op zijn duin, 
bakt ze noch zich ooit meer eens bruin, 
doch tuurt bang uit over de baren 
alsof de golven wolven waren. 

Iets over de gorgel rijmen 
In de zomer van 1942 belandde ik wegens longtuberculose 
in sanatorium 'Zonnegloren' in Soestduinen. Via mijn 
vriend de dichter Jac. van Hattum kwam ik in correspon
dentie met iemand die erg in Engelse kinderliteratuur was 
geïnteresseerd, me daarover schreef en af en toe ook wel 
eens een stukje tekst dat ze erg mooi vond bijsloot. Op een 
dag kwam er weer zo 'n stukje en daarin kwam het woord 
'bluebillgurgle' voor. Ik vond het een schitterend woord, 
besloot het meer dan letterlijk in het Nederlands te vertalen 
om te trachten over dat imaginaire wezen, 'de blauwbilgor
gel', een gedicht te maken, zoals Morgenstern 'Galgenlie
der' gemaakt had over 'Das Nasobem ' en 'Der Steinochs ' 
en Edward Lear over 'The Jumblies' en 'The Yonghy
Bonghy-Bà '. Het vers, in '43 geschreven, is zeer populair 
geworden, mede omdat het sedert zo 'n vijfendertig jaar op 
een eenvoudige zangwijs gezet in een Nederlandse Kam
peerliederenbundel staat en al aan menig kampvuur moet 
hebben opgeklonken. Ik schreef in de volgende tien jaar 
nog eens zo 'n vijfentwintig nonsensverzen over denkbeeldi-

ge dieren, die in 1953 werden gebundel als Gorgelrijmen. In 
'54 kwamen er nog twee of drie bij - en daarna droogde de 
produktie ervan helemaal op. 'Nee, een gorgelrijm schrijf 
ik nooit meer,' heb ik dertig jaar gedacht. 
Maar zie: november vorig jaar kwam ik weer in contact met 
de Utrechtse schilder-graficus Hans van Dokkum, die al an
derhalf jaar enthousiast bezig bleek te zijn litho 's bij diver
se van mijn gorgelrijmen te maken en ik werd dusdanig 
door zijn geestdrift aangestoken en door zijn fraaie prenten 
geïnspireerd, dat, tot mijn eigen stomme verbazing, plotse
ling het ene na het andere nieuwe gorgeldier zich aandiende 
met het dringende verzoek - ik mag wel zeggen: de eis -
ook op rijm gezet te worden. Daar heb ik natuurlijk met 
grote vreugde en veel plezier aan voldaan, met als gevolg 
dat er dit najaar bij De Bezige Bij een bundel Nieuwe Gor
,gelrijmen verschijnen zal, die zeker anderhalf à tweemaal 
zo dik wordt als de bundel uit '53. Als ik de stapel bekijk 
denk ik, met Macbeth: 'Wie had gedacht dat de oude man 
nog zoveel bloed in zich had?' 
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Signalementen 

Een cultuurtaak voor de overheid 
Met enige regelmaat wordt in discussies in de PvdA 
over kunst en kunstbeleid verwezen naar de rol en op
vattingen van G. van der Leeuw, de eerste socialisti
sche minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen in het eerste naoorlogse kabinet-Schermerhorn
Drees. Dat deed bijvoorbeeld Joop den Uyl, najaar 
1979, toen hij na het zogenaamde Schiedam-incident 
(de PvdA-wethouder wilde de Cobra-collectie verko
pen om met de opbrengst een buurthuis in te richten) 
de PvdA verdedigde als enige stroming die hardnekkig 
bezig was geweest met het toegankelijk maken van de 
cultuur voor het volk, te starten met en naar conceptie 
van minister G. van der Leeuw. 
Omdat de discussie over cultuurbeleid in de partij nog 
immer voortduurt; omdat over de hardnekkigheid 
waarover Den Uyl sprak ook nog wel iets te zeggen 
valt èn omdat het altijd goed is te kijken wat histori
sche figuren nu ècht gezegd hebben, was het een prima 
gedachte van de socioloog Hans van Duiken de 
cultuur-politieke opvattingen van G. van der Leeuw 
nader te onderzoeken. Dat onderzoek is neergelegd in 
het boek Kunst en beleid in Nederland, uitgave Van 
Gennep in samenwerking met de Boekmanstichting, 
waarin naast Van DuIken Annemieke Hoogenboom 
schrijft over 'De Rijksoverheid en de moderne beel
dende kunst in Nederland 1795-1848' en Truus Gub
bels over 'Kunst en communisme in Nederland, Ver
anderingen in de visie van de CPN op kunst, kunste
naar en kunstbeleid, 1945-1976'. 
Aan Van der Leeuws benoeming tot minister in juni 
1945 ging geen grote politieke loopbaan vooraf. Ge
boren in 1890 in Den Haag, theologie studie in Leiden, 
werd Van der Leeuw in 1918 benoemd tot hoogleraar 
godsdienstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Van der Leeuw was voor de oorlog weinig 
politiek actief geweest. Tot midden jaren twintig kort 
lid van de CHU; in het begin van de oorlog lid van de 
Nederlandse Unie, meteen na de oorlog enthousiast 
lid van de Nederlandse Volksbeweging en vanaf fe
bruari 1946 lid van de net opgerichte PvdA. 
Het is de verdienste van Van DuIken dat hij de cultuur
politieke opvattingen die Van der Leeuw tijdens zijn 
ministerschap zou presenteren, laat zien in hun wor
dingsproces, ook, misschien wel vooral, in het theo
logisch werk van Van der Leeuw. Centraal daarin 
staat het streven naar een christelijke politiek, 'een 
staatkunde die er naar streeft de kracht van het Evan
gelie op alle terreinen van het maatschappelijk leven te 
doen doorgronden'. Maar voor het praktisch politiek 
handelen kon het volgens Van der Leeuw geen lei
draad bieden. Daarom verzette hij zich tegen de anti
these gedachte zoals vooral door Abraham Kuyper en 
de antirevolutionairen verwoord, waarin scheiding 
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tussen gelovigen en niet-gelovigen in elk maatschappe
lijk organisatorisch verband bepleit werd. In het mid
den van de jaren twintig zegde Van der Leeuw zijn lid
maatschap van de CHU dan ook op en bleef verder 
zijn leven lang kritisch ten opzichte van confessionele 
politiek. In dat opzicht vond Van der Leeuw zich ook 
in de opvattingen van de populaire Karl Barth. 
Gebaseerd op zijn theologische opvattingen presen
teert Van der Leeuw een organisch maatschappij
beeld. De ware gemeenschap is verloren gegaan en de 
wil tot gemeenschap is onvoldoende. Daarachter 
spreekt een zeker heimwee naar de organische verban
den in de middeleeuwse maatschappij. Dit organisch 
geheel is verloren gegaan onder invloed van secularisa
tie en ontkerstening, ('Het grote Vermageringspro
ces') dat uiteindelijk in nihilisme kan ontaarden. Dat 
is ook volgens Van der Leeuw de wortel van verschijn
selen als jodenvervolging en opkomst van nationaal
socialisme en communisme. 
In aanvang vielen ook kunstuitingen en religieuze han
delingen, het Heilige en het Schone, samen. Dit ver
band werd ook steeds losser en leidde zelfs tot een te
genstelling. Kunst in een geseculariseerde samenleving 
is eigenlijk onmogelijk omdat aan ware kunst een alge
meen geaccepteerd religieus levens besef ten grondslag 
moet liggen, iets wat Van der Leeuw nog het meest ver
woord ziet in volksdans en volkszang als antwoord op 
de vervlakking van de massacultuur. Divergentie tus
sen cultuur en religie heeft geleid tot scheiding van 
kunst en samenleving. Opheffing van deze scheiding is 
een cultuurtaak waarvoor iedere christen is gesteld. 
Toch pleit Van der Leeuw niet voor een zuiver christe
lijke kunst: 'in de kunst heerst de schoonheid met har
de hand'. 
In de Nederlandse Unie, maar vooral in de latere Ne
derlandse Volksbeweging vlak na de oorlog, vindt 
Van der Leeuw een politieke vertaling van zijn ideeën. 
Het verzet tegen de oude, in hokjes opgedeelde samen
leving, het streven naar Vernieuwing, vooral vertaald 
in het politiek ideaal van cultureel nationalisme, met 
in het verlengde daarvan een zeker streven naar corpo
ratieve ordening van de maatschappij. In de NVB 
stond het personalisme centraal, van welke grondleg
ger Denis de Rougemont Van der Leeuw eerder werk 
vertaalde. In deze opvatting heeft het kapitalisme ge
leid tot individualisme en liberalisme met als resultaat 
een morele ontworteling en wantrouwen jegens het 
politiek bedrijf. Het ontbreekt de massa aan iets waar 
ze allen in kunnen geloven, een 'commune mesure' , 
het herstel van het besef van de mens als een aan de ge
meenschap gebonden persoonlijkheid. In deze opvat
ting mag de staat in een situatie van massale geestelijke 
en morele ontworteling niet neutraal blijven, maar 
heeft zij een cultuurtaak. Die cultuurtaak mocht niet 
aan de vooroorlogse levensbeschouwelijke organisa
ties worden overgelaten. In de NVB vindt dit persona
lisme zijn politieke vertaling: Vernieuwing, opvoeding 
tot gemeenschapszin, nationale saamhorigheid en on
derlinge solidariteit. Een taak in deze had vooral het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen. Minister: G. van der Leeuw. 
Via de NVB komt Van der Leeuw in de PvdA, waar 



overigens het personalisme niet nieuw is . Verschillen
de vooraanstaande PvdA-ers hebben het tijdens hun 
gijzeling in St. Michielsgestelleren kennen . Maar ook 
in de vooroorlogse periode liggen er sporen in de op
vattingen van het 'socialisme als cultuur beweging' , 
vooral geïnspireerd door Hendrik de Man, en vurig 
beleden door Vorrink, Voogd, de Ale en het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling. Wel had het cultuurso
cialisme meer het oog op een nieuwe arbeiderscultuur 
dan op een volkscultuur in algemene zin en ging het er 
minder om de burgerlijke cultuur voor brede massa's 
toegankelijk te maken . Daarin lag ook het onder
scheid met opvattingen als van de Amsterdamse wet
houder van cultuur E. Boekman, die dat laatste wel 
degelijk voorstond. Kortom, de opvattingen van Van 
der Leeuw betekenden geen breuk met eerdere opvat
tingen binnen de SDAP/PvdA. 
Zo werd na de oorlog Van der Leeuw de eerste minis
ter van OK en W, het ministerie dat de centrale plaats 
moest worden waaruit de volksopvoeding in de 
breedste zin moest worden bevorderd. Naast de afde
ling 'Vorming buiten schoolverband' werd vooral ook 
de cultuurafdeling sterk bemand voor hun opvoe
dingstaak, met sterk nationalistische inslag , erken
ning van christelijke waarden en normen en de bena
drukking van de eenheid der volkscultuur . 
Vanuit deze visie toog Van der Leeuw aan het werk , 
waarbij zijn aandacht vooral de inrichting van zijn mi
nisterie betrof: een apart directoraat-generaal voor de 
kunsten, drie aparte regeringsaqviseurs voor de kunst, 
rijkscommissies op het gebied van muziekonderwijs, 
opera, letterkunde, toneel, film en beeldende kunst. 
Zijn plan voor een Raad voor de Kunst leed schip
breuk. Deze Raad zou pas in 1956 tot stand komen. 
Na ruim één jaar ministerschap kwam het eerste 
kabinet-Drees . De PvdA moest OKenW prijsgeven 
en Van der Leeuw werd opgevolgd door de katholiek 
Gielen , die veel zaken terugdraaide en de levensbe
schouwelijke organisaties hun plaats teruggaf. 
'De ideeën van Van der Leeuw blijken wel héél erg ver 
af te staan van wat wij progressief zouden noemen', zo 
meldt de achterflap van dit boek. Afgezien van het feit 
dat de norm 'wat wij progressief zouden noemen' 
minder eenduidig is dan gesuggereerd wordt, doet de
ze constatering onrecht aan het verhaal. De zorgvul
digheid waarmee de bronnen van Van der Leeuws den
ken worden opgespoord staat haaks op zo'n gemakke
lijke beoordeling vanuit de norm van nu. Overigens 
worden die bronnen, de theologische, de cultuursocia
listische en personalistische niet echt in hun historisch
maatschappelijke context geplaatst. Aan elk van de 
drie ligt een lange weg met maatschappelijke, politie
ke, economische en andere oorzaken ten grondslag. 
Van der Leeuws opvattingen daarbinnen begrijpen, 
draagt meer bij aan een oordeelsvorming dan de vraag 
of wij hem nu al dan niet progressief zouden noemen. 
Dat brengt mij meteen op een ander punt van kritiek . 
De bijdrage van Van Duiken geeft goed zicht op de 
cultuurpolitieke opvattingen van Van der Leeuw zoals 
de algemene cultuurtaak, maar biedt weinig zicht op 
hoe Van der Leeuw tegenover bepaalde kunstvormen 
stond. Een enkele opmerking over 'geen oog voor 

nieuwe vormen ' neemt niet weg dat van de Leeuw als 
kunstkenner (Bocht) wel degelijk over kunstvormen 
een en ander te vertellen heeft gehad. De vraag rijst na
tuurlijk hoe dat dan, naast zijn algemene opvattingen 
oyer een cultuurtaak, op zijn beleid heeft ingewerkt. 
Zo blijft, binnen de bespreking van zijn algemene op
vattingen, ook onderbelicht vanuit welk idee en met 
welke argumenten Van der Leeuw zijn feitelijk beleid 
en zijn ministerie inrichtte. Ook die ideeën zijn zeker 
niet alleen uit de algemene cultuurtaak af te leiden. 
Daarmee blijft de grote prestatie onbesproken die Van 
der Leeuw politiek verrichtte door de taak van de 
overheid in dezen erkend te krijgen, de levensbeschou
welijke organisaties hun privédomein te ontnemen en 
een organisatie op touw te zetten die zijn sporen op het 
toekomstige beleid zou blijven drukken . Aan die ver
dienste ligt concreet politiek en bestuurlijk denken en 
handelen ten grondslag dat minstens evenveel aan
dacht verdient. Beleid, en zeker kunstbeleid, is meer 
dan een stelsel algemene cultuurpolitieke opvattingen. 
Dat moet ook in een beoordeling anno 1985 betrokken 
worden. (Hans Dona) 

Boeken 

De 'radicalisering' van een bond 

Stan Poppe bespreekt: 
M.l. W.M. Akkermans, Beleidsradikalisering en 
ledendru,':, (dissertatie), Nijmegen, 1985. 

Het proefschrift van de Nijmeegse socioloog Tinie 
Akkermans heeft een beperkte probleemstelling. Hij 
onderzoekt ' slechts' de vraag in hoeverre druk van on
derop een (gedeeltelijke) verklaring is voor een in de 
onderzochte periode (1968-1975) opgetreden radicali
sering van het beleid van het bestuur van de Industrie
bond NVV. Een gedeeltelijke verklaring, want de 
schrijver realiseert zich uiteraard dat 'een vakbonds
bestuur niet in een vakuüm opereert, maar in een eko
nomische, culturele, politieke, organisatorische, 
historische, juridische context waarvan het de invloed 
ondergaat en waarop het zich orienteert.' Hij vindt het 
echter nuttig 'op mono-disciplinaire wijze op een de
tail in te gaan' teneinde 'precisering van onze kennis te 
vinden'. 
Uw recensent heeft zelf een adviserende rol gespeeld 
als beleidsmedewerker van de besproken bond gedu
rende een deel van de onderzochte periode. De SenD
redactie wist dat en de lezer moet dus bij de redactie 
zijn als hij een persoonlijk gekleurde beoordeling 
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constateert. Ik zal het trachten te vermijden. 
Naar mijn mening heeft Akkermans niet het meest in
teressante aspect van de ontwikkeling in de Metaalbe
drijfsbond, later Industriebond van het NVV als on
derzoeksobject gekozen. In het inleidende hoofdstuk 
motiveert hij die keuze met de stelling dat veel auteurs 
ervan uitgaan dat ledendruk leidt tot radicalisering. 
Hij geeft een aantal citaten van {meestal linkse) schrij
vers die 'pressie van onderop' en 'spontane acties' 
noemen als de achtergrond van radicaler optreden van 
'de vakbeweging' of 'de bonden'. De meest onver
dachte, want niet als links-politiek activist bekend
staande waarnemer, die geciteerd wordt is NRC-jour
nalist Van Zweeden: 'Uit puur zelfbehoud maakt de 
vakbeweging zich weer tot spreekbuis van het arbei
dersprotest' . Het is zeker de moeite waard het waar
heidsgehalte van zulke veronderstellingen kritisch te 
onderzoeken, maar voor een verklaring van wat er in 
de Metaal- en Industriebond is gebeurd was de falsifi
catie van deze hypothese grotendeels overbodig. Zo
wel in publikaties van de bond zelf als in andere stu
dies is er genoegzaam op gewezen dat de introductie 
van het bedrijvenwerk en ten dele ook de ideologische 
radicalisering die daarop volgde een zaak was van 
menings- en beleidsvorming aan de top. Buitelaar en 
Vreeman interpreteren de start van het bedrijvenwerk 
als een pragmatische beleidsbijstelling ('verzakelij
king van de moderne vakbeweging, maar in combina
tie met een vervreemdingsconcept'). 1 Smid, Sprenger 
en Visser wijzen op een interne nota van mijzelf uit 
1968 waarin de moeizame start van het bedrijvenwerk 
niet in de laatste plaats wordt verklaard uit apathisch 
reageren van leden en uit gebrek aan initiatief van be
drijfskaderIeden. Waarin vervolgens gepleit wordt 
voor een beleid dat gericht is op beïnvloeding van de 
mentaliteit van leden en werknemers. 2 

Een tweede kritiekpunt betreft de beperking van het 
onderzoek tot de periode 1968-1975. Het beschrijven
de hoofdstuk bevat weliswaar een proloog en een epi
loog, maar die bestaan helaas slechts uit een overzicht 
van door de bondsleiding ingenomen standpunten 
zonder een poging tot onderzoek naar de achtergron
den daarvan . De meeste interessante momenten, te 
weten de beleidsveranderingen in 1968, in 1975 en in 
1980, komen daardoor erg mager uit de verf. 

Onderzoeksopzet 
In de eerste twee hoofdstukken worden de onder
zoeksopzet en de gebruikte begrippen uiteengezet en 
verantwoord. De methode bestaat uit het analyseren 
van een aantal 'voorvallen', cases genoemd, waaruit 
moet blijken in hoeverre daarbij van radicalisering en 
van ledendruk sprake is. Daarbij wordt systematisch 
gezocht naar telkens dezelfde indicaties voor deze bei
de verschijnselen . Ik vrees echter dat de onderzoeks
opzet en de keuze van indicatoren toch weinig be
scherming bieden tegen het gevaar van een subjectieve 
waardering. Wat de opzet betreft: de geanalyseerde 
cases zijn wel zeer heterogeen en ten dele toevallig ge
kozen. Van de twintig cases zijn er negen, die redelijk 
objectief gekozen zijn, te weten vrijwel alle arbeids
conflicten van de betrokken bond in de onderzoekspe-
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riode {achtereenvolgens Strokarton, Werkspoor, 
Vakbondstientje, Wilton-Feijenoord c.s., Metaal
conflict-1972, Pelger, Enka, Voorjaar-1973, USFA 
c.s. De andere elf zijn willekeurig gekozen (onder an
dere Philips-onderhandelingen, oprichting IBNVV, 
conflict Ter Heide-Groenevelt) en voor een groot deel 
zelfs geen concrete gebeurtenissen, maar beschrijvin
gen door bepaalde waarnemers van beleidsontwikke
lingen (houding bOQdsleiding tegenover CPN, stand
punten ten aanzien van ondernemingsraden, tegen
strijdigheden in het scholingswerk). De keuze van te 
analyseren thema's wordt dan wel kritiek. Ik kan me 
een andere selectie van 'cases' voorstellen die tot ande
re uitkomsten zou hebben geleid. Alles overigens bin
nen de marge van een wat onwaarschijnlijke hypothe
se. 
De vraag of er in een bepaald geval van radicalisering 
respectievelijk ledendruk kan worden gesproken 
wordt bepaald door het al dan niet aanwezig achten 
van de gehanteerde indicatoren. Voor wat radicalise
ring betreft is het de vraag of de 'indicatoren' 'priori
teit voor ledenbelangen' en 'prioriteit voor werkne
mersbelangen' daarvoor bruikbaar zijn. Kan men zich 
bij vrijwillig lidmaatschap een vakbond voorstellen 
waarvoor ze niet gelden? In de tegenstelling tussen de 
voorstanders van een enge, dan wel brede vakbewe
ging zijn het juist de eersten die service voor de eigen 
leden (sociale ANWB) vooropstellen. Prioriteit voor 
(materiële) werknemersbelangen staat bij business
unions hoog genoteerd. Het aan de orde stellen van de 
kwaliteit van de arbeid daarentegen wordt niet als in
dicator voor radicaliteit gebruikt. Voor wat het ver
schijnselledendruk betreft valt op dat het 'stemmen 
met de voeten' blijkbaar alleen als indicatie wordt ge
bruikt als er duidelijk gemotiveerde opzeggingen bin
nenkwamen (zelden), terwijl juist de meest voorko
mende vorm: een snellere doorstroming (het ongemo
tiveerde ledenverloop) wel eens de meest effectieve le
den druk zou kunnen zijn. 
Vervolgens blijkt dan in het beschrijvende hoofdstuk 
III dat de hantering van de vastgestelde indicatoren 
niet vrij is (kan zijn) van subjectiviteit. Is de eis van het 
vakbondstientje geen ledenbelang? Vormen vakbonds
faciliteiten bij Philips of Pelger geen principiéle eis? 
Geldt dat ook voor de eis van internationaal vak
bondsoverleg bij Enka? Is de nivelleringseis in 1972 en 
1973 geen antwoord op 'het verlangen onder lager be
taalde werknemers van prijscompensatie in centen? Is 
het niet altijd weigeren van steun aan NKV
bezettingen eigenlijk wel een blijk van prioriteit voor 
werknemersbelangen? Het zijn maar voorbeelden van 
oordelen die vraagtekens oproepen . 

Weinig ledendruk 
Hoofdstuk IV bevat vervolgens de conclusies uit het 
onderzoek. Niet verrassend is de constatering dat er in 
de onderzochte periqde maar in zeer beperkte mate 
sprake is geweest van ledendruk. Dat de introductie 
van het bedrijvenwerk alleen indirect ook door leden
druk (in de vorm van wilde stakingen en ledenverloop) 
was uitgelokt, maar vervolgens zelfs met veel 
weerstanden onder het kader te kampen heeft gehad , 
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was bekend. Ook de radicaliteit in deze beleidsver
nieuwing (het accent op vervreemding in de arbeid) 
was inderdaad nauwelijks een gevolg vim ledendruk. 
De onderzoeksopzet heeft echter geleid tot het onder
belicht blijven van tenminste externe beïnvloeding van 
de beleidsvorming in een latere fase. Het lijkt mij on
miskenbaar dat de politisering na 1968 wel degelijk 
onder invloed heeft gestaan van de democratiserings
golf die in die tijd ook door de Nederlandse samenle
ving spoelde. De kritiek op het kapitalisme, opgeroe
pen door milieu-problematiek en bedrijfssluitingen 
herleefde daardoor trouwens ook onder vakbondsle
den. De eis van democratisering van bedrijf en bond 
haakte aan bij de door de bondsleiding begonnen be
drijfsbenadering. 

Tijdelijke radicalisering 
Met betrekking tot de beleidsradicalisering conclu
deert de studie - evenmin verrassend - dat het 
bestuursbeleid na 1968 weliswaar is geradicaliseerd, 
maar slechts partieel, tijdelijk, deels achteraf en tegen
strijdig. Slechts in de helft van de 'cases' werden het 
stellen van meer principiële eisen, het gebruik van har
dere middelen en mobilisering van leden geconsta
teerd. Dat is bovendien slechts tot voorjaar 1973 het 
geval. De uiting van radicale gezindheid in Fijn is an
ders in 1975 was een verlate (en waarschijnlijk over
dreven) neerslag van opstelling en ervaring uit de jaren 
daarvoor'. De belangrijkste constatering lijkt mij de 
tegenstrijdigheden tussen de radicale uitingen in be
leidsnota's, scholingswerk en publiciteit enerzijds en 
de voortgaande bereidheid tot coöperatie en matiging 
in het centraal bepaalde arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Helaas, ook hier komt de studie niet verder dan het be
vestigen van wat eerder elders werd geconstateerd. 
Van Vliet kwam in zijn dissertatie (1979) al tot de con
clusie dat in Nederland 'de kenmerken van een centra
listische vakbeweging historisch zo diep geworteld zijn 
en door de actuele functie van de vakbeweging zo sterk 
bevestigd worden', dat hij het onmogelijk (en ook on
gewenst) achtte om tot een puur syndicalistische vorm 
van vakbondsorganisatie te komen . 3 Ik heb zelf in een 
publikatie in 1974 al de spanning uiteengezet tussen 
protestuiting, concrete belangenbehartiging en 
maatschappij-hervorming. Alle drie doelstellingen die 
een maatschappij-kritische vakbeweging met elkaar 
moet trachten te combineren. 4 Bestudering van de re
latie tussen bij voorbeeld ideologische vorming in het 
scholingswerk en het feitelijke arbeidsvoorwaarden
beleid in andere landen levert dezelfde spanning op. 
Juist een zo sterk apparaatgerichte studie als die van 
Akkermans had vanuit een ander theoretisch kader 
(en door meer rekening te houden met veranderingen 
in de economische en politieke verhoudingen) mis
schien meer licht kunnen werpen op de vraag waarom 
die onvermijdelijke interne spanning in dit geval uit
liep op wel zeer scherpe tegenstellingen tussen onder
delen van het beleidsapparaat. 

Alternatief verklaringsmodel 
De schrijver besluit de weergave van het eigenlijke on
derzoek met de vaststelling dat de hypothese (leden-

druk leidt tot beleidsradicalisering) niet weerlegd 
maar ook allerminst bevestigd is. Het bondsbestuur 
blij kt althans in dit geval relatief autonoom tot radica
lisering te hebben 'besloten'. Relatieve autonomie, 
dat is inderdaad de positie van de leiding in een centra
listisch vakbondsmodel. Interessanter zou een ant
woord zijn geweest op de vraag in welk klimaat, met 
welke motieven, met welke vrijheidsgraden en in wel
ke fasering zo'n beleid tot stand kan komen. Nu tasten 
we nog steeds in het duister waarom in 1962, 1968, 
1975 en 1980 telkens door vaak dezelfde mensen tot 
beleidsverandering werd besloten. 
Akkermans'wijdt vervolgens het grootste deel van zijn 
slothoofdstuk aan de vraag hoe een alternatief model 
voor de verklaring van vakbondsbestuursbeleid eruit 
zou moeten zien. 
Allereerst doet hij een beroep op de vakbonds- en or
ganisatiesociologie om te verklaren hoe het in een toch 
kennelijk oligarchisch bestuurde bond tot beleidsradi
calisering kon komen. Hij zoekt de oplossing in een 
vijftal mogelijke strategieën van een (weliswaar oli
garchisch aan de macht gekomen) sociaal bewogen, 
verantwoordelijke en i ntelligente elite. Een elite die 
dus zelf wilde radicaliseren (dat klopt ten dele, hoewel 
voorzitter Baart op andere punten radicaal was als se
cretaris De Hay) , een elite die vanwege het organisatie
belang in gewijzigd omstandigheden wilde decentrali
seren (maar niet democratiseren) en die intelligent de 
eigen machtspositie wilde verdedigen (hoewel die 
blijkbaar niet bedreigd werd) door onder andere po
tentiële opposanten (bij voorbeeld communisten en 
kritische vakbondsbestuurders) te etiketteren, maar 
ook door zich te profileren met bedrijfsbezettingen en 
stakingen voor inkomensnivellering. Een dergelijke 
strategie zou dan het produkt zijn geweest van 'een do
mitlante coalitie' in de top van de bond tussen 'socia
listen' en 'bemanners van het apparaat' Helaas be
grijp ik uit de rest van het boek dat er nog heel wat on
derzoek zal moeten worden verricht voor we het ont
staan, de samenstelling, de doelstelling en de beleids
vrijheid Ve.' zo'n coalitie zullen begrijpen. 

Actionalisme? ! 
Daartoe stelt Akkermans een 'sociologisering van de 
aktie-theorie' voor . In dat model moet het onderzoek 
uitgaan van het bestuur als (al dan niet intern verdeel
de) collectieve actor, die zijn situatie definieert, beleid 
ontwikkelt, uitvoert en de resultaten terugkoppelt op 
eigen attitude, sociale structuur en cultureel referen
tiekader. Het gaat te ver om dit schema, dat elf varia
belen en 35 subvariabelen opsomt, te gaan uiteenzet
ten. Het leidt uiteindelijk tot vijf algemene suggesties 
voor vervolg-onderzoek, en een zestal concrete the
ma's voor vergelijkend vakbondsonderzoek (decen
tralisatie, organisatie-spanningen, beleidsconsisten
tie, functie bondsraad, actievormen, participatie
aspiraties van leden). 
Ik moet zeggen dat ik deze uitvoerige algemeen
theoretische uiteenzetting over een wenselijke uitwer
king van de vakbondssociologie met een zekere ver
wondering heb gelezen. De vraag drong zich aan mij 
op wat nog de relatie is met de beperkte opzet van deze 
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deelstudie en met de daarbij opengebleven vragen. 
Het model is door z'n veel-omvattendheid bovendien 
zo summier in de details, dat het moeilijk op zijn 
bruikbaarheid is te beoordelen. Maar het lijkt me wel 
een interessante aanzet. 
Wel viel mij op dat ook dit algemene schema voor vak
bondssociologisch onderzoek weer zo centralistisch
organisatorisch is gericht. Van een actionalistische 
theorie zou je toch verwachten dat meer aandacht zou 
worden besteed aan de al dan niet spontane actie aan 
de voet en ook buiten de organisatie. Over de relatie 
met de arbeidersbeweging wordt niet meer gezegd dan 
dat de soort politieke binding moet worden bestu
deerd. 
Samenvattend: een studie die zeker interessante ge
zichtspunten oplevert, vooral door de - zij het wat 
toevallig gekozen en niet altijd even nauwkeurige -
beschrijving van belangrijke gebeurtenissen en pro
cessen in een woelige periode. Maar ook een studie die 
het onbevredigende gevoel oplevert dat er weinig echte 
nieuwe kennis is ontstaan. 

Slan Poppe is lid van.de Tweede Kamer voor de Partij 
van de Arbeid en lid van het partijbestuur. 

Noten 
1. W. Buitelaar en R. Vreeman: Vakbondswerk en 

kwaliteit van de arbeid. Nijmegen 1985, blz. 142. 
2. G. Smid, W. Sprenger en J . Visser: Vakbondswerk 

moet je leren . Amsterdam 1979, blz. 502. 
3. G.E. van Vliet: Bedrijven werk als vorm van belan

genbehartiging. Alphen 1979, blz. 561 . 
4. C. Poppe: 'Bedrijvenwerk en arbeidersbeweging' . 

in: Tj .Pel e.a.: Vormingswerk en vakbeweging. 
Groningen 1974, blz. 69-77. 

Wankel evenwicht 

A.P. Oele bespreekt: 
Lucas Reijnders, Pleidooi voor een duurzame relalie 
meI hel milieu, Van Gennep, Amsterdam, 1984. 

Onder de titel: 'Pleidooi voor een duurzame relatie 
met het milieu' publiceerde Lucas Reijnders vorig jaar 
een systematisch naslagwerk met een beknopte verbin
dende tekst. Die tekst getuigt evenals de titel van het 
engagement van de milieuman, die Reijnders is. Men 
kan dit boek onder verschillende gezichtshoeken be
zien. Het belangrijkste aspect is dat van de voor een 
breed geïnteresseerd publiek bedoelde informatie. 
Ook het milieubeleid en de politiek komen in dit boek 
aan de orde. Tenslotte speelt meer op de achtergrond 
dan op de voorgrond en dus ook meer impliciet dan 
expliciet de vraag in hoeverre de sterk programma
tisch getinte titel van het boek op de aangegeven wijze 
kan worden gerealiseerd . 
De opzet van dit boek en wel in het bijzonder de zake
lijke boventoon en de informatieve behandeling van 
de stof maken, dat het een bijzondere plaats verdient 
temidden van de vele publikaties over het milieu. 
Schrijver heeft zijn eigen, niet bijzonder optimisti
sche, kijk op de manier waarop de mensen in de bio-
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sfeer met hun omgeving omgaan. Hij ziet allerlei on
gelukken gebeuren maar benadert dit alles zo rationeel 
mogelijk. We worden geconfronteerd met de fouten in 
het verleden en van vandaag. De daarbij verkregen 
nieuwe inzichten kunnen wellicht fouten in de toe
komst doen vermijden. Het boek is een breed opgezet
te en hier en daar zelfs dieper gravende bijdrage tot de 
milieu-educatie. Het is dan ook meer dan een eenvou
dige goed toegankelijke · encyclopedie. Het is aan de 
andere kant minder dan een wetenschappelijk naslag
werk. Reijnders heeft er duidelijk het stempel van zijn 
eigen vise opgezet. Toch laat hij vooral de feiten spre
ken. 
Veel aandacht wordt besteed aan de milieu
verontreiniging door stoffen. Dit is het meest centrale 
en meest informatieve en ook meest encyclopedische 
deel van het boek. Het is duidelijk dat hierbij de kaar
tenbak van de miliechemicus Reijnders een grote hulp 
is geweest. Die zit goed in elkaar en was ten tijde van 
het schrijven van het boek redelijk up-to-date . In de 
inleiding van dit hoofdstuk wordt de rol van de in het 
dagelijks leven gebruikte chemicaliën belicht. Dat ge
beurt zeer beknopt maar tegelijkertijd zeer degelijk 
vanuit de verschillende optieken van de menselijke ge
zondheid en het menselijk incasseringsvermogen, als
mede van de invloed op de luchtverontreiniging en de 
kringlopen in de bodem en in de zee. De veranderingen 
en ook de effecten zijn overwegend kwalitatief aange
geven. De grenswaarden ontbreken echter niet, terwijl 
ook de in het geding zijnde totale hoeveelheden, waar 
bekend, worden vermeld. Ik acht mijzelf onvoldoende 
deskundig om een goed oordeel te hebben over het ge
bodene in dit hoofdstuk. Deskundigen zullen onge
twijfeld meer dan enkele kritische opmerkingen kun
nen maken. Ook al wordt hier meer dan een eenvoudi
ge warenkennis verondersteld; het lijkt me een alles
zins geslaagde, zij het betrekkelijk eenvoudige inlei
ding tot de milieu-chemie. Het zal overigens niemand 
verwonderen dat hiermee het laatste woord niet ge
zegd is. De materie is omvangrijk en nog zeer ten dele 
onderzocht. Men mag het de schrijver dan ook niet 
kwalijk nemen, dat bijvoorbeeld de ozontheorie van 
Crulzen in het inleidende deel over de luchtverontrei
niging en de zure regen niet aan bod komt. 
De vraagstukken van grondstoffen en de energie ko
men in aparte hoofdstukken aan de orde. De behande
ling daarvan is veel beknopter dan die van de handels
chemicaliën en farmaceutica . 
Omdat de auteur naar een duurzame relatie van het 
milieu wil en dat liever morgen dan overmorgen wil 
realiseren, worden de nadelige gevolgen van het ge
bruik van fossiele brandstoffen en van kernenergie 
breed uitgemeten. Het optimisme over de mogelijkhe
den van de zonne-energie is althans voor onze contrei
en met een gematigd klimaat niet voldoende onder
bouwd. De stelling dat Nederland geheel in zijn ener
giebehoefte kan voorzien door gebruikmaking van 
duurzame systemen wordt niet aangevuld met de be
schrijving van de daarvoor noodzakelijke economi
sche zelfbeheersing en bezuiniging. Dat een prijs
kaartje met een hoog bedrag politieke betekenis heeft 
mag niet ongezegd blijven. Gesuggereerd wordt dat 
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ons tekort aan zon kan worden gecompenseerd met de 
aanvoer van gas verkregen door zonne-energie in de 
Sahara. De daarvoor noodzakelijke politieke en 
bestuurlijke voorwaarden zullen ook op middellange 
termijn niet kunnen worden vervuld. Overigens krij
gen de mogelijkheden van zonne-energie, maar ook 
van windenergie, waterkracht en aardwarmte slechts 
marginaal aandacht. De schrijver gaat wel uitvoerig in 
op de nadelige gevolgen van de nucleaire energie
opwekking en van de luchtverontreiniging en bodem
verontreiniging door het gebruik van steenkool. Een 
concrete handreiking voor het vinden van de weg in de 
vermoedelijk lange overgangsperiode van onze huidi
ge energiecultuur naar de fundamenteel andere ener
giecultuur ontbreekt. Het is als met een gedicht van 
Aafjes: 'De weg ertussen is belangrijker dan de weg er
onder of erboven '. 
Het hoofdstukje over grondstoffen bevat meer alge
mene informatie en maakt globaal duidelijk in welk 
tempo de mensen al eeuwen bezig zijn om die voor
raad uit te putten. Niet onvermeld blijft de verhoging 
van de winbare voorraad bij hogere prijzen van de te 
winnen grondstoffen en bij een redelijke beschikbaar
heid van hulpstoffen zoals energie en water. In feite is 
de beschikbaarheid van die hulpstoffen de sleutel voor 
de voorraadpositie van tal van andere grondstoffen. 
Dit neemt niet weg, dat er terecht wordt gewezen op de 
dreigende uitputting van een aantal zeer schaarse ma
terialen en bovendien ook de aandacht wordt ge
vraagd voor hergebruik en recirculatie. 
Boeiend is het hoofdstuk over de verhouding tussen 
mens en natuur. Daar wordt in kort bestek duidelijk 
gemaakt wat de mensen op deze planeet aanrichten. 
Zowel de historische dimensie als de relatie die gelegd 
wordt met wereld- en levensbeschouwing maken dit 
hoofdstuk tot een interessante aanzet voor het meer be
schrijvende deel van het boek. De wortel van het pro
bleem wordt echter niet blootgelegd. Wel komt de 
tweeslachtigheid van de verhouding tussen mens en 
natuur duidelijk naar voren. De mens blijft rommelen 
en veranderen in het milieu. Die veranderingen leiden 
dan tot het verloren gaan van vele soorten. Toch blijft 
ook niet onvermeld dat een aantal andere soorten zich 
daarbij bijzonder lekker voelen en in gewicht en aantal 
toenemen. Daar horen dan ook nuttige maar vaak ook 
schadelijke nieuwkomers bij. Er is blijkbaar sprake 
van een zeer wankel evenwicht. De man die juist van
uit de theoretische scheikunde gewezen heeft op dat 
wankele evenwicht in de levensprocessen komt niet 
aan bod in dit boek: de Nobelprijswinnaar Prigogine. 
Voor een dieper gravende beoordeling van onze plaats 
in natuur en samenleving zou een beschrijving van zijn 
opvattingen zeer op zijn plaats zijn geweest. We moe
ten het nu doen met de vermelding van mensen als 
Teilhard de Chardin en Marcuse. 

Milieubeleid 
In de laatste hoofdstukken van het boek komt de 
milieu-beweging en ook het milieubeleid aan bod. Van 
dat beleid in Nederland heeft Reijnders geen hoge pet 
op. Japan maar ook Verenigde Staten en sinds kort de 
Bondsrepubliek doen het beter. In ons land hebben de 

boetepredikers van de milieukosten weer de overhand 
gekregen. Ook tegen de verknutseling van het voedsel 
door chemisering blijkt de overheid niet goed opge
wassen. Ook waar het gaat om de invloed van de bur
ger heeft de auteur gemengde gevoelens. Ontduiking 
van normen is vaak een nauwelijks gehinderde volks
sport geworden. Aan de andere kant zijn de mogelijk
heden om het overheidsbeleid al of niet formeel te 
beïnvloeden via inspraakmogelijkheden sterk ver
ruimd . 
Reijnders constateert echter dat er een tendens is tot 
vermindering van de invloed van burgers in de in
spraak bij het tot stand komen van vergunningen. 
Daarom zullen de mogelijkheden van informele beïn
vloeding via acties, publiciteit en dergelijke belangrijk 
blijven. Al met al valt er voor het milieu in Nederland 
niet veel positiefs te verwachten. Milieu-rampen zul
len hierin slechts verandering kunnen brengen. De 
achteruitgang van de bossen in Europa en een moge
lijk échec van het uitsluitend op economisch herstel 
gerichte beleid zouden zijns inziens nodig zijn om in 
Nederland het milieubeleid in het goede spoor te krij
gen. 
In een afsluitende beschouwing over de sociale oplos
sing voor het milieuvraagstuk wordt het in de titel be
loofde pleidooi voor een duurzaam samenleven met 
het milieu samengevat. Het is een zeer beknopt hoofd
stuk. Een duidelijke lijn zit er niet in. De schrijver er
kent het ecologisch evenwichtige karakter van de feo
dale middeleeuwse samenleving met een betrekkelijk 
stabiele ideologie, maar wil de klok niet terugzetten . 
Ook wordt stilgestaan bij een centraal punt in het werk 
van Marx. Daar gaat de beheersing van de sociale 
krachten vooraf aan de bewuste en rationele beheer
sing van de natuur. Dat principe heeft in de ogen van 
de schrijver nog niets van zijn aantrekkingskracht ver
loren. Er worden enige kritische opmerkingen ge
maakt over de markteconomie en de geldeconomie, 
die als gevolg van de volledige inwisselbaarheid van 
goederen en diensten waarschijnlijk niet in staat zijn 
om de bestaansrechten voor toekomstige generaties en 
medesoort te verdisconteren in de menselijke keuzen 
en beslissingen in het heden. De auteur ziet openingen 
in de politieke cultuur van het democratisch
socialisme. Die moet dan wel worden om- en uitge
bouwd ten behoeve van een goed milieubeleid . Hoe 
dat moet wordt niet nader uiteengezet. Het boek is 
blijkbaar niet bedoeld om de duurzame relatie met het 
milieu een concrete politieke ondergrond te geven. De 
milieu feiten worden voorop gesteld, maar die spreken 
nog niet voldoende voor zichzelf. Het gaat erom een 
duurzame verbinding te vinden tussen menselijke be
langen en die van het milieu. De speurtocht naar leef
baarheid gaat door. 

A .P. Dele is commissaris van de Koningin te Drenthe, 
hij is voorzitter van het curatorium van de Wiardi 
Beckman Stichting. 
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Pen op Papier 

De lessen van De Vrije Katheder 

De bespreking, die Madeion de Keizer in het maart
nummer van Socialisme en Democratie wijdde aan het 
proefschrift van Fenna van den Burg over De Vrije 
Katheder bevat enkele stellingen, die mijns inziens 
nogal discutabel zijn. Met name het gemak, waarmee 
uit de ondergang van het blad De Vrije Katheder in 
1950 algemene ook voor de jaren tachtig geldende 
conclusies worden getrokken over de mogelijkheden 
van linkse samenwerking, wekt verbazing. 
'Linkse samenwerking tot mislukken gedoemd', zo 
luidt de kop van het besprekingsartikel over De Vrije 
Katheder, dat eindigt met de volgende zinsneden: 'Zo
lang de CPN haar opvattingen over democratie niet 
heeft verduidelijkt is een debat over samenwerking 
tussen PvdA en de CPN - men leze er DVK (afkor
ting van De Vrije Katheder, HvdB) maar op na - zin
loos'. 
Nu zou men juist van een historicus de nodige voor
zichtigheid verwachten bij het trekken van generalise
rende conclusies uit bepaalde gebeurtenissen. In de 
boekbespreking van Madeion de Keizer is daar echter 
niets van te bespeuren. Voorbij wordt gegaan aan het 
feit, dat er sinds de ondergang van De Vrije Katheder 
35 jaar geleden nogal wat gebeurd is: 
- Het is MadeIon de Keizer kennelijk ontgaan dat na 
de koude-oorlogsperiode op verschillende nivo's sa
menwerkingsvormen zijn ontstaan tussen PvdA en 
CPN zowel in gemeentebesturen en provinciale staten 
als in directe contacten tussen partijen. 
- Het is haar evenzeer ontgaan dat met name na de in
val in Tsjechoslowakije in 1968 in diverse West
europese communistische partijen een vernieuwing op 
gang komt. Deze vernieuwing leidt niet alleen tot een 
kritische stellingname ten aanzien van het gebrek aan 
fundamentele democratische rechten in Oost-Europa 
maar ook tot een herbezinning op de eigen politieke 
strategie. Daarbij staat de verhouding tussen socialis
me, democratie en de democratische weg centraal. De
ze vernieuwing, die in de jaren zeventig bekend werd 
onder de term 'eurocommunisme' , kan in het alge
meen niet afgedaan worden als een tactische 'face-lift' 
maar was principieel van aard. Mede daardoor was al 
ver vóór de Jaruzelski-putsch, waardoor democrati
sche ontwikkelingen in Polen gesmoord werden , spra
ke van het uiteenvallen van wat vroeger 'de' interna
tionale communistische beweging werd genoemd. 
- Het is, om dichter bij huis te blijven, Madeion de 
Keizer zelfs niet opgevallen dat deze vernieuwing in de 
CPN geleid heeft tot een intensief en bij tijd en wijle 
stormachtig programdebat. De uitkomst van dat de
bat is een program, waarin uitvoerig wordt ingegaan 
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op de noodzaak van versterking ·en vernieuwing van 
democratie, uitgaande van de principes van de demo
cratische rechtsstaat. Het zou te ver voeren om in dit 
kader gedetailleerd in te gaan op de uitgangspunten
van het nieuwe CPN-program. Essentieel is in elk ge
val, dat, in tegenstelling tot vroegere marxistisch
leninistische opvattingen, 'democratie' als een doel op 
zich wordt beschouwd en niet louter als middel voor 
andere doelen. 
De vernieuwing, die de CPN zowel programmatisch 
als in haar praktisch politieke opstelling doormaakt, 
betekent niet dat er geen verschillen meer zijn tussen 
CPN en PvdA ten aanzien van democratie en demo
cratische weg naar het socialisme. Die verschillen zijn 
er nog wel degelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de vraag in welke vorm en onder welke condities parle
mentaire meerderheidsbesluiten door buitenparle
mentaire actie aangevochten mogen worden . 
Maar deze verschillen staan debat en samenwerking 
tussen CPN en PvdA niet in de weg. Voorwaarde is 
natuurlijk wel een zekere interesse in elkaars stand
punten, in elk geval meer dan Madeion de Keizer 
toont. Haar verzoek aan de CPN om de 'opvattingen 
over democratie te verduidelijken' getuigt niet van een 
dergelijke interesse. Het getuigt wel van weinig kennis 
van de ontwikkelingen van het communisme in de af
gelopen decennia. 
De schematische manier waarop Madeion de Keizer 
lessen trekt uit de ondergang van De Vrije Katheder 
wreekt zich ook in haar analyse en beoordeling van De 
Vrije Katheder zelf. Volgens Madeion de Keizer is de
ze ondergang in hoodzaak te wijten aan de omstandig
heid, dat de tijdens de oorlog gegroeide vernieuwings
beweging, waar De Vrije Katheder een uitdrukking 
van vormde, zowel wat betreft verwachtingen als 
doelstellingen gebaseerd was op onjuiste premissen: 
De vernieuwers van De Vrije Katheder baseerden zich 
op het tijdens het verzet gegroeide saamhorigheidsge
voel, maar zouden daarbij de realiteit uit het oog ver
loren hebben. En die realiteit was en is volgens Made
Ion de Keizer de ' intrinsieke tegenstelling' respectieve
lijk het 'wezenlijk conflict' tussen communistische en 
niet-communistische denkbeelden. 
Mijns inziens is deze beoordeling een miskenning van 
de betekenis van het tijdens de oorlog gegroeide ver
nieuwingsstreven. Zeker, het is nodig om dat vernieu
wingsstreven kritisch en nuchter te beoordelen en my
thologisering daarvan te vermijden . In dat verband 
moet uiteraard gewezen worden op de overspannen 
verwachtingen, die gekoesterd werden met betrekking 
tot de naoorlogse verhoudingen, zowel nationaal als 
internationaal. Daarnaast is het van belang om nauw
keurig te onderzoeken hoe het mogelijk was dat poli
tieke groeperingen, die tijdens het verzet hadden sa
mengewerkt, tijdens de koude oorlog zo scherp ver
deeld werden en zich ook lieten verdelen. Het proef
schrift van Fenna van den Burg levert daar uitvoerig 
materiaal over, ook over de rol, die de CPN en de re
dactie van De Vrije Katheder daarbij speelden. Dat 
proefschrift laat (in tegenstelling tot wat Madeion de 
Keizer daarover zegt) duidelijk zien dat het isolement 
van de CPN niet alleen een opgedrongen maar ook een 
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actief gezocht isolement was. Het proefschrift laat bo
vendien haarscherp zien hoe de redactie van De Vrije 
Katheder probeerde om de steeds smaller wordende 
politieke marges te benutten en daarbij (met name in 
de laatste jaren van haar bestaan) steeds sterker ver
zandde in opportunistisch geschipper. 
De schipbreuk, die de vernieuwingsbeweging al vrij 
snel na de oorlog leed, betekent echter niet dat haar 
doelstellingen als zodanig zinloos waren. Het betekent 
evenmin, dat de in het verzet gegroeide samenwerking 
slechts een incidentele gelegenheidscoalitie was tegen 
de expansiedrang van Hitler-Duitsland, zoals Made
Ion de Keizer schijnt te veronderstellen. 
Het verzet tegen het fascisme en de samenwerking, die 
daarbij ontstond heeft, zo is mijn stelling, op de lange
re termijn meer invloed gehad op de politieke verhou
dingen dan tijdens de koude oorlog zichtbaar werd. 
Voor wat betreft de CPN kan zonder overdrijving ge
zegd worden, dat deze partij in verschillende opzich
ten door het verzet 'getekend' is. Daarbij doel ik niet 
alleen op de offers van de CPN in het verzet maar ook 
op het feit, dat de ervaringen die in deze periode wer
den opgedaan (ondanks de ideologische terugval in de 
koude oorlog) de basis hebben gelegd voor nieuwe op
vattingen over wat vóór de oorlog te vaak werd afge
daan als 'burgerlijke' of 'slechts formele' democratie. 
Beseft werd dat parlementaire democratie en de daar
bij behorende democratische grondrechten principiele 
verworvenheden zijn, die het waard zijn om voor te 
vechten èn om verder uit te bouwen. 
Het is ook niet toevallig, dat in de periode van vernieu
wing van het Westeuropese communisme verschillen
de partijen telkens weer wijzen op de periode van anti
fascistisch verzet als het gaat om de wortels van het 
eurocommunisme. 
Het verzet tegen het fascisme en de samenwerking die 
daarbij ontstond heeft ook sporen achtergelaten in an
dere politieke stromingen. De in afgelopen jaren ge
groeide massale belangstelling voor de periode '40-'45 
is daar een symptoom van. De noodzaak om uit de 
strijd tegen het Hitler-fascisme lessen te trekken wordt 
evenals vlak na de oorlog weer duidelijk beleefd: Be
seft wordt dat we er na de oorlog niet in geslaagd zijn 
om een maatschappij tot stand te brengen, waarin fas
cisme en racisme geen kansen hebben. 
Juist deze doelstelling vormde de centrale inzet van de 
vernieuwingsbeweging, die tijdens de oorlog ont
stond. 
De Vrije Katheder heeft gepoogd mèt vallen en 
opstaan deze doelstelling overeind te houden dwars te
gen alle koude-oorlogskrachten het daarmee samen
hangende blokdenken in . Daarom doet (en dat is , 
eigenlijk mijn grootste grief tegen de bespreking van · 
Madeion de Keizer) de kwalificatie 'verraad' voor de 

intellectuelen rond De Vrije Katheder buitengewoon 
onrecht aan de betekenis van De Vrije Katheder. Hoe
veel kritiek men ook kan hebben op het door de redac
tie van De Vrije Katheder gevoerde beleid, hun inzet 
voor politieke vernieuwing en samenwerking van pro
gressieve krachten was een poging om daadwerkelijk 
lessen te trekken uit de ervaringen in de strijd tegen het 
fascisme. Die inzet heeft nog niets aan actualiteit ver
loren. 

Harry van den Berg, Amsterdam 

Naschrift Madeion de Keizer 

In het kader van mijn bespreking van Fenna van den 
Burg's proefschrift over De Vrije Katheder was het 
van belang de nadruk te leggen op het wezenlijke con
flict tussen communistische en niet-communistische 
denkbeelden over democratie . Dat probleem stond in 
het blad destijds immers centraal. De D VK-redacteu
ren hadden er, zo schreef ik, beter aan gedaan die ver
schillen in opvatting terwille van de goede vrede niet 
onder tafel te vegen, maar expliciet te maken . De tra
gische afloop van D VK was hun dan bespaard geble
ven en Van den Berg behoefde daar dan nu geen kro
kodilletranen meer om te laten . 
Dat er in de CPN het een en ander is veranderd de laat
ste dertig jaar is mij niet ontgaan. Maar laat Van den 
Berg nu eens in het huidige (van 1982) beginselpro
gram van de CPN - en daar gaat het om - aanwijzen 
waar on verhuld de waarde van de democratie wordt 
besproken, en niet aankomen met frasen als 'een pro
gram, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de nood
zaak van versterking en vernieuwing van democratie' 
(cursivering van mij, MdK). Waar staat daarin wel te 
lezen dat in tegenstelling tot vroegere marxistisch
leninistische opvattingen 'democratie' als een doel op 
zich wordt beschouwd en niet louter als een middel 
voor andere doelen'? 
De essentie van democratie is, meen ik, dat zij voorziet 
in wisseling van de macht; op dat punt bevat het nieu
we CPN-program te veel marxistisch-deterministische 
restanten om ondubbelzinnig democratisch te zijn. 
Trouwens, waarom plaatst Van den Berg in bo
venstaand citaat uit zijn brief democratie tussen aan
halingstekens? Omdat er toch nogal wat zwaarwegen
de verschillen bestaan in opvatting ten aanzien van de
mocratie en democratische weg naar het socialisme 
( .. . ) bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag in wel
ke vorm en onder welke condities parlementaire meer
derheidsbesluiten door buitenparlementaire actie aan
gevochten mogen worden', waarop Van den Berg mij 
attendeert? Vandaar mijn scepsis. 
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Wet of rechter 

Indien beëindiging van andermans leven naar eigen 
overtuiging euthanasie is, maar door de rechter 
- noodgedwongen - wordt aangemerkt als 'moord' , 
dan ligt de conclusie voor de hand dat het strafrecht 
terzake van euthanasie wijziging behoeft. Artsen wor
den aldus immers voor 'onmogelijke' keuzen gesteld. 
Het concept-verkiezingsprogramma van de Partij van 
de Arbeid pleit dan ook heel begrijpelijk voor wettelij
ke regeling van de euthanasie. 
Niettemin is het de vraag of die conclusie terecht is. Bij 
euthanasie gaat het om telkens weer zeer verschillende 
gevallen, die zich naar hun aard buitengewoon moei
lijk in eenduidige juridische formuleringen laten gie
ten. Voorts zijn waarschijnlijk nog slechts een beperkt 
aantal mogelijke situaties van levensbeëindiging be
kend, zoals die op verzoek, in gevallen van langdurige 
en onherstelbare coma en verregaande dementie, ieder 
met hun eigen zwaarwegende complicaties. Tenslotte 
is eigenlijk alleen in heel concrete situaties meer te zeg
gen over de verantwoordelijkheid voor mogelijke be
trokkenen. Dat te zamen pleit reeds voor een benade
ring geval voor geval: door de rechter dus, ook al 
blijkt ook dat niet zonder risico's . 
Een tweede probleem is, dat de Nederlandse politieke 
verhoudingen een oplossing door de wetgever - zo al 
juridisch mogelijk - onevenredig moeilijk maken. 
Nadat de rechter, bij voorbeeld, het abortus vraagstuk 
in essentie al had opgelost, heeft de wetgever het pro
bleem weer hopeloos moeilijk gemaakt. (De abortus is 
bovendien maar één voorbeeld naast andere.) Kwes
ties als deze lijken gedoemd te leiden tot een 'dialoog 
van doven' in plaats van tot een bevredigende oplos
sing. Let wel : een parlementaire meerderheid is hier 
niet voldoende; ook de regering, altijd met het CDA, 
moet tot meewerken bereid zijn . 
De zaak zelf en de politieke omstandigheden pleiten 
aldus voor voortgezette rechtspraak, die in zaken als 
deze is te beschouwen als het 'minste kwaad' vergele
ken met een falende of ondeugdelijke wetgever. Komt 
het ondanks alles toch tot wettelijke regeling, dan ver
dient het aanbeveling - gelet op de ingewikkeldheid 
van het probleem - zulk een euthanasiewet een tijde
lijk karakter te geven, hetgeen geregelde en stelselma
tige herziening mogelijk maakt. 

J.Tb.J. van den Berg 
Directeur Wiardi Beckman 
Stichting en redactiesecretaris 
van Socialisme en 
Democratie 
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Socialisme en omroep: een ontbrekende discussie 

De toekomst van het omroepbestel staat de laatste ja
ren weer sterk in de belangstelling. Veel instanties bin
nen en buiten de omroep hebben diagnoses gesteld en 
oplossingen aangedragen. Ook minister Brinkman liet 
zich niet onbetuigd en zijn werk bleef niet onopge
merkt. De vele uitgelekte versies van een medianota, 
de uiteindelijke medianota zelf en ten slotte het voor
stel voor een mediawet werden levendig door pers en 
omroep begeleid en riepen op hun beurt weer een 
stroom van standpunten en alternatieve voorstellen 
op. Op de rangorde van in de afgelopen jaren meest 
besproken kwesties neemt het mediabestel een hoge 
plaats in. Dit is ook niet verwonderlijk, het gaat bij al 
die voorstellen om een herijking van het mediabestel 
aan nieuwe technische en maatschappelijke omstan
digheden. Opvattingen over de vormgeving van de 
vrijheid van meningsuiting spelen hierbij een belang
rijke rol; ook zijn de gegroeide machtsverhoudingen 
tussen ideële belangen, commerciële belangen en de 
overheid rechtstreeks in het geding. De problematiek 
is niet beperkt tot Nederland maar speelt in vele lan
den en nergens gebeurt dit geruisloos. 
Des te opmerkelijker is het dat de opwinding vrijwel 
geheel aan het sociaal-democratische kamp voorbij 
lijkt te gaan. In Socialisme en Democratie is de laatste 
jaren praktisch geen aandacht aan de mediaproblema
tiek besteed en het optreden van de Tweede-Kamer
fractie van de PvdA heeft nauwelijks tot discussie in 
de eigen gelederen geleid: toch zeer ongebruikelijk 
voor een onderwerp dat zo sterk in de belangstelling 
staat. Bovendien kan men niet stellen dat de PvdA bij 
de veIe debatten opereerde vanuit een eigen, interes
sante conceptie over de toekomst van het mediabestel. 
Het debat werd en wordt beheerst door de manoeuvres 
van CDA en VVD. Van PvdA-zijde viel uitsluitend de 
deal met het CDA op: in ruil voor CDA-steun aan de 
PvdA om de omroepen aan abonnee-tv te laten deel
nemen stelde de PvdA zich achter het CDA-streven 
naar een derde net. Van deze deal zal overigens niet 
veel terechtkomen: het derde net zal er weI komen, 
maar volgens de voorgestelde mediawet krijgen de 
omroeporganisaties geen toegang tot de abonnee-tv. 
Vermoedelijk was in de ogen van de meeste sociaal
democraten veel eigen visie ook niet nodig. De verde
diging van het socialistisch erfgoed was bij het CDA 
immers in goede handen. De christen-democratische 
verdediging van 'het bestel' tegen commerciële aansla
gen beschermde tegelijkertijd ook de V ARA. Steun 
aan het door het CDA gewenste derde net, waarop de 
NOS en de 'kleine' zendgemachtigden zouden worden 
geconcentreerd, zal de PvdA-fractie dan ook weinig 
moeite hebben gekost. Achter dit derde net zat geen 
andere gedachte dan dat de 'grote' zendgemachtigden 

op de beide eerste netten hun handen vrij moesten krij
gen: inderdaad een behoorlijk obstakel voor de ont
wikkeling van abonnee-tv. Toch lijkt de ontwikkeling 
van commerciële televisie slechts een kwestie van tijd. 
Principiële argumenten om commerciële televisie te 
weren zijn er niet meer, zodat voor het bedrijfsleven 
de belangrijkste vraag is welke weg uit commercieel 
oogpunt de meest aangewezene is. Het derde net is er 
nog niet, zodat een slagvaardig bedrijfsleven nog alle 
kans in eigen hand heeft. Blijkt abonnee-tv niet le
vensvatbaar dan is er de weg via de satelliet, waar nu al 
met succes gebruik van gemaakt wordt. En wie weet: 
misschien wordt het derde net uiteindelijk toch 
bestemd voor commerciële televisie. 
Slachtoffer van de recente ontwikkelingen en de ko
mende besluitvorming zal niet de commercie zijn, wel 
dè NOS. De NOS raakt nogal wat bevoegdheden 
kwijt, het facilitair bedrijf wordt verzelfstandigd en de 
omroeporganisaties krijgen in het NOS-bestuur een 
meerderheidspositie. Waar onder het regime van de 
Omroepwet de NOS de kans kreeg een zekere pro
grammatische autonomie te ontwikkelen, komt ·de 
NOS onder Brinkman's Mediawet weer stevig onder 
curatele van de omroeporganisaties. De corporatisti
sche omroep structuur wordt in de Mediawet niet al
leen bevestigd maar ook versterkt om beter de concur
rentie aan te kunnen gaan met het commerciële aan
bod. Deze oplossing moge typisch Nederlands zijn , 
maar is daarom niet per se de beste. Indertijd werd bij 
voorbeeld door de WRR, juist met het oog op vei
ligstelling van hoogwaardig programma-aanbod, een 
verdere verzelfstandiging van een aantal onder de 
NOS vallende omroeptaken bepleit. 1 

De onderschikking van de NOS aan de zuilen berooft 
'ons unieke omroepbestel' van een deel van de kwali
teit die het nog heeft. De omroeporganisaties zullen 
hun versterkte machtspositie immers niet ongebruikt 
laten en het NOS-programma zoveel mogelijk vanuit 
hun eigen belang bezien. Zoals de VARA het onom
wonden formuleert: 'Indien het perspectief van de 
V ARA, dat uitmondt in een drietal hoofdstromingen, 
voor de publieke omroep bewaarheid zou worden, 
dan zou door de samenvoeging van zendtijd van om
roeporganisaties het gezamenlijk programma verder 
kunnen worden teruggedrongen '2 

De machtsgreep van de omroeporganisaties met be
trekking tot de NOS heeft zich betrekkelijk geruisloos 
voltrokken. Anders dan de omroeporganisaties heeft 
de NOS niet de mogelijkheid om de publieke opinie te 
mobiliseren, evenmin beschikt ze over bevriende 
·machten in of buiten het parlement, hooguit over sym
pathiserende individuen. Ik zou het toegtjuicht heb
ben als de PvdA-fractie een andere deal met het CDA 

Jan Schoonenboom 
Werkzaam bij de Weten
schappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid 
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had gesloten: de PvdA zou zich neerleggen bij hand
having van de zendtijd van de huidige omroeporgani
saties (in plaats van een eigenlijk gewenste verminde
ring) in ruil voor CDA-steun aan het PvdA streven 
naar een derde net gevuld door een - althans pro
grammatisch - van de omroeporganisaties losgekop
pelde NOS, die vrij van de noodzaak om leden te wer
ven, een aantal uit het oogpunt van algemeen belang 
belangrijke omroeptaken zou vervullen. In deze op
tiek zou het publieke omroepbestel moeten bestaan uit 
allereerst een particulier deel, waarin de maatschappe
lijke verscheidenheid ten volle aan bod zou komen en 
waarin groepen de gelegenheid wordt geboden hun 
opvattingen kenbaar te maken, gebeurtenissen vanuit 
hun identiteit te becommentariëren, enzovoort, zon
der overigens van hen een totaal programma te eisen, 
welke eis ons - historisch gezien - absurditeiten als 
TROS-A ktua, of Veronica-klassiek heeft opgeleverd. 
Hiernaast een deel gereserveerd voor het algemeen be
lang, maar dan niet zoals nu gedefinieerd vanuit bij
zondere belangen. Het zou ons een volwassen nieuws
voorziening kunnen opleveren in plaats van het huidi
ge Journaal, dat uit het oogpunt van nieuwsgaring en 
commentaar klein moet blijven; kunst en cultuur zou
den eindelijk op een gegarandeerde wijze aan bod 
kunnen komen zodat er sprake zou zijn van cul
tuurspreiding via de omroep. Het zou moeten gaan 
om een volwaardig programma, dus ook amusement 
moeten omvatten. 

Deze opvatting getuigt wellicht van deloyaliteit ten 
opzichte van de V ARA, en in zekere zin is dat ook wel 
zo, maar niet zonder reden; daarover straks meer. 
Toch moet de gedachtengang niet zo heel vreemd lij
ken, omdat hij wel degelijk aansluit bij een cultuurpo
litieke traditie in het socialistisch denken, zij het een 
andere dan die waarop de V ARA is geënt. Niet de rode 
familie, maar maatschappelijke integratie staat voor
op; niet het cultiveren van het eigene, maar het realise
ren van collectieve waarden. De idealen waar het hier 
om gaat, worden merkwaardigerwijs wel gevoeld bij 
het onderwijs: de openbare school wordt door veel so
cialisten gekoesterd als plaats waar begrip gekweekt 
wordt voor uiteenlopende standpunten en waar de 
confrontatie van denkbeelden wordt gezocht als een 
verrijkende ervaring en niet, zoals in het bijzonder on
derwijs, een plaats waar de verscheidenheid wordt ge
cultiveerd. Deze voorkeur voor cultureel gezien een 
open, verdraagzame, samenleving zou weinig socia
listen er toe brengen hun kinderen naar een socialisti
sche school te brengen. Ook op het gebied van de 
kunsten hebben socialisten de nadruk gelegd op een 
collectieve waarde als integratie: de cultuurspreidings
gedachte ging uit van het opheffen van culturele ach
terstand. Des te merkwaardiger wordt het dat het op 
het gebied van de omroep een heel andere kant is uitge
gaan. Een met de gezamenlijke verdediging van het 
openbaar onderwijs door socialisten en liberalen ver
gelijkbare situatie was ook denkbaar geweest op het 
gebied van de omroep . 

Nationale omroep in het verleden 
Maar in de cruciale jaren twintig waarin de grondslag 
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werd gelegd voor het huidige omroepbestel werd uit
eindelijk de op segregatie gerichte lijn gevolgd van de 
confessionelen en niet de nationale omroepgedachte 
die vooral bij liberalen en bij vrijzinnig protestanten 
aanhang vond. De verklaring ligt hierin dat in die ja
ren twintig het socialisme meer dan later het karakter 
had van een omvattende maatschappelijke beweging, 
waarbij ook de vorming van een eigen groepscultuur 
veel aandacht kreeg. De jaren twintig vormden bij
voorbeeld de bloeitijd van de AJ C, waarin het ging om 
de 'daadwerkelijke verwezenlijking in eigen leven en 
in de eigen levensgemeenschap van het socialistische 
cultuurideaal'3. In 1924 werd door de SDAP en NVV 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling opgericht en 
in 1929 De Arbeiderspers. Een fase in het emancipatie
proces waarin de cultivering van het eigenen de vor
ming van een groepsbewustzijn een belangrijke plaats 
innemen. Het gaat dan om interne solidariteit, een 
eigen ritueel, eigen instituties enzovoort. 
Zelfs in die episode ondervond in socialistische kring 
de gedachte van een nationale omroep, die meer zou 
zijn dan een optelsom van particuliere organisaties, 
overigens wel enige weerklank. De Regerings-Com
missie voor den Nationalen Draadlozen Omroep 
bracht in 1926 een advies uit over de organisatie van de 
omroep. Het bestuur van de centrale organisatie zou 
volgens dit advies worden gevormd door vertegen
woordigers van de inmiddels opgerichte omroeporga
nisaties. De vertegenwoordiger van de SDAP, Werk
hoven, koos echter voor een van confessionele en poli
tieke richting onafhankelijke staatsomroep. In zijn 
minderheidsnota stelde hij: 'Een omroep die werkelijk 
"nationaal" wil heeten, zal mijns bedunkens niet op 
deze wijze allen invloed mogen monopoliseren voorde 
richtingen en stroomingen, voor de partijen en gods
dienstige groepen, die min of meer toevallig in de 
Commissie vertegenwoordigd waren '4 . Hij pleitte 
voor twee door de staat te exploiteren zenders: een 
voor de programma's van het staatsomroepbedrijf, de 
andere kon worden verhuurd aan personen, verenigin
gen en dergelijke, die via het staatsbedrijf tegen beta
ling van de kostprijs hun programma's zouden laten 
uitzenden. De programmering van het staatsomroep
bedrijf zou worden vastgelegd door een omroepcom
missie waarvan de leden door de luisteraars eens in de 
vier jaar werden gekozen. Deze ideeën waren strijdig 
met de opvattingen van de VARA, die zich van harte 
voegde naar de ideeën van confessionele zijde, welke 
doorslaggevend bleken voor de latere vorming van het 
omroepbestel op corporatistische basis. 
Ideeën over een nationale groep leefden niet alleen in 
socialistische kringen en socialisten liepen daarin ook 
niet voorop. In de begintijd van de omroep waren met 
name de voorloper van de AVRO, de Hilversumsche 
Draadlooze Omroep, en de VPRO de pleitbezorgers. 
De eerste organisatie had een pluriforme aanhang, na
melijk zowel in liberale, confessionele als socialisti
sche kring. Door de opkomst van NCRV, KRO en 
V ARA werd deze gaandeweg beperkt tot personen 
zonder kerkelijke gezindte, wier politieke voorkeur 
uitging naar de liberale en vrijzinnige partijen. De 
VPRO had vooral aanhang onder vrijzinnig protes
tanten. 



Na de Tweede Wereldoorlog stonden de basisprinci
pes van de omroep opnieuw ter discussie en had de ge
dachte om te breken met de vooroorlogse verdeeld
heid veel aanhang. Het hernieuwde pleidooi voor een 
nationale omroep werd gevoerd in samenhang met het 
streven naar 'vernieuwing' van de Nederlandse sa
menleving, zoals dat tijdens de bezetting in verschil
lende geledingen van de bevolking is ontwikkeld.' Het 
politieke kristallisatiepunt van dit vernieuwingsstre
ven was de Nederlandsche Volksbeweging, die zich 
beijverde voor samenwerking tussen mensen met ver
schillende levens- en wereldbeschouwing in één poli
tiek verband. Veel latere PvdA-leden maakten van de
ze NVB deel uit en het kabinet-Schermerhorn-Drees 
droeg er in sterke mate het stempel van. Minister Van 
der Leeuw uit dit kabinet zei in de rede die hij bij de in
stallatie van de Radioraad in 1946 hield 'Het lijkt mij 
onontbeerlijk, dat groepen of vereenigingen van 
luisteraars worden gevormd, die zich hiermede be
moeien. Let wel, ik zeg niet: Omroepvereenigingen. 
Want de grotefout in het huidige bestel lijkt mij, dat 
elke vereeniging zich op de Radio als geheel werpt en 
alles wil verzorgen, van de preek en de mis tot de 
lunchmuziek en de gymnastiek. Op die wijze krijgt 
men vier, vijf, zes omroepen en wordt de nationale ge
dachte ten eenenmale verloochend ( .. . ). De vereen i
gingen van luisteraars zouden elk moeten zorgen, dat 
de levenswaarden, welke zij het hoogst stellen, in den 
Omroep tot hun recht komen, maar zij zouden niet 
een omroep als geheel verzorgen en het geheele execu
tieapparaat zou natuurlijk geheel buiten hen om
gaan'. 
Meer concrete ideeën die door aanhangers van de 
doorbraakgedachte over de omroep naar voren wer
den gebracht, sloten hier op aan. Het ging hen niet om 
een neutrale omroep, integendeel. In de programme
ring van de nationale omroep moest aan de culturele 
pluriformiteit alle recht worden gedaan, ook door 
contacten met en vertegenwoordigingen door organen 
op geestelijk, maatschappelijk en cultureel gebied. 
Het contactenpatroon zou uiteraard wisselen per ge
bied, zodat in vergelijking met het oligopolistische 
vooroorlogse bestel de pluriformiteit eerder groter 
zou zijn. In zo'n conceptie zou voor een VARA als 
aparte zendorganisatie geen plaats zijn, wel voor een 
VARA als luisteraarsorganisatie. 
De op restauratie van de vooroorlogse situatie gerichte 
krachten bleken echter sterker. Dit gold voor de poli
tieke situatie zowel als voor de omroep. Een speciale 
commissie van de V ARA die over de toekomstige po
sitie van deze omroepveI:eniging moest rapporteren, 
en waarin ook personen uit de oude SDAP-aanhang 
zitting hadden, bepleitte een omroepbestel dat geba
seerd zou zijn op samenwerkende omroep organen als 
vertegenwoordigers der grote geestelijke en maat
schappelijke stromingen. Het democratisch-socialis
me, zowel partij als vakbeweging, zou via een eigen 
omroeporgaan in dit bestel vertegenwoordigd moeten 
zijn. En zo is het gegaan. 
Een nationale omroep, zoals door de 'vernieuwers' 
voorgestaan, heeft alleen op papier bestaan. De voor
oorlogse omroeporganisaties zijn van meet af aan bij 

de naoorlogse omroep betrokken geweest en slaagden 
er snel in hun positie uit te bouwen. De strijd tussen 
beide concepties werd in de praktijk uitgevochten over 
de aard van een compromis, en met name over compe
tenties van de omroeporganisaties met betrekking tot 
het restant van de nationale omroepgedachte: de aan 
de organisaties opgelegde samenwerking en een aan
vullende programmering. In de hiertoe in 1947 opge
richteNederlandsche Radio Unie was bijna niets meer 
van de eerder geformuleerde denkbeelden van een na
tionale omroep terug te vinden. Weliswaar was de 
NRU gericht op het uitvoeren van een 'gezamenlijk 
programma', maar het ging om een stichting waarin 
uitsluitend de omroeporganisaties zitting hadden. Bo
vendien had ieder van de grote omroeporganisaties 
een vetorecht: had men principiële bezwaren tegen op
neming van programmastof in het gezamenlijk pro
gramma, dan ging uitzending niet door. Het compro
mis tussen beide concepties stelde dus - bezien al
thans vanuit het standpunt van de nationale omroep 
- niet veel voor. Pas in 1967, toen via de Omroepwet 
de NOS werd opgericht, werd de positie van een geza
menlijke programmering aangescherpt en versterkt. 
Bovendien werd de invloed van de omroeporganisa
ties op dit gezamenlijke programma teruggebracht. 
Deze organisaties kregen slechts de · helft van de 
bestuurszetels van de Stichting in handen; ook organi
saties op maatschappelijk en cultureel terrein kregen 
een aantal zetels toegekend. In de programmaraden 
werd het aandeel van de omroeporganisaties zelfs tot 
een derde teruggebracht.. In zekere zin een erkenning 
dat het algemeen belang iets anders is dan de optelsom 
.van bijzondere belangen, of in Hilversum's jargon: 
dat algemeen belang iets anders is dan 'gezamenlijk
heid'. 
Dit historische uitstapje illustreert dat het idee van een 
nationale omroep voor socialisten geen vreemde ge
dachte is, minder vreemd dan voor confessioneleh. De 
socialistische bovenstroom in het denken over de om
roep is echter sterk bepaald geweest door het confessi
onele denken en handelen. Maar deze voorkeur voor 
het zuilenmodel is ook begrijpelijk: de socialistische 
beweging had zeker in de vooroorlogse tijd het karak
ter van een omvattende sociale beweging. De intensi
teit van de strijd tussen voorstanders van een nationale 
omroep en van een particulier bestel zowel in de jaren 
twintig als veertig maakt het echter des te verbazing
wekkender dat de huidige ontmanteling van de NOS 
- het restant van de nationale omroep - en de her
wonnen zeggenschap door de zuilen over het 'geza
menlijk programma' zich zo geruisloos heeft kunnen 
voltrekken. Eerder laat. zich beargumenteren dat het 
wapen dat tegen de huidige en toekomstige commerci
alisering van het aanbod wordt ingezet, het zuilenmo
del, een anachronisme is geworden, en dat juist een ac
centuering van de nationale omroep functie meer 
perspectief biedt voor de toekomst. 

De identiteitskwestie 
Wanneer een van onze afkortingen niet op de hoogte 
zijnde buitenlander een vakantie had mogen besteden 
aan het kijken naar de Nederlandse televisie en achter-

socialisme en democratie 
nummer 9 

269 september 1985 



socialisme en democratie 
nummer 9 
september 1985 

af had moeten aangeven welke organisatie de linkse 
omroepvereniging zou zijn, dan zou hij lang geaarzeld 
hebben tussen de VPRO en de NOS, maar aan de 
VARA zou hij niet hebben gedacht. Inderdaad, de 
omroepen - waaronder de VARA - die van oudsher 
een stroming vertegenwoordigen, hebben veel aan 
identiteit verloren en hun afstand tot TROS en 
A VRO, omroepen die door hen neutralisme, gebrek 
aan profiel wordt verweten, is nog nauwelijks waar
neembaar. Denkend aan geprofileerde omroeporgani
saties zou men nu vooral bij Veronica, EO en VPRO 
uitkomen. Dit geldt voor de programmering. Voor 
wat de V ARA aangaat, ziet het er niet naar uit dat deze 
omroeporganisatie de komende jaren aan links profiel 
zal winnen. Het beleid is er immers uitdrukkelijk op 
gericht om aan populariteit te winnen onder mensen 
met minder kennis, macht en inkomen. In het Meerja
renbeleidsplan 1984-1989: De V ARA in Perspectief Il 
wordt een sterk accent gelegd op populariteit. Ge
constateerd wordt dat 'een overgroot deel van het Ne
derlandse volk de VARA wel als een (zeer) linkse om
roep ziet, maar dat programmamakers desalniettemin 
voortdurend verlies van identiteit vrezen. Blijkbaar is 
er veel tijd nodig om tot een gezamenlijk inzicht te ko
men dat niet onze identeit ons eerste probleem is, maar 
onze populariteit '6. Veel voorstellen in het beleidsplan 
zijn er dan ook op gericht de klantgerichtheid te ver
groten, waarbij de doelgroep vaak tegelijk wordt gety
peerd als 'links' en 'volks'. 
Dit populariteitsstreven zal in de praktijk de program
mering eerder in 'volkse' , massaculturele dan in linkse 
richting trekken. Het kijkpatroon an de grote massa 
wordt getypeerd door een sterke voorkeur voor amu
sement. Uitbreiding van het aanbod leidt ertoe dat 
men zijn voorkeur nog sterker in het kijkpatroon tot 
gelding brengt, en nog zorgvuldiger om de identiteits
gebonden en 'moeilijker programma's' heen scha
kelt.7 Meedoen in de populariteitsslag betekent dan 
ook onherroepelijk concurrentie via populaire pro
gramma's en programmacategorieën en het op de ach
tergrond raken van de ideologie. De druk in deze rich
ting zal de komende jaren alleen maar sterker worden 
door de opkomst van betaaltelevisie, de satellietom
roep en niet te vergeten de video, die binnen korte tijd 
tot de standaarduitrusting van het gemiddelde huis
houden zal gaan behoren. 
Misschien zal deze koers de V ARA ledenwinst opleve
ren, tegelijk zal het om een onbetrouwbare aanhang 
gaan, die even makkelijk lid wordt van de V ARA als 
van een andere op de voorkeur van het grote publiek 
mikkende omroep. Gaandeweg zal de V ARA zich ver
vreemden van de traditionele aanhang. Deze is - zo 
blijkt uit onderzoek van Felling, Peters en Schreuder 
- nu nog redelijk herkenbaar: het gemiddelde 
VARA-lid stemt links, leest linkse bladen, heeft be
langstelling voor de politiek, denkt economisch en po
litiek egalitair en geeft blijk van een grote verande
ringsgezindheid ten opzichte van de maatschappij. Dit 
beeld wijkt af van het ledenprofiel bij de andere om
roepen. Het TROS-lid is bijvoorbeeld veel minder po
litiek geïnteresseerd en uit op maatschappijverande
ring dan het V ARA-lid, dat op zijn beurt weer veel be-
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daagder en burgerlijker is dan het gemiddelde VPRO
lid. Heeft het V ARA-lid nog een herkenbaar profiel, 
er zijn wel zorgwekkende verschijnselen. Bij Veroni
ca, VPRO en EO gaat het wat hun ledenbestand be
treft om uitgesproken jonge omroepen, KRO, NCRV 
en V ARA neigen daarentegen naar vergrijzing. Hier
naast is er het feit dat de V ARA vooral een omroep is 
van lagere employées, en arbeiders zich meer aange
trokken voelen tot neutrale omroepen als TROS en 
VOO.8 Een redelijk herkenbare aanhang dus, maar 
een verouderende aanhang die bovendien slechts ten 
dele overeenstemt met de groepen die men wil berei
ken . Bovendien zegt de herkenbaarheid van de aan
hang niet zoveel over het kijkgedrag. Zo blijkt de in
houdelijke selectie uit het televisie-aanbod niet of nau
welijks te verschillen tussen personen van verschillen
de opleiding of sociale klasse. 9 

Voor de omroep geldt eveneens wat Van den Berg 
voor de politiek signaleerde: de band tussen levensbe
schouwing of klasse en kiesgedrag is verbroken. 10 Of 
deze breuk definitief is, valt niet aan te geven. Maar in 
elk geval is de VARA niet langer een vanzelfsprekende 
keus voor links denkenden en personen met minder 
kennis, macht en inkomen. Als het gaat om arbeiders 
en lager opgeleiden ondervindt de V ARA zware con
currentie van TROS en VOO, als het gaat om links ge
oriënteerden van deze beide omroepen plus AVRO en 
VPRO. Een vanzelfsprekende keuze voor 'links' of 
'het volk' is de V ARA dus niet meer. Ideologie en 
klasse voorspellen niet meer in de mate van voorheen 
de culturele voorkeuren. Ook in de socialistische be
weging hebben processen van ontzuiling en secularisa
tie een belangrijke rol gespeeld. De gesloten sociaal
culturele blokken van eertijds zijn verdwenen en de 
culturele situatie die daarvoor in de plaats is gekomen, 
is veel opener. Er heeft een proces van veralgemenise
ring plaatsgevonden: iedere culturele uiting is in prin
cipe voor ieder bestemd en kan door ieder worden ge
noten. Het carnaval is ook toegankelijk voor ongelo
vigen, mits bereid een feestneus op te zetten. Wel zijn 
er andere scheidslijnen ontstaan, bijvoorbeeld tussen 
jongeren en ouderen. Maar de jeugdcultuur is minder 
omvattend en permanent dan de subculturen die ·van 
oudsher de media bevolkten. 
De traditionele identiteitsomroepen worden alle met 
deze veralgemenisering geconfronteerd. Kijker en 
programmamaker staan onafhankelijker tegenover 
elkaar dan voorheen, vrager en aanbieder kunnen hun 
eigen voorkeur volgen, er is meer een marktsituatie 
ontstaan. In theorie alle ruimte voor grote pluriformi
teit, in de praktijk eerder massacultuur. Zo werkt de 
markt. Maar aan een situatie waarin de vijf grote om
roeporganisaties steeds meer op elkaar gaan lijken, 
ontvalt de ratio van de Omroepwet en straks de Media
wet. Beide wetten willen een omroepbestel dat de cul
turele verscheidenheid in de samenleving weerspiegelt, 
niet alleen door het toelaten van organisaties met van 
elkaar verschillende culturele pretenties, maar ook 
door van hen een programmering te verlangen waarin 
deze identiteiten herkenbaar zijn. De eis dat ieder een 
algemeen programma moet brengen, dat wil zeggen 
zowel informatieve, verstrooiende, culturele als edu-
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catieve programma's moet verzorgen, onderstreept 
dit. Deze eis - gesteld om gelijke mededingingsvoor
waarden te scheppen - was begrijpelijk in een tijd dat 
de vertegenwoordigcle stromingen inderdaad een om
vattend karakter hadden, katholieken een eigen cul
tuur hadden, een eigen visie op het nieuws, enzovoort; 
nu geldt dat misschien nog voor de stroming die de EO 
vertegenwoordigt. Handhaving van deze eis forceert 
ook nieuwkomers als TROS en VOO in dit achterhaal
de zuilstramien. De verschillen in identiteit, terecht 
door de wet benadrukt, zijn tussen de meeste omroe
pen nauwelijks nog waarneembaar en zullen dus waar
schijnlijk verder verminderen, zowel door ontwikke
lingen in de eigen subcultuur als door de interne en ex
terne concurrentie. 
Zo groeit ons bestel paradoxaal genoeg geleidelijk toe 
naar een soort nationale omroep op particuliere 
grondslag, waarin het algemene en samenbindende 
ruimschoots is vertegenwoordigd. De algemene cul
tuur betreft dan wel de grootste gemene deler: de mas
sacultuur. De V ARA, die het 'volk' wil bedienen, zal 
zich zeker in de huidige episode van cultuurrelati
visme, dat respect voor ieders voorkeur eist, niet tegen 
deze ontwikkeling keren. De PvdA hoeft echter niet 
kritiekloos achter de VARA aan te lopen en kan van
wege de grotere distantie een eigen koers ontwikkelen. 

Publieke omroep: particulier en nationaal 
Bij het bepalen van deze koers doen zich veel vragen 
voor; op enkele zal ik ingaan. De eerste betreft de 
plaats van particuliere omroeporganisaties. Een 
substantieel deel van de omroep moet mijns inziens 
voor dergelijke organisaties geréserveerd blijven. Dat 
maatschappelijke, culturele en andere stromingen 
zich publiekelijk kunnen manifesteren, lijkt mij uit 
het oogpunt van vrijheid van meningsuiting inderdaad 
een verworvenheid. De eis van een totaalprogramma 
zou echter dienen te vervallen; zo wordt voorkomen 
dat een identiteit wordt ontwikkeld waar die niet is . 
Alle vrijheid dus voor het brengen van een boodschap, 
maar ook een verplichting daartoe: de programmering 
zal vanuit de identiteit herkenbaar moeten zijn. Dit 
deel van de omroep weerspiegelt de maatschappelijke 
pluriformiteit, maar ook de ontwikkelingen daarin: er 
moeten niet alleen toetredings- maar ook uittredings
voorwaarden zijn, zowel kwantitatieve als kwalitatie
ve. Een zendtijdverdeling die degressief toeneemt met 
het ledental zou de mogelijkheid van identiteitsgerich
te programmering vergroten . I 1 

In dit deel van het stelsel zou de V ARA alle kans krij
gen zich als linkse omroep te manifesteren. De eerder 
gesignaleerde culturele veralgemenisering betekent 
namelijk niet dat de sociaal-democratische boodschap 
minder actueel zou zijn. Wel dat geen sprake meer is 
van een samenvallen van ideologische en culturele 
scheidslijnen. Een socialistische levensstijl bestaat niet 
meer, het socialisme leeft vooral voort als politieke 
boodschap. Aan een omroep die zich vanuit deze 
boodschap richt op het verbeteren van de positie van 
de kansarmen is behoefte genoeg. De dwang in de . 
richting van een massaculturele programmering zou in 
dit stelsel echter aanzienlijk verminderen. 

In deze eerste poot van het stelsel worden de omroep
organisaties sterker dan in het huidige teruggedrukt 
op hun culturele identiteit en wordt een premie gesteld 
op pluriformiteit in plaats van zoals nu op uniformi
teit: de hoofdzorg is hier dat de boodschap van de 
maatschappelijke stromingen zo goed mogelijk tot 
haar recht komt. In de tweede poot van het publieke 
omroepstelsel staan de omroep/uncties voorop: infor
matie, verstrooüng, kunst en cultuur en educatie, 
waarbij kwaliteit een belangrijke maatstaf is . Bij de 
informatiefunctie gaat het er niet - zoals bij de eerste 
poot - om opinies te beïnvloeden, maar om de graad 
van geïnformeerdheid te verhogen. Daar kan overi
gens bijhoren informatie over de relevante opinies en 
het onderling confronteren daarvan, maar wel steeds 
gericht op het doel van zo goed mogelijk informeren. 
Het gaat om een volwaardig programma, dus de func
tie verstrooiing neemt eveneens een belangrijke plaats 
in. Waar het programma wordt verzorgd door - zo
als de NOS nu - een organisatie zonder leden, spelen 
kijk- en luistercijfers geen overheersende rol, en kun
nen ook aan de geboden verstrooiende programma's 
kwaliteitsmaatstaven worden aangelegd. Dit sluit po
pulair amusement niet uit: zoals Yvonne van Baarle en 
Ger Verrips onlangs terecht stelden, zijn kwaliteit en 
populariteit twee afzonderlijke maatstaven. 12 Maar 
het verlost zijn van de druk van de kijkcijfers maakt 
het mogelijk verrijkende ervaringen te bieden in plaats 
van de kijker uitsluitend in diens eigen voorkeur te be
vestigen. Dit geldt ook voor de functie kunst en cul
tuur. Deze 'nationale' omroep is op allen gericht, en 
moet in zijn programmering dus rekening houden met 
bestaande verschillen in niveau en voorkeur . Zal dus 
ook een pluriform kunstbegrip hanteren, echter bin
nen deze gegevenheden niet de gemakkelijkste weg 
kiezen maar steeds streven naar een horizonverrui
ming, wie ook de doelgroep is. Een deel van het aan
bod wordt zo welbewust overgelaten aan de commer
cie. Het publieke stelsel verkoopt zich dus niet - zoals 
nu - . uit door de commercie met gelijke wapens te 
bestrijden, maar programmeert vanuit eigen maatsta
ven. 
Voor socialisten moet ook zo'n 'nationaal program
ma' aantrekkelijk zijn. Het verhoogt het kennisniveau 
en draagt bij tot de culturele ontplooiing van degenen 
die daarin een achterstand hebben. Tegenover het hui
dige cultuurrelativisme, leidend tot passiviteit ten op
zichte van culturele voorkeuren, wordt zo een concep
tie geplaatst waarin het oude 'Bildungsideal' in eigen
tijdse vorm centraal staat. Een omroepstelsel dat zo 
meer wordt gericht op cultuurpolitieke doeleinden zou 
wel eens veel meer aan cultuurspreiding kunnen bij
dragen dan traditionele instellingen als schouwburg en 
concertzaaL 13 Op deze wijze zou werkelijk een tegen
wicht worden geboden tegen het aanbod dat wordt ge
regeerd door commerciële overwegingen. 
Cruciaal voor de tweede poot van het omroepbestel is 
dat hij onafhankelijk is van de eerste, anders kan hij 
nooit tot volwaardigheid uitgroeien. Deze onafhanke
lijkheid dient dan ook in de beheersstructuur tot uit
drukking te komen. Een stichting bijvoorbeeld, waar
van de bestuursleden wel affiniteit hebben met de be-
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trokken functiegebieden maar à titre personnel door 
de minister van WVC worden benoemd. De invulling 
van het algemeen belang dat deze organisatie geacht 
wordt te dienen, wordt zo niet - zoals bij de huidige 
NOS - bepaald door de bijzondere belangen, maar 
gelegd waar hij hoort: bij de minister, gecontroleerd 
door het parlement. Het is ook een erkenning van het 
feit dat, in een tijd van snel in kwantiteit toenemend 
aanbod via de media, een cultuurpolitiek nodig is die 
er op gericht is een aantal belangrijke functies te waar
borgen. Dat het hier om een verantwoordelijkheid van 
de overheid gaat, kan niemand ontkennen. Wel kan 
men vrezen dat hierdoor een ontwikkeling naar een 
staatsomroep wordt ingezet, dat de overheid bijvoor
beeld bepaalt wat kwaliteit is en wat niet. De proble
matiek ligt hier echter niet anders dan bij het beleid ten 
aanzien van de kunsten, waar de overheid zich nor
maal gesproken onthoudt van artistieke oordelen en 
deze legt bij instellingen als de Raad voor de Kunst. 
Dit laat overigens onverlet dat een politieke invloed 
wordt uitgeoefend op budget en samenstelling van de 
betreffende instelling. Die invloed is mijns inziens 
volstrekt legitiem: het oordeel over het algemeen be
lang staat niet los van politieke uitgangspunten. 
Deze schets van een nieuw omroepstelsel is niet com
pleet; er resteren nog vele vragen. In rapporten als van 
de Commissie-Van Doorn l4 en de WRR, waar veel 
van het bovenstaande op is gebaseerd, zijn mogelijke 
antwoorden gegeven. De eerste zorg is echter dat über
haupt enige bereidheid ontstaat om een alternatief te 
overwegen. Van VVD en CDA is in dit opzicht weinig 
origineels te verwachten. De VVD zoekt vernieuwing 
uitsluitend in commerciële omroep, en de zorg van het 
CDA betreft bescherming en versterking van het be
staande stelsel. Van de PvdA mogen originelere denk
beelden worden verwacht. De komende discussie over 
het verkiezingsprogramma zou ook hierover moeten 
gaan. 

Noten 
1. Wetenchappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sa

menhangend mediabeleid, Rapporten aan de Regering 

Zesde jaarboek voor het democratisch sociaUsme 

In dit nieuwe jaarboek staan de politieke verhoudingen - en 
de plaats van de Partij van de Arbeid daarin - centraal. An
deweg en Hillebrand verkennen de electorale lotgevallen van 
de partij sinds 1945. A nneke Visser gaat in op de kabinetsfor
maties waarbij de PvdA, na 1958, nogal eens buiten de boot 
is gevallen. Madeion de Keizer belicht de (radicale?) invloed 
van het verzetsblad Het Parool op de totstandkoming van de 
PvdA in 1946. 
Voorts aandacht voor het communisme-debat in de Socialis-
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nr. 24, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982, blz. 222 
en 226. 

2. Bestuur van de Omroepvereniging V ARA, De VARA in 
perspectief l/; Meerjaren beleidsplan 1984-1989, Hilver
sum, 1984, blz. 9. 

3. Koos Vorrink, geciteerd in G. Harmsen, Blauwe en rode 
jeugd; Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Ne
derlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Nijme
gen, Sun Reprint, 1975, blz. 182. 

4. J .H.J. van den Heuvel, De strijd om het Nederlandse 
omroepbestel in de periode 1923-1947, Baarn, Ambo, 
1976, blz. 26. Tenzij anders is aangegeven, is ook voor 
de andere historische gegevens van deze paragraaf geput 
uit dit boek, met name blz. 13-52 en 214-254. 

5. N. Boerma, J.J . van Cuilenburg, E. Diemer, J .J . 
Oostenbrink, J . van Putten, De omroep: wet en beleid. 
Een juridisch-politicologische evalutatie van de Om
roepwet, serie Voorstudies en achtergronden mediabe
leid, nr. M5, ' s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982, blz. 
17. 

6. Bestuur van de Omroepvereniging VARA, op cit., blz. 
23. 

7. L.P.H. Schoonderwoerd en W.P. KnuIst, Mediage
bruik bij verruiming van het aanbod, serie Voorstudies 
en achtergronden mediabeleid, nr . M4, 's-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1982, blz. 145. 

8. A. Felling, J. Peters, O. Schreuder, Profiel gevraagd. 
Omroepen en hun achterban; Baarn, Amboboeken, 
1983, blz. 24-30 en 65-76. 

9. L.P.H. Schoonderwoerd en W.P. KnuIst, op.cit., blz. 
59. 

10. J .Th.J. van den Berg, 'Het dreigend isolement van de 
Partij van de Arbeid', Socialisme en Democratie, ju
li/ augustus 1982, jaargang 39, nr. 7/ 8, blz. 311 en 312. 

11. Voor een verdere uitwerking van deze gedachtengang zie 
het onder (I) aangehaalde rapport, blz. 223-227. 

12. Y. van Baarle en G. Verrips, 'Kwaliteit richtsnoer in het 
kunstbeleid' , Socialisme en Democratie, 1985, nr. 3, 
jaargang 42, blz. 81. 

13 . W.P. KnuIst, Mediabeleid en cultuurbeleid. Een studie 
over de samenhang tussen de twee beleidsvelden, serie 
Voorstudies en achtergronden mediabeleid, nr. MlO, 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij 1982, blz. 32, 33 en 162-
167. 

14. VPRO-Commissie: Aanbevelingen voor een toekomsti
ge omroepstructuur. Nieuwe ontwikkelingen vragen om 
een ander bestel, februari 1981. 

tische Internationale van de jaren dertig en voor de traumati
sche ervaringen met de Spaanse Burgeroorlog 1936-39. Het 
'profiel' is dit jaar aewijd aan George van den Bergh, voor
aanstaand SDAP'er en staatsrechtgeleerde. 

Het zesdejaarboek voor het democratisch socialisme, een ge
zamenlijke uitgave van WBS en Arbeiderspers, kan besteld 
worden door overmaking van! 20, - naar postgirorekening 
34 79 700, ten name van PvdA-brochures, Amsterdam, on
der vermelding van het bestelnummer: 743. 



Kruisraket en Grondwet 

De eventuele plaatsing van kruisraketten in ons land 
roept een groot aantal vragen op. Allereerst natuurlijk 
vragen van veiligheids-politieke aard. Deze betreffen 
een breed scala van belangrijke en ingewikkelde on
derwerpen. Ik noem er enkele: de betekenis van deze 
nieuwe wapens zelf, de ontwikkeling van de kernwa
penwedloop, de implicaties voor de NAVO-strategie, 
de toekomst van de wapenbeheersing, de ontwikke
ling van de Oost/West-verhouding, de relatie van 
West-Europa tot de Verenigde Staten. 
Daarnaast zijn er ook vraagstukken van staatkundige 
aard. Voor kabinet, parlement en politieke partijen is 
het kruisrakettenvraagstuk één van de moeilijkste on
derwerpen geworden, niet in het minst vanwege de 
diepgaande verschillen van mening in onze samenle
ving. Over de bevoegdheid van kabinet en parlement 
om terzake te beslissen valt niet te twisten. Maar het 
zal de nodige wijsheid en inventiviteit vergen om een 
besluit te nemen dat door zijn inhoud, of door de wijze 
waarop het tot stand kwam, de bevolking in ruime ma
te kan overtuigen van zijn noodzakelijkheid dan wel 
onvermijdelijkheid. Een besluit dat aan die norm vol
doet, is niet in zicht. 
Het lijdt geen twijfel of de kiezers zullen zich bij de 
aanstaande verkiezingen in belangrijke mate door dit 
vraagstuk laten motiveren bij het uitbrengen van hun 
stem. Met name de CDA-kiezers, die bij de vorige ver
kiezingen nog rijkelijk in het ongewisse waren over het 
standpunt van hun partij, mogen nu wat meer duide
lijkheid verwachten. 
Indien de huidige coalitie haar meerderheid verliest, 
ontstaan grote problemen voor de coalitievorming, 
lees: voor de bestuurbaarheid van het land en de conti
nuiteit van de Nederlandse buitenlandse politiek. Het 
zou struisvogelpolitiek zijn om te trachten dit pro
bleem op te lossen door over het eigen graf te regeren . 
Theoretisch bestaat de kans dat de volgende verkiezin
gen twee partijen tot kabinetsvorming roepen waar
van één alleen regeren wil als er wèl en de ander als er 
geen raketten komen. Daartussen is geen compromis 
(een paar raketten) waarschijnlijk. Aangezien ons 
land nog een paar andere problemen het hoofd heeft te 
bieden, zullen alle betrokkenen zich nog nader hebben 
te bezinnen op de wijze waarop zij met deze politieke 
problemen willen omgaan. 

De Grondwetsdiscussie 
Afhankelijk van de politieke keuzen, die rond 1 no
vember 1985 worden gedaan, zal daarna een vraag
stuk aan de orde kunnen komen dat voor de beslissing 
over al dan niet plaatsen van het grootste belang kan 
zijn. Dat is de staatsrechtelijke vraag of de plaatsing 
van Amerikaanse raketten in ons land onder Ameri-

kaanse zeggenschap te rijmen valt met ons constitutio
neel bestel. Thans kan deze problematiek op zijn best 
voorlopig en uitsluitend in theoretische zin worden 
besproken. Er is nog geen definitief besluit en dus ook 
geen concrete uitwerking in een overeenkomst met de 
Verenigde Staten die ter goedkeuring aan het parle
ment is voorgelegd. 
Het politieke belang van de constitutionele toetsing is 
dat wanneer zou blijken dat het plaatsen van deze ra
ketten strijdigheid met de Grondwet oplevert, het par
lement het plaatsingsverdrag met tweederde meerder
heid moet goedkeuren. Levert plaatsing geen conflict 
op met de Grondwet dan kan de goedkeuring met een 
eenvoudige meerderheid plaatsvinden. 
Nu hebben cynici al meermalen opgemerkt dat, gege
ven deze stand van zaken, de parlementariërs die 
plaatsing van raketten nodig achten waarschijnlijk 
een eenvoudige meerderheid voldoende zullen achten, 
terwijl de tegenstanders van plaatsing uit meer dan 
normale zorg om het constitutioneel bestel een gekwa
lificeerde meerderheid zulIen verlangen. De dilem
ma's die hierbij in extreme gevallen aan de orde kun
nen komen, zijn treffend beschreven door P.J. Oud: 
'Gesteld eens dat bij een wetsontwerp, dat een der 
hoekstenen van het buitenlands beleid der Regering 
vormt, wel een meerderheid, doch geen meerderheid 
van tweederde met de Regering meegaat, wat dan? De 
Regering kan dan trachten zich door middel van een 
kamerontbinding alsnog de vereiste meerderheid te 
verschaffen, doch als dit mislukt, zijn de constitutio
nele middelen uitgeput. Het voeren van het door de 
meerderheid gewenste beleid is dan uitgesloten en 
daarmede het parlementaire stelsel in zijn hart aange
tast en een tijdperk van onmacht in het buitenlands be
leid ingeluid, dat ernstige gevolgen kan hebben. Ge
looft men niet, dat bij een dergelijk vooruitzicht voor 
de Regering en kamermeerderheid de verleiding groot 
zal zijn om het met de Grondwet niet al te nauw te ne
men en te verklaren, dat de overeenkomst geen afwij
king van de Grondwet inhoudt en derhalve voor haar 
goedkeuring slechts een gewone meerderheid vordert? 
Zo zullen Regering en Staten-Generaal zich gesteld 
kunnen zien voor de keuze, of datgene wat zij als 
's lands hoogste belang zien te schenden of ontrouw te 
worden aan hun eed op de Grondwet' (P .J. Oud, Con
stitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlan
den, 11; p. 332-333) 
Het CDA-Kamerlid J.S.L. Gualthérie van Weezei 
heeft al publiekelijk laten weten dat in de huidige om
standigheden het naleven van de Grondwet niet zijn 
hoogste prioriteit zal hebben. Ik acht die opvatting 
niet representatief: één koekoek maakt nog geen zang. 
De discussie over de grondwettelijkheid van eventuele 
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plaatsing van kruisraketten wordt immers in laatste 
instantie gevoerd door deelnemers, die allen trouw 
aan de Grondwet beloofd of gezworen hebben. Zij 
zullen deze toetsing serieus verrichten. Sprak niet de 
huidige liberale leidsman Nijpels: ' ... wij leven hier 
niet in een bananenrepubliek'? 
Bij deze afweging zullen politieke tegenstanders van 
plaatsing wellicht tot de conclusie komen dat een des
betreffend verdrag met eenvoudige meerderheid kan 
worden goedgekeurd. Sommige voorstanders van 
plaatsing zullen wellicht vaststellen dat de Grondwet 
plaatsing slechts met een gekwalificeerde meerderheid 
toelaat. Anderen zullen twijfel hebben. In het verle
den was het feit dat twijfel bestond, voor regeringen 
voldoende om zelf op goedkeuring met tweederde 
meerderheid te insisteren. 

De adviesaanvraag van het kabinet (5 oktober 1983) 
en het advies van de Raad van State (23 december 
1983) 
Op 5 oktober 1983 heeft het kabinet de Koningin ver
zocht om een adviesaanvraag aan de Raad van State te 
willen voorleggen. De Raad heeft op dit verzoek om 
advies positief gereageerd. Hij meende dat het feit dat 
hij eventueel - namelijk indien tot plaatsing zou zijn 
besloten - geroepen zou worden zijn mening over het 
voorstel tot goedkeuring van het te sluiten verdrag te 
geven, preadvisering over de grondwettelijke aspecten 
van de eventuele plaatsing niet in de weg stond. Uiter
aard geschiedde zulks onder voorbehoud van het uit
eindelijke oordeel daarover na kennisneming te zijner 
tijd van de exacte inhoud van het ontwerp-verdrag. 
Of het verstandig was van de regering om de Raad van 
State om preadvies te vragen in een aangelegenheid 
waaromtrent hetzelfde college later zijn onafhanke
lijk oordeel zou moeten geven, is de vraag. Hoe dit zij, 
de onderhavige problematiek is dermate belangrijk, 
maar ook zodanig ingewikkeld, dat het een zorgvuldi
ge afweging alleen maar ten goede kan komen dat wij 
thans de aanvankelijke opvattingen van de Raad ter
zake kunnen overwegen. Waar nodig wordt daarbij 
naar de adviesaanvraag van de regering verwezen. 

Soevereiniteit 
Van verschillende kanten is gesuggereerd dat de plaat
sing van Amerikaanse kruisvluchtwapens op Neder
lands grondgebied een inbreuk op onze soevereiniteit 
zou betekenen. Wat vindt de Raad van State van het 
begrip soevereiniteit? De Raad vindt het begrip soeve
reiniteit een moeilijk te definiëren, en daardoor ge
makkelijk te misbruiken begrip. Hij omschrijft het als 
' ... het met macht verbonden overheidsgezag, dat in 
zijn relatie met andere staten geen gezag boven zich er
kent'. 
Soevereiniteit - een begrip dat als zodanig niet in de 
Grondwet voorkomt - heeft volgens de Raad een 
normatieve betekenis, in die zin dat zij verplicht tot 
verdediging van de onafhankelijkheid van de staat. 
Als zodanig klinkt het begrip op verschillende plaat
sen in de Grondwet door. Soevereiniteit is volgens de 
Raad geen absoluut begrip in die zin ' .. . dat het de 
Nederlandse overheid in geen enkel opzicht en in geen 
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enkele mate vrij zou staan soevereiniteit prijs te ge
ven '. Als dat zo was, zou Nederland volgens de Raad 
geen verdragen kunnen sluiten en geen opdracht van 
overheidsbevoegdheden aan volkenrechtelijke organi
saties mogen verstrekken. 
Men kan de Raad van State gevoeglijk toegeven dat 
soevereiniteit niet makkelijk te omschrijven valt. Er 
valt echter, zeker aan de hand van de geschiedenis van 
onze Grondwet, om niet te spreken van de overvloedi
ge staats- en volkenrechtelijke literatuur, wel iets meer 
over te zeggen dan dat het een moeilijk begrip is. Voor 
de hand ligt bijvoorbeeld dat soevereiniteit betekent 
dat geen andere staat overheidsgezag over ons land en 
in ons land kan uitoefenen waaraan het Nederlandse 
overheidsgezag ondergeschikt is. De Nederlandse 
staat komt hier te lande de macht toe tot wetgeving, 
tot bestuur en tot rechtspraak. Deze bevoegdheden 
komen hier te lande niet toe aan België, de Bondsrepu
bliek ofhet Verenigd Koninkrijk. Bij mijn weten is het 
nooit bij iemand opgekomen de uitoefening van over
heidsmacht van een ander land hier te lande mogelijk 
te maken met uitschakeling van de uiteindelijke natio
nale zeggenschap. Niet voor niets reageert het huidige 
kabinet zeer krachtig nu Duitse justitiële functionaris
sen bij herhaling op Nederland grondgebied hande
laars in verdovende middelen opsporen, zonder zelfs 
maar de Nederlandse autoriteiten te hebben ingelicht! 
Op het hierboven genoemde principe bestaat slechts 
één volop te waarderen uitzonderlijk: soevereiniteits
overdracht aan volkenrechtelijke organisaties is moge
lijk. Samen met andere landen kan ons land volken
rechtelijke organisaties in het leven roepen waaraan 
gedeeltelijk soevereiniteit wordt overgedragen. 
De opmerking van de Raad dat elk 'internationaal ver
drag' , dat wil zeggen elke overeenkomst met een ande
re staat, gepaard gaat met verlies aan nationale soeve
reiniteit behoeft dan ook precisering. In het algemeen 
zullen verdragen met andere staten afspraken bevat
ten over de wijze waarop zij beide hun overheidsgezag 
zullen aanwenden. Zodanige keuzen voor het aanwen
den van overheidsgezag moet de Nederlandse over
heid ook hier te lande bij voortduring doen. Daardoor 
berooft zij zichzelf niet van soevereiniteit maar brengt 
zij deze juist tot uitdrukking op een wijze waarvan ver
wacht mag worden dat daarmee de Nederlandse sa
menleving gediend is. Soevereiniteit krijgt pas beteke
nis in zijn uitoefening. Ook in verdragen met andere 
landen zal nooit sprake zijn van onderschikking van 
Nederlands overheidsgezag aan het gezag van een an
dere staat maar eventueel van afspraken over de wijze 
waarop van deze macht door de betrokken staten ge
bruik zal worden gemaakt. Dit leidt niet tot soeverei
niteitsverlies aan een andere staat. Integendeel, beide 
maken op een voor ieder van hen meer produktieve 
manier van hun soevereiniteit gebruik. 
Overdracht van soevereiniteitsbevoegdheden aan vol
kenrechtelijke organisaties leidt wel tot soevereini
teitsverlies. Daarover hoeft men niet te treuren. Men 
krijgt er meer voor terug. Als dat niet zo is, zal men 
uiteraard niet toetreden. 
De conclusie die de Raad aan zijn beschouwing op dit 
punt verbindt, is ' ... dat het enkele/eit dat bij verdrag 



nationale soevereiniteit wordt beperkt C.q. daarop in
breuk wordt gemaakt niet betekent dat zodanig ver
drag, als in strijd met de Grondwet, niet zou mogen 
worden gesloten'. Het lijkt of hier verdragen met an
dere staten en verdragen met volkenrechtelijke organi
saties weer onder één noemer worden gebracht. Daar
tussen is echter, zoals betoogd, onderscheid te maken. 
De bepaling waarbij opdracht van bevoegciheden aan 
volkenrechtelijke organisaties werd mogelijk ge
maakt, dateert uit de tijd waarin de Grondwet nog na
drukkelijk onderscheid maakte tussen 'overeen
komsten met andere mogendheden en met volken
rechtelijke organisaties' . Het is in dat licht onbegrijpe
lijk dat de Raad in het advies dit onderscheid niet on
derkent. 

Soevereiniteitsoverdracht 
Na de bovenvermelde conclusie te hebben getrokken 
onderzoekt de Raad de vraag of een verdrag waarbij 
soevereiniteit wordt prijsgegeven, op die grond reeds 
een afwijking van de Grondwet oplevert. In dat geval 
is immers goedkeuring van tweederde van het aantal 
uitgebrachte stemmen nodig (art 91, lid 3). 'In de 
staatsrechtelijke literatuur', zo merkt de Raad op, 
'komt men wel de mening tegen, dat elke soevereini
teitsoverdracht en elke soevereiniteitsafstand een af
wijking in de zin van het huidige artikel 91, derde lid, 
is. ' De Raad verwijst hierbij naar Duynstee. 
Zelf is hij eëhter een andere opvatting toegedaan die 
als volgt wordt onderbouwd. De argumentatie is intri
gerend. 
a) Tijdens de voorbereiding van het Verdrag betref
fende de Europese Defensiegemeenschap (EDG
verdrag) vroeg de regering aan de Staatscommissie
Van Schaik ' ... of het Verdrag zover zou kunnen gaan 
dat daarbij wordt afgeweken van bepalingen van de 
Grondwet'. 
b) De Staatscommissie meende dat de regering ook bij 
het tot stand brengen van verdragen aan de Grondwet 
was gebonden. 
c) Of het voorgenomen verdrag van de Grondwet af
week, kon de Staatscommissie niet beantwoorden om
dat de inhoud van het verdrag niet vaststond. 
d) Ter voorkoming van moeilijkheden werd aanbevo
len een artikel in de Grondwet op te nemen, inhouden
de dat een verdrag waarvan de inhoud niet met de 
Grondwet in overeenstemming zou zijn door de 
Staten-Generaal goedgekeurd zou kunnen worden 
met tweederde van de uitgebrachte stemmen. 
e) Dit artikel is toen ingevoerd. 
f) Bij de stemming over het EDG-verdrag is het artikel 
toegepast. 
Mij dunkt dat. de Staatscommissie-Van Schaik zich 
wijs opstelde. Nogmaals: verdragen mogen niet strij
dig zijn met de Grondwet; wij kennen het verdrag niet; 
neem dus voor het geval het strijdig zou zijn met de 
Grondwet een artikel in de Grondwet op waarbij zo
danig verdrag met gekwalificeerde meerderheid kan 
worden goedgekeurd. 
De Raad van State valt echter iets anders op:' ... de 
Staatscommissie meende de vraag of een verdrag 
waarbij een internationale krijgsmacht wordt in-

gesteld afwijkt van de Grondwet niet te kunnen beant
woorden zonder de inhoud te kennen. Indien de 
Staatscommissie de mening zou zijn toegedaan, dat 
een verdrag waarbij nationale soevereiniteit wordt be
perkt op die grond een afwijking van de Grondwet zou 
inhouden zou de gestelde vraag niet onbeantwoord 
zijn geb/even'. 
Het is de moeite waard deze redenering enkele malen 
goed te lezen. Omdat de Staatscommissie - terughou
dender dan de Raad van State in het geval van-de 
kruisraketten - niet wilde adviseren over een verdrag 
waarvan zij de tekst niet kende, omdat zij vervolgens 
zei dat de regering zich bij het afsluiten van verdragen 
aan de Grondwet moet houden, en adviseerde voor het 
geval een verdrag strijdig zou zijn met de Grondwet 
een grondwettelijke voorziening te treffen, daarom 
zou zij niet van mening geweest zijn dat een verdrag 
waarbij nationale soevereiniteit wordt beperkt, een af
wijking van de Grondwet inhoudt. Dit is al merkwaar
dig; merkwaardiger is dat de Raad deze conclusie niet 
eens expliciet trekt. Hij zegt slechts: ' ... dan zou deze 
vraag niet onbeantwoord zijn gebleven'. 
Overigens is de Raad van mening dat afwijking van de 
Grondwet zich pas voordoet wanneer verdragsbepa
lingen niet in overeenstemming zijn met specifieke 
grondwetsbepalingen. Geheel bevredigen kan deze 
opvatting niet. Ons constitutioneel bestel omvat meer 
dan alleen de tekst van de huidige Grondwet. Zo is bij
voorbeeld de regel dat een kabinet of een bewindsper
soon aftreedt als de Tweede Kamer zijn wantrouwen 
uitspreekt niet in de Grondwet te vinden. Hier en el
ders krijgt de Grondwet slechts betekenis door zijn ge
schiedenis erbij te betrekken. 
De Raad maakt nog de opvallende kanttekening dat 
'. . . bij het onderzoek van een grondwetsartikel de 
daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten C.q. 
strekking mede in aanmerking moeten worden geno
men'. De Raad merkt zulks niet op ten aanzien van de 
bepalingen van het verdrag. Zoekt hij hier ruimte of 
juist beperking? 
Omdat de Raad van mening is dat afwijking van de 
Grondwet zich pas voordoet wanneer verdragsbepa
lingen niet in overeenstemming zijn met specifieke 
grondwetsbepalingen, toetst hij het voornemen van de 
regering aan de artikelen 92, 96, 97 en 98 en additio
neel artikel XI van de Grondwet. 

Optlracht van bevoegdheden aan volkenrechtelijke 
organisaties 
Artikel 92 luidt als volgt: 'Met inachtneming, zo no
dig, van het bepaalde in artike/91, derde lid, kunnen 
bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organi
saties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en recht
spraak worden opgedragen. ' 
Het artikel beoogt de overdracht van bevoegdheden 
van de Nederlandse staat aan volkenrechtelijke orga
nisaties mogelijk te maken. Het is in 1953 in de Grond
wet opgenomen en sedertdien gehandhaafd, ook bij 
de laatste algemene grondwetsherziening waarbij de 

. omvang van de Grondwet drastisch werd beperkt. 
Ogenschijnlijk dus een belangrijk artikel. De Raad 
van State gaat ervan uit dat er in de overeenkomst, die 
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het plaatsen van kruisraketten in ons land mogelijk 
moet maken, sprake zal zijn van opdracht van 
bestuurlijke bevoegdheden. Dat zou volgens de 
Grondwet mogelijk zijn aan volkenrechtelijke organi
saties. 
Nu vormen, zoals bekend, de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika geen volkenrechtelijke organisatie, 
waarvan Nederland lid is, maar een staat. De toetsing 
aan specifieke grondwetsartikelen zou dus tot moei
lijkheden kunnen leiden. Deze doen zich echter vol
gens de Raad van State niet voor. Artikel 92 blijkt ver
rassenderwijs geen betekenis te hebben! 
Het feit dat de Grondwetgever opdracht van over
heidsbevoegdheden aan volkenrechtelijke organisa
ties heeft toegelaten, betekent volgens de Raad niet 
dat zodanige opdracht aan anderen niet is toegestaan. 
Wat is namelijk het geval? Uit de geschiedenis van het 
artikel blijkt dat de Commissie- Van Eysinga, de 
Commissie-Van Schaik en de toenmalige regering de 
mening waren toegedaan ' ... dat voor opdracht van 
overheidsbevoegdheden aan internationale organen 
eigenlijk geen grondwettelijke grondslag nodig was'. 
Ook deelde een later kabinet de zienswijze van de 
Staatscommissie-Cals/Donner ' ... dat ook zonder 
een dergelijke grondwettelijke bepaling overdracht 
van overheidsbevoegdheid aan internationale organen 
mogelijk is, nu de bevoegdheid daartoe uit de overige 
bepalingen inzake verdragen kan worden afgeleid . .. 
( ... ). Nu het in casu betreft een grondwetsbepaling die 
slechts (I) beoogt de constitutionaliteit van hetgeen er
in is bepaald buiten twijfel te stellen, acht het college 
een a contrario interpretatie niet juist. ' 
Zo is het dus: omdat de Grondwetgever ondanks de 
adviezen van commissies het bij herhaling nodig vond 
om expliciet te bepalen dat bevoegdheden aan interna
tionale organen kunnen worden opgedragen, mag het 
aan iedereen en aan alles. De Grondwetgever beoogde 
immers slechts buiten twijfel te stellen dat iets wat vol
gens de Grondwet mag, niet in strijd is met de Grond
wet. Ergo, ook wat volgens de Grondwet niet mag, is 
niet in strijd met de Grondwet omdat de Grondwetge
ver het niet nodig heeft geoordeeld dat ook in de 
Gti>ndwet mogelijk te maken. 
Men zou voor deze benadering, die van meer respect 
voor staatscommissies dan voor de Grondwet getuigt, 
nog enig begrip kunnen hebben als het overdragen van 
Nederlandse bevoegdheden aan andere staten de ge
woonste zaak van de wereld was. Daarvoor bestaat 
echter niet een begin van een vermoeden. 
Van enige twijfel omtrent de juistheid van deze exege
tische noodrem laat de Raad van State hier niet blij
ken. Veel later in het advies blijkt toch twijfel te gaan 
knagen: 'Eerder in dit advies heeft de Raad als zijn 
oordeel uitgesproken, dat artikel 92 Grondwet zich er 
niet tegen verzet dat bevoegdheden tot wetgeving, 
bestuur en rechtspraak worden opgedragen aan indi
viduele staten. Ook echter, indien men tot een ander 
oordeel zou komen behoeft niet geconcludeerd te wor
den dat het te sluiten verdrag met artikel 92 Grondwet 
in strijd is. ' 
De Raad verwijst dan naar het feit dat het verdrag met 
de Verenigde Staten uitdrukkelijk wordt gesloten ter 
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uitvoering en ter bevordering van de in het Noord
Atlantische Verdrag overeengekomen samenwerking. 
Dat zulks de juridische situatie zou verbeteren, valt 
echter moeilijk aan te nemen. De NAVO is gebaseerd 
op de beslissingsvrijheid van alle bondgenoten en in 
die zin niet een boven hen gestelde organisatie. Boven
dien blijft de beslissing over inzet van kernwapens bij 
de Verenigde Staten en niet bij de NAVO. Interessant 
is dat de Raad het echter wel 'nodig' vindt het verdrag 
met de Verenigde Staten in NAVO-kader afte sluiten. 
Hierover straks meer. 
Opmerkelijk is nog dat de Raad bij de behandeling 
van dit artikel niet bespreekt wat hijzelf ziet als de 
meest ingrijpende bestuursbevoegdheid waarvan Ne
derland volgens het regeringsvoornemen afstand zal 
doen, te weten de bevoegdheid om gebruik van wa
pens vanaf Nederlands grondgebied te beletten. 

Het in oorlog verklaren van het Koninkrijk 
Artikel 96 schrijft voor dat het Koninkrijk niet in oor
log wordt verklaard dan nadat - zo mogelijk - de 
Staten-Generaal daarmee hebben ingestemd. De be
voegdheid tot het verklaren van oorlog is des rege
rings. 
Het lanceren van op Nederlands grondgebied ge
plaatste kruisraketten levert volgens de Raad niet een 
oorlogsverklaring in de zin van de Grondwet op. Maar 
er bestaat geen twijfel ' ... dat in het geval dat kruisra
ketten van Nederlands grondgebied zouden worden 
gelanceerd de facto de oorlogstoestand reeds zal zijn 
ingetreden '. Dit is volgens de Raad niet anders dan 
wanneer 'andere wapens' (bedoeld zijn waarschijnlijk 
Nederlandse wapens) vanaf Nederlands grondgebied 
worden ingezet. 
Zulks is natuurlijk alleen juist als Nederland daartoe 
zou hebben besloten. Niet ondenkbaar is een scenario 
waarbij elders in de wereld de spanning tussen de Ver
enigde Staten en de Sovjet-Unie oploopt, en door mid
del van (dreiging met) horizontale escalatie van het 
conflict Nederland en Europa in een ongewilde oorlog 
in Europa worden betrokken door middel van lance
ring van Amerikaanse wapens. Men kan zich afvragen 
wat bijvoorbeeld de positie van de Nederlandse rege
ring en het parlement is indien de Verenigde Staten 
besluiten al hun troepen op 'nuclear alert' te stellen, in 
verband met een crisis, bijvoorbeeld in het Midden
Oosten. Daardoor zou bij aanwezigheid van kruisra
ketten niet alleen het Nederlandse defensiebeleid maar 
ook het Nederlands buitenlands beleid van alle zin 
worden beroofd. 
In dit licht zal men waarschijnlijk de volgende opmer
king van de Raad moeten lezen: 'De vraag, of de Ne
derlandse Regering zich dient voor te behouden dat 
zodanig gebruik niet zonder haar instemming mag 
plaatsvinden, is een politieke vraag. ' Maar volgens de 
Raad is artikel 96 van de Grondwet daarbij niet in het 
geding. Zou men niet ook kunnen denken dat de ratio 
van artikel 96 nooit kan zijn dat vreemde mogendhe
den vanuit ons land ons land feitelijk in oorlog kunnen 
verklaren? 



De krijgsmacbt en de onafbankelijkbeid van bet Rijk 
De tekst van artikel 97 luidt als volgt: 
'1. Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht 
mede te werken tot handhaving van de onafhankelijk
heid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondge
bied. 
2. Ook aan ingezetenen die geen Nederlanders zijn, 
kan die plicht worden opgelegd. ' 
De tekst van artikel 98, eerste lid , luidt : 'Tot bescher
ming der belangen van de staat is er een krijgsmacht, 
bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichti
gen. ' 
De Raad van State merkt hierover het volgende op: 
'Hoewel deze bepalingen de overheid niet met zoveel 
woorden opdragen de onafhankelijkheid van het rijk 
te handhaven en het grondgebied tegen aanvallen van 
buiten te verdedigen, ligt de verplichting tot handha
ving en verdediging wel aan deze artikelen ten grond
slag. 'Welaan, zegt de Raad, de in artikel 97 neergeleg
de verplichting wordt niet opgeheven, en ' ... uit dat 
verdrag zal ook niet voortvloeien dat tot opheffing 
van de Nederlandse krijgsmacht zal worden besloten '. 
Of er strijd is met de aan deze artikelen ten grondslag 
liggende opvatting terzake van de handhaving van 's 
lands onafhankelijkheid en van de verdediging van 
zijn grondgebied komt later aan de orde. 
Aan artikel 98, eerste lid, wordt geen commentaar ge
wijd . Zou het denkbaar zijn dat ter verdediging van de 
belangen van de staat het afvuren van kruisraketten 
moet worden tegengegaan? 

Het oppergezag over de krijgsmacbt en de NAVO 
Artikel 98, tweede lid bepaalt dat het oppergezag over 
de krijgsmacht bij de regering berust. De Raad meent 
dat hier met krijgsmacht kennelijk bedoeld is de 
krijgsmacht voor zover die van het Nederlandse over
heidsapparaat deel uitmaakt. Op krijgsmachtperso
neel van vreemde mogendheden dat zich hier te lande 
ophoudt, slaat dit artikel niet. Dat staat uiteraard on
der het oppergezag van zijn eigen regering. 
Ook de eedsformule voor de Koning ('Ik zweer (be
loof) dat Ik de onafhankelijkheid van de staat met al 
Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren ') levert vol
gens de Raad geen grondwettelijke problemen op voor 
het toelaten van kruisraketten onder uitsluitende 
vreemde zeggenschap. 
Kennelijk bekruipt de Raad hier toch het gevoel dat hij 
al te gemakkelijk probeert obstakels te elimineren. 
Want ondanks het feit dat toetsing aan specifieke 
grondwetsartikelen volgens de Raad geen problemen 
oplevert, vraagt hij zich af of uit de plicht tot verdedi
ging van de onafhankelijkheid en het grondgebied van 
de staat conclusies kunnen worden getrokken terzake 
van de verenigbaarheid van het te sluiten verdrag met de 
Grondwet. De Raad beschrijft vervolgens hoe Neder
land in een lange reeks van jaren aanzienlijke beper
kingen van zijn soevereiniteit zou hebben aanvaard. 
Daarbij noemt de Raad de bevoegdheden van de Vei
ligheidsraad, een orgaan van een volkenrechtelijke or
ganisatie, de verplichtingen van het Verdrag van Brus
sel van 17 maart 1947 waarbij Nederland zich jegens 
anderen en anderen zich jegens Nederland tot militaire 

en andere hulp verplichten in het geval van een gewa
pende aanval op Europa. 
De Raad merkt dan op dat het Noord-Atlantisch Ver
drag van 4 april 1949 Nederland andere beperkingen 
oplegt dan het Verdrag van Brussel. Deze beperkingen 
zouden vooral van feitelijke en organisatorische aard 
zijn. 
Het belangrijkste verschil lijkt mij evenwel het juridi
sche verschil. Anders dan in het Verdrag van Brussel is 
de plicht tot het verlenen van militaire bijstand niet 
automatisch , doch afhankelijk van het oordeel van de 
verdragsstaten over de noodzakelijkheid daarvan . Zo
als de Raad terecht vermeldt, kwam dit belangrijke 
voorbehoud voort uit, ik onderstreep, Amerikaanse 
constitutionele bezwaren tegen een automatische ver
plichting tot oorlogsvoering. De Raad voert vervol
gens aan dat dit voorbehoud eigenlijk zijn betekenis 
zou hebben verloren. Dit moet op een misverstand be
rusten . Nimmer heb ik binnen de NAVO, of in enige 
lidstaat, enige twijfel horen uiten aan het behoud van 
nationale zeggenschap over de wijze waarop een land 
aan een conflict zou deelnemen. l 

De Raad bespreekt hier overigens niet het feit dat in 
deze context het meest relevant geacht moet worden, 
namelijk dat er geen nader verdrag met de NAVO 
wordt gesloten maar met een lidstaat van de NAVO. 
Merkwaardigerwijs ook concludeert de Raad tot soe
vereiniteitsverlies vanwege geïntegreerde verdedi
gingsstructuren binnen de NAVO terwijl het buiten 
kijf is dat staten zich desgewenst onmiddellijk aan de
ze structuren kunnen ontrekken. De Raad vermeldt 
dat er nooit twijfel heeft bestaan aan de grondwettig
heid van de verdragen, die aan de Westerse defensie 
vorm en uitdrukking hebben gegeven, behoudens in 
het geval van het EDG-Verdrag leidende tot de instel
ling van een Europees leger. Speciaal met het oog op 
de laatste discussie is de mogelijkheid van soevereini
teitsoverdracht aan volkenrechtelijke organen in dis
cussie gekomen. Het lijkt of de Raad wederom niet 
voldoende onderscheid maakt tussen soevereiniteits
overdracht aan volkenrechtelijke organisaties, zoda
nige - mijns inziens onmogelijke - overdracht aan 
andere staten, en regelingen met andere staten waarbij 
geen soevereiniteitsbeperking kan worden aangeno
men omdat zij de Nederlandse staat geen essentiële 
statelijke bevoegdheden ontnemen. 

De inboud van bet verdrag 
Voor wat dit onderwerp betreft, wil de Raad zich be
perkingen opleggen. Wel vindt hij het 'noodzakelijk' 
dat in het verdrag blijkt dat het sluiten ervan geschiedt 
in het kader van de gemeenschappelijke verdediging 
van het Noord-Atlantisch Verdragsgebied. Dit is na 
het voorafgaande een verrassende wending. Voor deze 
'noodzakelijkheid' levert de Raad twee argumenten. 
Allereerst geeft de Raad toe dat zijn opvatting dat be
voegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak 
ook aan individuele staten kunnen worden opgedra
gen, betwistbaar is: 'Ook echter indien men tot een an
der oordeel zou komen, behoeft niet geconcludeerd te 
worden dat het te sluiten verdrag met art. 92 Grond
wet in strijd is'. Als het maar aan NAVO-landen ge-
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beurt, is er niets aan de hand. Het lijkt of hier de blin
de de lamme moet leiden. Want hoe kan de NAVO, 
een volkenrechtelijke organisatie waarbinnen alle lan
den nadrukkelijk hun eigen beslissingsbevoegdheid 
reserveren, nu als argument dienen dat soevereiniteits
overdracht aan een andere staat niet meer in strijd met 
de Grondwet zou zijn? Of de Nederlandse staat kan 
soevereiniteit aan de Verenigde Staten afstaan, of hij 
kan dat niet. Als hij dat wel kan, is niet in te zien waar
om het noodzakelijk zou zijn dat in NA Va-kader toe 
te staan. Als het niet kan, kan met name het NAVO
kader er geen volkenrechtelijk sausje aan geven dat 
het eerste gebrek zou opheffen. 
Ook dat ziet de Raad; hij acht strijd met de Grondwet 
dan 'moeilijk aanwezig te achten' . Als hij meende dat 
deze strijd zich niet voordeed, had hij zich op dit cru
ciale punt wel categorischer uitgelaten. 
Er is nog een reden waarom de Raad het nodig vindt 
het verdrag te sluiten in het kader van de uit het 
Noord-Atlantische Verdrag voortvloeiende verplich
tingen: 'Deze reden betreft de zeggenschap ten aan
zien van de inzet van de wapens. ' Ook dit argument is 
in het licht van het eerder door de Raad geleverde be
toog opmerkelijk. Waarom ziet de Raad hier proble
men? 'Zonder twijfel zal de beslissing tot al of niet in
zetten van in Nederland geplaatste kruisvluchtwapens 
zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. ' Dat is op zich 
zelf juist en de reden waarom sommige mensen deze 
wapens wel, en anderen ze niet willen heben. 
'Bovendien', zo vervolgt de Raad, 'zou Nederland 
mede aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een 
gebruik dat niet in overeenstemming zou zijn met het 
volkenrecht ( . . . ).' Ook dat is waar maar het levert 
vooral een argument op om plaatsing van deze aan een 
andere staat toebehorende wapens in strijd te achten 
met ons constitutionele bestel. 
Voor dit gebruik in strijd met het volkenrecht zou Ne
derland de weg hebben vrijgemaakt, zo vervolgt de 
Raad, ' ... door vrijwillig afstand te doen van de be
voegdheid om zodanig gebruik vanaf Nederlands 
grondgebied te beletten'. Wederom, ook dit is waar en 
één van de argumenten waarom Nederland niet zon
der meer van deze bevoegdheid afstand kan doen. 
Consultatie binnen de NAVO kan hier niet wezenlijk 
helpen. De Verenigde Staten willen, na consultaties 
met bondgenoten, zelf over de inzet beslissen. Ook dat 
erkent de Raad maar hij meent dat binnen het NA VO
kader een 'optimale' invloed is gegarandeerd. De 
Raad wil zich niet uitspreken over de vraag of in het 
verdrag aan de bestaande procedure aangaande de in
zet van kernwapens in het onderhavige geval elemen
ten (zoals een vetorecht van de Nederlandse regering) 
moeten worden toegevoegd. Hij ziet daartegen geen 
constitutioneel bezwaar. 
De Raad merkt op dat ook nu reeds inzet van Ameri
kaanse wapens, de F-15 vliegtuigen, vanaf Nederlands 
grondgebied zonder Nederlandse toestemming moge
lijk is. Het is waarschijnlijk nuttig hier uitvoeriger Bij
lage 11 van de van de adviesaanvraag van de regering 
aan te halen. 
Over de inzet van Nederlandse F-16 vliegtuigen (met 
nuclaire wapens) en Amerikaanse F-15 vliegtuigen 
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(zonder atoomwapens) wordt, aldus de regering, 
beslist in NA Va-verband. 'Indien zich derhalve een 
situatie zou voordoen dat de Nederlandse regering het 
onwenselijk acht dat zo'n F-15 van Nederlands grond
gebied opstijgt dan zou zij deze situatie slechts kunnen 
voorkomen door op dat moment de Koninklijke 
Luchtmacht aan de NA va te onttrekken. In het voor
beeld van de F-15 zou - zo een dergelijke situatie zich 
ooit zou voordoen - beëindiging van de onderliggen
de (stationerings)overeenkomst het juridische middel 
moeten zijn om inzet vanaf Nederlands grondgebied 
te voorkomen. Dit laatste zou ook opgaan voor de 
kruisvluchtwapens. ' 
Over het verschil tussen een vetorecht en het recht tot 
opzegging wil ik hier niet ingaan. Het lost de constitu
tionele problemen niet op. Overigens ijveren de rege
ringspartijen ervoor het verdrag niet opzegbaar te ma
ken. 
Interessant is nog de slotconclusie van het verslag. De 
Raad meent dat toetsing aan relevante grondwettelij
ke bepalingen ' ... leidt tot de - in afwachting van de 
kennisneming van de exacte inhoud van het eventueel 
te sluiten verdrag voorlopige - slotsom dat artikel 91, 
derde lid van de Grondwet op de goedkeuring van een 
zodanig verdrag niet van toepassing is'. Kennelijk 
acht de Raad het mogelijk dat kennisneming van de 
feitelijke inhoud wel tot de conclusie zal leiden dat ar
tikel91, derde lid, van toepassing zal zijn. Onder wel
ke omstandigheden zulks naar de mening van de Raad 
het geval zou zijn, wordt in het advies niet duidelijk. 

Slotopmerkingen 
Indachtig de uiteenzetting van Oud over de worsteling 
tussen een gewillige geest en politieke begeerte is het 
ook staatsrechtelijk nog wel interessant een woord te 
wijden aan de problematiek, die ontstaat als een even
tueel verdrag niet met tweederde meerderheid zou 
worden goedgekeurd. Stel dat later bij regering of par
lement de overtuiging veld wint dat zulks ten onrechte 
niet is gebeurd, of dat de uitvoering van het verdrag 
tot afwijken van de Grondwet noodzaakt? Deze pro
blematiek is nog recent aan de orde geweest bij de laat
ste algemene Grondwetsherziening. De regering heeft 
toen bij herhaling uiteengezet dat in zo'n geval het ver
drag alsnog - respectievelijk: opnieuw - aan de 
goedkeuring van de Staten-Generaal zal moeten wor
den onderworpen, die terzake met gekwalificeerde 
meerderheid zullen moeten beslissen (Bijlage 11, 15049 
(R 11(0), nr. 10). 
Het is duidelijk dat hierdoor een uiterst gecompliceer
de situatie kan ontstaan. De regering onderscheidt de 
situatie waarin een verdrag inmiddels verbindend is 
geworden voor het Koninkrijk, en de situatie waarin 
zulks niet het geval is. In het laatste geval kan bekrach
tiging achterwege blijven. In het eerste geval zal veel 
afhangen van de concrete omstandigheden. Het 
Weense Verdrag over Verdragenrecht biedt hier een 
juridisch kader voor de beoordeling. 'In het uiterste 
geval resteert als mogelijkheid een wijziging van het 
verdrag of opzegging daarvan, dan wel een wijziging 
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De SPD op weg naar een nieuw veiligheidsbeleid 

Na de verkiezingsoverwinningen in het Saarland en in 
Nordrhein-Westfalen is in de SPD de overtuiging ge
groeid, dat de partij wellicht al in 1987 weer in de rege
ring kan komen, in plaats van in de jaren negentig zo
als door Herbert Wehner voorspeld na de regerings
wisseling van 1982 en de zware verkiezingsnederlaag 
van 1983 - een voorspelling die eigenlijk door nie
mand was aangevochten. Het is inderdaad wonder
baarlijk hoe snel de.SPD de indruk van een aarzelen
de, intern verdeelde en uitgeputte club heeft kunnen 
wegwerken. Dat is ongetwijfeld mede een verdienste 
van Willy Brandt die nieuwe accenten heeft aange
bracht en zoals hij zelf onlangs zei, de SPD weer als 
partij van vrede en ontwapening heeft weten te profl
leren. 1 

Dat neemt echter niet weg dat de partij op program
matisch-inhoudelijk vlak nog slechts bescheiden voor
uitgang heeft geboekt. Het verbeterde image van de 
partij hangt in niet onbelangrijke mate samen met het 
gestuntel van de regering-Kohl en is nog (te) weinig ge
baseerd op het vermogen een alternatief te bieden, 
vooral wat betreft het sociaal-economisch beleid. Jo
hannes Rau, de meest waarschijnlijke kanselierskan
didaat voor 1987, maakt wel een sympathieke indruk, 
maar een denker en staatsman van het postuur van 
Helmut Schmidt is hij niet. Dat hoeft natuurlijk ook 
niet, als hij kan steunen op een partij met ideeën. De 
partij heeft zich ook zeer bewust geworpen op het voe
ren van enkele fundamentele discussies - er wordt ge
werkt aan een nieuw beginselprogramma als vervan
ging van het Godesberger programma van 1959 -, 
maar die dreigen door de onverwachte electorale suc
cessen wat in de verdrukking te raken. Immers: funda
mentele discussies leiden al gauw tot ruzies en ver
deeldheid, en ook tot aandacht in de media voor radi
cale geluiden in de partij, terwijl met het oog op de ver
kiezingen eenheid, gematigdheid en zelfvertrouwen 
gezocht worden. In het belang van een lange termijn
perspectief zal de partij deze neiging tot zelfbeperking 
moeten weerstaan, want daarvoor zijn nieuwe ideeën 
onontbeerlijk. 
Over het veiligheidsbeleid zijn de discussies al tamelijk 
ver gevorderd hetgeen uiteraard samenhangt met de 
catastrofale verwarring en verdeeldheid waaronder de 
SPD leed tijdens de discussies over de 'Nachrüstung' 
(de plaatsing van Pers hing lI's en kruisraketten op 
Westduits grondgebied). In het onderstaande worden 
de belangrijkste thema's uit die discussies in kaart ge
bracht. Meer dan dat wordt hier niet beoogd. Ik heb 
recente publikaties van de SPD bestudeerd, waarge
nomen welke weerklank deze discussies in de West- . 
duitse media hebben gevonden en daaruit enkele con
clusies getrokken, die uiteraard geheel subjectief zijn. 

Er valt te onderscheiden tussen discussies over het vei
ligheidsbeleid in ruime zin, waarvoor een minister van 
buitenlandse zaken gewoonlijk verantwoordelijk is, 
en over het defensiebeleid - het veiligheidsbeleid met 
militaire middelen. De eerste kunnen worden samen
gevat onder het motto 'van ontspanning naar veilig
heidspartnerschap'; de discussies over defensiebeleid 
met 'van "aangepast antwoord" (flexible response) 
naar defensieve verdediging?'. 

Van ontspanning naar veiligheidspartnerschap 
In de beschouwingen over het toekomstige veiligheids
beleid van de SPD wordt sterk de nadruk gelegd op de 
continuïteit met het verleden, dat wil zeggen met de 
'Ostpolitik' van Brandt en Schmidt. Daarbij wordt 
natuurlijk in eerste instantie gedacht aan de grote suc
cessen uit het begin van de jaren zeventig. Na enige 
eerste aarzelende initiatieven in de tijd van de grote 
coaIilie met de CDU (december 1966-september 1969) 
kwam in de eerste jaren van de SPD-FDP coalitie een 
heel netwerk van verdragen tot stand, dat de verhou
dingen tussen de Bondsrepubliek en Oost-Europa nor
maliseerde en daarmee de weg effende voor onderhan-. 
delingen tussen de blokken in Wenen (MBFR) en Hel
sinki (CVSE). Het Verdrag van Moskou (augustus 
1970) effende de weg voor het Verdrag met Polen (de
cember 1970), de Viermogendhedenovereenkomst 
van september 1971 over Berlijn en het 'Grundlagen
vertrag' met de DDR van december 1972. Deze succes
sen in de 'Ostpolitik', die West-Duitsland ook in 
West-Europa (met name tegenover Frankrijk) een be
tere positie verschafte, vertegenwoordigen nog steeds 
een aanzienlijk kapitaal, waarmee de SPD (en de 
FDP) kan woekeren. Tegelijk moet echter on
derstreept worden, dat deze successen alleen mogelijk 
waren door de steun van de Verenigde Staten (en ook 
van Frankrijk en Groot-Brittannië). Daarover zijn al
le betrokkenen het eigenlijk wel eens: niet alleen 
Scheel, Bahr en Brandt, maar ook Nixon en Kissinger 
waren architecten van de 'Ostpolitik' (in mei 1972 on
dertekenden Nixon en Bretinev de SALT I overeen
komst).2 Als beginpunt van deze ontwikkeling wordt 
veelal het jaar 1967 genoemd. Helmut Schmidt laat 
geen kans voorbij gaan om te wijzen op het belang van 
de aanvaarding door de NAVO van het rapport
Harmei in dat jaar, waardoor ontspanning officieel 
onderdeel van het Westers beleid werd. 'HarmeI' is de 
formule waarnaar tegenwoordig in SPD-kring veelvul
dig wordt teruggegrepen, zowel om te onderstrepen 
dat ontspanning nog steeds officiële NAVO-politiek 
is, als om te pleiten voor een nieuwe initiatief op dit 
terrein. 
Voordat men echter een nieuw begin kan maken moet 
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eerst geanalyseerd worden waar en waarom de eerste 
fase van ontspanningspolitiek in het midden van de ja
ren zeventig is vastgelopen. Dit is niet de plaats om uit
gebreid antwoord te geven op die vraag, maar de ana
lyse die Berndt von Staden, onder het SPD-FDP be
wind onder andere ambassadeur in Washington, pre
senteert, verschaft waarschijnlijk een 'mehrheitsfähi
ge' formulering. Beide partijen, zo zegt hij, vooral 
echter de Sovjet-Unie, hebben de ontspanningspoli
tiek op basis van evenwichtigheid niet consequent vol
gehouden. Na Vietnam en Watergate leken de VS zo 
zwak en aarzelend, dat de SU de verleiding niet kon 
weerstaan om vooral in de Derde Wereld waar zich 
mogelijkheden voordeden, haar invloed uit te brei
den. Daarbij onderschatte de SU het regenereringsver
mogen van de VS: 'De conservatieve aardverschuiving 
van 1980 was niet in de laatste plaats het gevolg van 
een verkeerd berekende Sovjet politiek '. 3 Men mag nu 
hopen dat beide grote mogendheden uit de ontwikke
lingen van de laatste vijftien jaar geleerd hebben en 
wel vooral, dat geen van beide in staat is om beslissen
de voordelen ten opzichte van de ander te verwerven. 
Dat is al sinds het midden van de jaren zeventig kern
thema van het veiligheidspolitieke denken in de SPD. 
Egon Bahr, die in de jaren zestig de formule 'Wandel 
durch Annäherung' ontwikkelde, zorgde ervoor dat 
'gedeelde veiligheid' en 'veiligheidspartnerschap' niet 
alleen in de Westduitse - en Duits-Duitse - politiek, 
maar ook op internationaal niveau verankerd werden 
(onder andere in het rapport van de Commissie
Palme). Het nieuwe concept is minder programma
tisch dan het eerste, dat een nogal optimistische in
schatting impliceerde van de mogelijkheid om de ver
houdingen in het Oostblok via ontspanning te veran
deren (maar daardoor ontspanningspolitiek ook voor 
rechtse kringen aanvaardbaar maakte) . Gedeelde vei
ligheid is geen programma, maar een interpretatie van 
de werkelijkheid - een interpretatie die coöperatief 
veiligheidsbeleid noodzakelijk en vanzelfsprekend 
maakt. 4 

De voorstellen van de Commissie-Palme zijn voor
beelden van dergelijke coöperatieve veiligheidsmaat
regelen. Recentelijk heeft de SPD met verschillende 
partijen in Oost-Europa gemeenschappelijke werk
groepen gevormd, die vergelijkbare voorstellen ont
wikkelen. De SPD-fractie in de Bondsdag heeft met de 
politieke leiding van de SU afgesproken een werk
groep in te richten die zich zal bezig houden met de 
vermindering van bewapeningsuitgaven ten gunste 
van de Derde Wereld. Met vertegenwoordigers van het 
Poolse parlement zal een andere werkgroep discussië
ren over voorstellen voor vertrouwenwekkende maat
regelen. Onlangs is op een persconferentie in Bonn in 
aanwezigheid van het SED-Politbureau-lid Axen een 
voorstel van SPD en SED gezamenlijk gepresenteerd 
voor het inrichten van een chemische-wapensvrije zo
ne in Europa. 
De status van dit soort diplomatie op partij niveau 
blijft uiteraard wat vaag. SPD-Bondsdaglid Karsten 
Voigt presenteert het als voorbereiding op toekomstig 
regeringsbeleid en tevens als middel om de huidige re
gering onder druk te zetten. 5 Vooral dat laatste is deli-
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caat, omdat het gemakkelijk de SPD het verwijt ople
vert zich instrument te maken van andere regeringen 
en vooral van de SU. In een land met een sterke anti
communistische traditie als de Bondrepubliek is dat 
een verwijt dat aanzienlijke schade kan aanrichten. 
Opmerkelijk bij deze initiatieven is, dat de SPD waar
schijnlijk wel de instemming heeft van haar zusterpar
tijen in West-Europa, maar vooralsnog alleen in de 
weer is . Dat is een werkwijze die overeenkomt met de 
'Ostpolitik' uit het begin van de jaren zeventig. Toen 
ging het echter nog vooral om specifiek Duitse proble
men en zoals we gezien hebben was ondersteuning 
door de VS een absolute voorwaarde voor het berei
ken van succes. Daarmee komen we bij een echt dilem
ma voor de SPD: zolang er geen steun komt uit Was
hington hangen alle voorstellen en initiatieven in de 
lucht. Het enig denkbare alternatief is een nieuwe ont
spanningspolitiek, die gedragen en gestuwd wordt 
door politieke samenwerking in West-Europa. De 
SPD onderzoekt deze mogelijkheid (in Westduitse 
ogen betekent dat vooral het zoeken naar samenwer
kingsvormen met de Fransen) en heeft in de afgelopen 
jaren bij diverse gelegenheden getracht zich Europees 
te profileren ten opzichte van de pro-Amerikaanse 
houding van de CDU. Gezien de ontwikkelingen in 
Europa is het echter maar al te begrijpelijk dat slechts 
weinigen alles op deze kaart willen zetten en dat de 
twijfel overheerst, of een nieuwe ontspanningspolitiek 
zonder actieve steun van de VS op gang kan komen. 6 

Van 'aangepast antwoord' naar defensieve verdedi
ging? 
De discussies over de militaire poot van het veilig
heidsbeleid, het beleid met betrekking tot de Bundes
wehr en de NAVO, worden gevoed vanuit nogal onge
lijksoortige bronnen en bevatten daardoor meer po
tentiële strijdpunten dan die over de ontspanningspo
litieke poot. Grofweg kan onderscheiden worden 
tussen invloeden vanuit de vredesbeweging, geconcen
treerd op kernwapens en op de rol van de VS - met 
soms sterk anti-Amerikaanse accenten; dan is er een 
tamelijk actieve inbreng van onderzoekers die zich be
zig houden met het ontwerpen van alternatieve militai
re strategieën; en tenslotte is er uiteraard de defensie
establishment van de partij, Bondsdagleden en oud
ministers van defensie als Hans Apel die weliswaar 
niet allemaal, maar toch in meerderheid gehecht zijn 
aan continuiteit in het defensiebeleid. 
De titel van deze paragraaf geeft deze drie invloeden 
weer. De discussies over het NAVO-dubbelbesluit van 
12 december 1979 hebben in brede kring het wantrou
wen doen toenemen ten aanzien van de NA VO
strategie van 'aangepast antwoord' (flexible respon
se). De politieke belangstelling voor alternatieve 
ideeën van militaire en niet-militaire denkers is daar
door sterk gegroeid. Op voorstel van de SPD heeft de 
defensiecommissie van de Bondsdag een omvangrijke 
hearing georganiseerd over alternatieve strategieën . 
Iedere partij mocht een aantal deskundigen uitnodi
gen en op uitnodiging van de SPD hebben Horst Af
heldt en zijn medewerkers hun alternatief van 'defen
sieve verdediging' voorgedragen, waarvoor ook bij 
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delen van de vredesbeweging belangstelling bestaat. 7 

Het vraagteken in bovenstaande titel symboliseert het 
standpunt van degenen die menen dat dit alternatief 
onrealistisch en politiek onhaalbaar is. Zelfs deze 'tra
ditionalisten' echter menen dat de huidige situatie on
houdbaar is geworden. Erwin Horn bijvoorbeeld, 
voorzitter van de werkgroep voor veiligheids
vraagstukken van de SPD-fractie in de Bondsdag, 
stelt in een overigens zeer behoudend document, dat 
'de geloofwaardigheid van de strategie van het bond
genootschap is aangeslagen '. Tegelijkertijd meent hij, 
dat 'fundamentele alternatieven, waarop men zou 
kunnen vertrouwen, in het licht van de politieke rand
voorwaarden niet in zicht zijn. Daarentegen zijn ech
ter op tal van punten essentiële deelveranderingen 
noodzakelijk en wenselijk. '8 Zijn collega Scheer con
cludeert uit de hearing eveneens, 'dat het "aangepaste 
antwoord" op zijn minst aanzienlijk moet worden ge
concretiseerd',9 waarmee hij vooral doelt op het 
'catch-all' karakter van de strategie, dat ertoe leidt dat 
alle denkbare militaire opties ontwikkeld en open ge
houden moeten worden. 
Het door Horn gepubliceerde stuk over de Bundes
wehr en de sociaal-democraten werd algemeen gezien 
als een poging om in de partij op de rem te gaan staan, 
nadat het beleidsdebat althans naar buiten toe was 
overheerst door geluiden over een heroriëntatie op 
Europa 10 en over alternatieve strategieën. I I In hoever
re daarmee een begin gemaakt werd met een verder
gaande indamming van de discussie valt nog niet hele
maal te overzien. Een andere aanwijzing daarvoor 
leek het gesprek te zijn dat op 26 februari van dit jaar 
plaats vond tussen het Dagelijkse Bestuur van de SPD 
en de voltallige top van de Bundeswehr. Op die bijeen
komst stelde Brandt dat de SPD in haar relatie met de 
Bundeswehr moet aanknopen aan de tijd dat de partij 
nog in de regering zat, hetgeen een verwijzing lijkt 
naar het stuk van Horn, waarin de verdiensten van de 
ministers Schmidt, Leber en Apel breed worden uitge
meten. Brandt benadrukte, onder verwijzing naar het 
Godesberger programma, dat er geen misverstand 
over mag bestaan dat de SPD vóór de landsverdedi
ging is . Hij stelde tevens vast dat het lidmaatschap van 
de NAVO een hoeksteen is van sociaal-democratisch 
defensiebeleid. In de pers werd de suggestie gewekt, 
dat de SPD-leiding tegenover de militairen duidelijk 
afstand had genomen van de voorstellen en ideeën van 
Andreas von Bülow, voormalig staatsecretaris van de
fensie, die zich tot een exponent van de voorstanders 
van alternatieve strategieën heeft ontwikkeld. 12 Het is 
duidelijk, dat de SPD in dit soort gesprekken steun 
tracht te verwerven voor de 'nieuwe ontspanningspoli
tiek' en wil weten in hoeverre men oppositie van de 
Bundeswehr kan verwachten bij acties ten gunste van 
chemische-wapensvrije zones en vermindering van 
kernbewapening. De indruk is gewekt, dat de alterna
tieve strategieën daarbij als een soort wisselgeld die
nen. Kan de instemming van de militaire leiding met 
ontspanningspolitiek gekocht worden met een grote 
mate van continuïteit in het aanschaffings- en perso- . 
neelsbeleid voor de Bundeswehr? Voor een dergelijke 
benadering is wel iets te zeggen, omdat beide aspecten 
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schouwd kunnen worden en er op korte termijn op het 
vlak van de buitenlandse politiek en de diplomatie 
meer bewegingsruimte aanwezig lijkt dan in de op
bouwen planning van een log en complex militair ap
paraat, dat bovendien ingebed is in een internationaal 
samenwerkingsverband. Voorwaarde is echter wel dat 
deze continuïteit en de daarmee verbonden eigen dy
namiek van de militaire poot van het veiligheidsbeleid 
de ontspanningspoot niet doet struikelen. 
De ontwerpers van alternatieve militaire strategieën 
zijn juist in die samenhang geïnteresseerd. Zij trachten 
uit politieke prioriteiten vereisten af te leiden voor de 
militaire strategie en geven gedetailleerd aan hoe be
wapening en structuur van een op die wijze politiek 
verantwoorde Bundeswehr er uit zouden moeten 
zien. 13 Zowel de gedetailleerdheid van de alternatie
ven als een zekere voorliefde voor moderne technolo
gie bij de ontwerpers roepen afweerreacties op bij po
litici, die niet teveel willen vastleggen, onderhande
lingsruimte willen behouden tegenover de militaire lei
ding en de NAVO of gewoon niet voor de voeten gelo
pen willen worden bij het ontvouwen van een nieuwe 
ontspanningspolitiek. Karsten Voigt bijvoorbeeld 
stelt dat een graduele verandering van de NA VO-stra
tegie denkbaar is, maar een fundamentele wijziging al
leen wanneer ook het Warschau Pact bereid is tot in
grijpende veranderingen. De 'alternatieve Clausewit
zen', zo zegt hij, zijn te zeer gefixeerd op militaire tech
nologie en draaien in feite mee in de tendens tot milita
risering van de Oost-West betrekkingen. 14 Dat is 
natuurlijk mooi gezegd, maar de vraag blijft, in hoe
verre deze militarisering mede een gevolg is van de 
door hemzelf ook gesignaleerde politieke verwaarlo
zing van militair-technologische en strategische ont
wikkelingen in het verleden. 
Alvorens de door Von Bülow gelanceerde ideeën te 
bespreken is het in dit verband interessant om kennis 
te nemen van de gedachten van brigadegeneraal b .d. 
Christian Krause, die in de afgelopen jaren voor de 
SPD studies heeft gepubliceerd over de krachtsver
houdingen tussen Oost en West en de aard van de drei
ging uit het Oosten. I S Krause zegt, dat veel te gemak
kelijk wordt aangenomen dat 'aangepast antwoord' 
het logische militaire complement is van de ontspan
ningspolitiek, omdat beide op dezelfde NA VO
vergadering in 1967 zijn aanvaard. Dat is zijns inziens 
niet juist. Het rapport-Har mei kan beschouwd wor
den als de formele afsluiting van een periode, die men 
het beste als 'wapenstilstand' kan omschrijven (de 
Koude Oorlog). Bij een wapenstilstand is het logisch, 
dat beide partijen doorgaan met bewapenen en voort
durend met een aanval rekening houden. Wanneer 
wapenstilstand echter plaats maakt voor verdere nor
malisering (vrede) is het niet langer logisch en zelfs 
schadelijk om voortdurend uit te gaan van een perma
nente dreiging - en dat is wat het 'aangepaste ant
woord' in feite doet. Het 'aangepaste antwoord' was 
primair een aanpassing van de atoomstrategie aan de 
veranderde krachtsverhoudingen tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie. Terwijl het rapport-Harmel 
eigenlijk berustte op de overtuiging dat bij de Sovjet-
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Unie in feite de wil om aan te vallen niet bestaat, gaat 
de militaire NAVO-planning er nog steeds van uit dat 
die wil aanwezig is en dat alle bewapeningsmaatrege
len van de SU alleen vanuit dat gezichtspunt beoor
deeld kunnen worden. Krause pleit ervoor, dat we nu 
eindelijk afscheid nemen van onze wapenstilstands
voorstellingen en een meer realistische beoordeling 
maken van 'de dreiging' en onze militaire verdediging 
daaraan aanpassen (hij verschilt hier in benadering 
van de alternatieve strategen, die hun alternatief juist 
geformuleerd hebben zonder de door de NAVO ge
hanteerde dreiging uitgebreid ter dicussie te stellen -
niet omdat ze die dreigingsanalyse per se onderschrij
ven, maar omdat ze de stelling willen verdedigen dat 
zelfs bij zo'n uitgangspunt een betere en veiliger verde
digingsstrategie mogelijk is). Er zou een nieuw 
Harmel-rapport moeten komen over de toekomstige 
taken van de NAVO, dat volgens Krause de volgende 
punten zou moeten bevatten. 
1. De militaire prioriteiten van de NAVO moeten ver
anderd worden. Die zijn tegenwoordig gefixeerd op 
een massale conventionele aanval door het Warschau 
Pact. De wapens en doctrines waarmee men aan deze 
minst waarschijnlijke aanval het hoofd wil bieden 
(Pershing U, respectievelijk Fofa) leveren de meeste 
problemen op. In plaats daarvan zou veel meer aan
dacht besteed moeten worden aan crisisbeheersing. 
2. Wanneer men aanvaardt dat militaire conflicten in 
Europa eigenlijk alleen kunnen voortvloeien uit ver
keerd behandelde crises - in Europa zelf of elders in 
de wereld - , dan is duidelijk dat het voortdurend op
geroepen gevaar van de verrassingsaanval praktisch 
uitgesloten is: crises ontwikkelen zich altijd relatief 
langzaam en bieden genoeg tijd voor mobilisering. Te
vens kan men ervan uitgaan dat militaire acties in een 
dergelijke situatie een heel ander karakter hebben dan 
die bij een zorgvuldig geplande massale aanval. 
3. De operationele plannen van de NAVO moeten 
flexibeler worden. Dat houdt onder andere in dat men 
weliswaar moet vasthouden aan het principe van de 
voorwaartse verdediging (langs de grens), maar meer 
dan nu het geval is de voornaamste krachten achter de 
hand moet houden, zodat men gerichter en ad hoc kan 
reageren en de vijand zijn aanvallende operaties min
der gedetailleerd kan voorbereiden. 
4. Tactische en operationele kernwapens zijn onge
wenst en onnodig, maar de noodzaak om een eventue
le dreiging met atoomwapens te kunnen beantwoor
den met een vergeldingsdreiging blijft bestaan en 
maakt solidariteit tussen de VS en West-Europa ook 
in crisisdraaiboeken onmisbaar. 
5. De kern van een beleid gericht op crisisbeheersing is 
echter dat men wederzijds contact opneemt om cri
sismaatregelen te verduidelijken en in het algemeen de 
berekenbaarheid van het gedrag door zelfbeperking 
bevordert. 

'Pilknik' 
Zoals gezegd gaan de alternatieve strategieën niet in de 
eerste plaats in op de vraag of de door de NA VO aan
gegeven dreiging werkelijk zo groot is. Ze stellen dat 
bij een juist gebruik van moderne wapentechnologie 
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en een daarmee verbonden gewijzigde structuur en 
opstelling van de NAVO-strijdkrachten een conven
tionele aanval op West-Europa kan worden afgesla
gen, zonder dat naar kernwapens moet worden gegre
pen en zonder dat deze nieuwe opstelling voor het 
Warschau-Pact bedreigende en uitdagende aspecten 
bevat. 
Polemoloog Horst Afheldt en zijn neef brigadegene
raal b.d. Eckart Afheldt stellen voor om in een strook 
van zeventig tot honderd kilometer breed langs de 
Oost-West grens een netwerk van 'jager'troepen (in
fanteristen) op te stellen, met een hoge graad van pa
raatheid (vredes omvang honderdduizend man), ge
specialiseerd in het bestrijden van aanvallende geme
chaniseerde troepen (met behulp van moderne 
precisie-geleide wapens en dergelijke). Dit netwerk 
zou een aanval van het Warschau Pact vijf à zes dagen 
kunnen ophouden en vertragen - tijd genoeg om de 
in het achterland opgestelde hoofdmacht, de eigen ge
mechaniseerde troepen, op volle sterkte te brengen. 
De ruimte voor de nieuwe jagertroepen in dit ontwerp 
wordt gevonden door twee of drie gemechaniseerde 
divisies van de Bundeswehr te laten verdwijnen en de 
andere te verkleinen. Zij zien deze opstelling (die als 
het ware een tankvrije zone langs de grens inhoudt) als 
een tussenstadium naar een meer volledig optimale de
fensieve verdediging, die geheel afziet van mogelijk 
offensieve wapen systemen als tanks en bommenwer
pers. 16 

Het is hier niet de plaats om verder in details te treden, 
noch om de vele technische bezwaren die door andere 
militaire deskundigen worden aangevoerd te bespre
ken. 17 Het SPD-bestuur heeft in mei 1984 van het par
tijcongres de opdracht gekregen om de ideeën voor 
een nieuwe NAVO-strategie nader te onderzoeken en 
vorm te geven voor het congres in 1986. Basis voor dat 
besluit vormde het rapport van een werkgroep aan het 
bestuur over 'nieuwe strategieën' uit juli 1983. 18 In dat 
rapport zijn echter nog weinig omlijnde ideeën over 
nieuwe conventionele strategieën te vinden, hetgeen 
ook niet zo verwonderlijk is omdat de commissie ge
domineerd werd door traditionele defensiedeskundi
gen en ontspanningspolitici. 
Eén onderdeel van de alternatieve strategie trekt om 
actuele redenen bijzonder de aandacht en dat is de ge
dachte dat de 'hoofdmacht' , de gemechaniseerde een
heden, zonder nadelige gevolgen mobilisabel gemaakt 
kan worden, zolang er maar vijf of zes dagen tijd is om 
op volle sterkte te kunnen komen. Eén van de plan
ningsproblemen van de Bundeswehr voor het komen
de decennium is dat in de jaren negentig het aantal 
dienstplichtigen zeer sterk zal terugvallen. Nu al heeft 
de regering besloten dat de dienstplichttijd met drie 
maanden tot achttien maanden verlengd zal worden, 
dat de keuringseisen versoepeld worden en dat meer 
vrijwilligers zullen worden aangetrokken. Dat is alle
maal nodig om de vredessterkte ongeveer op het huidi
ge peil te houden (495.000 man voor de hele Bundes
wehr). 19 De SPD heeft zich verzet tegen de verlenging 
van de dienstplicht en ziet ook niet waar het geld van
daan moet komen om de Bundeswehr veel aantrekke
lijker te maken voor vrijwilligers. Von Bülow heeft de-



ze discussie aangegrepen om enige opzienbarende 
voorstellen te lanceren, die niet alleen de perso
neelsproblematiek anders oplossen, maar ook structu
rele en strategische veranderingen impliceren. 2o Hij 
stelt dat van het sterktecijfer van 495.000 man geen 
heilige koe gemaakt moet worden. Het mobilisabel 
maken van meer eenheden is wel degelijk mogelijk, 
waarbij men ook het geloof moet loslaten, dat moder
ne wapensystemen altijd met parate troepen bezet 
moeten zijn. Dat geloof heeft ertoe geleid, dat er veel 
te weinig parate infanterie-eenheden zijn en ook het 
territoriale leger zeer is verwaarloosd . Von Bülow stelt 
voor de scheiding tussen veldleger en territoriaal leger 
op te heffen, de commandostructuur van de Bundes
wehr veel meer langs territoriale lijnen te ordenen en in 
de opleiding veel meer aandacht te schenken aan de 
behoefte aan infanteristen die met moderne antitank
wapens een belangrijke rol kunnen spelen in de voor
waartse verdediging. 
De raakpunten met de alternatieve strategieën zijn 
overduidelijk. Von Bülow wijst erop, dat een belang
rijk bezwaar dat altijd tegen een dergelijke aanpak 
wordt aangevoerd, is dat de waarschuwingstijd voor
afgaand aan een aanval te kort is. Minister Wörner 
meent dat die in de toekomst wellicht slechts 24 uur zal 
bedragen! Indien dat een realistische verwachting zou 
zijn, zouden uiteraard alle belangrijke wapens be
mand en paraat moeten zijn. Von Bülow meent echter 
dat eerder met een waarschuwingstijd van weken gere
kend kan worden. 
Daarmee zIjn we weer terug bij het belang van de drei
gingsanalyse, zoals onderstreept door Krause en waar
aan Von Bülow zelf ook een uitgebreid stuk gewijd 
heeft. 2 I Hij heeft zijn voorstellen bovendien nog ver
bonden met voorstellen voor troepenverminderingen 
van de SU en de VS (hetgeen herinneringen oproept 
aan de wijze waarop in 1974 minister Vredeling ver
mindering van de parate sterkte van het Nederlandse 
leger verbond aan de uitkomst (sic) van de MBFR on
derhandelingen). Von Bülow stelt een overeenkomst 
voor, waarbij de vredessterkte van de Bundeswehr ge
woon afneemt met het afnemend aantal dienstplichti
gen (zonder de sterke in tijden van crisis of oorlog aan 
te tasten) en de SU vijftig procent van zijn troepen uit 
Midden- en Oost-Europa terugtrekt op het eigen terri
torium, terwijl ook de VS een deel van hun troepen te
rugtrekken (overeenkomstig de voorstellen van de se
natoren Nunn en Bartieu). Hij zegt dat Sovjet
afgevaardigden naar een conferentie van de SPD een 
dergelijk voorstel hebben geopperd in reactie op soci
aal-democratische ideeën over de constructie van een 
structureel onvermogen om aan te vallen. 

Afgezien van dit voorstel blijft in de discussies over al
ternatieve militaire strategieën tamelijk onduidelijk 
welke rol de NA YO-bondgenoten - en met name die 
met troepen in de BRD - erin spelen. De alternatie
ven hebben ook weinig te vertellen over de wijze waar
op een dergelijke fundamentele herstructurering in het 
kader van de NAVO zou moeten worden doorgevoerd 
- en voor de sceptici is dat een reden te meer om alle 
alternatieven van de tafel te vegen. 

Uiteraard is het in Duitsland gemakkelijker om na te 
denken over een alternatieve conventionele verdedi
gingsstrategie op nationale schaal dan bijvoorbeeld in 
Nederland . Niet alleen de omvang van het land, maar 
vooral de ligging, grenzend aan het Oostblok, maken 
dat mogelijk - zoals ook Oostenrijk een geheel eigen 
(op neutraliteit gericht) militair concept ontwikkeld 
heeft. In Nederland kunnen we geen plannen maken 
die ervan uitgaan dat een conflict aan onze grenzen be
gint . De Benelux-landen en de Bondsrepubliek wor
den militair-strategisch dikwijls als één geheel gezien 
en ook in de MBFR-onderhandelingen vormen ze te 
zamen het eerste reductiegebied. Dat is op zichzelf al 
reden genoeg om ons intensief met de Duitse discussies 
over alternatieve strategieën bezig te houden en te on
derzoeken welke rol de Nederlandse strijdkrachten 
daarin zouden kunnen en moeten spelen. Wanneer 
men bovendien de gedachte aanvaardt, dat een alter
natief militair beleid een noodzakelijke aanvulling is 
op een nieuw ontspanningsbeleid, dan wordt het nog 
urgenter de discussie te internationaliseren - ervan 
uitgaand dat een nieuwe ontspanningspolitiek drin
gend gewenst is. 

Noten 
I . In een redevoering gehouden in Bremen, zoals afgedrukt 

in de Frankfurter Rundschau van 4 en 5 juli 1985. 
2. Berndt von Staden, 'Angst vor Freunden?', De neue Ge

sel/schaft 1985 :2. 
3. Von Staden op. cil. p. 126. 
4. Zie Klaus von Schubert, 'Das dickste Brett - Die Mü

hen der SPD urn die Sicherheitspolitik', Die neue Gesel/
schaft 1985:2. 

5. Karsten Voigt, 'Die Funktionen von NATO und War
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schaft' , Die Neue GeselIschaft 1985:2 p. 139. 

6. Vgl. Ben Dankbaar, 'De SPD en de NAVO' , Transak
tie, Jg. 13:2 (1984). 

7. Een goed overzicht van deze hearing valt te vinden in het 
geheel daaraan gewijde nummer van het tijdschrift S + 
F (Vierte/jahresschrift für Sicherheit und Frieden) Jg. 
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8. Erwin Horn, Bundeswehr und Sicherheitspolitik unter 
sozialdemokratischer Regierungsverantwortung. Poli
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9. Hermann Scheer, 'Denuklearisierung und konventio
nelle Defensivstruktur', Die neue Gesel/schaft, 1984:9, 
p . 821. 

10. Horst Ehmke, Überlegungen zur Selbstbehauptung 
Europas. Politik - Aktuelle Informationen der SPD 
Nr. I, Januar 1984. 

11 . Andreas von Bülow, Gedanken zur Weiterentwicklung 
der Verteidigungsstrategien in West und Ost. Materia
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15. Christian Krause, 'Vom Waffenstillstand zum Frieden 
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Economisch perspectief voor de Partij van de 
Arbeid 

'Het is onverminderd de taak van democratische so
cialisten om de keuze voor de toekomst duidelijk te 
maken, en, onverschillig of de marges breed of smal 
zijn, voor hun keus instemming en macht te verwer
ven. Dan alleen leidt inzicht tot uitzicht. ' J .M. den 
Uyl, Inzicht en uitzicht, opstellen over economie en 
politiek, Amsterdam 1978, blz. 243. 

De Partij van de Arbeid heeft het moeilijk. Met het 
stijgen van de populariteit wordt het ontbreken van 
een samenhangende kijk op de economische en maat
schappelijke ontwikkeling sterker gevoeld. Het succes 
van het kapitalistische beleid verlamt de vormgeving 
van een socialistisch alternatief. De concentratie op 
het machtsspel in Den Haag belemmert het zicht op 
motieven en oogmerken van het electoraat. In de scha
duw van de verkiezingen neemt de gebruikelijke stoe
lendans de plaats in van gemeenschappelijke actie. 
Toch schept de interne ontwikkeling van de Partij van 
de Arbeid de voorwaarden voor een wezenlijke beïn
vloeding van de externe omstandigheden. Langzaam 
maar zeker dringt het besef door dat in de jaren zestig 
en zeventig op de economische en maatschappelijke 
ontwikkeling is gereageerd met een ouderwetse ideolo
gie, verouderde denkbeelden en achterhaalde actie
programma's, waardoor niet alleen de aansluiting bij 
de stroom van de tijd is gemist, maar bovendien de sa
menleving op het verkeerde been is gezet. Dit besef is 
noodzakelijk, doch niet voldoende om effectief te rea
geren op de maatschappelijke turbulentie van de twee
de helft van de jaren tachtig en vorm te geven aan de 
samenleving van de jaren negentig. 
Daartoe is bezinning nodig op de thema's die nu als 
onderstromen onder de oppervlakte blijven, maar die 
zich straks als boventonen zullen manifesteren. Deze 
onderwerpen zijn de gebreken van het marktmecha
nisme, de besluitvorming omtrent het voorschrijden 
van de techniek en de collectieve voorzieningen als 
bron van individuele welvaart. 

'Een werkelijke controle over de computer betekent, 
dat de macht over de besluitvorming die de ontwikke
ling en toepassing van de techniek bepaalt wordt gede
mocratiseerd. ' L.J. Emmerij, 'Is er een groot verschil 
tussen de PvdA-school en de VVD-school?', Illusie of 
Monsterverbond, Dieren 1984, blz. 116. 

De gebreken van bet marktmecbanisme 
Het marktmechanisme heeft, als methode van besluit
vorming voor de aanwending van schaarse middelen, 
veel te bieden. Het is in veel opzichten een efficiënt 
werkend informatiesysteem, dat ook vruchten af
werpt voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen 
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van nieuwe produktiemethoden en produkten. Een 
uiterst belangrijke eigenschap, mede uit maatschappe
lijk oogpunt, is de rechtstreekse, in geld uit te drukken 
vergelijkbaarheid van offer en nut, waardoor de eco
nomische subjecten individuele beslissingen kunnen 
nemen met het oog op hun eigen welvaart. Het zijn de
ze positieve eigenschappen van de markt, die de laatste 
tijd weer sterk de aandacht trekken en die mede het 
huidige economische herstel dragen. Tegenover het 
beginsel van de ondernemingsgewijze produktie en het 
streven naar winst dient van socialistische zijde dan 
ook een positieve houding te worden aangenomen. 
Het gaat erom de krachten van de markt te sturen in 
een richting, die in het bijzonder de sociaal-demo
craten aanspreekt. Deze richting heeft betrekking op 
immateriële behoeften, zoals arbeidsvreugde, werkge
legenheid en een gezond milieu. 
Waardering voor het marktmechanisme houdt derhal
ve niet in dat men de ogen moet sluiten voor de gebre
ken van de markt. De bekende feilen behoeven hier 
niet uitvoerig te worden toegelicht. In beginsel worden 
de externe voor- en nadelen van produktie en con
sumptie niet in de private economische calculaties ver
werkt, zodat de feitelijke welvaart van de economi
sche subjecten niet, of maar gebrekkig, door het 
marktmechanisme wordt weerspiegeld. Daaruit vloeit 
niet automatisch voort dat een optreden van de over
heid tot een verbetering leidt, maar wel dat een nauw
keurige afweging van de voor- en nadelen van private 
en publieke allocatie, of van mengvormen daarvan, 
geboden is. Zo heeft de ervaring geleerd dat op grote 
schaal vergiftiging van de bodem optreedt, indien de 
ondernemingen niet-aan normen worden gebonden. 
Het marktmechanisme is verder niet geschikt om zui
ver collectieve goederen voort te brengen. Hier ligt 
dan ook een objectieve grond voor het optreden van 
de overheid, mits de economische subjecten overwe
gend een positieve voorkeur voor deze goederen heb
ben. Een moeilijkheid hierbij is de vraag, welk gewicht 
moet worden toegekend aan de afkeuring van de min
derheid, terwijl ook het registreren van de intensiteit van 
de voorkeuren een probleem is, aangezien de burgers 
het te verwachten nut van de collectieve voorziening 
niet rechtstreeks kunnen afwegen tegen het te brengen 
belastingoffer . De mogelijkheid dat politici en bu
reaucraten zuiver collectieve goederen voortbrengen 
met voorbijgaan aan de opvattingen van de burgers is 
evenmin geheel denkbeeldig. Zo weerspiegelt de keuze 
van een militair vliegtuig in het kader van de defensie 
veeleer het gevoelen van de militaire bureaucratie dan 
van de burgers . Deze complicaties, verbonden aan de 
produktie van collectieve goederen, doen zich in het 
bijzonder ook voor indien het overheidsoptreden niet 



ontspruit aan een technische noodzaak, maar berust 
op economische of sociale overwegingen, zoals met de 
quasi-collectieve goederen het geval is. 
Wanneer bepaalde typen van hoger beroepsonderwijs 
worden uitgebreid ontbreekt een objectieve noodzaak 
voor het overheidsoptreden, zodat het vergelijken van 
de private en de quasi-collectieve voorziening des te 
klemmender wordt. Naar mijn oordeel dient de Partij 
van de Arbeid aan een dergelijke vergelijking mede te 
werken met het oog op een gezonde publieke sector. 
Thans wil ik echter in het bijzonder de aandacht vesti
gen op een gebrek in de werking van de markt, dat tot 
nu toe in de economische literatuur onbesproken is ge
bleven en derhalve ook in de politieke praktijk nog 
geen rol speelt. Dit betreft het onvermogen van de 
markt om behoeften, zoals die aan arbeidsvreugde, te 
registreren en te vertalen in de te ontwikkelen en toe te 
passen produktiemethoden en organisatorische ver
houdingen. Dit marktgebrek komt men op het spoor 
door als uitgangspunt voor de economische analyse 
niet het beperkte, op materiële produktie georiënteer
de welvaartsbegrip te kiezen, maar aan te knopen bij 
het ruime welvaartsbegrip, dat betrekking heeft op de 
subjectieve behoeftenbevrediging van de individuele 
burgers. Zo beschouwd hangt de individuele welvaart 
van de mensen ook af van de werkgelegenheid en de 
natuur. De behoeftenbevrediging die wordt ontleend 
aan het hebben van werk en het kunnen genieten van 
de natuur komt niet of slechts zeer gebrekkig via het 
marktmechanisme tot uitdrukking. Naarmate in een 
samenleving, waarin de individuele voorkeuren van de 
burgers ernstig worden genomen, de aanwending van 
de produktiemiddelen sterker steunt op de werking en 
uitkomst van het marktmechanisme, wordt de kans 
groter dat niet wordt voorzien in de immateriële be
hoeften aan arbeidsvreugde, werkgelegenheid en een 
gezond milieu. 
Wanneer de markt niet geschikt is om de besluitvor
ming over de aanwending van de produktiemiddelen 
zo te organiseren dat kan ,*orden voorzien in essentië
le behoeften van immateriële aard, ziet men uit naar 
alternatieven. In de jaren zestig en zeventig hebben in 
dit opzicht .experimenten plaatsgevonden. Deze heb
ben overwegend het karakter gehad van het buiten de 
markt om tot uitdrukking brengen van voorkeuren 
omtrent het handhaven van de werkgelegenheid, het 
behoud van de natuur, een gezond milieu en de kern
energie. Daarbij werd niet alleen gebruik gemaakt van 
de reguliere kanalen van het politieke proces, maar 
ook van min of meer nieuwe vormen, zoals het optre
den van actiegroepen. Hoewel langs deze weg de bete
kenis van essentiële behoeften op vaak indringende 
wijze openlijk naar voren is gekomen, zijn ook bezwa
ren gebleken. Te vaak bleef het bij het formuleren van 
wensen, werd alleen de stem gehoord van de mensen 
die op de been waren en reageerde de politiek op een 
incidentele en willekeurige wijze. 
De politieke opgave voor de tweede helft van de jaren 
tachtig bestaat in het ontwikkelen van een effectief en 
doelmatig beslissingsmodel gericht op het verwerken 
van en vormgeven aan immateriële welvaartseffecten, 
die zich straks weer in volle hevigheid zullen aandie-

nen. De eerste tekenen daarvan zijn gebleken bij de 
discussies over het invoeren van de arbeidstijdverkor
ting. Laten wij ons straks opnieuw wegspoelen op de 
golven van de emotie en de agitatie of wordt nu geza
menlijk gewerkt aan het ontwikkelen van methoden 
van besluitvorming, waarin participatie en deskundig
heid en wensen en mogelijkheden in evenwicht zijn? 
Een constructieve oplossing brengt met zich dat zoveel 
mogelijk wordt aangeknoopt bij het gedecentraliseer
de niveau van de ondernemingen en van de lokale 
overheden. Van de centrale overheid moet een be
scheiden opstelling worden verwacht. Objectieve 
gronden hiervoor zijn de hoeveelheid en kwaliteit van 
de informatie die in micro-economisch verband be
schikbaar is en de waarachtigheid van de voorkeuren 
van de burgers. De centrale overheid kan door globale 
wettelijke bepalingen wel bevorderen dat markttrans
acties worden gespiegeld aan ruimere, immateriële 
welvaartseffecten, maar de concrete, gedetailleerde 
afweging kan op een effectieve wijze slechts in gede
centraliseerde kaders plaats hebben. 
Een illustratie aan de hand van de keuze van een nieu
we produktiemethode in de onderneming kan dit ver
duidelijken. Volgens de traditionele besluitvor
mingsprocedure, volledig ingebed in het marktmecha
nisme, wordt de beslissing over een nieuw in te voeren 
produktiemethode genomen op basis van de in geld 
waardeerbare offers en te verwachten opbrengsten. 
Zodoende wordt de betekenis die de nieuwe techniek 
heeft voor de werknemers, uit een oogpunt van werk
gelegenheid, arbeidsvreugde en milieu, niet in de 
beslissing betrokken. Hun voorkeuren daaromtrent 
worden niet op de markt geregistreerd, maar kunnen 
alleen in de onderneming, in het kader van overleg tus
sen bestuur en personeel, worden verwoord en geëva
lueerd. Als de centrale overheid heeft vastgelegd dat 
bij de keuze van technieken de vermelde immateriële 
welvaartseffecten in ogenschouw genomen dienen te 
worden, kan op het niveau van de onderneming de 
besluitvorming zo worden georganiseerd, dat de opti
maliteit van de investering niet alleen steunt op de uit
komst van een financiële calculatie, maar mede op de 
welvaart in ruime zin, die in dit geval wordt bepaald 
door de betekenis die de werknemers hechten aan het 
hebben van werk, de kwaliteit van de arbeid en de ar
beidsomstandigheden. Naast de verantwoordelijk
heid van de ondernemingsleiding voor het reilen en 
zeilen van de onderneming krijgt het m'anagement er 
de taak bij de besluitvorming te organiseren. Dat fina
le beslissingen door de leiding van de onderneming 
worden genomen sluit niet uit dat de besluitvorming 
ter voorbereiding van de beslissingen wordt georgani
seerd. Deze taak inzake de besluitvorming bestaat uit 
het in kaart brengen van de immateriële welvaartsef
fecten en het zichtbaar maken van de offers die moe
ten worden gebracht om de uiteenlopende welvaarts
effecten te realiseren. De uitkomsten van het besluit
vormingsproces geven een indruk van de richting 
waarin de wensen gaan, van de offers die men daartoe 

, wil brengen en van de mate, waarin de bedrijfsgenoten 
denken op lange termijn. De beslissing van de onder
nemingsleiding kan uiteraard afwijken van de uit-
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komst van de besluitvormingsproces. De zelfstandige 
verantwoordelijkheid van de leiding voor de groei van 
de onderneming brengt dat nu eenmaal met zich. In 
dat geval mag echter wel informatie worden verwacht 
omtrent de gronden waarop het afwijken van de uit
komsten van het besluitvormingsproces rust. 
In het organiseren van het besluitvorming omtrent bij
voorbeeld essentiële investeringen kan een belangrijke 
aanvulling worden gezien op het functioneren van de 
ondernemingsraad. Hoewel in mijn gedachtengang 
dit besluitvormingsproces op het niveau van de afzon
derlijke onderneming overwegend een informeel ka
rakter heeft, kan het tot stand komen ervan worden 
bevorderd door regelgeving van de centrale overheid. 
Naarmate de ondernemingsleiding feitelijk meer in
houd geeft aan de organisatie van de besluitvorming 
mag ook worden verwacht dat de belangstelling er
voor van de zijde van de werknemers toeneemt, ook 
zal deze wisselen met de invloed die van de voorgeno
men beslissing op de eigen welvaartspositie uitgaat. 
Aan de hier geschetste besluitvormingsprocedure zijn 
kosten van financiële en immateriële aard verbonden. 
Deze offers dienen te worden beoordeeld in het licht 
van de positie op lange termijn van de onderneming, 
zowel op de markt als in de samenleving. Voor mij 
staat vast dat ondernemingen die niet werken aan het 
vernieuwen van hun besluitvorming op den duur zo
wel hun winstgevendheid als hun maatschappelijke 
achterland verliezen. 

'In het spanningsveld tussen positieve en negatieve ef
fecten van de technologische ontwikkeling is de keuze
vrijheid voor een open economie als de onze beperkt. ' 
J . van Kemenade, J. Ritzen en Th. Wöltgens, 'Dilem
ma's van een werkbare toekomst', Socialisme en De
mocratie 1985, blz. 102. 

De besluitvorming omtrent het voortschrijden van de 
techniek 
Het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van nieu
we technische processen en produkten is mede de uit
komst van de wijze waarop wordt beslist omtrent de 
aanwending van de produktiemiddelen. Het voort
schrijden van de techniek heeft invloed op de mate en 
aard van de economische groei, op de arbeidsmarkt en 
op de monopolievorming in de samenleving. Omge
keerd beïnvloedt de economische groei het tempo en 
de aard van de technische ontwikkeling, bepaalt de 
kwaliteit van de arbeid mede de technische vernieu
wing en ondergaat de techniek de invloed van de 
macht op de markt. Wie een beleid wil voeren met be
trekking tot het voortschrijden van de techniek, stuit 
op de maatschappelijke betekenis van de onomkeer
baarheid van de technische ontwikkeling. Dit betekent 
dat in een zo vroeg mogelijk stadium te verwachten 
ongunstige welvaartseffecten dienen te worden onder
kend en door bijsturing dienen te worden vermeden. 
Hebben de nieuwe technieken zich eenmaal in de sa
menleving vastgezet, dan is een corrigerend optreden 
van de overheid vrijwel uitgesloten. Voor het beleid is 
verder van belang dat de technische en economische 
ontwikkelingen elkaar wederzijds beïnvloeden. Wan-
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neer de overheid het verspreiden van de informatie
technologie bevordert, worden groei, arbeidsverhou
dingen en machtsposities op de markt in bepaalde sec
toren van de economie beïnvloed. Deze sectoren dra
gen dan vervolgens in bijzondere mate bij tot het ver
dere verloop van de technische ontwikkeling. Of deze 
effecten worden beoogd hangt af van de oogmerken 
van het technologiebeleid. Het besturen van de techni
sche ontwikkeling is mogelijk door aan te knopen bij 
de toedeling van de produktiemiddelen en het is uit so
cialistisch oogpunt gewenst vanwege de vaak ingrij
pende en vaak onverwachte uitstralingseffecten op le
ven en werken van de mensen. 
Het ontwikkelen van nieuwe technieken berust op de 
beslissingen omtrent de aanwending van de produktie
middelen . Ook het toepassen van nieuwe produktie
methoden brengt een beslag op arbeid, kapitaal en na
tuurlijke hulpbronnen met zich mee. Hetzelfde geldt 
voor het verspreiden van nieuwe inzichten en toepas
singen. Het besturen van de techniek door de overheid 
is derhalve in beginsel mogelijk door invloed uit te 
oefenen op de keuze die door de private economische 
subjecten wordt gedaan. Aan de feitelijke besturing 
van de techniek van overheidswege zijn grenzen 
gesteld door het gebrek aan kennis op het centrale ni
veau en door de openheid van de Nederlandse econo
mie. Niettemin spreekt het voor een socialistische par
tij welhaast vanzelf dat in een nieuwe regeerperiode 
een poging wordt gewaagd vorm te geven aan een sa
menhangend technologiebeleid . 
Oogmerk van een dergelijk technologiebeleid is het 
dienstbaar maken van de ontwikkeling, verspreiding 
en invoering van nieuwe produktiemethoden en pro
dukten aan het bevredigen van de behoeften van de 
burgers in de ruimste zin. Er dient dan ook afstand te 
worden genomen van een uitsluitend op de marktsec
tor gericht technologiebeleid, zoals dit thans van de 
zijde van de werkgevers langs verscheidene kanalen 
wordt gepropageerd en door het ministerie van Eco
nomische Zaken wordt uitgedragen. Deze eenzijdig op 
de markt georiënteerde visie miskent de omstandig
heid, dat de welvaart van de mensen niet alleen van 
markttransacties afhankelijk is, doch juist in toene
mende mate wordt bepaald door effecten die buiten de 
markt om werken. Een socialistisch geïnspireerd tech
nologiebeleid betreft het kiezen tussen natuurbehoud 
en industriële ontwikkeling, beoogt het bevorderen 
van milieuvriendelijke technieken, het toetsen van de 
invoering van nieuwe technieken aan de omvang en 
kwaliteit van de werkgelegenheid en het beoordelen 
van de ontwikkeling van nieuwe produkten op grond 
van niet aan de markt te ontlenen maatstaven, zoals de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen. 
Doeleinden van beleid kunnen heel goed op het centra
le niveau worden geformuleerd, maar hun verwezen
lijking vergt een gedecentraliseerde aanpak, omdat op 
regionaal en lokaal niveau meer en betere informatie 
beschikbaar is en meer direct aansluiting kan worden 
gezocht bij de voorkeuren van de burgers . Een il
lustratie hiervan is hiervóór gegeven met betrekking 
tot de keuze van de optimale produktietechniek. Deze 
benadering van het ontwikkelen van instrumenten, die 



bestaat in het combineren van centrale uitgangspun
ten en decentrale uitspraken, kan worden uitgestrekt 
tot de andere onderdelen van het technologie beleid. 
Essentieel daarbij is, de empirisch gebleken effectivi
teit van de ondernemingsgewijze produktie bij het kie
zen uit risicodragende technologische trajecten te on
derkennen en ook vanuit socialistisch oogpunt posi
tief te waarderen. Het gaat erom, dit uitgangspunt te 
combineren met de maatschappelijke zorg voor het 
behoud van de natuur, de werkgelegenheid en de ge
zondheid van de mensen, door op het decentrale ni
veau de innovaties te beoordelen vanuit deze ge
zichtspunten. Zodoende worden globale macro
economische overwegingen gecombineerd met een uit
werking op het micro-economische vlak. Positieve be
oordelingen kunnen worden onderstreept door finan
ciële prikkels van overheidswege, waardoor deze ook 
het ontwikkelen van nieuwe technische inzichten sti
muleert overeenkomstig de gebleken maatschappelij
ke voorkeuren. 
Behalve aan de hiervoor vermelde instrumenten van 
overwegend fiscale aard wil ik de aandacht vestigen op 
het verder ontwikkelen van technologie-overeenkom
sten tussen werkgevers en werknemers . In de grafische 
industrie gaat de ontwikkeling al sterk in die richting. 
De werkgevers stellen zich nauwkeurig op de hoogte 
van te verwachten technologische ontwikkelingen, 
brengen deze informatie ter kennis van de werknemers 
en gev.en aan welke gevolgen de nieuwe technieken met 
zich brengen voor de kwaliteit en omvang van de 
werkgelegenheid, de organisatie van de arbeid en de 
menselijke verhoudingen. Langs deze weg kunnen de 
werknemers daadwerkelijk invloed uitoefenen op de 
aard van de te hanteren technieken en het tempo van 
hun invoering. Hoewel de feitelijke toepassing van een 
dergelijk model uiteenloopt van bedrijfstak tot be
drijfstak en van onderneming tot onderneming, kun
nen enkele gemeenschappelijke trekken worden on
derkend, die uitgangspunt kunnen vormen voor effec
tieve regelgeving. Deze heeft dan onder meer betrek
king op informatie omtrent nieuwe technieken, hun 
bijdrage tot de humanisering van de arbeid en de 
werkgelegenheidseffecten en het tempo van invoering. 
Zo opgevat kunnen technologie-overeenkomsten een 
belangrijk instrument vormen in het kader van een 
sociaal-democratisch technologiebeleid. 

'Als de moderne staat meer diensten moet verlenen en 
meer taken moet vervul/en, dan moet het bestuur van 
de staat hervormd worden'. David Reisman, 001-
braith and Market Copitalism, London and Ba
singstoke 1980, blz. 5. 

Collectieve voorzieningen als bron van individuele 
welvaart 
De Partij van de Arbeid heeft het consequent gevoerde 
pleidooi voor een expansie van de collectieve sector 
vrijwel steeds vergezeld doen gaan van de mening, dat 
deze expansie ten koste moet gaan van de particuliere 
sector. Deze opvatting berust op een noodlottig mis
verstand, zoals de geschiedenis van de jaren zeventig 
heeft geleerd. Een gezonde ontwikkeling van de col-

lectieve sector steunt op een groeiend en bloeiend be
drijfsleven. Op grond hiervan zie ik de huidige periode 
van beperking van de collectieve uitgaven en vermin
dering van het financieringstekort als een noodzakelij
ke overgangsfase. Het huidige beleid is noodzakelijk 
om de overheidsfinanciën te saneren; daar kan het 
echter niet bij blijven. 
In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat tot nu 
toe de aandacht te zeer uitsluitend is geconcentreerd 
op de omvang van het financieringstekort en niet op 
de vraag, waaraan het teveel aan uitgaven wordt 
besteed. Het economische en politieke oordeel om
trent de omvang van het tekort valt anders uit al naar 
gelang de uitgaven een overwegend consumptief dan 
wel investeringskarakter hebben. In de publieke even
als in de privé-sfeer geldt dat een lening die in drank 
opgaat anders moet worden beoordeeld dan een die 
wordt aangewend voor het volgen van een talen- of 
een computer-cursus. Zo heeft ook het beperken van 
het niveau van de overdrachtsuitgaven en het langs die 
weg terugbrengen van het financieringstekort een an
dere maatschappelijke en economische betekenis dan 
het afremmen van de investeringen in onderwijs en de 
aanleg van wegen. Een socialistisch uitgangspunt kan 
zijn aan het verder reduceren van het financieringste
kort minder gewicht toe te kennen naarmate uitgaven 
in ogenschouw worden genomen, die de kwaliteit van 
de economische groei ten goede komen. 
Dat bij de uitvoering van een dergelijk beleid een doel
matige en efficiënte besteding van de gelden voorop 
dient te staan spreekt vanzelf, ook al wordt er niet 
naar geleefd. De Partij van de Arbeid zal in dit opzicht 
bereid moeten zijn mede te werken aan een veel stren
ger beleid. In de sfeer van de universiteiten en de om
roepwereld wordt nog steeds veel te veel geld over de 
balk gegooid, waardoor het moeilijker wordt de echte 
minima in voldoende mate te helpen. Het streven naar 
doelmatigheid houdt niet alleen het voorkomen van 
doublures in, maar ook het nauwkeurig afwegen van 
particuliere en publieke voorzieningen. De omstan
digheid dat het maatschappelijk nut van veel activitei
ten niet in geld meetbaar is, sluit een efficiënte aan
wending van de middelen niet uit. Een scherpe grens 
tussen de particuliere en de collectieve sector kan in
tussen niet worden getrokken, daar ten slotte een sub
jectief waarderingsoordeel de optimaliteit van de col
lectieve voorziening bepaalt. 
Uit een oogpunt van het beleid op lange termijn en de 
volgende kabinetsperiode, is het inzicht van belang 
dat de individuele welvaart van de burgers niet alleen 
wordt bepaald door het rechtstreeks ontvangen geld
inkomen en de in de private sfeer verworven immate
riële behoeften bevrediging , maar ook van de collectie
ve voorzieningen die van overheidswege worden ver
strekt. Een reële uitbreiding van de collectieve sector 
in de sfeer van het onderwijs, de bejaardenverzorging, 
de medische zorg en de cultuur is derhalve geboden. 
De les die is geleerd houdt in dat deze uitbreiding op 
een gezonde manier gefinancierd moet worden. Voor
waarden daarvoor zijn het achterwege blijven van mo
netaire financiering, het intact laten van een voldoen
de winstgevendheid van het bedrijfsleven, het vermij-
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den van stimulansen voor het officieuze circuit en het 
bevorderen van een bescheiden niveau van de reële 
rente. Van deze factoren is in het bijzonder het intact 
laten van de winstgevendheid van het bedrijfsleven 
van belang. Daarbij gaat het niet zozeer om forse 
winsten, maar veeleer om de continuïteit van de winst. 
Het bedrijfsleven moet in staat blijven de vernieuwing 
uit eigen middelen te financieren, risico's te dragen en 
een redelijke vergoeding te bieden aan de verschaffers 
van het risicodragend vermogen. Als aan deze voor
waarden wordt voldaan vormt het bedrijfsleven een 
belangrijke permanente financieringsbron voor de 
collectieve sector. 
De uitbreiding van de collectieve sector dient niet al
leen te worden gedragen door een gezonde financie
ring, maar ook te worden beoordeeld op doelmatig
heid. De gebreken van het optreden van de overheid 
doen in beginsel niet onder voor die van de markt, ook 
al hebben ze soms een ander karakter. Wanneer het 
hanteren van de markt als toedelingsmechanisme tot 
onaanvaardbare resultaten leidt, vloeit daaruit nog 
niet zonder nader onderzoek voort dat het optreden 
van de overheid een verbetering inhoudt. Juist indien 
de calculaties niet uitsluitend in termen van markt
transacties worden uitgevoerd, blijft het vergelijken 
van kosten en baten geboden. 
Bijzondere aandacht verdient in dit opzicht het ge
zichtspunt dat politici en bureaucraten niet van nature 
het algemeen belang behartigen, zodat hun gedrag 
- evenals dat van de ondernemers in de private sector 
- aan randvoorwaarden moet worden gebonden, met 
het oog op het bevorderen van maatschappelijk aan
vaardbare resultaten. Het onlangs gehouden onder
zoek naar de ondergang van de scheepsbouw in ons 
land, de zogenaamde RSV-enquête, heeft duidelijk 
gemaakt dat bewindslieden, topambtenaren en leden 
van de Tweede Kamer zich in beginsel evenzeer laten 
leiden door individuele oogmerken en motieven als de 
werkgevers en werknemers in de marktsector. De 
nuchtere vaststelling hiervan kan een reden zijn om de 
doelmatigheid van de collectieve sector op te voeren. 
Het organiseren van een bescheiden mate van concur
rentie in de publieke sector is een instrument, dat in 
een socialistisch beleid niet langer mag ontbreken. 
Ook het invoeren van moderne informatietechnieken 
kan ertoe bijdragen dat het batig saldo van de dienst
verlening door de overheid wordt vergroot. Een effec
tieve en financieel verantwoorde uitbreiding van de 
collectieve sector is dan mede dienstbaar aan het 
noodzakelijke herstel van de werkgelegenheid. In de 
industrie kan zich de combinatie voordoen van hoge 
winstgevendheid en 'jobiess growth'. Het ligt in het 
kader van een socialistisch beleid voor de hand, een 
deel van deze winsten te benutten voor het scheppen 
van werkgelegenheid in de collectieve sector. Voor
waarde is dat de op deze wijze tot stand gebrachte 
werkgelegenheid aanwijsbaar maatschappelijk nut 
oplevert. In dit verband is van belang dat uit de voor
keuren van de burgers blijkt dat zij een daadwerkelij
ke en positieve waardering hebben of ontwikkelen 
voor de aangeboden collectieve voorzieningen. Zo 
kan niet van een aanwijsbaar maatschappelijk nut 
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worden gesproken indien toneelgezelschappen dank 
zij subsidies blijvend voor lege zalen spelen. Is echter 
wel sprake van een aanwijsbaar maatschappelijk nut, 
dan zijn de collectieve uitgaven in beginsel verant
woord en kan het financieren uit de winst van sterk 
groeiende ondernemingen gezond worden genoemd. 
Op den duur kan van dit instrument een grotere bij
drage tot het terugbrengen van de werkloosheid wor
den verwacht dan van de arbeidstijdverkorting. 
Met betrekking tot de arbeidstijdverkorting wordt te 
weinig gelet op de vraag, of deze in verband wordt ge
bracht met het voortschrijden van de techniek, dan 
wel onafhankelijk daarvan wordt beschouwd. Onder 
invloed van de technische ontwikkeling is de ar
beidstijd geleidelijk gereduceerd, omdat de burgers 
blijkbaar aan extra vrije tijd een hoger nut toekennen 
dan aan het opgeofferde inkomen. Daar de technische 
ontwikkeling een pluriform en heterogeen proces is, 
doet zich hier de vraag voor hoe een maatschappelijk 
aanvaardbare gemiddelde arbeidstijdverkorting tot 
stand kan worden gebracht, indien micro-economisch 
beschouwd de uiteenlopende ontwikkeling van de ar
beidsproduktiviteit in feite noopt tot het aanvaarden 
van een pluriform patroon van arbeidstijdverkorting. 
Wanneer sturing achterwege blijft kunnen intern in
grijpende organisatorische en extern ernstige commu
nicatieve problemen ontstaan. Juist vanwege de exter
ne effecten van decentraal verlopende arbeidstijdver
korting is een planmatige aanpak geboden. 
Een kritisch oordeel is gepast, indien de arbeidstijd
verkorting los wordt gemaakt van de technische ont
wikkeling en als uitkomst van een op centraal niveau 
genomen beslissing wordt opgelegd. Gevreesd moet 
worden dat hiervan eeri negatief effect op de werkgele
genheid uitgaat, omdat de kosten worden onderschat 
en omdat van arbeidstijdverkorting op deze wijze een 
ontmoedigend effect uitgaat op de economische groei. 
Arbeidstijdverkorting kan in bescheiden mate een rol 
spelen bij het bestrijden van de werkloosheid. De veel
koppigheid van het monster van de werkloosheid 
noopt echter tot het inzetten van een batterij van in
strumenten. Daartoe behoort ook het bevorderen van 
de private investeringen in de marktsector. 

Besluit 
Een socialistisch perspectief wordt niet alleen gety
peerd door doeleinden, maar ook door instrumenten 
van beleid. Op dit moment en op deze plaats wil ik mij 
beperken tot een pleidooi voor het voeren van een per
manente inkomens- en prijspolitiek. In het verleden is 
te vaak sprake geweest van eenzijdige nadruk op de in
komenspolitiek of het prijsbeleid. Het vormgeven aan 
een samenhangende inkomens- en prijspolitiek is tot 
nu toe niet mogelijk gebleken. Een dergelijk beleid 
dient echter tot het permanente instrumentarium van 
de economische politiek te behoren. Willen we na het 
herstel een nieuwe periode van inflatie, uitholling van 
het bedrijfsleven en verlies van werkgelegenheid ver
mijden, dan is een planmatige beheersing van inko
mens en prijzen geboden. Planmatig en permanent, 
dat wil zeggen: gericht op lange-termijnoogmerken en 
bij wijze van lange-termijnbeleid. 



Lange-termijnoogmerken zijn het vermijden van in
flatie en werkloosheid en het bevorderen van een 
rechtvaardige verdeling van de inkomens, zonder de 
samenhang van inkomensontwikkeJing en produktivi
teit uit het oog te verliezen. Essentieel daartoe is, dat 
de concrete inhoud van het inkomens- en prijsbeleid 
mede wordt bepaald door de uitkomst van overleg met 
de sociale partners. Een beleid dat uitsluitend de inten
ties en inzichten van de overheid weerspiegelt en bij 
wijze van dictaat wordt opgelegd, stuit af op de veel
vormigheid van de economische mogelijkheden van 
het bedrijfsleven en is strijdig met de behoefte aan de
mocratisering van besluitvormingsprocessen. 
Verschillen in de ontwikkeling van de produktiviteit 
kunnen ook een rol spelen bij de uitwerking van een 
socialistische versie van het prijsbeleid, door het be
vorderen van prijsdalingen in bedrijfstakken die een 
sterke groei vertonen. Zodoende wordt een algemeen 
positief welvaartseffect bewerkstelligd en wordt voor-
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van de Grondwet', aldus de regering (Bijlage Il, 15049 
(R 1100, nr 10». Het overzien van deze mogelijke con
sequenties onderstreept te meer het belang van een 
juiste constitutionele afweging vanaf den beginne. 
Ook leidt het door Oud geschetste dilemma tot bezin
ning op de samenhang die bestaat tussen de politieke 
en staatsrechtelijke benadering van de problematiek, 
van de plaatsing van kruisraketten. Het is begrijpelijk 
dat wie de plaatsing van kruisraketten om politieke re
denen afwijst zich ook verdiept in de garanties, die ons 
constitutioneel bestel biedt. Ons constitutioneel bestel 
biedt die garanties immers om te voorkomen dat poli
tieke besluitvorming ons staatsbestel aan erosie 
blootstelt. De plaatsing van kruisraketten, zo meen ik, 
vergroot de veiligheid van ons land en zijn inwoners 
niet maar verkleint deze. Zij bevordert niet de ontwik
keling van de internationale rechtsorde maar draagt 
bij tot de nucleaire wapenwedloop. Natuurlijk zijn die 
negatieve effecten al opgetreden doordat andere 
NAVO-landen tot plaatsing besloten. Dit neemt niet 
weg dat het van uitnemend belang blijft dat elk land 
binnen zijn eigen constitutioneel kader zijn eigen op
vattingen over de betere weg naar veiligheid tot uit-

komen dat excessieve loonstijgingen rusten op excep
tionele winsten. 
Mijn optimisme, dat het vormgeven aan een samen
hangende permanente inkomens- en prijspolitiek 
thans wel kan slagen, stoelt dan ook op de overweging 
dat juist het permanente karakter ervan noopt tot een 
decentrale aanpak. Ook bij de organisaties van werk
gevers en werknemers is de nadruk - mede door de 
technische ontwikkeling - komen te liggen bij het or
ganiseren van de besluitvorming vanuit de basis. Met 
behoud van haar eigen verantwoordelijkheid doet de 
overheid er verstandig aan bij deze ontwikkeling aan 
te knopen. 
Een beheerste ontwikkeling van inkomens en prijzen 
is de voorwaarde voor een reële uitbreiding van de col
lectieve sector en het verwerken van immateriële be
hoeften in een socialistisch beleid, dat verder steunt op 
met de ondernemingsgewijze produktie verenigbare 
vormen van gedemocratiseerde besluitvorming. 

drukking brengt. 
Daarbij past het socialisten niet om de eigen soeverei
niteit als zodanig te idealiseren. Overdracht van soeve
reine bevoegdheden aan volkenrechtelijke organisa
ties is niet uit den boze, integendeel. Artikel 90 van de 
Grondwet ('De regering bevordert de ontwikkeling 
van de internationale rechtsorde. ') kan daarbij een 
richtsnoer zijn. Waar het echter gaat om wezenlijke 
ingrepen, waakt de Grondwet terecht tegen doordra
verij en waan van de dag. Dat in ons land vreemde mo
gendheden uitdrukkelijke zeggenschap zouden krij
gen over aangelegenheden, die ten diepste het belang 
van ons land en volk raken, heeft de Grondwetgever 
niet gewild . Wie de plaatsing van de kruisvluchtwa
pens derhalve ook met grondwettige argumenten 
bestrijdt, gebruikt de in de Grondwet gelegen waar
borgen overeenkomstig hun zin en betekenis . 

Noten 
1. ' Voor alles is de NAVO een internationale, geen suprana

tionale organisatie. Zij bestaat uit soevereine landen die 
op het gebied van buitenlandse politiek geen afstand heb
ben gedaan van hun onafhankelijkheid .' (NA TO, Facts 
and Figures, 1976, p. 96). 
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Van de redactie 
Een politiek blad wordt niet 
van de ene dag op de andere 
een volleerd cultureel 
tijdschrift. Het gedicht van 
Robert Anker dat in SenD 
van mei j.1. verscheen was 
verkeerd gezet. Onder 
excuses aan dichter en lezers 
hierbij een rechtzetting 

Robert Anker (1946) 
Dichter en criticus; Werd in 
1983 onderscheiden met de 
Jan Campertprijs voor 
poezie. Recente publikatie: 
Van het balkon (Querido) 
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Als je denkt dat je hem ziet, is hij weer weg. 
Maar dat je hem gedacht hebt en je kunt gaan zoeken. 
Dat je de hoeken van je straat probeert, daar heb je kans. 

Iemand zegt: dat lijkt me wel romantisch. 

Hoe je de sigarenwinkel uitkomt met een krant. 
Ach, een interessant bericht, je blijft dus staan. 
Je hoed, je regenjas: ze komen goed van pas nu. 
Over de stoep! Er komt een brommer aan! 
De helm is integraal, droeg hij een bril, keek hij je aan. 

Of je nu moet wankelen, of grijp je naar je hoofd. 
De krant hangt je in flarden in de hand. 
Een vrouw gilt boven uit een raam: Reemon! Achter je! 

Of dit een film is, vraagt iemand, of gewoon maar echt. 

Je stoft je pak af en je koopt een beeldroman. 
Alsof je hoopt dat hij zich daarmee laat betrappen. 
Zodat je nu opnieuw, je gaat de winkel uit, op straat. 



Signalementen 

De (politieke) gevolgen van de Britse mijnstaking 

Werd in het meinummer van SenD (Henk Overbeek: 
'De Britse mijnstaking') nog met enig optimisme vast
gesteld dat de grootste en langste naoorlogse staking 
in Groot-Brittannië niet op een totale nederlaag van de 
Britse mijnwerkersbond, de NUM (National Union of 
Mineworkers) was uitgelopen, twee maanden later 
lijkt zelfs die voorzichtige conclusie niet meer dan vro
me hoop te zijn geweest. De spanningen binnen de 
NUM hebben in juli geresulteerd in een volledige 
scheuring, met het grote, moderne mijndistrict Not
tinghamshire - dat indertijd met grote meerderheid 
van stemmen een staking afwees - als kern van een 
nieuwe, rechtsere bond. De druppel die de emmer 
deed overlopen was het besluit NUM-voorzitter Ar
thur Scargill voor het leven, althans tot z'n vijf-en
zestigste in zijn functie te handhaven - het (voorlopi
ge?) sluitstuk van een trend naar centralisme die niet 
zozeer voortkomt uit de werking van de ijzeren wet 
van de oligarchie, maar het resultaat is van de welbe
wuste leninistische organisatieprincipes van Scargill 
en zijn medestanders. Terzelfder tijd werd het optre
den van Scargill - die onder een eventuele Labour-re
gering opeiste dat de staatsmijnen in feite door de 
NUM, hij dus, zouden moeten bestuurd - algemeen 
verantwoordelijk gesteld voor de nederlaag van 
Labour bij een tussentijdse verkiezing in Wales. De 
Conservatieven, die de eens zekere Labour-zetel bij de 
grote verkiezingsoverwinning van Thatcher hadden 
weten te veroveren, verloren deze nu met zeer grote 
cijfers - niet aan Labour, maar aan de kandidaat van 
de Alliantie van Liberalen en Sociaal-democraten die 
Labour met ruim vijfhonderd stemmen verschil klop
te. Het ziet er onmiskertbaar naar uit dat de mijnsta
king voor de nabije toekomst meer schade heeft toege
bracht aan de linkse beweging in Groot-Brittannië dan 
aan de Conservatieve regering. En voorzover geloof 
wordt gehecht aan de door aanhangers en sympathi
santen van de staking naar voren gebrachte stelling dat 
het hier niet een achterhoede-gevecht betrof, maar om 
een heel nieuwe vorm van industriële actie ging, is het 
ook buiten Groot-Brittannië noodzakelijk zich een 
oordeel te vormen over de achtergronden, gevolgen en 
vorm van dit conflict. 
Een aantal pas verschenen boeken over de mijnstaking 
werd op 6 juni j.l. besproken in de London Review of 
Books. De auteur, Richard Hyman, lector aan de uni
versiteit van Warwick, legt daarin erg veel nadruk op 
de partijdigheid van politiek, rechterlijke macht en 
pers in dit arbeidsconflict, en volgt daarin op enige af
stand de demonologie van links. Maar hij gaat ook 
niet de politieke vraag uit de weg of de NUM-leiding, 
geconfronteerd met de onverwachte sluiting door de 

NCB (National Coal Board, het Britse equivalent van 
onze vroegere Staatsmijnen) geen verstandiger of ef
fectievere strategie had kunnen bewandelen dan het 
ontlopen van een nationale stemming over een natio
nale staking - zoals de NUM-statuten voorschre
ven -, het z'n toevlucht nemen tot onwettig en mas
saai laten posten door stakers en het volhouden van de 
eis dat geen enkele mijn om economische redenen 
gesloten zou mogen worden. Zijn antwoord is een wel 
heel voorzichtig nee, maar hij verklaart de opstelling 
van Scargill uit een teveel aan democratie in de NUM 
: Scargill zou zich juist getrouw aan de wensen van 
zijn leden - althans het militante deel ervan - heb
ben gehouden. 'Ironisch genoeg, is het verloop van.de 
mijnwerkersstaking een dramatische weerlegging van 
veel van de centrale thema's van de sociologie van Mi
chels'. 
Met die conclusie maakt Hyman zich wel wat al te ge
makkelijk af van de problemen van interne democra
tie en interne verdeeldheid binnen de NUM. Noch af
gezien van het feit dat men zich Scargill moeilijk kan 
voorstellen als doorgeefluik van andermans eisen, 
gaat Hyman zo ook voorbij aan de spanning tussen 
militante minderheden en minder militante meerder
heden die elke massa-organisatie kenmerkt. Een lei
ding die zich compleet met één vleugel identificeert, 
plaatst een enorme, en in dit geval blijkbaar te grote 
premie op de loyaliteit van de zwijgende meerderheid. 
Als deze spanningsverhouding gezien kan worden als 
de politieke dimensie van solidariteit, dan speelde in 
de mijnstaking, gedeeltelijk daarmee verweven, nog 
een bredere, sociaal-economische, maar ook sociolo
gische dimensie van solidariteit een grote rol. Deze 
had twee vormen: een interne en een externe. Bij de 
laatste ging het om de solidariteit van andere vakbon
den en van de vakcentrale TUC met de NUM. Hier 
speelde zich in wezen iets soortgelijks af als binnen de 
NUM. De militante bonden (of liever gezegd: bonds
leidingen) drukten allerlei officiële steunbetuigingen 
door, maar verder dan retoriek ging de solidariteit 
niet. Afkeer van het onmiskenbaar politieke karakter 
dat de NUM-leiding aan de staking had gegeven speel
de een grote rol, maar de voornaamste factor was toch 
dat de 'rank-and-file' niet in actie was te brengen, om
dat dezen hun eigen situatie als minder gunstig dan die 
van de stakende mijnwerkers beschouwden en de sta
king niet gerechtvaardigd achtten. Daar was dan ook 
wel aanleiding toe. Onder Scargill's, als een man van 
het compromis aangeklaagde, voorganger Joe Gorm
ley (wiens staking in 1974 overigens wel succesvol was) 
waren de mijnwerkers al in 1975 de bestbetaalde arbei
ders van Engeland geworden - in 1971 stonden ze nog 
op de dertiende plaats; zelfs de afvloeiingsregeling 
- doorbetalen van het laatstverdiende salaris tot aan 
het pensioen - kon werknemers in andere be
drijfstakken alleen maar jaloers maken. Het beroep 
op externe solidariteit faalde dus, omdat niet op over
tuigende manier aannemelijk kon worden gemaakt 
dat de mijnstaking op een uiteindelijk gemeenschap
pelijk belang van alle arbeiders en vakbonden was ge
richt. 
Precies datzelfde echter speelde zich binnen de NUM 
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af. Niet alle mijnwerkers definieerden hun belangen 
als identiek, en dat waren ze tot op zekere hoogte ook 
niet. De arbeiders in de gemoderniseerde, winstgeven
de mijnen, hadden van de voorgenomen en mogelijke 
mijnsluitingen door de NCB niets te vrezen: in een sta
king echter lag voor hen geen voordeel. Juist met dit 
argument weigerde de NUM-leiding de door de statu
ten voorgeschreven algemene stemming onder NUM
leden: het ging niet aan om mensen met werk te laten 
stemmen over een zaak die anderen werkloos dreigde 
te maken. Dit was niet onjuist, maar de keerzijde van 
deze redenering was dat er dan ook niet verwacht 
mocht worden dat de staking algemeen zou worden 
- een noodzakelijke voorwaarde voor succes. 
In het 504e pamflet van de Fabian Society heeft John 
Loyd een economische en politieke analyse van de 
mijnstaking gegeven die, geheel in overeenstemming 
met de beste tradities van het met de Labour Party ge
lieerde genootschap, in kort bestek een evenwichtige 
en fundamentele achtergrondstudie biedt. (Fabian So
ciety, II Dartmouth Street, Londen SWI H9BN) Ter
wijl in de meeste analyses van links heen en weer wordt 
gedraaid van 'fundamentele' verklaringen in termen 
van de 'logica van kapitaalsaccumulatie' naar mora
lisme waarin de zieligheid van de stakende kompels 
het voornaamste argument voor solidariteit is gewor
den, beweegt zijn beschouwing zich op het niveau van 
de politiek. 
Loyd stelt dat het feit dat Labour niet voldoende af
stand nam van de strategie van Scargill inhield dat ze 
'de mijnwerkers verraadde en zichzelf verloochende' . 
De NUM-staking was de 'apotheose van politiek unio
nisme' en belichaamde een politiek perspectief dat 
haaks staat op dat van het democratisch socialisme. 
De staking 'liet zien dat voor de Labour Party net als 
voor elke andere beweging geldt dat alleen partijen een 
politiek kunnen formuleren die de burgers van een de
mocratie steun waard kunnen vinden: een vakbond of 
een groep bonden kan dat niet. Het toonde haarscherp 
dat de Labour Party zich nauwelijks kan veroorloven 
louter de som van haar pressiegroepen te zijn, ook niet 
van een groep zo eerbiedwaardig en machtig als de 
NUM'. 
Politiek gezien was volgens Loyd de centrale fout het 
organiseren van een nationale staking zonder de statu
taire nationale stemming. Dat leidde ertoe dat de sta
king niet alleen in de ogen van het publiek, maar ook 
in die van vele mijnwerkers niet legitiem werd geacht. 
Dit gebrek aan legitimiteit veroorzaakte de tweespalt 
binnen de NUM die tot steeds gewelddadiger pogingen 
van stakers om werkende mijnwerkers tegen te hou
den leidde; en dat resulteerde weer in gerechtszaken 
van werkwilligen tegen de NUM en een hard politie
optreden. Een dergelijke strategie vervreemdde de 
NUM van z'n natuurlijke bondgenoten, hoezeer die 
ook de politiek van de Conservatieve regering veraf
schuwden. De uitkomst van het conflict heeft de posi
tie van de NUM aanzienlijk verzwakt - Loyd schreef 
zijn pamflet voor de breuk - en, op een afstand, ook 
die van vakbeweging en Labour Party in hun geheel. 
Ook bij een terugkeer naar samenwerking tussen 
NUM en NCB, en het op de agenda plaatsen van 
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werknemersinspraak, zijn de vooruitzichten niet roos
kleurig. (Hoe onwaarschijnlijk dat laatste is beseft 
men als men weet dat Scargill de meest uitgesproken 
tegenstander van arbeiderszelfbestuur binnen de Brit
se vakbeweging is. Hij ziet dat als heulen met het kapi
talisme en het ontmantelen van de macht van de vak
bond(sleiding?» . De keerzijde is echter nog droef
geestiger: privatisering. 'Het zou betekenen dat de spil 
van het naoorlogse nationalisatie programma van La
bour, de onaantastbaar geachte "parel in de kroon" 
ontmanteld zou worden en verkocht aan een veelheid 
van verschillende belangen. Een machtige NUM, die 
met de vijandige wind meegebogen had, zou dat voor
uitzicht tot in het oneindige naar het rijk der verbeel
ding hebben kunnen verwijzen; een bond die zich 
heeft laten breken zou die mogelijkheid wel eens niet 
kunnen hebben. ' (Bart Tromp) 

Boeken 

Om de identiteit van het socialisme 

Frits de Jong bespreekt: 
Jan Bank e.a. (red.) Het Vijfde Jaarboek voor het De
mocratisch Socialisme, WBS/ De Arbeiderspers, Am
sterdam, 1984. 

Geschiedenis is de wetenschap van hoe zich in mens en 
maatschappij veranderingen voltrekken. In welk tem
po en in welke mate die veranderingen optreden. De 
vraag doet zich dan al gauw voor of er in een bepaalde 
tijd, in een bepaalde cultuur of subcultuur zulk soort 
veranderingen optreden, dat we er een patroon, een 
lijn, een 'ontwikkeling' in kunnen waarnemen. Of 
misschien zelfs 'vooruitgang' - 0, ouderwetse en 
door onze ontwikkeling achterhaalde term! 
Geschiedenis is ook een complexe zaak. Wie al te ijve
rig naar lijn en patroon zoekt, zal wel slagen meestal 
- maar met voorbijgaan aan wat hem voor de helder
heid van zijn beeld onbruikbaar is . Maar aan de ande
re kant: hoedt hij zich voor deze eenzijdige overdrij
ving dan dreigt er aan een ander uiterste de chaos van 
een te veel aan détails, bomen die het bos onzichtbaar 
maken. 
Er is een tijd geweest waarin over het algemeen het 
beeld eenvoudig was. Oorzaken moeten herkenbare 
gevolgen hebben - en omgekeerd: wat wij om ons 
heen zien heeft opspoorbare oorzaken. De daar bij no
dige opsporingskunst heette de wetenschap der ge
schiedenis. 
Uit die tijd stamt de vorming van socialistische partij-



en. Hun specialiteit, datgene waarin ze zich van veel 
andere onderscheidden was het zelfbewustzijn zowel 
het gevolg te vormen van een bepaalde historische ont
wikkeling als de oorzaak te zijn van een verdere voor
uitgang in die ontwikkeling. Of, wat minder in alge
mene termen uitgedrukt: intellectuelen, die op de toen 
moderne wijze naar de geschiedenis hadden leren zien, 
en die een complex van 'laatste' oorzaken in de ont
wikkeling van economie en zich vernieuwende tech
niek hadden gezien, stelden als gevolg van die ontwik
keling de opkomst der arbeidersklasse vast. Deze klas
se nu zou groeien in omvang en de meerderheid der be
volking gaan uitmaken en, zich bewust van haar lijden 
onder het economisch stelsel, de stuwende kracht zijn 
bij die historische verandering waarbij dat stelsel in 
zijn tegendeel verkeren zou. Uit het kapitalisme zou, 
zo verwachtten de sociaal-democraten uit die begin
tijd van hun partijen, het socialisme als zijn tegenpool 
voortkomen. De organisatie der arbeiders zou hun de 
politieke macht verschaffen om tot deze grootse we
reldbevrijdende arbeid te komen. 
Zo werd het proletarisch belang als het belang der 
mensheid gezien, terwijl de geschiedwetenschap - al
thans de speciale marxistische tak ervan - een stralen
de toekomst waarborgde. Het socialisme was een 
mengeling van verwachting en wetenschap - we mo
gen aannemen dat de meeste aanhangers ervan dáárin 
hun (modern modewoord) identiteit vonden, datgene 
wat hen van de anderen, de burgerlijken onderscheid
de. Maar bij al dit onderscheid paste deze manier van 
weten, denken en voelen, kortweg van historisch be
wustzijn heel wel bij wat toen - omstreeks 1900 
dus - als toonaangevend gold bij het wassend deel 
der niet meer christelijke burgerij. En in sociaal en 
economisch opzicht sloot het goed aan bij de omwen
telende ontwikkelingen die in de toen juist afgelopen 
decennia te zien geweest waren: de groei van een in ar
moe levend proletariaat en van fabrieken als grote be
drijven. De ambachtelijke wereld leek eerlang te zul
len verdwijnen . Maar ook : de allerergste ellende be
gon door sociale wetgeving gekeerd te worden. 
Met inachtneming van het feit dat hetgeen ik in dit ar
tikel tot nog toe beschreven heb weinig van de thans 
moderne nuancering getuigt, durf ik het aan nog even 
grover de historie in te duiken . Ik heb er per slot voor 
geleerd. 
Zo valt de vraag te stellen: 'hoe zag het socialisme er in 
een eerdere fase uit? En hoe ging het er verder mee in 
de jaren na 1900?' Ook hier weer toont de geschiedenis 
verandering op verandering. En ook hier weer blijkt, 
hoezeer socialisten in denken en politiek handelen ant
woorden zoeken (en tot nog toe ook meestal gaven) op 
uitingen van de maatschappelijke constellatie waaron
der zij leefden. Zij gingen immer 'met en tegen de tijd' 
(om de bijzonder gelukkige titel van Van der Goes van 
Na/ers' boek met levensherinneringen te gebruiken) . 

PvdA utopistisch? 
En achter de vragen naar wat er veranderde staat de 
minstens zo belangrijke vraag: 'wat bleef hetzelfde?' 
Immers, als àlles zou zijn veranderd zou het geen zin 
hebben de verzameling van historische (en comtempo-

raine) verschijnselen met één en hetzelfde woord 'so
cialistisch' aan te duiden . Ik ben bang dat bij het 
beantwoorden van deze vraag een subjectieve benade
ring onvermijdelijk blijft. Wat vindt de beoordelaar, 
dat 'socialisme' inhoudt? Licht zal hij zijn eigen me
ning of gevoelens de overhand geven bij de beant
woording van die vraag. Benaderen van de andere 
kant dus? Wie noemen en noemden zich socialist? 
Ook dat geeft problemen. Een enkel voorbeeld: voor 
sociaal-democraten in Nederland anno 1940 vielen 
dan communisme en nationaal-socialisme uit de boot. 
Dat waren actuele en volstrekt af te wijzen verschijn
selen. En voor zover daar wat socialistisch aan was, 
werd iedere identificatie (en iedere samenwerking) op 
andere gronden afgewezen. Democratie en eerbied 
voor de persoonlijkheid werden beklemtoond en men 
begon zich ter onderscheiding democratisch socialist 
te noemen. Tegelijkertijd werd de eigen traditie zeer 
kritisch bekeken. Het wetenschappelijk element 
schoof op de achtergrond. Niet zozeer kennis van de 
historische ontwikkeling, maar gezindheid tegenover 
de medemensen werd beklemtoond. Niet het vroeger 
revolutionair élan stond op de voorgrond, maar het 
besef dat er al heel wat ten goede gekeerd was binnen 
het kapitalisme. Daarmee verbonden was het bewust
zijn dat via de staatsmacht door toedoen der socia
listen die gunstige ontwikkeling kon en moest worden 
voortgezet. 
Gaan we van 1945 af terug in de geschiedenis van het 
socialisme, dan zien we eerst, na 1800, de wanhopig 
opstandige arbeiders en de morrende kleine burgerij 
en enige gekwelde intellectuelen, die al te minutieuze 
schema's voor een toekomstige maatschappij ontwer
pen. 'Utopisten' scholden Marx en Engels hen omdat 
ze de hierboven geschetste historische ontwikkeling 
van de maatschappij buiten hun schema's hielden. De 
vraag laat zich stellen: 'zijn we, nu die wetenschap niet 
zo zwaar meer weegt op het ogenblik in ons land met 
de PvdA weer terug bij die utopisten?' Ik geloof het 
niet, want de wetenschap is wel als element gebleven, 
maar het is niet langer de wetenschap van de maat
schappelijke verandering op lange termijn, het is niet 
meer de historische beeldvorming ter bevestiging van 
de eigen identiteit, die op de voorgrond komt. Het is 
de kennis van economische en 'intermenselijke' pro
cessen van vandaag de dag . Was wetenschap vroeger 
tot een beeld, een ideologie en daarmee tot identiteit 
en bewustzijn te plooien, nu is het een immer bij te 
stellen instrumentarium. Daarmee is inmiddels ook 
wat utopisten en wetenschappelijk socialisten verbond 
naar de achtergrond geschoven: het besef van op de 
verre toekomst gericht handelen. Het besef ook, dat 
die toekomst maakbaar is, en dat socialisten tot heil 
der mensheid die maaktaak op zich genomen hebben. 
Hier nu voer ik mijn subjectieve, maar uit de geschie
denis van het socialisme ge puurde element in. Deze 
manier van gericht zijn op de toekomst geeft bij alle, 
enorme en tragische onderlinge verschillen, het her
kenningspunt voor socialisten aan. 
In de PvdA werd aanvankelijk en in overeenstemming 
met de noodzaak een nieuwe wereld uit de puinhopen 
van de Tweede Wereldoorlog op te bouwen dit toe-
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komstbesef wel degelijk gekoesterd. Arbeidersbewe
ging had er zich, nu groei onder het oude gesternte niet 
mogelijk gebleken was, tot volksbeweging verbreid en 
democratie stond er vaak hoger in het vaandel dan so
cialisme. Waarden, vroeger als zodanig al wat ver
dachte verschijnselen, werden nu niet alleen erkend 
maar goeddeels van voormalige tegenstanders overge
nomen: gezin, gezag en christendom. In de politieke 
praktijk betekende dat het leggen van een machtsbasis 
voor het planmatig regelen van het economische en so
ciale leven. Door het parlementaire stelsel te gebrui
ken als maatschappelijk drukmiddel zouden willekeur 
van macht in staat en maatschappij bestreden en ver
meden kunnen worden . 
In feite bleef echter ook bij deze verbreding de machts
basis te smal en dreigde regeren een zaak te worden 
van compromitterende compromissen. Dáártegen 
gaat nieuw élan uit de late jaren zestig. Het oude ge
dachtenelement, dat wie onder liggen zich ook van on
der af ter emancipatie op te richten hebben kreeg toen 
meer nadruk. 

'Heil der mensbeid' 
In de laatste alinea's heb ik het eerste, algemene, over
zicht moeten trekken in de riChting van de nationaal
Nederlandse ontwikkeling. Zo iets zou ook kunnen 
gebeuren voor de socialistische beweging en de so
ciaal-economische structuren in andere landen. En 
iedere keer zouden er weer varianten blijken te be
staan. Ook dat is voor de ontwikkelingsgang van het 
socialisme typerend. Staat en volk gaan als instrument 
en als leefwereld een toenemende rol spelen. Het oude 
internationalisme (dat bovendien sterk Europacen
trisch was) betekent niet zo veel meer. Internationale 
solidariteit in de oude zin van arbeiders die zich overal 
in stakingen tegen hun heersers verzetten en die elkaar 
financieel steunen . . . we hebben er bij de Engelse 
mijnwerkersstaking van vorig jaar bij uitzondering 
iets van gemerkt. Iets, incidenteel, bij sommige vak
bonden en in een enkele partijafdeling. Maar te zeggen 
dat wij, zoals Wibaut eens verkondigde, 'weten dat er 
alom gebouwd wordt aan morgen' - dat zou overdre
ven zijn. De sociaal-democratie, zo constateert Bart 
Tromp in het Jaarboek, dat tot voorwerp van deze 
bespreking is, heeft aan radicaliteit ingeboet. De ande
re artikelen in dat Jaarboek spelen in op datzelfde the
ma. 
Het zijn uiteraard wat incidentele stukken, verschei
den van onderwerp. Dat valt schrijvers noch redactie 
te verwijten. Willen we echter de betekenis van zulk 
werk naar waarde schatten, dan dienen ze geplaatst te 
kunnen worden tegen de achtergrond van de gehele 
ontwikkeling van de socialistische beweging. Dan die
nen zij daarnaast toch ook om de identiteit van die be
weging in verleden, heden en toekomst vast te stellen. 
Het verleden draagt tot het vinden van die identiteit 
het meeste aan. Wie dat ontkent gaat voorbij aan het 
feit, dat ieder takje van de socialistische beweging een 
nuance van de gehele historische verSChijning is die 
sociaal-democratie heet (ik ga hier niet in op de 
naamsverwarring die in de laatste jaren rond deze 
woorden aan het ontstaan is, immers soms duiden ze 
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een terugkeer naar radicaliteit aan, soms een verder 
afwenden daarvan. Ik houdt me ook hier aan het 
historisch gegroeid begrip. Bij 'socialisme' wordt de 
tuin dan nog wat wijder uitgezet.) 
Vatten wij het voorgaande samen om tot de essentie te 
komen die uit de historie te putten is als we zoeken 
naar wat socialisme eigenlijk is, dan springen de vol
gende punten naar voren, die cumulatief in de loop 
van bijna twee eeuwen tot fundament aaneengeklon
ken zijn. Ten eerste: de toekomstvise: het werken aan 
een bereikbaar geacht (hoe ook in verwezenlijking op
schuifbaar) 'heil der mensheid' . Ten tweede de eman
cipatiestrijd, die onderliggenden tegen de machtigen 
voeren. Ten derde het nemen van maatregelen om 
- vooral economische - macht af te breken (te 'ver
delen'). De geSChiedenis van het socialisme is de ge
SChiedenis van hoe deze punten een rol spelen in 
maatschappelijk-politieke stromingen, die, op veran
dering geriCht zijn van de maatschappij waaruit ze zelf 
voortgekomen zijn. Wie zo de geSChiedenis van het so
cialisme begrijpt zal détailstudies, op welke schaal dan 
ook welkom heten als nuanceringen van het algemene 
beeld, als verscherping en soms als verdoezeling er
van. Een algemene geSChiedenis van het socialisme 
bestaat uit zulke deelstudies. Een project om alles 
systematisch samen te vatten en te coördineren en zo 
een afgerond beeld te krijgen is mooi. Ja, als ... uto
pie en als leidstèr. Maar als het af zou zijn, zou het 
weer verouderd zijn, want de geSChiedenis met al haar 
veranderingen betreft ook de geschiedschrijving. 
Dat is ondertussen geen vrijbrief om meer onder de 
noemer socialisme te brengen dan er onder hoort 
- dan immers verliest de geSChiedenis haar waarde 
als identificatiemiddelen. En op die zelfde grond als 
toetssteen voor artikelen als die in het Jaarboek. (Die 
overigens daarnaast met de normale kritische toets 
van intelligente geSChiedSChrijving net zo goed te ma
ken hebben als alle ander werk van gelijksoortige 
aard. Wat mij betreft voeg ik daar nog aan ioe de 
noodzaak om alert te zijn tegen dat soort ideologiSChe 
beSChouwingen waarbij begrippen zonder context van 
maatschappij en machtsverhouding tegenover elkaar 
staan of elkaar aflossen.) 
Alle historische studies zijn tegenwoordig deelstudies. 
De Jaarboeken voor het Democratisch Socialisme 
hebben bovendien het aspect dat er de geSChiedenis 
niet om haarzelfs wil in bedreven wordt, maar dat de 
artikelen balanceren tussen hedendaagse problema
tiek en historische feiten en ontwikkelingen. De eis, 
die ik in het algemeen zou willen stellen aan historisch 
werk van deze aard, namelijk dat het afzetbaar is op 
de lijn van de gehele ontwikkeling, is daarmee al ten 
dele en ten principale vervuld. Afzetbaar zijn betekent 
immers: passen in het grote geheel en daar lacunes in 
opvullen of nieuwe uitzichten op geven. Maar het be
tekent ook met de geSChiedenis in het achterhoofd de 
vragen van de dag beantwoorden. In de hier volgende 
kritiek wil ik nagaan wat er ten aanzien van deze en en
kele verder te stellen eisen omtrent dit inpasbaar zijn 
over de diverse artikelen in Het vijfdejaarboek te zeg
gen valt. 



Moreel versus institutioneel? 
Het meest historisch is ongetwijfeld de bijdrage van 
Damsma en Wieling over de verbruikscoöperaties in 
Nederland. Ze worden terecht gezien als onderdeel 
en/ of parallelverschijnsel aan de sociaal-democratie 
tot kort voor de Tweede Wereldoorlog. De titel 
spreekt duidelijke taal: 'De Coöperatie, daar had je 
hart voor' . Zoals de hele beweging met zijn sterk besef 
van (historische) identiteit de mensen in touwen in 
toom hield, zo deed de coöperatie dat op het speciale 
terrein van de inkooppolitiek van de huishoudingen. 
Ietwat sterker dan nu gebeurt had wellicht benadrukt 
kunnen worden hoe met het teloorgaan van het idee 
van een arbeidersalternatief tegenover de bestaande 
kapitalistische handel en wandel, ook de socialistische 
bezieling in de coöperatieve beweging verzwakte. 
Daarover heen komt dan het nader uitgewerkte naoor
logse feit, dat de concurrentie in het tijdvak van de 
graaiwinkels die supermarkt heten niet meer vol te 
houden bleek. 
Van heel andere aard is het stuk waarmee de bundel 
opent. Het is, ook in zijn aanpak, het minst histori
sche van het vijftal, en wel omdat het een typisch be
grippenstuk is. Niet de verandering, niet de kwestie 
van uitdaging en antwoord, niet de kwintessens zelfs 
van het socialisme, maar de tegenstelling tussen het 
begrip 'moreel project' en het begrip 'institutionele 
orde' vormt de thematiek. Beide begrippen zijn korte 
omschrijvingen van wat socialisme voor een soort 
'ding' is . Beide hoeven niet op elkaar betrokken te 
worden. De organisatorische vormen van de instellin
gen die socialisten willen waarmaken worden zodoen
de niet geïdentificeerd met de doelstelling van de be
oogde instituties. Ze zouden immers 'moreel neutraal ' 
zijn. Los van hen zou het 'moreel project' der socia
listen staan. 
Lijkt het in het begin van zijn artikel of de schrijver, 
Bart Tromp, het met deze door niet-socialisten ge
maakte indeling eens is , zo blijkt na enige tijd, dat hij 
juist de verbinding van moreel en institutie waar
schijnlijk wel voorstaat. Een voorzichtig verwijt aan 
de PvdA valt dan te destilleren, namelijk dat het 'mo
reel project' in de Retorica blijft steken en dat aan nieu
we instellingen (dat woord ook in de zin van maatrege
len) nauwelijks de waarde wordt toegekend de maat
schappij te kunnen veranderen. Toch, zo volgt de 
schrijver in het voetspoor van John Stephens, die het 
Zweedse socialisme bestudeerd heeft, had in de Ver
mogens Aanwas Deling een sterk instrument gelegen 
om wat ik nu maar ouderwets noem het socialisme te 
bereiken. Dan immers zouden eigendomsverhoudin
gen gewijzigd zijn . Tromp verwijst naar Stephens en 
onderbouwt daardoor deze stelling eigenlijk niet - hij 
weet trouwens zelf niet of ze echt wel juist is . 
De PvdA is dan zowel aangeland bij een nauwelijks 
nog herkenbaar soort socialisme - dat wordt door 
Tromp duidelijk vastgesteld en in zoverre past zijn ar
tikel naast dat van Damsma en Wielenga. Er is bij 
Tromp van teloorgang sprake, van een meer essentiële 
zelfs dan die van een coöperatief ideaal. Aan de ande
re kant geeft Tromp in zijn noodzakelijk vereenvou
digd beeld van de ontwikkeling, een aantal bijna ge-

meenplaatsen weg, waar nog wel wat op aan te merken 
valt. Hij verwijt de jonge SDAP eigenlijk geen toe
komstplannen te hebben gemaakt, en constateert dan 
na de 'teloorgang van het marxistisch perspectief in de 
Eerste Wereldoorlog' de noodzaak een ideologisch va
cuüm op te vullen. Dat juist het niet maken van plan
nen in die eerste jaren met het allen opstuwende 
- haast zou ik anachronistisch zeggen - met de als 
'moreel project' geldende ideologie van het weten
schappelijk socialisme samenhangt en met de daarmee 
verbonden scherpe tegenstelling tot de bestaande orde 
komt helaas niet aan het licht. Ik ben geneigd de stel
ling te overwegen dat had de SDAP toen wel recepten 
voor de gaarkeukens der toekomst gemaakt, ze niet 
het adequate antwoord op de uitdaging van die tijd ge
geven zou hebben. En verder geloof ik niet zo erg in 
het altijd weer herhaalde verhaal van een ideologisch 
vacuüm na 1918. Een vacuüm dat dan bewust opge
vuld moet worden, blijkbaar. Ik heb van zulk een be
sef bij de partijleiding in de jaren twintig niet meer dan 
een enkel spoortje gevonden. Wie het probleem stelt 
zoals Tromp het hier doet denkt te veel in elkaar op
volgende en tegensprekende begrippen als motor in de 
historische en de politieke veranderingen. 
Ondertussen, àls het marxisme inderdaad voor de po
litieke problemen van na de Eerste Wereldoorlog een 
vacuüm bleek op te leveren, dan is dat iets dat in eerste 
instantie vooral een enkele theoretisch denkende per
soon, aan enige religieus-socialisten duidelijk was of 
begon te worden. En inderdaad de knuppel in het so
ciaal-democratisch-marxistisch hoenderhok werd te 
dien aanzien gegooid door de Belgische intellectueel 
en ex-marxist Hendrik de Man. Aan hem wordt een 
artikel gewijd in dit Jaarboek. Terecht naar het mij 
voorkomt, omdat als er één figuur als symbool kan 
gelden voor de veranderingen die het socialisme on
dergaat in West-Europa gedurende het interbellum, 
dan is het wel Hendrik de Man. Tijdens zijn leven wek
te hij in alle partijen grote weerstand op - iets wat er 
niet beter op werd toen hij in 1940 de overwinning van 
de Duitsers begroette als het wegvallen van parlemen
taire en partijpolitieke hindernissen op weg naar het 
ware socialisme. Zijn betekenis voor de overgang van 
de SDAP naar de PvdA is door dit treurige feit, op de 
achtergrond geschoven. Dick Pels die bij wijze van ar
tikel een aantal uittreksels uit De Mans werken geeft is 
niet bang de relatie sociaal-democratie-fascisme onder 
ogen te zien. Juist de overeenkomsten die Pels ontdekt 
tussen Weber en Sorèl enerzijds en De Man ander
zijds, doen hem constateren, dat De Mans combinatie 
van reformistische en planmatige maatregelen met re
volutionair en op sterk gezag gericht streven fascistoï
de trekken naar voren brengt. Die trekken nu zijn in
herent zegt Pels aan allen die zich van het marxisme af
wenden en de maatschappij hervormen willen . Het is 
merkwaardig dat hij aan het democratieconcept zoals 
dat - alweer als 'moreel project' - in de late jaren 
dertig in de SDAP verkondigd wordt geen aandacht 
besteedt. Hij had er zelfs de De Man van vóór 1937 
"mee kunnen verschonen. Bij Pels ligt het accent echter 
op het institutioneel systeem, de planning, het opbou
wen van staat en gemeenschap op corporaties - en 
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dan komen we inderdaad in de buurt van fascistische 
. . . ideeën (en maar ten dele praktijken). Sterker zou 
de schrijver staan als hij met meer accent had aangege
ven op welke sociaal-psychologische elementen de 
SDAP in de tijd vlak voor de oorlog in haar propagan
da een beroep doet. Dan zou blijken hoe ze in een 
soort concurrentieslag, met de democratie in het vaan
del, een soort nationaal socialisme (zonder verbin
dingsstreepje) voorstond. En dát ging wel naar de jon
ge PvdA mee over. 
In het algemeen raakt Pels hier een belangrijk punt. In 
heb de indruk dat hij het wat onvoldragen brengt. Er 
bestaat in de geschiedenis van het socialisme het pro
bleem van de renegaten, meest ontevredenen in de be
weging (van hoog tot laag), die zich als nazi of fascist 
of op zijn minst als meeloper met de 'nieuwe orde' van 
na 1940 openbaren. In zekere zin is Mussolini zelf er 
het voorbeeld van. Maar wij kennen onze Zwert
broek, Stenhuis en Duys, om een paar vooraanstaan
den in de SDAP te noemen. Dat het meest 'gezind
heidssocialisten' èn strebers als De Man waren, en dat 
ze weinig met de wetenschappelijke verwerking van de 
maatschappelijke ontwikkeling op hadden mag er dan 
wel bij gemeld worden. 

Van principieel naar praktisch naar historisch 
In ieder geval is de discussie over het socialistisch ge
halte van de PvdA - een discussie die ik nu maar ach
ter al deze jaarboekartikelen projecteer - ook ge
diend met een bijdrage van Friso Wielenga. Hij geeft 
aan hoe de PvdA met haar enthousiasme voor de plan
matige inslag het Marsha/l-plan, die grootse steun van 
'Amerika' aan 'Europa' van 1947, later toch wel erg in 
de buurt kwam van haar toch al scherts matig gehan
teerde naam als Partij van de Amerikanen. Dit is ove
rigens het enige stuk in de bundel, waarin de machts
verhoudingen en de - geringe - plaats van de so
ciaal-democraten daarin naar voren komen. Hier is in
derdaad sprake van een uitdaging (de schier onover
komelijke moeilijkheden bij de wederopbouw èn het 
zo genereus aandoende Amerikaanse aanbod) en van 
een weloverwogen antwoord daarop. Dat hier bewust 
een machtsinstrument in de naderende Koude Oorlog 
werd geïntroduceerd viel in de overwinningsroes van 
' het Westen' alleen aan linkse oud-SDAPers en ande
ren op. Dat de theoretisch notie van het socialistischer 
worden van het kapitalisme daarbij een rol gespeeld 
heeft zou, als men ook dit artikel langs onze in het be
gin geschetste lijn van ontwikkeling legt, nog te 
constateren geweest zijn. Ondertussen: voor wie de 
hele bundel leest en de artikelen op elkaar betrekt valt 
deze conclusie wel te trekken. 
In de veertig jaar van haar bestaan is de PvdA een ge
vestigde macht in het Nederlands besturend systeem 
geworden. Deskundigheid had ze veel in huis en haar 
bestuurders kan werkdrift niet ontzegd worden. Hoe
zeer zij mee- en tegenspeler is, en hoezeer ze daarbij op 
eigen inbreng terzake van alle zich voordoende proble
men probeert te staan daarvan getuigt het werk van de 
Wiardi Beckman Stichting. Een lijst van al haar publi
katies en een korte inleiding daarbij van de hand van 
Jan Bank sluit dit Jaarboek af. Het is een boeiend 
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overzicht voor wie achter de titels de politiek-sociale 
ontwikkeling van na de oorlog ziet. Het is niet waar, 
dat de partij geen antwoord weet of geeft op al wat 
zich voordoet. Maar gaat het om technisch-institutio
nele zaken als - ik doe een willekeurige greep -
'grondgebruik' (1948), 'ziekenhuisbouw' (1962) of 
'burgemeester in de partij' (1982), dan is dat eerder het 
'alledaags socialisme' waar Gorzak in 1980 over 
schreef, dan 'de komende twintig jaar', die in 1966 
aan de orde werden gesteld. Zo men ergens wil zien dat 
de rol van de wetenschap, zoals ik hiervoor betoogde, 
een instrumentele en geen ideologisch dragende meer 
is, dan kan men bij deze bundel uit 1966 van vier op 
zichzelf nog altijd belangwekkende artikelen goed te
recht. 
Toen de partij nog jong was waren er vrij veel princi
piële beschouwingen naast de praktische die in de late
re jaren de overhand kregen. In de laatste jaren neemt 
echter het historische aandeel verheugend toe . Dit 
jaarboek getuigt ervan. 

Frits de Jong Edz. is emeritus-hoogleraar in de politiek
sociale geschiedenis; voormalig directeur van het In
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te 
Amsterdam. 

Pen op Papier 

Geen argument tegen homo's 

Wouter Bos verdedigt in zijn artikel 'Antidiscrimi
natie-wetgeving: de democratie op de proef gesteld 'I 
de stelling dat de CDA-resolutie inzake homofilie, in 
het bijzonder het gezichtspunt dat particuliere organi
saties homoseksuele mannen en vrouwen als leraar of 
onderwijzer mogen weren, óók door socialisten verde
digd kan worden. Zijn slotopmerking daarbij is: niet 
van harte, omdat dan het besef van menselijke gelijk
waardigheid niet overal blijkt te zijn doorgedrongen. 
De democratie vraagt echter in zo'n situatie geduld en 
andere strijdmiddelen dan de wet. Men mag verwach
ten dat een dergelijke stellingname kritisch wordt be
keken en in de kring van de PvdA-Homogroep tegen
spraak oproept. 
Bos schrijft zijn artikel in twee delen die door een op
merkelijke caesuur gescheiden worden. Na een behan
deling van art. 1.1. van de Grondwet, vervolgens van 
het begrip 'discriminatie' en van randvoorwaarden en 
criteria komt hij tot de conclusie dat een Wet op de Ge
lijke Behandeling (WGB) in ons rechts bestel niet op 



zijn grondwettelijkheid kan en hoeft te worden ge
toetst. Dat betekent dat artikel 1.1 als argument in de 
discussie over de WGB overbodig is. Kortom: het eer
ste deel van zijn artikel had niet geschreven behoeven 
te worden. Na de caesuur stelt Bos dat de spelregels 
van de democratie ook bij socialisten moeten leiden 
tot de opvatting dat particuliere organisaties bij bij 
voorbeeld het weren van homo's voor de klas het ge
lijk aan hun kant hebben. 
Ik begin bij een antwoord aan Bos met het tweede deel 
van zijn betoog. Binnen een democratische samenle
ving, zoals deze door socialisten wordt gezien, staat de 
gelijkwaardigheid van het individu voorop: Bos 
noemt dat de voortzetting van de idealen van de Fran
se revolutie. Die gelijkwaardigheid van het individu 
heeft overigens ver voorbij 1789 wortels in de historie 
van het renaissancistisch en wetenschappelijk Huma
nisme en de vernieuwingsbewegingen van het zestien
de eeuwse christendom. De Franse revolutie voegde 
daar de gelijkheid voor de wet aan toe. Beide aspecten 
zijn hier van belang genoemd te worden. 
Bos tuimtelt in de val door aan die gelijkwaardigheid 
een persoonlijk èn een maatschappelijk accent te on
derscheiden en die, waar het gaat om de vraag van de 
discriminatie2 , te ontkoppelen: persoonlijk leven 
enerzijds, toegankelijkheid van maatschappelijke 
functies en verlening van diensten anderzijds . Deze 
segmentering van het individu acht ik in strijd met een 
'socialistische antropologie' , die van een eenheid van 
leven dient uit te gaan. Bovenal versluiert deze onder
scheiding de maatschappelijke werkelijkheid - uit
gangspunt voor elke socialistische analyse - waarin 
mensen functioneren. Bij zijn analyse kan Bos dan 
ook gemakkelijk beweren dat 'de burger de keus heeft 
en in het algemeen nooit op particuliere organisaties is 
aangewezen '. Hij gaat daarbij niet verder in op de 
vraag 'wat het particuliere van een particuliere organi
satie' behelst, terwijl toch die vraag, sinds hij in het be
gin van de zeventiger jaren in de Knelpuntennota voor 
een samenhangend welzijnsbeleid werd opgeworpen, 
nog altijd van toepassing is. De sociale werkelijkheid 
wordt nu eenmaal in Nederland verrijkt, maar ook ge
compliceerd door de talloze algemene taken die aan 
particuliere organisaties zijn toevertrouwd. Het is dus 
feitelijk volstrekt onjuist te stellen dat de burger die 
vrije keuze heeft. Met name het onderwijs is oneven
wichtig georganiseerd waar het de verhouding en aan
wezigheid van overheid (openbaar onderwijs) en par
ticulier (bijzonder) onderwijs betreft. Ouders en kin
deren zijn vaak zonder meer op die diensten aangewe
zen, zodat menige christelijke onderwijsinstelling een 
publieke functie vervult. Dat geldt niet alleen voor de 
kinderen maar ook voor hen die tot leerkrachten wer
den opgeleid. Wanneer deze tijdens hun studie lang
zaam maar zeker hun homoseksuele voorkeur hebben 
ontdekt, zijn zij toch niet in staat - dat zou volgens 
Bos de consequentie moeten zijn - uit eigen wil af
stand te doen van een deel van de arbeidsmarkt. 
Deze gebrekkige analyse van de werkelijkheid maakt 
de beschrijving van Bos hoe een 'totalitaire' democra
tie ingrijpt in de particuliere organisatie tot een fan
toom . Alsof de stelling dat vrijheid wordt geschonden 

niet eerder moet worden omgedraaid en er niet een dis
cussie loopt over democratisering van particuliere or
ganisaties die publieke functies vervullen. Een verwij
zing naar gezelligheidsverenigingen als 'besef dat de 
overheid in staat is tot algemene uitzonderingsgron
den' slaat de plank goed mis, omdat hier de vergelij
king met het onderwijs - publieke functie - en met 
homoseksualiteit - doorgaans een onontkoombare 
voorkeur - niet opgaat. Wanneer Bos kennis had ge
nomen van de commentaren op de WBG die belangen
organisaties als het COC of de PvdA-Homogroep 
hebben geschreven, had hij deze niet onbesproken 
mogen laten. 
Aangezien het democratisch gezichtspunt voor Bos 
vrijwel identiek is met een socialistische visie, blijft hij 
erbij dat men particuliere organisaties niet moet dwin
gen om, met de wet in de hand, af te zien van een 
benoemings- en ontslagbeleid waarin homoseksuali
teit expliciet een motief is. Mijn analyse van de werke
lijkheid geeft echter aan dat juist het handhaven van 
vrijheid en solidariteit voor iedere burger met zich mee 
kan brengen dat men aan een kleine minderheid een 
halt toeroept wanneer deze probeert, direct en indi
rect, individuele mannen en vrouwen, te zamen vijf à 
tien procent van de Nederlandse bevolking, te catego
riseren, te discrimineren en van de door hen gewilde 
beroepsuitoefening uit te sluiten. 
Uiteraard is bekend dat een schoolbestuur altijd wel 
een stok zal vinden om de hond te slaan, maar de rele
vante vraag is of dat rechtmatig is, ja dan neen. Bij een 
emancipatoire ontwikkeling - zowel van homosek
suelen als van maatschappelijke organisaties - is het 
van belang dat de wetgever hier èn codificerend èn mo
dificerend optreedt. Bos heeft blijkbaar weinig op met 
die laatste betekenis maar doet daarmee te kort aan de 
noodzakelijke bescherming van de individuele vrij
heid die de wet moet proberen te bieden, wanneer or
ganisaties door schending van de vrijheid afdoen aan 
de fundamentele gelijkwaardigheid. 
Wie maakt eigenlijk uit of een samenleving er al aan 
toe is een bepaalde richting te worden uitgeduwd? Het 
gaat mij te ver wanneer Bos hier een minderheid van 
particuliere schoolbesturen identificeert met 'de' sa
menleving! Het gaat bij de WGB ook niet om een men
taliteitsverandering - daar zijn andere middelen voor 
nodig - het gaat om rechten. Het is juist de versluie
ring van homoseksualiteit als verschijnsel en de mani
pulatie van homoseksuele mannen en vrouwen in de 
maatschappij, die afbreuk doet aan de pluriformiteit 
in het onderwijs en aan het goed functioneren van een 
pluralistische samenleving. Het citaat van Den Uyl 
hierover wordt verkeerd toegepast . 

Tenslotte het eerste gedeelte van Bos' bijdrage. Ook 
hier wat kritische kanttekeningen. De zienswijze van 
Bos op een botsing van grondrechten rond art. l.I . 
van de Grondwet stoelt voornamelijk op die van J. 
van der Hoeven , voormalig lid van de Raad van State. 
Diens opvatting, dat het in art. l.I . niet zou gaan om 

'een door de grondwetgever bedoelde voorrang in 
grondrechten, demonstreert volgens zijn opponent in 
deNRC/ Handelsblad, P. Koenders3 , een opmerkelijk 

socialisme en democratie 
nummer 9 

297 september 1985 



socialisme en democratie 
nummer 9 

gebrek aan kennis van de discussie tussen Kamer en re
gering dienaangaande. Minister De Gaay Fortman 
nam voor de regering het amendement-Bakker - met 
de toevoeging 'op welke grond dan ook' - over, om
dàt hij er van overtuigd werd dat dit amendement nà 
de opsomming van een aantal vormen van discrimina
tie (godsdienst, levensovertuiging, politieke gezind
heid, ras, geslacht) artikel 1 ruimer en sterker zou ma
ken. Daarentegen Bos: de toevoeging doet dit artikel 
aan kracht inboeten! 
Ik ben het wel met zijn tussen haakjes geplaatste op
merking eens dat art. 1.1. van de grondwet een 'po
ging is tot het expliciteren van een rechtsontwikkeling, 
waarin de menselijke gelijkwaardigheid centraal 
staat'. 2 Maar daarmee is tegelijk gegeven dat dit eerste 
artikel wel degelijk als een aanhef en algemene priori
teit kan worden beschouwd. Er is meer aan de hand 
dan dat een ontoelaatbare ongelijke behandeling on
toelaatbaar wordt genoemd. Men doet aan een rechts
ontwikkeling geen recht door de sturende elementen te 
ontkennen en de inhoud te ridiculiseren. 
Ook bij Bos' behandeling van het discriminatiebegrip 
een opmerking. Persoonsgebonden attributen mogen 
slechts dan' tot een criterium worden, wanneer deze 
zelf relevant zijn voor de zaak waar het om gaat: 'het 
schoolbestuur meent dat de bijbel homofilie afkeurt 
en de homofiele onderwijzer huldigt natuurlijk de te
genovergestelde opvatting. Daarmee is de homofiele 
geaardheid van de onderwijzer indirect (?) tot een rele
vant aspect (sic) geworden daar het nu gaat om het al 
ofniet weren van iemand, die opvattingen huldigt, die 
strijden met de grondslag van de school. ' 
Ook tegen een dergelijke analyse protesteer ik nadruk
kelijk. In de eerste plaats is de grondslag van een der
gelijke school iets anders dan een regel om mensen met 
een bepaalde seksuele voorkeur (geaardheid plus leef
wijze) te weren! Zo eenduidig als hier wordt gesugge
reerd is de situatie niet. De homoseksuele leraar, en 
anderen met hem, hebben niet 'natuurlijk' de tegen
overgestelde mening, maar komt op grond van een 
door vele christenen - al of niet met kerkelijk gezag 
bekleed - gedeelde opvatting tot de conclusie dat zijn 
lot en leefwijze zich niet leent voor een veroordeling 
op de door het schoolbestuur aangegeven gronden, en 
dat dit lot hem niet ongeschikt maakt voor een bepaal
de beroepsuitoefening. Het verbaast mij indien Bos 
niet op de hoogte zou zijn van een grote verscheiden
heid aan meningen binnen het 'corpus christianum' 
over een aantal zaken, onder andere homoseksuali
teit. De in de CDA-resolutie gebruikte onderscheiding 
tussen geaardheid en leefwijze gaat voorbij aan een 
reeds in de tweede eeuw verworpen opvatting dat een 
antropologie onderscheid mag maken tussen natuur 
(geaardheid) en geest (leefwijze) omdat de mens uit 
één stuk geschapen is: zijn natuur, inclusief zijn sek
sualiteit, kan niet worden 'goed' gemaakt door een 
leefwijze die natuur onzichtbaar maakt, bij voorbeeld 
door onthouding. Noch de gevarieerde werkelijkheid 
van particuliere organisaties noch de eis wezenlijke 
antropologische aspecten in de beschouwing te betrek
ken laten toe, dat er zo gemakkelijk wordt geconclu
deerd tot het gelijk van een of ander schoolbestuur. 
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Samenvattend: de argumenten van Bos dat de CDA
stelling ook door socialisten kan, ja moet worden ver
dedigd, deugen niet. Zijn simplificaties zijn koren op 
de molen van hen, die hun stereotypen willen handha
ven ten koste van de rechtsgelijkheid en de gelijkwaar
digheid van duizenden Nederlandse burgers. 

Simon Vuyk, Rekken 

Noten 
I. Socialisme en Democratie, 85/ 4, p. 127 e.v. 
2. idem, p. 129.2. 
3. Drs P. Koenders, 'Grondwet verbiedt discriminatie op 

grond van homofilie', NRC/ Handelsblad 1211185, p. 8, 
een reactie op een artikel van Mr J . van der Hoeven, 'Niet 
benoemen van homofiele onderwijzers is discriminatie', 
NRC/ Handelsblad27 / 12I84, p. Opinie. 

Naschrift Wouter Bos 

Het is uitermate makkelijk, en bij dit soort onderwer
pen des' te vervelender, als critici de hoofdstelling van 
een betoog verkeerd weergeven om die vervolgens te 
kritiseren. Tielman deed dat in een vorig nummer van 
SenD door te beweren dat ik het weren van homofielen 
door het christelijk onderwijs tot een socialistische 
handelwijze wenste te verklaren. En Vuyk doet het in 
zijn reactie door tot twee keer toe te stellen dat ik con
cludeer tot het gelijk van christelijke schoolbesturen 
die homofielen weren. Beide reacties tekenen wat dat 
betreft het discussieklimaat rond deze kwestie: wie 
meent dat de overheid niet wettelijk particuliere orga
nisaties die zich op hun levensbeschouwelijke grond
slag beroepen moet verbieden homofielen te weren, 
wordt voor hij het weet gerekend tot de verdedigers 
van dit soort praktijken! Dit terwijl in mijn betoog de
ze twee zaken nadrukkelijk ontkoppeld zijn: er van 
uitgaande dat dit soort praktijken een minimum besef 
van de menselijke gelijkwaardigheid uitstralen, vind 
ik dat we moeten zoeken naar middelen om aan deze 
praktijken een eind te maken. Vervolgens is mijn stel
ling dat de wet (vooralsnog) niet het geëigende middel 
daartoe is. 
In het licht van die stelling moet ook het deel, hande
lend over het verschil tussen particuliere organisaties 
(p.o . 's) en de overheid, gelezen worden. De betreffen
de alinea's waren trouwens bewust in zijn algemeen
heid gesteld, afziende van het concrete voorbeeld van 
de christelijke schoolbesturen. Dit, omdat ook ik de 
haken en ogen besef (zoals Vuyk die aanvoert), die aan 
het functioneren van particuliere organisaties kleven, 
waar deze p.o.'s een algemene taak hebben. In tegen
stelling tot Vuyk vind ik echter daarin niet voldoende 
reden om mijn stelling, dat particuliere organisaties 
meer vrijheid mogen hebben daar de burger in het al
gemeen niet op een bepaalde p.o. is aangewezen, in dit 
verband geheel irrelevant te achten. Ten eerste denk ik 
dat leerlingen eerder op een bepaalde school zijn aan
gewezen dan leerkrachten. Van hen mag je meer mobi
liteit verwachten. Maar een belangrijker argument 
ontleen ik aan Vuyk's eigen woorden. Het gaat im
mers slechts om een 'kleine minderheid', een 'minder-



heid van particuliere schoolbesturen'. Dit idee wordt 
bevestigd door het feit dat kinderen van rechts
confessionele ouders vaak gewend zijn grote afstan
den naar school af te leggen. Blijkbaar gaat het dus 
niet om zoveel scholen: dan kun je er ook niet op aan
gewezen zijn (laat staan dat je daar zou willen wer
ken!). 
Net als Tielman gaat ook Vuyk uit van een romantisch 
harmoniemodel dat volstrekt faalt bij de analyse van 
de werkelijkheid. Wat hij aan wil met een 'eenheid van 
leven'-theorie in een tijd dat de maatschappij geken
merkt wordt door individuen die op velerlei manieren 
in verschillende rollen, verschillende aspecten van hun 
individualiteit beleven, ontgaat mij volkomen. Dit 
soort romantiek vond men tot op heden vooral aan de 
uiterste linker- èn rechterzijde van het politieke spec
trum. Belangrijker is echter dat in dit harmoniemodel 
elk conflict van rechten ontkend wordt: 'men heeft het 
recht tegen discriminatie beschermd te worden als men 
dat wenst' (Tielman); 'men mag niet van gewilde be
roepsuitoefening uitgesloten worden' (Vuyk). Beide 
stellingen zijn intern tegenstrijdig. 
Mag (ad. Tielman) de discrimineerder niet gediscrimi
neerd worden? Dit is waar de onbepaaldheid van art. 
1, ondanks de goede bedoelingen van De Gaay Fort
man, ons opbreekt. Vuyk zal dan ook bij de bekende 
Nederlandse staatsrecht-theoretici weinig steun vin
den voor zijn en de Gaay's overtuiging dat art. 1 in het 
Kamerdebat aan duidelijkheid heeft gewonnen. 1 

Sinds wanneer (ad. Vuyk) zou men niet meer valt ge
wilde beroepsuitoefening uitgesloten mogen worden? 
Tegemoet komen aan de wens van de één betekent 
toch afbreuk doen aan de wens van de ander? Rechten 
zijn namelijk nooit absoluut: verwezenlijking van 
mijn recht kan ten koste gaan van andermans rechten. 
Het verwezenlijken van gelijkwaardige behandeling 
voor de één kan ten koste gaan van de gelijkwaardige 

Vervolg noten van blz. 283. 

16. Horst Afheldt, Defensive Verteidigung, Rowohlt, Rein
bek bei Hamburg, 1983 . 

17. Vgl. o.a. de weergave van uitgebreide discussie daarover 
in Die neue Gesel/schaft 1985:2 . 

18. Kriegsverhinderung im Atomzeitalter, Bericht der Ar
beidtsgruppe 'Neue Strategien' beim SPD
Parteivorstand, Politik-Aktuelle Information der SPD, 
nr. 9, juli 1983 . 

behandeling van de ander. Het is dit conflict waar noch 
Tielman noch Vuyk oog voor hebben. 
Het is de onderkenning van de aard van dit conflict, 
die mij tot mijn conclusies leidde. Vuyk stelt steeds or
ganisaties (schoolbesturen) tegenover personen (indi
viduen) en versluiert daarmee de realiteit: ook die or
ganisaties bestaan uit mensen, die uiterst sterk in hun 
(grond)rechten staan. Wil je dan toch via het parle
ment hier iets aan doen, dan dient dat via een grond
wetswijziging (in plaats van een wetswijziging) te ge
beuren. Het feit dat hier een twee-derde meerderheid 
voor nodig is verhoogt de effectiviteit (groter draag
vlak) en is tevens democratischer. 2 

Er zijn ook andere middelen, die beter aangrijpen bij 
de oorzaak van het conflict. De handelwijze van deze 
schoolbesturen is gegrond in een godsdienstige over
tuiging. Die is niet te veranderen door (grond)wetma
tige afdwinging. Dat zou leiden tot wat Roethof'sym
boolwetgeving' noemt, en het is de vraag wie daar be
hoefte aan heeft. 
Dat betekent niet dat we stil moeten zitten. Steun aan 
COC-campagnes; de discussie in en buiten het parle
ment levend houden; veel publiciteit; actief overleg 
met de kerken; ook dat zijn middelen. Het zijn midde
len waar meer van te verwachten is en die meer recht 
doen aan de voorzichtige manier waarop je in een de
mocratische samenleving met je eigen gelijk behoort 
om te gaan. 

Noten 
1. Donner geeft op p. 277 van zijn Handboek van het Ne

derlandse staatsrecht (Zwolle, 1983) het volgende voor
beeld: 'Een gemeentebestuur aarzelt of het aan het Leger 
des Heils nog wel een vergunning voor een collecte mag 
geven, nu deze organisatie homoseksuelen zou weren. 
Als het de vergunning weigert, is er dan geen discrimina
tie van het Leger des Heils?' 

2. Socialisme en Democratie, 85/ 4, p. 129. 

19. Vgl. WeijJbuch 1985, Zur Lage und Entwicklung der 
Bundeswehr, i.h.b. p. 235 e.v . 

20. Andreas von Bülow, Skizzen einer Bundeswehrstruktur 
der 90er Jahre, Politik - Aktuelle Informationen der 
SPD Nr. 21, Dezember 1984. 

21 . Andreas von Bülow, Alpträume West gegen Alpträume 
Ost - Ein Beitrag zur Bedrohungsanalyse. Materialien 
SPD, Bonn z .j . (1984) . 
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Getuigen en handelen 

Van oudsher heeft de PvdA een sterke internationale 
gerichtheid. Dat blijkt ook nu weer uit het ontwerp
verkiezingsprogramma. In het hoofdstuk over het 
buitenlands beleid laten wij geen plek op deze aard
kloot onbesproken waar onrecht en armoede bestre
den moeten worden. Het somt een groot aantal maat
regelen en acties op, die door Nederland moeten wor
den ondernomen om aan deze strijd richting en in
houd te geven. 
Over deze maatregelen en acties niets dan goeds. Alle
maal zinnige zaken. Maar het is en blijft voor Neder
land op dit terrein toch vooral een zaak van getuigen. 
Zeer belangrijk, dat wel. Maar over de effecten mag 
men zeker op korte termijn geen overdreven verwach
tingen hebben. 
Des te merkwaardiger dat er in het ontwerp-program 
met geen woord gerept over één plekje op deze wereld 
- beter nog, zes zeer kleine plekjes - waar Nederland 
wèl een grote invloed uitoefent, de Nederlandse Antil
len. In onze partij is de aandacht en belangstelling 
voor het laatste restant van ons koloniale rijk nooit 
overdreven groot geweest. Maar met name sinds de ja
ren zeventig is hierin sterk verbetering opgetreden. 
Dat is ook nodig, want de Antillen zijn zowel in 
sociaal-economisch opzicht als in staatkundig opzicht 
in een crisissituatie beland. Of wij dat nu leuk vinden 
of niet, Nederland vervult in dat proces een belangrij
ke rol. Wij hebben in dit laatste traject van het dekolo
nisatieproces nog iets te doen . In ons verkiezingspro
gramma zal daarom moeten worden aangegeven waar 
we in dit opzicht staan. 
Het negeren van de Nederlandse Antillen in ons 
ontwerp-verkiezingsprogramma is niet alleen in in
houdelijk opzicht een blunder, het is ook in persoon
lijk opzicht beledigend voor de politieke vrienden van 
onze zusterpartij, de MAN. Daarmee zijn in de afgelo
pen jaren vele goede relaties opgebouwd. 
Blijkbaar hebben de opstellers van het hoofdstuk over 
het buitenlands beleid in hun drift om met brede arm
gebaren te getuigen van een betere wereld, dit typische 
doe-probleem van vandaag en morgen over het hoofd 
gezien. Het zij hun vergeven. Maar de partij kan het 
zich niet permitteren deze tekortkoming in het verkie
zingsprogramma te laten voortbestaan. 

Wie neemt de handschoen op? 
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De bewapeningswedloop 
benadering is gewenst 

De vraag of de bewapeningswedloop een oorlog zal 
veroorzaken, houdt in het bijzonder de vredes- of an
tikernwapenbeweging in de ban. In deze kringen 
wordt verondersteld dat de zijden draad waaraan het 
zwaard van Damocles hangt, gemakkelijk en bijna op 
elk willekeurig moment kan breken. De zijden draad 
wordt gevormd door het beleid en gedrag van de rege
ringen, bilaterale wapenbeheersingsovereenkomsten 
en nationale technische maatregelen en infrastructuur 
waardoor ongelukken met kernwapen systemen en po
litieke miscalculaties kunnen worden voorkomen. Het 
vertrouwen van de vredesbeweging in de doelmatig
heid van deze procedures en maatregelen is gering. 
Want zoals Raymond Aron, overigens allerminst een 
aanhanger van de vredesbeweging, kort voor zijn 
dood in 1983 heeft gezegd, leven we in een wereld van 
'viriele wapen systemen en machteloze mannen '. Wat 
de vredesbeweging telkens weer beangstigt, zijn de 
speculaties van regeringsvertegenwoordigers en mili
tairen over het voeren en winnen van kernwapenoor
logen. Ook hun fascinatie voor nieuwe wapens onder 
invloed waarvan het nationale en bilaterale wapen be
heersingsbeleid een lage prioriteit krijgt, boezemt haar 
angst in . Regeringen daarentegen beschouwen de be
wapeningswedloop als een substituut voor oorlog. Be
wapening en demonstratie van militaire kracht zijn 
middelen van de politiek om zowel oorlog te voorko
men als ook om de aard van de onderlinge machtsver
houding zichtbaar te maken . De grondslag van deze 
politiek is de afschrikking op basis van massavernieti
gingswapens . Tegelijkertijd gelooft men in de wereld 
van politiek en militairen dat de wederzijdse afschrik
king dikwijls niet toereikend is. De eigen afschrikking 
is soms ongeloofwaardig wanneer de nationale kern
macht geheel of gedeeltelijk kwetsbaar is voor een vij
andelijke verrassingsaanval. Is de eigen militaire voor
bereiding in vergelijking met die van de tegenstander 
onvoldoende, dan kan de afschrikking gemakkelijk 
falen. In een dergelijke situatie is vergroting van de 
eigen militaire kracht het beste middel om oorlog te 
voorkomen. Want dankzij bewapeningsmaatregelen 
laat men de tegenstander weten dat een agressieve bui
tenlandse politiek niet loont en dat overschatting van 
de eigen militaire positie heilloze gevolgen met zich 
mee kan brengen. De bewapeningsstappen van de be
trokken landen zijn meer ingegeven door vertrouwen 
dan door angst. Beide partijen vertrouwen er op dat 
zij dankzij de bewapening hun onderhandelingsposi
tie kunnen behouden of zelfs verbeteren. Angst, irrita
tie en spanningen spelen in dit proces vooral een rol 
wanneer bewapeningsplannen voor de bevolking aan
vaardbaar moeten worden . 
Dit zijn de twee standaardvisies op de nucleaire bewa-

• een nIeuwe 

peningswedloop tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie. Eigenlijk staan ze diametraal tegenover 
elkaar, maar dit is ten dele schijn . Want beide visies 
delen het geloof dat het afschrikkingsevenwicht labiel 
is en dat de afschrikking gemakkelijk kan falen . Ech
ter elke stroming heeft hiervoor een eigen verklaring. 
Volgens de pacifistische school is de zijden draad 
broos, terwijl de betrokken regeringen en militairen 
menen dat hun eigen zwaard (van Damocles) breek
baar is . 
Volgens de eerste opvatting kan de bewapeningswed
loop slechts beheerst worden door middel van een 
constructieve vredespolitiek, maatregelen die wapen
bevriezing en ontwapening beogen en een politiek van 
ontspanning en samenwerking tussen de tegenstan
ders. In het beste geval beschouwen de betrokken re
geringen dergelijke maatregelen van ondergeschikt 
belang. Ze kunnen de buitenlandse politiek en het de
fensiebeleid soms aanvullen en verbeteren op het punt 
van strategische stabiliteit en oorlogspreventie. Maar 
tè grote nadruk hierop kan het tegendeel tot gevolg 
hebben. Om deze reden leggen regeringen de klem
toon op diplomatiek-politieke en militair-politieke 
maatregelen om de strategische verhouding te stabili
seren en om de eigen onderhandelingspositie daarin te 
verbeteren. Wanneer een regering in een bepaalde pe
riode de hoogste prioriteit aan militair-politieke maat
regelen (dat wil zeggen bewapeningsstappen) verleent, 
is er volgens haar geen sprake van een bewapenings
wedloop. Wenst men dit begrip niettemin aan te hou
den, dan kan men hooguit spreken van een opgedron
gen bewapeningswedloop of van een éénzijdige bewa
peningswedloop van de kant van de tegenstander 
waarop men noodgedwongen moet reageren. 
Anders dan de vredesbeweging beschouwen de be
trokken regeringen bewapening en militaire macht 
niet als bronnen van conflict en oorlog. Te weinig be
wapening kan een oorlog veroorzaken. Conflict en 
oorlog kunnen voorkomen worden door adequate mi
litaire kracht. Dit betekent dat de nationale defensie 
niet enkel permanent op peil moet worden gehouden, 
maar af en toe een nieuwe injectie behoeft. De vredes
beweging verwijt de regeringen dat zij in een dergelijke 
situatie de internationale politieke verhoudingen nau
welijks kunnen beheersen en eigenlijk spelen met het 
oorlogsgevaar omdat zij qua houding en gedrag in de 
ban van de bewapeningswedloop zijn geraakt. De re
geringen houden op hun beurt de vredesbeweging 
voor dat zij door middel van hun acties het oorlogsge
vaar vergroten . Want zij tasten het defensiemoreel 

·van de bevolking aan (de Sovjet-Unie) en zij verbrei
den illusies van wapenbeheersing en ontspanning (de 
Verenigde Staten). 
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Aan het eind van dit kort overzicht van de beide stan
daardvisies op de bewapeningswedloop wordt de con
clusie onafwendbaar dat voor beide de kwestie van de 
beheersbaarheid van de bewapeningswedloop allang 
geen vraag meer is. Volgens de vredesbeweging kun
nen de regeringen de bewapeningswedloop niet be
heersen. In de ogen van de regeringen is deze kwestie 
niet relevant. Want het gaat uiteindelijk om de beheer
sing van de strategische verhoudingen in het licht van 
de éénzijdige bewapeningswedloop die men heeft op
gedrongen gekregen van de kant van de tegenstander. 

Bewapening en wedloop 
Verschillende begrippen die wij gebruiken om de so
ciale en politieke werkelijkheid te beschrijven en te 
verduidelijken, zijn dikwijls niet erg adequaat. Het 
begrip 'bewapeningswedloop' is een pakkend beeld, 
maar eigenlijk uiterst misleidend. Wil men met behulp 
van dit begrip een bepaalde dynamische constellatie in 
de internationale politieke verhoudingen verduidelij
ken, dan moet men leren dat de bewapeningswedloop 
niet uitsluitend een proces van bewapening en wed
loop is. Om deze uitspraak te staven laat ik enkele mis
verstanden de revue passeren. 
1. Men berooft dit begrip van zijn specifieke betekenis 
wanneer men het willekeurig gebruikt voor elke mili
taire activiteit en iedere bewapeningsstap. Het meren
deel van de militaire activiteiten en bewapeningsstap
pen van staten hangen nu eenmaal samen met het feit 
dat staten naar hun aard sociale entiteiten bedoeld 
voor interne en externe beveiliging zijn. Dit geldt ook 
voor de beide supermogendheden hoezeer zij ook poli
tiek en militair op elkaar gefixeerd zijn. 
2. Niet alle militaire activiteiten van staten vloeien 
voort uit externe beveiligingsbehoeften, externe drei
ging of internationale machtsstrijd. Voor een deel 
weerspiegelen zij het prestige en de status van staten. 
Voor een ander deel reflecteren zij ook de technologi
sche, industriële, financiële en economische capacitei
ten en culturele kenmerken van staten. 
3. Er onstaat grote verwarring wanneer men de bewa
peningswedloop uitsluitend opvat als een proces van 
vernieuwing en l of vermeerdering van wapensyste
men. Inderdaad zijn de explosieven, destructiemidde
len, transport- en lanceersystemen en verdere militaire 
infrastructuur de meest opvallende aspecten van de 
bewapeningswedloop . Men zou daaraan de verdedi
gingsuitgaven nog kunnen toevoegen. Per saldo 
brengt men op deze manier een hele reeks angstaanja
gende getallen en aantallen bijeen. Dit doen in het bij
zonder overzichten van militaire sterkteverhoudingen 
en bewapeningsboekhoudingen . Dergelijke publika
ties verschaffen echter geen essentiëel inzicht in de 
oorzaken en de dynamiek van de bewapeningswed
loop. Zij documenteren onze technologische cultuur 
of de neiging van onze maatschappij om iedere activi
teit snel te mechaniseren, zoals de historicus Geoffry 
Blainey heeft opgemerkt. 
Wie inzicht wil verwerven in de bewapeningswedloop, 
dient zich niet uitsluitend bezig te houden met de taal 
van de bewapeningswedloop, dat wil zeggen de bewa-
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pening. De bewapeningswedloop is een specifieke 
vorm van machtsstrijd tussen staten. Militaire macht 
en bewapening zijn de middelen of instrumenten van 
de politiek van staten en dit blijven ze ook wanneer de
ze middelen en de sociale netwerken daarachter de po
litiek aantoonbaar zouden gaan beïnvloeden. De be
wapeningswedloop kent geen eigen logica. Dit proces 
wordt bepaald door de politiek en de politieke verhou
dingen, dat wil zeggen het regeringsbeleid, de nationa
le politieke machtsverhoudingen en de internationale 
politieke verhoudingen en ontwikkelingen. Wie de be
wapeningswedloop wil Ieren kennen, moet allereerst 
deze complexe politieke processen bestuderen. 
4. Ook het begrip 'wedloop' roept gemakkelijk ver
warring en misverstanden op. Wanneer men afgaat op 
diverse beschrijvingen van de bewapeningswedloop, 
krijgt men de indruk dat wapens als het ware met el
kaar wedijveren . Natuurlijk blijven de staten het sub
ject van de wedloop, maar soms worden staten, rege
ringen en politici afgeschilderd als bleke marionetten 
die door anonieme en bedreigende krachten worden 
voortbewogen. Een andere keer schildert men ze af als 
boosaardige sujetten die onbekommerd tegen de eigen 
bevolking en de mensheid conspireren. Bewapenings
complexen noch bewapeningssimplificaties kunnen de 
wedloop goed verklaren. 
5. Zet men vervolgens zijn onderzoek voort, dan blijkt 
langzamerhand dat met het begrip 'wedloop' niet al
tijd de ontwikkelingen nauwgezet beschreven kunnen 
worden. Wedloop suggereert een ongebroken bewa
peningscompetitie tussen de Verenigde Staten en de 
Sovjet-Unie. Het beeld dat ontstaat uit een historische 
reconstructie van de periode 1945-1985, ziet er echter 
anders uit. Aan Amerikaanse zijde kunnen we drie be
wapeningsrondes elk met een vóór- en een nageschie
denis onderscheiden: 1950-1954; 1961-1963 en 1980-
1985 . Het aandeel van de Sovjet-Unie valt moeilijker 
te periodiseren, allereerst omdat we te maken hebben 
met verschillende factoren die onbekend zijn, en in de 
tweede plaats omdat bewapeningsprocessen in de 
Sovjet-Unie een incrementeel (stapsgewijs verloop) 
karakter hebben. Een periodisering van het Sovjet
aandeel zou er voorlopig als volgt uitzien: 1950-1955; 
1965-1970; 1974-1980. Deze bewapeningsrondes wor
den telkens onderbroken door perioden van betrekke
lijke stabiliteit, hoewel daarin wel de politieke voor
waarden worden gelegd voor een nieuwe ronde en te
vens de lange termijneffecten van de vóórgaande ron
de de politiek beïnvloeden. 
6. Met het begrip 'wedloop' suggereert men het 
bestaan van een proces van acties en reacties op het 
terrein van bewapening en militaire macht. Maar een 
patroon van bijna synchroon en symmetrisch verlo
pende acties en reacties is meestal niet goed aantoon
baar. Men kan tabellen en afbeeldingen samenstellen 
waaruit hetzij blijkt dat de SS-20 een anticiperende 
reactie is geweest op de Amerikaanse kruisraketont
wikkeling, hetzij dat de 572 middellange afstandsra
ketten van de NAVO een reactie zijn geweest op de SS-
20 actie van de Sovjet-Unie. Men kan dergelijke beto
gen doorspekken met een schat aan empirisch en sta-



tistisch materiaal, maar in wezen zijn deze rekensom
men alleen maar een andere versie van de aloude 
kwestie: wie is begonnen en wie is schuldig? 
Aantoonbare acties en reacties op het gebied van be
wapening lijken vaak meer de uitkomst te zijn van een 
toevallige samenloop van omstandigheden. In andere 
gevallen wordt de schijn van actie en reactie opgeroe
pen omdat het militair onderzoeks- en ontwikkelings
werk in beide landen tot vergelijkbare uitkomsten 
leidt. Tenslotte is de opstelling van bij voorbeeld hetzij 
offensieve hetzij defensieve types wapens de uitkomst 
van technologische en industriële capaciteiten en stra
tegische voorkeuren. Kort gezegd: dat de supermo
gendheden tussen 1945 en 1960 vooral A- en H
bommen, lange-afstandsbommenwerpers en raketten 
voor de lange, middellange en korte afstand produ
ceerden, is een gevolg geweest van de toenmalige stand 
van zaken op het terrein van militaire wetenschap en 
technologie; dat de Verenigde Staten in deze periode 
een hoofdaccent hebben gelegd op de marine en lucht
macht en de Sovjet-Unie meer op de artillerie en 
landstrijdkrachten, is het resultaat geweest van facto
ren als geografie, strategische cultuur en technologi
sche vaardigheden. 

Rationeel noch irrationeel 
Het is van groot belang te weten wat een bewapenings
wedloop niet is, omdat het gevaar altijd levensgroot 
aanwezig is dat allerlei zaken door elkaar gehutst wor
den. Betekent de voorgaande kritiek dat de bewape
ning in een bewapeningswedloop of in een bewape
ningsronde eigenlijk een te verwaarlozen onderdeel 
zijn? Dat is allerminst de bedoeling. Het gaat er mij 
om te laten zien dat de bewapeningswedloop geen 
autonoom verschijnsel is, dat wil zeggen een soort per
petuum mobile of een proces van actie en reactie waar
in wapens telkens weer nieuwe wapens voortbrengen. 
Bewapeningsrondes ontstaan onder invloed van com
plexe politieke ontwikkelingen, conflicten en machts
strijd tussen staten. De politiek staat aan het begin van 
elke bewapeningsronde en oefent daarop invloed uit 
in gunstige of ongunstige zin. Bewapeningsrondes zijn 
niet het gevolg van invloeden en krachten boven en 
buiten de mens waarop de mens eigenlijk geen invloed 
kan uitoefenen en waartegen hij alleen maar bezwe
ringsformules kan gebruiken. 
Relativering van de wedloop en van het actie-reactie 
karakter ervan betekent allerminst een ontkenning 
van het bestaan van competitie en interactieprocessen. 
In een bewapeningsronde ontstaat gemakkelijk een 
wedloop of competitie tussen rivaliserende militaire 
laboratoria, ingenieursbureau's, defensie-industrieën 
en krijgsmachtonderdelen binnen staten. Tussen sta
ten neemt de wedloop de vorm van een verhevigde 
machtsstrijd aan. De bewapeningsmaatregelen die 
men in een dergelijke situatie neemt zijn allereerst be
doeld om de eigen onderhandelingspositie ten opzich
te van de tegenstander te verbeteren, maar deze reflec
teren evenzeer een hoge mate van emotionaliteit onder 
invloed van angst, irritatie en conflicten. Wapens bakt 
men echter niet zoals warme broodjes . Bijgevolg moet 
de politiek in een situatie van bewapeningswedloop 

haar toevlucht nemen tot wilsverklaringen. Bijvoor
beeld de aankondiging het defensiebudget drastisch 
op te schroeven dan wel het strategisch beleid te veran
deren of qe verklaring als zou de tegenstander bij uit
stek een bedreiging voor de eigen veiligheid vormen. 
Juist op het niveau van declaratoire politiek, percep
ties, formulering van strategische concepten en opstel
ling van operationele en tactische richtlijnen vindt dik
wijls een proces van acties en reacties plaats. Een 
schoolvoorbeeld hiervan zijn de maanden maart tot 
augustus 1961 geweest waarin de wilsverklaringen en 
aankondigingen van president Kennedy om het defen
siebeleid van de Verenigde Staten radicaal te hervor
men door Chroesjtsjov bijna synchroon en symme
trisch beantwoord werden. Overigens kan men ook 
talrijke voorbeelden van dit verloop ontlenen aan de 
meest recente periode (1980-1985). Men hoeft zich 
hierbij niet enkel te beroepen op publikaties als Soviet 
military power (Pentagon) en Whence the threat to 
peace (het Sovjet-ministerie van defensie). 
Zolang we eigenlijk niet weten wat een bewapenings
wedloop inhoudt is het gevaar groot dat we alleen 
maar fantasievoorstellen erover in omloop brengen. 
Fantasievoorstellingen vormen echter geen goed uit
gangspunt voor het oplossen van problemen of het be
heersen van processen. Achter uitdrukkingen zoals de 
waanzin van de bewapeningswedloop of de on be
heersbare bewapeningswedloop, gaan fantasie
voorstellingen schuil. De politiek wordt hiermee tus
sen haakjes geplaatst want deze vertoont volgens deze 
voorstelling alleen maar irrationeel gedrag en is slechts 
tot sjablones in staat. Onder het gedrag en de houding 
van regeringen op het terrein van buitenlandse politiek 
en bewapening verschuilen zich eveneens fantasie
voorstellingen. Het beeld van de rationele actor dat zo 
dikwijls door de politiek wordt opgeroepen, klopt 
slechts ten dele. Wellicht geldt het voor de individuele 
politicus, maar veel minder voor politiek als proces 
van debat en beleid, zowel in als tussen staten. Binnens
lands is de politiek zelden een proces waarin middelen 
in overeenstemming met doeleinden zijn en tevens lan
ge termijn effecten en nevengevolgen van besluiten in 
de berekening zijn opgenomen. In een bewapenings
ronde menen politici vaak op rationele wijze een be
roep te kunnen doen op de gevoeligheid onder de be
volking voor de 'schuld' van de tegenpartij, maar 
vaak raken ze al doende ook zelf in emotionele reacties 
verstrikt. Dit geldt zowel voor het binnenlandse als in
ternationale debat. 
Wanneer men de definitie van de situatie van de kant 
van hetzij regeringen hetzij vredesbeweging over
neemt, vergroot men het inzicht in de oorzaken en de 
dynamiek van de bewapeningswedloop allerminst. 
Terwijl de vredesbeweging de politieke context van de 
bewapening helemaal uit het oog verliest, relativeert 
de politiek de bewapening als een puur instrument en 
ziet daarbij de complexe wisselwerking tussen haarzelf 
en de bewapening over het hoofd en berooft zich daar
door van een beter inzicht in haar eigen houding en ge
"drag. Beide instellingen, namelijk dat de bewape
ningswedloop on beheersbaar is respectievelijk dat de 
bewapeningswedloop beheerst kan worden, zijn wei-

305 

socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1985 



WBS-nieuws 

socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1985 

nig plausibel omdat zij veel te veel abstraheren van de 
politieke werkelijkheid respectievelijk van de werke
lijkheid van de politiek. De gedachte dat de bewape
ningspolitiek van staten irrationeel of, omgekeerd, ra
tioneel is, is weinig geloofwaardig op grond van wat 
bekend is van de bewapeningswedloop. Bovendien is 
deze gedachte strijdig met wat men weet van het ge
drag van mensen . Dat is nooit volledig rationeel of ir
rationeel. Dat wordt steeds gekenmerkt door gedeelte
lijke rationaliteit. 

Samenhang 
Wat een bewapeningswedloop is en of deze beheerst 
kan worden, zijn vragen die pas goed beantwoord 
kunnen worden wanneer men zijn aandacht verlegt 
naar de samenhang van binnenlandse politiek en inter
nationale politieke verhoudingen. Verliest men die sa
menhang uit het oog doet zich onmiddellijk het pro
bleem voor dat allerlei denkschema's het inzicht eer
der verkleinen dan vergroten. Een goed voorbeeld is 
het model dat de dynamiek van de bewapeningswed
loop uitsluitend wil verklaren uit het samenspel van 
enkele binnenlandse politieke factoren ('Eigendyna
mik') zoals de rol van het militair onderzoeks- en ont
wikkelingswerk, de invloed van militair-industriële 
complexen, afschrikkingstheorieën en de omvang van 
de bewapeningsbureaucratie. De concrete internatio-

Regionaal economisch beleid 

Onlangs verscheen in de reeks Economische Notities nummer 
14, Socialistisch regionaal-economisch beleid, waarin verslag 
wordt gedaan van een conferentie die de WBS in samenwer
king met het gewest 'Limburg organiseerde in het voorjaar 
van 1984. 
Het regionaal beleid staat onder steeds grotere druk. Het 
wordt, ook in de PvdA, al lange tijd vooral als probleem van 
de 'buitengewesten' gezien, en bad ook in tijden van econo
mische groei maar beperkt succes. N u de groei stagneert en de 
werkloosheid in de grote steden sterk is toegenomen, dreigt 
bet regionaal beleid gericht op zwakkere regio's kind van de 
rekening te worden. Met dit conferentieverslag wordt een bij
drage geleverd aan de dringend noodzakelijke herbezinning. 
De inleidende probleemschets van Martha Vonk en Engel 
Sap mondt uit in een pleidooi om het regionaal beleid op te 
vatten als onderdeel van landelijk beleid. Piet de Ruiter gaat 
daarna in op de criteria voor toedeling van middelen aan de 
regio's op grond van achterstand èn van ontwikkelingsmoge
lijkheden. Bé Bos behandelt de bestuurlijke vormgeving van 
dit beleidsterrein en doet voorstellen voor werkbare vormen 
van decentralisatie. Wil/em Vermeend kritiseert het huidig 
instrumentarium van regionaal beleid. In zijn voorstellen 
voor vernieuwing neemt de steun aan startende bedrijven een 

306 

nale politiek speelt in dit model geen rol, want beide 
partijen gedragen zich autistisch en laten zich ten op
zichte van elkaar alleen maar leiden door autistische 
vijandschap. Een voorbeeld van het tegengestelde is 
de zienswijze dat kwesties als die van de middellange 
afstandsraketten in Europa louter en alleen te verklaren 
zijn uit een actie-reactie patroon op internationaal -
politiek niveau. 
De eerlijkheid gebiedt te vertellen dat het wetenschap
pelijk onderzoek op het terrein van de bewapenings
wedloop nog nauwelijks perspectieven heeft geopend 
om dit verschijnsel op een creatieve en vernieuwende 
wijze te bestuderen. Het onderzoek in binnen- en bui
tenland zit nog vast aan de oude schema's en brengt 
om deze reden alleen maar geschriften voort waarin de 
fantasievoorstellingen die ik hier de revue heb laten 
passeren en tevens van kritiek heb voorzien, herhaald 
worden. Zolang wetenschapsoefenaren blijven vast
houden aan de oude vormen en gedachten, hoeft men 
van beleidsadviezen van hun kant weinig te verwach
ten. Dergelijke aanbevelingen kunnen alleen maar de 
ene ofwel de andere standaardvisie op de bewape
ningswedloop van argumenten voorzien. Pas wanneer 
het onderzoek de richting inslaat die ik hier heb aange
duid kan men mogelijk politiek bruikbare adviezen 
van die kant verwachten . 

centrale plaats in. Elk van deze bijdragen gaat vergezeld van 
een kort commentaar, respectievelijk van Thijs Wöltgens, 
Jaap van der Doe/, Cok vqn der Horst en Piet Knol/ema. 
De bundel wordt afgesloten met een evaluerende bijdrage 
van WBS-stafmedewerker Pieter van Driel. 
De contouren van een nieuw sociaal-democratiscb regionaal
beleid zoals die op de conferentie naar voren kwamen, kun
nen als volgt worden samengevat: 

bijstelling van het traditionele beleid met versterking 
van het discriminerend element en met vergroting van 
regionale bevoegdheden; 
opzetten van nieuw beleid door het gedeeltelijk regio
naal uitwerken van het landelijk werkgelegenheids- en 
herstelbeleid, gericht op sterke punten in de regio's; 
het accent zou moeten komen te liggen op het stimule
ren van midden- en kleinbedrijf, waaronder startende 
bedrijven. 

Socialistisch regionaal-economisch beleid, Economische No
titie nr. 14 (98 blz.) is verkrijgbaar door overmaking van 
f 7,50 op postgiro 3479700 ten name van PvdA-brocbures 
Amsterdam, onder vermelding van bestelnummer 755. 
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Honderd jaar socialistische beweging in België: 
1885-1985 

De socialistische beweging in België viert in 1985 haar 
honderdste verjaardag. Dit ging en gaat gepaard met 
feestelijkheden, van in de kleinste partijafdeling tot 
een academische zitting in het Brusselse Congres pa
leis, met de kopstukken van de Socialistische Interna
tionale. Een tragisch element is nochtans dat Vlamin
gen en Franssprekenden deze honderdste verjaardag 
apart vieren , want het is geen boutade dat Karel van 
Miert, voorzitter van de Socialistische Partij, en Guy 
Spitaels, voorzitter van de Parti Socialiste, elkaar ont
moeten in de parking van het partijgebouw . .. 
In onderhavig artikel zal een kort overzicht gegeven 
worden van honderd jaar socialistische beweging in 
België, met vooral aandacht voor de wijze waarop, en 
de mate waarin Vlaamse en Waalse socialisten zijn uit
eengegroeid, en voor eventuele parallellen tussen het 
Belgische en Nederlandse socialisme. Als slot wordt 
even stilgestaan bij de ideologische en maatschappelij
ke toekomst van de SP. 

Tot 1914 
Het socialisme is een kind van de industriële revolutie. 
Deze kende in België zijn ontwikkeling vanuit de stu
wende krachten van katoenindustrie te Gent, de 
lakenindustrie te Verviers, de metaal- en glasnijver
heid te Luik en Charleroi, en de steenkoolmijnen in de 
bekkens van Luik, Charleroi en de Borinage. De ar
beidsomstandigheden waren lamentabel. De arbeiders 
hadden ook politiek en juridisch weinig rechten: cijns
kiesrecht, coalitieverbod . . . Het is vanuit deze infe
rieure situatie dat de socialistische beweging zich in 
België zou ontwikkelen . 
Toen de Belgische Werklieden Partij in 1885 werd op
gericht als een bundeling van Vlaamse, Brusselse en 
Waalse groepen, kende het socialisme nochtans reeds 
een lange voorgeschiedenis, namelijk in de organisatie 
vanaf het midden van de negentiende eeuw van - een 
moderne term voor een oude realiteit - 'zelflmlp' : 
hoe anders kon men de eerste arbeidersverenigingen, 
de 'maatschappijen van onderlinge bijstand' om
schrijven? Zij waren de voorlopers van de huidige zie
kenfondsen , die in de negentiende eeuw verzekering 
boden bij ziekte, ongeval en ouderdom. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw werden zij gevolgd door 
de oprichting van de verbruikerscoöperatieven, die 
hun leden onder andere voorzagen van goedkoop 
brood, het hoofdvoedsel van de arbeider in die tijd . 
De organisatie van de vakbonden, met de oprichting 
van 'weerstandskassen' in geval van staking, verliep 
daarentegen veel moeizamer. 
De BWP was een bundeling van deze gehele mutua
listische, coöperatieve en syndicale beweging, en had 
daardoor een veel steviger basis, zowel financieel als 

wat betreft ledentallen, dan de Sociaal-Democratische 
Bond in Nederland. Reeds vóór 1885 was het evenwel 
reeds duidelijk dat het socialisme boven en beneden de 
taalgrens belangrijke verschillen vertoonde. Bij de ar
beiders van de Waalse zware nijverheid waren de anar
chistische denkbeelden immers sterk ingeplant. Dit 
kwam tot uiting in wilde, explosieve stakingen. De 
scherpe repressie vanwege de burgerij die daarop volg
de , leidde op zijn beurt tot een nog dieper klassebe
wustzijn. In Vlaanderen daarentegen was het socialis
me veel gematigder , en hechtte men veel belang aan de 
uitbouw van de socialistische organisaties, voorname
lijk dan de coöperatieven: bakkerijen, drukkerijen, de 
Bank van de Arbeid, de Rode Vloot en dies meer. .. ; 
E. Anseele, de Gentse socialistische voorman, stelde 
zich op als manager en verleende de socialistische be
weging een stevige financiële basis. 
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië lagen de vrijden
kersgroepen mede aan de basis van het socialisme: het 
katholicisme had zich op het einde van de negentiende 
eeuw zodanig gecompromitteerd met de conservatieve 
machthebbers, dat het socialisme niet anders dan anti
klerikaal kon zijn. 
De belangrijkste eis van de jonge BWP was het alge
meen stemrecht: in 1885 kende België immers nog het 
cijnskiesrecht. Na hevige onlusten werd in 1893 het al
gemeen meervoudig stemrecht voor mannen doorge
voerd; dit betekende dat mannen met bezittingen, be
paalde diploma's en/ of een aantal kinderen over meer 
dan één stem beschikten. Het is duidelijk dat de kie
zers van de BWP meestal slechts één stem konden uit
brengen. Desondanks betekenden de verkiezingen van 
1894 een enorme sprong voorwaarts: in één klap wer
den 28 socialistische volksvertegenwoordigers verko
zen . Vermeldenswaardig hierbij is zeker dat al deze ze
tels in Waalse en Brusselse kiesarrondissementen ver
worden werden, en dat E. Anseele, de Gentse voor
man, verkozen werd door het feit dat de Luikse socia
listen hem een verkiesbare plaats hadden aangeboden. 
(In België worden de lijsten opgesteld per kiesarron
dissement voor de verkiezingen van volksvertegen
woordigers) . Hij zou zijn Waalse partijgenoten hier
voor steeds dankbaar blijven, en zich bijvoorbeeld 
nooit strijdend flamingant opstellen. 
Tot de Eerste Wereldoorlog werden nog een groot 
aantal socialistische organisaties (coöperaties, zieken
fondsen, vakbonden, vrouwengroepen, culturele ver
enigingen en dies meer) opgericht en uitgebouwd. De 
socialisten trachtten een 'staat in de staat' te vormen 
om de leefsituatie van de arbeiders op materieel, poli
tiek en cultureel vlak te verbeteren . Op het politieke 
terrein werd alle energie gestoken in de strijd om het 
algemeen enkelvoudig stemrecht, uitgaande van de re-
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denering dat hierdoor een parlementaire meerderheid 
kon behaald worden, en de socialistische staat kon 
uitgebouwd worden. 
Vanaf 1884 was de regeringsmeerderheid in handen 
van de katholieke (conservatieve) partij, tot groot on
genoegen niet alleen van de socialisten, maar ook van 
de antiklerikale liberalen. Dit verklaart waarom libe
ralen en socialisten bij de verkiezingen van 1902 en 
1912 een kartel vormden: beide groepen kwamen op 
voor de formule van het algemeen enkelvoudig stem
recht, verplicht onderwijs en enkele sociale hervor
mingen. In tegenstelling tot hun Nederlandse partijge
noten waren de Belgische socialisten geen principiële 
tegenstanders van de regeringsdeelname; zij partici
peerden trouwens al in heel wat gemeentebesturen, en 
zelfs provinciebesturen. Bovendien stonden zij ook 
sociaal niet volledig geïsoleerd: een aantal socialisti
sche voormannen waren van liberalen huize. Het is 
geen toeval dat liberalen en socialisten tot na de Twee
de Wereldoorlog de linkerzijde of 'les gauches' wer
den genoemd, de katholieken en de Vlaamse nationa
listen de ' rechterzijde'. 
Het Belgische socialisme was bij gevolgd reeds vóór 
1914 vrij pragmatisch, zowel als gevolg van de sterke 
uitbouw van de socialistische organisatie in het Noor
den van het land als van de deelname aan het bestuur 
in een aantal Waalse steden. Een aantal revolutionaire 
slogans en algemene stakingen moesten deze pragma
tische pil vergulden . 

1914-1918 
Toen het Duitse leger in augustus 1914 België binnen
viel en het de Belgische strijdkrachten dwong zich in 
de uiterste Westhoek achter de IJzer te verschansen, 
bleven de patriottische gevoelens niet beperkt tot de 
conservatieve groepen. Ook de socialistische leiders 
schaarden zich bij de aanval aan de zijde van de rege
ring, keurden de mobilisatie goed en namen deel aan 
de nationale solidariteit. Deze patriottische houding 
milderde ook het wantrouwen dat de conservatieve 
krachten tot dan toe ten aanzien van deze partij ge
koesterd hadden: E. Vandervelde, de partijvoorzitter, 
werd minister van State; in 1916 trad hij zelfs toe tot de 
regering, samen met de liberalen. E. Vandervelde was 
de zaak van de geallieerden zelfs zodanig toegewijd, 
dat hij aanvaardde, om, samen met H. de Man, in het 
voorjaar van 1917 op missie te trekken naar het Russi
sche front, om de soldaten aan te sporen verder te 
vechten. Hij onderhandelde er met de socialist Kerens
ki, met de bedoeling Rusland ervan te weerhouden een 
afzonderlijke vrede met Duitsland te sluiten. Noch
tans waren niet alle Belgische socialisten even pro
Brits en pro-Frans. In bezet België telde het Vlaamse 
activisme - helemaal niet te vergelijken met de colla
boratie tijdens de Tweede Wereldoorlog - ook socia
listen in zijn rangen; de activisten hoopten, met de 
hulp van de bezetter, op Vlaams gebied te kunnen rea
liseren, wat zij nooit van de Belgische, Fransspreken
de elite verkregen hadden: een Vlaamse universiteit, 
en een zekere autonomie voor Vlaanderen. 
Daarnaast ijverde C. Huysmans, vooraanstaand 
Vlaams socialist, en secretaris van de Tweede Interna-
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tionale, voor een vrede door vergelijk; bij de Duitse in
val was hij uitgeweken naar Den Haag, in 1917 vestig
de hij zich te Stockholm waar hij tevergeefs trachtte de 
socialistische partijen van de oorlogvoerende landen 
samen te brengen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog 
werd het voor het eerst duidelijk dat op het vlak van de 
internationale politiek Vlaamse en Waalse socialisten 
een andere reflex hadden: in Vlaanderen was men niet 
heilig overtuigd van de noodzaak van een Duitse ne
derlaag; de Franssprekenden schaarden zich aan de 
zijde van de 'jusqu' à boutisten' , de voorstanders van 
de volledige Duitse nederlaag. 

1919-1940 
De grote sociale onrust bij de bevrijding in 1918, en de 
loyaliteit van de socialisten tijdens de oorlog legden de 
BWP geen windeieren ... Zonder slag of stoot ver
kreeg zij in 1918: algemeen enkelvoudig stemrecht 
voor mannen, syndicale vrijheid, de achturige werk
dag, en drie van de twaalf ministerportefeuilles . Deze 
realisaties stonden in schril contrast tot het isolement 
waarin de SDAP zich voor jaren drong, als gevolg van 
de mislukte staking van november 1918. Zoals in de 
meeste andere Westeuropese landen vond een linkse 
afscheiding plaats, mede gestimuleerd door de Derde 
Internationale, maar in België slaagde de Kommunis
tische Partij er nooit in een grote aanhang te verwer
ven. 
Gedurende ongeveer de helft van deze tussenoorlogse 
periode droegen de socialisten mede regeringsverant
woordelijkheid, meestal in regeringen van Nationale 
Unie, samen met katholieken en liberalen. Maar of de 
BWP nu al dan niet de regeringsverantwoordelijkheid 
droeg, zij bleef een beweging met een belangrijke 
machtspositie in het land. Ze nam deel aan het over
heidsbeheer in tal van gemeenten, en in enkele provin
cies. Vooral op sociaal en cultureel gebied hebben de 
socialistische mandatarissen aldus heel wat verwezen
lijkt of helpen realiseren. Het werk van het socialisti
sche bestuur van de provincie Henegouwen wordt 
vaak als voorbeeld vermeld . 
Doch niet alleen langs de weg van de overheid werd 
veel bereikt. Ook het werk binnen de partijorganisa
ties kende een belangrijke ontwikkeling: de vakbon
den, ziekenfondsen en coöperatieven waren geken
merkt door een grote expansie. Een aantal beheerders 
van coöperatieve ondernemingen lieten zich evenwel 
meeslepen door het optimisme dat de tweede helft van 
de jaren twintig kenmerkte, en vestigden een 'socialis
tisch imperium', overkoepeld door de Bank van de 
Arbeid. Als gevolg van een aantal speculatieve beleg
gingen ging deze bank in 1934 in faling, en werd - let
terlijk - een zware hypotheek gelegd op de toekomst 
van de socialistische instellingen. De coöperatieve be
weging heeft zich van deze slag overigens nooit kun
nen herstellen, en is nog steeds - met uitzondering 
van de verzekeringsmaatschappij Prévoyance Socia
le - een zwak broertje. 
Tegenover de algemene economische depressie van de 
dertiger jaren bood de BWP aanvankelijk geen alter
natief; bovendien scheen zij ook het contact te verlie
zen met de basis: in 1932 braken in de Borinage wilde 
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stakingen uit, waarbij de arbeiders de socialistische 
volkshuizen bestormden, en hun lidboekjes verbran
den. 
Dit dieptepunt van de geschiedenis van de socialisti
sche beweging, dat zich ook in andere landen voor
deed, viel samen met het ontstaan van nieuwe ideeën 
om de economische crisis te lijf te gaan: de geplande 
economie. Het was de verdienste van Hendrik de Man 
om deze pianistische gedachte samengevat en geïnte
greerd te hebben in een meer algemene socialistische 
theorie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij 
door de BWP aangezocht werd om een concreet plan 
voor België uit te werken. Zijn Plan van Arbeid werd 
op het kerstcongres van 1933 geestdriftig aanvaard. 
De partij werking stond in de daaropvolgende maan
den volledig in het teken van de actie van het Plan. In 
die actie vonden verschillende stromingen in de partij 
opnieuw een motief en inspiratie tot eensgezinde sa
menwerking. 
Hendrik de Man vertoonde heel wat affiniteiten met 
het intellectualisme van de leiders van de zogenaamde 
Nederlandse Marxistische School, met name H. Gor
ter en H. Roland Holst; zoals zij was hij overtuigd van 
de noodzaak van een 'alomvattend geloof' . Ander
zijds lieten de Nederlandse socialisten zich inspireren 
door het planisme van H. de Man dat zij in grote trek
ken overnamen in hun plan (1935) . Dit laatste kende 
een koel onthaal bij de andere politieke partijen, en 
maakte geen kans in het politieke klimaat van die da
gen. 
Maar het lot van het Belgische Plan van de Arbeid was 
in feite nog dramatischer: in 1935 trad H. de Man met 
de BWP toe tot een regering van nationale eenheid, 
onder leiding van de katholieke bankier P. van Zee
land. Het economische beleid van deze regering was 
succesvol, maar het Plan van de Arbeid werd niet ge
realiseerd. 
Gedurende de laatste jaren voor de Tweede Wereld
oorlog namen ook de interne spanningen in de BWP 
toe, onder andere tussen de oude garde met E . Van
dervelde, en de' Jonge Turken', onder wie H . de Man 
en P.H. Spaak. Het breekpunt was niet zozeer het 
Plan van de Arbeid , als wel het buitenlands beleid . Tot 
1936 voerde België een buitenlandse politiek waarbij 
het sterk aanleunde bij zijn bondgenoot Frankrijk . 
Vooral van Vlaamse - ook socialistische - zijde wer
den hiertegen bezwaren geformuleerd, en ijverde men 
voor een politiek 'los van Frankrijk'. De taalgrens was 
bijgevolg ook een duidelijke grens, wat betreft de op
ties in verband met buitenlands beleid . Daarnaast 
voelden de Vlaamse socialisten zich ook veel meer tot 
het pacifisme aangetrokken dan hun Franstalige par
tijgenoten. Zij gingen hierbij nochtans niet zo ver als 
hun Nederlandse partijgenoten, die (tot 1937) unilate
rale ontwapening voorstonden. 
De nazistische machtsovername in Duitsland, het 
Volksfront in Frankrijk, en de Spaanse Burgeroorlog 
hadden tot gevolg dat de Vlaamse-Waalse tegenstel
ling wat betreft buitenlands beleid verdween: de Frans
talige Brusselaar P .H. Spaak was immers voorstander 
van een Belgische neutraliteitspolitiek, de Vlaming C. 

Huysmans sympathiseerde openlijk met de wettige re
gering in Spanje. Bij het uitbreken van de Tweede We
reldoorlog was de BWP een tragisch verdeelde partij, 
niet tussen Vlamingen en Walen, tussen linksen en 
rechtsen , maar tussen de voor- en tegenstanders van 
de Belgische onafhankelijkheidspolitiek, en van het 
zogenaamde Socialisme National van H . de Man en 
P .H. Spaak. Na de dood van de Patron, E. Vandervel
de, in 1938, werd H. de Man wel partijvoorzitter, 
maar toen reeds was hij vaak 'Cavalier Seul' . 
De Nederlandse socialisten bleven deze tragische con
flicten gespaard, onder andere omdat zij tot 1939 geen 
regeringsverantwoordelijkheid droegen , en eensge
zindheid gemakkelijker is vanuit de oppositie dan van 
op de regeringsbanken. Wat het Belgisch en Neder
lands socialisme nochtans wel met elkaar gemeen had
den in deze tussentijdse periode, was haar ontwikke
ling tot een zuil, naast de protestantse en de rooms
katholieke, met een eigen bloeiend verenigingsleven, 
een eigen cultuur, en eigen sociale organisaties . 

1940-1944 
De Duitse inval op 10 mei 1940 was - zeker in verge
lijking met deze van augustus 1914 - meer dan een 
militaire overrompeling. Gans het maatschappelijk 
gebeuren geraakte ontwricht. Binnen de socialistische 
beweging was de verwarring compleet, zeker toen H. 
de Man als partijvoorzitter op 28 juni 1940 een mani
fest liet verschijnen, waarin hij, in de geest van de 
Nieuwe Orde, opriep het feit van de Duitse overwin
ning te aanvaarden, en samen met de koning te werken 
aan het herstel van België. Deze stellingname was een 
persoonlijk initiatief van H . de Man: de kopstukken 
van de socialistische beweging waren immers bij de 
Duitse inval naar Frankrijk (en nadien soms Groot
Brittannië) gevlucht. In de zomer van 1940 was de 
overgrote meerderheid overigens overtuigd van de 
Duitse overwinning. Pas vanaf 1941 en 1942 kwam het 
verzet echt van de grond, en werd begonnen aan de 
herstructurering van de - clandestiene - partij. De 
meerderheid keerde zich , na een periode van ontred
dering, volledig af van haar vroegere voorzitter, die in 
1942 België verliet, en na de oorlog politiek asiel aan
vroeg in Zwitserland. 
Reeds vóór de bevrijding werden de hoofdlijnen vast
gelegd van de socialistische politiek na de oorlog. De 
spilfiguren in dit verband waren P .H . Spaak, die als 
minister van buitenlandse zaken in Londen verbleef, 
en A . van Acker, Brugs volksvertegenwoordiger, en 
specialist in sociale zaken. De eerste legde de basis 
voor de Atlantische strekking zowel in de naoorlogse 
BSP als in het Belgisch buitenlands beleid in het alge
meen . De tweede wordt algemeen erkend als de 'Vader 
van de Sociale Zekerheid' . Hij werd de voorzitter van 
de clandestiene socialistische partij, en één van de be
langrijkste Belgische politici na de oorlog. 
Het verzet tegen de gemeenschappelijke vijand vorm
de ook de basis voor het illegaal sociaal overleg tussen 
industriëlen en vertegenwoordigers van de arbeiders
wereld: deze gesprekken vormden de aanloop tot het 
naoorlogse 'Sociaal Pact' dat de doorbraak zou bren-
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· gen van de verplichte Sociale Zekerheid, tegenover het 
vroegere systeem van de vrijwillige sociale verzeke
ring. 

1944-1985 
Ook de socialistische partij kende haar slachtoffers 
tijdens de oorlog, maar was toch niet - zoals de com
munistische partij vaak genoemd werd - 'Ie parti des 
fusillés', zodat onmiddellijk bij de bevrijding kon her
begonnen worden aan zijn herstructurering. De mu
tualiteiten en coöperatieven waren tijdens de oorlog 
gewoon blijven verder functioneren; vooral in de vak
bonden was het verzet actief geweest, en was ook de 
communistische invloed groot; het in april 1945 opge
richte Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV), ont
staan als opvolger van het vroegere socialistische vak
verbond uit diverse linkse syndicale verzetsorganisa
ties, wilde zich onafhankelijk opstellen tegenover de 
politieke partijen. Mede daarom werd het vroegere 
collectieve lidmaatschap vervangen door individueel 
lidgeld, en werd de BWP omgedoopt tot BSP. Verder 
diende de nieuwe BSP zich aan als een open volkspar
tij. Maar ook de vooroorlogse katholieke partij her
doopte zich tot christelijke volkspartij, open voor alle 
klassen en gezindten. 
In tegenstelling tot Nederland kwam van deze verkon
digde openheid nochtans niets terecht, omdat de Bel
gische politieke partijen onmiddellijk vastgepind wer
den op een conflict dat niemand gewild had, dat bijna 
leidt tot een burgeroorlog, en de Vlaams-Waalse ver
houdingen definitief hypothekeerde: de koningskwes
tie. Leopold JII was immers tijdens de oorlog in België 
gebleven, tegen de wil van de regering in. Bij de bevrij
ding was hij niet in het land, omdat de bezetter hem in 
1944 naar Oostenrijk gebracht had, waar hij pas in 
1945 door de Amerikaanse troepen gevonden werd. 
Toen was België evenwel reeds een half jaar bevrijd, 
en was de atmosfeer reeds grondig verpest, omdat 
vooral de communisten zich verzetten tegen zijn terug
keer. De koppigheid van Leopold III zelf maakte een 
verzoening onmogelijk. In een referendum sprak 
slechts 57 procent van de bevolking zich voor zijn te
rugkeer uit, maar in Wallonië stemde 58 procent voor 
troonsafstand: de eenheid van het land kwam in ge
vaar. Onder druk van zware ongeregeldheden bleef 
Leopold 111 tenslotte niets anders over dan troons
afstand te doen, ten voordele van zijn toen nog min
derjarige zoon Boudewijn. 
Hoewel gedurende de eerste vijf naoorlogse jaren de 
politieke scène volledig in beslag genomen werd door 
de koningskwestie, gebeurden er - zoals in Neder
land - belangrijke sociale veranderingen, waardoor 
de basis gelegd werd voor de verzorgingsstaat. Het 
was vooral A . van Acker, verschillende keren eerste 
minister, die het systeem van de Sociale Zekerheid in 
die richting uitgewerkt heeft. Zoals na de Eerste We
reldoorlog kwam ook na de Tweede Wereldoorlog een 
vloedgolf van sociale wetten en maatregelen tot stand. 
Het belangrijkste in dit verband was de wet op de 
Maatschappelijke Zekerheid, en de invoering van een 
systeem van verplichte verzekering (ouderdomspen
sioen, steun bij ziekte en invaliditeit, werkloosheids-
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vergoeding, gezinsvergoedingen en betaalde vakan
tie). 
Het was ook de bedoeling om de Belgische economie 
zo vlug mogelijk weer op dreef te helpen. Dit gebeurde 
in de geest van het sociaal pact: een akkoord over en 
voorstel tot sociale vrede dat in 1944 door vakbonden 
en patroons onderschreven werd . De 'kolenslag' (1945) 
waardoor de produktie, die aan het eind van de oorlog 
was gehalveerd, terug op het vooroorlogse peil werd 
gebracht, is één voorbeeld van wat in het kader van de 
wederopbouw werd verricht. Om de kolenslag te win
nen werden niet alleen hoge lonen uitbetaald aan de 
mijnwerkers, maar werden ook weinig socialistische 
middelen gehanteerd: het breken van stakingen, het 
verplichte tewerkstellen van Duitse krijgsgevangenen 
en van collaborateurs, en later het ronselen van Ita
liaanse gastarbeiders. 
Hierboven werd er reeds op gewezen dat de konings
kwestie ervoor zorgde dat van politieke openheid en 
doorbraak weinig terecht kwam: de CVP werd - on
danks de mooie woorden van haar kerstprogramma -
een confessionele partij; vanop de kansel werden ter 
gelegenheid van verkiezingen de gelovigen telkens op
geroepen om voor de CVP te stemmen; de BSP van 
haar kant bleef een antiklerikale partij van 'papenvre
ters'. Deze stereotypen werden nog bevestigd tijdens 
de schoolstrijd van 1955 tot 1958, toen de socialisten 
en liberalen samen regeringsverantwoordelijkheid 
droegen, en een wetgeving uitvaardigden waarbij het 
openbaar onderwijs expansiemogelijkheden gegeven 
werden. Het katholieke volksdeel meende dit niet te 
mogen dulden, hoewel ook het katholiek onderwijs 
van ruime subsidies voorzien werd. Door de afsluiting 
van het schoolpact in 1959, en eveneens als gevolg van 
de grotere verdraagzaamheid van de katholieken na 
het tweede Vaticaans Concilie, begonnen de klerikale
antiklerikale tegenstellingen vanaf de jaren zestig 
enigszins af te nemen. Paradoxaal genoeg nam de ver
zuiling toe. 
De communautaire tegenstellingen, die tijdens de ko
ningskwestie tragisch aan het licht gekomen waren, 
kenden een nieuwe opflakkering naar aarlleiding van 
de massale stakingen tegen de zogenaamde eenheids
wet van de CVP-liberale regering-Eyskens in de winter 
van 1960-1961. Deze kaderwet bevatte een geheel van 
maatregelen dat met het oog op de sanering van de 
openbare financiën vooral de loontrekkenden trof. 
Het zwaartepunt van de massale stakingsbeweging lag 
in Wallonië, dat geconfronteerd werd met een structu
rele economische teruggang (onder andere uitputting 
en sluiting van de steenkolenmijnen). De staking 
bloedde dood, vooral omdat ze vanuit Vlaanderen 
nauwelijks gesteund werd; zelfs het enthousiasme bij 
de Vlaamse socialisten was niet erg groot. In de socia
listische beweging leidde deze staking tot een verdere 
vervreemding tussen Vlamingen en Walen . Maar ook 
in de andere politieke partijen groeiden de tegenstel
lingen tussen Vlamingen en Walen, waardoor ze alle 
communautair zouden opsplitsen. In de BSP trachtte 
men deze evolutie zo lang mogelijk tegen te houden, 
maar in 1978 was ook hier de breuk niet langer te ver
mijden. Wie het politieke leven in België reeds lang 
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volgt, kan niet anders dan deze opsplitsing van de na
tionale partijen betreuren: België is het enige land met 
een min of meer federaal bestuur, waar ook de politie
ke partijen volledig uiteen gevallen zijn . Het land 
wordt hierdoor meer en meer onbestuurbaar. 

Besluit 
Wat is uiteindelijk de balans van de splitsing van de so
cialistische beweging in België? Enerzijds is het duide
lijk dat de SP, sedert de splitsing en sedert het voorzit
terschap van Karel van Miert, een meer aantrekkelijk 
imago verworven heeft in Vlaanderen, dat zich weer
spiegelt in haar electorale opgang. Maar desondanks 
blijven de Vlaamse socialisten zwakker dan hun zus
terpartijen in West-Europa door rond de dertig pro
cent te schommelen. De belangrijkste vernieuwingen 
van de SP liggen op drie vlakken: vooreerst heeft zij 
sedert de splitsing een duidelijk Vlaams imago gekre
gen , terwijl ze voordien de indruk van Vlaamse half
slachtigheid gaf als gevolg van meningsverschillen en 
noodzakelijke compromissen met de Waalse partijge
noten. In tweede instantie tracht de SP haar imago van 
antiklerikalisme te verzwakken, en doet zij zelfs open
lijke pogingen om ook katholieke kiezers aan te trek
ken. In een Vlaanderen met een sterke katholieke tra
ditie is dit nochtans een zeer moeizame operatie. Op de 
derde plaats zijn de Vlaamse socialisten zich de afgelo
pen jaren resoluut vragen gaan stellen over het Atlan
tisme dat zo kenmerkend was voor het Belgische bui
tenlands beleid, en waarvan de socialist P.H. Spaak 
ooit de grote verdediger was. De radicale afwijzing 
van de plaatsing van de kernraketten is het duidelijk
ste bewijs van deze koerswijziging. Bovengenoemde 
evoluties doen zich grosso modo en mutatis mutandis 
ook voor bij de Waalse socialisten, maar op gematig
der manier; zij participeren overigens ook veel inten
ser in het bestuur van gemeenten en provincies dan 
hun Vlaamse partijgenoten, genieten van een relatieve 

Zesde jaarboek voor het democratisch socialisme 

In dit nieuwe jaarboek staan de politieke verhoudingen - en 
de plaats van de Partij van de Arbeid daarin - centraal. An
deweg en Hillebrand verkennen de electorale lotgevallen van 
de partij sinds 1945. Anneke Visser gaat in op de kabinetsfor
maties waarbij de PvdA, na 1958, nogal eens buiten de boot 
is gevallen. MadeIon de Keizer belicht de (radicale?) invloed 
van bet verzetsblad Het Parool op de totstandkoming van de 
PvdA in 1946. Voorts aandacht voor bet communisme-debat 
in de Socialistische Internationale van de jaren dertig en voor 
de traumatiscbe ervaringen met de Spaanse Burgeroorlog 

meerderheidspositie in Wallonië, en zijn - waar
schijnlijk daardoor - gematigder. 
Daarmee belanden we bij de negatieve zijde van de ba
lans van zeven jaar splitsing van de socialistische be
weging: Vlaamse en Waalse socialisten praten nog zel
den met elkaar, en groeien alleen reeds daardoor meer 
en meer uiteen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 
Vlaamse en Waalse socialisten op het vlak van Sociale 
Zekerheid en van het economisch beleid ándere priori
teiten hebben. Bovendien zijn de partijen wel ge
splitst, maar niet de socio-economische takken van de 
socialistische beweging. De socialistische ziekenfond
sen zijn nog steeds unitair, evenals de socialistische 
coöperatieven, waaronder de belangrijke verzeke
ringsmaatschappij PS. Ook de vakbonden blijven uni
tair gestructureerd, omdat het sociaal-economisch 
overleg over het afsluiten van CAO's nog unitair ver
loopt. Meer en meer zien we ook hier de Vlaams
Waalse tegenstellingen toenemen, en dus communau
taire structuren ontstaan. 
De splitsing van de socialistische partij was politiek 
noodzakelijk, omdat de andere partijen reeds gedu
rende jaren opgesplitst waren; electoraal bleek het ook 
een goede zaak te zijn. Zowel voor de toekomst van 
het socialisme in België, als voor de efficiëntie van het 
beleid, is het nochtans noodzakelijk dat over de taal
grens heen de dialoog opnieuw op gang komt, zelfs in
dien openbare instellingen nog meer gefederaliseerd 
worden. 
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1936-39. WBS-nieuws 
Het ' profiel' is dit jaar gewijd aan George van den Bergh, 
vooraanstaand SDAP'er en staatsrechtgeleerde. 

Het zesdejaarboek voor het democratisch socialisme, een ge
zamenlijke uitgave van WBS en Arbeiderspers, kan besteld 
worden door overmaking van f 20, - naar postgirorekening 
3479700, ten name van PvdA brochures, Amsterdam onder 
vermelding van bet bestelnummer: 743. 
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Dilemma's voor de vakbeweging 

In de afgelopen tien jaar is de positie van de vakbewe
ging in ons land ernstig verzwakt. Haar onderhande
lingspositie werd ondermijnd door de grote werkloos
heid en de economische depressie. De opeenvolgende 
centrumrechtse regeringscoalities beperkten haar in
vloed op de vorming van het sociaal-economische be
leid. Een dieptepunt werd bereikt in de regeerperiode 
van het kabinet-Lubbers dat, zoals de FNV dat formu
leert, 'met de rug naar de vakbeweging is gaan rege
ren. ' Het strakke regeerakkoord van CDA en VVD 
sloot de vakbeweging vrijwel uit van elke invloed op 
de besluitvorming. 
Het Christelijk Nationaal Vakverbond stelde in zijn 
sociaal-politiek programma 1986-'90, In actie voor 
morgen, dat de politiek in de achter ons liggende pe
riode te weinig naar de vakbeweging heeft geluisterd. 
In stringente regeerakkoorden ziet het CNV een ge
vaar voor onze parlementaire democratie en voor de 
positie van de vakbeweging. 'Door het gemis aan te
genspel groeit er een scheiding tussen de regeerders en 
degenen die geregeerd worden. Automatisch vloeit 
hieruit voort een kloof tussen burgers en maatschap
pelijke organisaties enerzijds en de politiek ander
zijds. ' 
Niet alleen is de positie van de vakbeweging in de afge
lopen periode verzwakt, ook het centraal overleg tus
sen overheid, werkgevers en werknemers heeft aan be
tekenis verloren. Vaak kwam het voor dat argumenten 
tegen bepaalde beleidsbeslissingen aangedragen door 
de Raad van State, de Sociaal-Economische Raad, of 
de Stichting van de Arbeid nauwelijks serieus werden 
genomen, soms zelfs geheel genegeerd. Bovendien 
ontstond in de afgelopen kabinetsperiode een andere 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid 
en maatschappelijke organisaties. 
De sinds het begin van de jaren zeventig groeiende 
kloof tussen werkgevers en werknemers verschafte de 
overheid aanvankelijk de ruimte om in te grijpen in de 
arbeidsvoorwaarden. Bij een patstelling tussen de be
langengroepen is het immers de regering die de knopen 
moet doorhakken. 
Het akkoord dat in november 1982 in de Stichting van 
de Arbeid werd bereikt voorkwam dat het pas aange
treden kabinet-Lubbers al dadelijk moest ingrijpen 
door een adempauze af te kondigen voor lonen en prij
zen. Dit akkoord betekende een keerpunt in de vastge
lopen verhouding tussen de sociale partners op cen
traal niveau. In hun gezamenlijke verklaring deden 
werkgevers- en werknemersorganisaties een dringend 
beroep op het kabinet om het overleg op decentraal ni
veau niet te hinderen met ingrepen van bovenaf. De 
grote betekenis van het Stichtingsakkoord was daar-
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om dat het de ruimte vrijmaakte voor gedecentrali
seerde onderhandelingen. 
Voor het kabinet kwam dit akkoord als een geschenk 
uit de hemel, omdat het de verantwoordelijkheid voor 
de loonbeheersing met een gerust hart aan de sociale 
partners kon overlaten en zelf de handen vrij kreeg 
voor uitvoering van het in het regeerakkoord vastge
legde beleid. Daar de overheid zelf geen partij was in 
het akkoord behoefde zij zich ook weinig gelegen te la
ten liggen aan de consequenties van het afgesproken 
beleid gericht op herverdeling van arbeid. De regering 
ontwikkelde voor het overheidspersoneel en de werk
nemers in de semi-publieke sector die trendvolgers 
worden genoemd een zelfstandig arbeidsvoorwaar
denbeleid dat abrupt een eind maakte aan het trendbe
leid dat vroeger de ontwikkeling van de cao-Ionen in 
de marktsector volgde. 
In materiële zin heeft het op basis van het Stichtings
akkoord gevoerde cao-beleid tot belangrijke resulta
ten geleid, zij het minder voor de werkgelegenheid dan 
voor de ondernemingswinsten. Sinds 1983 zijn de ka
pitaalinkomens met veertien à twintig miljard gulden 
gestegen, een verschuiving ten nadele van de loonin
komens die voor een groot deel op rekening mag wor
den geschreven van de loonmatiging en de ruimte die 
de cao-afspraken boden voor rendementsherstel. 
Het akkoord heeft ook niet-materiële gevolgen gehad. 
Het heeft een spreiding van verantwoordelijkheden 
bevorderd waarbij de overheid de loonvorming in de 
marktsector heeft overgelaten aan de cao-partijen, 
maar tegelijkertijd haar greep op de inkomens in de 
openbare semi-publieke sector heeft versterkt. Even
als de ambtenarensalarissen werden het minimumloon 
en de sociale uitkeringen losgekoppeld van de loon
ontwikkeling in de marktsector, vervolgens bevroren 
en gekort. 
Premier Lubbers is van mening dat de afbakening van 
verantwoordelijkheden tussen collectieve besluitvor
ming en marktsector bewust is gekomen en ook zo 
dient te blijven. I De werkgevers zullen dat zeker bea
men - al zijn zij niet al te geestdriftig over de uitbrei
ding van het trendvolgersbeleid tot steeds meer groe
pen werknemers. Zij zien in het Stichtingsakkoord 
van 1982 een beslissende stap op weg naar de volledige 
decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Daarin is eigenlijk geen plaats meer voor centraal 
overleg om tot gezamenlijke beleidsaanbevelingen te 
komen. FNV-voorzitter Wim Kok bestrijdt dit stand
punt. Hij is van mening dat centrale afspraken nodig 
zijn als oriëntatie op doelstellingen die verder in de 
toekomst liggen en als middel tot coördinatie van het 
beleid.2 



Het is vooral de vakbeweging die de nadelen onder
vindt van de spanningen tussen het centrale en decen
trale niveau. Het lijkt erop alsof zij een wat ambiva
lente houding aanneemt. Aan de ene kant immers 
deelt zij neo-liberale opvattingen over decentralisatie, 
aan de andere kant wil zij zich graag beroepen op cen
trale richtlijnen of aanbevelingen voor de decentrale 
onderhandelingen, eventueel ondersteund door de 
overheid. 
Zo wil de FNV het centrale overleg met overheid en 
werkgeversorganisaties uitbreiden tot het gebied van 
de technologische vernieuwingen. De vakcentrale be
pleit in haar programma voor de jaren 1986-90 het 
sluiten van technologie-overeenkomsten op nationaal 
niveau.) Ten dele moeten dergelijke overeenkomsten 
toch decentraal worden uitgewerkt. De FNV voert na
melijk het begrip 'sociale vernieuwing' in, inhoudende 
dat de vakbonden en ondernemingsraden invloed en 
controle krijgen op de keuze van nieuwe technolo
gieën en op de herverdeling van arbeid binnen onder
nemingen. De FNV kondigt aan deze sociale vernieu
wing consequent tot inzet te zullen maken van onder
handelingen op de verschillende niveaus met overheid 
en werkgevers. Op centraal niveau wil de FNV trach
ten te komen tot aanbevelingen over de wijze waarop 
de sociale vernieuwing en, in samenhang daarmee, de 
herverdeling van arbeid in de collectieve arbeidsover
eenkomsten gestalte moet krijgen. Die afspraken zul
len ruimte moeten laten voor nadere uitwerking op het 
niveau van de ondernemingen. Van de overheid vraagt 
de FNV dat zij de positie van de bonden en de werkne
mers in het technische en sociale vernieuwingsproces 
zal versterken. 

Verhouding tot politiek 
In het algemeen is de positie van de vakbeweging sterk 
afhankelijk van de kabinetssamenstelling. Haar posi
tie zal er niet sterker op worden wanneer in 1986 een 
CDA-VVD-kabinet zal worden voortgezet. Alleen in
dien het economisch herstel doorzet en gepaard gaat 
met vermindering van de werkloosheid zal de vakbe
weging sterker komen te staan tegenover werkgevers 
en regering. 
Voor de ondernemersorganisaties geldt het tegenover
gestelde. Hun kracht zou alleen iets gematigd kunnen 
worden als gevolg van deelname van de Partij van de 
Arbeid aan de regering. Bij de opstelling van hun pro
gramma's moeten de vakcentrales uiteraard rekening 
houden met de mogelijkheid dat er opnieuw een hun 
minder vriendelijk gezind kabinet zal komen. Meer 
dan ooit het geval is geweest zijn de twee grote vakcen
trales er op uit invloed uit te oefenen op de kiezers . Ze 
hebben zo vroegtijdig hun eigen sociaal politieke pro
gramma's opgesteld om de verkiezingsprogramma's 
van de politieke partijen daaraan te kunnen toetsen. 
De vakbeweging is er zich heel scherp van bewust op 
alle fronten in het defensief te zijn gedrongen. Ze weet 
ook dat zij zich in de eerste plaats tot de politiek moet 
wenden, wil ze weer greep op de besluitvorming krij
gen. Dat blijkt ook uit het programma Kiezen voor 
nieuwe kansen van de FNV. Daarin wordt immers 
vooropgesteld dat in de visie van de FNV 'het groei-

herstel gestalte moet krijgen in goed overleg tussen 
overheid, werkgevers en vakbeweging. ' Op centraal 
niveau wil de FNV trachten te komen tot duidelij ke af
spraken over de uitgangspunten en doelstellingen van 
het overheidsbeleid en het beleid van werkgevers- en 
wer knemersorganisaties. 
Lange tijd heeft de vakbeweging geprobeerd via de 
overheid doelstellingen te bereiken die zij niet in on
derhandelingen met de werkgevers kon afdwingen. 
Nadat zij het consensus model had opgeblazen dat de 
arbeidsverhoudingen van na de oorlog had bepaald, 
streefde zij er naar om via een ruilstrategie materiële 
en immateriële verbeteringen voor de werknemers te 
verkrijgen. Het harmoniedenken dat in de fase van de 
naoorlogse wederopbouw was gegroeid werd in het 
begin van de jaren zestig al op proef gesteld door on
beheerste loonstijgingen die het gevolg waren van een 
overspannen arbeidsmarkt. 
In het begin van de jaren zeventig leidde het conflict 
over de Loonwet tot een eerste barst in het systeem. 
Voor het eerst stapten de vakcentrales NVV en NKV 
toen uit het overleg in SER en Stichting van de Arbeid, 
de twee instituten bij uitnemendheid van het corpora
tieve bestel dat na de oorlog gestalte had gekregen. 
Toen is op centraal niveau nieuw overleg tot stand ge
komen over het arbeidsvoorwaardenbeleid en het 
sociaal-economisch beleid tussen overheid, werkge
vers en werknemers in een poging om tot nieuwe over
eenstemming te komen over de belangrijkste doelstel
lingen van het beleid. De noodzaak tot bestrijding van 
de inflatie vereiste van de werknemers grote terughou
dendheid in het stellen van looneisen. De vakbonden 
boden in het overleg tussen de drie partijen loonmati
ging aan in ruil voor inwilliging van andere wensen zo
als groei van de collectieve uitgaven en nivellering van 
inkomens. Had het kabinet-Biesheuvel (1971-1972) al 
ten dele toegegeven aan de voorwaarden die de bon
den verbonden aan hun medewerking bij de bestrij
ding van de inflatie, onder het progressieve kabinet
den Uyl (1973-1977) had de vakbeweging meer succes 
met haar ruilstrategie. Loonmatiging, in 1974 en 1976 
ook opgelegd door middel van loonmaatregelen, ho
noreerde het kabinet met uitbreiding van de medezeg
genschap voor werknemers door wijziging van de Wet 
op de Ondernemingsraden en door voorstellen voor 
vermogensaanwasdeling. Ook kwam de regering toen 
ruimschoots tegemoet aan de verlangens van de vak
beweging om de inkomensverschillen te verkleinen. 
Onder het kabinet-Van Agt- Wiegel (1977-1982) lukte 
die strategie al veel minder. Consensus over het 
sociaal-economisch beleid kon toen al niet meer via 
ruil tot stand worden gebracht. Beheersing van de lo
nen moest door herhaalde loonmaatregelen worden 
afgedwongen. Albeda en Van Agt vonden het maar 
een wonderlijke redenering van de vakbeweging dat er 
tegenover een loonoffer iets moest staan . 
Onder het kabinet-Lubbers is van enige ruil geen spra
ke meer. Lubbers zegt daarover: 'In het begin van de 
jaren tachtig hebben wij geleerd inkomensmatiging 
niet langer te kopen met sociale prioriteiten als nivelle
ring, optrekken van de vloer etc. Eerder integendeel, 
correcties op deze terreinen zijn met het oog op bud-
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gettaire en arbeidsmarktmotieven alsmede met het 
oog op het terugdringen van het grijze circuit prioritei
ten geworden. '4 

De vakbeweging is van haar kant ook haar prioriteiten 
gaan verleggen. De grote, maatschappij-hervormende 
gedachten die werden geboekstaafd in de visiepro
gramma's van FNV en CNV zijn wat in het vergeet
boek geraakt. De ideologieën van de jaren zeventig 
zijn vervangen door een toon van nieuwe zakelijkheid. 
Nivellering is zeker niet meer het voornaamste doel 
van het inkomensbeleid dat de vakbonden nastreven. 
Hun scenario's zijn thans in de eerste plaats ingesteld 
op versterking van de marktsector en de industrie. 

Nieuwe zakelijkheid 
De voorzitter van de Industriebond FNV, Dick Visser, 
plaatst de revisie van het vakbondsbeleid zelfs in het 
kader van een overlevingsstrategie. Zijn voorstellen 
om met de ondernemers in overleg te treden over in
dustriële vernieuwing en daarvoor nieuwe overleg ka
ders te scheppen buiten de cao-onderhandelingen om, 
moeten worden beschouwd als pogingen om de bond 
een nieuwe onderhandelingspositie te geven. In het 
blad van de bond, Zin, wordt de nieuwe strategie als 
volgt onder woorden gebracht: 
'Nu staat de vakbeweging nog vaak met de rug tegen 
de muur en heeft als inspirerende beweging voor veel 
mensen haar aantrekkingskracht verloren ( ... ) Voor 
een goed begrip: niet de idealen, niet de doelen waar de 
vakbeweging op mikt voor de lange termijn zijn aan 
revisie toe. Het gaat om een beleid voor de middellan
ge termijn. Juist vanwege de doelen en idealen van de 
lange termijn die de Industriebond FNV blijft koeste
ren zal voor de komende periode gezocht moeten wor
den naar wegen en middelen om ondanks de crisis en 
ondanks de inboetende invloed van de vakbeweging, 
de bond sterk te houden. 'l Vernieuwing van de Neder
landse industrie is daarmee onverbrekelijk verbon
den, zoals Visser in 1984 in dit blad heeft uitgelegd. 6 

De Industriebond FNV, eens in de voorhoede van een 
weer strijdbaar geworden vakbeweging, kiest de weg 
die zijn voorgangers in de jaren vijftig en zestig gin
gen: die van het harde, maar zakelijke overleg met de 
werkgevers . 
Decentralisatie van de besluitvorming waartoe vooral 
de Industriebond FNV neigt, draagt op zichzelf echter 
niet bij tot grotere zekerheid voor de leden. Het is im
mers lang niet zeker dat beslissingen op decentraal ni
veau over de loonvorming en arbeidstijdverkorting tot 
een gunstige economische en sociale ontwikkeHng zuI
len leiden. Daarom Hjkt het verstandig herstelscena
rio's niet afhankeHjk te maken van het functioneren 
van één niveau van besluitvorming. 7 

De nu ingeslagen weg naar decentralisatie van het cao
overleg dwingt de vakbeweging ongetwijfeld tot ver
dere bezinning op haar positie in de bedrijven. 
AI aan het eind van de jaren zestig was - in het bijzon
der bij de toenmaHge Metaalbedrijfsbond NVV - het 
inzicht ontstaan dat de afstand tussen vakbondstop en 
leden te groot was geworden. De bond bepaalde zich 
voordien in hoofdzaak tot het voeren van onderhan
delingen op bedrijfstak- en nationaal niveau . Men 
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kwam tot de conclusie dat er iets moest worden gedaan 
aan de slechte verbindingen met de mensen in de be
drijven. Er werd een werkplekorganisatie opgebouwd 
door middel van wat toen bedrijvenwerk werd ge
noemd. Later kwamen de bonden tot het inzicht dat 
zij meer invloed op het beleid van de ondernemingslei
ding konden uitoefenen via hun gekozen leden in de 
ondernemingsraden. De kaderleden konden het werk
van de vakbondsdelegaties in de ondernemingsraden 
ondersteunen door informatie aan te reiken. 
De verhouding tussen vakbond en öndernemingsraad 
is altijd wat ambivalent geweest. De vakbeweging zag 
er aanvankelijk een concurrent in die zeker niet haar 
belangenbehartiging moest overnemen. De NVV en 
NKV -bonden wezen - in de jaren van de polarisatie 
- mede-verantwoordelijkheid voor het onderne
mingsbeleid af, omdat zij vonden dat de werknemers 
geen vuile handen moesten maken. 'Geen kilo verant
woordelijkheid voor een ons medezeggenschap', was 
destijds een bekende leus van de Industriebond NVV. 
De laatste jaren zien we echter dat de bonden hun dis
tantie tegenover het ondernemingsbeleid laten varen. 
KenneHjk zijn zij tot het inzicht gekomen dat alleen 
over de ontwikkeling van de werkgelegenheid te pra
ten valt, als zij zich bemoeien met het ondernemings
beleid. Inspraak in herstructureringen, reorganisaties 
en rationalisaties betekent ongetwijfeld dat vakbon
den en personeelsvertegenwoordigers vuile handen 
moeten maken. 

Werkgeversstrategie 
Voor alles is herstel van werkgelegenheid nodig, wil de 
vakbeweging haar onderhandelingsposities kunnen 
versterken. Dit doel zou voorrang moeten hebben bo
ven inkomensverbetering. Toch moeten we vaststellen 
dat de bereidheid om loonoffers te brengen voor ar
beidstijdverkorting begint af te nemen. 
Illustratief is het besluit van het bestuur van de ambte
narenbond van de FNV, Abva/Kabo, om voor 1986 
handhaving van de koopkracht voorop te stellen met 
als motief dat het overheidspersoneel de laatste jaren 
al genoeg loonoffers heeft moeten brengen. Dit bete
kent niet dat de bond arbeidstijdverkorting als streven 
wil loslaten, maar wel dat dit doel ondergeschikt 
wordt gemaakt aan inkomensverbeteringen. 
De offerbereidheid van de werknemers zal er in het al
gemeen ook niet groter op worden als de economie 
aantrekt en de winsten toenemen, terwijl arbeidstijd
verkorting weinig blijkt op te leveren voor verbetering 
van de werkgelegenheid doordat er onvoldoende spra
ke is van herbezetting van de vrijkomende plaatsen. 
Wanneer de vakbonden gaan toegeven aan de druk 
om in de eerste plaats op te komen voor de belangen 
van hun werkende leden, bestaat het gevaar dat zij zelf 
bijdragen aan de tweedeling van de maatschappij in 
werkenden en niet-werkenden. Ze spelen dan ook de 
werkgevers in de kaart die uit zijn op vergroting van de 
inkomensverschillen en van de afstand tussen lonen en 
uitkeringen. 
In een arbeidsmarkt die als een werkgeversmarkt kan 
worden beschouwd hebben de bonden weinig kans om 
met acties verbeteringen voor de werknemers af te 
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dwingen. Dat ondervonden de bonden van over
heidspersoneel in het najaar van 1983 met hun verzet 
tegen de korting van de ambtenarensalarissen. Zij 
hadden niet alleen de zwakke arbeidsmarkt tegen, 
maar ook een werkgever die politiek in staat is eenzij
dige beslissingen op te leggen. 
Bij de onderhandelingen in de marktsector van dit jaar 
hebben de acties van de bonden in de industrie en de 
bouw voor verdergaande arbeidstijdverkorting weinig 
tastbare resultaten opgeleverd. Vrijwel overal zagen 
de werkgevers kans de doorbraak naar de 36-urige 
werkweek tegen te houden. In belangrijke bedrijfstak
ken en ondernemingen - bouw, metaal, Philips, Ak
zo, Hoogovens - werd alleen afgesproken studies te 
ondernemen naar de mogelijke effecten van verder
gaande arbeidstijdverkorting. De voorzitter van het 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO), 
C.J.A. van Lede, kon dan ook tevreden vaststellen dat 
de onderhandelingsresultaten van dit jaar een eerste 
stap waren naar meer decentralisatie en differentiatie 
van arbeidsvoorwaarden en dat de werkgevers zich 
met succes hadden verzet tegen collectieve vormen van 
arbeidstijdverkorting. 
Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, herinvoering 
van prestatiebeloning, deeltijdarbeid, soepele werktij
den en wisselende werknemersbestanden zijn elemen
ten van een ondernemersstrategie die gericht is op in
grijpende wijzigingen in de arbeidsverhoudingen. De 
werkgevers sturen aan op het vergroten van de loon
verschillen tussen sterke en zwakke bedrijfstakken. Ze 
streven, sommige in navolging van Japan, naar kort
lopende contracten met losse, minder geschoolde 
werknemers en willen een nieuw type ondernemings
contract met de vaste werknemers die hun trouwen 
hun inzet beloond zien met garanties voor behoud van 
hun baan. We horen de werkgevers ook pleiten voor 
afschaffing van het wettelijk minimumloon, omdat 
dit de contractvrijheid in de weg zou staan. 
Het proces van herstructurering van de arbeidsver
houdingen en segmentering van de arbeidsmarkt on
dervindt ook steun van de regering. Het kabinet
Lubbers neigt duidelijk naar deregulering van het ont
slagrecht en van de medezeggenschapswetgeving. De 
invoering van de Arbeidsomstandighedenwet is ver
traagd en het wetsontwerp Vakbondswerk in het Be
drijf, waarin faciliteiten en rechtsbescherming voor 
vakbondskaderIeden waren vastgelegd, ligt in een die
pe la opgeborgen. 
Het denken van de ondernemers richt zich tegen de so
lidariteit die altijd de belangrijkste drijfveer is geweest 
van de arbeidersbeweging. Het concept van de brede 
vakbeweging is gebaseerd op de solidariteit van werk
nemers in verschillende sectoren en tussen werkenden 
en niet-werkenden. Het management in ons land 
tracht dit solidariteitsdenken te doorbreken door te 
zoeken naar organisatievormen die juist de uitdruk
king zijn van de concurrentie van de ene groep werk
nemers tegen de andere . 8 Men tracht arbeisverhoudin
gen te scheppen waarin groepen werknemers en uitke
ringsgerechtigden tegen elkaar kunnen worden uit
gespeeld. 
De vakbeweging is zich van deze bedreigingen bewust. 

Een van de middelen om daar tegenwicht tegen te bie
den is te proberen om op centraal niveau in de Stich
ting van de Arbeid, afspraken te maken voor de uit
gangspunten waaraan de onderhandelaars in de be
drijfstakken en ondernemingen zich kunnen houden. 
Ze streeft naar een soort samenwerkingsverband 
waarvoor de nieuwe voorzitter van de SER, Th . Que
né, de term 'transactiemodel' heeft gevonden. In zijn 
installatierede gebruikte hij deze term ter vervanging 
van sociologische begrippen als harmonie- en conflict
model, die de discussie van de jaren zeventig be
heersten. Quené wil met die term tot uitdrukking bren
gen dat het nu minder om ideologische strijd en meer 
om zakelijke verhoudingen tussen werkgevers en 
werknemers gaat. De ondernemersorganisaties zou
den het met hun streven naar decentralisatie toch niet 
helemaal zonder centraal overleg kunnen stellen. Ook 
zij moeten immmers inzien dat hun leden geen belang 
hebben bij anarchistische arbeidsverhoudingen. 

Dilemma's 
De vakbeweging ziet zich geplaatst voor verschillende 
dilemma's. Enerzijds moet zij vast zien te houden aan 
de onderlinge solidariteit van werknemers, die haar 
bestaansgrond is. Anderzijds moet zij ruimte bieden 
voor differentiatie en decentralisatie. Differentiatie is 
nodig omdat aansluiting moeten worden gezocht bij 
de ontwikkeling in individuele bedrijven en tevens bij 
een maatschappelijke individualiseringstendens die 
ook uit de opkomst van een nieuw soort, zelfstandi
ger, beter opgeleide werknemer spreekt. Decentralisa
tie is onvermijdelijk aangezien een strategie van ar
beidstijdverkorting en herverdeling van werk alleen 
echt kan slagen op het niveau van bedrijfstak en indi
viduele onderneming. De vakbeweging heeft zich al
tijd verzet tegen de gedachte dat arbeidstijdverkorting 
lJlet succes aan iedereen bij wet zou kunnen worden 
opgelegd. 
Deze decentralisatie van de cao-onderhandelingen 
heeft echter ook geleid tot grotere speelruimte voor de 
bonden in hun verhouding tot de vakcentrales . Het 
formuleren van (en vasthouden aan) één gecoördi
neerde arbeidsvoorwaardenstrategie is er voor de vak
centrales niet eenvoudiger op geworden. De noodzaak 
van die beleidscoördinatie dringt zich echter weer op 
naarmate de centrale doelstelling, herverdeling van 
werk, door de individuele bonden niet of nauwelijks 
wordt verwezenlijkt. Daarom blijft de vakbeweging 
hechten aan het maken van afspraken op centraal, na
tionaal niveau met overheid en werkgeversorganisa
ties over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch 
beleid. Daar ligt voor de vakbeweging toch de sleutel 
tot succes in de bestrijding van de werkloosheid, het
geen tevens een zelfstandige voorwaarde is voor her
stel van haar machtspositie en bestrijding van het le
denverlies. 
Het tripartite overleg op centraal niveau wordt sterk 
bepaald door de economische omstandigheden. De 
economische achteruitgang van de laatste jaren (en de 
rigide reacties daarop van de sociale partners) was een 
van de hoofdoorzaken van de afnemende betekenis 
van dit overleg. Nu er voor de komende vijf jaar eer-

socialisme en democralie 
nummer 10 

315 okIober 1985 



WBS-nieuws 

socialisme en democralie 
nummer 10 
okiober 1985 

der voortzetting van het in 1983 op gang gekomen eco
nomisch herstel dan een terugval in de depressie te ver
wachten is (en de vakbeweging zich nu bovendien 
flexibel en zakelijk opstelt) is wat dat betreft misschien 
een klimaatsverandering te verwachten. Aan de ande
re kant zal economisch herstel op zichzelf, dat wil 
zeggen zonder begeleidende herverdeling van werk, de 
positie van de vakbeweging er niet sterker op maken. 
Immers, zolang het arbeidsaanbod zo sterk als nu 
blijft groeien (en dat wordt voorzien tot het eind van 
deze eeuw) zal de economische groei wel erg groot 
moeten zijn, wil daar daling van de werkloosheid het 
gevolg van kunnen zijn . Bij grote werkloosheid zal de 
vakbeweging weinig kans hebben om hogere lonen of 
meer banen te bedingen. Zij loopt dan het risico nog 
meer van haar al sterk geslonken aanhang te verlie
zen. 9 

Dat de vakbeweging, FNV zowel als CNV, momenteel 
sterk hun hoop vestigen op een wisseling van regerings
coalitie in Den Haag ligt voor de hand; daarvan valt 
een verbetering van haar positie te verwachten, al was 
het slechts door de komst van een ander klimaat voor 
het centraal overleg. Maar ook door een regering met 
de PvdA zal gewoekerd moeten worden met de ruimte 
in de rijksbegroting en zal een compromis moeten 
worden gevonden tussen beleid gericht op economi
sche groei en op herverdeling van werk. Blijkens hun 
actieprogramma's zijn de beide grote werknemersor
ganisaties daarop voorbereid. 10 

Ruimte voor de markt 

Lange tijd is ruimtelijke ordening min of meer synoniem ge
weest met bevolkingsbeleid en ruimtelijke planning van de 
volkshuisvesting. Op dit moment ligt de politieke prioriteit 
echter niet meer bij het in de hand houden van de (verwachte) 
groei, maar bij het stimuleren van de economie en het bevor
deren van de werkgelegenheid. Ruimtelijk ordenend beleid 
kan geen wonderen doen, maar kan wel een bijdrage leveren 
in het ondersteunen van economisch beleid en het opvangen 
van de consequenties daarvan. 
Dat is het uitgangspunt van de nieuwste notitie van de Sectie 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening van de Wiardi 
Beckman Stichting, Meer ruimte voor de markt. De auteurs, 
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Anderzijds kan de vakbeweging niet alles op de kaart 
van een regeringswisseling zetten. Niet alleen blijft er 
de realiteit van werkgeversdominantie op de arbeids
markt. Bovendien zou er na mei 1986 ook heel goed 
een tweede kabinet-Lubbers kunnen komen. 

Noten 
1. Zie zijn bijdrage in: Economische orde en beleid, twintig 

jaren sociaal-economisch beleid, Bundel ter gelegenheid 
van het aftreden van dr J . W. de Pous als voorzitter van 
de Sociaal Economische Raad, Kluwer/ SER, 1985. 

2. W. Kok in : zie noot 1. 
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FNV voor de jaren 1986-1990. 
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7. P .J. Vos, Aanbodseconomie en arbeidsmarkt , pre
advies voor de Vereniging van Staatshuishoudkunde, 
Stenfert Kroese, Leiden, 1982. 

8. Vgl. ook Wout Buitelaar en Ruud Vreeman, Vakbonds
werk en kwaliteit van de arbeid, Sun, Nijmegen, 1985. 
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M. van den Berg, L. Gorter, M . Epema-Brugman en H. Ot
tens, gaan na welke ruimtelijke ontwikkelingen zich op eco
nomisch en bestuurlijk gebied voordoen; welke knelpunten 
daarin moeten worden opgelost; welke positieve punten meer 
uitgebuit zouden kunnen worden en welke voorwaarden van
uit een langere termijn visie - met name vanuit milieu-oog
punt - moeten worden gesteld. 

Meer ruimte voor de markt, VRO-not.itie nr. 9. Te verkrijgen 
door overmaking van f 2,50, onder vermelding van bestel
nummer 775, naar postrekening 34 79 700, ten name van 
PvdA brochures, Amsterdam 
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Incest - de roep om het recht 

Het incestcijfer begon najaar 1984 onrustbarende pro
porties aan te nemen. Gold voorheen de geruststellen
de gedachte dat dergelijke vergrijpen vooral in a-so
ciale gezinnen voorkwamen, bij 'andere mensen', 
steeds meer bleek dat incest in alle lagen van de bevol
king voorkwam, dus ook in de beste families. 
Er verscheen een groot aantal publikaties over dit on
derwerp, er werden druk bezochte symposia gehou
den, en ook radio en televisie lieten dit opnieuw ont
dekte kwaad niet aan zich voorbijgaan. 
Deze opleving in de publieke aandacht voor incest 
roept allerlei vragen op: Komt incest vaker voor dan 
vroeger? Wat zijn het voor mensen die zoiets doen, en 
iri wat voor soort gezinnen vindt het plaats? En hoe 
slecht is het voor de slachtoffers? Naast deze vragen 
over de omvang van het verschijnsel, de kenmerken 
van de daders en de gevolgen voor de slachtoffers ver
dient ook de vrij plotseling opgekomen belangstelling· 
voor dit verschijnsel enige aandacht: Waarom wordt 
er nu opeens zoveel over gepraat, wie zijn de belang
rijkste woordvoerders, en wat is de toonzetting van de 
discussie? Dergelijke vragen vereisen enige distantie, 
en die valt bij een onderwerp als dit niet makkelijk op 
te brengen. Walging en woede hebben al gauw de over
hand, en vormen ook al gauw de enige gepaste gelui
den in de gesprekken over dit onderwerp. Valt bij de 
pornografiediscussie nog veel te zeggen voor het 
standpunt dat mensen die er aanstoot aan nemen maar 
een blokje om moeten lopen of de betreffende lectuur 
maar links moeten laten liggen, in geval van incest ligt 
dat toch anders. Aan incestueze ouders kunnen kinde
ren zich nauwelijks of niet onttrekken. Bovendien is 
de schade die incest berokkent groot en langdurig, 
soms onherstelbaar, hoe dan ook ingrijpender dan het 
bekijken van pornografie. Toch lijkt het me de moeite 
waard om niet in verontwaardiging te blijven steken, 
en een poging te doen de incestdiscussie en de ontwik
kelingen die zich daarin voordoen van enige afstand te 
beschrijven. Op een aantal van de hierboven gestelde 
vragen zal ik daarbij nader ingaan. 

Vragen en feiten 
Allereerst iets over de omvang van het verschijnsel. 
Onderzoek naar het vóórkomen van incest is in Neder
land pas heel recent op gang gekomen. Tot nu toe is er 
weinig over incest bekend: incestgevallen die gemeld 
worden bij de politie en hulpverlening worden in Ne
derland nog nauwelijks geregistreerd, en er is nog wei
nig onderzoek verricht. Wel is er thans onderzoek 
gaande, zowel naar de aard en omvang van incest, als 
naar de knelpunten in de hulpverlening. I De frequen- . 
tie waarin incest wordt gepleegd is om een aantal rede
nen moeilijk vaststelbaar. Incest is zo schaamtever-

wekkend dat veel kinderen die het overkomt dit niet 
durven te vertellen. Angst voor straf of voor andere 
nare gevolgen vormt vaak een belemmering, en ook 
kunnen loyaliteitsgevoelens met de incestueuze ouder 
kinderen weerhouden hen aan te geven. En àls kinde
ren het opbrengen naar de politie te gaan worden ze 
ook nog vaak niet geloofd. 2 

In een recent verschenen artikel geeft de psychologe 
Nel Draijer een overzicht van het onderzoek dat ge
daan is naar incest, of seksueel misbruik van kinderen 
in het gezin .3 Na een kritische bespreking van de vele 
haken en ogen die aan de verschillende onderzoeken 
zitten komt ze tot de conclusie dat de cijfers over de 
'prevalentie' van incest (het vóórkomen van incest 
vastgesteld via een steekproef uit de bevolking) in Ne
derland variëren tu sen de vijf en vijftien procent bij 
meisjes, en rond de twee procent bij jongens. Dit komt 
redelijk overeen met de Amerikaanse gegevens: tussen 
de 5,5 procent en de zestien procent bij meisjes, en 
rond de 1,5 procent bij jongens. Omvangsschattingen 
op grond van aanmelding bij instellingen voor hulp
verlening en politie vallen, zo concludeert Draijer, 
eigenlijk nauwelijks te maken: seksueel misbruik 
wordt nauwelijks aangemeld, vaak niet herkend, en 
uiteenlopend gedefinieerd en geregistreerd. 
Wat wel duidelijk vaststaat is de stijging van het aantal 
aanmeldingen de laatste jaren. Dit is waarschijnlijk 
geen aanwijzing voor een toename van seksueel mis
bruik in het gezin, maar gevolg van de grote publiciteit 
hierover. Ook in de Verenigde Staten neemt het aantal 
aangemelde gevallen per jaar sterk toe, en dit heeft, al
dus Draijer, 'waarschijnlijk minder met een werkelij
ke toename van de omvang te maken maar des te meer 
met de steeds grotere bespreekbaarheid van seksueel 
misbruik van kinderen ten gevolge van de toenemende 
publiciteit erover en de grotere toegankelijkheid er
voor bij instellingen. Bovendien is het wettelijk ver
plicht gesteld geval/en van (seksuele) mishandeling en 
verwaarlozing van kinderen te melden bij de instan
ties'.4 In Nederland is overigens nog geen meldings
plicht. 
De psychische gevolgen van incest vallen nog veel 
moeilijker te schatten dan het feitelijk vóór komen er
van, maar over één ding is iedereen het wel eens: een 
incestueuze verhouding is voor kinderen een zware, 
beangstigende en pijnlijke last die hen het hele verdere 
leven kan blijven kwellen, en alle latere intieme rela
ties kan verstoren of zelfs onmogelijk maken . 
Een intrigerende vraag blijft wat het toch voor mensen 
zijn die dit aanrichten, in de meeste gevallen nog wel 
bij hun eigen kinderen . Bij welke karakterdeformaties 
of stoornissen in de psychische ontwikkeling zijn der
gelijke vergrijpen mogelijk? En in wat voor gezinnen 
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kunnen incestueuze verhoudingen zich ontwikkelen? 
Dat laatste dient niet alleen bekeken te worden in ter
men van gezinspathologieën, maar ook op een meer 
sociologische manier: komt incest bij voorbeeld voor
al voor in grote arme gezinnen, zoals vroeger wel ge
dacht werd, waar velen in één bed sliepen? Als men af
gaat op de bezorgdheid van vroegere woningbouwop
zichteressen over het onzedelijke gedrag in de nauwe 
alkoven van arbeiderswoningen5 , dan zou men kun
nen denken dat bewonings- en vooral slaapdichtheid 
tot incest leidde, maar het betrof hier vermoedelijk 
vooral de angstfantasieën van de hogere burgerij over 
sociaallageren, die hun lusten minder goed zouden 
bedwingen dan zijzelf. 
Uit de gegevens die de laatste jaren naar voren komen 
blijkt dat incest in alle lagen van de bevolking voor
komt, ook in de nette notabele gezinnen die altijd bui
ten elke verdenking vielen. Het is denkbaar dat in ge
isoleerd levende gezinnen sociale regelovertredingen 
als incest makkelijker onopgemerkt en straffeloos 
kunnen plaatsvinden dan in 'opener' gezinnen, en dat 
zou dan evenzeer kunnen opgaan voor de hogere bur
gerij als voor de 'a-sociale' gezinnen. 
Op een druk bezocht symposium over incest dat na
jaar 1984 in Amersfoort werd gehouden opperde de 
psychiater-seksuoloog Bruinsma dat incest vaak voor
komt in patriarchale, gesloten gezinnen, bij voorbeeld 
de streng gereformeerde gezinnen aan de Veluwerand. 
Een artikel in Opzij van maart 1985 met gruwelijke 
verhalen over incest in christelijke kring ontkracht de
ze indruk geenszins .6 Ook zou volgens Bruinsma in
cest geregeld voorkomen in tweede generatie Turkse 
gezinnen waar de dochters aan de macht van hun va
der (dreigen te) ontsnappen; hier zou incest vooral ge
bruikt worden als strafmaatregel. 
Het zou de moeite waard zijn als in het incestonder
zoek dat op dit moment aan de gang is ook dergelijke 
meer sociologische vragen gesteld zouden worden. 
Dus niet alleen over de omvang van het verschijnsel, 
de pathologie van de dader of het gezinssysteem, maar 
ook over de structuur van de gezinsverhoudingen 
waarin incest veel voorkomt: de mate van isolement of 
geslotenheid, de hiërarchie, en de ideologie (de recht
vaardigingen die worden gegeven). 

De discussie 
Na deze vragen en feiten omtrent omvang en achter

grond bij incest, nu de discussie: wie zijn de woord
voerders, hoe luiden de opinies, en zijn er veranderin
gen te constateren in de manier waarop over incest, of 
ruimer: seksualiteit met kinderen, wordt gesproken? 
Het feit dat het vooral feministen zijn geweest die hun 
aandacht, en daarmee ook de publieke aandacht, op 
incest hebben gericht heeft mijns inziens belangrijke 
gevolgen gehad voor de discussie. Hun 'ontdekking' 
van het thema incest als een van de meest gewelddadi
ge manieren van vrouwenonderdrukking heeft in en
kele jaren tijds de progressieve mening over seksuali
teit van en met kinderen drastisch doen veranderen. 
Zo was nog geen tien jaar geleden niet incest maar pe
dofilie een geliefd thema. Dat was toen het onderwerp 
waarover de voorhoede in de medisch-therapeutische 
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wereld congressen belegde en zich beijverde om niet de 
seksuele handelingen met het kind als schadelijk te 
bestempelen - die konden immers voor beide partijen 
heel 'fijn' zijn en emotioneel belangrijk -, maar de 
stigmatisering van de pedofiel. Dat laatste richtte de 
schade aan, en niet alleen voor die gevoelige volwasse
ne die overliep van tedere gevoelens jegens die kleine 
kinderen, maar ook voor het kind dat vaak pas schrok 
van de schrik der volwassenen, en zich abrupt beroofd 
zag van het contact met die gezellige 'oom'. 
Dit lijkt een ver verleden, zo groot zijn de veranderin
gen in onze ideeën over seksualiteit die zich in een paar 
jaar tijds hebben voltrokken. Werd in de jaren zestig 
en zeventig vooral de bevrijdende kant van seksualiteit 
benadrukt, en de aandacht voor minder aangename 
seksuele ervaringen ondergesneeuwd met adviezen 
hoe de seksuele beleving nog fijner en orgastisch er te 
krijgen, nu zijn het vooral de sombere waarschuwin
gen die de overhand hebben. De seksuele bevrijding 
van tien jaar geleden wordt thans gezien als weer een 
manier om de macht van vrouwen te verkleinen en hun 
gevoel van zelfrespect te verlagen: nu vrouwen seksua
liteit niet meer met goed fatsoen kunnen weigeren heb
ben ze een van de laatste benen verloren om op te 
staan, en worden ze ook lichamelijk uitgeleverd aan de 
lusten van de man. 
De positieve geluiden van toen - de bevrijding uit 
knellende seksuele keurslijven en de ontplooiing die 
dit mogelijk maakte - zijn tot de mythen van de jaren 
zestig verklaard. Seksualiteit is vooral iets gevaarlijks 
geworden. De pil - eens het tovermiddel voor de be
vrijde vrouw - wordt nu als het nieuwe vergif voor 
het vrouwenlichaam beschouwd. Seksuele contacten 
kunnen een dodelijke ziekte (aids) tot gevolg hebben. 
Een pornografie - eens het amusement voor de ver
lichte voorhoede - is thans verklaard tot vrouw-ver
nederend kwaad dat verboden en bestraft dient te wor
den . De blije, vrolijke en geluksverruimende seksuali
teit - een boodschap die de NVSH nog geen tien jaar 
geleden wervend in het vaandel droeg - is een riskan
te, gewelddadige en besmettelijke bezigheid gewor
den . (En de NVSH is vrijwel failliet). 
Deze verandering in toon ging samen met een verande
ring in identificatie. Werd in de pedofilie-discussie ge
tracht begrip op te brengen voor de pedofiel en diens te 
respecteren gevoelens en gevoeligheden, de zich aan 
kinderen vergrijpende volwassene wordt nu gezien als 
slecht en schuldig, als iemand die gestraft moet wor
den .7 Pleidooien voor begrip hebben plaatsgemaakt 
voor eisen tot straf en berechting. De identificatie ligt 
niet meer bij de 'dader', maar bij het slachtoffer. En 
daar de slachtoffers van incest overwegend meisjes 
zijn ligt het ook voor de hand dat het de vrouwenbewe
ging is die dit ziet als onrecht dat vrouwen wordt aan
gedaan, wederom slachtoffer van gewelddadige en on
derdrukkende mannen. Deze dienen gestraft te wor
den, niet 'begrepen' , want begrijpen betekent zo vaak 
verontschuldigen, betekent in elk geval meeleven met 
de dader, en niet met de vrouwen aan wier kwetsuren 
zo lang nauwelijks aandacht is besteed. 
Deze roep om het (straf)recht vanuit feministische 
hoek is een recent verschijnsel. Vooral in het afgelo-



pen jaar is door vrouwen een expliciet beroep gedaan 
op politie en justitie. 8 Nog niet zo lang geleden wier
pen psychotherapeuten zich op om seksuele vergrijpen 
bij hun behandelingsgebied in te lijven. 'De behande
ling van mensen die een zedendelict hebben begaan 
biedt een voorbeeld van touwtrekken tussen justitiële 
en medische experts waarin de psychotherapeuten zich 
nu als derde partij opwerpen', zo schreef De Swaan in 
1978. 9 Dat hebben ze inderdaad ook gedaan, en met 
succes: zedendelicten gingen behoren tot het domein 
van de psychotherapie, incestueuze verhoudingen 
werden in gezinstherapieën aangepakt, de schuld
vraag werd omgebogen naar pogingen tot begrip, het 
aanwijzen van de dader wijzigde zich in het ontwarren 
van de ingewikkelde gezinskiuwen, waarin niemand 
meer schuldig was, maar hoogstens een aandeel had in 
de uit de hand gelopen gezinsverhoudingen. Ieder ge
zinslid bleek een aandeel te hebben in de ontsporing: 
de vader - als de meest voorkomende dader - , maar 
ook de moeder - als stilzwijgende toelaatster en daar
mee medeplichtige. En zelfs het kind, het slachtoffer, 
had een - schuldeloos - aandeel, want kinderen 
kunnen flirten en verleiden; Freuds theorie over de 
kinderlijke seksualiteit was in het therapeutisch den
ken van de jaren zestig stevig doorgedrongen. Het 
complexe geheel van de gezinsfiguratie is nu weer ver
simpeld tot de figuur van de dader en zijn slachtoffer. 
De niet zelden medeplichtige rol van de moeder is ge
heel uit het blikveld verdwenen, en het hele hoofdstuk 
over kinderlijke seksualiteit wordt weer overgeslagen, 
alsof inzicht in het verleidende gedrag van kinderen 
neer zou komen op de bewering dat de incestueuze ver
houding met de ouder hun 'schuld' is. Ook al kunnen 
kleine kinderen heel verleidelijk zijn, het is de ouder 
die de grenzen moet bewaken en het kind moet be
schermen tegen de veel te overweldigende volwassen 
seksualiteit. 
Pogingen tot begrip maakten, zoals gezegd, plaats 
voor het aanwijzen van schuldigen, en de vraag om be
handeling werd de eis tot straf en vergelding. Een be
grijpelijke ontwikkeling, want waar mensen zich als 
slachtoffer definiëren - en in geval van incest is het 
moeilijk om het anders te zien - daar past de roep om 
het recht. Maar deze roep is bij nader inzien niet zo 
eenstemmig, en niet zonder ernstige bedenkingen. 
Allereerst wordt er veel kritiek geuit op het optreden 
van politie en justitie bij seksueel geweld tegen vrou
wen, zowel in als buiten het gezin . Zelfs als de aan
klaagster wordt geloofd en de dader gevonden, zoals 
in het recente geval van 'de aanrander-met-de-hond', 
dan wordt het optreden van officieren van justitie en 
rechters in veel gevallen gelaakt om hun botheid, het 
voorbijgaan aan de gevoelens van het slachtoffer, en 
de fluwelen behandeling van de dader. Zo beschrijft 
Jet lsarin - een van de slachtoffers van de man met de 
hond - hoe ze zich verraden voelt door 'het recht' 
waar ze na de aanranding haar toevlucht toe had geno
men. 10 Een (voorzichtig) bondgenootschap met poli
tie en justitie zag ze als onderdeel in de strijd tegen 
(seksuele) geweldsmisdrijven tegen vrouwen, maar mi 
haar ervaringen met justitie, die aan het zieleleven van 
de aanrander meer gewicht toekende dan aan haar ge-

voelens als slachtoffer, heeft ze ernstige twijfels aan de 
geschiktheid van het justitieel apparaat om adequaat 
te reageren op geweldsmisdrijven tegen vrouwen. Ze 
besluit haar artikel met enige hoop op het recht, nu de 
Hoge Raad uiteindelijk het 'aanrander-vriendelijke' 
vonnis van het Hof vernietigd heeft. De Hoge Raad 
doet hiermee, aldus Isarin, een politiek belangrijke 
uitspraak door in dit geval niet de dader maar het 
slachtoffer centraal te stellen. 
Vergelijkbare twijfels over de bruikbaarheid van het 
recht voor de vrouwenbeweging worden geuit door de 
juriste Jacquelien Soetenhorst in een artikel in De 
Groene. 11 De vrouwenbeweging wordt in de armen ge
dreven van justitie, maar, zo vraagt ze zich af, wordt 
het maatschappij hervormend vermogen van de vrou
wenbeweging zo niet ontkracht? Ze uit ernstige kritiek 
op de werking van het justitiële apparaat, waarbij reë
le eisen van slachtoffers van seksueel geweld worden 
omgezet in een pleidooi voor meer cellen en concrete 
maatregelen om de rechtspositie van het slachtoffer te 
verbeteren marginaal blijven. Haar belangrijkste 
vraag blijft hierbij hoe de dynamiek van de vrouwen
beweging te benutten voor de vernieuwing van maat
schappelij ke instituties, in dit geval justitie. 
De vraag of het strafrecht voor de vrouwenbeweging 
wel het juiste middel is wordt het krachtigst verwoord 
door de juriste Heikelien Verrijn Stuart, in het on
langs opgerichte tijdschrift over Vrouwen en Recht 
Nemesis. In het redactioneel commentaar van jaar
gang I, or . 5 (mei/ juni 1985) vraagt ze zich af waarom 
vrouwen hun hoop op dit (juridisch) systeem hebben 
gevestigd, en of ze daarmee niet bij de duivel te biecht 
zijn . 

De rol van de overheid 
Deze verschuiving van roep om psychotherapeutische 
hulp naar de eis tot berechting heeft ook implicaties 
voor de rol van de staat: ze raakt namelijk de vraag of 
het tot de zorg van de overheid hoort om in de intieme 
betrekkingen tussen mannen en vrouwen op te treden. 
Terwijl er de laatste jaren krachtige pleidooien wor
den gehouden voor een terugdringen van de reguleren
de en interveniërende rol van de staat, zien we niette
min een steeds verder gaande groei van overheidsin
vloed in het persoonlijk leven. En ook de verwachtin
gen van burgers ten opzichte van de overheid zijn na 
de tweede wereldoorlog sinds de opkomst van de ver
zorgingsstaat alleen maar gestegen. Niet alleen de 
strijd tegen armoede, ziekte en onwetendheid - de 
'fatale trias' in de woorden van De Swaan l2 - dient 
door de overheid krachtig ter hand te worden geno
men, maar ook de bescherming van haar vrouwelijke 
burgers tegen het geweld van mannen. 
Een tiental jaren geleden leek de consensus over de 
wenselijkheid van het terugtreden van de staat als ze
denmeester hechter te worden dan nu het geval is, al
dus Roethoj op een studiedag over de zedelijkheids
wetgeving die onlangs in Rotterdam werd gehouden; 
toen werd het tempo van deze ontwikkeling vertraagd 
door ethisch réveillisten als Van Agt l 3, een gehate te
genstander van de feministen in het abortusdebat. Nu 
lijkt de vrouwenbeweging met haar roep om ver-
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scherpte toepassing van het strafrecht inzake zedende
licten een belangrijke pleitbezorgster te zijn geworden 
voor een vergroting van de rol van de staat in wat in 
andere gevallen als privégebied wordt aangemerkt: de 
seksuele betrekkingen tussen mannen en vrouwen. 
Wat een principiële en ondubbelzinnige stellingname 
inzake de rol van de staat zo moeilijk maakt is dat bij 
verschillende kwesties het aangehangen standpunt 
over de wenselijkheid van overheidsbemoeienis zo uit
een kan lopen. Lag het in progressieve kring bij de 
abortuskwestie vrij duidelijk dat de overheid zich niet 
met de abortuswens van vrouwen had te bemoeien 
('baas in eigen buik' was toen de leuze), bij pornogra
fie moet de overheid juist wel weer ingrijpen, en deze 
vooral door feministen krachtig geuite eis tot ver
scherping van het optreden van politie en justitie is bij 
de incestdiscussie alleen nog maar harder geworden. 
Had menigeen, ook in linkse kring, moeite met het fe
ministische standpunt inzake pornografie - een 
standpunt dat verdacht veel leek op het preutse mora
lisme dat even overwonnen leek - , bij de snel groeien
de vloed van incestverhalen blijkt dat heel anders te 
liggen. Aan incest moet, vindt men, hoe dan ook paal 
en perk gesteld worden, en de harde hand van politie 
en justitie is dan zeer op zijn plaats. Het is heel interes
sant dat de twijfel aan de bruikbaarheid van het justi
tiële apparaat voor een doeltreffende aanpak van in
cest nu juist weer het sterkst in feministische hoek tot 
uiting komt. 
Over de doeltreffendste manier om incest te bestrijden 
is het laatste woord nog niet gezegd . Verscherping van 
het strafrecht hoeft een adequate hulpverlening na
tuurlijk niet uit te sluiten of overbodig te maken, net 
zo min als hulpverlening straffen overbodig maakt 
(een jaren zestig gedachte) . Samenwerking tussen po
litie, justitie en hulpverlening, zoals hier en daar van 
de grond is gekomen 14, zal de minst eenzijdige en be
perkende benadering bieden. Zoiets heeft natuurlijk 
niet de wervingskracht van de roep om louter straf en 
vergelding, maar het zou jammer zijn als de hele winst 
van de afgelopen decennia op het gebied van de huma
nisering en liberalisering van het recht weer wordt 
weggevaagd door een nieuwe verbiedende en straffen
de tendens, een nieuwe vergeldingsgolf. I ~ 

Noten 
I. Onderzoek naar 'Omvang, aard, gevolgen en achter

gronden van seksueel misbruik van kinderen in het ge
zin ' wordt thans verricht door Nel Draijer, in opdracht 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid . Het onderzoek naar knelpunten in de hulpverle
ning is ondergebracht bij het NISSO, en staat onder lei
ding van J . Frenken en L. Vorrink. 

2. Zie ondermeer de voordracht van Carla van Lichten
burcht, maatschappelijk werkster bij de zedenpolitie in 
Utrecht, op het symposium over incest op 7 november 
1984 in Amersfoort. 

3. Nel Draijer, 'De omvang van seksueel misbruik van kin-
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deren in het gezin', Maandblad Geestelijke Volksge
zondheid, jrg. 40, nr 6, juni 1985, pp. 587-608 . 

4. Draijer 1985, op.cit., 598. 
5. Zie Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsar

beid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940, Amster
dam/ Meppel, Boom, 1984, pp. 175-198. 

6. Siet Delhaas, 'Het zaad van de man mag nooit verloren 
gaan ' , Opzij, jrg. 13, nr 3, 1985, pp. 30-32, n .a .v. Annie 
Imbens en Ineke Jonker, Godsdienst en incest, De 
Horstink, 1985 . 

7. Zie voor een bondige beschrijving van de omslag in de 
pedofiliewaardering A.J. Heerma van Voss, 'Vrouwen 
en kinderen eerst', Maandblad Geestelijke Volksge
zondheid, jrg. 37, nr 9, 1982, pp. 1000-1001; Een goed 
voorbeeld van het ' pedofiel-vriendelijke' standpunt, 
waarbij niet het seksuele contact maar de reactie van de 
omgeving als schadelijker voor het kind wordt be
schouwd, is te vinden bij E . Brongersma, 'De hervor
ming van de zedelijkheidswetgeving 11', in Socialisme en 
Democratie, jrg. 35 , nr 11 , november 1978, pp. 534-544. 

8. Heikelien Verrijn Stuart, Nemesis, jrg. I, nr 5, mei/juni 
1985, redactioneel , p. 209. 

9 . A. de Swaan, 'Beroepsvorming in de psychotherapie', 
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jrg . 33 , nr 2 
1978, p. 69. 

10. Jet Isarin, 'Justitie bondgenoot of tegenstander' , Aha, 
jrg. I, nr 3, juni 1985, pp . 26-32. (dit artikel werd tevens 
opgenomen in Nemesis, nr 6) . 

11. Jacquelien Soetenhorst, 'Strafrechthervormers en femi
nisten, gordt u aaneen! ' , De Groene, 13 maart 1985, pp. 
10-11 . In een dit najaar te verschijnen nummer van Ne
mesis dat gewijd zal zijn aan feminisme en recht zal ook 
van haar hand een artikel hierover verschij nen . 

12. A. deSwaan, 'De mens is de mens een zorg; overeen ver
statelijking van verzorgingsarrangementen' , in : De 
mens is de mens een zorg, Amsterdam, Meulenhoff, 
1982, pp. 31 -50. 

13 . Studiedag over de zedelijkheidswetgeving, I februari 
1985 te Rotterdam. Zie verslag P . Ippel, 'Zeden en straf
fen ' , Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, jrg. 40, 
nr 6, juni 1985, pp. 638-641; Zie ook: Hein Roethof, 
'Zeden en straffen', Socialisme en Democratie, jrg. 42, 
nr 5, mei 1985, pp . 159-163 . 

14. Zo bestaan, aldus Elsbeth Etty, in Utrecht en Den Haag 
al geruime tijd nauwe samenwerkingsverbanden tussen 
politie, justitie en hulpverlening; Amsterdam loopt hier
bij ver achter. Elsbeth Etty, 'Politie en justitie rommelen 
maar aan bij behandeling van seksueel geweld', Opzij, 
jrg. 13, nr I, jan. ' 85, pp . 22-23 . 

15. Zie voor een kort en kritisch commentaar bij de huidige 
tendens tot straf en beschuldiging van mannen: (Kort sa
mengevat in het motto 'de vader is de dader ' van het 
Amersfoortse incest-symposium van november 1984.) 
A.J . Heerma van Voss, 'Genoeg geluld, de dader heeft 
de schuld', Proces, jrg. 64, nr 2, februari 1985, p. 66. 
Voor een recent artikel waarin de poging van hulpverle
ners om te achterhalen welke processen zich afspelen als 
een vrouw door baar man wordt geslagen, honend wordt 
afgedaan als goedpraten van vrouwenmishandeling, zie: 
Lydia Vorrink , 'Niet ingrijpen als een man zijn vrouw 
slaat schept helderheid', Opzij, jrg. 13, nr 9, september 
1985, pp. 24-27 . 



} 
Amerika's Democraten in crisis 

Alle onvrede over zijn beleid ten spijt, Ronaid Reagan 
heeft de Democraten niet tot een geloofwaardig alter
natief weten te inspireren. Sterker, enkele uitzonde
ringen daargelaten zijn de meeste Democratische poli
tici behalve depressief ook laf en lui . Het gevolg is een 
beschamende vertoning van oppositioneel onvermo
gen. 
In plaats van met dubbele energie aan een beleid voor 
de toekomst te werken zijn de Democraten juist uiterst 
voorzichtig met het betrekken van welke politieke stel
ling dan ook. Het liefst raadplegen ze eerst de opinie
peilingen voordat ze hun standpunt bepalen. Met na
me op het gebied van de buitenlandse politiek en de
fensie blijkt een onthutsend gebrek aan ruggegraat. 
Enige verbetering leek op te treden toen de Democra
ten Reagan het geld ontzegden om de contra's in Nica
ragua, de anti-Sandinistische guerilla's , te steunen. 
Het duurde niet lang. Toen Daniel Ortéga een dag la
ter naar Moskou vertrok sloegen conservatieven de 
Democraten daarmee om de oren en de congresleden 
wisten niet hoe hard ze moesten rennen om van hun 
anticommunisme te getuigen en Reagan alsnog zijn 
geld te geven. 
Evenzo komen er toch nog vijftig overbodige en pe
perdure MX-raketten. De voorstemmers waren bang 
dat ze voor antidefensie zouden worden uitgemaakt. 
'We kunnen niet overal tegen stemmen', zo verklaarde 
een filosofisch ingestelde afgevaardigde zijn steun 
voor deze miljardenverkwisting. 
Het meest treffende teken van geestelijke armoede en 
politiek faillissement is het besluit om een opiniepei
ling te laten uitvoeren om uit te vinden welke thema's 
de kiezers aantrekkelijk vinden. Nu is het inderdaad 
belangrijk om verkiezingen te winnen, maar een ver
kiezingsstrategie is nog geen substituut voor een pro
gram. Een politiek program moet gebaseerd zijn op 
een uitgangspunt en daar beginnen de Democratische 
problemen. Het 'Iiberal pluralism' van de naoorlogse 
jaren is niet alleen een onpopulair erfgoed geworden, 
het heeft ook weinig te bieden als grondslag voor het 
doen van keuzen. In een proces van heroverweging 
moeten de Democraten twee fundamentele vragen 
beantwoorden: welke waarden en beginselen vormen 
de basis van politieke doelstellingen en wat voor rol 
speelt de overheid in het realiseren van die doelstellin
gen? 
De 'liberals' I spelen alleen binnen de Democratische 
Partij een rol van betekenis. Traditionele progressie
ven als Ted Kennedy en Barney Frank hebben hun best 
gedaan - voor hen gelden bovenstaande negatieve 
kwalificaties niet. Het probleem is dat ze weinig succes 
hadden, zowel in het formuleren van een nieuwe filo-

sofie als in het overtuigen van veel mensen van het nut 
van ouderwets 'liberalism'. Alleen politieke partijen 
leveren serieuze presidentskandidaten. Het 'linkse' al
ternatief voor de Republikeinen van Reagan kan dus 
alleen uit de Democratische Partij komen. 2 

Tot op zekere hoogte zijn de Democraten het slachtof
fer van hun eigen succes. De New Deal, Fair Deal en 
tenslotte de Great Society, Lyndon Johnson's ambi
tieuze sociale programma, zetten de Verenigde Staten 
op het spoor van een gematigde versie van de verzor
gingsstaat. Armoede werd teruggedrongen, onderwijs 
sterk verbeterd en de overheid kreeg een actieve rol in 
sociaal en economisch beleid . Zolang de economie 
groeide was dat populair. 
Op buitenlands terrein waren het de Democraten die 
na de Tweede Wereldoorlog de Amerikanen dwongen 
om de verantwoordelijkheid van een supermacht te 
accepteren. De isolationistische en kleingeestige Re
publikeinen verdwenen voorgoed: internationalisme 
werd de norm. Het was de Republikein Nixon die (in 
1970) openingen maakte naar de Sowjet-Unie en Chi
na en het is de conservatieve Republikein Reagan die 
overal ter wereld Amerika's daadkracht wil bewijzen. 
Na de oorlog werd 'liberal pluralism' de progressieve 
ideologie van de Democratische Partij (progressief in 
een Amerikaanse context en met name binnenlands). 
Veel werd bereikt maar wat de Democraten vergaten 
was dat de wereld niet stilstaat. Het ontbrak hun aan 
een strategie om verandering tegemoet te treden. Toen 
de economische omstandigheden veranderden en 
Amerika's suprematie in de wereld niet meer vanzelf 
sprak, bleven de Democraten het antwoord schuldig. 
AI in 1969 waarschuwde Theodore Lowi, in zijn The 
End of Liberalism, 3 dat het resultaat van 'liberalism' 
niet 'de sterke positieve overheid [was] waarover plu
ralisten het hadden maar een onmachtige overheid, 
niet minder onmachtig omdat zij groot was'. En Lowi 
vervolgde: 'Een overheid die geen grenzen kent aan 
wat te doen maar die vormloos is in haar activiteiten is 
een overheid die niet kan plannen. ' 
Ergens verloren de Democraten de draad, en hun ge
brek aan visie op de rol van de overheid maakte dat be
leid een ad hoc karakter kreeg. Het gebrek aan cohe
rentie, aan 'public philosophy' dat Lowi in 1969 op
merkte is nu zelfs de meest verstokte progressief dui
delijk - de kiezer had het al eerder opgemerkt. 
Dezelfde Democratische overmoed en overschatting 
waren verantwoordelijk voor het debäcle in Vietnam. 
En alle demonstraties en McGovern ten spijt, ook hier 
bleken de Democraten niet met verandering te kunnen 
omgaan. De reden was dezelfde: het ontbreken van 
een filosofie over de rol van Amerika in de wereld . Het 
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waren nota bene Nixon en Kissinger die de détente op 
poten zetten, uitgaande van een meer realistische in
schatting van machtsverhoudingen. 
Toen in de jaren zeventig bleek hoeveel misbruik on
geremd internationalistisch activisme onder Demo
cratische presidenten had opgeleverd vielen de Demo
craten terug op een onmachtig neo-isolationisme. Een 
alternatief buitenlands beleid werd niet ontwikkeld. 
Jimmy Carter probeerde in een moedige poging wel de 
prioriteiten van de buitenlandse politiek te verschui
ven maar hij faalde uiteindelijk door een gebrekkige 
definitie van de Amerikaanse belangen in de wereld. 
De crisis van de Democraten heeft twee directe gevol
gen. Ten eerste heeft de partij de reputatie gekregen 
van oude wijn in oude zakken, van conservatisme, van 
behoudzucht of, zoals de Witte Huis-ideologen graag 
zeggen, van 'reactionary liberalism' . Het waren de 
conservatieven die nu met radicale plannen kwamen, 
die een maatschappijvisie boden die behalve eenvou
dig en samenhangend ook aantrekkelijk was voor de 
mensen die ze wilden bereiken. 
Het tweede gevolg is dat de Democraten zich het stem
pel op hebben laten drukken dat ze antidefensie zijn en 
over het geheel genomen, 'so ft on communism' . Het is 
een wreed lot: de problemen van de late jaren zeventig 
(Iran, Nicaragua, Afghanistan) zouden onder elke 
president aan de oppervlakte zijn gekomen. Dankzij 
Watergate ontsnapten de Republikeinen daaraan, het 
was Jimmy Carter die verantwoordelijk werd gesteld. 
Deze twee percepties hebben algemeen ingang gevon
den en beschuldigingen van deze aard behoeven in het 
huidige klimaat geen uitleg. Het gevolg is een defensie
ve houding van de Democraten en het zoeken naar de 
meest voor de hand liggende oplossing: verandering 
van etiketten en manipulering van de beeldvorming 
om in de pas te lopen met wat de kiezer geacht wordt te 
vinden. Het toegeven aan die neiging is niet alleen 
kortzichtig maar ook nutteloos. Er is geen behoefte 
aan twee Republikeinse Partijen en waarom zou de 
kiezer, gesteld voor een dergelijke keuze, niet opteren 
voor de 'real thing'? 

Maatschappijbeeld 
Voordat de Democraten en de liberals in het bijzonder 
een concreet programma kunnen opstellen zouden ze 
eerst eens goed moeten nadenken over de eerder gesig
naleerde fundamentele vragen: welke principes en wat 
voor overheid. En voordat ze dat doen moeten ze ana
lyseren waar het mis is gelopen met ouderwets 'libera
lism' en waarom de radicale conservatieven er wel in 
zijn geslaagd een 'public philosophy' te vinden. Lowi 
constateerde al in 1969 dat het de liberals ontbrak aan 
een filosofie die de activistische overheid enige rich
ting kon geven. Robert Reich, een progressief politiek 
econoom aan Harvard en een van de weinig originele 
denkers in de Democratische Partij, heeft dat thema 
uitgewerkt in een recent artikel in The Atlantic. 4 Er is 
op dit moment geen aanvaardbare progressieve 'pu
blic philosophy', meent Reich. Progressieven hebben 
geen 'set vooronderstellingen en logische verbanden 
waarmee we de sociale werkelijkheid interpreteren en 
integreren'. Een filosofie die vertelt waar de samenle-
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ving om draait, 'wat het nut ervan is'. Liberalism oude 
stijl doet dat niet, het wordt als naief ervaren. Reich 
onderschat de conservatieven niet. Hij meent dat zij 
wel degelijk zo'n filosofie en intellectuele samenhang 
hebben die aanspreekt omdat hij eenvoudige en accep
tabele antwoorden biedt op de problemen van een ge
compliceerde wereld. 
Een voorbeeld is het sociale beleid. De publieke per
ceptie is dat het systeem niet alleen vol zit met fraude 
en verspilling maar bovendien dat sociale wetgeving 
niet of zelfs averechts heeft gewerkt. De conservatie
ven hebben daar een verklaring voor. Overheidshulp, 
federale bemoeienis met onderwijs, overdreven begrip 
voor de sociale oorzaken van criminaliteit, het zijn al
lemaal 'hand outs' die de sociale discipline ondermijn
den. Het aantal ongetrouwde moeders nam toe, ar
moede begon weer te groeien, net als uitkeringsafhan
kelijkheid, chaos beheerste de scholen en misdaad 
steeg explosief. De overheidsbetrokkenheid is de oor
zaak. Teveel begrip, teveel 'permissiveness' heeft de 
gemeenschap gecorrumpeerd, traditionele waarden 
uitgehold. De oplossing: traditionele waarden moeten 
worden' opgelegd' en als je de overheid wilt gebruiken 
om dat te doen is daar niet eens veel op tegen. 
Op economisch terrein, zo vervolgt de conservatieve 
filosofie, ondermijnden liberals de economie. Ze haal
den een activistische overheid binnen maar die had 
geen strakke maatstaven. Ook hier is ongediscipli
neerdheid het probleem. En er is ook een mooie, neu
trale, waardevrije oplossing voor: de markt. Teveel 
begrip en te weinig strikte normen waren verantwoor
delijk voor de passiviteit en de 'appeasement' die de 
deur open zetten voor de Sovjets. Derde-Wereldlan
den deden bovendien gewoon waar ze zin in hadden en 
bondgenoten liepen er de kantjes af, profiteerden 
soms zelfs van het Amerikaanse geloof in vrijhandel. 
Het niet verrassende antwoord: discipline. 
Het aantrekkelijke van deze conservatieve filosofie is 
dat deze lijnen elkaar versterken, aldus Reich. Het is 
allemaal de schuld van 'liberal permissiveness'. Zon
der discipline geen verantwoordelijkheid, zonder ver
antwoording decadentie. We hebben te veel begrip 
voor de anderen, het is tijd om voor onze eigen belan
gen en normen op te komen. Het is een aantrekkelijke 
eindconclusie voor de kiezer: 'they' moeten worden 
gedisciplineerd, niet 'us'. 
Volgens Reich is er een vacuüm waar een progressieve 
filosofie zou moeten zijn. Dat was niet altijd zo, be
toogt hij. Oorspronkelijk was de verzorgingsstaat ge
baseerd op de reële ervaring van de depressie en de 
Tweede Wereldoorlog. De grondslag ervoor was een 
sociaal contract, een afspraak, om dat nooit meer te 
laten gebeuren. Daar zouden 'wij' (us) voor zorgen. 
Zoals John Kenneth Galbraith heeft opgemerkt: 'de 
liberals verwachtten dat de nieuwe naoorlogse wel
vaart en de herinnering aan de depressie en de jaren
lange uitbuiting een nieuwe, meer solidaire generatie 
zou creëren '. 
Dat was een misrekening. Volgens Reich bracht de 
economische groei van de jaren zestig een ander soort 
liberalism. Solidariteit en sociale verantwoordelijk
heid maakten plaats voor liefdadigheid, voor al-



truïsme. De nieuwe middenklasse ontdekte dat er een 
groep was die niet had geprofiteerd, 'them', en besloot 
een deel van groei van de koek naar hen af te schuiven. 
Welk deel en met wat voor doel bleven open vragen. 
De activistische overheid was de manier om de econo
mie te stabiliseren en pluralisme de manier om de 
vruchten daarvan te verdelen en de politiek in even
wicht te houden. In een groeiende economie leverde 
dat weinig problemen op. Het voorbeeld is de State of 
tbe Union van Lyndon Johnson in 1965: een waslijst 
met voor ieder wat wils, zonder een rangschikking van 
prioriteiten. De logica van de verzorgingsstaat kon 
vaag blijven en de essentie van pluralisme (Ameri
kaanse stijl, dat wil zeggen via belangengroepen) was 
het wegpoetsen van conflicten, niet het oplossen er
van. Volgens Reich was liberalism daarom tot misluk
ken gedoemd, tot verbrokkeling veroordeeld toen een 
eind kwam aan de groei. 'Omdat liberal pluralism 
geen definitie had van het publieke goed, afgezien van 
een optelsom van politieke belangen, en het ontbrak 
aan een manier om de verschillende aanspraken te we
gen, werden conflicten vervelender en eisen luider'. 
En teleurstelIingen en egoïsme groter, zou je er aan 
kunnen toevoegen. Belangengroepen en lobbyisten 
overstroomden Washington. 
Reich legt de vinger op de zere plek. De onaangename 
waarheid is dat een aantal door de conservatieven ge
signaleerde problemen reëel zijn. Er is een zekere mate 
van afhankelijkheid van sociale voorzieningen, som
mige programma's werkten niet, inflatie was te hoog 
en economisch beleid niet effectief, de Sovjets werden 
inderdaad assertiever, zo niet agressiever. 
Het is eenvoudig en aantrekkelijk om dat te wijten aan 
'liberal permissiveness' en de conservatieven lieten die 
kans niet voorbij gaan. En de kiezers waren bereid een 
alternatieve filosofie te aanvaarden - bij gebrek aan 
beter. Een realistische blik op het liberalism van de ja
ren zestig en zeventig, kortom, moet progressieven tot 
de conclusie leiden dat daarin maatstaven voor het 
doen van keuzen ontbreken. Meer sociale uitgaven 
zijn nog geen sociaal beleid, meer buitenlandse hulp is 
nog geen ontwikkelingspolitiek. 
Een progressieve 'public philosophy', aldus Reich, 
moet aan een aantal eisen voldoen. Behalve dyna
misch en flexibel - en daardoor in staat met verande
ring om te gaan - moet hij ook gebaseerd zijn op so
ciale solidariteit in plaats van eigenbelang. Daarnaast 
is het noodzakelijk om samenhangen duidelijk te ma
ken, de onderlinge afhankelijkheid aan het licht te 
brengen. Amerikaans monetair beleid heeft invloed 
op schuldenlanden, handelspolitiek moet economi
sche verschuivingen niet blokkeren. Beide hebben in
vloed op de stabiliteit van Derde-Wereldlanden en 
daardoor op de mogelijkheden voor Sovjet-invloed en 
daarmee op de defensiebegroting. 

Alternatieve visie 
Of de Democraten in staat zijn zo'n 'public philoso
phy' te ontwikkelen blijft de vraag. Reich wijst hen op 
de noodzaak maar geeft zelf geen pasklare oplossing . . 
Afgezien van de filosofische onderbouwing moet 
mijns inziens puur praktisch gezien, een Democratisch 

programma aan drie eisen voldoen om politiek rele
vant te zijn. Het moet economische groei garanderen, 
het moet een fair sociaal-economisch beleid bieden en 
het internationale veiligheidsbeleid moet geloofwaar
dig zijn en bestand tegen een heksenjacht. Essentieel is 
dat de verbanden tussen deze drie terreinen worden 
duidelijk gemaakt. Wat het eerste betreft: de Ameri
kanen geloven heilig in de groeikracht van het kapita
lisme. Ze kijken om zich heen, horen over de rest van 
de wereld en geloven dat hun systeem het beste is. En 
je hoeft hier niet lang te verblijven om te ervaren dat 
een groot deel van de dynamiek van dit land daaruit 
voortkomt. Het probleem voor de Democraten is om 
die groei te ontketenen en tegelijkertijd de excessen er
van afte remmen of, zonodig, te corrigeren. In de Ver
enigde Staten (en elders ook, zeggen Amerikanen) 
werkt het vooruitzicht van grote beloningen het best 
als prikkel tot activiteit. Die werkelijkheid kan alleen 
op straffe van politieke zelfmoord worden ontkend -
de marges voor beleid zijn smal. Binnen die smalle 
marges zijn er minstens drie nieuwe ideeën die de De
mocraten aan het denken zouden moeten zetten, met 
name wat voor rol de overheid, dat wil zeggen, een De
mocratische regering daarin zou moeten spelen. Een 
oud idee met nieuwe aantrekkingskracht is het schep
pen van het juiste klimaat voor activiteiten van de zo
geheten 'entrepreneurs', de dynamische vaak jonge 
marktbestormers met hun onconventionele benade
ring van het ondernemerschap.5 Nieuwe bedrijven 
blijken de meeste nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. 
Nog afgezien daarvan zijn dit de bedrijven die de 
Amerikanen op het scherp van de snede houden van 
een steeds veranderende wereldeconomie. Het is een 
van de structurele veranderingen van de jaren tachtig: 
produkten hebben een korte levensduur, concurrentie 
is wereldwijd, een markt kan van vandaag op morgen 
veranderen en entrepreneurs spelen daar op in. 
De overheid heeft daarbij een rol. Allereerst door 
ruim baan te maken voor nieuwe ondernemingen en 
de financiering ervan niet te bemoeilijken. Daarnaast 
is het van belang om via training en scholing, onder
wijs in het algemeen, een werknemers bestand op te 
bouwen waaruit ondernemingen kunnen putten. De 
overheid kan en moet een belangrijke rol spelen bij het 
integreren van high-tech bedrijven in de oude in
dustrieën, die misschien daardoor het hoofd boven 
water kunnen houden. Bovendien moet de overheid in 
de een of andere vorm een geïntegreerde industriepoli
tiek hebben die nieuwe markten exploreert op een 
tijdstip dat die voor privé initiatieven nog niet interes
sant zijn. De gedachten gaan hier dan vooral uit naar 
een beleid dat het aantrekkelijk maakt voor anderen 
om al die belangrijk geachte dingen te doen, minder 
naar een beleid dat ze zelf ter hand neemt of gewoon 
geld uitdeelt om iets gedaan te krijgen. Met andere 
woorden, fiscale prikkels, investeringsvoordelen ver
dienen de voorkeur boven subsidies en overheidsin
vesteringen. 
Belangrijk is dat de Democraten hun prioriteit vast
stellen: volledige werkgelegenheid in een groei-econo
mie of herverdeling van welvaart. Het een sluit het an
der natuurlijk niet uit maar de uitdaging is het vinden 
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van een praktische balans tussen aanmoedigingen en 
beloning voor initiatieven en een rechtvaardiger ver
deling van macht, kennis en inkomen als maatschap
pelijk ideaal. 
Een tweede nieuw idee, misschien wel een van de inte
ressantste, is uitgewerkt door Martin Weitzman in zijn 
The Share Economy. 6 Volgens deze MIT-econoom is 
het grootste macro-economische probleem het loon
systeem. Als onderneming garandeer je werknemers 

. een bepaald loon zonder dat je weet hoeveel er valt te 
verdelen. Tegelijkertijd bepaalt de onderneming hoe
veel werknemers tegen dat vaste loon kunnen werken. 
Werknemers hebben dus een gegarandeerd inkomen 
maar geen gegarandeerde baan. 
Hij stelt voor een deel van het inkomen van werkne
mers te koppelen aan de winst van de onderneming. 
Het basis deel van het inkomen wordt daardoor lager, 
de kosten voor de werkgever dito en dit zal zijn lust om 
mensen snel aan de dijk te zetten verkleinen. Met an
dere woorden, als de marginale kosten voor een extra 
werknemer klein zijn omdat de werknemers zelf via 
winstdeling een deel van de last van extra werknemers 
dragen, dan kun je meer mensen aan het werk houden. 
Zo'n plan vereist allereerst een rangschikking van 
prioriteiten voor de Amerikaanse werknemers. Volle
dige werkgelegenheid moet voorop staan, ze moeten 
zich realiseren dat ze op de langere termijn daarbij 
meer zijn gebaat, ook al zijn er voor hen risico's ver
bonden aan het koppelen van inkomen aan bedrijfs
winst. Er zijn allerlei problemen met Weitzmans voor
stellen maar ze zijn een politieke overweging waard. 
Vakbonden zijn niet direct populair in dit land enin de 
Democratische Partij hebben ze veel van hun invloed 
verloren. Naarmate de partij meer een programmati
sche weg bewandelt dan zich profileert als een collectie 
belangengroepen, zal dat erger worden. Maar er is een 
idee dat past in zo'n meer programmatische opzet en 
bovendien voor vakbonden en handarbeiders aantrek
kelijk is. De Democraten zouden de kampioenen moe
ten worden van 'participatory capitalism', van de 
medebeslissings- en mede-eigendomsrechten van 
werknemers. Afgezien van een zeker risico dat opge
wonden conservatieven dit verwarren met socialisme 
lijkt het mes aan twee kanten te snijden. Het is niet al
leen goed voor de economische groei als de werkne
mers meer betrokken zijn bij hun bedrijven, het is ook 
een nieuwe en inspirerende manier om arbeidersrech
ten buiten een vakbondskader te propageren (uitein
delijk is niet meer dan achttien procent georgani
seerd). Bovendien versterkt het de besluitvorming op 
een lager, gedecentraliseerd niveau en dat is een notie 
die altijd aanspreekt in het land van de lokale demo
cratie. 
'Participatory capitalism' is een vlag waaronder heel 
wat schuil kan gaan, maar het grondidee is dat werk
nemers een aandeel krijgen in hun onderneming. Dat 
kan op heel verschillende manieren, van aandelenop
tie tot winstdeling, van medebeslissing op het werk tot 
mede-eigendom van bedrijven. Maar het idee is overal 
hetzelfde: de produktiviteit en de loyaliteit van de 
werknemers is er mee gediend als ze een aandeel heb
ben in hun bedrijf. 
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De constructie van ESOP's (Employee Stock Owner
ship Program) heeft sommige bedrijven al van sluiting 
gered, andere meer succes opgeleverd dan verwacht. 
Zo is bijvoorbeeld de staalfabriek in Weirton overge
nomen door de werknemers toen sluiting dreigde. De 
7500 werknemers zijn nu mede-eigenaar en verdienen 
een stuk minder, maar de banen zijn gered en het be
drijf is een van de weinige staalfabrieken die winst 
maakt. 
Er begint ook kritiek op te komen, als zou dit alleen 
een manier zijn om werknemers tot inleveren te verlei
den . Het idee als zodanig heeft echter een zekere aan
trekkingskracht en de Democraten zouden daar hun 
voordeel mee kunnen doen. Het lijkt meer kans te heb
ben dan de omslachtige en voor veel Amerikanen on
aantrekkelijke ideeën over industriepolitiek, die voor
zien in een corporatistisch ogend orgaan waarin over
heid, arbeid en kapitaal moeten samenwerken. 
De tweede eis die aan een nieuw Democratisch pro
gramma moet worden gesteld is het afremmen van de 
effecten van het kapitalisme, oftewel het opstellen van 
een rechtvaardig sociaal-economisch beleid. Hier is 
het absoluut noodzakelijk om een filosofische of mo
rele leidraad te hebben die je vertelt waar je heen wilt. 
Conservatieven zijn op het oorlogspad om alle sociale 
voorzieningen, uitgaven voor onderwijs, milieu en an
dere publieke goederen overboord te zetten. Ze heb
ben een held gevonden in Charles Murray, de schrijver 
van het omstreden Losing Ground', die de stelling ver
dedigt dat sociale voorzieningen averechts hebben ge
werkt. Deze conservatieve aanklacht heeft echter het 
nuttig effect gehad dat de Democraten zich nu ook 
buigen over de vraag of alle programma's die op de rol 
staan wel zo goed hebben gewerkt. Iemand als Ted 
Kennedy weet dat Reagan, door zijn beleid van begro
tingstekorten, een langdurige limiet heeft geplaatst op 
nieuwe programma's en hij pleit daarom voor vervan
gende programma's. 'We moeten bereid zijn misluk
kingen af te schrijven', zo verwoordt hij liberal nieuw 
realisme. 
Het fundamentele debat in de Verenigde Staten gaat 
over de reikwijdte van sociale voorzieningen. De 
meest succesvolle programma's gelden voor iedereen 
- Social Security, Medicare, Medicaid. Een recente 
studie van de progressieve denktank Brookings: toon
de bijvoorbeeld aan dat de grootste inkomensver
schuiving niet het gevolg is van progressieve inko
mensbelasting maar van de invoering van Social Secu
rity (de Amerikaanse AOW). Het opmerkelijke is dat 
juist dit programma onaantastbaar lijkt te zijn, ook 
voor conservatieven, terwijl het toch veel omvangrij
ker is dan allerlei marginale hulpprogramma's. De re
den is eenvoudig: het geldt voor iedereen ongeacht in
komen of persoonlijke omstandigheden. In een op be
langengroepen gebaseerd politiek systeem als het 
Amerikaanse geef je daarmee iedereen een belang in 
het handhaven ervan. Het is een oude vraag: wil je de 
middenklasse afkopen met het recht op een voorzie
ning die ze eigenlijk niet nodig hebben, enkel en alleen 
om het programma te kunnen realiseren voor hen die 
niet zonder kunnen? Praktische politici kunnen daar 
alleen maar positief op antwoorden. Het debat gaat 



dus over het eventuele stellen van behoeftigheidscrite
ria om in aanmerking te komen voor sociale voorzie
ningen. Op de lange termijn pleit alles daartegen. Niet 
alleen valt de politieke steun weg, het schept ook een 
speciale, getekende groep die op sociale voorzieningen 
een beroep moet doen. 
Het probleem dat te veel mensen er ongerechtvaardigd 
voordeel van hebben is gemakkelijk op te lossen: je be
last gewoon de uitkeringen boven een bepaald bedrag. 
Dat gebeurt al voor Social Security. Deze discussie is 
nog niet beslist en er is soms irriterend weinig interesse 
in, maar om een behoorlijk programma op te stellen 
zal de Democratische Partij stelling moeten nemen. 

Buitenlands beleid 
Een geloofwaardig buitenlands beleid zou een Demo
cratisch programma moeten completeren. Het pro
bleem voor de Democraten is er vooral een van percep
ties. Er hoeft geen twijfel te bestaan aan de anticom
munistische geloofsbrieven van mensen als Truman, 
Kennedy en Johnson. Som Nunn en Les Aspin , de lei
dende Democratische defensie-experts, zijn notoire 
haviken. Het verschil is dat de Democraten niet zo ha
meren op hun anti communisme als de Republikeinen. 
Maar de slechtste manier om het imago te veranderen 
zou een rituele veroordeling zijn van alle communisti
sche kwaad in de wereld, à la Reagans 'Rijk van het 
kwaad' retoriek . Een automatisch en reactionair anti
communisme leidt tot steun voor de wapenproduktie 
en voor wapengekletter als Amerikaanse belangen in 
de Derde Wereld worden bedreigd. Dat leidt alleen tot 
verdere verrechtsing en tot een verdere militarisering 
van de Amerikaanse samenleving - een van de meest 
verontrustende ontwikkelingen van het Reagan tijd
perk. 
De initiatieven in de richting van een doordacht bui
tenlands beleid zijn vooralsnog gering. Gary Hart for
muleerde onlangs het cruciale punt: 'Net als met ons 
economisch beleid moet de sterkte van onze veiligheid 
komen uit onze waarden'. Een mooi uitgangspunt dat 
past in het zoeken naar een filosofie die die waarden 
weerspiegelt, maar vooralsnog niet meer dan dat. 
Zo bezien zou de voorkeur moeten uitgaan naar een 
Democratisch programma dat bouwt op Amerika's 
enorme economische, diplomatieke en tot op zekere 
hoogte morele macht, met militaire macht alleen als 
een laatste middel. Een beleid dat met koele blik Ame
rikaanse belangen in de gaten houdt, en niet op Kissin
geriaanse manier van iedere speldeprik een test van ge
loofwaardigheid maakt en zich niet door iedere anti
communistische dictator op sleeptouw laat nemen. 
Een beleid vooral dat erkent dat veel problemen in de 
Derde Wereld lokale en binnenlandse wortels hebben 
en alleen Oost-West conflicten worden als de Ameri
kanen ze daartoe verheffen. 
Zo langzamerhand lijkt hier ook een klimaat te ont
staan waarin de relaties met de Sovjet-Unie minder 
overheersend worden. De Democraten zouden daar 
gebruik van kunnen maken door hun achterban een 
realistischer kijk op de wereld te geven - als ze daar
toe zelf in staat zijn . Dat zou ook de druk wegnemen 
van de wapenbeheersingsonderhandelingen. Een min-

der overspannen klimaat zou misschien tot resultaten 
kunnen leiden. 
De Democraten hebben wapenbeheersing hoog in hun 
vaandel geschreven en sommigen zouden zelfs zo ver 
gaan om eenzijdige moratoria af te kondigen voor 
destabiliserende ICBMs, ASATs en offensieve ruim
tewapens. Een moedige en daarom niet te verwachten 
stap is het aanbieden van onderhandelingen over Star 
Wars. Uit de hoek van de ervaren onderhandelaars 
zijn daarvoor al een aantal goed doordachte voorstel
len gekomen. Voorlopig overheerst lafheid: de Demo
craten zijn niet gelukkig met Star Wars en tonen dat 
door daarvoor in plaats van 3,5 miljard dollar 
'slechts' 2,8 miljard beschikbaar te stellen. 
Buitenlandse politiek is te vluchtig en te gecompli
ceerd om pasklare oplossingen te hebben voor alle 
soorten problemen. Maar bepaalde richtlijnen zijn ge
makkelijk te formuleren . Zo heeft een van de Demo
cratische afgevaardigden als principe voorgesteld 
steun te verlenen aan verzetsgroepen die strijden tegen 
een bezetting of invasie van hun land, maar dat je de 
grens trekt als het gaat om binnenlandse oppositie te
gen een verwerpelijk maar legitiem regime. Dat zou bij 
voorbeeld betekenen: steun voor Afghaanse en Cam
bodjaanse strijders, geen steun voor contra's, voor het 
El Salvadoraans of het Chileens verzet. Dit laatste zal 
veel progressieven niet bevallen maar het risico van 
slappe richtlijnen werkt ondermijnend, dat heeft Car
ters' mensenrechtenpolitiek wel bewezen. Zo'n beleid 
is ook veel gemakkelijker te verdedigen, je hoeft dan 
niet steeds uit te leggen dat je niet pro-Sandinistisch 
bent omdat je de contra's niet steunt. 
Op defensieterrein moeten de Democraten het initia
tief nemen en nu de begrotingsruimte voorlopig be
perkt is, liggen hier talloze kansen. Essentieel is dat be
leidsvoorstellen samenhangend en 'positief' zijn, an
ders hebben de haviken het te gemakkelijk als 
volksmenners . Als je niets meer te melden hebt dan 
dat je anti-B I bommenwerper, anti-MX en anti-SDI 
bent dan is dat al te eenvoudig. 
Een alternatieve defensiebegroting is niet eenvoudig 
- je vecht met de grootste zichzelf in stand houdende 
bureaucratie ter wereld . Het doorlichten van defensie
programma's met als maatstaf wat nodig is in plaats 
van wat beschikbaar of mogelijk is, moet de eerste 
stap zijn . Door de enorme prijsstijgingen vermindert 
technische vooruitgang het aantal wapens dat kan 
worden aangeschaft. De stijging in kwaliteit is waar
schijnlijk niet evenredig. 8 Op dit terrein zijn de Demo
craten potentieel sterk: de zogenaamde defensieher
vormers (onder anderen Gary Hart) pleiten al jaren 
voor meer, maar eenvoudiger en beter werkende wa
pens. 
Hervorming van de conventionele strijdkrachten is 
een ander terrein waar de Democraten iets kunnen 
doen. Zo kan bij voorbeeld de opleiding worden ver
beterd, zodat er leiders in het veld staan in plaats van 
bureaucraten en managers. Daarnaast is er een con
troversieel punt dat de Democraten niettemin in hun 
voordeel zouden kunnen gebruiken: dienstplicht. De 
argumenten die pleiten voor een leger gebaseerd op 
dienstplicht in plaats van op vrijwilligers zijn klem-
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mend. De kwaliteit zal hoger zijn, nu komen alleen 
maatschappelijke mislukkelingen in het leger terecht. 
Het kan een middel zijn om het gevoel van gemeen
schap in dit land te versterken. Bovendien zou het een 
rem kunnen betekenen op de vrijheid van legerleiding 
en uitvoerende macht om soldaten ook werkelijk in te 
zetten. Nog afgezien van die argumenten zal het een 
groter reservoir opleveren van goed getrainde en opge
leide mensen. Het kan geen kwaad om van het leger 
een meer maatschappelijke instelling te maken. 
Een derde stap, bepleit door bij voorbeeld Gary Hart, 
is het vernieuwen van strategieën. De huidige defensie
inspanningen zijn gebaseerd op uitputtingsoorlogen, 
Hart pleit voor een strategie die gebruik maakt van 
mogelijkheden tot slimme manoeuvres en superieure 
technologie. Minder vergaand maar waarschijnlijk re
levanter is Sam Nunns klacht dat de kloof tussen Ame
rikaanse strategie en Amerikaans militair vermogen te 
groot is geworden en dat realisme een aanpassing van 
de strategie vereist. Het zijn nauwelijks revolutionaire 
ideeën maar waar het om gaat is dat defensie voor de 
Democraten op dit moment een maagdelijk terrein is. 
Er zijn enorme mogelijkheden om belangrijke hervor
mingen door te voeren, zeker nu Reagan de pro-defen
sie stemming heeft weten te verkwanselen. 
Na het formuleren van een filosofie is het wachten op 
een Democratische presidentskandidaat die bereid is 
leiding te geven, die het publiek wil voorlichten, uit
leggen waarom bepaald beleid stupide is en ander mis
schien zwak mag lijken, maar op de lange termijn 
voordelen biedt. Zolang Democraten als angsthazen 
wegduiken voor iedere retorische zinswending van 
Reagan of Kirkpatrick'wordt het niets. 
Daarmee is de cirkel rond: hoe mooi het Democratisch 
alternatief ook mag zijn er moet een goede verkoper 
voor worden gevonden. De kandidaten voor die posi
tie zouden de Democraten echter optimistisch moeten 
stemmen. Behalve Gary Hart, Ted Kennedy en Mario 
Cuomo zijn er zo'n tien geïnteresseerden uit de Se
naat, het Huis en vooral uit de kringen van de Demo
cratische gouverneurs. Reden te meer om die mensen 
van een goed programma te voorzien. 
Samenvattend: de Democraten verkeren in een crisis. 
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Het probleem is niet dat ze gebrek aan ideeën hebben, 
de meest interessante nieuwe voorstellen- komen uit 
Democratische hoek. Waar het aan ontbreekt is een 
kader om die voorstellen te relateren aan een 'public 
philosophy' die een aanvaardbaar wereldbeeld geeft. 
De Democratische visie op de wereld zal ongetwij feld 
een rol wegleggen voor de overheid. Het cruciale punt 
is dan ook het formuleren van wat die rol moet zijn -
wat de opdracht is, waar de grenzen liggen. Maar het is 
essentieel dat die formulering voortvloeit uit de filoso
fie . De overheid is geen doel maar middel en de Demo
craten mogen Ronaid Reagan dankbaar zijn dat hij 
hen dat opnieuw heeft duidelijk gemaakt. 

Noten 
I. De progressieven in de Verenigde Staten staan bekend als 

de 'liberals' . Ze staan/ stonden voor een liberaal beleid 
ten aanzien van persoonlijke en politieke vrijheden en 
zijn niet tegen een rol van de overheid om bepaalde 
misstanden te verhelpen. De overheidsrol is sinds Frank
Iin Roosevelts New Deal flink gegroeid maar komt met 
uigaven van zo ' n 20 procent van het Bruto Nationaal 
Produkt nog niet in de buurt van Westeuropese normen . 

2. Ter linkerzijde van de Democratische Partij bevindt zich 
een grote hoeveelheid linkse groeperingen, de een nog ir
relevanter dan de ander. De enige serieuze sociaal-demo
cratische politicus is good old Michael Harrington maar 
hij opereert binnen de Democratische Partij en is daar 
vrijwel machteloos (vgl. Voorwaarts, 17 sept. 1983). Jes
se Jackson, de zwarte presidentskandidaat, is een belang
rijk fenomeen maar meer als populist dan als program
matisch vernieuwer. 

3. Theodore Lowi, The End of Liberalism. Free Press, 
1969. 

4. Robert Reich, 'Toward a new public philosophy' , The 
Atlantic, mei 1985. 

5. Voor meer over entrepreneurs, venture-kapitaal en der
gelijke ontwikkelingen verwijs ik naar mijn verspreide ar
tikelen in Intermediair en Intermagazine 1983, 1984 en 
1985 . 

6. Martin Weitzman, The Share Economy, Cam bridge 
(Mass.), 1985. 

7. Charles Murray, Losing Ground, New York , 1985 . 
8. Voor een verhelderende analyse van de manier waarop 

wapenaankopen de mist in gaan zie: James Fallows, Na
tional Defense, New York, 1981. 



Kiev (1983) 

Moedertje Rusland hoog zestig meter 
steekt naar de kroon van kathedralen 
Perchesk-Lavra stad in een stad 
ommuurde rust uitgeblust in 
katakomben vol geraamten 

Heuvels bomen flinterlicht de Dnjepr 
kalmte kijkt neer op veertig jaren 
bloed droeg de lijken zoals nu het 
water rondvaartschepen 
tijd verdunt 

o Babi Yar 
meer van lichaamsdelen 
je monument tracht tevergeefs te 
achterhalen wat niet in beeld 
kan worden overleefd 

327 

Lizzy Sara May 
debuteerde in 1956 met de 
gedichtenbundel Blues voor 
voetstappen en publiceerde 
sindsdien geregeld verhalen, 
romans en poezie. Recent 
werk: Beminnen met verstand 
en Waarom loopt de klok 
rond (proza), uitgegeven 
door De Bezige Bij. 

socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1985 



socialisme en democratie 
nummer 10 
oktober 1985 

Boeken 

Jean Jaurès, aartsvader van de sociaal-democra
tie 

Aart Heering bespreekt: 
Max Gallo, Le grand Jaurès, Parijs, Laffont, 1984, 
637 p., FF 125 (f 59,-); Charles Rappoport, Jean Jau
rès, L 'Hom me - Le Penseur - Le Socialiste, Parijs, 
Ed. Anthropos, 1984,419 p. , FF 135 (f 63,-) . 

De Franse socialist Jean Jaurès (1859-1914) was een 
van de meest veelzijdige intellectuelen van zijn tijd: fi
losoof, historicus - auteur van een standaard Ge
schiedenis van de Franse Revolutie -, produktief 
journalist en begenadigd redenaar. Zijn grootste be
kendheid, in de Franse Republiek en in de socialisti
sche beweging, dankt hij aan zijn werk als theoreticus 
van het reformisme èn als uitvoerder van een 
reformistisch-socialistische politiek. Zijn invloed tij
dens en na zijn leven is zo groot geweest, dat hij tot de 
grondleggers van de moderne sociaal-democratie 
moet worden gerekend. 
Oorspronkelijk was Jaurès geen socialist. Van 1885 
tot 1889 had hij als linkse republikein zitting in het 
Franse parlement. In 1893 keerde hij in de Kamer te
rug, nu als socialist, en in de jaren negentig ontwikkel
de hij zich tot de voornaamste woordvoerder van de 
socialisten in Frankrijk. Zijn positie binnen de bewe
ging was beslist niet onomstreden. Diverse revolutio
naire groepen, vooral de door Jules Guesde geleide or
thodoxe marxisten, verzetten zich met hand en tand 
tegen Jaurès en zijn politieke denkbeelden. Het uit 
Duitsland geïmporteerde marxisme kende Jaurès 
waarschijnlijk beter dan enige andere Franse socialist 
in die tijd: hij promoveerde in 1892 op een thèse, die 
het ontstaan van het Duitse socialisme tot onderwerp 
had en was bovendien een van de weinige Franse poli
tici die uitstekend Duits sprak. Maar Jaurès was geen 
orthodox marxist. Hij aanvaardde weliswaar de eco
nomische en sociologische grondbeginselen van Marx' 
theorie, maar niet het economisch determinisme van 
de marxisten der Tweede Internationale, dat door 
Guesde wel op zeer botte wijze werd verwoord. J aurès 
geloofde niet in de onvermijdelijkheid van historische 
ontwikkelingen, en dus ook niet in die van de socialis
tische revolutie. Tegenover het mechanistisch denken, 
gebaseerd op een 'wetenschappelijke' analyse van 
wetmatigheden, van Kautsky en Guesde, stelde hij de 
handelende mens centraal, zowel in zijn politieke als 
in zijn wetenschappelijke werk. Jaurès, erfgenaam 
van een lange Franse traditie - Verlichting, Revolu
tie, Utopisme -, geloofde in rede en vooruitgang, in 
democratie en humanisme, in de maakbaarheid van de 
samenleving. Door dit verschil in stellingname is het te 
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verklaren, waarom Jaurès zich in de praktische poli
tiek altijd actiever opstelde dan de Guesdisten . 
Als parlementariër en politiek journalist was Jaurès 
op alle beleidsonderdelen actief. Hij ontwikkelde en 
verdedigde plannen voor arbeidswetgeving, sociale 
voorzieningen en produktiecoöperaties. Bovendien 
hield hij zich bezig met de landbouwpolitiek. Zelf af
komstig uit een agrarisch departement in het Zuiden 
(Tarn) , wist hij grote groepen boeren en middenstan
ders voor de socialistische beweging te winnen . Hij 
deelde de doctrinaire bezwaren niet van Kautsky, vol
gens wie de socialisten geen toenadering dienden te 
zoeken tot de boeren, aangezien slechts de industrieële 
arbeidersklasse de haar door de historie toebedeelde 
revolutionaire taak kon vervullen. Voor Jaurès daar
entegen telde boven alles, dat zowel arme arbeiders als 
arme boeren in een situatie van maatschappelijk on
recht verkeerden. 
Jaurès ontwikkelde een democratisch socialistische 
onderwijspolitiek: gedegen en verplicht onderricht, 
gebaseerd op de beginselen van de Franse Revolutie, 
zou de gehele arbeidende bevolking zelfbewuster, 
weerbaarder en vrijer maken. Van een werkplan tot 
geleidelijke omvorming van de gehele Franse maat
schappij in socialistische zin is door zijn dood alleen 
het eerste deel, dat betrekking heeft op de militaire po
litiek , gereed gekomen. Jaurès' boek, L 'Armée nou
velle (1910) , is de meest serieuze poging geweest om 
concrete inhoud te geven aan het door de socialisten al 
sinds het midden van de negentiende eeuw verkondig
de ideaal van de 'vervanging van het staande leger , in
strument van het militarisme, door een volksleger' . 
Dat latere gebeurtenissen dit streven tot een illusie 
hebben bestempeld, doet aan de intellectuele prestatie 
niets af. 
Drie zaken vooral hebben Jaurès internationale ach
ting en bekendheid gegeven: de Dreyfus-affaire, de sa
menwerking met burgerlijke partijen en zijn strijd 
voor de vrede. 
Jaurès' grandioze verdediging in 1898 van de ten on
rechte van spionage beschuldigde joodse officier 
Dreyfus hield tevens een verdediging in van de Franse 
Republiek tegen de met een staatsgreep dreigende an
tidreyfusards, de verzamelde hoge militairen , monar
chisten, cIericalen, nationalisten en antisemieten. 
Toch kreeg hij meer steun onder linkse republikeinen 
dan in eigen kring . Veel socialisten vonden de zaak on
belangrijk of waren zelf - openlijk of latent - antise
miet. Guesde, en in Duitsland Kautsky en Liebknecht, 
betoogden dat het slechts ging om ruzies tussen ver
schillende fracties van de bourgeoisie, van geen belang 
voor het proletariaat, dat zich hierdoor niet van de wa
re, revolutionaire strijd moest laten afleiden. Jaurès 
repliceerde, dat een democratische republiek toch ver
re te prefereren was boven een reactionaire dictatuur 
en over de persoon Dreyfus schreef hij de typerende 
regel: 'Het feit, dat wij socialisten zijn, hoeft toch niet 
in te houden, dat wij niet over algemeen menselijk ge
voel beschikken!' 
De succesvolle samenwerking, ten tijde van de 'affai
re', met links staande vertegenwoordigers van burger
lijke partijen sterkte Jaurès in zijn opvatting, dat ook 



meer duurzame allianties mogelijk waren. Hij verzette 
zich in 1899 niet tegen de intrede van de socialist 
Alexandre Millerand in een burgerlijk kabinet en 
steunde, met een meerderheid van de socialistische 
parlementsfractie, de regeringen van de republikein 
Waldeck-Rousseau (1899-1902) en de radicaal Com
bès (1902-1905). Deze politiek bracht een aantal tast
bare resultaten: wetten ter beperking van de arbeids
duur, sociale verzekeringen, recht van vereniging, ar
bitrage bij arbeidsconflicten en een geslaagd offensief 
tegen het reactionaire katholieke privé-onderwijs. 
Maar daarmee was Frankrijk nog niet socialistisch. 
Waar Jaurès iedere hervorming als een stap op weg 
naar het ideaal beschouwde, gaven de Guesdisten en 
de Duitse marxisten een exact tegenovergestelde inter
pretatie: politieke hervormingen waren aalmoezen, 
trucs van de bourgeoisie om de revolutionaire kracht 
van het proletariaat te verzwakken. Socialisten 
moesten dit spelletje niet meespelen, zich niet koeste
ren in reformistische illusies, maar al hun aandacht 
richten op de versterking van de eigen klasse-organisa
tie. Het resultaat van de door Jaurès met achtereen
volgens Guesde, Kautsky en Bebel gevoerde discussie 
is bekend: op het internationale socialistische congres 
van Amsterdam (1904) behaalden de orthodoxe 
marxisten een nipte overwinning. Jaurès legde zich 
hierbij neer, verbond zich met Guesde in één partij 
- tot 1905 waren de Franse socialisten verdeeld ge
weest in vijf of zes partijen en groepen - en zegde de 
steun aan Combès op, zonder evenwel zijn refor
misme op te geven. Niettemin verwierf hij een enorme 
populariteit in de Internationale, door de kundige ver
dediging van zijn politiek en door zijn frontale aanval, 
in Amsterdam, op de grote, hecht georganiseerde 
Duitse Musterpartei, die hij verweet haar politieke on
macht achter revolutionaire frasen te verhullen. 
De laatste tien jaren van zijn leven heeft Jaurès voor
namelijk gewijd aan de strijd tegen de dreiging van een 
wereldoorlog. Al in de jaren negentig was hij een van 
de weinige socialistische leiders, die zich intensief be
zig hield met de problemen van de internationale poli
tiek. Jaurès schreef en sprak over militaire bondge
nootschappen en vreedzame internationale samen
werkingsverbanden, over de mogelijkheid van niet
aanvalsverdragen en gecoördineerde wapenverminde
ring, waar de orthodoxe marxisten al deze bespiegelin
gen als futiel verwierpen: oorlog en internationale 
naijver waren nu eenmaal inherent aan het kapitalisti
sche systeem en eerst na de socialistische revolutie kon 
er sprake zijn van een socialistische buitenlandse poli
tiek, die dan uiteraard uit zou gaan van de beginselen 
van vrede en solidariteit. 1 Jaurès oordeelde, dat ook 
onder het kapitalisme een succesvolle socialistische 
vredespolitiek kon worden gevoerd. 'J aurès is waar
lijk de vlees geworden strijd tegen de oorlog' -
schreef later de communistische dichter-schrijver Ara
gon in zijn geromantiseerde verslag van het grote so
cialistische vredescongres van Bazel (1912).2 En te
recht. In zijn gepassioneerde actie voor de vrede ging 
de 'rechtse' Jaurès de marxisten zelfs links voorbij. 
Hij stemde in met het voorstel van de radicale socialist 
Vaillant, gebaseerd op een oud idee van Domela Nieu-

wenhuis, om bij het uitbreken van een oorlog te reage
ren door in de verschillende betrokken landen een al
gemene militaire- en werkstaking uit te roepen. Gues
de en zijn Duitse leermeesters - het verhaal wordt 
eentonig - verwierpen ook dit voorstel als irreëel, zij 
somden de werkelijke praktische bezwaren op, maar 
ontwikkelden geen alternatief plan voor gecoördi
neerde actie, zodat in augustus 1914 de Socialistische 
Internationale machteloos stond. Jaurès , de vredesa
postel, heeft de oorlogsverklaring niet meer beleefd. 
Eén dag daarvoor, op 31 juli 1914, werd hij door een 
fanatieke nationalist doodgeschoten. 

Jaurès en de sociaal-democratie 
Voor de latere ontwikkeling van de sociaal-democra
tie is, naar mijn idee, Jaurès van minstens even groot 
belang geweest als Bernstein. Waar het revisionisme 
van deze laatste in het Wilhelminische Duitsland ge
doemd was om theorie te blijven, kon Jaurès in de 
Franse Republiek tevens uitvoering geven aan een re
formistische, 'sociaal-democratische' politiek, een 
praktisch en invloedrijk voorbeeld. Bovendien hou
den Jaurès' gedachten niet zo zeer een herziening in 
van het marxisme, als wel een alternatief daarvoor, 
waarin niet de wetenschappelijke maatschappijanaly
se als wel het ethisch imperatief centraal staat. Voor 
Jaurès was het socialisme in de allereerste plaats, zoals 
Kolakowski schrijft, een 'moreel concept' 3, een ge
vecht voor de realisering van de idealen van de Franse 
Revolutie - vrijheid, gelijkheid, broederschap, men
senrechten -, universele waarden, welke nooit in 
strijd konden zijn met en dus nooit ondergeschikt ge
maakt mochten worden aan het klassebelang of aan 
het historisch proces. 4 Jaurès' reformisme onder
scheidt zich ook van het klassieke vakbondsrefor
misme, dat voornamelijk de verbetering van de econo
mische toestand van de arbeidende klasse tot doel had. 
Voor J aurès daarentegen waren de hervormingen geen 
doeleinden op zichzelf, maar onderdelen van een 
alomvattend transformatieproces van de maatschap
pij . Daarom nemen in zijn politieke ideeën juridische, 
culturele en morele elementen een minstens zo belang
rijke plaats in als de sociaal-economische. 
Na de dood van Jaurès heeft in het democratische deel 
van Europa het socialisme zich vooral ontwikkeld tot 
een niet-marxistische, ethisch geïnspireerde, tot com
promis bereide, integrale vernieuwingsbeweging, dus, 
grosso modo, tot de partij die Jaurès voor ogen stond. 

Jaurès in Nederland 
Onder Nederlandse sociaal-democraten is Jaurès lan
ge tijd zeer populair geweest. Bij zijn leven was zijn in
vloed in Nederland overigens relatief gering. De 
SDAP volgde veel meer het voorbeeld van de Duitse 
zusterpartij dan dat van de Franse socialisten. Van 
Jaurès verscheen weliswaar een Nederlandse vertaling 
van zijn Geschiedenis der Fransche RevolutieS, alsme
de een brochure met artikelen over de Dreyfus
affaire6 , maar aan zijn politieke ideeën werd weinig 
aandacht besteed, en dan nog meest in afwijzende zin. 
De politieke geschriften van Kautsky, Bebel en ook 
Bernstein werden vertaald, die van Jaurès niet. 
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Na het uitbreken van de Wereldoorlog veranderde dit. 
Na Jaurès' dood gaf de SDAP een aan hem gewijde 
brochure uit, geschreven door de diamantbewerker en 
publicist Jos. Loopuit, een van de oprichters van de 
SDAP. Deze luidde een herwaardering in van de Fran
se socialist. Jaurès, schreef Loopuit, heeft op het con
gres van Amsterdam 'enkele dingen gezegd over de 
positie van de Duitsche sociaal-democratie, die juist in 
dezen tijd [1915! AH] wel het meest, als wij ze nalezen, 
ons tot diep nadenken moeten stemmen '. 7 Eveneens in 
1915 verscheen een Nederlandse vertaling van de hier
onder te bespreken Jaurès-biografie van Charles Rap
poport, voorzien van een voorwoord door W.H. Vlie
gen, een van de weinige vooraanstaande Nederlandse 
socialisten, die in 1904 stelling had durven nemen vóór 
Jaurès en tegen Bebel. 8 (Dat was hem toen op een felle 
reprimande komen te staan van Herman Gorter en 
Frank van der Goes, die in de Nieuwe Tijd dociel de 
argumentaties van Guesde en Bebel overnamen.) 
De belangstelling voor J aurès in 1915 kan nog worden 
verklaard als gevolg van de dramatische omstandighe
den van het moment: de wereldbrand was dus toch uit
gebroken en de man die een vergeefse strijd had gestre
den om hem te voorkomen, was door moordenaars
hand geveld. Maar Jaurès bleef Nederlandse sociaal
democratische denkers inspireren, vooral diegenen, 
personalistisch socialisten en doorbrekers, wier socia
lisme voortkwam uit ethische, of zelfs religieuze, be
vlogenheid. In de jaren dertig, toen de SDAP bezig 
was afscheid te nemen van het doctrinaire marxisme, 
schreven drie van hen Jaurès-biografieën, waarin zij 
de Franse socialist portretteerden als kerkvader van 
het democratisch socialisme. 
Willem Banning, de theoloog die van 1931-38 
bestuurslid van de SDAP was en die in 1947 en 1959 de 
commissies ter voorbereiding van PvdA-beginselpro
gramma's voorzat, schreef in 1931 zijn proefschrift 
over Jaurès als denker. Banning, de christen-socialist, 
legt wel heel sterk de nadruk op het religieus-ethische 
karakter van Jaurès' denkbeelden. 'Jaurès is de inkar
natie van de religieus-humanistische demokratie ', 
schrijft hij9, maar ik denk dat de socialist Jaurès deze 
karakterisering toch op zijn minst onvolledig zou heb
ben gevonden. Wèl denk ik, dat Banning gelijk heeft, 
wanneer hij' Jaurèssisme en marxisme' tegenover el
kaar stelt, dat wil zeggen de Franse traditie, 
democratisch-revolutionair, voluntaristisch en prag
matisch, tegenover het Duitse determinisme en 
systeemdenken (al gaat het daarbij om een relatieve, 
en niet een absolute tegenstelling). 
In 1936 gaf de Arbeiderpers, in samenwerking met de 
VARA, een populaire Jaurès-biografie uit in de reeks 
'Grote Democraten', van de hand van Willem van Ra
vesteyn, die toen het communistische kamp had verla
ten. Ook Van Ravesteyn geeft hoog op van Jaurès' 
verzet tegen het Duitse doctrinarisme en van zijn 'ge
loof in de macht van Recht en Rede, zijn idealisme en 
betrekkelijk optimisme'. 10 P.J. Bouman schreef in 
datzelfde jaar een populaire levensbeschrijving van de 
Franse tribuun, die weinig nieuws bevatte, maar waar
in vooral de onderwerpkeuze van belang is: Bouman 
zet Jaurès niet op een lijn met andere socialisten, maar 
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met de democratische liberalen Woodrow Wilson en 
Walther Rathenau. II H.D. Wiardi Beckman, die zijn 
dissertatie schreef over het Franse syndicalisme, had 
een portret van Jaurès op zijn bureau staan en een an
dere kenner van de geschiedenis van het Franse socia
lisme, B. W. Schaper, begon in de jaren dertig aan zijn 
proefschrift over Jaurès-adept Albert Thomas. Ook 
Willem Drees, tenslotte, bewonderde van jongs af aan 
de Franse leider. 
Na de Tweede Wereldoorlog is in de Nederlandse 
sociaal-democratie de interesse voor Jaurès sterk ver
minderd. Als ik goed heb gebladerd, is er in de afgelo
pen twintig jaargangen van dit blad geen enkel artikel 
aan hem gewijd en blijft het bij enige terloopse verwij
zingen, zoals naar de Armée nouvelle in een stuk van 
Stemerdink over de sociaal-democratie en het 
vraagstuk van oorlog en vrede I 2 en enkele opmerkin
gen van Schaper naar aanleiding van Tromps voor
woord bij de Nederlandse vertaling van Bernsteins 
Voraussetzungen. 13 Wat meer aandacht voor de voor
naamste grondlegger van het socialistisch reformisme 
lijkt mij niet misplaatst. 

Jaurès in Frankrijk 
In Frankrijk is de belangstelling voor Jean Jaurès 
nooit weg geweest. Tussen 1915 en 1939 verschenen er 
zeven grote Jaurès-biografieën in het Frans, waarvan 
één geschreven door Léon Blum, de latere premier van 
de Volksfront-regering, en één door de Belgische so
cialistische leider Emile Vandervelde. Vanaf 1931 ver
schenen er zes delen Oeuvres van Jaurès, een serie die 
door het uitbreken van de oorlog en de Duitse bezet
ting moest worden gestaakt. 
Na de oorlog is Jaurès in Frankrijk het onderwerp ge
weest van tientallen boeken, artikelen, bronnenuitga
ven en congressen. Sedert 1960 bestaat er zelfs een So
ciété d'Études jauréssiennes, die een driemaandelijks 
Bulletin uitgeeft, geheel gewijd aan aspecten uit het le
ven en de ideeën van de grote Jean. Niet alleen histori
ci houden zich met hem bezig, ook politici. 
François Mitterrand is een van diegenen, die zich 
graag door Jaurès laat inspireren . Bij zijn stallatte, in 
1981, verklaarde hij, te zullen besturen 'in de geest van 
Jaurès' en zijn eerste officiële handeling als Président 
de la République bestond uit het leggen van een krans 
op J aurès' graf. In het enkele jaren geleden uitgegeven 
tweede deel van zijn gebundelde opstellen definieert 
Mitterrand zichzelf meermalen als Jaurèssist , en daar
mee als opposant van de marxisten in de Parti Socia
liste. 'Jaurès', schreef hij in 1977, 'is voor ons socia
listen geen voorouder of kerkvader. Hij is een nog al
tijd levende makker, wiens woord aan dat van ons 
vooraf ging, maar dan zoals in een betoog de ene zin 
voor de andere komt. (. . .) Jaurès, dat is geen 
marxisme, maar iets dat meer Frans is getint, inne
mender, vrolijker en kleurrijker . .. Jaurès, dat is onze 
oudste nationale traditie, die met haar Occitaanse 
wortels teruggaat tot aan de Katharen. [Met deze ver
wijzing naar Jaurès' Zuid franse afkomst grijpt de 
spreker wel èrg ver terug, AH] Jaurès is de Franse Re
volutie, met haar geestdrift, haar universaliteit en 
haar drievoudig parool: Vrijheid. Gelijkheid. Broe-



derschap. 'Dit terwijl het marxisme - voor Jaurès en 
voor Mitterrand - een 'nuttig en noodzakelijk instru
ment ' is om tot begrip van de industriële maatschappij 
te komen, maar ook niet meer dan dat. 14 De analyse 
van de Franse president lijkt mij in grote lijnen cor
rect, al zijn er aspecten van de huidige Franse politiek 
- chauvinisme, wapenexport, 'force de frappe' -, 
waarvan ik mij afvraag of zij wel zo 'in de geest van 
Jaurès' wordt gevoerd als hij beloofde. 
Jean-Pierre Chevènement , de ideeënrijke minister van 
Onderwijs, heeft onlangs een omvangrijk programma 
tot modernisering van het Franse onderricht in gang 
gezet. Chevèvements doelstellingen zijn, onder meer, 
een verhoging van het algemene ontwikkelingspeil van 
de Franse jeugd en de vorming van mondige en loyale 
'mensen en burgers' van de Franse Republiek. Vol
gens hem dient het onderwijs zijn uitgangspunten te 
ontlenen aan de waarden van de Franse Revolutie; al
gemene ontwikkeling en burgerschapskunde nemen in 
het programma een vooraanstaande plaats in; voor
keursbehandelingen en religieuze indoctrinatie moe
ten worden bestreden. Dit is in de kern hetzelfde pro
gramma als dat waarop J aurès aan het begin van de 
eeuw zijn schoolstrijd voerde, en het is dan ook begrij
pelijk, dat de huidige minister de oudste socialistische 
voorman herhaaldelijk citeert als bron van inspira
tie. ls 

Zelfs de communisten houden Jaurès in ere, zij het 
dan op een wat merkwaardige wijze. Zo verscheen bij 
een communistische uitgeverij een heruitgave van 
L 'Armée nouvelle, voorzien van een door een ortho
dox heer geschreven inleiding. Deze constateerde, dat 
Jaurès als niet-marxist weliswaar verblind was door 
burgerlijke en utopische vooroordelen, maar niette
min binnen deze beperkingen een verdienstelijke bij
drage had geleverd aan de strijd voor de vrede, dezelf
de strijd die momenteel zo energiek wordt gevoerd 
'dankzij de nimmer aflatende inspanningen van de 
Sovjet-Unie en de socialistische landen'. 16 Dit soort 
laster heeft Jaurès - voor wie 'socialisme zonder per
soonlijke vrijheid geen socialisme' was - niet ver
diend! 
Hoewel Jaurès in Frankrijk nooit vergeten is, is met 
name de laatste jaren in socialistische kring een toene
mende interesse voor hem waar te nemen. In 1984, bij 
de zeventigste verjaardag van zijn dood, verschenen, 
naast de gebruikelijke herdenkingsartikelen, maar 
liefst drie Jaurès-biografieën 17, waarvan een geschre
ven door de prominente socialistische politicus Max 
Gallo, voormalig minister en regeringswoordvoerder, 
nu Europarlementariër. Er werden congressen aan 
Jaurès gewijd en Mitterrand hield een herdenkingsre
de in het café waar hij is vermoord. Tenslotte wordt 
sinds een jaar of twee met regeringssubsidie een uitga
ve van Jaurès' Oeuvres Complètesvoorbereid, ter vol
tooiing van het in 1939 afgebroken werk. Tien of twin
tig jaar geleden was van een dergelijke belangstelling 
geen sprake. De huidige golf van Jaurèssisme lijkt mij 
samen te hangen met de crisis waarin het Franse socia
lisme zich momenteel bevindt. Sinds de stembusover
winningen van 1981 en 1982 is het met links in Frank
rijk niet goed gegaan . In de economische politiek heb-

ben loonrondes en nationalisaties plaats moeten ma
ken voor plans de rigueur en austérité; de strijd tegen 
het katholieke privé-onderwijs en de gebundelde 
rechtse oppositie is verloren; de samenwerking met de 
communisten liep op de klippen; bij alle tussentijdse 
verkiezingen en opiniepeilingen blijkt links stevig te 
verliezen; en het is nog maar zeer de vraag, of de huidi
ge politiek van nieuwe zakelijkheid en technologische 
innovatie werkelijk zo'n reddende engel zal zijn als 
men hoopt. Een crisis van een dergelijke omvang 
noopt tot bezinning en in dergelijke gevallen wil men 
nog wel eens bij intellectuele erflaters te rade gaan. 
Zoals Oallo zelf schrijft: 'Dit historisch ogenblik 
noodzaakt tot een terugkeer naar Jaurès' (p. 11). 
Terugvallen op J aurès is voor de Franse socialisten een 
logische keuze, niet alleen omdat hij hun meest illuste
re voorman is geweest, maar ook omdat de door hem 
voorgestelde integrale hervormingspolitiek in veel op
zichten overeenstemt met dat wat de huidige regering 
ten uitvoer tracht te brengen: zowel bij Jaurès als bij 
Mitterrand, Jack Lang en Chevènement is het meer 
het culturele en educatieve beleid, dan het economi
sche, waarin belangwekkende en ingrijpende nieuwe 
ideeën worden gelanceerd. Bovendien kan Jaurès ge
zien worden, en gepresenteerd - zoals in Oallo's boek 
tussen de regels door gebeurt -, als een voorganger 
van de politiek van coalitie met de meer progressieve 
elementen van de 'burgerlijke' oppositie, waar de 
rechtervleugel van de Parti Socialiste na de breuk met 
de communisten op af stevent, en waartoe de eerste 
stap - door de verandering van het kiesstelsel - al is 
gezet. Ik verwacht daarom ook dat Franse socialisten, 
die uit zijn op een verbond met de meest redelijke figu
ren uit de UDF en RPR, liever dan een nieuwe poging 
met de PCF te wagen, in de nabije toekomst nog vaak 
de hulp van Jaurès zullen inroepen. 

GaJlo en Rappoport 
Max Oall0, politicus en auteur van drie dozijn romans 
en historische werken, heeft met Le grand Jaurès een 
vlot geschreven boek afgeleverd . Hij heeft daarin geen 
objectiviteit jegens de hoofdpersoon nagestreefd, zo
als al uit de titel valt af te lezen. Jaurès is voor Oallo 
'het ware gezicht van het Franse socialisme' (p. 11) en 
zijn boek eindigt met de betekenis: 'Ik sta aan de kant 
van Jaurès' (p. 595). Kritiek op zijn held - bij voor
beeld op diens al te grote optimisme - ontbreekt vrij
wel geheel. Ik vind dat geen onoverkomelijk bezwaar: 
naar mijn idee mag een biografie van - de inderdaad 
grote - Jaurès best wat hagiografisch van aard zijn. 
Oallo's werk is niet de vrucht van nieuw historisch on
derzoek, maar is gebaseerd op eerder verschenen lite
ratuur. Als synthese is het boek geslaagd, maar het be
vat geen nieuwe elementen. De kracht van deze bio
grafie ligt vooral in de beschrijving van de atmosfeer, 
van het culturele en politieke klimaat van de Derde Re
publiek. De lezer ziet daarmee Jaurès duidelijk ge
plaatst binnen het kader, waarin hij leefde en werkte. 
Zwak is daarentegen het internationale aspect uitge
werkt, een manco dat ongetwijfeld wordt veroorzaakt 
doordat de auteur vrijwel uitsluitend Franse werken 
heeft geraadpleegd. De binnen de Tweede Internatio-
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nale gevoerde discussies over revisionisme en refor
misme en over oorlog en vrede worden te summier be
handeld, zeker gezien de belangrijke rol die Jaurès 
hierin heeft gespeeld. Hiervoor is nog steeds de En
gelstalige biografie van Harvey Goldberg te prefe
ren. ls Gallo's boek moet snel zijn geschreven, en dit 
heeft een paar slordigheden tot gevolg gehad. Zo heeft 
hij het op p. 368 over 'Parvus Helphand' , waar het 
gaat om Alexander Helphand, die schreef onder het 
pseudoniem 'Parvus'. Elders schrijft hij over de groep 
van revolutionaire socialisten uit Duitsland ('d' Alle
magne'), waar echter de volgelingen van de Franse so
cialist Jean Allemane moeten worden bedoeld (p. 
264). 
Tenslotte nog een opmerking over de stijl. In het alge
meen schrijft de romancier Gallo vlot en onderhou
dend, maar hij hanteert voortdurend een soort stacca
to-stijl, van een schijnbondigheid, die irriterend 
werkt. Een voorbeeld, onvertaald: ' Volonté du com
promis, présente chez Jaurès, souci des voies pacifi
ques, re/us de la dèmagogie. II est ce qu 'i1 est. II dit et 
écrit ce qu 'i1 pense. '(p. 112) Hij is wat hij is en hij zegt 
wat hij denkt: Franse lezers vinden dit kennelijk mooi, 
gezien het commerciële succes van Gallo's boeken, 
maar mij vermag dit maniërisme toch niet te boeien, 
en zeker geen zeshonderd bladzijden achtereen. Het 
boek bevat verder een nuttige bibliografie. 
Charles Rappoport (1865-1941) was een Russische 
jood, die vanaf 1896 in Parijs woonde en actief was in 
de Franse socialistische beweging. Hij was voorname
lijk werkzaam als politiek publicist en gold als 
marxisme-expert. Daarnaast stond hij voor de Eerste 
Wereldoorlog aan het hoofd van een door Lenin in 
Frankrijk opgerichte kaderschool voor Russische po
litieke ballingen. Aanvankelijk was Rappoport be
vriend met Jaurès, maar in de reformisme-discussie 
koos hij de zijde van Guesde en kwam het tot een 
breuk tussen de twee, die kort voor Jaurès' dood weer 
schijnt te zijn geheeld. In 1920 was Rappoport een van 
de oprichters van de Franse communistische partij, 
waarin hij jarénlang werkzaam bleef, ondanks zijn 
kritiek op het Stalinisme. 
Rappoport, die Jaurès achttien jaar lang van nabij en 
van verder af meemaakte, heeft direct na diens dood 
een résumé willen schrijven van zijn werk en denken . 
Hij is daar goed in geslaagd en daarom is een herdruk, 
zeventig jaar later, niet overbodig. Het boek is niet di
rect interessant als biografie, maar wel als bron: onge
veer twee derde deel van de tekst bestaat uit citaten van 
Jaurès, vaak pagina's lange. In tegenstelling tot Gal
lo's biografie, die strikt chronologisch is geschreven, 
is het werk van Rappoport overzichtelijk ingedeeld 
naar thema, met hoofdstukken over Jaurès als histori
cus, als parlementariër, zijn ideeën over onderwijs en 
internationale politiek, enzovoort. 
De verbindende tekst is van 1914-15 en dat is te mer
ken. Op dat moment steunde het overgrote deel van de 
Franse socialisten de 'Union Sacrée', de oorlogspoli
tiek van nationale eenheid tegen Duitsland. Rappo
port was tegenstander van deze lijn en deed het voor
komen alsof Jaurès, had hij nog geleefd, zich eveneens 
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hiertegen zou hebben verzet. Over de vraag, wat Jau
rès in de oorlog zou hebben gedaan, zijn ook later nog 
- politiek geladen - discussies gevoerd. Zelf kan ik 
niet geloven, dat Jaurès, die niet alleen socialist en pa
cifist was, maar ook zeer duidelijk Fransman, aan de 
zijlijn zou zijn blijven staan, toen de 'Hunnen' zijn 
land binnenvielen - het recht op, en de plicht tot, ver
dediging van de nationale souvereiniteit was óók een 
kerngedachte bij Jaurès. 

Aart Heering is historicus, verbonden aan de Rijks
universiteit Groningen 

Noten 
I . Kautsky, in veel opzichten minder rigide dan Guesde, 

kwam in de laatste jaren voor de Eerste Wereldoorlog op 
dit standpunt terug en begon toen ook na te denken over 
een mogelije creatie van de 'Verenigde Staten van Euro
pa', een oud idee van de burgerlijke vredesbeweging en 
van reformisten als Jaurès. 

2. Louis Aragon, Les cloches de Biile, Parijs 1934, p . 436. 
3. Leszek Kolakowski, Main currents of Marxism. Vol. 1I: 

TheGoldenAge, Oxfordetc. 1981, p. 116. 
4. Om die reden verzette Jaurès - in tegenstelling lot 

Bernstein en andere revisionisten - zich tegen elke vorm 
van kolonialisme. 

5. Amsterdam 1904-05. Vertaling van Willem van Ra
vesteyn . 

6. Jean Jaurès, Dreyfus is onwettig en onschuldig veroor
deeld! De bewijzen. Geserreerde vertaling van de sensa
tieverwekkende artikelen, van de hand van dezen soci
aaldemocratischen leider, verschenen in 'La Petite Ré
publique', door G. V., Rotterdam 1898. 

7. Jos. Loopuit, Jean Jaurès. Zijn leven en zijn werk voor 
Nederlandsche arbeiders geschetst, Amsterdam 1915, p . 
20. 

8. Charles Rappoport, Jean Jaurès. De Mensch - De Den
ker - De Socialist, Amsterdam 1915. 

9. Willem Banning, Jaurès als denker, Arnhem 1931 , p. 
156. 

10. Willem van Ravesteyn, Jean Jaurès, Amsterdam 1936, 
p. 12. 

11 . P .J . Bouman, Jaurès, Wilson, Rathenau, Amsterdam 
1936; herdrukt als Roep en roeping. De levens van Jau
rès, Wilson en Rathenau, Amsterdam 1955. 

12. Socialisme en Democratie 1981/4, p. 191. 
13 . Socialisme en Democratie 1983/ 10, p . 6-7 . 
14. François Mitterrand, Politique 2, Parijs 1981 , p. 169-70; 

225-8; 300. 
15. Jean-Pierre Chevènement, Apprendre pour entrepren

dre, Parijs 1985, p. 10-13; 39; 69; 212; 226-34. Voor een 
gedetailleerde weergave van Jaurès ideeën over het on
derwijs, zie Rappoport, p. 107 e.v. 

16. Jean Jaurès, L 'Armée nouvelle. Avec intrQ.duction de 
Louis Bail/ot, Parijs 1978, p. vii-xvii ; xxii-xxiii. 

17. Naast de boeken van Gallo en Rappoport verscheen nog 
Jean Rabaut, Jaurès assassiné, Brussel 1984. 

18. Harvey Goldberg, The Life of Jean Jaurès, Madi
son/ Milwaukee/ Londen 1968 (Ie dr 1962). Ook Gallo 
heeft dit boek goed gelezen en er ruiinschoots uit geput, 
waarbij het ontbreken van \!en notenapparaat in zijn 
biografie hem van de plicht tot bronvermelding ont
sloeg. Sommige passages uit zijn Jaurès zijn ook niet 
meer dan parafrasen van Goldberg: men vergelijke voor 
de aardigheid eens de beschrijving van de jonge Bergson 
door Goldberg (p. 16) en Gallo (p. 41) . 
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Discriminatie 

Ze mogen het CDA wel dankbaar zijn, al die mensen 
die iets tegen discriminatie van vrouwen, homoseksue
len en lesbiennes willen doen. Dat deze Wet Gelijke 
Behandeling er niet komt is immers voor een belang
rijk deel te danken aan het CDA. Niet dat het CDA 
daarvoor zulke edele motieven heeft. Integendeel. 
Maar wie het tegengaan van discriminatie serieus 
neemt, is in haar of zijn hart blij dat die wet er niet 
komt. Want wat doen wetten die vastleggen wat niet 
mag? Zij maken niet alleen duidelijk wat niet mag, 
maar ook wat wel mag. Dus staat in het ontwerp van 
wet gelijke behandeling ook wanneer je wel mag dis
crimineren. 
Een klein voorbeeld. Veel is gezegd over de strijdig
heid van het wetsontwerp met bijvoorbeeld de vrijheid 
van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs in de 
grondwet. Maar in een minder controversieel deel van 
de wet staat ook dat 'verenigingen of stichtingen die in 
hoofdzaak zijn gericht op besloten bijeenkomsten in 
de gezelligheidssfeer' , buiten de werking van de wet 
vallen. En het is niet uit te sluiten dat, in navolging van 
de NV's die BV's werden, talloze organisaties plotse
ling gezelligheid als hoogste doel zullen hebben; kleine 
eilandjes in de samenleving waar naar hartelust gedis
crimineerd mag worden. 
Wetgéving heeft maar beperkte mogelijkheden om de 
samenleving en individuele burgers te veranderen. In 
onze samenleving wordt gediscrimineerd. Door de 
overheid, door instituties en organisaties. En door 
mensen. Als wetgeving dat niet kan veranderen, ligt 
wetgeving als veranderingsinstrument niet meteen 
voor de hand. Maar als om velerlei redenen toch voor 
wetgeving gekozen wordt, is de minimale eis die aan 
een goede wet gesteld kan worden dat hij niet het om
gekeerde doet: een vrijbrief bieden voor allen die met 
het discrimineren door willen gaan. 
Tegen discriminatie moet gestreden worden. Maar de 
voorstellen voor wetgeving die tot dusver de revue zijn 
gepasseerd, zijn niet het juiste instrument. 

Marie-José Grotenhuis 
Lid van de redactie van SenD; 
voormalig secretaris van de 
Emancipatieraad 
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De toekomst is van iedereen 
vier commentaren 

Op 17 augustus van dit jaar publiceerde het bestuur van de Partij van de Arbeid zijn concept van het verkie
zingsprogramma voor de jaren 1986 tot 1990, met als motto: De toekomst is van iedereen . In een aantal opzich
ten pretenteerde het partijbestuur niet slechts rekening te hebben gehouden met veranderde omstandigheden 
maar ook nieuwe wegen te zijn ingeslagen of nieuwe accenten te hebben gelegd. 
Was Eerlijk Delen (1982) nog primair gericht op rechtvaardiger verdeling van een stagnerend nationaal inko
men, het nieuwe programma stelt herstel van economische groei en werkgelegenheid, alsmede vernieuwing van 
produktie voorop. Daardoor werd het uiteraard van belang nader te formu leren wat dient te worden verstaan 
onder 'selectieve' groei, een ontwikkeling die niet slechts tracht de ecologische schade te beperken maar, integen
deel, natuur en milieu te herstellen en hun functies te versterken. 
Grote aandacht kreeg in het programma voorts de decentralisatie. Het partijbestuur wilde meer dan enige vrome 
zinnen in het onderdeel over het binnenlandse bestuur. 
Tenslotte streefde het partijbestuur naar herformulering van het programma op het terrein van vrede en veilig
heid. Niet, omdat het de opvattingen van 1982 heeft verlaten, maar omdat het behoefte had opnieuw de samen
hang van problemen en opvattingen voorop te stellen. 
Vraag is natuurlijk: is dat allemaal gelukt? Voorts kan men zich afvragen: is het allemaal uitvoerbaar en zal het 
leiden tot de gewenste consequenties? Welke (ongewenste) neveneffecten zijn eventueel evenzeer denkbaar? Die 
vragen heeft de redactie voorgelegd aan vier deskundige auteurs uit de kring van de Partij van de Arbeid. Dezen 
geven in even zovele commentaren hun reactie op het ontwerp-verkiezingsprogramma op diverse onderdelen: 
Amout Weeda bespreekt de sociaal-economische voorstellen; Meiny Epema beziet de paragrafen over energie
en milieupolitiek; Koen Koch analyseert de vrede- en veiligheidsparagraaf; Saskia Stuiveling gaat na of de 'de
centralisatie-doctrine' inderdaad voorbij het stadium van de vrome wensen is gekomen. 

Economische prioriteiten moeten nog gesteld 

Wie kan er nog roet in het eten gooien? De PvdA lijkt 
onbezorgd af te stevenen op een grote, wellicht op
nieuw historische verkiezingsoverwinning. De toe
komst wordt van de socialisten . De grote vraag is al
leen: en dan? Twee mogelijkheden, om met de lijst
trekker te spreken. Ten eerste kan de PvdA zoveel 
stemmen verzamelen, dat CDA en VVD alleen al daar
om alles op alles zullen zetten om samen verder te 
gaan. Terug naar de luwte van de oppositie dus; een 
somber perspectief. Sociaal-democraten zijn nou een
maal meer ingesteld op daden dan op woorden. De 
tweede mogelijkheid lijkt aantrekkelijker, maar kan 
op z'n minst even frustrerend uitpakken. Als de PvdA 
wèl mag gaan regeren, met wie en in welke positie dan 
ook, wordt het pas echt moeilijk. Dan blijkt hoe ge
duldig het papier was, en hoe veeleisend de politieke 
praktijk. Zeker in de huidige economische situatie. 
Wervende verkiezingsbeloften en crisismanagement 

laten zich niet vanzelf verenigen. Als socialistische re
geerders al niet botsen met hun achterban, dreigen ze 
wel elders vast te lopen in de weerbarstige werkelijk
heid. Te somber? Vier jaar kabinet-Den Uyl/Van Agt 
en een half jaar kabinet-Van Agt/ Den Uyl hebben zo 
hun sporen na gelaten. 
Veel meer dan één lichtpunt schiet me zo gauw niet te 
binnen: dat de PvdA weer eens praktijkervaring op
doet met het sleutelen aan de machinerie van het kapi
talisme. Maar laat ik me, met die positieve instelling in 
het achterhoofd, toch wagen aan een globale risico
analyse van hernieuwde regeringsdeelname. Het ont
breken van een middellange-termijnverkenning van 
het Centraal Planbureau maakt dat er overigens niet 
makkelijker op, maar dat gold ook voor de opstellers 
van het verkiezingsprogramma. Gelukkig bieden de 
recente Prinsjesdag-stukken enig houvast. 
Eerste vraag is nog wel om wat voor kabinet het zal 

Am out Weed a 
Adjunct-directeur 
werkgelegenheid van het 
Ministerie van WVc. Dit 
artikel is geschreven op 
persoonlijke titel 
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gaan. Helemaal rood, rood met een witte rand of wit 
met een rode rand? Voor het onderwerp van dit artikel 
maakt dat niet veel uit. De veronderstelling dat - om 
met Burger te spreken - de PvdA alleen gaat regeren 
als er wat te regeren valt, lijkt mij voldoende. Ook de 
naam van het kabinet - waarvoor in PvdA-kringen 
een heel bekende in omloop is - laat ik maar in het 
midden. Veel belangrijker dan de politieke kleur, me
de tot uiting komend in de toewijzing van het premier
schap, lijkt mij de personele samenstelling. Alles komt 
aan op de kwaliteit van de bewindslieden en hun ver
mogen tot hechte samenwerking. En dan maakt het 
weinig uit of Den Uyl, Kok of Lubbers z'n naam aan 
zo'n ploeg geeft. Als maar niet, om in het recente ver
leden te blijven, een Van Agt de scepter zwaait. Maar 
de PvdA heeft z'n lesje wel geleerd. Alleen een homo
geen team op hoog niveau kan de complexe economi
sche problematiek van Nederland met kans van slagen 
te lijf gaan. Wat dat betreft deden de kabinetten Lub
bers en Den Uyl niet voor elkaar onder, zij het op een 
totaal verschillend politiek fundament. Eén voor
waarde dus aan het nieuwe kabinet: dat het in dit rijtje 
niet uit de toon valt. En uiteraard dat de PvdA daarin 
vrijelijk z'n eigen programma kan inbrengen. 
De vergelijking met het kabinet-Den Uyl is om nog een 
reden interessant. De PvdA-ers daaruit hebben hun 
ervaringen toevertrouwd aan interviewers van de 
Wiardi Beckman Stichting, waarna toenmalig fractie
voorzitter Van Thijn vlijmscherp de balans heeft op
gemaakt. Het boeiende boekwerk heet, hoe kan het 
anders, De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl. 
Het dateert uit 1978, maar als de PvdA zich zes jaar la
ter opmaakt voor een nieuw Haags experiment, heeft 
het niets aan actualiteit ingeboet. 'Wie in dit land echt 
iets nieuws tot stand wil brengen', stelde Schaefer bit
ter vast, 'kan steevast rekenen op forse tegenwerking, 
op grote scepsis, op subtiele ondermijning. ' Anno 
1986 zal daar geen verandering in zijn gekomen. Aan 
tegenkrachten geen gebrek. Van Thijn destilleerde uit 
de ervaringen van de PvdA-bewindslieden 'drie bol
werken van behoudzucht: de economische machtheb
bers, de logge staatsbureaucratie en de parlementaire 
meerderheid'. 
Drie bolwerken die ook in een nieuwe regeerperiode 
van zich zullen doen spreken. Het gaat te ver ze in dit 
artikel in extenso te bespreken. Ik beperk me tot twee 
aspecten die het meest verweven zijn met de macro
economische situatie en die ook Van Thijn voorop 
plaatste: het realiteitsgehalte van het program ('de 
weerbarstigheid van de materie') en de tegenwerking 
van belangengroepen ('de weerbarstigheid van de sa
menleving'). Zijdelings zal ik nog kort stil staan bij 
twee andere door Van Thijn gesignaleerde valkuilen: 
de weerbarstigheid van het politieke klimaat (gegeven 
de pluriforme samenstelling van het kabinet) en de te
rugkoppeling op de partij (met het risico van ver
vreemding). Samengevat komt het er op neer dat alles 
niet vanzelf op z'n pootjes terecht zal komen. 
Blijven de bolwerken van behoudzucht hardnekkig 
bestaan; hun wapens zullen steeds veranderen. Wat 
beleid en samenleving betreft - de eerste twee aspec
ten - zullen ze hun munitie ontlenen aan de macro-
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economische ontwikkeling. Maar juist daar stuiten we 
op een reeks van onzekere factoren. Zo constateerde 
Duisenberg destijds dat het partijprogramma waar hij 
mee opgezadeld zat de oliecrisis niet had voorzien. 
'Maar de oliecrisis heeft wel de hele economie op zijn 
kop gezet '. Voor een nieuw kabinet zou bijvoorbeeld 
de dollar zo'n spelbreker kunnen worden. In de Macro
Economische Verkenning voor 1986 heeft het CPB 
een zachte landing van de (te hoog gewaardeerde) dol
lar verondersteld, maar ook de schade van een even
tuele vrije val opgenomen. 'Vertraging van economi
sche groei, oplopende werkloosheid en ook een weer 
oplopend financieringstekort zouden dan het gevolg 
zijn. ' Met het recente akkoord van de vijf industrie
landen in Washington is dit ramp-scenario voorlopig 
afgewend. Maar het gevolg is wel dat de dollarkoers 
nu al ruim tien cent onder het voor volgend jaar voor
spelde niveau ligt. De inflatie kan daardoor afnemen, 
maar belangrijker is dat ons aardgas dan minder op
brengt. En de baten daarvan, die voor de staatskas zo 
belangrijk zijn, zouden toch al afnemen. 
Laten we aannemen dat de economie toch met twee 
procent per jaar kan groeien, zoals aangenomen in het 
PvdA-programma. Een deel van die ruimte zal moe
ten worden gebruikt om het financieringstekort van de 
overheid terug te dringen. Wat dat betreft blijft de 
PvdA nuchter, 'vooral omdat anders rentelasten en 
aflossingsverplichtingen het door ons gewenste beleid 
ter bevordering van economische herstel en arbeids
verdeling steeds meer zullen belemmeren '. Gemikt 
wordt op een daling van het tekort met een half pro
cent van het nationaal inkomen per jaar. De staats
schuld neemt echter ook dan nog fors toe: met 95 mil
jard gulden tot bijna 78 procent van het nationaal in
komen in 1990. Daarmee hoeft nog niet gevreesd te 
worden voor een faillissement. Zo maakt het veel uit 
waar dat geld aan wordt besteed, en of dat in Neder
land gebeurt. Maar de extra aflossingen en rente 
- over vier jaar ruim zestien miljard gulden - drei
gen wel andere overheidsuitgaven te verdringen . Wel
iswaar hoopt de PvdA met een grootscheepse arbeids
duurverkorting de nodige extra besparingen in de 
wacht te slepen. Maar als dat al lukt - ik kom daar op 
terug - dan zal dat op korte termijn het niveau van 
economische groei onder druk zetten. De herbezetting 
van vrij komende arbeidstijd zal immers in elk geval 
niet volledig zijn . Daar kan ook de PvdA niet om 
heen. En een lagere groei brengt het risico van een 
neerwaartse spiraal met zich mee. Met bijvoorbeeld 
ook afnemende kansen op arbeidsduurverkorting. 
Zo zijn er meer beren op de weg. In de Miljoenennota 
1986 worden ze breed uitgemeten. Hier gaat het er om 
of het PvdA-programma daar tegen bestand is. De fi
nanciële paragraaf, waarin bij gebrek aan een middel
lange-termijnprognose slechts een summiere boek
houding is opgemaakt, geeft daarover geen uitsluitsel. 
In totaal wordt een ombuigingspakket van zestien à 
achttien miljard gulden in 1990 gepresenteerd, voor 
meer dan de helft bestaande uit extra inkomsten -
dus lastenverzwaringen. Dit laatste lijkt bezwaarlijk 
met het oog op de gewenste arbeidsduurverkorting, 
maar los daarvan kan hiermee - bij de gehanteerde 
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veronderstellingen - een tekortreductie met een pro
centpunt van het nationaal inkomen worden bereikt. 
De PvdA streeft slechts naar de helft daarvan, dus 
houdt enige ruimte over voor beleidsintensivering. 
Maar die wordt ook ruimschoots opgesoupeerd. Op 
het verlanglijstje prijken bijvoorbeeld een programma 
van overheidsinvesteringen (acht miljard gulden in 
vier jaar), het herstel van de koppeling van minimum
uitkeringen aan minimum-lonen en daarmee aan de 
loonindex (met een doorwerking tot maar liefst ander
half keer het modale inkomen), ongedaan maken van 
de stelselherziening sociale zekerheid (een verhoging 
van de uitkeringsniveaus met een langere looptijd), 
koopkrachthandhaving tot anderhalf keer modaal en 
'een aantal prioriteiten in de collectieve sfeer'. Alle
maal voornemens die, zoals benadrukt wordt, de afzet 
van bedrijven kunnen stimuleren. Maar ze moeten 
eerst wel betaald worden. Een hogere groei zou uit
komst bieden, maar die is bij de huidige trend in de we
reldhandel niet waarschijnlijk en in het PvdA-pro
gramma ook niet verondersteld. AI met al maakt deze 
'eerste verkenning' van het financiële kader vooral 
nieuwsgierig naar de definitieve afrekening. 

Prioriteiten 
Zo lang die niet beschikbaar is, laat het programma 
zich binnen dit kader wel wat anders lezen. Zijn er bij
voorbeeld prioriteiten aangeduid? En mogen de plan
nen ook na elkaar ui.tgevoerd? De PvdA-bewindslie
den in het kabinet-Den Uyl beklaagden zich over het 
ontbreken van dit tijdselement in het toenmalige pro
gramma. Hun verhouding met de achterban werd 
daardoor vaak zwaar op de proef gesteld, met alle risi
co's van dien. In het nieuwe programma lijkt dat euvel 
(nog) niet verholpen. Een fasering van voornemens 
ben ik alleen tegengekomen in de financiële paragraaf, 
maar dan slechts waar de baten van een daling van de 
werkloosheid worden verdeeld. Die daling was in de 
becijfering hiervoor immers nog niet mee genomen. 
Maar voor het zover is, moeten er wel 280 duizend 
mensen aan een baan geholpen zijn - het totale te ver
wachten arbeidsaanbod. Daarvoor mag de uitvoering 
van het programma dan niet stagneren. En met een 
slordig ingevulde cheque kan dat moeilijk zijn. 
Prioriteiten zijn er in het progranJma zelf wèl gesteld. 
Veel verder lijkt een kabinet daar evenwel niet mee te 
komen. Daaronder vallen nanJelijk ook - behalve 
werkgelegenheid en herverdeling van arbeid - het 
opkrikken van de sociale zekerheid, de koppelingen en 
'een behoorlijk niveau van collectieve voorzieningen'. 
Alle dure plannen dus. Interessant is dan dat er twaalf 
artikelen verderop ook nog een hoogste prioriteit 
blijkt te bestaan; volledige werkgelegenheid door mid
del van selectieve groei en herverdeling van arbeid. En 
ook in de niet amendeer bare inleiding staat dat de in
gezakte economische groei 'dwingt tot een keuze van 
werk boven inkomen'. Mag dat worden opgevat als 
een vrijbrief voor PvdA-bewindslieden om, bij het 
minste zuchtje tegenwind, koppelingen en koopkracht 
door te schuiven naar een verre toekomst? Tenminste 
hun eigen achterban zal daar anders over denken. En 
ook bij de kiezers zijn tegen die tijd andere verwach-

tingen gewekt. De PvdA dreigt zo opnieuw een 'over
val' à la de één-procentsnorm van Duisenberg over 
zich af te roepen. 
Dat gevaar kan worden afgewend door extra ombui
gingen te zoeken in de Rijksbegroting, dus op de over
heidsvoorzieningen. Extra, want de PvdA heeft hier
voor al 3 Y2 miljard gulden in 1990 opgevoerd. Waar
mee overigens wel - aldus Stevers tijdens een recent 
symposium over de Miljoenennota - zo'n 35 duizend 
ambtenaren de laan uit moeten worden gestuurd. Een 
zo grote opbrengst lijkt dan twijfelachtig, Of het moet 
gaan om een nog grootscheepser sanering van de over
heidsbureaucratie. De wachtgelden drukken immers 
ook weer op de begroting. Een bredere vluchtweg in 
deze richting lijkt de PvdA dus in conflict te brengen 
met de werkgelegenheidsdoelstelling. 
Voor een deel is dat echter schijn. Ook in de collectieve 
sector dient werkgelegenheid een afgeleide te zijn van 
behoefte-voorziening. In de aan die sector gewijde pa
ragraaf lijkt dat inzicht inderdaad door te breken. De 
veranderende leeftijdsopbouw noopt tot 'grote ver
schuivingen in de collectieve sector', waarvoor een 
'ontwikkelingsplan' moet worden opgesteld. Dat le
vert besparingen op in het onderwijs, zou je verwach
ten. Maar daarvan blijkt niets. In dat deel van het pro
gramma tel ik exact één besparingsvoorstel, tegenover 
vele beleidsintensiveringen. En deze laatste komen 
dan bovenop de extra uitgaven aan ouderenbeleid. 
Het ontwikkelingsplan blijkt dan ook 'in beperkte 
mate' (?) uit te monden in 'extra werkgelegenheid' . Bij 
de PvdA blijft het bloed kruipen waar het niet gaan 
kan. Of zal de praktijk toch sterker blijken dan de 
leer? In dat geval dreigt ook hier kiezersbedrog en ver
vreemdirig van de achterban. 

Tijdbom 
Over de grootste tijdbom onder het progranJma heb ik 
het dan nog niet gehad. Die ligt in de sfeer van de 
hoogste prioriteit: de herverdeling van arbeid. Op dat 
terrein wil de PvdA nogal wat. Een 36-urige werkweek 
al in 1986 en een 32-urige werkweek in 1990. Dat bete
kent een arbeidsduurverkorting van 2V2 procent per 
jaar, terwijl het CPB voor 1986 niet verder komt dan 
een magere één procent en de weerstanden bij werkge
vers èn werknemers toenemen. Toch rekent de PvdA 
hier op een toename van de werkgelegenheid met 264 
duizend arbeidsplaatsen. Daar bovenop moeten er 
dan nog 245 duizend banen bij komen doordat meer 
mensen in deeltijd gaan werken (een opvoering van de 
huidige trend met vijftig procent) dan wel vervroegd 
uittreden. 
Een ambitieus plan. Hoe is dat te realiseren? Zonder 
steun van sociale partijen lukt dat in elk geval niet. De 
opstellers van het programma lijken zich daarvan be
wust. 'Een nieuwe regering', zo wordt al in de inlei
ding benadrukt, 'zal de maatschappelijke dialoog 
moeten herstel/en, maatschappelijke organisaties niet 
voorbijlopen, niet met de rug naar de vakbeweging 
staan, ernstig moeten streven naar een zo groot moge
lijke consensus, ook tussen werkgevers en werkne
mers. ' In het programma zelf wemelt het vervolgens 
van het overleg. Artikel 2.0.56: het meerjarig over-
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heidsbeleid wordt in overleg met maatschappelijke or
ganisaties en groeperingen ontwikkeld. Artikel 
2.0.62: met centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers wordt een 'sociaal akkoord' afgesloten. 
Artikel 2.4.7: in technologie-overeenkomsten wordt 
de rol van vakbeweging en ondernemingsraden met 
betrekking tot werkgelegenheidsaspecten vastgelegd. 
Artikel 2.12.8: in de collectieve sector moet onderhan
deld worden over 32-uursbanen. 
Klap op de vuurpijl is dan artikel 2.12.10: 'Voortgang 
in het atv-proces moet bevorderd worden door op cen
traal niveau in een sociaal contract tot meerjarige af
spraken tussen overheid en de centrale organisaties 
van werkgevers en werknemers te komen over aard, 
tempo en financiering van arbeidstijdverkorting. ' En 
om het nog mooier te maken wordt in artikel 2.13.27 
nog eens de 'onderhandelingsvrijheid van werkgevers 
en werknemers inzake arbeidsvoorwaarden in ruime 
zin' vastgesteld. Dat daar, volgens artikel 2.13.31, 
ook de overheidsinvesteringen toe zouden behoren, 
zal wel op een misverstand berusten (zoals het ook niet 
de bedoeling kan zijn dan in de paragraaf over ar
beidsintensivering een 'gefaseerde verschuiving naar 
de factor kapitaal' wordt bepleit). Maar wat de ar
beidsduurverkorting betreft is er een fraai ogend har
moniemodel uitgestald. 
De vraag is alleen wat de overheid de sociale partijen 
in al dat overleg te bieden heeft. Heel weinig, naar het 
mij voorkomt. De werkgevers komen er al helemaal 
bekaaid af. Voorzover het lukt de collectieve lasten te 
verlichten, komt dat hen in elk geval niet ten goede. En 
de afzetvergroting ten gevolge van het overheidsinves
teringen-programma lijkt een schrale troost voor de 
bijna complete afschaffing van de WIR. In het pro
gramma wordt dan ook de meeste sier gemaakt met de 
herbezetting van vijftig procent in de marktsector, 
waardoor bedrijven hun rendementen zouden kunnen 
opvijzelen (overigens ten behoeve van meer arbeids
duurverkorting in de toekomst). Maar afgezet tegen 
de huidige veel lagere herbezetting, is dat niet veel 
meer dan een fopspeen. 
En de werknemers? Die moeten over de streep getrok
ken worden met koopkrachthandhaving gedurende 
het hele traject van arbeidsduurverkorting. Dat lijkt 
aantrekkelijk, maar ook hun organisaties zullen eerst 
willen weten hoe dat gefinancierd wordt. En naarmate 
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die onzekerheid groter is, zal ook daar het enthousias
me voor de PvdA-plannen minder zijn . Daar komt 
nog bij dat de beoogde arbeidsintensivering eveneens 
een loondrukkend effect zal opleveren. Weliswaar wil 
de PvdA óók nieuwe technologieën benutten, maar 
waar dat lukt ligt slechts een nog lagere herbezetting in 
het verschiet. Kortom: ook de werknemers zullen hun 
huid duurder verkopen dan in het PvdA-programma 
wordt verondersteld. 
Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat in 
de PvdA stemmen opgaan om de arbeidsduurverkor
ting wettelijk te regelen, en dus aan partijen op te leg
gen. Zo'n voorstel is echter even wereldvreemd als be
grijpelijk. Hoe zouden bij voorbeeld - om maar wat 
te noemen - de organisatorische consequenties en een 
redelijke herbezetting afgedwongen moeten worden. 
Veel waarschijnlijker is dat de PvdA in de politieke 
praktijk terugvalt op artikel 2.13.35 waarmee het hele 
harmoniemodel op z'n kop wordt gezet . Daarin staat 
namelijk dat de overheid voor de koppelingen en de 
werkloosheidsbestrijding een 'eigen verantwoorde
lijkheid ' heeft, 'in het bijzonder bij het ontbreken van 
een akkoord tussen werkgevers en werknemers' . En 
dit laatste is waarschijnlijk zo lang die overheid met le
ge handen aan het overleg deelneemt. Hier ligt niets 
meer of minder dan de aloude geleide loonpolitiek op 
de loer. Wat er dan overblijft van de herverdeling van 
arbeid laat zich raden . 

Congressen kopen geen vliegtuigen, heeft Vredefing 
eens gesnierd. Parafraserend op die uitspraak kan wor
den vastgesteld dat congressen ook geen consistente 
programma's schrijven. En misschien hoeft dat ook 
niet. Misschien is het veel belangrijker dat die pro
gramma's in verkiezingstijd het partijkader motiveren 
en mobiliseren. Voor nuanceringen blijft dan weinig 
ruimte over. Het risico zit alleen in het boemerang-ef
fect na de verkiezingen, als bewindslieden aan de letter 
van het programma opgehangen dreigen te worden. 
Om dat tegen te gaan zou in de definitieve versie het 
tijdselement beter uit de verf kunnen komen. Wat 
heeft voorrang boven wat? In de huidige economische 
situatie kan alles nou eenmaal niet op elkaar gestapeld 
worden. Enig water in de (rode) wijn is dan onvermij
delijk om de toekomst niet alleen aan de bolwerken 
van behoudzucht te laten. 
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Selectieve groei en energiebeleid 

In 1976 werd door de toenmalige Minister van Econo
mische Zaken Lubbers de Nota inzake de Selectieve 
Groei I uitgebracht. In de inleiding van die nota wordt 
gesteld dat het bij selectieve groei gaat om twee hoofd
thema's: continuïteit en selectiviteit. Bij de continuï
teit is volledige en volwaardige werkgelegenheid de 
centrale doelstelling. Bij de selectiviteit gaat het erom 
dat de belangen van milieubehoud, ruimtelijke orde
ning, zuinig beheer van grondstoffen en energie als
mede betere kansen voor de ontwikkelingslanden tot 
hun recht komen. 
Vaak wordt het begrip selectieve groei wat beperkter 
geformuleerd; wordt selectiviteit vooral gedefinieerd 
als het 'sparen' van grondstoffen, energie, natuur en 
milieu. Dit korte commentaar beperkt zich ook daar
toe: selectief is niet een eenduidig, precies te omschrij
ven begrip. Vandaar ook dat vanaf het begin de beoor
deling vooral is geweest de mate van selectiviteit. Wat 
heeft prioriteit: de selectiviteit of de groei. 
Het is duidelijk dat het milieu de uiteindelijke grenzen 
aan ons economisch beleid stelt. Daar is iedereen van 
overtuigd. Maar waar die grens ligt is (en blijft?) een 
vraag. In ieder geval kan niet uitgeprobeerd worden 
waar die grens ligt. Deze benadering van het milieu als 
randvoorwaarde houdt wel het gevaar in dat de aan
wezig geachte ruimte wordt opgevuld. Bij het toene
men van economische activiteiten leidt dit dan snel tot 
een toeneming van de vervuiling. Een effectieve nor
mering om verdere milieu-aantasting te beperken is 
dus geboden. Van groot belang is daarom de meer of
fensieve kant van het milieubeleid, te weten het stimu
leren van de gewenste ontwikkelingen. Dit kan leiden 
tot een impuls voor technologische vernieuwing . 
Het ontwerp-verkiezingsprogramma is duidelijk ge
richt op selectieve groei. Nauwkeuriger zou echter 
moeten worden nagegaan of alle wensen te realiseren 
zijn bij een investeringsprogramma van acht miljard, 
dat zowel stadsvernieuwing, energiebesparing, verbe
tering van infrastructuur en milieu (onder andere bo
demsanering) omvat. Alleen al de slib- en bodemsane
ring die volgens het programma terecht versneld moet 
worden zal grote investeringen vergen. 
Ook het energiebeleid zoals dat voorgesteld wordt kan 
nogal wat financiële offers van de overheid vragen. 
Als voorbeeld kan dienen de uitspraak dat investerin
gen in energiebesparingen en duurzame energiebron
nen, zonodig door financiële prikkels van overheids
wege, aantrekkelijker dienen te zijn dan die in tradi
tionele energiedragers (bedoeld zal met dit laatste zijn 
traditionele vormen van energieproduktie). De bedoe
ling is goed: stimuleren van energiebesparing en duur- · 
zame energiebronnen. De uitwerking is slecht, want 
elke ook zeer onrendabele investering zou zwaar ge-

subsidieerd moeten worden of op de traditionele vorm 
van energieopwekking (een centrale bij voorbeeld) 
zou een hoge heffing gelegd moeten worden. Dat laat
ste leidt tot hogere energieprijzen en dat kan in strijd 
komen met het terughoudend beleid ten aanzien van 
tarieven die invloed hebben op de woonlasten. Ook 
kan het dan veel geld kosten om de energie-intensieve 
bedrijven aan een concurrerend tarief te helpen, om 
twee belangrijke programmapunten te noemen. In
dien de komende jaren de gasprijs niet zou stijgen 
maar dalen wordt dit probleem verscherpt in die zin 
dat de ontwikkeling van alternatieven in een nog on
gunstiger positie komt. 
Nu wordt om aan extra inkomsten te komen nogal ge
makkelijk uitgegaan van een extra inzet van aardgas. 
De vraag is niet zozeer of er voldoende gas is (dat is er), 
maar waar moet dat op zo korte termijn ingezet wor
den? Geen of weinig gebruik maken van het omge
bouwde kolenvermogen dat is opgesteld? Wie draagt 
daar dan de lasten van? Onderzoek naar de mogelijk
heden van extra aardgasinzet in 1990 zal moeten uit
wijzen of het kan en zo ja of het dan wel tot het ge
wenste resultaat, hogere inkomsten, leidt in verband 
met mogelijke prijsdrukkende effecten. 
Hoewel op zich zelf de milieuparagraaf wel uitvoer
baar lijkt, kunnen een aantal punten wel leiden tot een 
flinke bureaucratisering. Als het programma wat min
der detaillistisch zou zijn en zich zou beperken tot de 
doelstellingen en de belangrijkste instrumenten om die 
doelen te bereiken zou het resultaat van een actief, 
creatief milieubeleid wel eens groter kunnen zijn dan 
met de huidige voorstellen. Natuurlijk vraagt de zorg 
om het milieu ook om nieuwe bedrijvigheid (waarom 
een keuze voor nieuwe bedrijvigheid?) die gericht is op 
het hergebruik van afval- en reststoffen. Maar voorop 
zou moeten staan dat het beleid gericht wordt op be
perking van afvalstoffen, bijvoorbeeld door proces
vernieuwing, en verlenging van de levensduur van 
(duurzame) consumptiegoederen, die het liefst ook 
nog eenvoudig te repareren zijn. 
Een goed energiebeleid kan bijdragen tot een vermin
dering van de milieu-aantasting, maar het energiebe
leid tot onderdeel van het milieubeleid maken doet 
geen recht aan de sociaal-economische aspecten van 
het energiebeleid. Wie de energieparagraaf goed tot 
zich laat doordringen ziet hoe groot de economische 
effecten kunnen zijn. Alleen al de aardgasprijsver
anderingen kunnen, gezien onze grote afhankelijk
heid van aardgas de economische ontwikkeling sterk 
beïnvloeden. Dalende prijzen leiden tot mindere over
heidsinkomsten, tot het minder aantrekkelijk zijn van 
het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen, tot 
het verminderen van investeringen in energiebesparing. 
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Het voorgestelde energiebeleid zoals besparing, ont
wikkeling van duurzame energiebronnen, bevorderen 
van decentraal energiebesparend vermogen zal bijdra
gen aan het ontwikkelen van nieuwe energietechnolo
gieën en een schoner milieu. Dat is een goede zaak en 
zeker als de regionale distributiebedrijven een actief 
beleid voeren op dit gebied. Indien de warmtekracht
koppeling vooral door particulieren tot stand wordt 
gebracht, moet er wel op gelet worden dat voor de 
openbare voorziening niet slechts het duurste deel van 
de elektriciteitsopwekking over blijft. Die situatie is 
nu nog niet aanwezig, maar zou bij een sterke toename 
van elektriciteitsopwekking door particulieren wel 
kunnen ontstaan. Een nader onderzoek naar het ver
delen van de lusten en lasten, het eerlijk delen, zou ze
ker op zijn plaats zijn. De openbare nutsbedrijven 
zouden mijns inziens dezelfde financiële tegemoetko
ming moeten krijgen als particulieren bij investeren in 
energiebesparing en duurzame energiebronnen. 
Opvallend is dat aan het belangrijke punt van de ener
gieopslag slechts aandacht wordt besteed onder Wa
terstaat. Naar het Plan-Lievense en OPAC wordt 
reeds onderzoek verricht. Ook andere opslagsystemen 
ten behoeve van de elektriciteitsproduktie behoeven 
aandacht. Daamaast lijkt warmteopslag zeer aantrek
kelijk om zowel stadsverwarming als zonne-energie 
economisch rendabel te maken. 
Uitgaande van de twee procent economische groei die 
gehanteerd wordt kan het sluiten van de bestaande 
kerncentrales niet worden gefinancierd. Datzelfde 
geldt in feite voor het sluiten van UCN (overigens is dit 
geen kwestie van energiebeleid, maar van industriebe
leid). De vraag is ook of het geld gemoeid met het af
breken van deze twee activiteiten uit een oogpunt van 
selectieve groei niet beter besteed kan worden. Het 
ontwikkelen van nieuwe energie- en milieutechnolo-

gieën kan dan nog een extra duwtje krijgen. Het verbe
teren van de kwaliteit van ons toekomstig bestaan, het 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om in te spelen op 
de demografische veranderingen (ontspanning, ver
grijzing) zou een andere mogelijkheid zijn. 
Ook bij mogelijke extra-inkomsten uit aardgas zou de 
afweging gemaakt moeten worden tussen het alleen 
besteden aan het energiebeleid of het meer in het alge
meen gebruiken ter versterking van onze economische 
structuur of van het milieu. 
Wie selectief wil groeien zal open moeten staan voor 
technologisch vernieuwen op veel fronten tegelijk, 
daarbij goed lettend op de negatieve kanten van som
mige ontwikkelingen, maar vooral ook zoekend naar 
de onvervulde behoeften. Een koppeling van weten
schap en technologie kan stimulerend werken, of daar 
nu een heel departement voor opgericht wordt of niet. 
De paragraaf industriepolitiek sluit goed aan op die 
van energie- en milieubeleid. De mogelijkheden om in
vesteringen te stimuleren die gericht zijrt op het ver
minderen van de milieubelasting of het zuiniger ge
bruik van energie en grondstof worden niet concreet 
uitgewerkt. Dat kan buiten het verkiezingsprogram 
om gebeuren, waarbij vooral gedacht zou moeten 
worden aan het oplossen van de niet-financiële knel
punten. 
Het programma biedt wat de selectieve groei betreft, 
met alle kritiek die mogelijk is op onderdelen en het 
hier en daar te weinig inspelen op en uitgaan van ver
anderingen (zoals bij het onderdeel ruimtelijke orde
ning), voldoende mogelijkheden voor de PvdA om te 
komen tot een eigen nieuw industrieel elan, waar naast 
werk ook het eerlijk delen hoge prioriteit houdt. 

Noten 
I. Tweede Kamer, zitting 1975-1976, stuk nr. 13955. 

Veiligheidsparagraaf zonder voldoende 
samenhang 

Zou iedere lezer van het verkiezingsprogramma weten 
wat 'een vierkant getuigd zeilend opleidingsschip' is? 
Als het aan de PvdA ligt, krijgt Nederland er de be
schikking over. Dan weten we meer, Jan Schaefer als 
captain Baines van de Onedin-lijn, de onvergetelijke 
VARA-serie. De opdracht tot de bouw zal in Neder
land plaatsvinden, zo gaat het programma verder. 
Hetgeen voor de hand ligt, tenzij men veronderstelt 
dat de zetel van ons parlement binnenkort naar het 
buitenland zal worden verplaatst. Bedoeld zal zijn, 
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dat onder het motto 'Koopt Nederlandse waar, dan 
helpen we elkaar' het schip op een Nederlandse werf 
gebouwd moet worden. Goed, het is een kleinigheid, 
een ongelukkige formulering en wie daarop let is een 
kniesoor, maar ik ben nu eenmaal een kniesoor. 'Meer 
vrede en veiligheid worden bereikt door positieve ver
anderingen in politieke, economische en militaire ver
houdingen. ' Zou er werkelijk iemand zijn, die meent 
dat deze fraaie doeleinden door negatieve veranderin
gen bereikt kunnen worden? 
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Dit zijn dus de vragen, die ik hier aan de orde wil stel
len: welke is volgens het verkiezingsprogramma de in
ternationale, politieke en militaire situatie, die uit 
oogpunt van vrede en veiligheid nagestreefd moet 
worden; is deze 'ideale' situatie naar mijn mening wer
kelijk nastrevenswaardig en zijn de middelen, die 
voorgesteld worden om die situatie te bereiken toerei
kend of hebben zij slechts een averechts effect? 
Uit de paragraaf Vrede en Veiligheid wordt duidelijk, 
dat gestreefd wordt naar een kernwapenvrij Europa, 
waarin de militaire bondgenootschappen slechts be
schikken over een beperkte conventionele bewape
ning, die zowel naar aard van de wapensystemen als 
naar gehanteerd strategisch concept strikt defensief is. 
De keuze voor dit Europese veiligheidssysteem vloeit 
enerzijds voort uit de principiële erkenning van de 
noodzaak democratische waarden in bondgenoot
schappelijk verband te verdedigen en wordt ander
zijds bepaald door de wetenschap, dat in het nucleaire 
tijdperk militaire inspanning uitsluitend op oorlogs
voorkoming gericht kan zijn. Opheffing van de mili
taire bondgenootschappen (wel een doelstelling van 
Eerlijk Delen uit 1982) wordt niet in het vooruitzicht 
gesteld, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met de 
principiële afwijzing van totalitaire maatschappijvor
men. Hoe deze principiële afwijzing te rijmen valt met 
de 'uiteindelijke overbrugging van de tegenstellingen 
tussen NAVO en Warschau Pact', kennelijk het alter
natief voor 'opheffing', blijft onduidelijk, als het 
daarbij niet gaat om meer dan 'vreedzame coeJdsten
tie', het bevorderen van samenwerking op allerlei ter
rein zonder de eigen waarden op te geven : In ieder ge
val is het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO 
zo'n vanzelfsprekendheid, dat de kwestie niet eens in 
het programma wordt aangeroerd, terwijl in Eerlijk 
Delen nog werd gesproken over een 'kritisch'lidmaat
schap. 
Mogen de contouren van dit Europese veiligheids
systeem op het eerste gezicht duidelijk lijken, bij nader 
inzien blijven er toch nogal wat vragen over . Behoort 
de Sovjet-Unie bij voorbeeld tot dit kernwapenvrije 
Europa ofwordt dat slechts gevormd door de West- en 
Middeneuropese landen, om deze opnieuw in zwang 
geraakte terminologie maar weer eens te gebruiken? 
Dit laatste zal wel bedoeld zijn, maar dan dient men 
zich rekenschap te geven van en een oplossing te vin
den voor de omstandigheid, dat het kernwapenvrije 
(West-)Europa bedreigd blijft door de kernwapens, 
die in de naburige Sovjet-Unie staan opgesteld. Een 
andere, hiermee samenhangende vraag is hoe dit Euro
pese veiligheidssysteem ingepast wordt in de ruimere 
context van de Oost-West betrekkingen. 
Antwoorden op deze vragen worden niet rechtstreeks 
gegeven, maar zijn wel af te leiden uit het verkie
zingsprogramma. Belangrijk hierbij zijn de opmer
kingen over de wenselijkheid van wederzijdse no-first 
use verklaringen, van vermindering van strategische 
en middellange-afstandswapens, van het bestendigen 
van het ABM-verdrag, dat een verbod op anti-raket
systemen behelst, en van het afwijzen van het Strate
gisch Defensie Initiatief. Even belangrijk is dat in het 
verkiezingsprogramma niet gerept wordt over een 

kernwapenvrije wereld, ook niet als zeer lange termijn 
doelstelling. Uit een en ander kan geconcludeerd wor
den, dat de PvdA in het verkiezingsprogramma, zon
der het nadrukkelijk te zeggen; opteert voor het con
cept van minimale afschrikking als minst slechte 
oplossing voor het nucleaire dilemma. I De PvdA er
kent met andere woorden de onvermijdelijkheid van 
het bezit van kernwapens als middel om het gebruik 
van kernwapens door de tegenstander uit te sluiten.2 

Het benadrukken van de wenselijkheid van wederzijd
se beloften om niet als eerste kernwapens te gebruiken 
heeft immers alleen werkelijk betekenis , wanneer men 
de onvermijdelijkheid van het bezit van kernwapens 
erkent. 
Het veligheidsstelsel, dat de PvdA expliciet en impli
ciet in het verkiezingsprogramma ontvouwt, ziet er 
dus als volgt uit. In een kernwapenvrij Europa be
schikken de militaire bondgenootschappen enerzijds 
over een beperkte conventionele bewapening, die zo
wel naar aard van de wapen systemen als naar gehan
teerd strategisch concept strikt defensief is, en ander
zijds, in handen van de twee supermachten, over een 
minimaal nucleair vermogen, juist toereikend om het 
gebruik van kernwapens door de ander af te schrikken 
en om het kernwapenvrij en -veilig bHjven van Europa 
te garanderen. J 

De vraag is vervolgens in hoeverre dit stelsel voldoet 
aan de eisen, die naar mijn mening aan iets dergelijks 
gesteld mogen en moeten worden . Doorslaggevend 
daarbij is mijn opvatting, dat het er op aankomt elke 
vorm van oorlog, nucleair zowel als conventioneel, in 
Europa te voorkomen. Gezien de strategische ligging 
van Nederland aan de toegangspoort tot Europa en 
gezien de graad van urbanisatie en industrialisatie zal 
ook elke vorm van conventioneel conflict van enige 
omvang desastreus zijn . De chemische industrie in het 
Rijnmondgebied, als toevoerhaven van miHtaire ver
sterkingen een eerste doelwit in een conventioneel con
flict, zal een chemisch wapen van genocidale afmetin
gen blijken te zijn . Het aanvaarden van het risico van 
een conventionele oorlog is in de huidige omstandig
heden geen aanvaardbaar alternatief voor de nacht
merrie van nucleaire afschrikking . 
Zonder dat hfer nader uit te werken lijkt het me verde
digbaar, dat het beoogde stelsel in beginsel aan het zo 
juist omschreven criterium voldoet. Tegelijk is ook 
duidelijk, dat een dergelijk stelsel pas in een verre toe
komst werkelijkheid zal worden. Des te belangrijker 
wordt dan de vraag in hoeverre de maatregelen, die 
men thans voorstelt te nemen, voldoen aan het eerder 
omschreven criterium: vergroten dan wel verkleinen 
zij de kans op het uitbreken van oorlog, nucleair zowel 
als conventioneel , in Europa. Ik ben daar niet geheel 
van overtuigd, niet omdat de voorgestelde maatrege
len, zoals het streven naar een kernwapenvrij Europa 
of naar een beperkte, strikt defensieve conventionele 
bewapening, op zich genomen verwerpelijk zouden 
zijn, maar omdat zij samenhang ontberen. En juist 
die samenhang, of het ontbreken daarvan, kan beslis
send zijn voor de vraag in hoeverre de kans op oorlog 
toe dan wel afneemt. Een extreem voorbeeld ter bepa
Hng van de gedachten: een gedenucleariseerd, strikt 
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defensief georiënteerd West-Europa, dat zich gehou
den weet aan een no-first use verklaring, schept de mo
gelijkheid van een lang gerekt en dus desastreus con
ventioneel conflict op Westeuropees grondgebied. De 
Sovjet-Unie, evenals de Verenigde Staten trouwens, 
hoeft in dat geval noch conventionele aanvallen op het 
eigen grondgebied, noch ook nucleaire vergelding te 
vrezen. In een dergelijke situatie is de kans op uitbre
ken van een conventionele oorlog groter dan in het ge
val, wanneer de Sovjet-Unie een afgemeten nucleaire 
vergelding te vrezen heeft op het moment dat een con
ventioneel conflict in West-Europa naar het oordeel 
van de Westeuropeanen rampzalige vormen gaat aan
nemen. Dit betekent, dat uit oogpunt van oorlogs
voorkoming sterke beperking van de conventionele 
bewapening, aanvaarding van een strikt defensieve 
strategie en afschaffing van tactische kernwapens, 
waar ik overigens een voorstander van ben, het uit
spreken van een no-first use verklaring onaantrekke
lijk maakt, zolang opgesomde maatregelen niet op ba
sis van wederkerigheid worden genomen. Het uitspre
ken van een no-first use verklaring zou met andere 
woorden niet het begin, maar het eindpunt moeten 
zijn van een ontwikkeling die inzet met het afschaffen 
van tactische nucleaire wapens en beperking van de 
conventionele bewapening. 
Het zou onjuist zijn te beweren, dat het verkiezings
programma geheel voorbij gaat aan het belang van de 
juiste samenhang tussen de opgesomde beleidsonder
delen. Met zoveel woorden wordt gesteld, dat 'ver
mindering van kernwapens gepaard dient te gaan meI 
beperkingen ten aanzien van de conventionele bewa
pening', terwijl intensivering en uitbreiding van de 
MBFR onderhandelingen, gericht op het verminderen 
van de troepensterkte in Centraal-Europa, wordt be
pleit. De ongecIausuleerde omarming van de no-first 
use verklaring doet me echter weer twijfelen aan de 
mate, waarin de samenstellers van het verkiezingspro
gramma en zijn toekomstige uitvoerders van het be
lang van de juiste samenhang tussen de verschillende 
beleidsonderdelen doordrongen zijn . Is men dit niet, 

dan loopt men het risico ondanks alle goede bedoelin
gen het doel van 'meer vrede en veiligheid ' te missen . 
Nog een kleine quiz tot slot. Lees de volgende twee ali
nea's aandachtig: 
1. 'Nederland dient kernwapenvrij te worden, maar 
zodanig, dat hel een kernwapenvrij Europa naderbij 
brengt. Dal houdt een principe-uitspraak in om te ko
men lol de de-nuclearisering van het grondgebied en 
de strijdkrachten van Nederland. ' 
2. 'Om een dergelijk beleid te bevorderen zal Neder
land ( . . .) zijn kerntaken beëindigen, waarbij het tem
po bepaald wordt door het naderbijbrengen van een 
kernwapenvrij Europa'. 
Geef het fundamentele verschil aan tussen I en 2 en 
geef tevens aan welk van de twee zinsneden afkomstig 
is uit Eerlijk Delen en welk uit De toekomst is van 
iedereen. Oplossingen naar M.J. Faber, onder de goe
de inzenders worden tien reizen op het Nederlandse 
'vierkant getuigde zeilende opleidingsschip' verloot. 

Noten 
I. Voor een uiteenzetting van het concept van minimale af

schrikking zij verwezen naar mijn , 'Kernbewapening, 
ontwapening, wapenbeheersing en veiligheidsbeleid ' in: 
Acta Politica, jan . 1985, p. 66 e. v. In dit artikel kan men 
tevens argumenten vinden voor de stelling, dat gegeven 
de onmogelijkheid van volledige uitbanning van kernwa
pens (de menselijke kennis om ze te vervaardigen kan nu 
eenmaal niet ongedaan gemaakt worden) aanvaarding 
van het concept van minimale afschrikking de minst 
slechte benadering van het nucleaire vraagstuk is. 

2. Indachtig Rölings dictum , dat kernwapens onbruikbaar 
zijn wegens hun enorme vernietigingskracht , maar tege
lijk onmisbaar om de tegenstander van die onbruikbaar
heid overtuigd te houden, B.V. Röling, Vredes weten
schap. Inleiding tot de polemologie, 1981, p. 77-9 . 

3. Zie voor de noodzakelijkheid van een dergelijke garantie 
van alle kernwapenmogendheden en voor een waarschu
wing tegen al te grote verwachtingen ten aanzien van het 
totstandbrengen van een kernwapenvrij Europa mijn ' De 
valkuilen van een kernwapenvrij Europa' in: Socialisme 
en Democratie, april 1984, p . l2ge. v. 

De centralisatiegeest terug in de fles? 

Het ontwerp-verkiezingsprogramma '86-'90 heb ik 
met de vraag in mijn achterhoofd doorgelezen, of de 
geest van de centralisatie ooit weer in de fles is te krij
gen. Misschien is het goed eerst uiteen te zetten waar
om ik denk, dat de partij dat zou moeten willen. 
Toen sommige van onze landelijke politici nog in de 
lokale politiek zaten Ue zou het soms niet zeggen) 
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moeten zij kennis gemaakt hebben met de geldmidde
len van de gemeente, en de bronnen van die middelen. 1 

Drie bronnen zijn te onderscheiden: de eigen in
komsten (bij voorbeeld heffingen en belastingen), de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de veel
soortige uitkeringen van de diverse departementen, de 
zogenaamde specifieke uitkeringen. Eind jaren zestig 
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werd onopgemerkt het punt gepasseerd, waarbij de 
specifieke uitkeringen samen meer dan de hf.!lft van de 
inkomsten van de gemeenten gingen vormen, maar het 
duurde nog ruim tien jaar voordat de gemeenten in de 
gaten kregen dat deze dominante positie een bedrei
ging van hun autonomie was gaan vormen. 2 Wat in 
het klein telkens als 'succes' werd en wordt ervaren 
- het binnenslepen van (meer) geld voor een bepaald 
doel - blijkt bij elkaar genomen een slopende ziekte 
te zijn. Er was een onoverzichtelijke brij van procedu
res, voorwaarden, normstellingen, toetsingscriteria en 
wat al niet ontstaan, die de machtsverhoudingen in 
bestuurlijk Nederland danig verstoorde. Daarbij zijn 
vier verstoringen te onderscheiden, die elkaar onder
ling versterken. 
Allereerst heeft door de dominante positie van de spe
cifieke uitkeringen in de geldmiddelen van de gemeen
te, een machtsverschuiving van de gemeenten naar (de 
vakdepartementen van) het Rijk plaatsgevonden van 
ongekende omvang. Ongekend in die zin, dat bij een 
democratie verwacht mag worden, dat een dergelijke 
verschuiving uitsluitend plaatsvindt op grond van ex
pliciete politieke besluitvorming. Het tegendeel is het 
geval geweest. 
Ten tweede heeft zich een machtsverschuiving binnen 
de gemeentebesturen voltrokken, die al evenmin geba
seerd is geweest op expliciete politieke besluitvorming. 
Een 'vak'-wethouder met 'eigen' geld van het Rijk is 
voor dat deel van het wethouders-handwerk min of 
meer onaantastbaar geworden voor collega wethou
ders, en met name voor de wethouder van financiën. 
De wethouder moet immers aan de voorwaarden van 
Den Haag voldoen. Integrale afweging van die speci
fieke activiteiten binnen het kader van àlle gemeente
lijke activiteiten wordt hierdoor geblokkeerd en zo'n 
wethouder kàn dan ook met vrucht blokkeren. 
Ten derde: in het kielzog van deze twee verschuivingen 
heeft ook de bureaucratie zich versterkt: meer ambte
naren op de vakdepartementen, doorkneed in de voor
waarden enzovoort van 'hun' uitkering; evenzo meer 
ambtenaren op gemeentelijk niveau ter versterking 
van de wethouder in de onderhandelingen met Den 
Haag en ter bewaking van de uitvoering van alle aan 
de uitkering verbonden voorwaarden. Illustratief in 
dit verband is mijn eigen ervaring geweest, waarbij ik 
mij de dekking van de begroting van een stichting voor 
een bepaalde sociaal-culturele activiteit moest laten 
uitleggen: hoewel meestal de activiteiten globaal de
zelfde bleven, moesten er andere namen aan gegeven 
worden op instigatie van de gemeentelijke ambtenaar. 
De voorwaarden van een aantal Rijksbijdrageregelin
gen waren immers gewijzigd. Om de gemeentelijke 
bijdrage aan de stichting zeker te stellen was enig loven 
en bieden en wijziging van omschrijvingen nodig . Zo 
stelde de gemeente de Rijksbijdrage weer zeker. Een 
tijdvretende bezigheid zowel voor veel vrijwilligers, 
die zich met een geheel andere bedoeling in wilden zet
ten, als voor de betrokken gemeente-ambtenaren. De 
waarde van deze tijdpassering voor het vormgeven 
van het Rijksbeleid mag zeer zeker betwij feld worden. . 
Op deze wijze heeft tussen de gemeente en de afnemers 
van subsidies, binnen de gemeentelijke verhoudingen, 

en tussen de gemeenten en het Rijk de overlegcultuur 
het moeten afleggen tegen de onderhandelingscultuur . 
De Haagse ziekte - want dat vind ik het in veel geval
len - heeft zich door het hele land weten te versprei
den. 
Ten vierde: strikt geredeneerd zijn de lokale politieke 
verhoudingen ondergeschikt geworden aan de lande
lijke politieke verhoudingen op enig gegeven moment, 
ook als het gaat om beslissingen in de lokale politiek. 
En dat lijkt mij voor de partij een pijnlijke constate
ring. Zo vaak zitten we immers niet in de regering. On
ze partijgenoten op lokaal niveau, die daar via directe 
verkiezingen deelnemen aan het gemeentebestuur, 
worden op deze wijze geremd in het vormgeven van 
een progressief beleid, afl1ankelijk als zij zijn van an
dere politieke verhoudingen op landelijk niveau. Dat 
kan toch niet onze bedoeling zijn. 
Kortom: in mijn ogen is er genoeg reden om als partij 
de politieke wil te hebben de centralisatiegeest terug in 
de fles te brengen. 

Decentralisatie 
Terwijl de centralisatie via de specifieke uitkeringen 
zich stilzwijgend voltrok, werd de openbare bestuur
lijke discussie in Nederland vooral beheerst door het 
tegengestelde: de wens tot décentralisatie . Het aantal 
bestuurslagen moest beperkt blijven tot drie, maar 
over die drie - gemeenten, provincies en het Rijk -
moest een betere, evenwichtiger, verdeling van taken 
en bevoegdheden tot stand komen. De oplossingen 
werden gezocht in de richting van: samenvoeging van 
gemeenten om ze een beter bestuurlijk draagvlak te ge
ven; opsplitsing van provincies om ze kleiner maar 
sterker te maken en ze met name te laten functioneren 
op het terrein van de regionale problematiek; als 
sluitstuk overdracht van Rijkstaken aan gemeenten en 
provincies . Het geheel vormde één samenhangende vi
sie op de inrichting van bestuurlijk Nederland. 
Van die samenhang is inmiddels niets meer te bespeu
ren. Het enige element dat nog overeind is gebleven is 
de streeksgewijze gemeentelijke herindeling. Een aan
tal van die herindelingen heeft inmiddels zijn beslag 
gekregen, en de planvorming voor nieuwe herindelin
gen vordert langzaam maar gestaag. Van provinciale 
splitsingen is het niet gekomen. Het laatste rudiment 
van deze gedachtengang - het Openbaar Lichaam 
Rijnmond - hangt (ten onrechte!) aan een zijden 
draad . De overdracht van Rijkstaken, die moest lei
den tot een werkelijke volume-uitbreiding van taken 
en bevoegdheden van de lagere overheden onder ge
lijktijdige 'afslanking' van het Rijkstakenpakket is 
niet goed van de grond gekomen en de discussie er over 
is inmiddels door de financiële nood sterk van karak
ter veranderd . Die karakterverandering heeft zich niet 
weerspiegeld in ander woordgebruik: nog steeds héét 
het decentralisatie, maar het is allang niet meer het be
vlogen begrip. 
Voorstanders van decentralisatie zijn in alle partijen te 
vinden, verklaarde tegenstanders een zeldzaamheid. 
De meest voorkomende combinatie van argumenten 
is: 'Ik ben een voorstander van decentralisatie, alleen 
in dit geval ben ik er tegen, omdat . . . '. Wil men door 

socialisme en democratie 
nummer 11 

343 november 1985 



socialisme en democratie 
nummer 11 
november 1985 

die redenering heen kunnen breken, dan zal de betrok
ken bewindspersoon een stevige politieke rugdekking 
van de partij moeten hebben, ook tegen eigen partijge
noten. Een dergelijke rugdekking kan het beste in de 
vorm van taakstellende afspraken. Dat type afspraken 
wordt over het algemeen gemaakt in een regeerak
koord. En de inzet voor een op te stellen regeerak
koord wordt door partijen ontleend aan het verkie
zingsprogramma. Wat er op dat punt van ons eigen 
ontwerp-verkiezingsprogramma is te verwachten is 
helaas nogal mager. Zorgelijker nog: het is minder, 
dan op grond van het vorige programma, Eerlijk De
len, was te verwachten. 

Gemeentefonds - het gaat om meer dan geld alleen 
Ik heb in het ontwerp-programma gezocht naar pun
ten , die als basis zouden kunnen dienen voor het for
muleren van taakstellende afspraken in een (even
tueel) regeerakkoord. Wordt er door ons bepleit te ko
men tot planmatige decentralisatie en wordt er door 
ons bepleit tot planmatige sanering van specifieke uit
keringen te komen ten gunste van de algemene uitke
ring uit het Gemeentefonds? 
Persoonlijk - maar het is uiteraard een kwestie van 
smaak - vond ik de meest hoopvolle passage uit Eer
lijk Delen de volgende: 'Nieuwe specifieke uitkeringen 
worden slechts onder stringente voorwaarden toege
staan, bestaande worden gesaneerd, of ingepast in een 
brede doeluitkering. In het kader van het decentralisa
lieplan wordt een groot aantal taken en bevoegdheden 
overgeheveld naar provincies en gemeenten tegelijk 
met de middelen tot financiering. Dit gebeurt in prin
cipe via de fondsen (gemeentefonds resp. provincie
fonds) '. 3 Een dergelijke passage is in het nu voor
gestelde ontwerp-programma niet meer te vinden. Het 
blijft steken in intenties en weinig goeds belovende 
zinnetjes als 'De geldmiddelen worden aan gemeenten 
beschikbaar gesteld zonder bureaucratische romp
slomp, met rapportage achteraf'. 4 Rapportage achter
af? Dat kan alleen maar duiden op méér specifieke uit
keringen. De normale verantwoording van het beleid 
op lokaal niveau vindt plaats in de gemeenteraad . Het 
(bange) vermoeden, dat de programma-opstellers 
vooral aan specifieke uitkeringen (blijven) denken 
wordt bevestigd door de formulering van nogal wat 
programmapunten, bij voorbeeld: 'Het is wenselijk 
dat gemeenten in het kader van terugploegprojecten 
een grotere beleidsvrijheid hebben in het besteden van 
de daarmee gemoeide middelen, met rapportage 
achteraf'5 en ' Voor de aanleg van fietspaden dient een 
rijksbijdrageregeling tot stand te komen '. 
Een gunstige uitzondering - maar tegelijkertijd een 
bevestiging van mijn vermoedens - vormt het pro
gramma-onderdeel 'welzijn en volksgezondheid' . Ik 
citeer: 
3.2. 7. Specifiekefinancieringsregelingen moeten wor
den ondergebracht in brede sectorwetten, waarin acti
viteiten worden toegewezen aan gemeenten, provin
cies en rijk. 
3.2.8. In een welzijnswet moeten activiteiten die zijn 
toebedeeld aan gemeenten en provincies volledig wor
den gedecentraliseerd. 
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3.2.9. Ook voor de noodzakelijke inhoudelijke ver
nieuwing gericht op een integraal eerste-lijnsbeleid 
moet de gemeente de verantwoordelijkheid voor plan
ning en financiering krijgen. 
3.2.10. Hiervoor is een financieringskader noodzake
lijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar financiering uit 
de algemene middelen. 
Het gunstige element zit in de voorkeur voor 'algeme
ne middelen', dat ik vertaal als financiering uit provin
cie- en gemeentefonds (die daartoe uiteraard middelen 
uit de specifieke uitkeringen overgeheveld krijgen). 
Het angstige zit in de invoering van het begrip 'volledi
ge decentralisatie'. Je hebt kennelijk decentralisatie en 
volledige decentralisatie. 
Van het brede uitgangspunt voor het hele Rijksbeleid 
in het vorige programma is 'volledige' decentralisatie 
nu teruggedrongen in de hoek van het sociaal-culture
le welzijnsbeleid. Van de algemene voorkeur voor de 
route via de fondsen is alleen nog de voorkeur over zo
als geformuleerd in punt 3.2.10. Die algemene voor
keur had uitgesproken moeten worden in hoofdstuk 1 
gewijd aan Binnenlands Bestuur en Justitie. De para
graaf 'gemeenten en provincies' bevat die voorkeur 
echter niet, hetgeen een verschraling van het beleid is 
ten opzichte van onze eigen opvattingen zo'n drie jaar 
geleden. 

Sanering specifieke uitkeringen 
De pogingen om de centralisatie-geest weer terug in de 
fles te krijgen zijn al weer zo 'n vijf jaar aan de gang. 
De partij heeft aan deze pogingen met wisselende 
overtuiging deelgenomen, maar onderscheidt zich 
hierin niet gunstig of ongunstig van andere partijen. 
In het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers- Van 
Aardenne staat taakstellend de afspraak, dat in de pe
riode 1984-1986 jaarlijks het aantal specifieke uitke
ringen zou worden teruggebracht met tien procent. 
Die saneringsoperatie vordert maar zeer moeizaam. 
Toch is de projectmanager van de operatie, P.J. Wel
ling van Binnenlandse Zaken, voorzichtig optimistisch 
over de uiteindelijke resultaten van zijn werk, zij het 
dat hij dan zijn blik vooruit richt naar de jaren na af
loop van het nu zittende kabinet. Onlangs maakte hiJ 
de tussenbalans op. 7 Hoewel zijn opdracht uitdrukke
lijk inhoudt het saneren van het aantal specifieke uit
keringen, en het welslagen van de operatie dus daaraan 
afgemeten moet worden, is het natuurlijk van meer be
tekenis om te bezien of de sanering er ook toe leidt, dat 
op lokaal niveau de verhouding tussen 'eigen geld' van 
de gemeente en 'specifiek' geld zich aan het herstellen 
is. Ook hij deelt overigens de mening dat het welslagen 
van zijn werk eigenlijk daaraan afgemeten moet wor
den. 
In mijn ogen is pas weer een redelijk uitgangspunt op 
lokaal niveau bereikt als de specifieke uitkeringen sa
men teruggedrukt zijn naar een niveau waar ze minder 
dan de helft van de inkomsten van de gemeente uitma
ken. Maar eigenlijk moet het nog verder terug . 
Welling geeft in zijn artikel een prognose met twee va
rianten voor de situatie in 1989: een maximale en een 
minimale variant. In de maximale variant heeft de 
operatie minimaal effect gehad: de specifieke uitke
Vervolg op pag. 364 



r-

'd 
1-

it 

!-

I

n 
). 
i
n 

d 
ie 
!-

Ie 
)

r-
1 

i

Ir 
is 
Ir 

Ie 
~. 

Ie 
h 

n 
!-

!-

t. 
1. 

l
h 
!t 
f
ij 
!-

t
n 
!-

it 
n 
'n 
n 
r-

P 
i-

!r 

i-

i

n 
Ie 
!-

----- --- -- - - -- , 

Poëzie in Nederland - kanttekeningen bij een 
klimaat 

Praktisch een jaar publiceert Socialisme en Democratie nu in elke aflevering een gedicht. Tussen het vele politie
ke proza waarin hopelijk doorgaans 'staat wat er staat' is het goed woorden te publiceren die meer zeggen dan 
hun gebruikelijke betekenis. Dat leek voldoende aanleiding om, nu het eerstejaar van dichterlijke bijdragen ten 
einde loopt, ook wat meer te zeggen over de stand van de poëzie in Nederland en haar actuele betekenis. Willem 
van Toorn schreef daartoe bijgaand artikel voor SenD. 

In het voorjaar van 1984 zakte een salonschip, ver
sierd met vlaggen en spandoeken, van Bazel naar Rot
terdam de Rijn af. Door een wat ongelukkige ingeving 
van een bekend Nederlands schrijver was het schip 
'Het narrenschip' gedoopt. Voor wie niet wist dat dat 
ook de titel is van een beroemd satirisch werk van Se
bastian Brant, kon dat gemakkelijk de suggestie wek
ken dat de schrijvers aan boord zichzelf als narren be
schouwden, of als gekken beschouwd mochten wor
den door wie dat maar wilde. De schrijvers waren af
komstig uit de Europese landen langs de Rijn, en de 
eerlijkheid gebied te zeggen dat een deel van hen ook 
wel enige aanleiding gaf tot dat misverstand. De orga
nisatoren gebruikten de schrijvers vooral als een soort 
showobjecten die voortreffelijke maaltijden geser
veerd kregen, in koetsjes door Bazel werden gereden, 
maar eigenlijk niets deden, behalve aan dek in de zon 
zitten en wat babbelen voor de televisiecamera's van 
het ZDF. 
Het waren, eerlijk is eerlijk, de Nederlandse schrijvers 
die het eerst genoeg kregen van het luxe-reisje en erop 
aan begonnen te dringen dat ze zouden kunnen doen 
waarvoor ze waren gekomen: hun werk voorlezen. De 
anderen leken dat (op een jonge Duitse schrijver na) 
eigenlijk een beetje onzin te vinden, alsof die Neder
landers zich op de voorgrond wilden dringen. Bij 
gesprekken bleek ook al gauw, dat de meeste buiten
landers ook minder gewend waren hun werk voor te le
zen, en stomverbaasd stonden als je ze vertelde over de 
grote belangstelling in Nederland voor voorlezende 
schrijvers. Driehonderd mensen in een zaal in de pro
vincie als daar een paar dichters voorlazen? Dat leek in 
Duitsland, Frankrijk of Zwitserland niet te bestaan. 
Net als in Nederland maakten de Nederlandse dichters 
(onder anderen Kouwenaar, Schierbeek, Bernlef, 
Campert, Buddingh', Faverey en ondergetekende) wel 
indruk toen het eindelijk tot voorlezen kwam. Enige 
verbazing wekte het, dat al die Nederlandse dichters 
voorlazen in een Duits dat varieerde van heel behoor
lijk tot uitstekend. 
Als je probeerde, met een objectief oor te luisteren, 
moest je vaststellen dat de Nederlandse poëzie die daar 
werd voorgelezen verreweg de interessantste was: min
der opgeblazen 'dichterlijk', gelaagder, interessanter 

van taal, minder anecdotisch, experimenteler. Som
mige buitenlanders vroegen zich verbaasd af, waarom 
die poëzie in het buitenland niet bekender was. Ja, dat 
vraag ik me ook wel eens af. 

Ballon en plastique 1 

Un ballon jaune en plastique un florin quinze 
nous a fait hier une belle surprise 
quand nous regardions la télé 
il roulait sur Ie balcon devant la salie à manger 
d'un coté à l'autre 
poussé par un vent violent 

des images de la bataille de Verdun 
la guerre des tranchées 
sans espoir sans issue 
n'ont pas réussi 
à Ie faire sortir 
de son circuit capricieux sur Ie balcon 

circonstance due 
en partie au fait 
qu'il n'était pas rond 
tout à fait 
comme soudain je Ie vis 
made in Germany 

J. Bernlef 
vertaald door Sadi de Gorter 

Over het Nederlands minderwaardigheidsgevoel als 
het om literatuur gaat: er bestaat bij ons, onder critici, 
uitgevers en neerlandici, en jammer genoeg soms ook 
bij de schrijvers zelf, de gedachte dat de Nederlandse 
literatuur 'eigenlijk' niet zo veel voorstelt, en dat wat 
in het buitenland gebeurt a priori veel interessanter is. 
Een verhaal dat in St. Peters burg of New York speelt, 
lijkt al gauw van meer belang dan één dat in Haarlem 
of Giethoorn is gesitueerd. Een Penguin is sowieso in
teressanter dan een Salamander. 
Deze onderschatting heeft een lange geschiedenis . 
Misschien is de oorzaak ervan wel gelegen in de nood
zaak voor bewoners van een klein, handeldrijvend 
land, beleefd te buigen voor alle potentiële klanten en 

Willem van Toorn 
Dichter en publicist 
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hun talen met zo veel vlijt te bestuderen, dat de pro
dukten ervan ook al haast automatisch heiligver
klaard moeten worden, althans als belangrijker gezien 
dan die van het eigen kleine taalgebied. 
Ons allen is bijvoorbeeld geleerd, dat de 'Reinaert' 
geen oorspronkelijk Nederlands werk is. Dat is het 
ook niet, maar oorspronkelijkheid was niet zo aan de 
orde in de tijd van het ontstaan van dit meesterwerk. 
De schrijver van de Nederlandse Reinaert ('Willem, 
die Madoc maakte') baseerde zich op een Frans voor
beeld ('Le Plaid', één van de elementen van de Roman 
de Renart (twaalfde eeuw) - maar dáár waren de die
renverhalen met de vos erin ook niet bedacht, die von
den hun oorsprong in het Verre Oosten en Grieken
lanç!. Maar Vanden vos Reynaerde is wèl (schrijft Ar
jaan van Nimwegen in het voorwoord van zijn fraaie 
vertaling in modern Nederlands van de Reinaert) 'Bin
nen onze kleine, maar verhoudingsgewijs schatrijke 
middeleeuwse letterkunde . .. de absolute topper. Het 
is een van de weinige Nederlandse werken die de status 
van wereldliteratuur hebben bereikt. ' Andere middel
nederlandse werken waarvoor dat geldt zijn bijvoor
beeld Elckerlyc en Mariken van Nieumeghen. Ook 
van het eerstgenoemde probeerden de geleerden vlijtig 
aan te tonen dat het niet oorspronkelijk Nederlands 
was, maar dat Everyman tot voorbeeld had gestrekt; 
inmiddels schijnt wel vast te staan, dat de Engelse 
tekst een vertaling is, niet omgekeerd. Een element dat 
een rol gespeeld lijkt te hebben in het ontstaan en 
voortbestaan van het Nederlands literair minderwaar
digheidscomplex, is dat steeds méér een werk interes
santer, deftiger werd gevonden naarmate het meer op 
een buitenlands voorbeeld leek, 'iets internationaals' 
had, alsof wij ons niet konden voorstellen dat een bui
tenlander een werk zou willen lezen dat gesitueerd zou 
zijn in Dordrecht of zelfs Amsterdam . Terwijl wij zelf 
toch geheel bereid waren, en zijn, verhalen te lezen die 
bijvoorbeeld in een Russisch gat of een Engels provin
ciedorp spelen, op gezag van Toergenjev of Thomas 
Hardy aannemend dat wat daar gebeurt interessanter 
is. Ik ben ervan overtuigd dat Elsschot en Nescio zo 
lang relatief onbekend zijn gebleven, omdat hun werk 
zo 'gewoon' aandoet, zo Nederlands (of Vlaams) is. 

Return to solitude2 

I went back there th is morning and alone. 
I hunted words for it: the Houtmankade, 
the silence round the piles of new-trimmed lumber 
and rows of boats to ply canals and streams. 

1 knew aU this, what was I doing here? 
The road came to a stop, no ferry Sundays . 
Edge-of town odors, wind to stay in always, 
as if the future were already past. 

My dream stands firm, the way the ware house 
stands alongside the water, great with years. 
A word turns image, a bikeride turns emotion. 
This way leads nowhere. So I cycled back. 

Ad Zuiderent 
vertaald door James S. Holmes 
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Er is in Nederland naar mijn mening (wat er ook moge 
worden gezeurd, meestal overigens door mensen die 
de Nederlandse poëzie nauwelijks blijken te kennen) 
een wonderlijke bloei van de poëzie en de aandacht er
voor aan de gang. In Amerika maakt men zich zorgen 
over het geringe aantal tijdschriften waar beginnende 
schrijvers in kunnen publiceren en over de steeds be
perkter mogelijkheden om debuten te publiceren. In 
Engeland zijn nog maar een paar literaire tijschriften 
over, en als je in Londen één van die tijdschriften wilt 
bemachtigen, moet je een middag uittrekken voor een 
reis langs de boekwinkels. London Magazine koop je 
gemakkelijker in Amsterdam dan in Londen. Als je 
buitenlanders vertelt over het aantal al jaren verschij
nende literaire tijdschriften in Nederland en de geva
rieerdheid ervan (Raster, De Revisor, Maatstaf, Hol
lands Maandblad, Tirade, De Gids, om er maar een 
paar te noemen), geloven ze hun oren niet. Ons taalge
bied is klein, hoor je vaak - maar de oplagen van ge
dichtenbundels zijn bij ons vaak (niet naar verhouding 
maar absoluut) groter dan die in bijvoorbeeld Enge
land. Als bij de Covent Garden Readings in Londen, 
waar beroemde buitenlandse dichters komen voorle
zen, honderdvijftig mensen in de zaal zitten, zijn de 
organisatoren meer dan tevreden. Een festival als Poe
try International in Rotterdam, waar avonden van 
meer dan duizend bezoekers geen uitzondering zijn, 
bestaat nergens ter wereld. 
Ik heb wel eens de veronderstelling geopperd, dat de 
ontkerkelijking van een land dat zó met het woord is 
opgegroeid als Nederland een rol zou kunnen spelen 
bij die opvallende belangstelling voor poëzie. Vaak 
hebben de dichtersavonden in de provincie inderdaad 
iets gewijds , net als de ademloze aandacht van de hon
derden in de Doelen-foyer op een avond van Poetry 
International - bijna onbegrijpelijk, zo veel aan
dacht voor woorden. 
'Ontkerkelijking' hierboven moet dan in zeer ruime 
zin worden opgevat: ook de politieke partijen en ande
re voormalige leveranciers van ideologie en geestelijk 
voedsel hebben het de laatste decennia natuurlijk le
lijk laten afweten. Misschien zijn voor veel mensen die 
niet weten waar ze het zoeken moeten, en die toch niet 
de beledigende geestdodendheid van de televisie over 
zich heen willen laten gaan, zulke poëzieavonden wel 
de schaarse gelegenheden waarbij nog iets van ontroe
ring of geestelijk avontuur te beleven valt. 

We spreken af: dit is een werkelijkheid 
van toen 

teruggebracht 
tot afbeelding van zes bij negen 

je weet het is geen leven 
maar een dood 
moment dat nauwgezet 
tot leven wordt geschreven 

H.e. ten Berge, Nieuwe gedichten 
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Nederland is in veel opzichten een soort reageerbuis 
van de ontwikkelingen in de wereld. Wie het dorpse 
Nederland van voor de tweede wereldoorlog, het do
mineesland van Ter Braak, vergelijkt met dat van nu, 
realiseert zich geschrokken wat er in een betrekkelijk 
korte periode allemaal gebeurd is. In veertig jaar ont
wikkelde het zich van een enigszins benauwd landje, 
waar dominee en pastoor nog de zeden bewaakten, tot 
een op het gebied van de moraal uiterst vrijgevochten 
wijkplaats voor buitenlandse ruimtezoekers; tot het 
enige land ter wereld waar het opperhoofd van de ka
tholieke kerk werd ontvangen met een onverschillig
heid die tien meter over de Belgische grens al onbegrij
pelijk is; tot een land dat als een van de weinige 
dwarsligt bij de achteloosheid waarmee de Verenigde 
Staten Europa als hun provincie beschouwen. 
Het is waar: het kabinet dat we nu hebben, doet zijn 
uiterste best weer iets van het Colijnse Nederland te
rug te winnen, maar dat maakt al die ontwikkelingen 
nog niet ongedaan. Ontwikkelingen op geestelijk ge
bied, die een parallel hebben in het zichtbare: het Ne
derland van vijftig jaar geleden is dat van de Verkade
albums; dat van nu een voor een groot deel stedelijk 
landschap, waarin de wereld van onze grootouders en 
ouders verdwenen is onder autowegen en slaapsteden. 
Die razende ont-ideologisering en verandering van de 
waarneembare wereld hebben misschien wel veel vrij
heden opgeleverd, maar ook geleid tot een verlies van 
oriëntatie. Voor een deel worden die veranderingen 
weerspiegeld in de literatuur. 
J. Bernlef signaleerde in een artikel in het literaire tijd
schrift Raster (1982, nr. 22), 'Sur place, De foto als 
embleem voor twee jaar Nederlandse poëzie' , het ver
schijnsel dat veel Nederlandse dichters de foto gebrui
ken als beeld van verzet tegen de nodeloze versnelling 
van de veranderingen om ons heen, van afbraak en 
verval. 'De poëzie', schrijft Bernlef, 'is geen om
muurd territorium, los van de rest van de wereld, maar 
een seismograaf die reageert op veranderingen in de 
maatschappij, en de grootst mogelijke verandering is 
wel het steeds sterker wordende besef zonder een idee 
over de toekomst te leven. 'Met 'afbraak en verval' be
doelt Bernlef daarbij niet alleen de snelle veranderin
gen in de omgeving, maar ook het verloren gaan van 
oriëntatiepunten op geestelijk gebied, dat ik hierbo-

WBS-conferentie 

Op 6 december organiseert de Wiardi Beckman Stichting een 
studiedag onder de titel Wie zorgt er voor de kinderen. De be
moeïenis van de staat met ouders en kinderen. 
Elke samenleving heeft voor haar voortbestaan kinderen no
dig. Elke nieuwe generatie moet worden opgevoed en opge
leid om het werk van de vorige voort te zetten. In principe 
heeft iedereen daar belang bij: ouders èn mensen die zelf geen 
kinderen hebben De samenleving zou daarom de zorg voor 
kinderen serieuzer moeten nemen. Dat kan zij doen door 
ouders meer mogelijkheden te geven om deze verantwoorde
lijkheid te dragen èn om deze naar keuze met anderen te de
len. 's Ochtends worden inleidingen gehouden door Elly 

ven al aanduidde met de term 'ontkerkelijking'. 
Ik denk dat Bernlef gelijk heeft met zijn waarneming, 
en ook dat de kenmerken van de Nederlandse poëzie 
die hij constateert die poëzie onderscheidt van veel 
buitenlandse. Misschien is dat wel een van de redenen, 
waarom juist in Nederland 'het publiek' zo in poëzie 
geïnteresseerd is . 

Noten 
I. Plastic bal 

Een gele plastic bal, f 1,15 
zorgde gisteren voor een verrassing 
terwijl wij tv . zaten te kijken 
rolde hij op het balkon voor de kamer 
heen en weer 
voortbewogen door een krachtige wind 

Beelden van de slag bij Verdun 
de troosteloze en uitzichtloze 
loopgravenoorlog 
vermochten hem niet uit zijn 
grillige baan op het balkon 
te brengen 

Dit laatste mede het gevolg 
van het feit 
dat hij niet helemaal 
rond was 
zoals ik nu zie: 
made in Germany. 

2. Naar de eenzaamheid 

Terug ging ik vanmorgen en alleen. 
Daar zocht ik woorden voor: de Houtmankade, 
de stilte rond de stapels blanke planken 
en rijen schepen voor de binnenvaart. 

Ik kende dit, wat had ik hier te zoeken? 
De weg hield op, op zondag vaart geen pont. 
Geuren van stadsrand, wind om in te blijven, 
alsof de toekomst al verleden was. 

Mijn droom houdt stand, zoals het pakhuis 
dat groot van jaren naast het water staat. 
Een woord wordt beeld, een tochtje weer emotie. 
Zo kom ik nergens aan. Dus fietste ik terug. 

Singer, Marga Bruyn-Hundt en Hedy d'Ancona. 's Middags 
vindt discussie plaats. 

De studiedag wordt gehouden in conferentieoord EurOase te 
Amersfoort van 10.00 tot 15.30 uur. Belangstellenden kun
nen zich aanmelden bij de WBS, t.a.v. Vera van Lingen, 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam, tel. 020 - 26 24 24. De 
kosten voor deelname bedragen f 15, - per persoon. Dit be
drag kan worden overgemaakt naar girorekening 30 603 
t.n.v. WBS, Amsterdam, onder vermelding van 'studiedag 
kinderen' . 

WBS-nieuws 

socialisme en democratie 
nummer 11 

347 november 1985 



Arie van der Hek / Pieter 
Graf 
Van der Hek is lid van de 
Tweede Kamer voor de Partij 
van de Arbeid; Graf is 
redacteur van 
NRC/ Handelsblad 

socialisme en democratie 
nummer ti 
november 1985 

Vernieuwing van het industriebeleid 

De centrale overheid bemoeit zich al lang en indrin
gend met industriële ondernemingen. Zij is groot-aan
deelhouder van ons enig hoogovenbedrijf. Het che
mieconcern DSM is zelfs volledig staatseigendom. 
Zonder overheidsmiddelen en overheidsaankopen be
stond Fokker allang niet meer. Volvo Car is een joint 
venture van het Zweedse Volvo concern en de Neder
landse overheid. De KLM vindt onder zijn belangrijk
ste aandeelhouders en financiers de overheid. Toen 
AKZO het een paar jaar geleden moeilijk had, sprong 
de overheid met een paar honderd miljoen bij om het 
vermogen te versterken. Door middel van de Noorde
lijke Ontwikkelings Maatschappij neemt de overheid 
deel in het vezelprojekt van AKZO. De aluminium
smelterij van Hoogovens, Aldel te Delfzijl, zou zon
der gesubsidieerde energieprijzen niet kunnen functio
neren. Hetzelfde geldt voor de Franse aluminiumsmel
terij, Péchinéy in Zeeland. Het superchipproject van 
Philips en Siemens krijgt een ondersteuning van twee
honderd miljoen gulden, bestaande uit kredieten en 
subsidies. DAF-Trucks zou het zonder overheidssteun 
van verschillende soort en overheidsaankopen waar
schijnlijk niet zo goed doen. 
Dit zijn een aantal voorbeelden van 'overheidssteun' 
aan ondernemingen, zonder dat we het hebben gehad 
over de ogenschijnlijk zo bijzondere categorie van de 
'failliete boedels' die de overheid met meer of minder 
succes heeft gered, waarvan de belangrijkste voorbeel
den zijn: Nederhorst, VMF, RSV, Koninklijke Schol
ten Honig, Avébé en Van Gelder Papier. 

Redenen van steunverlening 
Welke overwegingen hebben de overheid ertoe ge
bracht om betrokken te worden bij al die ondernemin
gen? Soms is het de uitkomst van gegeven omstandig
heden: het chemieconcern DSM kwam voort uit de 
Staatsmijnen. Een schitterend voorbeeld van geslaag
de herstructurering, vooral toen de kolenmijnen 
gesloten moesten worden. Soms gaat het om tekort
schietend particulier initiatief, waaruit Hoogovens is 
voortgekomen. Meestal is het een kwestie van risico
spreiding tussen particuliere financiers en de overheid 
bij riskante projecten en ondernemingen. Er is sprake 
van een groot risico door de commerciële, technische 
en financiële eigenaardigheden van het project of de 
onderneming . Zonder de overheid zouden er onvol
doende middelen beschikbaar zijn geweest om de be
doelde projecten en ondernemingen te financieren . 
Het is feitelijk onjuist, dat in de moderne industriële 
samenleving het particuliere initiatief het allemaal zelf 
zal klaren. Juist bij kostbare en riskante technologi
sche vernieuwingen en herstructureringsproblemen 
- en die gaan maar al te vaak hand in hand - wordt 
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de overheid er snel bij gehaald om de kans van slagen 
te vergroten. Dat is ook heel begrijpelijk. In de re
search- en ontwikkelingsfase, bij voorbeeld, moet de 
onderneming rekening houden met commerciële mo
gelijkheden, maar zekerheid heeft zij daaromtrent 
niet. De geldkraan moet echter wel opengezet worden . 
Ondernemingen, die door hun vermogensomvang en 
samenstelling kwetsbaar zijn, zeker als zij in een moei
lijke markt opereren, zullen bij beleggers en banken 
onvoldoende krediet krijgen om hun op zichzelf kans
rijke initiatieven gefinancierd te zien. Het is dan voor 
de hand liggend dat de overheid bijspringt en zodoen
de bij de particuliere financiële instellingen de krediet
waardigheid van de desbetreffende onderneming ver
groot. Dat leidt tot de beoogde risicospreiding en 
daarmee neemt voorts de omvang van de beschikbare 
financiële middelen toe. 

De noodlijdende bedrijven 
Daarnaast echter zijn een paar opmerkingen nodig 
over de steun aan de noodlijdende bedrijven. Daar
over is de laatste tijd het meest te doen geweest. De 
RSV -enquete heeft de populariteit van zulk overheids
optreden niet vergroot. Het is aantrekkelijk om een 
pleidooi te houden voor overheidssteun aan vernieu
wingsprocessen in industriële ondernemingen. Dege
nen die dat met veel enthousiasme doen, noemen zo'n 
beleid 'offensief'. De terminologie spreekt aan: 'toe
komstgericht', 'vernieuwend', 'structuurversterkend'. 
Dat is allemaal veel aardiger dan steun geven aan haast 
failliete boedels in een poging deze van de ondergang 
te redden . Dat riekt snel naar 'verwording', 'falen' en 
'ondergang ' . Op zijn best is er sprake van 'weekhartig 
sociaal gedrag' zoals het streven naar behoud van zo
veel mogelijk werkgelegenheid. Deze steun wordt thans 
door velen geïdentificeerd met de verzorgingsstaat, 
die vooral met het kabinet-Den Uyl (1973-1977) zo 'n 
grote vlucht zou hebben genomen. De toenmalige Mi
nister van Economische Zaken , Lubbers, ging er op 
grote schaal toe over armlastige ondernemingen met 
kredieten en subsidies een kans te geven het vege lijf te 
redden. 
Wat waren zijn beweegredenen? Ging het om onge
richt 'snoepjes uitdelen' aan de ondernemers die be
kneld waren geraakt door een veeleisende vakbewe
ging en de almaar nieuwe moeilijkheden verzinnende· 
PvdA, waarmee de KVP en ARP hun gelegenheids
coalitie hadden gesloten? Of ging het om de ideologi
sche voorkeur van de PvdA: het bedrijfsleven kan 
steun krijgen op grond van een controleerbare tegen
prestatie hetgeen terugbetalen en medezeggenschap 
inhoudt? Of was het de bedoeling ondernemingen met 
perspectief door het conjuncturele dal te halen, dat na 
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de oliecrisis dieper leek te worden, in de overtuiging 
dat hun faillissement zou leiden tot een onaanvaard
bare vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid? 
Vooral deze laatste overweging stond natuurlijk voor
op. 

Een principiële rechtvaardiging 
Over deze redengeving wordt ternauwernood gedis
cussieerd. De tegenstanders van steun aan bedrijven
in-moeilijkheden wijzen op een falende overheid in 
een enkel geval (RSV) en menen dat de overheid zich 
niet direct met afzonderlijke ondernemingen moet be
moeien. De successen op dit terrein geboekt, zoals bij 
VMF en Volvo Car, worden dan gemakshalve verzwe
gen. De tegenstanders stellen economische beginselen 
(alsof de markt een perfect mechanisme is) tegenover 
sociale principes. Zij gaan daarbij voorbij aan het fe
nomeen dat ingrijpen door de overheid teneinde ar
beidsplaatsen te behouden (of te scheppen) wel dege
lijk ook door economische motieven wordt bepaald. 
Dikwijls wordt uit het oog verloren dat wat voor een 
individuele onderneming op een gegeven ogenblik het 
juiste zou zijn, macro-economisch nog geen optimum 
hoeft te betekenen. Het streven naar het behoud en 
scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen wordt boven
dien ingegeven door het recht op arbeid . Dit recht 
moet worden gezien als een grondrecht. Helaas ver
warren tegenstanders van overheidsbemoeienis dit 
recht niet zelden met het juridisch afdwingbare recht 
op arbeid, zoals dat geldt in ontslagprocedures. De 
Nederlandse wetgever heeft het grondrecht op arbeid 
echter verankerd in de artikelen 19 en 20 van de 
Grondwet. Daarin staat dat de bevordering van vol
doende werkgelegenheid, de bestaanszekerheid van de 
bevolking en spreiding van welvaart 'voorwerp van 
zorg der overheid' zijn. 
Die opdracht aan de overheid is alleen te zien in het 
licht van de ons bekende economische orde. Ten aan
zien van die economische orde is de overheid uiteraard 
niet passief. Zij kan in die orde, die altijd een meng
vorm is, accenten anders leggen, hoe smal de marges 
soms ook zijn. Duidelijk is wel dat marktconform op
treden alles te maken heeft met de markt waarop dat 
gebeurt en dat die markt op haar beurt weer alles te 
maken heeft met economische macht. 
In dit blad werd onlangs gesteld I dat recht op werk 
geen sociaal grondrecht kàn zijn. Daarmee wordt ook 
nog eens voorbijgegaan aan de realiteit van de inmid
dels tussen werkgevers- en werknemersorganisaties op 
een aantal doorslaggevende punten bereikte overeen
stemming. De sociale partners zijn het erover eens dat 
de winstgevendheid van bedrijven alle aandacht ver
eist. Maar daarnaast bestaat geen onenigheid over de 
noodzaak te komen tot een herverdeling van arbeid 
teneinde het werkloosheidsvraagstuk op te lossen. 
Weinig voorspellend vermogen is nodig om te zeggen 
dat uiterlijk in 1987 - met instemming van de werkge
vers - de 36-urige werkweek een feit zal zijn . De dis
cussie gaat niet meer zozeer over arbeidstijdverkorting 
(atv) op zichzelf als wel om het tempo waarin de atv zal 
worden ingevoerd , de mate van flexibiliteit en het al 
dan niet gelijktijdig verlengen van de bedrijfstijd . Ten 

derde zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties 
het grofweg eens over de noodzaak tot bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid: het gaat niet aan generaties 
jongeren niet aan werk te helpen . Vooral bij dit 
vraagstuk vloeien sociale en economische uitgangs
punten in elkaar over. De uitslag van dit proces kan de 
kwaliteit van onze democratie .en van onze samenle
ving wezenlijk beïnvloeden. 
Eventueel sturend optreden van de overheid hierbij is 
net zo marktconform als het verstrekken van honder
den miljoenen aan allerlei bedrijven. Het is een deel 
van haar taak in de huidige sociaal-economische om
standigheden. 

Een economische rechtvaardiging 
Niet alleen is er sprake van een principiële rechtvaardi
ging voor de overheid om zich met ondernemingen be
zig te houden, maar ook van een economische nood
zaak. Na de onstuimige groei van de jaren vijfig en 
zestig zaten vele ondernemingen met een aantal moei
lijkheden, die sinds de jaren zegentig een structureel 
karakter hebben gekregen. Per onderneming verschil
den die moeilijkheden naar intensiteit, maar er zat on
miskenbaar een patroon in . Zo zelfs dat van een in
dustriële crisis gesproken kon worden, die vooral 
West-Europa teisterde. 
1. Het kostenbewustzijn was sterk afgenomen, waar
bij ondoelmatigheden en verspilling niet snel en af
doende werden bestreden . 
2. Een aanzienlijke hoeveelheid vreemd vermogen was 
aangetrokken, die was afgestemd op een groeitempo , 
dat er niet meer was. De combinatie kapitaallasten, 
ondoelmatigheid en wegvallende omzetgroei zou de 
rentabiliteit sterk gaan aantasten. 
3. Agressief commercieel gedrag ontbrak. Evenmin 
was het management erg veranderingsgezind. Het zoe
ken naar nieuwe wegen kwam te weinig voor. De con
currentie uit de nieuwe industrielanden nam toe. In
terne moeilijkheden, weinig creativiteit en toegeno
men concurrentie werkten verlammend. 
4. De maatschappelijke omgeving had weinig waarde
ring voor het ondernemen, hetgeen de algehele malai
se leek te versterken. 
5. Een destructief mechanisme trad in werking: de 
stagnerende economie leidde tot een toenemend be
roep op collectieve voorzieningen, die een structureel 
hoog niveau hadden bereikt. De daaruit voortkomen
de hogere collectieve uitgaven moesten op hun beurt 
betaald worden uit een stagnerende economie. De po
litiek begon in het teken te staan van een steeds moei
lijker wordend verdelingsvraagstuk. Er was onvol
doende aandacht voor de marktsector en dan nog in 
het bijzonder voor industrieel herstel. 
6. West-Europa kende nagenoeg geen eigen gangma
kers , zoals de VS met zijn ruimtevaartprogramma en 
Japan met zijn enorme stimulering van de export en 
acceptatie van nieuwe technologie. Mondiaal nam het 
protectionisme toe, terwijl in Europa de integratie 
stagneerde. 
7. Voeg daarbij dat de Nederlandse energie-intensieve 
economie door de snel stijgende energieprijzen na de 
oliecrisis van 1973 en 1979 nog eens een extra duw naar 
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beneden kreeg (chemie en metaalsmelterijen); overi
gens ook nieuwe kansen kreeg, die onvoldoende wer
den benut (gasinkomsten en de toeleveringsindustrie 
voor de off-shore). 
Vanzelfsprekend kwamen er pogingen om uit deze cri
sis te geraken. Eveneens kwamen de daarbij behoren
de smaakmakers, die een rechtvaardiging gaven aan 
nieuwe politieke en economische initiatieven en denk
beelden, zoals bij ons Wagner en Van der Zwan . 
Uit de gegeven opsomming van allerlei 'malheur' mo
ge blijken, dat zonder ingrijpende aanpassingen in de 
bedrijven en in de maatschappelijke omgeving van 
welvaartsbehoud, laat staan van groei met een hoog 
niveau van werkgelegenheid geen sprake zou kunnen 
zijn. Dat aanpassingsproces is er gekomen en is nog in 
volle gang. Het vindt vooral plaats in en vanuit be
staande ondernemingen . Volstrekt nieuw begonnen 
ondernemingen, die geheel nieuwe produkten voort
brengen zijn van groot belang maar ze bepalen in ons 
type economie niet het beeld . 
Het is naar ons oordeel verstandig om in de omstan
digheden van aanpassing en vernieuwing met behulp 
van kredietverlening en deelneming door de overheid 
de continuïteit van op zichzelf kansrijke en behoorlijk 
geleide ondernemingen veilig te stellen. Koude sane
ring leidt tot zeer hoge maatschappelijke kosten: ver
nietiging van kapitaal en werkgelegenheid op grote 
schaal met ingrijpende gevolgen voor de door de over
heid gegarandeerde voorzieningen. 
Steun aan bedrijven behoort derhalve te worden ge
rechtvaardigd op twee gronden: de financiering van 
het risico verbonden aan economische vernieuwing en 
het drukken van de kosten verbonden aan het econo
misch aanpassingsproces. Naar gelang de situatie kan 
die steun op verschillende wijze gestalte krijgen. Nu 
eens gaat het om de financiering van onderzoek en 
ontwikkeling, dan weer om de financiering van in
vesteringen of van de afzet (exportkredieten bij voor
beeld). Soms kan het gaan om afzonderlijke projecten 
bij één of een paar ondernemingen, dan weer om de 
herfinanciering en sanering van de gehele onderne
ming . 
Deze specifiek op ondernemingsfuncties en activiteiten 
gerichte steun kan niet worden vervangen door algeme
ne lastenverlichtende maatregelen zoals de WIR, de 
voorraad- en vermogensaftrek in de Vennootschaps- en 
Inkomstenbelasting, of door verlaging van die be
lasting. Noch kan deze steun, omgekeerd, in de plaats 
treden van genoemde maatregelen. Ze dient immers 
een ander doel. 
Lastenverlichtende maatregelen beogen op welhaast 
ongerichte wijze de rendementspositie van het gehele 
bedrijfsleven te verbeteren. De WIR heeft daarbij de 
investeringsinspanning als aanknopingspunt. De 
voorraad- en vermogensaftrek beoogt de onderne
ming, die winst maakt een tegemoetkoming te geven 
voor de waardevermindering van haar voorraden en 
vermogen ten gevolge van inflatie. Voorzover al deze 
maatregelen een belastingdruk op het ondernemings
inkomen realiseren, die vergelijkbaar is met die in het 
concurrerende buitenland met een overeenkomstige 
economische structuur en welvaartsniveau, zijn ze 
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aanvaardbaar. Wij zijn er echter met de opstellers van 
het nieuwe verkiezingsprogramma van overtuigd dat 
thans door de lastenverlichtende maatregelen er over
dadig gesubsidieerd wordt. De jaarlijkse kosten be
dragen meer dan tien miljard gulden . Dat is een veel
voud van wat de specifieke steun ooit heeft gekost en 
ook ooit behoeft te kosten. Specifiek beleid is goedko
per en doelmatiger als het erom gaat op directe wijze 
de structuur van onze economie te versterken. Het is 
immers gericht op nieuwe en bestaande ondernemings
activiteiten, die op grond van een sterkte/ zwakte
analyse zijn geselecteerd. 
Het behoort tot het domein van de industriepolitiek. 
De lasten verlichtende maatregelen behoren daarente
gen tot het domein van het algemene financieel-econo
mische beleid, dat voorwaarden schept. 

Hoe moet industriebeleid eruit zien? 
In ieder geval moet er voor de financiers en derhalve 
ook voor de overheid op de volgende vragen een posi
tief antwoord worden gekregen, wil financiering van 
ondernemingsactiviteiten te rechtvaardigen zijn: 
I. Is er een bedrijfseconomisch deugdelijk onderne
mingsplan en -beleid? 
2. Beschikt de onderneming over de organisatie en de 
mensen om de activiteiten waarvoor financiering 
wordt gevraagd te realiseren? 
3. Ontstaat er mede met behulp van de gevraagde fi
nanciering een aanvaardbare financiële positie? 
Voor de overheid behoren behalve deze op de onder
neming toegesneden criteria, bijzondere beleidsover
wegingen te gelden, wil zij in de financiering van on
dernemingen gaan deelnemen. 
Een behoorlijk functionerende kapitaalmarkt be
hoort immers de ondernemingen een toereikend fi
nancieringsaanbod te kunnen doen, indien zij vol
doende perspectief hebben. Helaas mankeert daar wel 
wat aan . Onze financiële instellingen zijn niet vol
doende gespecialiseerd en geïnteresseerd om aan risi
covolle industriële activiteiten mee te doen. Er is dus 
een gat in de markt, dat de overheid kan vullen . Des
ondanks dienen er toch nog meer overwegingen aan 
oordeel en beslissing vooraf te gaan. 
De overheid moet een oordeel hebben over de beteke
nis van de onderneming voor de economische struc
tuur. Er komen dan vragen aan de orde als: 
1. Bewerkt de onderneming markten , die voor de ont
wikkeling van de betalingsbalans van belang zijn? 
2. Beschikt de onderneming over bijzondere know
how en vakmanschap , die de kans op industriële voor
uitgang vergroten? 
3. Voert de onderneming produkten of heeft zij een 
produktontwikkeling, die vanuit maatschappelijk en 
commercieel oogpunt bijzondere aandacht verdie
nen? 
4. Heeft de onderneming een bijzondere positie ten 
opzichte van haar concurrenten en ten opzichte van 
afnemende en toeleverende ondernemingen? 
5. Heeft de onderneming bijzondere betekenis voor de 
arbeidsmarkt, zowel in kwalitatieve als in kwantitatie
ve zin? 
Elk van deze vragen werpt weer nieuwe vragen op. De 



e 
g 

:-

.-
:1 

.-

n 

:-

n 
n 
:-

n 
n 

e 

e 

overheid wordt om een moeilijk te vormen oordeel ge
vraagd . Toch is dat nu precies wat er bij het door Van 
der Zwan en Wagner gepropageerde aandachtgebie
denbeleid aan de orde is. Deze van de Boston Consul
tant Group overgenomen 'portfolio-investment ana
lyse' wil antwoord geven op de vraag wat de moeite 
waard is en wat niet. Tenslotte zal er dan altijd onder
handeld moeten worden met andere financiers en de 
onderneming alvorens besloten kan worden tot het 
verlenen van een krediet of het nemen van een finan
cieel aandeel. Dit vraagt van de overheid een bijzonde
re vaardigheid. De belangrijkste vraag voor ons be
toog is dan ook : hoe moet de overheid zichzelforgani
seren om tot een verantwoord beleid te komen . 
Hoewel wij veel over onze economische structuur we
ten, ontbreekt er een centrale ordening van die weten
schap. Hoewel wij een grote variëteit aan beleidsin
strumenten hebben, ontbreekt voldoende afstem
ming. Er is wel beleid, maar dat heeft door gebrek aan 
kennis een opportunistisch karakter en is bovendien 
versnipperd over ministeries, onderdelen van ministe
ries en instituten. Wij zouden daarom de volgende 
suggesties willen doen: 
1. De bedrijfseconomische beoordeling in de ruimste 
zin van het woord - die het perspectief van de onder
neming en haar activiteiten moet vaststellen - kan het 
beste opgedragen worden aan een instituut dat over de 
nodige deskundigheid beschikt, dat afhankelijk is van 
de overheid, maar zich wel op enige afstand van haar 
bevindt. Het ligt voor de hand daarbij te denken aan 
de Nationale Investeringsbank (NIB) . Deze zal ook de 
steuncontracten dienen te formaliseren en de admi
nistratieve en financiële controle moeten waarnemen . 
Dat alles uiteraard, onder ministerieel toezicht en, 
waar nodig, op grond van ministeriële aanwijzingen. 
Bij de NIB kunnen de nodige specialismen worden 
ontwikkeld . Het verlenen van een gesubsidieerd ex
portkrediet is bij voorbeeld een ander vak dan het be
schikbaar stellen van garantievermogen. De bestaan
de overeenkomst tussen de staat en de NIB verdient 
dienovereenkomstig herziening en aanvulling . Wij 
denken dat zodoende veel doublures en ondoelmatig
heden uit de huidige organisatie verwijderd kunnen 
worden. Zo kan bij voorbeeld de Maatschappij voor 
Industriële Projecten verdwijnen . AI met de oprich
ting ontstond een doublure met de NIB en het daaraan 
gehechte Industrieel Garantie Fonds . Evenzeer kan de 
zogenaamde steun aan individuele bedrijven in moei
lijkheden verdwijnen, die nu gesaneerd voortleeft on
der de naam herstelfinanciering. 
2. De structuuranalyse en het structuurbeleid zijn bij 
uitstek de verantwoordelijkheid van de minister van 
Economische Zaken , die daarbij heel bewust gespecia
liseerde instituten inschakelt zoals het Centraal Plan 
Bureau, universiteiten en hogescholen alsmede onder
zoeks- en planningscentra van het bedrijfsleven. Dit 
dient een voortdurende activiteit te zijn, die ongeacht 
de aanwezigheid van financieringsaanvragen plaats
vindt. De minister kan zich zo aan opportunisme en 
kortzichtigheid in zijn beleid onttrekken, indien on
dernemingen met hun plannen op de proppen komen. 
Analyse en beleid worden neergelegd in een ieder jaar 

aan de Staten Generaal over te leggen beleidsstuk, na 
van advies door de Sociaal-Economische Raad te zijn 
voorzien. 
Op deze wijze krijgt het aandachtgebiedenbeleid 
daadwerkelijk vorm en inhoud. Op dit moment is dit 
beleid niet veel verder gekomen dan een lijstje van ge
bieden, waarop het bedrijfsleven wellicht succes zou 
kunnen hebben, met een povere aanduiding van sterke 
en zwakke punten . Het daarop geënte industriebeleid 
heeft dan de neiging zich vooral op de research- en de
velopmentactiviteiten van ondernemingen te richten, 
hetgeen in de praktijk wel eens een te eenzijdige bena
dering zou kunnen blijken te zijn . De introductie van 
moderne technologie is zeker nodig. De informatie
technologie brengt inderdaad in vele economische 
processen een revolutionaire verandering teweeg. 
Maar uiteindelijk gaat het om het totale economische 
proces in de onderneming, waar naast research en de
velopment, investeringen, marketing, afzet, perso
neelsvoorziening, organisatie, management en finan
ciering hun rol spelen. Een volwassen industriepoliek 
houdt met al deze aspecten rekening. Een goed voor
beeld hiervan is het aandachtgebied vliegtuigbouw. 
Goed te overzien, want het gaat vrijwel uitsluiten om 
Fokker en zijn leveranciers. Het beleid omvat daar in
derdaad alle genoemde aspecten, zij het dat de be
stuurlijke beheersing van de overheidsbemoeienis 
voor verbetering vatbaar is. Op andere aandachtge
bieden zoals de off-shore ontbreekt zo'n beleid nage
noeg geheel. Dit is naar ons oordeel vooral te wijten 
aan het ontbreken van een goede bestuurlijke in
frastructuur op het industriepolitieke terrein . 

Tenslotte 
In navolging van de Verenigde Staten wordt ook in 
Nederland gediscussieerd over deregulering, privatise
ring en minder overheidsvoorzieningen. Meer markt 
en minder staat lijkt de leus te zijn . De negatieve kri
tiek op overheidssteun aan ondernemingen is een 
uiting van dit modeverschijnsel. De tragische déconfi
ture van een aantal concerns, waarbij de overheid be
trokken raakte in een poging om te redden wat er te 
redden viel, beeft dit verscherpt. Toch zal de overheid 
onvermijdelijk bij vele ondernemingen betrokken 
blijven . Alleen dreigt bet gevaar dat dit op weinig 
doordachte wijze gebeurt, omdat de spraakmakende 
gemeente geen beleid wil. Zo 'n beleid zou immers niet 
passen in het huidige klimaat dat nogal anti-overheid 
is . Het gevaar is dan levensgroot dat Nederland en al 
die andere landen, die aan dit euvel lijden, geen ant
woord hebben op de uitdaging van vele jonge in
dustrielanden waar bedrijfsleven en overheid heel 
zelfbewust en geprogrammeerd een aanval onderne
men op de markten, die ons leken toe te behoren. Zij 
tasten zo tevens onze economische orde aan. Wij heb
ben ook daarom dit pleidooi gehouden voor een goed 
geordend en doordacht industriebeleid van de over
heid. 

Noten 
I . Paul Friese, ' RSV, markteconomie, recht op arbeid' , So
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De grote-stadsafdeling en de behoefte aan 
'organisatie en discipline' 

In de eerste jaren na de oorlog was Emmy Hahn, 
dochter van de tekenaar Albert Hahn, afdeling Oost II 
bijzonder actief. Zij droeg onder andere zorg voor het 
afdelingsblad Tussen IJ, Amstel en Merwede. I Omdat 
ze steeds meer in beslag genomen werd door haar werk 
als maatschappelijk werkster, verminderden echter 
haar activiteiten in de afdeling geleidelijk . Uiteinde
lijk resulteerde dit in het beëindigen van bezoeken aan 
afdelingsvergaderingen. Ze werd weer nieuwsgierig 
toen in de loop van de jaren zestig een nieuwe wind 
door de afdeling leek te waaien. Op een zeker ogenblik 
vroeg ze naar het partijboekje, met de bedoeling de 
eerstvolgende afdelingsvergadering te bezoeken . Na 
de mededeling dat de diplomaboekjes inmiddels in de 
partij waren afgeschaft en dat nu per giro betaald 
werd, zocht ze haar betalingsbewijs. Daarmee gewa
pend ging ze naar de afdelingsvergadering. Bij het be
treden van het zaaltje verwachtte ze de vroeger zo ge
bruikelijke controle. 'Wat denk je', zei ze, 'ik kon zo
maar doorlopen; iedereen kon zonder meer de afde
lingsvergadering bezoeken'. De voor haar zo ver
trouwde beslotenheid van zo'n vergadering bleek in de 
loop der jaren geheel verdwenen te zijn. In haar ogen 
vormden de aanwezigen een samenraapsel, geen een
heid. De partij die ze daar aantrof had niet veel meer 
weg van het gesloten front, van de 'moderne' partijor
ganisatie, zoals ze zich die herinnerde, en die zich in de 
eerste vijfentwintig jaar na de oprichting van de SDAP 
had gevormd. 
In dit artikel zal de nadruk liggen op die jaren in de ge
schiedenis van de SDAP waarin de 'moderne' partij
afdeling gestalte kreeg. De laatste paar jaar staan de 
mogelijkheden en onmogelijkheden in het functione
ren van afdelingen opnieuw ter discussie. De geschie
denis kan daarbij tot lering zijn. 2 

In het nu volgende historische overzicht is mede geput 
uit de studie die is gemaakt naar de geschiedenis van de 
SDAP en PvdA in Amsterdam-Oost. 3 Veel van wat 
hier ter sprake komt heeft daarom slechts een beperkte 
geldigheid voor afdelingen buiten de grote steden, die 
primair op hun gemeentebestuur zijn gericht. 

De organisatiediscussie op het eerste partijcongres 
De in 1984 in Socialisme en Democratie afgedrukte le
zing van Jos Perry ter gelegenheid van de herdenking 
van de oprichting, negentig jaar geleden, van de 
SDAP was een interessante verhandeling over de pe
riode die kort voorafging aan het besluit tot oprichting 
van De Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Ne
derland. 4 Wanneer Perry aan het slot van zijn betoog 
toekomt aan een behandeling van de historische ver
gadering te Zwolle, gaat hij onder andere in op de dis
cussie die zich daar ontspon over de aard van de ni eu-
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we politieke organisatie. Hij suggereert dan dat dege
nen die 4e organisatie de naam 'partij' wilden geven 
een proletarische massapartij voor ogen stond. Dit in 
tegenstelling tot Frank van der Goes, die de naam 
'Sociaal-democratische vereniging' voorlopig beter 
vond, en daarbij volgens Perry dacht in de richting 
van een kiesvereniging met een wat elitair karakter. l 

Dat laatste lijkt me niet geheel juist. Aan de voor
avond van de oprichting van de SDAP kan men im
mers drie, zij het vage , stromingen onderscheiden op 
het punt van de toekomstige structuur van de partij. 
Het minst ver in de richting van een moderne partijor
ganisatie gingen de ideeën van P.J. Troelstra, die de 
stoot had gegeven tot de oprichting van een aantal ar
beiderskiesverenigingen, de belangrijkste in Utrecht. 
Kiezersverenigingen (later kiesverenigingen) waren de 
oudste vormen van politieke organisatie in ons land . 
Ze waren pragmatisch van opzet, hoewel de meesten 
volgens Blom na 1870 een zekere 'politisering' door
maakten. 6 Hun doel beperkte zich tot het gekozen 
krijgen van de eigen kandidaat. Troelstra had uit zui
ver pragmatische overwegingen voor dit model geop
teerd, om niet tegenover, maar 'naast' de SDB de ver
kiezingen in te kunnen gaan . De denkbeelden van Van 
der Goes gingen verder. Troelstra's ideeën vond hij 
'zwaar geleuter'.1 Van der Goes had in mei 1894 in 
Amsterdam de stoot gegeven tot oprichting van een 
Sociaal Democratische Vereniging (SDV), met een 
eigen program. Zijn gedachten gingen meer in de rich
ting van een moderne politieke partij 8 ,gericht op poli
tieke actie, en waarin parlementaire actie verbonden 
was met het revolutionaire karakter van de partij. 
Waarschijnlijk stond hij daarbij sterk onder invloed 
van Duitse socialisten, die hëm in Amsterdam hadden 
geholpen bij de oprichting van de SDV. 
Een derde stroming, die met name werd voorgestaan 
door arbeiderspropagandisten als Fortuijn en Vlie
gen, stond op het standpunt dat gestreefd moest wor
den naar een massapartij , en koos daarom voor het 
model van de Belgische Werkliedenpartij, waarbij 
'vereenigingen van elke soort: politieke vereenigin
gen, vakvereenigingen, coöperaties, kunstvereenigin
gen, zich alle als zoodanig ( . . .) konden aansluiten en 
als afdeelingen der partij optreden'. 9 

Het laatste denkbeeld kreeg binnen de SDAP duide
lijk de overhand. Dit bleek op het eerste congres van 
de SDAP in Deventer op 14 en 15 april 1895. De com
missie die zich gebogen had over de statuten, en onder 
leiding had gestaan van W.H. Vliegen, kwam met het 
voorstel de partij uit 'afdeelingen, aangesloten ver
eenigingen en verspreide leden' op te bouwen. Het 
congres, waar veertien van de 26 afdelingen een verte
genwoordiger naar toe hadden gestuurd, en waar ver-



der de zeven bestuursleden aanwezig waren, boog zich 
op de tweede dag over dit punt. Fel verzet kwam van 
de afdeling Groningen, 'die alles in de statuten willa
ten vervallen, wat op "aangesloten vereenigingen "ge
lijkt. Ook geen vak-, muziek- of zangvereenigingen 
mochten dus volgens die afd. toetreden tot de par
tij'. '0 Vliegen bestreed dit standpunt door te beweren, 
'dat de oude bond juist was begonnen te verloopen, 
toen deze regeling was ingevoerd. In België heeft men 
er alles bij; daar telt de partij 175.000 leden en hier 
eenige duizenden'. Deze argumenten werden door het 
congres 'zoo ad-rem' gevonden, dat het voorstel Gro
ningen werd verworpen. In opzet werd dus voor het 
Belgische model gekozen, en leek de SDAP in theorie 
op de latere Labour Party in Engeland. Van een mo
derne politieke partij, die uitsluitend bestaat uit poli
tieke afdelingen, had de SDAP bij haar oprichting dus 
nog weinig weg. 

Naar een 'doeltreffender' organisatievorm 
Th. van Tijn heeft erop gewezen dat de jaren 1896 en 
1917 (1919) van groot belang waren voor de ontwikke
ling van de moderne politieke partij in ons land. De ge
schiedenis van de SDAP is daar een treffend voor
beeld van. De kiesrechtuitbreidingen in beide jaren 
noopten tot 'opbouwen versterking van de eigen orga
nisatiestructuur om vat op de nieuwe kiezers te kun
nen krijgen of, zo reeds aanwezig, te kunnen behou
den in concurrentie met andere bewegingen'. I , 

Uiteraard kan de ontwikkeling van moderne politieke 
partijen niet uitsluitend opgehangen worden aan de 
van de veranderingen in de kieswet in beide jaren. Po
litieke partijen kregen gestalte tegen de achtergrond 
van wat genoemd wordt de verzuiling van de Neder
landse samenleving, waarvan politieke partijen vol
gens Blom 'meer gevolg dan oorzaak' waren 12 , en de 
toenemende organisatiegraad op alle maatschappelij
ke terreinen. Dit neemt niet weg dat beide jaren be
langrijke momenten waren in de organisatiegeschiede
nis van politiek Nederland. 
In 1897, met de eerste verkiezingen na de kiesrechtuit
breiding van 1896, werden voor de SDAP de eerste le
den in de Tweede Kamer en gemeenteraden gekozen. 
Voor het bereiken van dit succes had de SDAP in april 
1897 een verkiezingsprogram opgesteld. Dit werd op
genomen naast het strijdprogram in het nieuwe diplo
maboekje dat in 1897 verscheen als gevolg van het ver
krijgen van de in 1895 na enige aarzeling aangevraag
de rechtspersoonlijkheid (koninklijke goedkeuring). 
De programmatische opbouw van de SDAP had met 
beide programma's een aanvang genomen. Deze werd 
snel verbeterd door andere programma's, waaronder 
het belangrijke gemeenteprogramma uit 1899, waar
aan haar vertegenwoordigers steeds nauwer werden 
gebonden. 
De groei van de SDAP na 1896 naar een moderne poli
tieke partij werd versneld door het streven in de Ne
derlandse vakbeweging naar zelfstandigheid ten op
zichte van de politieke arbeiderspartij, naar neutrali
teit in godsdienstig en politiek opzicht. Dit gold niet · 
alleen voor het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS), 
welke centrale in 1896 politieke partijen, dus de 

SDAP, buitensloot' J, maar ook voor een 'moderne' 
vakbond als de Algemene Nederlandse Diamantarbei
dersbond (ANDB). Het had tot gevolg dat de intentie 
van de SDAP om vakorganisaties en coöperaties on
der haar leiding te bundelen van het begin af aan wei
nig kans van slagen had. Om zich niet geheel van de 
bestaande vakbeweging te vervreemden, besloot de 
SDAP in 1898 geen eigen vakorganisaties te zullen 
oprichten, maar haar activiteiten op dat terrein te 
plaatsen binnen het kader van de bestaande vakvereni
gingen.'4 In 1899 nam de afdeling Amsterdam van de 
SDAP het initiatief tot oprichting van de Amsterdam
se Bestuurdersbond (ABB) als tegenwicht van het 
Plaatselijk Arbeids Secretariaat (PAS). Ze deed dat in 
navolging van andere plaatsen. Deze stap kunnen we 
beschouwen als de laatste poging van de SDAP, zij het 
op plaatselijk niveau, om verwante vakverenigingen 
en coöperaties onder haar leiding tot groter eenheid te 
brengen . Door haar geringe kracht, in Amsterdam 
werd ze nog steeds op de been gehouden door de 
ANDB, kon de SDAP deze pretentie echter niet waar
maken. 
Na 1900, toen de SDAP aan haar groei begon, door 
het in sommige plaatsen succesvol aanwenden van het 
middel der arbeiderskiesverenigingen, de fusie met de 
Socialistenbond en de toetreding van veel kader uit de 
vakbeweging, rijpten in de SDAP de plannen om haar 
oorspronkelijk uitgangspunt te laten vallen, omdat 
'de tegenwoordige organisatievorm der partij niet 
meer in overeenstemming was met haar omvang en 
werkkring'.' S Uiteindelijk werd in September 1902 
een reorganisatiecongres belegd. De ontwerpers van 
de concept-statuten hadden als uitgangspunt gekozen: 
'de propaganda onzer beginselen en de werking der 
partij als politieke machine moesten beter, doeltref-
fender worden georganiseerd'. ' 6 _ 

Henri Polak, die het concept in De Nieuwe Tijd inleid
de, noemde als middelen daartoe: 'brekende met alle 
sleur, alles op te ruimen, dat hinderlijk was' en, 'alles 
te scheiden wat niet bij elkander behoorde en bijeen te 
voegen wat bij elkander paste'. 17 Het plan voorzag in 
de opheffing door samenvoeging met afdelingen van 
de arbeiders-kies-verenigingen, die tot dan toe als 
'aangesloten vereenigingen' lid waren van de SDAP. 
Verder werd de vorming van stedelijke federaties 
(bundeling van afdelingen in steden met meerdere 
kiesdistricten), districtsfederaties (bundeling van af
delingen binnen één district) en gewestelijke federaties 
(bundeling van afdelingen binnen een gebied dat in
dustrieel of economisch een eenheid vormde) voor
gesteld. Polak sprak in dit verband van een 'organisa
torische pyramide' .'8 Kernstuk van de voorstellen, die 
op het congres werden aangenomen, was dat de partij 
in het vervolg werd 'samengesteld uit politieke ver
eenigingen, met de politieke indeeling van het land in 
kiesdistricten, als basis'19, en dat het Belgische model 
werd losgelaten. De politieke afdeling werd daarmee 
de hoeksteen waarop het SDAP-bouwwerk werd op
getrokken. 

1902-1917 
De centralisatie van de SDAP waartoe in 1902 werd 
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besloten, werd in de loop van 1903 doorgevoerd. In 
Amsterdam bijvoorbeeld werd op 1 april 1903 de Fe
deratie Amsterdam opgericht. Al snel bleek daar dat 
er bij afdelingen, waarvan de meesten uit arbeiders
kiesverenigingen waren ontstaan, nogal wat weer
stand leefde tegen een stedelijk orgaan, dat mogelijk 
hun zelfstandigheid kon bedreigen. Met name op het 
punt van de kandidaatstelling en contributie-inning 
wensten afdelingen vast te houden aan hun zelfstan
digheid. Over het algemeen werd in de SDAP na 1902 
nogal voorzichtig omgesprongen met 'de zelfstandig
heid der afdeelingen' . 20 
Op het SDAP-congres van 1906, het congres dat werd 
vooraf gegaan door Troelstra's opmerkingen in Het 
Volk ' inzake partijleiding', waarin hij de stelling hul
digde dat 'er meer verband (moet) komen tusschen het 
P.B., de kamerfractie en de krant '21, vond een eerste 
evaluatie plaats van de reorganisatie. Jan Ceton trad 
daarbij op als woordvoerder van de commissie die 
aanpassingen in de statuten had voorbereid. Hij kreeg 
het aan de stok met A.H. Gerhard, woordvoerder van 
de Amsterdamse afdeling VI. In Het Volk had de laat
ste de kiesdistricten als geografische grondslag voor 
afdelingen bekritiseerd22 , evenals 'het tot nu toe ge
huldigde beginsel der stedelijke en districtsfederaties, 
als overheerschende en gedwongen vormen van orga
nisaties'.23 Over de situatie in de partij merkte hij tij 
dens het congres op dat 'veel te veel van bovenaf 
(werd) voorgeschreven en veel te weinig kracht ge
zocht (werd) in ontwikkeling van onderen op'. Ger
hard was van mening dat de partij te veel een verkie
zingspartij was geworden en te weinig deed aan de pro
paganda voor het socialisme, en de organisatie van de 
arbeidersklasse. Ceton reageerde op Gerhard met de 
opmerking: 'Nu komt Amsterdam VI met belangrij
ke, maar verouderde beschouwingen '. Hij betoogde: 
'Het socialisme zoekt naar vrijheid, maar de sociaal
demokratie zoekt naar organisatie en discipline'. Op 
het congres werden de voorstellen van de commissie, 
die met name een nadere invulling van de taken van de 
stedelijke- en districtsfederaties behelsden, aangeno
men. Het belangrijkste gevolg hiervan was dat afde
lingen in de grote steden niet meer hun eigen kandida
ten mochten stellen voor de gemeenteraadsverkiezin
gen. Matthijsen, woordvoerder van Amsterdam V, 
wilde nog verder gaan en de stedelijke federaties ook 
de kandidaten voor provinciale staten en Tweede Ka
mer laten aanwijzen. 
Ondanks de verdere aanpassing van de statuten in de 
richting van een gecentraliseerde partijorganisatie, 
ontwikkelde zich in menig partijafdeling een 'eigen 
karakter' en een 'eigen sfeer ' . 24 Dit is voor een belang
rijk deel te verklaren uit de nog grote speelruimte die 
voor afdelingen in het districtenstelsel overbleef en de 
historie van de partij, die in de beginjaren haar kracht 
had gezocht in de ontwikkeling van zelfstandige afde
lingen. Uiteraard speelde ook de geringe ervaring en 
het in de gegeven omstandigheden nog beperkt kun
nen opereren met een gecentraliseerd partijapparaat 
een rol. Van deze situatie maakten de Tribunisten, die 
in het verleden krachtige voorstanders waren van een 
vergaande centralisatie, gebruik door in bepaalde af-
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delingen hun oppositie te organiseren. 2S 

In deze jaren (1907-1909) werd eveneens de basis ge
legd voor de strikte scheiding in werkterrein tussen de 
partij aan de ene kant en het NVV en de coöperaties, 
zoals De Dageraad in Amsterdam 26 , aan de andere 
kant. Na 1909, met het herstel van de partij na de eco
nomische crisis van 1907-1909, de oplevende kiesrecht
agitatie, en de groei in de richting van een gezinspartij, 
waarbij jongeren en vrouwen van partijleden bij de 
partij werden betrokken, gingen de afdelingen van de 
SDAP steeds meer over tot activiteiten in de buurt. 
Scholing en propaganda voor het socialisme werden 
de hoofdmoot van deze afdelingsactiviteiten. Ook 
hierin viel al snel enige centralisatie door middel van 
de federaties waar te nemen. 
Een mooi voorbeeld is het opzetten van jongerenver
enigingen vanaf 1912. Oorspronkelijk werden de af
delingen opgeroepen deze taak voor hun rekening te 
nemen. Maar in 1913 trokken de federaties waaronder 
de Amsterdamse, die deze activiteit volgens de statu
ten tot hun werkterrein mochten rekenen, het jonge
renwerk tot zich. Voor de eerste wereldoorlog groeide 
de SDAP zodanig, dat ze, doordat ze meer middelen 
en betaalde mankracht tot haar beschikking kreeg, de 
organisatie steeds meer kon en moest stroomlijnen. 
Een voorbeeld daarvan was de instelling van een par
tijraad in 1914, die door het bestuur van de partij bij
eengeroepen kon worden voor het geven van advies, 
en het regelen van zaken van organisatorische aard. 
De landelijke- en regionale partijtop was in deze raad 
vertegenwoordigd. In veel afdelingen leefde argwaan 
tegen de raad vanwege het feit dat veel beslissingen er 
werden voorgekookt en omdat de 'lokale belangen 
echter goed vertegenwoordigd moeten worden' 27 , en 
dit in de partijraad niet het geval was omdat deze niet 
bestond uit afgevaardigden van de afdelingen. 
Er stond de partijtop één belangrijk obstakel in de weg 
om definitief in de richting van een gecentraliseerde 
partijorganisatie door te breken, en dat was het dis
trictenstelsel. Het gegeven dat partij afdelingen als ge
volg van dit stelsel georganiseerd moesten blijven naar 
kiesdistricten, was een hinderpaal tegen het streven in 
de partij te gaan werken met kleine, efficiënte afdelin
gen. 28 Mijns inziens was dit ook één van de argumen
ten van de SDAP om voor invoering van evenredige 
vertegenwoordiging te zijn. 29 Het gevolg van het dis
trictenstelsel was dat in de SDAP tot 1918 erg grote af
delingsorganisaties bleven bestaan, die soms het ka
rakter droegen van kleine partijorganisaties, compleet 
met onderafdelingen op buurt- of stemdistrictsniveau 
en eigen bladen, en die begrijpelijk erg gehecht bleken 
te zijn aan deze situatie. Toch bleken deze bouwwer
ken al tijdens de eerste wereldoorlog te wankelen. Er 
viel een sterke teruggang in het bezoek aan huishoude
lijke vergaderingen van afdelingen te bespeuren, tot 
slechts tien procent van de leden. Volgens Van Stave
ren uit Den Haag II viel dit vooral te verklaren uit het 
feit dat 'zij na de stichting der Federaties veel van hun 
betekenis verloren hebben '. 30 
Volgens de stelling van Van Tijn vond 'het proces van 
de vorming van landelijke politieke partijen'3l, in 
1917 haar voltooiing. Dit kwam volgens hem door de 
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'maatregelen' die politieke partijen toen namen om 
zich op de nieuwe situatie in de verkiezingsstrijd voor 
te bereiden. Naar mijn oordeel waren de maatregelen 
die de SDAP in 1917 trof te rigoureus en hebben ze de 
partij veel nadeel berokkend .32 

Plannen voor 'werkploegen ' 
Op de vergadering van het Partijbestuur van 6 januari 
1917 werden Vliegen en Matthijsen belast met het op
stellen van nieuwe concept partijstatuten en -reglemen
ten .33 Op 28 juli meldden zij dat ze klaar waren met 
hun werk waarop besloten werd het concept op 30 sep
tember aan de partijraad voor te leggen, 'om advies 
over het ontwerp uit te brengen' ,34 Het ontwerp, dat 
door de partijraad werd 'goedgekeurd', behelsde voor 
de organisatie van de partij op het platteland weinig 
verandering. Des te groter waren de gevolgen voor de 
partijorganisatie in de grote steden, Het ontwerp 
voorzag namelijk in de vorming van kleine afdelingen 
van ten hoogste honderdvijftig leden . In Amsterdam 
zou dit betekenen dat de partij uit zo'n vijftig afdelin
gen zou gaan bestaan. Deze afdelingen zouden geen 
congresa fgevaardigden mogen aanwijzen. Volgens 
het plan zou de congresvoorbereiding moeten plaats
vinden in districtsfederaties, die de kieskringen zou
den omvatten, Volgens dit model zou de SDAP in een 
grote steden aan de basis dus worden opgesplitst in een 
groot aantal verkiezingsbrigades, of zoals Lub uit 
Amsterdam IX het stelde: 'werkploegen, waar alleen 
het werk wordt verdeeld'35 , terwijl de politieke 
besluitvorming zou worden overgeheveld naar een 
nieuw te vormen schakel tussen afdeling en partij: de 
districtsfederatie. Afgezien van de emotionele bezwa
ren die opkwamen tegen dit plan tot ontbinding van de 
oude afdelingen, riep het concept ook heel wat prakti
sche en principiële bezwaren op. In Amsterdam, waar 
Van den Bergh belast werd met de reorganisatie, werd 
tijdens de vergadering van de Federatie Amsterdam 
van 26 september 1917 felle kritiek geuit. Polenaar uit 
afdeling V (zuid) zei dat zijn achterban bezwaar had 
tegen 'een splitsing in kleine afdelingen, die het kleine 
propagandawerk zullen hebben te doen, en grotere li
chamen, die de politieke leiding zullen hebben', 36 
Door onder andere Stern heim (lIl) en Lub (IX) werd 
de vrees geuit dat voor de afdelingsbesturen in de toe
komst niet voldoende geschikte mensen zouden wor
den gevonden, en werd gewaarschuwd tegen een te 
grote macht van het federatiebestuur. Uiteindelijk 
werd besloten met een aantal stedelijke federaties pro
test aan te tekenen tegen de voorgenomen plannen. Op 
de partijraad van oktober 1917 werd hun amendement 
tot vorming van volwaardige afdelingen met maxi
maal tweehonderdvijftig leden en afschaffing van de 
districtsfederaties nog verworpen. Nadat echter de 
stedelijke federaties Den Haag, Rotterdam en Am
sterdam, op initiatief van de laatste37 , begin november 
een protestvergadering hadden belegd, werd hen door 
Matthijsen de toezegging gedaan dat het congres
voorstel zou worden veranderd. Afdelingen zouden 
uit maximaal driehonderd leden mogen bestaan en de 
vorming van districtsfederaties zou facultatief worden 
gesteld. Het buitengewoon congres van de SDAP op 

23-25 december 1917 ging daarop in grote lijnen ak
koord met het concept. Het resultaat van het protest 
der grote stedelijke federaties was dat de afdeling 
'hoeksteen van de partij' bleef, maar dit besluit kon 
niet voorkomen dat veel afdelingen de daarop volgen
de jaren tot grote machteloosheid zouden vervallen . 
In Amsterdam werden, vooruitlopend op het congres
besluit in 1917,24 afdelingen gevormd. De bezittingen 
van de oude afdelingen vervielen aan de Federatie. Op 
20 december 1917 deelde penningmeester Leenders het 
federatiebestuur mee dat de ontmanteling van de oude 
afdeHngen bijna was voltooid. Leenders rapporteer
de, dat hij 'het kantoor van afdeling Ven IX heeft be
zocht, teneinde na te gaan, wat er voor het kantoor der 
Federatie bruikbaar was. Enkele meubelstukken had 
hij uit reeds naar de v, Campenstraat laten brengen. 
Enkele dingen wenscht hij te verkoopen'. In de notu
len stond verder: 'In deze geest wordt besloten, ook 
wat afdeling III betreft'. J8 
Oude glorie behoorde daarmee definitief tot het verle
den . Eigen bezittingen hadden de afdelingen niet 
meer, Wat hun administratie betreft werden de nieuwe 
afdeHngen strak aan het handje gehouden, Congresaf
gevaardigden der nieuwe afdelingen, (één per afde
ling) moesten hun onkosten bij de Federatie declare
ren . 

Werkclubs 
De in 1917 gerealiseerde reorganisatie van afdelingen 
in de grote steden heeft slechts drie jaar bestaan. De 
afdelingen van de SDAP in Amsterdam vertoonden 
die jaren een treurige aanblik. Zij bleken machteloze 
organen te zijn en al snel rees de wens terug te keren 
naar de oude situatie, In 1920 werden in Amsterdam 
daartoe de nodige besluiten genomen en werd de stad 
weer in 9 partij afdelingen opgesplitst. Deze konden 
nu , doordat het districtenstelsel was afgeschaft, beter 
over de stad worden verdeeld dan voorheen . Na enige 
jaren leefde het afdelingsleven in Amsterdam weer op, 
maar het verschilde in belangrijke mate van de jaren 
voor 1918 . 
De speelruimte die afdelingen gegeven werd bleef zeer 
beperkt. De activiteiten die ze ondernamen waren 
meestal vanuit de Federatie of de landelijke partij op
gezet. De activiteiten van veel SDAP-leden verplaatste 
zich mede als gevolg daarvan naar de verwante 
sociaal-culturele verenigingen, die in deze tijd op lo
kaal niveau een grote bloei doormaakten, Wat Am
sterdam betreft hebben we kunnen waarnemen dat af
delingen zelfs in het opzetten van buurtacties zich ge
heel onderwierpen aan de richtlijnen van de Federa
tie, 39 In een recente studie naar de SDAP in de 
Utrechtse wijk Ondiep kwam men tot de constatering 
dat in 'het functioneren van de partij en de afdelingen 
in Utrecht ( ... ) de hiërarchische structuur duidelijk 
zichtbaar' was. Volgens de onderzoekers dienden de 
'afdelingsbestuurders in het Federatiebestuur vooral 
als doorgeefluik naar de afdelingen toe '. Ook daar 
werden de 'activiteiten van de afdelingen ( . . . ) door 
het federatiebestuur strak gecoördineerd. De afdelin
gen was dan ook geen zelfstandige politieke rol toebe
dacht, "werkc/ubs" waren het, in de woorden van fe-
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deratiebestuurder Schoonman '. 40 

In de jaren tussen de beide wereldoorlogen besefte de 
partijleiding wel dat deze situatie niet gunstig was voor 
het partijleven en werd regelmatig gewaarschuwd 
voor het feit dat de SDAP te veel verkiezingspartij 
was. 4 I Initiatieven om deze situatie te doorbreken 
werden echter nauwelijks aan afdelingen overgelaten. 
De situatie na de tweede wereldoorlog in de PvdA ver
schilde in dit opzicht nauwelijks. In Amsterdam heb
ben we een grote volgzaamheid van de afdelingen kun
nen waarnemen. De gecentraliseerde organisatie van 
de PvdA, die tot 1958 werd versterkt door regerings
verantwoordelijkheid en Koude Oorlog, moest wel 
schipbreuk lijden, omdat op afdelingsniveau nauwe
lijks 'politiek' gemaakt werd. De animo om afdelings
vergaderingen te bezoeken heeft hier in de jaren vijftig 
en begin jaren zestig sterk onder geleden. Was kort na 
1946 in de PvdA nog het gevoel aanwezig op afdelings
niveau iets te kunnen realiseren - namelijk, met be
hulp van werkgemeenschappen de 'doorbraak' in de 
eigen omgeving gestalte geven - en leek dit voldoende 
om op langere termijn het afdelingswerk te stimule
ren, later bleek dat onvoldoende voedingsbodem . 
Over de afdeling, Transvaal-Oosterpark, gaat het ver
haal dat de afdelingsvergaderingen in 1964-'65 nog 
slechts bezocht werden door drie of vier echtparen, 
waarvan alleen de mannen zich met politiek bezighiel
den. Dit beeld is overtrokken, maar het kan niet wor
den ontkend dat het afdelingsleven toen een trieste in
druk maakte. Sindsdien is er veel in de PvdA veran
derd, waarbij wel als belangrijkste genoemd mag wor
den de herontdekking van de afdeling als levend 
bestanddeel van de partij . Dit bleek onder andere uit 
het gepropageerde 'actiepartijmodel' . De veranderin
gen gingen gepaard met het aantrekken door de PvdA 
van een nieuwe achterban, als gevolg van 'haar inte
gratie van verlangens van sociale bewegingen' . 42 

Over het afdelingswerk in de grote steden is echter de 
klacht gebleven dat het, ondanks alle veranderingen, 
teveel blij ft steken in het kader van een bestuurspartij . 
Dit schrikt veel leden af om actief te worden in de af
deling, hetgeen ook in de hand wordt gewerkt doordat 
het vaak formele en 'algemene' karakter van het afde
lingswerk niet voorziet in een manier waarop veel le
den maatschappelijk actief kunnen zijn of kunnen op
komen voor hun belangen. 
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uitspraak is van de afgevaardigde Van Ruijven uit De
venter. 

28. Idem, p. 5, uitspraak yan Matthijsen . 
29. J. Th.J . van den Berg, 'De evenredige vertegenwoordi

ging in Nederland' , in: Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 
92, nr 3,1979, p . 457 . Van den Berg wijst onder de 'argu
menten van opportuniteit' alleen op het electorale voor
deel dat de SOAP van de E.V. kon verwachten . 

Vervolg noten op pag. 364 
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Code 

Een afvoerpijp steekt uit een blinde muur 
ik hoor stemmen maar kan niet dichterbij 
daar , achter de muur, moeten zij zitten 
op zakken, tassen, bundels, koffers 
de reizigers die nooit aan zullen komen en 
elkaar vertellen over het doel van de reis 

Uit de pijp dwarrelt een brief 
ik herken het handschrift maar niet de taal 
onderstrepingen, doorhalingen , uitroeptekens 
de stemmen zwijgen 
uit de pijp druipt traag cement naar omlaag 

Met een onleesbare brief in mijn hand 
ga ik op zoek naar een weg 
vastbesloten de code te breken 
die in alle talen zwijgt. 

J. Dernlef (1937) 
Debuteerde in 1960 met de 
bundels Kokkels (poezie) en 
Stenen spoelen (verhalen) . Re
cent werk : Hersenschimmen 
(Constantijn Huygensprijs 
1984) en , zojuist verschenen , 
ook bij Querido , Verschrijvin
gen (prozagedichten) . 
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Signalementen 

Vijftien jaar Wim Kok 

Hoe beschrijf je het best de loopbaan van Wim Kok, 
vijftien jaar bestuurder van NVV en FNV, waarvan 
twaalf jaar als voorzitter? Het risico is niet gering dat 
het een soort 'heiligenleven' wordt, zeker als vakcen
trale zelf het initiatief neemt tot boekstaving van het 
optreden van zijn voorzitter. Daar zouden echter noch 
de FNV, noch Wim Kok mee zijn gediend. Immers: de 
FNV bestaat ook zonder Wim Kok voort en zij heeft er 
geen belang bij haar gewezen voorzitter duurzaam 
'onmisbaar' te verklaren, al zijn zijn verdiensten nog 
zo groot. Wim Kok staat nog midden in zijn leven en 
een 'hagiografie' riskeert de man letterlijk het graf in 
te prijzen. 
De vakcentrale heeft de waarschijnlijk enig juiste 
oplossing gekozen door aan Frans Nypels en Kees 
Tamboer te vragen Koks loopbaan te boekstaven. * 
Die keuze was in de eerste plaats juist, omdat beide 
journalisten, een grote faam hebben ontwikkeld gedu
rende beider dienstverband bij het weekblad HP als 
kritische maar ook grondig en geëngageerd werkende 
vakbondsjournalisten. Voorts, omdat zij er voor heb
ben gekozen niet zozeer de schijnwerper eenzijdig op 
de persoon van Kok te richten maar op vijftien jaar 
vakbewegingsgeschiedenis, waarin zo goed mogelijk 
de specifieke betekenis van Kok kon worden weerge
geven. Op die wijze kon Wim Koks werkelijke - en 
grote - betekenis worden geschetst zonder kritiekloze 
verering te laten overheersen. 
De enige pijnlijke ervaring die aldus het boek Wim 
Kok, vijftien jaar vakbeweging achterlaat, is - behal
ve het afgrijselijke omslagontwerp - het feit dat Ny
pels en Tamboer niet meer dat vaste en informatieve 
journalistenkoppel vormen dat zij gedurende een aan
tal jaren zjjn geweest. Niet alleen immers brachten zij 
destijds vakbonden en hun leiders tot leven, maar ook 
zulke statistische begrippen als 'Jan Modaal'. Die 
aanpak en stijl is veel geïmiteerd maar nooit verbe
terd. 
Vijftien jaar vakbeweging, met Kok als centrale fi
guur, worden in precies evenveel hoofdstukken goed 
geordend en uiterst leesbaar - met excuus voor het 
cliché: welhaast als in een roman - beschreven. Het is 
de geschiedenis die begint met het plotselinge en dra
matische aftreden van Koks voorganger, Harry ter 
Heide en eindigt met een snelle opkomst van Hans 
Pont, de vice-voorzitter en stakingsstrateeg van de 
ABVA-KABO. Het is de geschiedenis van de federatie 
en fusie van NVV en NKV; van de maatschappij ver
nieuwers uit de Industriebond en de Voedingsbond en 
van de geleidelijk agressiever geworden ambtenaren
bond, zonder veel ideologie overigens maar meer 
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dankzij de nood der tijden. Het is voorts de historie 
van een reeks mislukte centrale akkoorden tussen 
werkgevers en werknemers tot de eindelijk in '82 
geslaagde overeenkomst van Kok met VNO
voorzitter, C. van Veen. Het is tenslotte de geschiede
nis van Wim Kok zelf, die eerst het NVV en vanaf 1976 
de federatie met koel hoofd en grote tact heeft weten 
bijeen te houden. Nypels en Tamboer laten niet slechts 
zien dat en hoe het Kok is gelukt, maar ook hoeveel in
spanning dat aan deze vakbewegingsvoorzitter heeft 
gekost temidden van weliswaar kleurrijker maar ook 
aanzienlijk minder koele vakbondsleiders als Arie 
Groenevelt, Frans Drabbe, Cees Schelling, Jan Dut
man, Herman Bode, Jaap van de Scheur en Bram 
Buijs. Om van belangrijke beleidsmedewerkers van 
het genre Leemreize, Vosen Van der Laan nog maar te 
zwijgen, wier optreden overigens terecht een ruime 
plaats in het boek krijgen toegewezen. 
Kok doet mij daarbij onweerstaanbaar denken aan W. 
Drees sr: niet meer publiciteit zoekend dan nodig is; 
constructief op zoek naar het compromis; pragma
tisch oplossingen formulerend en ieder van zijn mede
bestuurders de baas in kennis van zaken en gevoel 
voor machtsverhoudingen. Bovendien: volstrekt inte
ger en wetend wie er uiteindelijk 'de baas' is, zolang je 
je maar niet voortdurend op de voorgrond plaatst. 
Tenslotte, een man die kan wachten tot zijn moment 
gekomen is, al zal de buitenstaander - ook na lezing 
van het boek - wel eens denken dat hij soms erg lang 
wachtte. 

Burenruzies 
Niettemin, ook Kok heeft zo zijn emoties, al heeft hij 
die doorgaans weten te beheersen en, zo nodig, nuttig 
weten aan te wenden. Uit alles blijkt, dat de ' naaste 
buur' van de FNV in Amsterdam, de Industriebond 
van achtereenvolgens Arie Groenevelt en Dick Visser, 
welhaast tot een nagel aan zijn doodskist moet zijn ge
worden; hij reageert, sprekend ingevoerd, een enkele 
maal ongewoon kribbig als het over 'de buren' gaat. 
Nu vallen er in het verslag van Nypels en Tamboer in 
twaalf jaar voorzitterschap niet minder dan tien vrij 
zware conflicten te tellen - zoveel burenruzies wor
den er althans beschreven - tussen FNV enerzijds en 
Industriebond anderzijds . 
Het begint al met het aftreden van Harry ter Heide 
(1972) . Vervolgens verrast de Industriebond de colle
ga met de brochure Fijn is anders (1974) waarin de weg 
naar het socialisme wordt gepropageerd. De bond is 
voorts de belangrijkste bron van weerstand tegen de 
federatievorming in '75 en de felste criticus van een de
bat over de automatische prijscompensatie (1976). Als 
dan de FNV zich in arrenmoede opmaakt om voor die 
APC te gaan staken (voorjaar '77) is het uitgerekend 
de econoom van de Industriebond Piet Vos, daartoe 
door Groenevelt aangezet, die haar weer ter discussie 
stelt. Zowel in 1980 als in 1983 is de bond de belang
rijkste criticus van de ABVA-KABO, ook tijdens de 
stakingsacties van najaar '83. Later staan Groenevelt 
en Schelling, eertijds elkaars maatschappij-kritische 
bondgenoten , weer als kemphanen tegenover elkaar. 
Tenslotte schiet de Industriebond in 1983 uit de slof 



e 
n 
2 
)-

:-
6 
n 
:s 
1-

ft 
k 
ie 
t
n 
.n 
:e 
Ie 

v. 
s; 
a
e
el 
e
je 
:t. 
nt 
Ig 
Ig 

Lij 
ig 
te 
ld 
'r, 
e
Ie 
It. 
in 
'ij 
r
:n 

ie 
e
:g 
is 
ie 
e
Is 
ie 
• d 
)e 
ie 
g
Ie 
:It 
Ie 
r. 
)f 

als het gaat over de organisatorische toekomst van de 
FNV en als zij tegelijkertijd bezig is om, buiten alle 
centrales om, een soort industriële 'Stichting van de 
Arbeid' op te zetten. Aan vindingrijkheid en fantasie 
ontbreekt het bij 'de buren' kennelijk allerminst, 
maar de Voorzitter moet er bij wijlen gek van zijn ge
worden. 
Wat in al die conflicten opvalt is niet alleen, dat de In
dustriebond doorgaans sneller op de veranderende 
tijdgeest reageert dan de centrale, maar ook groter 
zwenkingen maakt. (Al krijgt zij vooral na 1976 ook 
vaak op termijn gelijk.) Er ligt tenslotte een wereld 
van verschil tussen Fijn is anders en de nota van, al
weer, Piet Vos, Durven ofdoormodderen, amper zes 
jaar later. Daartussen - dat moet gezegd - liggen 
vijf jaren van verwoestend om zich heen grijpende 
werkloosheid, vooral in de industrie. Een werkloos
heid die overigens - oh ironie - al in 1971 was ge
vreesd, met argumenten en al, door ... Harry ter Hei
de. 
De verdienste van Nypels en Tamboer ligt intussen 
niet alleen in de soms smakelijk beschreven conflicten 
in vakbondskring en daarmee in de weergave van 
Koks talenten als 'brandweerman'. Zij gaat boven
dien gepaard met een goed geschreven economische 
analyse, waardoor zowel conflicten als verandering 
van opvatting in reliëf komen te staan. Die analyse 
laat zien, dat in gecombineerde inspanning van FNV 
en kabinet-Den Uyl de Nederlandse economie in de ja
ren zeventig vrijwel compleet is 'dichtgetimmerd', 
dankzij de aldus totstand gekomen combinatie van 
automatische prijscompensatie (met bijbehorende 
looncompensatie door ondernemers tot dat niet meer 
kon) en de netto-nettokoppelingen. Ieder van die twee 
is op zichzelf wellicht goed verdedigbaar; het samen
brengen er van heeft, bij internationale vraaguitval se
dert twee oliecrises, rampzalige gevolgen gehad. Zij 
heeft trouwens ook, tot eind 1982, het georganiseerd 
overleg van werkgevers en werknemers uitgehold: de 
geschiedenis van vijftien jaar vakbeweging ritselt im
mers van de 'loonpauzes', 'loonmaatregelen' en 'loon
ingrepen', ongeacht welk kabinet het bewind voerde. 
Aan het einde van de geschiedenis is materieel zowel een 
einde gekomen aan de koppelingen als aan de automa
tische prijscompensatie. 

Benen op de grond 
'We staan nu weer, mede door de crisis en de werkloos
heid, meI de benen op de grond. De voeten tien centi
meter erin " verzucht Wim Kok aan het einde van het 
boek. Kok, die in tegenstelling tot Schelling en Groene
velt, nooit zo'n maatschappij-hervormende romanticus 
is geweest, begint nu te vrezen dat wat hèm het meest 
heeft bewogen nu ook nog onder zware druk komt te 
staan: de solidariteit van (georganiseerde) werkenden 
met de werklozen en andere uitkeringsgerechtigden. 
Die vrees komt onder andere voort uit de hem iets te 
loyale medewerking van de Industriebond aan het werk 
van de commissie-Wagner, die met iets te veel gemak 
uit de pen laat vloeien, 'dat het geringe verschil tussen 
sociale uitkeringen voor niet-aelieven en het netto-loon 
van actie ven vertragend werkt op het "zoekgedrag" 

van werklozen '. In nette termen hetzelfde als wat minis
ter Ruding zei over 'het blijven zitten bij Tante Truus'. 
Kok is voor dat soort taal, gelukkig, allergisch. 
De tijd zal leren, of hij tegelijk te somber is geweest. De 
kans dat hem die allergie als politicus nog eens vierkant 
tegenover 'zijn' oude vakbeweging zal plaatsen is intus
sen niet helemaal denkbeeldig. (JvdB) 

• Frans Nypels en Kees Tamboer, Wim Kok, Vijftien jaar 
vakbeweging, Amsterdam (FNV-Pers/ Uitgeverij Raam
gracht) 1985. 

Boeken 

Een boek van een politicus 

Bart Tromp bespreekt: 
Oskar Lafontaine, Der andere Fortsehritt/Verant
wortung staft Verweigerung, Verlag Hoffmann und 
Campe, Hamburg 1985. 

Er zijn, zeker in Nederland, niet veel politici die boe
ken over politiek schrijven. Misschien is dat maar 
goed ook. Na lezing van Der andere FortsehrittiVer
antwortung staft Verweigerung, van de hand van de 
SPD-politicus Oskar Lafontaine, is de gedachte bij me 
opgekomen dat een politicus soms trots kan zijn op 
een door hem geschreven boek, maar dat de meesten 
beter trots kunnen zijn op de boeken die ze niet ge
schreven hebben. Uit dat versagen zou op z'n minst 
een zekere eerbied spreken voor het boek, die temeer 
te prijzen valt waar in de politiek het woord zo weinig 
wordt gerespecteerd. 
Het beroep van politicus bestaat voor een niet gering 
deel uit omgaan met taal, maar bekwaamheid daarin 
is in Nederland geen criterium voor selectie. De weini
ge politici die zich wel precies en zorgvuldig weten uit 
te drukken, verdienen daarom achting. Zij mogen wat 
mij betreft ook boeken over politiek schrijven . 
Want er ligt - of er zou horen te liggen - een diepe 
gracht tussen gelegenheidsstukken, memo's, nota's en 
toespraken aan de ene kant, en een boek over politiek 
anderzijds. Als een politicus een boek schrijft over po
litiek, dan verwacht men meer dan een optelling van 
het gebruikelijke: een diagnose, voorstellen en visies 
die dieper graven dan wat men in een spreekbeurt of 
een interview kwijt kan. Verwachten mag men ook dat 
de ingenomen stellingen worden geargumenteerd en 
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zo goed mogelijk empirisch gestaafd. Oorspronkelijk
heid en meeslependheid, dat zijn misschien te hoge 
eisen, maar een eigen stijl of toon toch niet. En 
tenslotte is er het moeilijk precies te omschrijven ele
ment van noodzakelijkheid, een eis die voor elk se
rieus boek geldt: de lezer moet op een of andere ma
nier niet aan de indruk kunnen ontsnappen dat dit 
boek geschreven moèst worden, dat het er niet zomaar 
is. 
Aldus een aantal intuïties over het politieke boek van 
een politicus die bij lezing van het werk van Lafontai
ne bij me opkwamen. Zijn die intuïties realistisch? Als 
ik zie naar de Britse politieke literatuur geloof ik dat 
zeker, wanneer ik - om me tot de linkse beweging te 
beperken - de lange reeks van boeken van politici me
moreer vanaf, laten we zeggen, Attlee's The Labour 
Party in Perspective (1938), Bevans In Place of Fear 
(1951), tot en met Face the Future and A Future that 
will work (1985) van David Owen. Ook in de Franse en 
Duitse tradities zijn zulke boeken zeker aan te treffen. 
Maar het boek van Lafontaine hoort er niet toe. 
Het telt ruim 225 bladzijden en de inhoud laat zich als 
volgt samenvatten: het streven naar vooruitgang, uit
gedrukt in economische groei, leidt niet tot meer wel
vaart en geluk. Integendeel, het leidt tot de opeensta
peling van steeds meer onnutte (en bovendien ongelijk 
verdeelde) goederen, en tot de uitputting van natuur
lijke hulpbronnen. 
Van dat idee van vooruitgang moet afgestapt worden, 
zeker door socialisten. In de plaats daarvan moet een 
ander begrip vooruitgang worden gehanteerd: niet als 
economische groei, maar als de toename van redelijk
heid in de wereld, zoals de filosofie van de Verlichting 
dat wilde. In dat andere begrip vooruitgang staan 
waarden centraal als herstel en bescherming van de na
tuur, het behoud van arbeidsplaatsen en de verbete
ring van de kwaliteit van de arbeid. 
Ook in de Derde Wereld moet het anders, want de 
Westerse ontwikkelingsmodellen hebben gefaald. 
Het begrip arbeid zelf moet ook anders opgevat wor
den: namelijk in termen van zelfbepaling, medebeslis
singsrecht en milieuvriendelijke produktie. 
De SPD moet van het succes van de Grünen leren meer 
'utopie' in haar programma te stoppen; de Grünen op 
hun beurt dienen in te zien dat politiek als beroep meer 
inhoudt dan getuigen. 
Bij het excerperen van dit boek viel het mij op dat de 
samenvatting zo kort kan blijven. Dat komt omdat 
Lafontaine hetgeen ik hierboven heb samengevat wel
iswaar vaak herhaalt in dezelfde of iets andere be
woordingen, maar zijn stellingen niet of nauwelijks 
adstrueert, uitwerkt tot een niveau waarin ze de con
touren van een concreet beleid krijgen; en ze ook niet 
tot een consistent geheel ketent. Als hij dat allemaal 
wel had gedaan zou een samenvatting die aan de in
houd van het boek recht doet veel langer zijn gewor
den. 
Het gebrek aan lijn, aan een dragende gedachte die het 
boek tot een boek (en niet tot een verzameling gedruk
te bladzijden) maakt, komt op twee manieren tot 
uiting. In de eerste plaats is er sprake van twee discon
tinuïteiten in het boek als geheel. Het hoofdstuk over 
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de 'Derde Wereld' begint zomaar , zonder enig ver
band met het voorgaande gedeelte; maar het staat ook 
los van wat erop volgt. Het laatste hoofdstuk is daar
naast van een heel ander karakter dan de rest; beweegt 
die zich in het algemeen op wat ik, heel vriendelijk uit
gedrukt, ' sociaal filosofisch' niveau zou willen noe
men, aan het slot gaat het over aardse kwesties van po
litieke tactiek en meerderheidsvorming. Maar niet al
leen het geheel is brokkelig, ook de afzonderlijke 
hoofdstukken. Die bestaan uit vele kleine stukjes met 
aparte kopjes, maar men krijgt nogal eens de indruk 
dat de onderlinge verbinding enkel en alleen sellotape 
in het oorspronkelijke manuscript is geweest. (Als van 
dat laatste in strikte zin al gesproken kan worden. 
Soms in onmiskenbaar sprake van gedicteerde 
teksten.) Om toch tot 225 bladzijden te komen is (in de 
tweede plaats) ruimschoots gebruik gemaakt van vul
ling. Deze vulling bestaat (behalve uit herhalingen) uit 
twee ingrediënten: met instemming geciteerde zinnen 
van anderen, Grote Denkers bij voorkeur; en veel 
stemmingmakerij (die in de plaats treedt van een dia
gnose.) De openingszin luidt: 'Ieder jaar sterven er op 
aarde vijfenveertig miljoen mensen van de honger' en 
wordt gevolgd door 'De atomaire wereldbrand kan elk 
ogenblik uitbreken', waarna nog meer in deze trant 
volgt. Mededelingen van deze aard, waarvan het boek 
wemelt, dienen als officieel premisse van de stelling 
'dat het dus zo niet langer kan'. Maar waar er nauwe
lijks sprake van is al deze aanzeggingen van 
rampspoed enigszins te staven, is hun functie zuiver 
retorisch. Voor zover ze waar zijn leveren ze noch een 
politiek relevante diagnose op, noch een inspiratie tot 
zinvol denken en handelen. Ik noem maar één voor
beeld: Lafontaines hoge verontwaardiging over 'over
bewapening' en de 'hongercatastrofes in de Sahel' . 
(bladzijde 52) Lafontaine suggereert, nee, hij stelt 
(bladzijde 51) dat de eerste de oorzaak is van de twee
de. (Overigens voert hij op andere bladzijden weer 
heel andere 'oorzaken' van deze ellende aan, al naar 
gelang het hem uitkomt.) Origineel zou ik het door La
fontaine gelegde verband niet durven noemen. Maar 
net als de andere cIichémannetjes over dit onderwerp 
blijft Lafontaine in dit opzienbarende inzicht steken. 
Iemand die zich verplicht heeft tot de politiek zou ech
ter moeten uitleggen of er zo'n verband tussen bewa
peningsuitgaven en honger bestaat; en zoja of er niet 
een overeenkomstige redenering valt op te stellen over 
het verband tussen snoepen, drinken ofroken, sociale 
uitkeringen en nog een heleboel andere bestedingsca
tegorieën in de 'rijke wereld' en honger; en of het over
hevelen van kapitaal van de ene categorie naar de an
dere inderdaad tot leniging of opheffing van de 'hon
ger' zou leiden. Lafontaine ontloopt die verantwoor
delijkheid als politicus, en daarom vind ik dat bij hem 
stemmingmakerij in de plaats van analyse en diagnose 
treedt. Hij blijkt geen verschil te maken tussen het 
soort verhalen dat politici denken te moeten houden 
op verkiezingscampagnes (daarin gesteund door de 
verwachtingen van een bepaald soort publiek, meestal 
bestaande uit partijactivisten die vinden dat 'de gewo
ne kiezer' alleen kan leven met simpele 'waarheden' .) 
en het niveau van een boek. 



Nergens wordt door hem zorgvuldig geredeneerd, 
vrijwel nooit wordt een redenering afgemaakt. De wel 
zeer globale 'diagnose' van 'de Derde Wereld' wordt 
onderbroken door de constatering dat de situatie van 
afzonderlijke landen en regio's tezeer uiteenloopt om 
dat begrip 'Derde Wereld' te kunnen blijven gebrui
ken - waarna de rest van het hoofdstuk over 'de Der
de Wereld' gaat. Als dubieus pluspunt in deze soort 
vulling van Der andere Fortschritt kan men rekenen 
dat Lafontaine nauwelijks z'n toevlucht neemt tot het 
aanvoeren van passende statistieken en cijfers, zoals 
dat in de Angelsaksische propagandalectuur verplicht 
is. 
Waar hij dat wel doet, is het resultaat overigens ridi
cuul. Zo rekent Lafontaine voor dat de afspraak bin
nen de NAVO om de defensie-uitgaven jaarlijks met 
drie procent gecorrigeerd voor inflatie te verhogen 
binnen drie en twintig jaar tot verdubbeling en binnen 
zeven en veertig jaar tot een verviervoudiging van die 
uitgaven moet leiden. Waanzin dus! (bladzijde 79) 
Alsof dergelijke cijfers ooit reëel zouden kunnen zijn, 
en alsof zoiets ooit in de bedoeling heeft gelegen. 

Citaten 
De tweede soort vulling bestaat uit het direct of indi
rect citeren. Het citeren door Lafontaine getuigt noch 
van eruditie, noch verwijst het naar andere argumen
taties die de zijne ondersteunen. Het is niets anders 
dan grasduinen in een citaten-boek, het aanroepen van 
autoriteiten om waarheden als koeien te debiteren. 
'Erich Fromm heeft er in zijn boeken op gewezen dat 
de jacht naar steeds meer consumptie de mensen niet 
gelukkiger maakt' (bladzijde 41) 'De natuurlijke 
toestand - aldus Thomas Hobbes - is een strijd van 
allen tegen allen' (bladzijde 31) 'De Zwitserse eco
noom Hans-Crhistoph Binswanger hangt de stelling 
aan dat het er in de toekomst minder om moet gaan 
steeds maar meer en meer produkten te produceren' 
(bladzijde 100) 'Michel Rocard, de Franse minister 
van Economische Zaken, heeft gelijk wanneer hij zegt 
dat de Derde Wereld alleen dan een toekomst zal heb
ben als de landen er in slagen een economie te ontwik
kelen die de inheemse bevolking kan voeden' 
(bladzijde 145) . Van het ernstig streven naar con
sistentie is bij dit alles geen sprake. Lafontaine vindt 
de Verlichtingsidealen van Kant en Hegel even prach
tig als de kritiek daarop van Adorno en Horkheimer; 
van de spanning, om niet te zeggen onverenigbaarheid 
daartussen geeft hij zich geen rekenschap. Misschien 
beseft hij deze niet eens. 
In deze citeerwoede verraadt zich de intellectuele par
venu. Een politicus die zó te werk gaat probeert aan 
een niet-intellectueel publiek te suggereren dat hij niet 
zomaar politicus, maar ook nog intellectueel is . Die 
combinatie is in werkelijkheid zeldzaam in één per
soon te vinden, want ze vereist dat de pretendent voor 
deze titel zowel aan intellectuele vereisten als aan aan
sprekendheid voor een groot publiek beantwoordt. 
Wat Lafontaine doet is verraad naar beide kanten: het 
'grote publiek' suggereren dat hij een Denker is, op de . 
intelligentsia een stilzwijgend beroep doen om zijn in
tellectuele vertoon niet af te doen als nieuwe kleren 

van de keizer. Vergeleken met de manier waarop La
fontaine citeert, doet de techniek van wijlen Jopie 
Pengel, om zijn verkiezingstoespraken af en toe te 
doorspekken met een voor zijn gehoor onbegrijpelijke 
zinsnede uit het Latijn, bijna eerlijk, om niet te zeg
gen, naïef aan. 
Het boek is meer prekerig, kortom, dan analyserend, 
en de schaarse pogingen waar Lafontaine zich op het 
laatste gebied aan waagt, doen zowel wat zijn argu
mentatiekracht, als wat zijn politieke visie betreft, 
nogal griezelig aan. Wie unverfroren, maar zonder 
verdere toelichting stelt: 'De noodzaak het geheel te 
zien, is echter de kern van het ecologische denken' 
(bladzijde 16) geeft er blijk van een fundamentele dis
cussie in het politieke denken geheel gemist te hebben. 
Die indruk wordt nog versterkt in vijf bladzijden du
rende passage waarin Lafontaine het 'kritisch rationa
lisme' waarop volgens hem de politiek van Helmut 
Schmidt was gebaseerd, aanvalt. De 'kritische ratio
nalisten' namelijk, 'geloven de realiteit van het mense
lijk bestaan te kunnen begrijpen zonder het geheel, de 
eenheid van de maatschappij en haar ontwikkeling in 
het historisch proces er bij te betrekken. Een op een 
dergelijke filosofie gebaseerde politiek oriënteert zich 
eerder op bijzondere, korte termijn processen van al
ledag; op de realiteit van een geïsoleerd moment uit 
het geheel van het historische proces' (bladzijdee 209). 
Kortom: zulke politiek is noodzakelijkerwijs 'system
immanent' , zoniet per definitie conservatief. 
In zulke passages demonstreert Lafontaine niet alleen 
dat hij slechts in staat is de allergoedkoopste cliché's 
over het kritisch rationalisme te herhalen of complete 
onwetendheid dienaangaande te etaleren. (Helaas is 
hij wat dit laatste betreft niet de enige sociaal-demo
cratische politicus. Onze eigen internationaal secreta
ris bleek in een door hem geschreven recensie van de 
bundel De achtertuin van Nederland geen onderscheid 
te kunnen maken tussen Poppers falsificatie-principe 
en een bewijs uit het ongerijmde. (NRC/ Handelsblad, 
20 juli j.l.) 
Het is erger: Lafontaine blijft volstrekt in gebreke het 
verschil tussen systeemimmanentie en systeem trans
cendentie aan te geven, zoals hij ook niet bij machte is 
aan te geven volgens welke werkwijze of methode de 
politicus in staat is 'het geheel' te omvatten en tot uit
gangspunt van zijn handelen te maken. In deze en an
dere passages (bijvoorbeeld die over de Heimat) treft 
hem het verwijt dat ook tegen bepaalde elementen in 
het denken van de Grünen moet worden aangevoerd: 
het terugvallen op romantische, mythische gedachten
gangen, die zeker in Duitsland nooit anders dan reac
tionair hebben uitgepakt. 

Praktisch falen 
Al de tot hiertoe aangevoerde kritiek zou aan gewicht 
verliezen als Lafontaine zich bewijzen zou op eigen 
terrein: dat van de praktische politiek. Politici hoeven 
niet beoordeeld te worden op hun eruditie, bekwaam
heid in sociaal-filosofische of politiek-theoretische re
flectie - dat lokken ze pas uit door pretenties in die 
richting te etaleren -, maar ze moeten wel in staat 
blijken te zijn om concrete problemen te definiëren en 
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mogelijke feitelijke remedies voor te stellen . Hier en 
nu faalt Lafontaine volkomen. Ik noem twee voor
beelden. 
Na zijn beschouwingen over de 'ander ... vooruitgang' 
en zijn - overigens summiere - omschrijving van 
ecosocialisme, waarin milieuvriendelijkheid, volledi
ge werkgelegenheid, kwalitatief hoogwaardige arbeid 
en nog enkele aardige zaken voor linkse, en naar ik 
aanneem, ook rechtse mensen gecombineerd moeten 
worden, mag men verwachten dat hij aangeeft hoe 
zulks te bereiken. Lafontaine komt niet verder dan de 
mededeling dat investeringen in milieubescherming 
hebben geleid tot hoge groeicijfers in de betreffende 
instituten en ondernemingen, en ook werkgelegenheid 
hebben geschapen, om te eindigen met 'Er werd een 
ecologische inrichting van de produktie gevraagd, so
ciale controle over technologische ontwikkelingen en 
politieke beïnvloeding van de produktiviteitsontwik
keling' (bladzijde 99). Opnieuw blijft de vraag naar 
het hoe onbeantwoord. 
Tweede voorbeeld. Na het failliet te hebben uitgespro
ken over de 'bestaande ontwikkelingsmodellen' voor 
'de Derde Wereld' - over de kwaliteit van deze faillis
sementsuitspraak doe ik er nu maar het zwijgen toe -
komt Lafontaine met zijn oplossing: Zowel voor de 
landen van de Derde Wereld als voor ons moet de die
pe crisis aanleiding zijn de mislukte ontwikkelingsmo
dellen te begraven. Zij moeten hun eigen weg gaan bij 
de ontwikkeling. Wij kunnen ons zelf en hen helpen 
door eindelijk te leren hun cultuur te begrijpen. Onze 
vooruitgang en hun vooruitgang dat is de andere voor
uitgang (bladzijde 142). Deze passage is in z'n vaag
heid, gemakzucht, slijmerigheid en onduidelijkheid 
representatief voor het boek als geheel, waarbij ik de 
aanstellerige stijl moeilijk buiten beschouwing kan la
ten . Lafontaine is, blijkens de flaptekst - die, als hij 
hem niet heeft geschreven, toch moet hebben goedge
keurd - niet lid geworden van de SPD, nee, het is an
ders gegaan: 'Zijn intellectuele strijd met de jongste 
Duitse geschiedenis vormde voor Lajontaine aanlei
ding toe te treden tot de SPD. ' Het wekt daarna geen 
verwondering meer als op diezelfde flaptekst dit boek 
'van principieel belang voor hem en zijn partij' wordt 
genoemd. 

Waarom zo uitvoerig op dit voddige werkje ingegaan? 
De eerste reden is van persoonlijke aard. Wie een 
avond kwijtraakt aan lezen zonder daarvoor iets an
ders dan stijgende ergernis terug te krijgen, krijgt de 
aandrift die verloren tijd goed te maken door die er
gernis expliciet te maken. De tweede reden volgde 
daaruit: het boek van Lafontaine werd aanleiding om 
totnogtoe ongearticuleerde gedachten over politici en 
boeken van politici te formuleren. De verhouding tus
sen politiek en het woord is ernstig verstoord, en wie 
de kwaliteit van de politiek wil verhogen vindt hier z'n 
belangrijkste aangrijpingspunt. 
De laatste reden is niet de belangrijkste, maar ze mag 
er ook zijn. Oskar Lafontaine (geboren 1943) is bur
gemeester van Saarbrücken; hij was lijsttrekker van 
de SPD bij de deelstaatverkiezingen die deze partij in 
maart 1985 een forse winst bracht, terwijl tegelijk de 
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Grünen werden teruggedrongen. Daarmee werd La
fontaine een belangrijke kandidaat voor een van de 
leidende posities die in de komende jaren in de SPD 
vrij zullen komen. Lafontaine maakte naam op de lin
kervleugel van de partij, met name als antinucleair ac
tivist - hij is bij mijn weten de enige in het partij
bestuur die zover gaat het NAVO-lidmaatschap van 
de Bondsrepubliek openlijk aan te vallen - en als mi
lieubeschermer. Het is dus van belang om te weten wat 
de politieke en intellectuele bagage van deze man is, of 
men het nu met zijn standpunten eens is of niet. Die 
bagage is, getuige dit boek, vederlicht. Het meest de
primerende van Die andere Fortschritt vind ik dat een 
intelligent politicus als Lafontaine ongetwijfeld is, 
blijkbaar van mening is dat in de politieke cultuur van 
de huidige SPD zijn statuur met een boek als dit ge
diend is. Men mag hopen dat hij zijn partij - een par
tij met schrijvende politici als Brandt, Schmidt, Glotz, 
Wehner - in dit opzicht heeft onderschat. 

Bart Tromp is socioloog, verbonden aan de Rijksuni
versiteit Leiden; hij is lid van de redactie van SenD. 

Pen op Papier 

Henriëtte Roland Holst 

In SenD van juni 1985 (85/ 6, p. 189 e.v.) reageerde 
Elsbeth Etty uitvoerig op de door mij samengestelde 
bloemlezing uit het proza van Henriëtte Roland Holst, 
Het leed der mensheid laat mij vaak niet slapen, Nij
hoffs Nederlandse Klassieken, Leiden 1984. De zake
lijke informatie die Etty over dit boek kwijt wil, staat 
in één korte alinea van haar artikel, dat verder bestaat 
uit oordelen over de bloemlezing en opmerkingen over 
HRH's politieke loopbaan. Volgens deze ene alinea 
bevat de bloemlezing naast dertig prozateksten 'een 
korte biografische schets' van HRH. Etty vergeet te 
vermelden dat de inleiding grotendeels bestaat uit een 
overzicht van de ontwikkeling die HRH's ideeën we
reld onderging. Wellicht heeft zij van de inleiding ook 
alleen maar de biografische paragraaf gelezen; waar
om zou zij anders beweren dat ik uitsluitend door de 
titel Het leed . .. een samenhang tussen de teksten uit 
de bloemlezing suggereer? In het begin van de inlei
ding (p. 13) worden twee componenten van HRH's 
persoonlijkheid genoemd: de drang trouw te blijven 
aan een beginsel en de blijvende behoefte aan vernieu
wing van het eigen denken . De manier waarop deze 



twee tendensen bij HRH op elkaar hebben ingewerkt, 
is door mij beschreven in het theoretische gedeelte van 
de inleiding I en blijkt duidelijk \:lit de teksten/ frag
menten in de bloemlezing. Ook wijs ik op het bij Ro
land Holst steeds aanwezige besef van de tegenstrij
digheid tussen ideaal en realiteit (ib., p. 14). Bij dezelf
de thematiek komt Etty uit als zij het door haar in de 
bloemlezing niet gevonden 'verband' zelf invult. 
Etty weet ook een betere titel: de essentie van HRH's 
'ziel' vat zij samen in een regel uit het drama Thomas 
More ('ik erken geen trouw in 't slechte')2, overigens 
zonder te vermelden dat wijlen prof. Stuiveling al eer
der deze regel heeft genoemd als typering van HRH's 
wezen, als een zin die boven iedere HRH-biografie zou 
moeten staan. 3 Bovendien zegt Etty dat van Thomas 
More 'ten onrechte geen fragment is opgenomen in de 
bloemlezing' . Toch zou een fragment uit dit drama-in
verzen wel vreemd hebben gestaan in een bloemlezing 
van proza. De titel Het leed der mensheid laat mij vaak 
niet slapen duidt volgens Etty alleen een motief uit de 
latere poëzie van HRH aan. Het laatste is slechts juist 
bij een min of meer letterlijke interpretatie van deze 
versregel; meeleven met het lot der mensheid vormt 
juist een rode draad door het oeuvre van HRH. Bij 
voorbeeld: uit haar artikelen tijdens de Eerste Wereld
oorlog blijkt dat zij oog had voor het lijden der prole
tarische massa's, ook al vond zij de verstoring van de 
internationale klassesolidariteit het allerergst. 4 Even
zeer getuigt proza uit haar vroege SDAP-periode van 
bewogenheid, naast poëzie uit bij voorbeeld De nieu
we geboort (1902). 5 Een verschil met later is dat HRH 
aanvankelijk de vernietiging van zwakke individuen in 
tijden van klassenstrijd onvermijdelijk achtte. 6 Later 
zou overigens het begrip 'mensheid' voor HRH ook de 
niet-proletarische mens gaan omvatten; toch zou ook 
dan Vliegens opmerking van kracht blijven: HRH was 
niet bezig met levende mensen, maar dacht in abstrac
to.7 

Volgens Etty heb ik een 'prachtkans' gemist om iets te 
doen met de teksten van HRH die over de Beweging 
van Tachtig gaan; alsof het opnemen van teksten in 
een bloemlezing op zich zelf niets zou zijn. De selectie 
van dit soort teksten brengt de lezer ervan rechtstreeks 
op het spoor van de haat-liefde-relatie tussen HRH en 
'Tachtig'. Dat bij voorbeeld HRH in haar opstel over 
Rossetti (1898), opgenomen in de bloemlezing, zich 
afzet tegen de 'burgerlijke' literatoren, kan de lezer 
zonder veel moeite opmaken uit de tekst, temeer om
dat HRH daarin al meteèn op de Tachtigers ingaat. 8 

Terecht merkt Etty op dat een groot deel van HRH's 
proza uit 'gelegenheidsartikelen' bestaat. Daarnaast 
heeft HRH echter vele biografieën en studies geschre
ven; al is het wetenschappelijk gehalte daarvan vaak 
aanvechtbaar, qua intentie is een aantal van deze ge
schriften meer dan de directe neerslag van propagan
dawerk. Wat Etty zelf als 'nut' van HRH's werk ziet, 
is in feite een functie die aan een bepaald, zij het be
langrijk deel van HRH's werk (namelijk het gelegen
heidswerk) kan worden toegekend. Etty nu ziet HRH 
vooral als 'dissidente' . (Maar wel een dissidente met 
ruime vrijheid van meningsuiting; zelfs toen de Nieu
we Tijd-groep in 1907 een compromis met de SDAP-

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

leiding sloot, werd het recht op vrijheid van kritiek in 
een motie bekrachtigd9). Zo reduceert Etty zonder 
voorbehoud HRH's persoonlijkheid tot haar politieke 
carrière, eindigend met haar definitieve afscheid van 
de CPH (1927). Dat levert een vertekend beeld van 
HRH op. In de eerste plaats waren de veranderingen 
in de politieke en theoretische opvattingen van HRH 
niet willekeurig; het waren uitingen van een constante 
ontwikkeling in haar denken: telkens opnieuw stelde 
zij, op grond van nieuwe inzichten, haar visie op 'het 
socialisme' bij. Ten tweede bleef zij ook nà 1927 zeer 
actief op maatschappelijk gebied, onder andere door 
haar medewerking aan wat wij actiegroepen zouden 
noemen. Verder vormt de overgang van communisme 
naar 'religieus-socialisme' wel een breuk in HRH's le
ven, maar in mindere mate dan Etty suggereert: al ja
ren voor 1927 liet HRH, haars ondanks, merken dat 
zij in een niet-communistische richting ging denken. 
In het begin van deze eeuw hield HRH in de SDAP de 
partij principes met felheid in ere, wat tot heftige pole
mieken leidde. In de jaren twintig vond in de CPH een 
conflict in omgekeerde richting plaats; wat HRH 
vroeger aan partijgenoten had verweten, werd haar nu 
zelf voor de voeten geworpen: zij bezondigde zich aan 
theoretische (en organisatorische) afdwalingen. Dit 
naar aanleiding van 'de eigenaardige beschouwingen' 
van HRH in De communistische gids van 1924 (name
lijk 'Historisch materialisme en kunst'), die in strijd 
waren met het historisch materialisme en marxisme. 
Etty haalt Troelstra aan, die HRH een 'dwaallicht' 
noemde; een redacteur van De communistische gids 
komt in 1924 tot dezelfde conclusie. I 0 

Op HRH's ijveren voor de partijbeginselen van de 
SDAP in 1902 gaat Etty uitvoerig in; volgens Etty ka
rakteriseert HRH zich in het artikel 'Beginsel en prak
tijk' (1902) als een loods die de partijdogma's be
hoedt. 11 HRH zou dan haar eigen positie als volgt om
schrijven: de partij sluit de loods met vertoon van eer
bied op in het pronkkast je en negeert zijn aanwijzin
gen. Hiermee voorspelde HRH, aldus Etty, wat haar 
later in de SDAP zou overkomen. De loods
vergelijking uit 'Beginsel en praktijk' is echter geen 
zeiftypering van HRH; met 'loods' bedoelde zij een 
abstractie, namelijk het partij beginsel. Zij onder
scheidt deze 'loods', dit beginsel, van de theoretici die 
het belichamen; bij dit laatste denkt HRH eerder aan 
Kautsky en dergelijken dan aan zichzelf. .. 12 
Ook het vervolg van Etty's redenering klopt niet ge
heel. Het is de vraag of HRH inderdaad pas tientallen 
jaren later doorkreeg dat Troelstra haar herhaaldelijk 
had gemanipuleerd. Bij voorbeeld: in 1909 was het 
volkomen duidelijk dat Troelstra met slimme ma
noeuvres een wig had gedreven tussen de marxisten 
oude-stijl van De Nieuwe Tijd en de jonge marxisten 
van de Tribune-groep.13 Ook HRH zal zich hiervan 
bewust zijn geweest, maar terwille van de eenheid toch 
hebben toegestemd in een redacteurschap van het op 
Troelstra's instigatie opgerichte Weekblad. Boven
dien liet zich hier de invloed van haar vriend Wibaut 
gelden, door wie ze zich half tegen haar zin in de redac
tie liet trekken. 14 In 1909 stond HRH uiteraard niet al
leen in haar streven de eenheid van de partij te bewa-
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ren; zelfs radicalen als Pannekoek en Gorter hadden 
eigenlijk liever een verbod op de Tribune geaccepteerd 
om partij splitsing te voorkomen, maar vonden hier
voor geen steun bij de Tribunisten. 15 

In periodes van oplaaiende strijd binnen een partij had 
HRH het extra moeilijk doordat conflictsituaties haar 
persoonlijk raakten. '6 De oorzaak daarvan gaf zij zelf 
aan in haar dichtwerk De vrouw in het woud (1912): 
haar vrouwelijke natuur kon tweestrijd en verdeeld
heid niet aanvaarden. l7 Misschien wijzen dergelijke 
momenten van zelfanalyse op een van de belangrijkste 
'functies' van het werk van Roland Holst. 

Herman Schaap, Dorst 

Noten 
\. Het/eed der mensheid, p. 18 e.v.; zie ook p. 169 e.v. 
2. Etty citeert onvolledig. Het citaat moet luiden: 'ik erken 

geen trouw/ die bindt in 't slechte' (Thomas More, 1912, 
p . 33; 1957, 7e druk, p. 42; curs. H.S.) . 

3. Het zout in de pap, radioprogramma, 12.11 .84. 
4. Vgl. b .V. Het socialistisch proletariaat en de vrede, 

Amsterdam, 1915, p. 7. 

Vervolg van pag. 344 
ringen samen zijn tenminste tweemaal zo groot als de 
uitkering uit het gemeentefonds. De minimale variant 
geeft aan wat hij het uiterst haalbare acht voor 1989. 
Zelfs in die minimale variant zijn de specifieke uitke
ringen niet teruggebracht tot de positie waarin ze min
der dan de helft van de gemeentelijke inkomsten uit
maken. Er is dus meen ik alle reden om er voor te zor
gen, dat de saneringsoperatie maximale steun krijgt 
om de minimale variant zeker te stellen. Daartoe moet 
de operatie overigens wel worden ontdaan van de on
eigenlijke bezuinigingselementen; die de gemeenten 
terecht kopschuw maken. Maar daartoe is ook een ka
binetsbeleid nodig van het nieuwe kabinet, dat vol
doende druk op de ketel zet. Welling maakt het reali
teitsgehalte van zijn prognose voor 1989 daarvan af
hankelijk: 'Wanneer evenwel het komende kabinet 
zorgt voor voldoende "hoge druk . . . ", kan met voor
zichtig optimisme de afronding van de saneringsope
ratie in 1989 tegemoet worden gezien'. 

Vervolg noten van pag. 356 
30. Verslag buitengewoon congres SOAP, 1917, p. 5. 
3\. Th. van Tijn, a .w., p. 596. 
32. L. Brug. 'Het jaar 1913', in: 1. Attema e.a . (red) Voor 

buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie in 
de hoofdstad. Amsterdam . (Bert Bakker) , 1984, p. 
113-114. 

33. Notulen van de vergadering van het Partijbestuur, 6 jan. 
1917 (HSG-SOAP archief map 29). 

34 . Notulen van de vergadering van het Partijbestuur, 28 ju
li 1917 (HSG-SOAP - archief map 29) . 

35. Notulen van de Federatie-vergadering Amsterdam, 26 
september 1917 (IISG - archief Fed. Amsterdam SOAP, 
map 80). 

36. Idem. 
37. Brief van P . loosten van 22 october 1917 (IISG - ar-
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. 5. Vierde druk, Rotterdam 1918; vgl. b.v. p . 161-183. 
6. Vgl. ibidem, p. 183. 
7. W.H. Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, deelH, 

Amsterdam, z.j., p. 168. 
8. Het leed der mensheid, p . 174 e.v.; vgl. bovendien de 

Toelichting op de letterkundig-biografische teksten; ibi
dem, p. 17\. 

9. G .W.B. Borrie, F.M. Wibaut. Mensen magistraat, As
sen, 1968, p. 62. 

10. Zie De communistische gids, jg. 3 (1924) , resp. p. 391 , 
509,518 . 

I\. .Zie Het leed der mensheid, p. 33 . Overigens is 'Beginsel 
en praktijk ' niet in De nieuwe gids verschenen, zoals Et
ty in een noot vermeldt, maar in De nieuwe tijd. 

12. Ibidem , p . 38 . 
13 . Vgl. G .W.B . Borrie, Herman Gorter en Troelstra, in 

Acht over Gorter (red . G . Stuiveling), Amsterdam, 
1978, p. 329. 

14. Vgl. H. Roland Holst, Het vuur brandde voort" 19733 , 

p.128 . 
15 . Vgl. b.V. W.G .B. Borrie, in Acht over Gorter, o .c., p . 

330. 
16. Zie b .V. Het vuur brandde voort, p. 125 . 
17 . De vrouw in het woud, 19172 , p . 24-35 . 

Als wij aan zo'n kabinet deelnemen zal er in het re
geerakkoord méér moeten staan, dan nu op grond van 
het ontwerp-programma verwacht mag worden . 

Noten 
I . Ik beperk me in dit artikel tot de gemeenten, hoewel vrij 

wel altijd 'provincies' erbij bedacht kan worden. 
2. Oe Raad voor de Gemeente Financiën, advies van 2 okto

ber 1979 en advies van november 198 I tot aanvulling van 
de Financiële-Verhoudingswet 1960, gericht op het af
schaffen, samenvoegen en harmoniseren van specifieke 
uitkeringen . Oit laatste advies werd gepubliceerd onder 
de titel 'Heiligt het doel alle (specifieke) middelen?' 

3. Eerlijk Delen, hoofdstuk 2, 2. 
4. Ontwerp programma, punt \.3 .3.h . 
5. Ontwerp programma, punt 2.10.21 . 
6. Ontwerp programma, punt 4.5 .3. 
7. P .1. Welling, 'Sanering van specifieke uitkeringen ' , 

Bestuur, maandblad voor overheidskunde, jrg. 4, nr . 8, 
sept. 1985. 

chief. Federatie Amsterdam SOAP, map 105). 
38 . Notulen bestuursvergadering van de Federatie Amster

dam, 20 december 1917. 
39 . L. Brug, 'Oe partij, waarvan de afdeelingen zichzelf den 

laatsten tijd zoo gaarne tot buurt-vereenigingen promo
veerden' , in : I. Attema. e.a . (red), Voor buurt en bewe
ging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en 
Amstel. Amsterdam (Bert Bakker), 1984, p . 119-122. 

40. Corrie van Eijl e.a. , 'Het vergeten voetvolk. Een onder
zoek naar de leefwereld van SOAP'ers in de Utrechtse 
wijk Ondiep 1920-1940', in : Tijdschrift voor sociale ge
schiedenis, jrg . 11, nr I , februari 1985, p. 5-6. 

4\. L. Brug, a .w., p. 132-133 . 
42. A . Bleich , 'Oe inspiratiebronnen drogen op. Toch maar 

blijven pompen', in : De Groene Amsterdammer, jrg . 
108, nr 48 , 28 november 1984, p. 12. 
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Valse zekerheden 

Veertig jaar na zijn oprichting is het Centraal Planbu
reau volwassen geworden. Het bureau is daardoor 
ook zelfbewuster geworden . Het bureau durft het bij 
voorbeeld om het en plein publique oneens te zijn met 
de monarch onder de economische beleidsambtena
ren, F.W. Rutten. Voorts springt het CPB tegenwoor
dig heel relativerend om met zijn eigen computermo
del-voorspellingen. De ambtenaren van het Planbu
reau relativeren niet als een chique surrogaat voor een 
ordinaire slag om de arm, maar omdat zij vinden dat 
een model maar een model is. Handig om een idee te 
krijgen van wat je te wachten staat, maar beslist geen 
glazen bol. 
In dezelfde jaren dat het Planbureau volwassen werd, 
zijn politieke partijen begonnen met het laten 'doorre
kenen' van hun verkiezingsprogramma's. Ook deze 
keer hebben PvdA en CDA het Planbureau gevraagd 
om uit te rekenen welke economische gevolgen hun 
voorstellen zullen hebben. Het is vanzelfsprekend dat 
politieke partijen vertellen hoeveel hun wensen en ver
langens kosten. Maar uitrekenen wat iets kost is heel 
wat anders dan voorspellen waartoe iets leidt. En dat 
is wat er nu weer is gebeurd. 
PvdA en CDA hebben het Planbureau aangewend om 
hun programma's een air van zekerheid en waarheid te 
verschaffen. Een air van zekerheid, want de uitkomst 
van dit soort berekeningen wordt in hoge mate be
paald door de veronderstellingen die eraan ten grond
slag liggen en die veronderstellingen zijn niet weten
schappelijk vast te stellen. 
Het Planbureau hanteert de uitkomst van modelbere
keningen met de grootst mogelijke voorzichtigheid. 
Wat er uit de computer rolt, neemt het bureau niet 
klakkeloos over. De uitkomsten worden met kwalita
tieve gegevens en persoonlijke taxaties vergeleken en 
zo nodig aangepast. 
Nu het Planbureau voor een volwassen en relativeren
de benadering heeft gekozen moeten CDA en PvdA 
niet teruggaan naar de pubertijd en doen alsof het mo
del de werkelijkheid is. Verkiezingsprogramma's zijn 
intenties en bedoelingen en geen garanties. Dat geeft 
valse zekerheden waar niemand wat aan heeft . 
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O~ER WETGtVING: 

. DEI HAAG 
VEREEMVOUDleo STADSPLAN 



De Partij van de Arbeid als wetgever 

Ondanks een tiental jaren debatteren over de proble
men van wetgeving, is een oplossing van die proble
men verder weg dan ooit. 1 Tot op de dag van vandaag 
produceren de departementen ongeremd grote hoe
veelheden wettelijke voorschriften, ontbreekt een po
litieke sturing van het wetgevingsproces en verlammen 
ongekende aantallen centrale regels het functioneren 
van lokale overheden en maatschappelijke organisa
ties. Een achterhaald beeld gezien het deregulerings
beleid van het huidige kabinet? Neen, en laten we het 
maar hardop zeggen: het dereguleringsbeleid dreigt op 
een fiasco uit te lopen. 
Bij het aantreden van het kabinet in 1982 wordt hoog 
ingezet. Regelgeving - met name op economisch ter
rein - moet worden teruggedrongen. Projectgroepen 
gaan van start en brengen rapporten uit. Ministers for
muleren standpunten; nieuwe onderzoeken en pro
jectgroepen dienen zich aan. Bijna alle actuele wetge
ving moet op de helling, terug voor inspectie met als 
belangrijkste vraag of bedoelde wetgeving sober en 
eenvoudig is. Na de start komen de problemen. Wat is 
eigenlijk de samenhang tussen alle dereguleringsacti
viteiten? Hoe verhoudt deze operatie zich met de an
dere grote operaties (bezuinigingen, privatisering, re
organisatie rijksdienst)? Wie bewaakt de coördinatie 
met reeds op gang gezette wetgevingsactiviteiten (com
missie-Polak, vereenvoudigingscommissies)? Twee 
jaar na de start komt het kabinet tot de ontdekking dat 
hier niet geringe problemen liggen en er wordt getracht 
enig beleid tot stand te brengen. Nu - in het oogstjaar 
van het kabinet - treffen we blijkens de rapportage 
van de Minister van Justitie van 2 mei 1985 een razend 
ingewikkeld wetgevingsgebeuren aan. Deregulering 
verlangt nieuwe wetgevingsactiviteiten, veel is nog in 
voorbereiding en adviesaanvragen moeten wederom 
de deur uit. Ook nader onderzoek is geboden of er 
dient overleg plaats te vinden met maatschappelijke 
organisaties. 
Uiteraard zijn ook 'successen' te melden. Zo gaat bij 
voorbeeld wetgeving inzake vermogensaanwasinde
ling en inkomens vorming niet door. Of dit echte dere
guleringswinst is, is twijfelachtig. Gezien het centrum
rechtse karakter van het kabinet zou een dergelijke, 
van oorsprong progressief getinte wetgeving, waar
schijnlijk nimmer het Staatsblad hebben bereikt. Zon
der deregulering was hoogstwaarschijnlijk al veel eer
der het besluit gevallen deze wetgevingsactiviteiten 
van de agenda af te voeren. Een mooie illustratie ove
rigens van situaties, waarin deregulering leidt tot ver
traging of op zijn minst tot politieke milieuvervuiling. 
Nieuw is de introductie van een toetsingsprocedure, 
die de Minister van Justitie hanteert om na te gaan of 
sober en terughoudend wordt omgesprongen met 

nieuwe wetgeving. Door het ontbreken van adequate 
bevoegdheden blijft deze procedure echter beperkt tot 
het invullen van een vragenlijst. Een wel wat al te vrij
blijvende poging derhalve om het allemaal beter te 
gaan doen. Praktisch resultaat? Méér papier, méér 
overleg, méér wetgevingsbureaucratie.2 Er is nog te 
weinig ervaring opgedaan met de toetsingsprocedure 
om daarover met vrucht te rapporteren, zo schrijft de 
minister in zijn rapportage. Tja, het is maar hoe je het 
bekijkt, maar een vergelijking met de plaatsing van 
nieuwe kernwapens dringt zich op: je moet er blijk
baar meer van hebben (hier: regels en procedures) om 
tot minder te komen. 
In bovenstaand verhaal is geen heldenrol voor de Par
tij van de Arbeid weggelegd. Zowel in als buiten het 
parlement zijn door socialisten nauwelijks tot geen al
ternatieven ontwikkeld om wetgeving daadwerkelijk 
te verbeteren. Vreemd. Democratische wetgeving is 
voor de socialistische beweging het middel om recht
vaardige verhoudingen in een samenleving tot stand te 
brengen. Uitgaande van dit gegeven - zie ook het 
nieuwe Beginselprogramma - wordt de situatie voor 
de Partij van de Arbeid er niet beter op: als het gaat 
om het wetgevend vermogen van de overheid speelt zij 
een marginale rol. Alle discussies over 'de crisis van de 
verzorgingsstaat' en 'de illusie van de "democratische 
staat" , hebben niet kunnen bereiken dat de Partij van 
de Arbeid aan een eigen, socialistische, opvatting over 
democratisch en doelmatig wetgeven vorm en inhoud 
heeft gegeven. 
Maar misschien oordelen we te vroeg. Het concept
verkiezingsprogramma 1986-1990 zou ook wat wetge
ving betreft een betere toekomst kunnen beloven. Om 
deze vraag te beantwoorden moet het concept op zijn 
wetgevingsaspecten worden doorgelicht. Vier vragen 
staan daarbij centraal: 3 

1. welke uitgangspunten formuleert het programma 
over de relatie tussen samenleving en wetgeving; 

2. welke procedurele programmapunten worden aan
gedragen; 

3. welke procesmatige voorstellen worden gedaan; 
4. op welke programma-onderdelen verlangt het pro-

gramma uitdrukkelijk een formele regeling? 
De resultaten van deze doorlichting komen in het hier
navolgende aan de orde. Zij worden voorzien van een 
commentaar, waarin zo nodig ter verduidelijking te
ruggegrepen wordt naar het programma uit 1981 en 
het (verkorte) programma uit 1982. Ook komen voor
stellen en ideeën uit de recente literatuur aan bod. 

Uitgangspunten 
Uitgangspunten over de relatie tussen samenleving en 
wetgeving vertellen iets over de betekenis die een partij 
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geeft aan de plaats van wetgeving in de samenleving. 
In het concept-verkiezingsprogramma kunnen we 
daarover het volgende vinden: 
I. Een activitering van democratie en decentralisatie 
zijn nodig gezien harde, centralistische wetgeving; het 
verlangen naar vereenvoudigde wetgeving verdient 
antwoord; 
2. De overheid is medeverantwoordelijk voor werkge
legenheid en sociale zekerheid hetgeen zich niet ver
draagt met een zoveel mogelijk terugdringen van de 
overheidssector. Wel moet overmaat aan regelgeving 
bestreden worden (vereenvoudigde, geen ingewik
kelde en fraudegevoelige wetgeving) omdat overmaat 
de burger vervreemdt van de wet; 
3. Sociale rechtsstaat (vrijheidsrechten, sociale grond
rechten, handelen overheid en burgers onderling bin
den aan regels) beschermen tegen het recht van de 
sterkste; 
4. In wetgeving waar mogelijk ruimte laten aan maat
schappelijke organisaties voor eigen conflictvermij
ding en -beslechting; 
5. Consequent kiezen voor decentralisatie; 
6. Wetgeving baseren op gelijke behandeling indivi
duen (ongeacht etnische of culturele herkomst) en van 
wijzen van samenleven met inachtneming van de par
ticuliere levenssfeer. 
In zijn uitgangspunten volgt het concept-verkiezings
programma niet de oorspronkelijke intentie van het 
dereguleringsstreven. Integendeel, het programma 
wijst een zoveel mogelijk terugtreden door de over
heid af. Wel zijn algemene punten over de noodzaak 
om zorgvuldig om te gaan met wetgeving geformu
leerd. Vergelijken we de uitgangspunten met de uit
gangspunten van de programma's 1981 en 1982 dan 
zien we sterke overeenkomsten. Ook toen werd gepleit 
voor een zorgvuldig wetgeven en voor decentralisatie. 
Dit geldt overigens ook de wetgeving inzake gelijke be
handeling. Nieuw is het uitgangspunt dat wetgeving 
zoveel mogelijk ruimte moet laten aan regulering door 
maatschappelijke organisaties, in de literatuur 'zelfre
gulering' genoemd. Het programma spreekt zich niet 
uit over de grenzen van deze zelfregulering. Globaal 
zijn twee uitersten denkbaar: 1. de overheid schept een 
kader waarbinnen partijen zelf tot regulering over
gaan (een voorbeeld is te vinden in het wetsontwerp 
persoonsregistraties); of 2. de overheid stelt zoge
naamde rechtsvrije zones in en ziet zelfs af van nadere 
kadering. Omdat dit uitgangspunt van groot belang is 
voor de wetgevingscultuur dient uitwerking zeker 
plaats te vinden. 
In recente publikaties is met betrekking tot wetgeving 
een onderscheid gemaakt tussen het bestuursperspec
tief en het consumentenperspectief. In het eerste geval 
produceert de overheid steeds meer regels om haar op
treden tegenover de burger te versterken; in het tweede 
geval wordt door wetgeving de zeggenschap van de 
burger tegenover de overheid versterkt. Veel wetge
ving is nu vanuit het bestuursperspectief tot stand ge
komen vandaar dat gepleit wordt het tweede perspec
tief in wetgeving te benadrukken. Hoewel in het pro
gramma uit 1981 uitdrukkelijk dit zeggenschapscrite
rium voor wetgeving is geformuleerd, ontbreekt het in 
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het huidige concept. Nog een korte opmerking over 
het decentralisatiestreven, waaraan nu het 'conse
quent kiezen' is toegevoegd. Decentralisatie beheerst 
nu al zo'n twintig jaar de politieke discussie terwijl re
sultaten uitblijven. Wellicht was de formulering zui
verder geweest als geschreven was: consequent kiezen 
voor de discussie over decentralisatie. 

Procedure 
Bij het onderzoek naar de procedurele programma
punten letten we met name op de organen van wetge
ving en de wijze van voorbereiding. Het concept-pro
gramma geeft in dit verband het volgende beeld: 
I. Het vergroten van het primaat van de politieke 
besluitvorming; versterking van het parlement bij me
dewetgevende taak, vandaar a) inschakeling eigen des
kundigen; b) beperking adviescolleges; c) openbare in
formatieverstrekking door ambtenaren. 
2. Het indienen van een wetgevingsprogramma door 
het aantredend kabinet met het oog op de samenhang 
in het kabinetsbeleid; voortgangsrapportage bij mil
joenennota; 
3. De Minister van Justitie moet bevoegdheden en 
middelen hebben om wetgeving te toetsen op eenvoud 
en overzichtelijkheid. 
Vergelijken we de uitkomsten ook hier met de inhoud 
van de programma's uit 1981 en 1982 dan valt op dat 
hoofdzakelijk een herhaling van zetten heeft plaats ge
vonden. De zetten betreffen het versterken van het 
parlement en de introductie van een wetgevingspro
gramma (al eerder bepleit door de commissie- Von
hofj). Op de keper beschouwd was het programma uit 
1981 concreter: advisering inzake wetgeving moet aan 
termijnen worden gebonden en de Minister-President 
(en niet de Minister van Justitie) legt per kwartaal een 
voortgangsrapportage over wetgeving voor aan het 
parlement. Een ander - ook uit het oogpunt van wet
geving interessant - voorstel vormde de afschaffing 
van de Eerste Kamer. Immers afschaffing van deze ka
mer betekent direct een verkorting van de wetge
vingsprocedure. In het concept-verkiezingsprogram
ma komt dit voorstel niet meer terug. Of hieruit mag 
worden afgeleid dat de Eerste Kamer een bijzondere 
functie heeft (bij voorbeeld zorg voor de kwaliteit, 
toetsing aan de Grondwet) zoals wel wordt bepleit, 
blijft ongewis. Nieuw in het programma is de verster
king van de positie van de Minister van Justitie. Zon
der invulling van deze positie is het overigens een over
bodige formulering aangezien de minister al geruime 
tijd belast is met harmonisatievraagstukken en sinds 
kort - zie de opmerkingen hiervoor - met de deregu
leringstoetsing. 
Interessanter wat de procedure betreft is het pro
gramma om wat er niet in staat. Met name de laatste 
jaren zijn voorstellen gedaan waarop politieke par
tijen op zijn minst een antwoord moeten geven. Zo is 
gepleit voor het instellen van een zogenaamde wetge
vingsautoriteit, die een aparte, eigen verantwoorde
lijkheid zal moeten hebben in het bewaken van wetge
ving. Eenduidig zijn de voorstellen overigens niet 
want gedacht wordt aan een bijzondere commissie van 
de Tweede Kamer maar ook aan een Raad voor Wet-
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gevingsvraagstukken. Ook is voorgesteld de Raad van 
State meer dan tot nu toe bij de kwaliteit van wetge
ving te betrekken door een speciale verantwoordelijk
heid te geven bij het toetsen van wetsontwerpen aan 
beginselen van behoorlijke wetgeving. Het concept
verkiezingsprogramma laat helaas al dit soort actuele 
voorstellen buiten beschouwing. Niet dat alles wat 
voorgesteld wordt overgenomen moet worden, wel 
dat duidelijk wordt gemaakt welk standpunt de Partij 
van de Arbeid inneemt. Deze conclusie geldt ook voor 
het volgende. De laatste jaren is nogal eens gesproken 
over de invoering van een wetgevend referendum. 
Ook in de Partij van de Arbeid zijn voorstanders te 
bespeuren. Een helder standpunt is ook hier wense
lijk. 

Proces 
Procesmatige voorstellen betreffen de wetgevings
techniek. Het gaat hier vooral om aspecten van har
monisatie, codificatie, stroomlijning, inrichting van 
wetten, onderzoek enzovoorts . Het concept-program
ma noemt de volgende punten (onderverdeeld naar de 
hoofdstukken van het programma): 
Binnenlands bestuur en justitie. 
I . In wetgeving moeten doeleinden, reikwijdte en nor
men helder en overzichtelijk zijn weergegeven; 
2. Wetgeving dient doelmatig te worden uitgevoerd en 
gehandhaafd; 
3. Wetgeving toetsen op effecten en kosten (in tijd 
waarderen op effecten); 
4. Delegatie naar lagere overheden en maatschappe
lijke organisaties niet beperken door pseudo-wet
geving; 
5. Beperking strafbepalingen (vanwege overbelas
ting); 
6. Onderzoek naar gevolgen keuze van behandeling 
van burgers: als individu of deel van leefeenheid; 
7. Bij decentralisatie wetgeving op hoofdlijnen rich
ten, saneren planprocedures en specifieke uitkeringen 
(voorkeur voor budgetfinanciering op basis van brede 
doeluitkeringen, specifieke uitkeringen mogen slechts 
tijdelijk zijn); 
Sociaal-economisch beleid. 
8. Overbodige regelingen moeten worden bestreden; 
9. Het belasting- en premiesysteem ten aanzien van be
drijven kenmerken door eenvoud en zekerheid; 
10. Onderzoek naar doelmatigheid van bestaand sub
sidie- en kredietregelingen (zonodig aanpassen); 
11. Vergunningsprocedures dienstensector vereen
voudigen; 
12. Vereenvoudigen van administratieve verplichtin
gen midden- en klein-bedrij f met betrekking tot sociale 
zekerheid en belastingheffing; 
13. Stapsgewijs werken aan wederopbouw sociale ze
kerheid (genoemd: bij pensioenen worden begrippen 
en criteria geüniformeerd); 
Sociaal-cultureel beleid. 
14. Bij wetgeving stelt overheid globale kwaliteitseisen 
en regels ten aanzien van arbeidsvoorwaarden; 
15 . Centralisatie onderwijswetgeving tegengaan door 
overname taken door gemeenten: circulairestroom 
moet worden ingedamd; 

16. Met het oog op decentralisatie specifieke financie
ringsregelingen onderbrengen in brede sectorwetten; 
Ruimtelijk beleid. 
17. Uitgangspunten voor wet en regelgeving (vermel
ding blijft achterwege, de punten zijn gericht op de in
houd van het beleid, GH); 
18. Milieuwetgeving vereist actief beleid; 
19. Instrumentarium voor de natuurbescherming (on
der meer regelgeving) dient verbeterd. 
De voorstellen overziend vragen we ons af of een con
cept verkiezingsprogramma bestaand wetgevingsbe
leid moet bevestigen . Deze kwestie is van belang om
dat de meeste voorstellen - zie de nummers 1,2,3,4, 
5,8,9, 10, 11,12, 14,15 - behoren tot dit beleid zoals 
vastgelegd in dereguleringsnota ' s en procedures, Aan
wijzingen voor de wetgeving enzovoort. Niet deze in
tenties zijn derhalve van belang maar de vraag waar
om de hier geformuleerde intenties niet tot concrete 
resultaten hebben geleid. Positief is dat het concept
programma oog heeft voor (het gevaar van) pseudo
wetgeving (niet-wettelijke regels, circulaires, brieven, 
nota's) . Eén van de grootste problemen op het gebied 
van de techniek van het wetgeven is de groei en inhoud 
van deze regelgeving. De groei is zo enorm dat de de
partementen nauwelijks een overzicht hebben van alle 
door hen ingevoerde regelingen terwijl wat de inhoud 
betreft hier onduidelijk is of sprake is van geldend 
recht. Kortom verdergaande voorstellen zullen nodig 
zijn om het vraagstuk van pseudo-wetgeving aan te 
pakken . Men kan zich op het standpunt stellen dat 
dergelijke kwesties zich niet goed lenen voor een ver
kiezingsprogramma. Gezien de regelverdichting op dit 
terrein - hetgeen een versterking van de bestuursbu
reaucratie inhoudt - lijkt ons dit een te luxe stand
punt, zeker als men wat de procedure betreft kiest 
voor het primaat van de politieke besluitvorming. En
kele grote operaties die met het procesmatige karakter 
van wetgeving samenhangen blijven in het concept
verkiezingsprogramma onvermeld. Te denken valt 
hierbij aan de uitvoeringswetgeving van de Grondwet, 
de herziening van de rechterlijke organisatie, de her
ziening van het Burgerlijk Wetboek, de vereenvoudi
ging van de sociale wetgeving. Al deze operaties 
- voor het merendeel nota bene buiten het deregule
ringsbeleid gebleven - leggen een groot beslag op het 
wetgevend vermogen van de overheid. Zonder in de
tail te hoeven treden zou het politiek verstandig zijn 
geweest indien een volgorde van politieke voorkeuren 
was aangebracht. 
In vergelijking met de programma's uit 1981 en 1982 
zien we overigens een toename in belangstelling voor 
het procesmatige karakter van wetgeving met name op 
sociaal-economisch gebied. De achterstand ten op
zichte van het bestaand beleid is hier ingelopen. In de 
literatuur is de discussie actueel of beginselen van be
hoorlijke wetgeving een meer belangrijke plaats dient 
in te nemen (bij voorbeeld bij wet te normeren). Over
eenstemming bestaat er echter niet; de rechtsontwik
keling is hier voornamelijk in handen van het bestuur 
(via Aanwijzingen) en incidenteel van de rechter . Het 
programma zou aan duidelijkheid winnen als in ver
band met het eerder genoemde uitgangspunt over het 
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politieke primaat een uitspraak over de wenselijkheid 
van een dergelijke normering was opgenomen. 
Tenslotte het voorstel specifieke regelingen te vervan
gen door meer algemene regelgeving. Uit het oogpunt 
van wetgeving en decentralisatie wenselijk, maar wat 
stelt het concept-programma vervolgens voor? Een 
rijksbijdrageregeling voor fietspaden, om maar eens 
een willekeurig voorbeeld te noemen. Wat het hoofd
stuk ruimtelijk beleid betreft hebben de schrijvers 
kennelijk een tegengif willen bieden voor het deregule
ringsbeleid van het kabinet. Met het alleen formuleren 
van inhoudelijke uitgangspunten voor actieve wetge
ving zal men echter niet ver komen. Knelpunt is im
mers dat goede wetgeving vaak op dit terrein ont
breekt omdat geen rekening gehouden wordt met ef
fecten en kosten . 

Formele regelgeving 
Tenslotte de vraag naar uitdrukkelijke wetgevingsac
tiviteiten. Het resultaat is een lijst van zevenendertig 
programmapunten waarvoor formele wetgeving wordt 
verlangd. Is het concept-verkiezingsprogramma con
sequent in de keuze voor formele wetgeving? (Dit zou 
overigens impliciet moeten gebeurd zijn aangezien een 
uitdrukkelijke regel op dit vlak - gezien het voor
gaande - ontbreekt.) Het antwoord is neen . De be
oogde wetgeving berust bijna zonder uitzondering op 
toevalstreffers. Dit wordt duidelijk als men actuele 
wetgevingsactiviteiten die in het centrum van de poli
tieke belangstelling staan opspoort in het concept. 
Deze staan vermeld zonder een nadere aanduiding wat 
wetgeving betreft. Ter illustratie noemen we: politie
wetgeving, mediawetgeving, trendvolgerswetgeving. 
Hoe de uitdrukkelijk gewenste wetgeving zich ver
houdt met de punten die eerder vermeld zijn onder de 
noemer procesmatige voorstellen (zie de nummers I, 2 
en 3) wordt niet duidelijk gemaakt. Aannemelijk is dat 
de daar bedoelde toetsing nog zal moeten plaatsvinden 
hetgeen de keus voor uitdrukkelijke wetgeving tot een 
zekere illusie maakt. 

We vatten de commentaren uit de afzonderlijke be
schouwingen samen. Bezien we het concept-verkie
zingsprogramma van de Partij van de Arbeid op zijn 
wetgevingsaspecten dan ontstaat het volgende beeld . 
Het concept-programma heeft oog voor de problemen 
van wetgeving. In zijn uitgangspunten komt zorg voor 
het regelgevend vermogen van de overheid tot uiting . 
Voor zover voorstellen gedaan worden wat de proce
dure en het procesmatige karakter van wetgeving be
treft komen deze overeen met het bestaande beleid, zij 
het dat de Partij van de Arbeid niet kiest voor een alge
meen terugtreden van de overheid. Dit laatste punt 
leidt overigens niet tot een eigen, socialistische bena
dering vaq;de wetgevingsproblematiek. Vele ideeën en 
voorstelleJ\ uit de recente literatuur zijn aan de Partij 
van de Arbeid voorbijgegaan. Voorstellen die formele 
wetgeving verlangen zijn willekeurig geformuleerd; 
belangrijke wetgevingsactiviteiten worden door het 
programma genegeerd. De procesmatige wetgevings
punten spelen bij de vertaling van politieke program
ma-onderdelen in wetgeving geen rol. 
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De afgelopen jaren was de plaats van de Partij van de 
Arbeid bij wetgevingsvraagstukken marginaal, zo 
werd in het begin betoogd. Het concept-verkiezings
programma versterkt deze marginale positie. Indien 
de Partij van de Arbeid regeringspartij zal worden dan 
geeft het programma - zoals het er nu uitziet - geen 
enkele houvast om wetgeving te hanteren als instru
ment om rechtvaardige verhoudingen in de samenle
ving te normeren. 
Het zal duidelijk zijn dat het denken in de Partij van 
de Arbeid over wetgeving radicaal in een andere rich
ting moet worden omgebogen. Een mogelijke richting 
wordt hieronder ter afsluiting gesuggereerd. 

Uitgangspunten 
Uitgangspunten verliezen hun betekenis als ze niet 
meer richtinggevend zijn. Vandaar het voorstel de rea
lisering van de sociale grondrechten als het belangrijk
ste uitgangspunt voor de wetgeving te formuleren. 
Hiermee wordt enerzijds uitdrukking gegeven aan de 
aspiraties van een rechtvaardige samenleving, ander
zijds het bestuursperspectief teruggedrongen ten 
voordele van het consumentenperspectief. 
Decentralisatie moet als uitgangspunt gehandhaafd 
blijven; bij de procesmatige voorstellen wordt uitvoe
ring aan dit punt gegeven. Nadere stappen zijn gebo
den om de huidige impasse te doorbreken (zie hieron
der) . 

Procedure 
Het politieke primaat wordt verlegd van bestuur naar 
parlement. Te beginnen bij de Partij van de Arbeid
fractie. Alle wetgevingsactiviteiten worden planmatig 
voorbereid en zonodig via initiatiefwetgeving ten uit
voer gebracht. Afzonderlijke fractieleden mogen geen 
toezeggingen doen aan maatschappelijke organisaties 
of andere fracties indien geen goedkeuring verkregen 
is van de leiding van de fractie . Het wetgevingsmana
gement in de fractie wordt versterkt met name door 
een systematische evaluatie van wetgeving inzake 
grondrechten en decentralisatie. De fractieleiding be
paalt de totale wetgevingsactiviteiten4 (naar aard en 
omvang) op basis van een 'wetgevingskader' , dat is 
toegevoegd aan het uiteindelijke verkiezingspro
gramma. 

Proces 
De tijd van louter intenties is voorbij, vandaar: 
1. Alle niet-wettelijke of AMVB-voorschriften verlie
zen volgens een nader per departement aan te geven 
fasering hun betekenis. Enkele eenduidige, algemeen 
geformuleerde beginselen van overgangsrecht zorgen 
voor een zorgvuldige beëindiging van dit pseudo-recht. 
In de fasering wordt aangegeven wat centraal (van
wege de sociale grondrechten, Grondwet, danwel ver
drag) en wat decentraal (zonder nadere voorschriften) 
geregeld moet worden. 
2. De dereguleringsoperatie wordt met onmiddellijke 
ingang gestopt. Vrijkomende gelden worden aange
wend voor de financiering van rechtshulp. 
3. De verschillende verspreid voorkomende regels 
over de kwaliteit van wetgeving worden afgeschaft. Er 



an de 
I, zo 
:ings
'ldien 
ndan 
geen 

Istru
lenle-

j van 
rich

hting 

niet 
e rea
grijk
.eren. 
an de 
nder
I ten 

laafd 
.tvoe
gebo
eron-

. naar 
beid
natig 
n uit
geen 

saties 
regen 
lana
door 
lzake 
19 be
rd en 
iat is 
spro-

erlie
~even 

meen 
>rgen 
·echt. 
(van
I ver
lften) 

llijke 
mge-

egels 
ft. Er 

komt een wettelijke regeling inzake behoorlijke wetge
ving. In deze regeling worden de bevoegdheden van de 
Minister v~n Justitie inzake wetgeving opgenomen. 
4. De herziening van het Burgerlijk Wetboek wordt 
niet langer maatschappelijk relevant geacht. Het pro
ces zal dan ook onmiddellijk worden gestopt ten voor
dele van de vereenvoudiging van de fiscale en sociale 
wetgeving. 

Uitdrukkelijke wetgeving 
In het uiteindelijke verkiezingsprogramma wordt de 
term 'wet' geschrapt. In een toegevoegd 'wetgevings
kader' worden uitgangspunten van wetgeving gefor
muleerd alsmede de wijze waarop deze uitgangspun
ten worden geconcretiseerd (zie hierboven). Het wet
gevingskader is richtinggevend voor de fractie en dient 
eventueel als basis voor een regeringsplan voor de wet
geving. 

Beginselen ter sprake 

'Een massale beweging die de verandering van het bestaande 
in het vaandel heeft staan, hecht groot gewicht aan het vast
leggen van de uitkomst van de collectieve meningsvorming 
over doel en middelen van de politieke strijd in officiële docu
menten. (. . .) Een emancipatiebeweging, die zich buiten
gesloten voelt van de heersende maatschappelijke orde, heeft 
behoefte aan een eigen stelsel van regels en opvattingen. ' 
Aldus leidt Bart Tromp zijn beschouwing in over 'de beginse
len van het democratisch socialisme', die tevens de kern 
vormt van de bundel Beginselen ter sprake, uitgegeven door 
de Wiardi Beckman Stichting. In hoofdzaak aan de hand van 
het in de Partij van de Arbeid geldende beginselprogramma 
van 1977 analyseert Tromp mens- en maatschappijbeeld van 
de Nederlandse sociaal-democratie, zoals die uit het beginsel
programma zijn af te leiden, alsmede haar staatsopvatting en 
wereldbeeld. Voorts beschrijft Tromp de wijze waarop het 
jongste beginselprogramma is tot stand gekomen en tracht 
hij een aantal zich door de tijd heen wijzigende tendensen in 
het sociaal-democratisch denken op het spoor te komen. 
Daarbij kiest hij 1894, het jaar waarin de SDAP werd opge-

Noten 
I. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de wetge

vingsproblematiek : Giep Hagoort, Eigenrichting, Cu
lemborg, 1983. 

2. Zie ook : J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, Deregule
ring: van de regel in de drop, AA 34 (1985) 9, blz. 452 e.v. 
Meer over de problemen van deregulering: Giep Ha
goort, 'Kabinet brengt van deregulering weinig terecht', 
de Volkskrant, 30 januari 1985; in reactie daarop : Ed 
H.T.M. Nijpels, 'Kabinet vereenvoudigt regels niet snel 
genoeg' , de Volkskrant, J 6 februari 1985. 

3. Deze vragen zijn ontleend aan: Eigenrichting, de hoofd
stukken 3 en 4. 

4. Gezien de resultaten die de fractie behaald heeft op het 
gebied van wetgeving is deze maatregel dringend ge
wenst. Van de politieke prioriteiten op wetgevingsgebied 
(zie: Giep Hagoort , 'Weerwerk en wetgeving' , Socia
lisme en Democratie, nummer I, januari 1981, blz. 29 en 
30) is slechts één concreet resultaat te melden: wetgeving 
op het gebied van volwasseneneducatie. Het recenteliJke 
gestoethaspel rond de anti-discriminatiewetgeving (al 
lang een hoofdpunt voor de Partij van de Arbeid) toont 
overduidelijk het gebrek aan sturing binnen de fractie 
aan . 

richt, als startpunt en 1977 als eindpunt, in het besef overi- WBS-nieuws 
gens dat sedertdien het denken in de partij niet heeft stil-
gestaan. Daarbij wijst hij met name op het veranderende 
staatsdenken in de Partij van de Arbeid. 
Tromps betoog wordt van commentaar voorzien door Hilda 
Verwey-Jonker (die betrokken is geweest bij de totstandko
ming van alle nieuwe beginselprogramma's sedert 1937), Lol
Ie Nauta (een der auteurs van de tekst uit 1977), Koen Koch 
(politicoloog), Hans Kombrink (Tweede-Kamerlid en in '77 
partijbestuurder) en Wim Kok, oud-voorzitter van de FNV. 
Hun commentaar wordt gevolgd door het verslag van een dis
cussie tussen de auteurs over hun belangrijkste punten van 
onenigheid, geredigeerd door Joop van den Berg en Marnix 
Krop. De bundel wordt besloten door een 'epiloog' van 
WBS-directeur, Joop van den Berg. 

Beginselen ter sprake, Staatkundige Notitie nr 3 (122 blz.), iS-f 
verkrijgbaar door overmaking van f 10,00 op postgiro 
34 79 700 ten name van PvdA-brochures Amsterdam, onder 
vermelding van bestelnummer 782. 

371 

socialisme en democratie 
nummer 12 
december 1985 



Ruud Vreeman 
Beleidsmedewerker 
Vervoersbond FNV 

socialisme en democratie 
nummer 12 
december 1985 

• 

Segmentering of kwalificatie? - Beleidsvragen 
rondom technologische vernieuwing 

'De term maatschappij-hervorming komt in het pro
gram nergens voor', zo stelt de Tilburgse hoogleraar 
Reynaerts in zijn beschouwing over het FNV -pro
gramma Kiezen voor nieuwe kansen (1986-1990) te
vreden vast. Het program ademt de geest van realis
me. 1 

Wat zou toch de achtergrond zijn van dit soort tevre
denheid? Is vakbondsbeleid dat maatschappijhervor
ming nastreeft en koppelt aan belangenbehartiging op 
voorhand niet realistisch? In ieder geval pleit het ge
deelte van het programma, - waarover ik het in dit 
artikel wil hebben -, dat gaat over de sociaal-econo
mische situatie in bedrijven voor een radicale vernieu
wing. 2 Werknemers moeten meer invloed krijgen op 
de keuze en de toepassing van nieuwe technologieën, 
waarbij de werkgelegenheid en de kwaliteit van de ar
beid centrale criteria zijn. Hiervoor wordt ook een be
roep op de overheid gedaan. Er moet meer invloed ge
geven worden aan vakcentrales en/ of bonden op het 
gebied van het economisch structuurbeleid, het 'aan
dachtsgebiedenbeleid' , het technologiebeleid en het 
arbeidsmarkt- en arbeidsvoorzieningenbeleid. De me
dezeggenschapswetgeving moet versterkt worden en 
toegespitst op de nieuwe vragen die voortvloeien uit 
het ontwerp en de toepassing van nieuwe technolo
gieën. Ook zal er bij het geven van steun aan bedrijven 
directe betrokkenheid van werknemersvertegenwoor
digers gegarandeerd moeten worden, zodat in relatie 
hiermee het criterium kwaliteit van de arbeid tot gel
ding kan worden gebracht. 
Deze voorsteUen zijn radicaal als men ze vergelijkt met 
de bestaande praktijk . Ze zijn echter waardevol om 
een antwoord te geven op de sneUe en ingrijpende con
sequenties van de technologische ontwikkeling en de 
daaraan verbonden managementstrategieën. Het is 
dan ook inderdaad zeer realistisch dat de FNV dit ter
rein van technologiebeïnvloeding zo'n centrale plaats 
geeft in het middellange-termijnprogram. 
Het ontwerp-verkiezingsprogramma van de PvdA 
geeft, weliswaar summier, een aantal vergelijkbare be
leidsvoornemens.3 Benadrukt wordt dat 'een gesple
ten samenleving' voorkomen moet worden. Opval
lend is het dat dit probleem vooral benaderd wordt 
vanuit de herverdeling van arbeid en de scholing. Min
der zichtbaar is de relatie met de gevolgen van de 
nieuwe technologieën, geplaatst binnen de tendensen 
in de Nederlandse arbeidsverhoudingen . 

Gevolgen voor functies en kwalificaties 

Polarisatie en segmentering 
De discussie over de gevolgen voor de functie-inhoud 
en de functiestructuur in de bedrijven als gevolg van 
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de nieuwe technologie en het organisatiebeleid van _ 
werkgevers kent een opleving. De functie-inhoud 
geeft aan welke kwalificaties vereist zijn om een func
tie uit te oefenen. De functiestructuur geeft de op
bouwen de onderlinge samenhang van functies aan in 
de arbeidsorganisatie. 
Onder invloed van de technologie en organisatie-op
vattingen wordt over het algemeen een tendens van 
polarisatie waargenomen. Een gering aantal functies 
wordt rijker van inhoud en een groot aantal armer. De 
klassieke pyramidale opbouw van de functiestructuur 
van de organisatie verandert in een vaasmodel. Er ko
men nieuwe functies voor (onderhoud)specialisten en 
gekwalificeerde gebruikers van informatietechnolo
gie. Voor veel traditionele vaklieden vindt dekwalifi
catie plaats. Doordat langdurig kennis en vaardighe
den in de nieuwe functie niet gepraktiseerd kunnen 
worden, neemt de mogelijkheid om de kwalificatie op 
peil te houden af. Ook verdere kwalificering wordt on
mogelijk . Deze ontwikkeling drukt door naar beneden 
in de organisatie, waardoor voor zwakkere arbeids
marktgroepen werkonzekerheid, werkloosheid en ar
beidsongeschiktheid het gevolg zijn . 
Deze polarisatiethese blijkt in de praktijk te grof te 
zijn. 4 Kijken we bijvoorbeeld naar de ontwikkeling 
van de functiestructuur bij een afdeling in de procesin
dustrie dan ontstaat het volgende beeld: 

adjunkt op
zichter 

operator 

fraktioneerder 

funktieklasse 

7 

6 

5 

4 

3 

totaal aantal werknemers 

1970 1980 

D operator D 
operator D 

o:::IJ 
D 

5 2 

We zien in dit beperkte voorbeeld als gevolg van een 
toename van centrale regeling nog twee operators 
overblijven. Wat de werkgelegenheidsvermindering 
betreft komt het beeld van deze afdeling globaal over
een met de werkgelegenheidsontwikkeling in het be
treffende concern (Urulever).s Wat betreft de func
tiestructuur zien we geen polarisatie maar het overblij
ven van een beperkt aantal functies die hoog zijn inge
schaald. Het zijn Kern en Schumann die in hun studie 
Das Ende der Arbeitsteilung?, op deze ontwikkeling 
ingaan. 6 Zij veronderstellen dat in kern sectoren van 
de industrie, de automobiel-, de machinebouw- en de 
chemische industrie, deze ontwikkeling zich zal voor
doen en er geen plaats meer zal zijn voor ongekwalifi
ceerd personeel. Het terugdringen van het aandeel van 
levende arbeid in de produktie, tot nu toe het uitgangs-
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punt voor kapitalistische rationalisatie, resulteert niet 
op zichzelf in een economisch optimale situatie. Door 
strenge controle en beperkte handelingsspeelruimte 
blijven belangrijke produktiviteitsmogelijkheden on
benut. Anders dan een auteur als Braverman, die con
cludeert dat werknemers steeds minder greep krijgen 
op het arbeidsproces naarmate er meer intelligentie in 
de apparatuur wordt gestopt, stellen Kern en Schu
mann vast dat in kernsectoren van de industrie de 
nieuwe techniek het in de jaren tachtig en negentig mo
gelijk maakt om na automatisering de overblijvende 
taken opnieuw samen te voegen tot relatief gekwalifi
ceerde functies. 7 Daarbij is de integratie van produk
tie- en onderhoudstaken mogelijk. 
Bij deze benadering zijn wel wat kanttekeningen te 
plaatsen.8 Zo moet de vraag beantwoord worden of de 
weliswaar hoog ingeschaalde functie van operator ook 
hoogwaardig werk oplevert. Gaat het niet om routine
matige controletaken op eenzame arbeidsplaatsen met 
een grote verantwoordelijkheid. Is er niet slechts 
sprake van taakverbreding in plaats van taakverrij
king, wat tot een toename van arbeidsbelasting leidt?9 
Naast deze te verwachten ontwikkelingen in de kern
sectoren met goede vooruitzichten is er een andere 
ontwikkeling in sectoren die sterk door de crisis ge
troffen worden. Kern en Schumann geven als voor
beelden de scheepsbouw, de margarine-industrie en de 
staalindustrie. Hier is dekwalificatie de belangrijkste 
tendens. We moeten hierbij betrekken dat ook in de 
kern sectoren door werkgevers een beleid wordt ge
voerd om functies af te stotert naar toeleverings- en 
dienstverleningsbedrijven. Soms gaat het om laagge
kwalificeerde arbeid (schoonmaken, kantinewerk, 
transport), ook in de vorm van thuisarbeid . Soms gaat 
het om hooggekwalificeerd werk (revisie, automatise
ringsprojecten). 
Her streven van het management in de sectoren die 
sterk door de crisis zijn getroffen is er veelal op gericht 
om het werk te doen met een zo klein mogelijke ge
kwalificeerde personeelsbezetting en voor het overige 
met tijdelijke ongekwalificeerde werknemers. 
Het beeld wordt nog complexer als we de verhouding 
tussen toeleveringsbedrijven en bedrijven die voor de 
consumentenmarkt produceren erbij betrekken. Zal 
er een verdere ontwikkeling zijn van toeleveringsbe
drijven gekoppeld aan één groot produktiebedrijf, 
hetgeen binnen de produktieketen kan leiden tot pola
risatie en laaggekwalificeerd werk in de toeleverings
bedrijven? Of blijft in Nederland de hoofdtendens dat 
toeleveringsbedrijven diverse afnemers hebben, waar
door flexibiliteit en creativiteit in de produktie vereist 
zijn en daarmee in de toelevering gekwalificeerde 
functies blijven bestaan? Daarbij speelt de vraag hoe 
zich in het midden- en kleinbedrijf waar de penetratie 
van computers veel geringer is dan in grote bedrijven 
de functiestructuur zich zal ontwikkelen. 10 

Wat zich uit deze analyse opdringt is een grote ver
scheidenheid en ongelijktijdigheid in ontwikkeling 
van de functie-inhoud. Kern en Schumann conclude
ren dat tussen de 'oude' en de 'vernieuwde' bedrijfs
takken verschillen ontstaan in categorieën werkne
mers wat hun positie op de arbeidsmarkt betreft, die 

het karakter krijgen van waterdichte schotten. De ten
dens naar de vermindering van de arbeidsdeling voor 
de moderne vakarbeider in de kernsector van de in
dustrie valt samen met de tendentiële verscherping van 
de afgrenzing daarvan naar buiten . Segmentering 
volgt op de polarisatietendens. 

De arbeidsmarkt in Zweden 
Hoe dergelijke ontwikkelingen doorwerken in de ar
beidsmarkt illustreren we aan de hand van enige cij
fers uit Zweden. I I Dit voorbeeld is gekozen omdat de 
cijfers van Nederland niet bekend zijn en het hier gaat 
om een land dat in Europa technisch voorop loopt en 
omdat er in de daar gevoerde arbeidspolitiek veel aan
dacht is om het proces van dekwalificatie tegen te 
gaan. Van de vier miljoen werknemers in dit land 
wordt door ruim driehonderd duizend mensen dage
lijks gewerkt met computers. Daarvan kunnen er veer
tig duizend beschouwd worden als specialisten (pro
grammeurs, systeemanalisten, en dergelijke). Een 
tweede groep bestaat uit gekwalificeerde gebruikers 
(zoals produktieplanners, technici op het gebied van 
elektronika). Deze groep is groot tweehonderdzeven
tig duizend werknemers. Een derde groep heeft een 
globaal contact met de informatietechnologie. 
Deze werknemers hebben in de uitvoering van hun 
werk te maken met deze technologie doordat zij bij
voorbeeld instructies via computerlijsten ontvangen. 
Het gaat hier om dertig procent van de werknemers 
(1.350.000) . De grootste groep werknemers, 2.340.000, 
heeft geen relatie met de nieuwe informatietechnolo
gie. 
De vier sferen van de arbeidsmarkt in Zweden zien er 
aldus als volgt uit: 
1. Specialisten (40.000; een procent van de werkne

mers). 
2. Gekwalificeerde gebruikers (270.000; zeven pro

cent van de werknemers). 
3. Globale gebruikers (1.350.000; dertig procent van 

de werknemers). 
4. Geen relatie met de nieuwe informatietechnologie 

(2.340.000; 62 procent van de werknemers). 
Hoe is nu de kwalificatie-ontwikkeling tussen 1975 en 
1980 voor de te onderscheiden categorieën? Voor de 
specialisten en de gekwalificeerde gebruikers is er zo
wel een toename van werkgelegenheid als een toename 
van gevraagde kwalificaties zichtbaar. Voor de glo
bale gebruikers zien we de omgekeerde tendens; zowel 
een daling van werkgelegenheid als van de vereiste 
kwalificaties. Samengevat komt deze ontwikkeling er 
kwantitatief als volgt uit te zien. Van de vier miljoen 
mensen werkend op de Zweedse arbeidsmarkt zijn er 
1,65 miljoen die in hun beroep te maken hebben met 
de nieuwe informatietechnologie. Voor ongeveer vijf
honderdtachtig duizend daarvan zijn de vereiste kwa
lificaties daardoor gestegen. Het gaat hier om specia
listen en vooral gekwalificeerde gebruikers. Ongeveer 
zevenhonderdvijftig duizend mensen werken in beroe
pen waarvan de functie-inhoud een dalend beroep 
doet op hun kwalificaties, terwijl driehonderdtwintig 
duizend mensen werken in beroepen waar de conse
quenties van de invoèring voor het kwalificatieniveau 
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nog niet duidelijk zijn. Een zeer grote groep op de ar
beidsmarkt heeft nog helemaal geen contact met de in
formatietechnologie . 
Nu gaat het er hier niet om deze percentages ook voor 
Nederland van toepassing te verklaren. Wel laat het 
een wijze van analyseren van kwalificatie-ontwikke
ling zien die gegevens verschaft, die van belang kun
nen zijn bij bepalen van zwaartepunten in het onder
wijsbeleid als het gaat om kennisverwerving en aan
zien van informatietechnologie. Op welke groep moet 
deze kwalificatieversterking zich richten om een seg
menteringsontwikkeling tegen te gaan? 
Hierbij een opmerking over arbeidstijdverkorting, 
waarover gezien het karakter van het artikel weinig zal 
worden gesproken. Een belangrijk discussiepunt tus
sen werkgevers en vakbonden is, naast de vertragings
tactiek van werkgevers, de vraag of het moet gaan om 
generieke dan wel selectieve ATV. Werkgevers willen 
voor de groep nieuwe vakarbeiders in de kernsectoren 
geen A TV. Men beredeneert dat door het oude thema 
van de onvervulbare vacatures weer van stal te halen . 
Deze argumentatie is onzuiver. Een tekort is er moge
lijk op het gebied van de specialisten (automatiserings
deskundigen) en op het gebied van managers die met 
techniek om kunnen gaan, de een procent uit dit 
Zweedse voorbeeld. Voor de groep gekwalificeerde
en globale gebruikers is opvulling van vacatures wel 
degelijk mogelijk. Maar dan zullen werkgevers hun 
opleidingen, zoals we verderop beschrijven, meer 
planmatig ter hand moeten nemen en niet kunnen vol
staan met de korte-termijn-politiek van het willen 
wegkopen van werknemers elders. 
Selectieve ATV impliceert een versterking van de ten
dens tot segmentering. Generieke A TV gericht op een 
maximale herbezetting is een stimulans om ook op het 
niveau van de nieuwe vakarbeiders de werkgelegen
heid uit te breiden. Als dit gepaard gaat met een breed 
kwalificatiebeleid geeft dit tegenwicht tegen deze ont
wikkeling. 

Werkgeversstrategieën: regressie in arbeidsverhou
dingen 
De Japanse elektronicafabrikant Hitachi heeft het 
plan bedacht om alle werknemers van 35 jaar en ouder 
op te doeken. De gemiddelde leeftijd van de fabrieks
arbeider vond men te hoog: veertig jaar. Terwijl ze bij 
de concurrent Toshiba in Plymouth gemiddeld 24 jaar 
was. De jongeren zijn volgens Hitachi beter dan de 
oudjes. De directie constateerde dat vanaf het 35-ste 
levensjaar de werknemers ziekelijk worden en traag en 
dat ze niet meer mee willen met veranderingen. Op de 
plaats van de ouderen van 35 wil het bedrijf jongeren 
inzetten van zestien jaar, net van school, met grote 
vingervlugheid en een laag inkomen. 
Het onderzoekslaboratorium van Philips in ReahilI 
bij Londen ontslaat vijftig wetenschappers en tech
nici. Deze vijftig-plussers zijn volgens het concern te 
oud en te duur voor het werk aan computers. In plaats 
daarvan wil Philips jonge academici aannemen wier 
salarissen lager zijn. 
Het district Limburg van de Industriebond FNV on
derzoekt bij een twintigtal middelgrote bedrijven hoe-
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veel 'losse' werknemers men daar had op 1 januari 
1983 en hoeveel dat er een jaar later waren. Het beeld 
is onthutsend: vergelijking van de cijfers toont een 
toename van rond tachtig procent aan van het aantal 
werknemers op inleenbasis van 5,5 procent naar 10,2 
procent. In plaats hiervan zouden dertien duizend 
mensen een vaste baan kunnen krijgen. 12 

Drie kranteberichten die illustratief zijn voor regres
sieve tendensen in de arbeidsverhoudingen: selectie
normen uit de tijd van de kinderarbeid, het ter zijde 
schuiven van oudere werknemers en werkonzeker
heid. Deze aanpak, die vaak onder het moderne begrip 
flexibiliteit gebracht wordt, werpt de vakbeweging 
naast de beïnvloeding van de nieuwe technologieën te
rug op het verdedigen van elementaire werknemersbe
langen. 
Flexibilisering vindt plaats ten aanzien van arbeidstij
den, arbeidsplaatsen, beloning en arbeidsinhoud. 
Vanuit het concept om met een zo klein mogelijk vast 
werknemers be stand in te kunnen spelen op schomme
lingen in de produktie waarbij voorraadvorming 
wordt tegengegaan, wordt geschoven met werkne
mers. Geprobeerd wordt werknemers tot variabele 
kosten te maken. Ik ga hier in op de flexibiliseringsdis
cussie, omdat daarmee de technologiebeïnvloeding 
geplaatst wordt in een proces van door werkgevers ge
wilde herstructurering van arbeidsverhoudingen . Zo
wel in de taken van mensen (interne flexibiliteit) als 
met mensen die dan wel en dan niet tijdelijk werk doen 
(externe flexibiliteit) is er sprake van flexibilisering. 
Bij interne flexibiliteit gaat het om de maximale inzet
baarheid van de werknemers. Negatief betekent dit 
een vervaging van functie-omschrijvingen en een naar 
willekeur schuiven met mensen. Positief kan het hier 
gaan om moderne organisatievormen, waarbij sprake 
is van taakverrijking. Rijkere taken die duidelijk vast
gelegd zijn in nieuwe functie-omschrijvingen. Wan
neer werknemers bereid zijn om een dergelijke interne 
flexibiliteit te accepteren, hoort daar een grotere werk
zekerheid tegenover te staan zowel via de CAO als 
door middel van wetgeving. Voor een deel van de Ja
panse werknemers is er bijvoorbeeld sprake van grote 
interne flexibiliteit en daaraan gekoppeld de werkgele
genheidsgarantie. De werknemer in de Verenigde Sta
ten daarentegen heeft een zwakke ontslagbescher
ming, een grote externe flexibiliteit, maar er zijn in 
veel bedrijven zeer strakke afspraken met de vakbon
den over de interne toewijzing van functies in de in
terne arbeidsmarkt. 
Wat nu opvalt in de Nederlandse discussie over flexi
biliteit is, dat de werkgevers in Nederland van alle wal
len tegelijk willen eten. Zowel het terugdringen van de 
werkzekerheid als de taakzekerheid . Wat dat betreft 
lijken ze op Japanse ondernemers in de VS. Daar 
wordt een vrijwel onbeperkte interne flexibiliteit ge
koppeld aan het gebrek aan ontslagbescherming. Van
zelfsprekend gaat het dan om 'non-unionized' bedrij
ven waar door de Japanners bewust naar wordt ge
streefd. 
In het onderzoeksrapport van het Europees Verbond 
van Vakverenigingen Flexibility and jobs - myths 
and realities, dat als document diende voor het con-



gres in mei van dit jaar te Milaan, wordt terecht gewe
zen op het korte termijn karakter van deze onderne
merspolitiek. 1l Vanuit sociaal gezichtspunt is de 
ontwikkeling van flexibiliteit door het creëren van 
werkonzekerheid voor grote groepen werknemers on
gewenst, omdat het een gesegmenteerde en gedestabi
liseerde . arbeidsmarkt verder stimuleert. Maar ook 
economisch zal de 'hire and fire' filosofie niet de basis 
leggen voor een effectieve industriële ontwikkeling en 
een verantwoorde technologische verandering. Bena
drukt moet hier nogmaals worden dat dit type maatre
gelen om flexibiliteit te bereiken niets te maken heeft 
met de introductie van nieuwe technologieën, maar 
met een herstructurering van arbeidsverhoudingen. 14 

Werkgevers maken gebruik van de grote werkloosheid 
om de sociale ongelijkheid te vergroten en de concur
rentie tussen groepen werknemers aan te zetten. 
De vakbeweging zal vanuit deze beoordeling in offen
sieve zin de nadruk moeten leggen op technologiebeïn
vloeding met als onderdeel daarvan werkstructure
ring . In defensieve zin zullen zowel naar de werkgevers 
als naar de regering (versoepeling ontslagrecht en in
leenmogelijkheden, de verlenging van de proeftijd) 
barrières opgebouwd moeten worden tegen deze con
traproduktieve ontwikkeling. Het gaat in eerste in
stantie niet om de flexibiliteit en beweging op de ar
beidsmarkt tussen bedrijven, maar om de beweeglijk
heid van bedrijven gebaseerd op een hoogwaardige in
terne arbeidsorganisatie. Hierbij kan ook betrokken 
worden het beleid van werkgevers gericht op het terug
dringen van de vakbondsorganisatie in het bedrijf. 
Ook dit is vanuit economisch gezichtspunt een be
perkte oriëntatie. Een studie van Freedom en Medoff 
laat zien dat in 'unionized' bedrijven een veel geringer 
verloop is (dertig tot 65 procent minder) en dat in ver
band hiermee er sprake is van een hogere produktivi
teit dan in 'non-unionized' bedrijven. IS 

Strategische vragen voor de vakbeweging 

Onderhandelen en participeren 
'Als je een nieuwe vorkheftruck koopt moet je de 
bond erbij betrekken '. Zo reageerde de heer Möller 
van de Scheepvaart vereniging Noord overspannen op 
het voorstel van de Vervoersbond FNV om een tech
nologie-overeenkomst als onderdeel van de haven
CAO af te sluiten. 16 

Alhoewel managers uit twintig landen aangaven dat 
het bijblijven bij de ontwikkeling van de nieuwe tech
nologieën het centrale probleem zou zijn voor de pres
tatie van het managementteam van het bedrijf, laat 
bovenstaande uitspraak zien hoe traditioneel en de
fensief Nederlandse managers reageren op het verlan
gen van vakbonden om betrokken te zijn bij technolo
gische vernieuwing. 17 In het geval van de vorkhef
truck is het natuurlijk van wezenlijk belang dat werk
nemerscriteria (stofbescherming, trillingen, uitlaat
gassen, veiligheid) bij deze investering een rol spelen. 
In de voorgestelde technologie-overeenkomst werden 
naast procedures (het tijdstip van betrokkenheid, in
formatie, faciliteiten) een aantal normen op het gebied 
van de werkgelegenheid, de kwaliteit van de arbeid, de 

opleiding en de privacy in onderhandeling gebracht. De 
reactie van de havenwerkgevers bestond eruit dat zij 
bereid waren de bestaande wetgeving (OR en ARBO) 
na te leven. Opvallend in deze reactie is dat zij de vak
bonden niet willen erkennen als partij die betrokken 
hoort te zijn bij het ontwerp en de invoering van de 
nieuwe technologieën. Men valt terug op het onder
strepen dat de bestaande wetgeving nageleefd wordt. 
Nieuwe inhoudelijke uitgangspunten worden vrijwel 
niet genoemd. 
Hiermee wordt een trend zichtbaar in werkgeversland. 
Als antwoord op de (internationale) druk om het on
derhandelingsterrein van de vakbonden uit te breiden 
naar de investeringen in nieuwe technologieën hebben 
de werkgevers drie mogelijkheden. Ten eerste kunnen 
zij deze uitbreiding accepteren. Ten tweede kunnen zij 
de uitbreiding proberen af te kopen door consessies te 
doen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Ten 
derde kunnen zij benadrukken dat zij de werknemers 
al op een andere wijze betrekken bij de introductie van 
de nieuwe technologie: gebruikersparticipatie en on
dernemingsraad. Deze laatste werkgeversstrategie te
kent zich in Nederland af. 
In de praktijk van de Nederlandse arbeidsverhoudin
gen zijn schematisch twee werkwijzen van werkne
mers om nieuwe technologieën te beïnvloeden te on
derscheiden. Een werkwijze waarbij geparticipeerd 
wordt in commissies die automatiseringsprojecten be
geleiden en aan andere waarbij in het kader van onder
nemingsraadswerk, reorganisatie- of CAO-beleid on
derhandeld wordt over nieuwe technologieën. 
De werkwijzen zijn als volgt te typeren: 

participeren 
probleemstelling • gedefinieerd door 

de werkgever 
informatie • gedetailleerde toe-

komstinformatie 
normen • eigen normen niet 

of gebrekkig aan
wezig 

beïnvloeding • permanent 
machtsmiddelen • geen of weinig ge

bruik 

onderhandelen 
• gedefinieerd door 

de werknemers 
• globale historische 

informatie 
• globale eigen nor

men aanwezig 

• incidenteel 
• gebruik traditio

nele middelen 

In de ondernemingsraden komt zowel een participa
tieve als een onderhandelingsgerichte aanpak voor, al
hoewel het participeren de overhand heeft. De sterke 
kant van het participeren is het beschikken over toe
komstplannen en de permanente betrokkenheid. De 
zwakke kant is het gebrek aan een eigen probleemdefi
nitie, de eigen normen en het gebruik van machtsmid
delen . Het incidentele karakter van de onderhande
lingsaanpak garandeert geen permanente beïnvloe
ding tijdens het invoeringsproces. Daarbij vragen de 
globale normen om een precieze uitwerking op be
drijfsniveau. De sterke kanten van beide werkwijzen 
kunnen met elkaar gecombineerd worden. Bij het on
derhandelen moeten de voorwaarden vastgelegd wor
den waardoor ondernemingsraad of vakbondsgroep 
op basis van de vastgelegde normen gedurende het 
proces permanent kunnen sturen en controleren. 
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Naar nieuwe onderhandelingsniveau's 
Bij de discussie over participeren of onderhandelen 
gaat het ook om de verhouding tussen het vakbonds
en ondernemingsraadswerk in het bedrijf en het CAO
beleid van de vakbeweging. In zijn oratie maakt Ra
mondt hierover een opmerking, die deze verhouding 
problematiseert. Hij stelt dat naarmate de vakbewe
ging er op uit is zijn onderhandelingsaanpak meer te 
profileren, de geneigdheid van de ondernemers zal 
toenemen om de participatie tot de implementatiefase 
van de nieuwe technologieën te beperken, daarop ge
baseerd de informatievoorziening te doseren en prin
cipe-overeenkomsten te vermijden. 18 

Naast dit probleem is er de beperkte bedrijfsgebon
denheid van het OR-werk. Bij het werkgelegenheids
vraagstuk heeft men op bedrijfsniveau bij procesinno
vatie twee mogelijkheden om het aantal arbeidsplaat
sen te behouden: arbeidstijdverkorting en het stimule
ren van produktinnovatie. Het eerste middel werkt 
veelal wel om gedwongen ontslagen tegen te gaan, het 
tweede is nodig om werkgelegenheid te behouden en 
vindt lang niet altijd binnen hetzelfde bedrijf plaats. 
Een sectorbenadering, soms gecombineerd met een re
giobenadering is dan nodig. Een voorbeeld hiervan is 
bet project Strategische Automatisering Rotterdam 
(SAR). 19 In dit project wordt gepleit voor procesver
nieuwing in de haven door middel van een verdere in
troductie van informatietechnologie. Onder het motto 
'Rotterdam informatiehaven' zal een communicatie
en informatie netwerk opgebouwd worden, waarlangs 
alle bij de haven betrokken bedrijven en insteIHngen 
met elkaar in verbinding gebracht worden en waarmee 
vanuit de bele wereld de vracht gevolgd en gepland 
kan worden. Deze vernieuwing zal leiden tot werkgele
genheidsverlies bij beambten in de haven. Dat kan 
kwantitatief gedeeltelijk opgevangen worden door ar
beidstijdverkorting en kwalitatief door technologie
overeenkomsten. Nieuwe werkgelegenheid moet tot 
stand komen doordat de vernieuwing van de haven 
impulsen voor produktvernieuwing in zich draagt. De 
vraag is hoe dit stimuleringsbeleid van de grond te 
krijgen om op een sociaal verantwoorde manier werk
nemers van deelsectoren te kunnen laten wisselen en 
om voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt nieuwe 
plaatsen te creëren. Dit proces vraagt vanuit de vakbe
weging om nieuwe regionale/ sectorale overlegplat
forms waarin met werkgevers en overheid over deze 
ontwikkeling afspraken gemaakt worden. 
De strategie, gebaseerd op collectieve onderhandeling 
maar dan vooral op bedrijfsniveau, sluit met name 
aan bij de traditie in de Engelse arbeidsverhoudingen. 
De bij de TUC aangesloten bonden proberen vanaf 
1979 technologie-overeenkomsten af te sluiten. De re
sultaten van deze onderhandelingspraktijk laten zien 
dat verlangens van de vakbond om geen gedwongen 
ontslagen te laten vallen en te voorkomen dat functie
verandering leidt tot loonsverlaging voor de indivi
duele werknemer vrijwel altijd gehonoreerd worden . 
Dit geldt ook voor het recht op informatie. De verlan
gens op het gebied van de verkorting van de werktijd, 
de garantie voor vervangende werkgelegenheid en de 
verzekering dat de technologische verandering pas uit-
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gevoerd zal worden na overeenstemming tussen par
tijen , worden vrijwel niet gerealiseerd. 20 

Deze resultaten illustreren enerzijds het krachtenveld 
waarbinnen onderhandelingen over nieuwe technolo
gieën zich voltrekken. Ze laten anderzijds ook zien dat 
deze Engelse praktijk van vakbondswerk vrijwel niet 
ingaat op de beïnvloeding van de arbeidsorganisatie 
en de arbeidsinhoud en daaraan gekoppeld de kwalifi
catie-eisen van de werknemers . 
In het evaluatierapport over werknemersinvloed op 
technologieën in de vijf Westeuropese landen wordt 
aangegeven dat er meer moet gebeuren dan op boven
staande wijze incidenteel onderhandelen. 21 Het bein
vloeden van nieuwe technologieën vereist een aanpas
sing van een dergeHjke traditionele aanpak. Er moet, 
zo stelden we al eerder in deze paragraaf, vooral ook 
een beïnvloedingspositie vooraf aan het veranderings
proces worden opgebouwd en deze moet gedurende 
het gehele proces van innovatie blijven functioneren. 
Dit vereist dat ook meer studie gemaakt wordt van 
plannen van managementzijde, dat er gedetail
leerde(r) informatie nodig is en dat er frequenter con
tact tussen partijen bestaat. Kortom, in samenhang 
met de onderhandelingslijn moet er een permanente 
beïnvloedingslijn worden opgebouwd. 

Vakbondsdoelstellingen 

Kwalificatie 
Het hiernavolgende voorbeeld op het gebied van de 
kwalificatie van de werknemers op bedrijfsniveau laat 
zien dat deze vooraf beïnvloeding een voorwaarde is 
om tot goede belangenbehartiging te komen. 
Er zijn van werkgeverszijde vergevorderde plannen 
om een bepaalde afdeling te automatiseren. Voor een 
beperktere groep werknemers zal er een nieuwe func
tie-inhoud ontstaan. Een nieuwe functie-inhoud waar
bij de opleidingsweg van de geschoolde werknemers 
veel korter is dan voor de halfgeschoolde of onge
schoolde werknemers (voor het gemak hanteren we 
deze grove indeling). 
Als de vakbond of ondernemingsraad nu acbteraf wil 
toetsen aan de eigen norm dat alle op die afdeling wer
kenden de kans moeten hebben om voor de nieuwe 
functie in aanmerking te komen, dan zal ze geconfron
teerd worden met het beleid van de werkgever dat al
leen aan bepaalde geschoolde werknemers een korte 
opleiding wordt aangeboden. Het gaat bier om korte 
cursussen die door de leverancier wordt gegeven . Bij 
de doorbraak van de nieuwe technologieën in Zweden 
werd het grootste deel van dit soort bijscholing door 
IBM verzorgd. Desnoods accepteert de werkgever on
der druk van OR of vakbond dat iedereen (vrijwillig) 
op de opleiding mag. Maar de aard van dit soort 
smalle stoomcursussen maakt dat de minder geschooI
den (ouderen, vrouwen, buitenlanders) afvallen. De 
tendens tot polarisatie en in het verlengde daarvan seg
mentering wordt daarmee bevestigd. 
De zwakte van een achteraf-beoordeling is hiermee ge
illustreerd. Neemt de ondernemingsraad of bond van 
het begin van de voornemens tot automatisering (twee 
à drie jaar voor effectuering) het initiatief voor een 
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opleidingsplan, dan kan één van de uitgangspunten 
zijn dat er voor iedereen een aangepaste opleiding 
komt die rekening houdt met het startniveau van de 
werknemers. Dit heeft consequenties voor de tijd die 
men aan de opleiding mag besteden en de inhoud van 
opleiding (bijvoorbeeld de noodzaak van overbrug
gingscursussen). Een ander discussiepunt dat speelt 
bij het ontwikkelen van een dergelijk opleidingsplan is 
de breedte en diepgang van de cursus. 
Er is bij werkgevers, zo stelden we al, een sterke ten
dens naar een twee- of drie-dagencursus, die de werk
nemer net geschikt maakt om z'n taak uit te oefenen. 
Tegen dit soorb opleiding gelden de volgende bezwa
ren: 
1. het is een bevestiging van een type arbeidsorganisa
tie met een sterke horizontale en verticale arbeidsde
ling; 
2. met een dergelijke korte opleiding kan de werkne
mer de routinematige kant van zijn werk mogelijk 
aan, maar zal niet goed kunnen inspelen op storingen 
en incidenten; 
3. een dergelijke elementaire training geeft de werkne
mer niet de mogelijkheden om de apparatuur opti
maal te gebruiken; 
4. een korte training vergemakkelijkt voor werkne
mers verdere kwalificering bij volgende ontwikkelin
gen in het bedrijf niet; 
5. een training in het gebruik van nieuwe technolo
gieën hoort niet alleen maar technisch te zijn. Een bre
dere opleiding moet tot doel hebben de kwaliteit van 
functies te verhogen in plaats van·iemand alleen maar 
voor te bereiden op een beperkte taak. 
Bij deze opsomming kristalliseren zich twee verschil
lende opleidingsconcepties uit. De eerste, de 'druk op 
de knop'-conceptie, die de macht van de computer-ex
perts zal versterken en die het innovatieve vermogen in 
ondernemingen van de werknemers zal terugdringen. 
De tweede, de brede conceptie, die een actief gebruik 
van informatietechnologie door de werknemers moge
lijk maakt en deze plaatst binnen het kader van sociale 
en produktievernieuwing. 22 

Met een opleidingsplan dat aan genoemde criteria vol
doet kan geprobeerd worden tegenwicht te geven aan 
de tendens tot polarisatie. Natuurlijk, ook dan zullen 
bepaalde werknemers het nieuwe functieniveau niet 
kunnen halen. En ook wordt het werkgelegenheids
probleem op de betreffende afdeling er niet mee opge
lost. Wel kan bereikt worden dat er een opwaardering 
van alle individuele kwalificatieniveau's ontstaat die 
voor iedereen een betere arbeidsmarktpositie tot ge
volg heeft. En dat er door de toegenomen brede kwali
ficatie druk ontstaat om de nieuwe functie-inhoud zo 
rijk mogelijk te laten zijn. 

Herwaardering van werkstructurering23 

Naast het verdiepen van het opleidingsbeleid, gaat het 
om de vraag of er arbeidsplaatsen tot stand komen 
waar werknemers hun kwalificaties kunnen gebruiken 
en waar ze zich in de praktij k verder kunnen kwalifice
ren. Een belangrijk probleem daarbij is dat er in de 
vakbeweging weinig kennis aanwezig is omtrent alter
natieven met betrekking tot technologische ontwerpen 

en vormen van arbeidsorganisatie. Wat dit laatste be
treft is in de vakbonden de problematiek van het (neo) 
Taylorisme onvoldoende onderkend. Ook bij het ont
wikkelen van nieuwe technologieën levert de tayloris
tische organisatiepraktijk een aantal effecten op die 
versterkend kunnen werken naar verdere arbeidsinde
ling, centralisatie en controle van arbeidsgedrag. 
De negatieve effecten van genoemde organisatieprak
tijk: het kwaliteitsverlies, de lange doorlooptijden, ri
gide organisatiestructuur en demotivatie van het uit
voerend personeel probeert men van werkgeverszijde 
te corrigeren door invoering van kwaliteitskringen, 
werkoverleg en gebruikersparticipatie. Het zijn in
spraakvormen die primair rationalisering, produktivi
teitsverbetering en de sociaal-technische invlechting 
van de werknemer in het bedrijf beogen. Eenzelfde 
type kritiek vanuit de vakbeweging klonk in de jaren 
zestig en zeventig bij de, overigens beperkt tot bloei 
gekomen, werkstructurering in Nederland . Werk
structurering waarbij het ging om taakroulatie, taak
verbreding, taakverrijking en (semi)autonome groe
pen. 
Het in feite stilstaan bij de vraagstelling of deze werk
structurering tot humanisering dan wel tot rationalise
ring van de arbeid zou leiden, veroorzaakte dat de 
vakbonden ten aanzien van deze werkstructurering ex
perimenten een ambivalente houding aannamen. Van 
vakbondszijde stond democratisering van de arbeids
verhoudingen voorop, terwijl werkgevers werkstruc
turering zagen als een aanvulling op de bestaande ar
beidsorganisatie. Die ambivalentie van vakbondszijde 
leidde vooral tot een defensieve opstelling tegenover 
werkstructurering. Temeer omdat men deze automa
tisch vereenzelvigde met een inpakstrategie van mana
gementzijde en als een concurrent zag van het opko
mend bedrijvenwerk. Een defensieve opstelling die 
echter minder op zijn plaats is dan bij actuele ontwik
kelingen als 'MANS' en kwaliteitskringen. 24 

Deze laatstgenoemde (re)organisatietechnieken zijn 
met name alleen toegespitst op het benutten van werk
nemerskennis . Het zijn organisatievormen, opgezet 
en uitgevoerd vanuit het draaiboek van de bedrijfslei
ding om met werknemerskennis produktiviteitsverho
ging en kwaliteitsverbetering van het produkt te ver
krijgen; arbeidskwaliteitsverbetering is daarvan hoog
stens een afgeleide. Ze beogen vooral een verkorting 
en verbetering van de verticale communicatie in een 
bedrijf, maar laten de scherpe arbeidsdeling intact. 
Werkstructurering is een andere organisatietechniek 
die met name betrekking heeft op de arbeidsinhoud: 
het takenpakket, de handelingsvrijheid in het werk en 
kwalificatie-eisen. Een defensieve opstelling is hier 
minder op zijn plaats omdat binnen deze optiek van 
organisatie(verandering) werd aangetoond dat er een 
zekere speelruimte is bij het organiseren van de arbeid. 
Evenzo dat het bij taakverruiming, taakverrijking en 
(semi) autonome groepen wel degelijk kon gaan om 
daadwerkelijke veranderingen in produktietechniek 
en arbeidsorganisatie die in het belang van werkne
mers zijn: gevarieerde taken, grotere autonomie en 
hogere kwalificatie. 
Toch is die ambivalentie en daarmee gepaard gaande 
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defensieve opstelling wel weer te begrijpen als in ogen
schouw wordt genomen dat rondom de werkstructure
ring de belangenneutraliteit in het bedrijf benadrukt 
werd, terwijl er in de experimenten veelal sprake is van 
een dominantie van werkgeversbelangen. Belangen 
die geformuleerd kunnen worden als: grotere inzet
baarheid personeel, lager verloop en verzuim , kortere 
doorlooptijd en betere kwaliteit van het produkt. 
Daarom is het van belang op te merken dat bij de expe
rimenten niet alleen de horizontale arbeidsdeling ter 
discussie komt , maar evenzeer de verticale arbeidsde
ling. Bij dit laatste aspect gaat het dan om een verklei
ning van de sociale hiërarchie in een bedrijf en daar
mee ook om het werken aan de democratisering van de 
arbeidsverhoudingen daarbinnen: de sociale demo
cratie. Vanuit dit gezichtspunt had in de jaren zestig en 
zeventig uit het produktieproces de relatie gelegd kun
nen worden naar de toenmalige vakbondsgedachte 
over zelfbestuur binnen vormen van economische 
planning. Het ligt voor de hand dat de weerstand van 
werkgeverszijde tegen mogelijke democratisering via 
werkstructurering zijn terugslag had op de resultaten 
van de experimenten en daardoor op de betrokken
heid van werknemers en vakbonden. 
Ik beoordeel de ontwikkeling binnen de vakbeweging, 
het vaak afzijdig blijven bij werkstructurering, niet 
positief omdat daarmee een kans om een inhoudelijk 
beleid op het terrein van de arbeidsorganisatie en -in
houd te ontwikkelen gemist wordt. Dat de kennisont
wikkeling op dit terrein is achtergebleven, is in belang
rijke mate op die defensieve opstelling terug te voeren. 
Een belangrijk onderdeel van technologiebeïnvloe
ding zal moeten bestaan uit benutting en herwaarde
ring van werkstructurering, met name van de moge
lijkheden tot verbetering van de kwaliteit van de ar
beid. Een herijking op basis van een veranderings
concept waar tussen betrokken partijen duidelijkheid 
bestaat over de verschillende belangen die bij een der
gelijke (re)organisatie in het geding zijn . 

Het organisatievraagstuk 
De hiervoor geschetste aanzetten van vakbondsbeleid 
kunnen zich in de praktijk beter ontwikkelen met een 
versterking van de vakbondsmacht. In Nederland 
doet zich daarbij het probleem voor van de dalende or
ganisatiegraad een belangrijke indicatie voor de da
ling van de vakbondsinvloed. 21 Zo schommelde de or
ganisatiegraad in Nederland van 1950 tot 1980 rond de 
35 procent en nadert in 1984 de dertig procent. Neder
land is wat dat betreft op Frankrijk na een van de lan
den met de laagste organisatiegraad in Europa. Deze 
neerwaartse trend treffen we nog sterker aan in de VS 
en Japan . In de VS liep de organisatiegraad tussen 
1980 en 1984 terug van 24 procent naar negentien pro
cent en in Japan van in 194956 procent naar 29 pro
cent in 1983. 26 In de meeste landen in Europa, Italië 
uitgezonderd, is er ondanks de economische crisis en 
het verlies aan werkgelegenheid geen daling van de or
ganisatiegraad waarneembaar. Integendeel, meestal is 
er sprake van een stijgende organisatiegraad. 
Nederland kent dus een specifieke ontwikkeling in 
Europa die vraagt om een nadere beschouwing van de 
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sectoren. De globaal door Leijnse gemaakte analyse 
van de verschuiving van werkgelegenheid van de in
dustriële sectoren naar de commerciële dienstverle
ning is ook in Nederland zichtbaar. 27 In de industrie is 
er een verlies aan werkgelegenheid tussen 1979 en 1983 
van 101.535. Het ledental van de Industriebonden 
daalde in dezelfde periode met honderdvijfentwintig 
duizend. Dit betekent een daling van de organisatie
graad van 43 naar 35 procent. Bij de banken en verze
keringen zien we een stijging van werkgelegenheid in 
deze periode van 18 .090. Het ledental in deze sector 
daalde met 3.200, hetgeen ook een daling van de orga
nisatiegraad opleverde van negen naar acht procent. 
Vergelijken we deze gegevens met de meeste andere 
Europese landen, dan valt op dat, alhoewel Nederland 
zeker niet de scherpste daling van de werkgelegenheid 
in de industrie kent, er wel sprake is van een veel ster
kere daling van de organisatiegraad. En een stijging 
van de werkgelegenheid in de commerciële diensten
sector (1978 tot 1982: twaalf procent) heeft in Neder
land niet geleid tot een toename van leden, maar tot 
een afname. Een ontwikkeling die in Europa alleen in 
Engeland en Italië zichtbaar is . 
Deze cijfers geven aan dat de in de Nederlandse vakbe
weging vaak gemakkelijk naar voren gebrachte directe 
samenhang tussen werkgelegenheid- en ledenontwik
keling geen afdoende verklaring geeft voor de dalende 
organisatiegraad. Met afnemende werkgelegenheid 
blijft zeker ook een stijgende of stabiliserende organi
satiegraad mogelijk. 
Veltman en Visser behandelen in een vergelijkend on
derzoek naar de organisatiegraad van de vakbonden 
in Europa een aantal andere vaak naar voren ge
brachte redenen voor een lage organisatiegraad. Bij 
voorbeeld de reden dat hoofdarbeiders om reden van 
status, weerstand tegen collectieve organisatie en een 
nauwere binding met de werkgever minder tot organi
satie bereid zijn. Of dat de lage organisatiegraad van 
vrouwen in vergelijking tot mannen te verklaren is uit 
de positie op de arbeidsmarkt (vaak tijdelijk, deeltijd 
en dergelijke). Zij concluderen: 'Als we de vergelij
king wat deze punten betreft tussen de onderzochte 
landen maken, dan blijkt echter duidelijk dat waar 
mannen in grote getalen georganiseerd zijn, vrouwen 
dat ook zijn en waar handarbeiders meer georgani
seerd zijn, hoofdarbeiders dat ook zijn. Er lijken dus 
aan de genoemde verschillen tussen hand- en hoofdar
beid, tussen vrouwen en mannen, tussen verschillende 
bedrijfstakken ( .. .) een aantal gemeenschappelijke 
oorzaken ten grondslag te liggen. '28 Als belangrijkste 
oorzaken worden genoemd: de omvang van de bedrij
ven, de erkenning door de werkgever van de bond, de 
politieke maatregelen en wetgeving die de vorming en 
erkenning van de collectieve belangenbehartiging van 
de werknemers bevorderen . Daarnaast is de mate van 
verdeeldheid een belangrijke factor. Zeer bepalend 
voor de ontwikkeling van de organisatiegraad is de sa
menstelling van de regering van een land. Een sociaal
democratische of socialistische regering heeft een po
sitieve uitwerking op de groei van de vakbeweging. 
Politieke erkenning op centraal niveau, maar ook in 
de onderneming (Scandinavië) is dan het gevolg. 



De conclusie van deze vergelijking zou kunnen zijn dat 
de herstructurering van de arbeidsverhoudingen gesti
muleerd door het regeringsbeleid in de laatste periode 
en de werkgeversstrategie, zeker zo'n belangrijke in
vloed heeft op de ontwikkeling van de organisatie
graad van de Nederlandse vakbeweging als het werk
gelegenheidsverlies en de sectorale verschuivingen . En 
ook het eigen gevoerde vakbondsbeleid kan niet bui
ten beschouwing gelaten worden. 
In de Nederlandse vakbeweging concentreert zich de 
discussie bij de ledenontwikkeling op 'de nieuwe 
werknemer'. Niet altijd is duidelijk wie hiermee be
doeld wordt. Gaat het om de zeven plus een procent 
gekwalificeerde gebruikers uit het voorbeeld Zweden? 
Gaat het om de hoog gekwalificeerde schoolverlater? 
Gaat het om de vaak vrouwelijke werknemer die part
time werkt of met bijzondere aI:beidscontracten 
(oproep, thuisarbeid)? Gaat het om de minder ge
schooIde schoolverlater die al een jaar werkloos is? Of 
gaat het om de meer algemeen maatschappelijke ten
dens van individualisering, andere samenlevingsvor
men en dergelijke? De discussie richt zich vooral op de 
noodzaak nieuwe vaklieden te organiseren. Werkne
mers die op sleutelposities in het van informatietech
nologie doordrongen produktieproces werkzaam zijn. 
De vraag rijst of deze hoofdoriëntatie niet te eenzijdig 
is. 
Tevens moet de vraag beantwoord worden of het niet 
net zo belangrijk blijft om de sociale vraagstukken 
van werknemers, die de laaggekwalificeerde hoofd- of 
handarbeid verrichten, aan te pakken. Denk aan de 
steunpunten voor thuiswerkers van de Vrouwenbond 
FNV, de aanpak van de Industriebond FNV om de 
schoonmaak-CAO te verbeteren en de acties gericht 
op de verbetering van de positie van de werknemers 
met 'losse' contracten. Ook moet bedacht worden dat 
er op het gebied van de handarbeiders, de traditionele 
organisatiebasis van de vakbeweging, nog een grote 
organisatiemogelijkheid ligt. In bepaalde sectoren 
(bouw, beroepsgoederenvervoer), is deze werknemer 
nog verreweg het meest aanwezig. 
De vakbeweging stelt zich eenzijdig en beperkt op als 
de 'nieuwe werknemer' in de zin van de hooggekwali
ficeerde vakarbeider het belangrijkste oriëntatiepunt 
voor de organisatie wordt. Door deze opstelling loopt 
de vakbeweging het gevaar dat de segmenteringsten
densen op de arbeidsmarkt leiden tot een vakbeweging 
die zelf onderdeel is van deze splitsingen. Natuurlijk 
moet er oog zijn voor de verschuiving van direct pro
duktiepersoneel naar meer indirecten. Nog belangrij
ker: er moeten conclusies getrokken worden uit de ver
schuiving van werkgelegenheid van sectoren met een 
vakbondstraditie naar sectoren waar die traditie nog 
moet worden opgebouwd. Hoe kan de vakbondsorga
nisatie verder opgebouwd worden in de commerciële 
dienstverlening is een vraag waarvoor de gehele vak
beweging het antwoord zal moeten vinden. De oriën
tatie op de groepen werknemers waarvoor de vakbe
weging betekenis moet hebben zal echter breed moe
ten blijven, waarbij voortbouwen op organisatie-erva
ring net zo belangrijk is als het ontwikkelen van aan
trekkingskracht op nieuwe groepen werknemers. 

Overheid, arbeid en technologie 
Op 13 december 1983 werd onder grote druk van de 
Belgische overheid 'de overeenkomst betreffende de 
voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen 
van de invoering van nieuwe technologieën' afgeslo
ten. 29 Alhoewel het hier gaat om een tamelijk zwakke 
overleg- en informatieverplichting van werkgevers 
(het moment van informatie is te laat en de verplich
ting geldt alleen bij automatisering met gevolgen voor 
veel werknemers), laat deze overeenkomst zien dat na 
de Scandinavische landen ook in België de noodzaak 
voor een nationaal beleid ten aanzien van de medezeg
genschap van werknemers bij nieuwe technologieën 
gezien wordt. 
Ook in Nederland is gezien de ruime arbeidsmarkt het 
centrale onderhandelingsniveau zeker zo belangrijk 
als de trend om alles maar decentraal en gedifferen
tieerd te regelen. Dit geldt ook voor het vraagstuk van 
technologie en arbeid. In het ontwerp van het PvdA
verkiezingsprogramma wordt dit onderkend, door te 
pleiten voor een overheidsrol bij het bevorderen van 
technologie-overeenkomsten. Ook wordt overwogen 
een departement van wetenschap en technologie in te 
stellen. De voors en tegens van een dergelijk apart de
partement (voordeel: geconcentreerde aandacht, na
deel: gevaar van isolement ten opzichte van andere de
partementen) zullen nog wel goed afgewogen moeten 
worden. In ieder geval zalïngebed in het werkgelegen
heidsbeleid een toegespitst programma arbeid en tech
nologie een belangrijke steun kunnen zijn om de hier
voor geformuleerde aanzetten van vakbondsbeleid 
verder te versterken. De thema's van een dergelijk 
programma kunnen zijn: 
a) De medezeggenschapswetgeving moet gemoderni
seerd worden. Voor de Wet 0,1' de Ondernemingsraden 
betekent dit vernieuwing (versterking initiatiefrecht, 
recht op informatie over technologieplannen, recht op 
excursie). Voor de ARBO-wet betekent het versnelde 
invoering. Op het gebied van de arbeidsomstandighe
den zal ook nieuwe regelgeving nodig zijn (beeld
schermarbeid) . Het wetsontwerp vakbondswerk in het 
bedrijf, dat rechtsbescherming en faciliteiten geeft 
aan vakbondskaderleden, zal een essentiële erkenning 
van de vakbeweging in de onderneming moeten wor
den. 
b) Er kan voortgebouwd worden op twee beleidsvoor
nemens van de huidige regering . De overheidsfinan
ciering van cursussen voor bestuurders en kaderleden 
op het gebied van de nieuwe technologieën moet uitge
breid worden. De opbouw van technologie-advies
punten (TAP) bij de vakbeweging zal financieel moge
lijk gemaakt moeten worden. 
c) Bij het geven van subsidies voor de ontwikkeling en 
de invoering van nieuwe technologieën zal toestem
ming van de vakbeweging nodig zijn bij het door de 
werkgever ingediende project. Overwogen kan wor
den om bij de vernieuwde projecten de subsidie-voor
waarde 'openbaarheid' te hanteren. Werknemers van 
verschiIIende bedrijven kunnen zich dan op de hoogte 
steIIen . 
d) De mate van invloed die werknemers op het niveau 
van het bedrijf kunnen uitoefenen wordt ook bepaald 
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door de mate waarin verschillende ontwerpen van 
technologie en arbeidsorganisatie ontwikkeld wor
den. Er moeten in een onderzoeks- en on t wikke
lingsprogramma alternatieven uitgewerkt worden die 
meer recht doen aan werknemerscriteria als werkgele
genheid en kwaliteit van de arbeid. Deze alternatieven 
zullen de werknemers meer zicht geven op de aanwe
zige beleidsruimte en daarmee hun praktijk meer 
stootkracht geven. 'Technology assessment' zal ge
koppeld aan concrete projecten (zoals nu bij SAR) be
tekenis kunnen krijgen. 
e) Een breed kwalificatiebeleid op het gebied van de 
nieuwe technologieën zal verder in het onderwijs van 
de grond moeten komen. Daarbij zijn nieuw op te zet
ten vormen van om-, her- en bijscholing (betaald edu
catief verlof) vooral voor oudere werknemers van het 
grootste belang. 
Een dergelijk overheidsprogramma 'arbeid en techno
logie' kan tot doel hebben de bestaande kennis- en 
machtsongelijkheid tussen werkgever en werknemer 
op het gebied van de technologische vernieuwing te 
verkleinen. Deze versterking van de vakbeweging zal 
mede bepalen of zij voldoende kracht kan ontwikke
len om er voor te zorgen dat er naast technologische 
innovatie ook sociale innovatie tot stand komt en dat 
er tegendruk geboden wordt tegen segmenteringsten
densen. 
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Vijf jaar Mitterrand 

'La Politique que nous menons est socialiste en pre
mier lieu parce qu 'elle est menée par les socialistes'* -
Jospin, oktober 1984. 

In de herfst van 1977 komt het tot een breuk tussen de 
Parti Socialiste (PS) en de Parti Communiste Français 
(PCF) , uitgerekend op een tijdstip dat iedereen een 
overwinning van de Union de la Gauche verwacht bij 
de parlementsverkiezingen van maart 1978. Ondanks 
deze breuk was de verwachting algemeen dat links de 
verkiezingen zou winnen en dat als gevolg daarvan een 
unieke politieke situatie zou ontstaan, aangeduid met 
de term cohabitation. Giscard d'Estaing, de toenma
lige president, zou te maken krijgen met een door links 
gedomineerd parlement en zou als gevolg daarvan niet 
om een links kabinet heen kunnen. Het vervolg is be
kend: de cohabitation is er niet gekomen, rechts 
bleef tot mei 1981 aan de macht. 
Nu, na ruim vier jaar socialistische politiek, lijkt de 
discussie zich te herhalen. Iedereen, ook ter linker
zijde, is ervan overtuigd dat rechts de verkiezingen 
voor de Assemblée Nationale in maàrt 1986 zal win
nen, hetgeen er toe leidt dat Mitterrand te maken 
krijgt met een door rechts gedomineerd parlement en 
een bijbehorend rechts kabinet. Net als in 1977/ 1978 
staat de cohabitation weer in het brandpunt van de 
discussie . Toch is er veel meer aan de hand dan een 
herhaling van zetten waarbij rechts deze keer met wit 
speelt en links met zwart. De dynamiek die links gedu
rende de jaren zeventig uitstraalde is verdwenen. 
Linkse ideeën zijn uit, rechtse ideeën zijn in. De linkse 
eenheid, de befaamde Union de la Gauche, is voorbij 
en, naar het zich laat aanzien, voorgoed. 
Binnen de PS zelf heeft zich een omslag voltrokken. 
Hoewel de meerderheid in de partij er niet aan denkt 
het hardop uit te spreken, vormde het afgelopen par
tijcongres te Toulouse (oktober 1985) daar de bevesti
ging van: de PS is, net als de PvdA of de SPD, een so
ciaal-democratische partij geworden. Vijf jaar socia
listische machtsvorming heeft niet geleid tot een breuk 
met het kapitalisme maar tot het uiteenvallen van de 
linkse eenheid en tot een impliciete breuk met de eigen 
ideologie. In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van de voornaamste politieke ontwikkelingen gedu
rende de periode mei 1981-november 1985. De nadruk 
ligt daarbij op de partijpolitieke ontwikkelingen rond 
en in de PS en het door hen gevoerde economische be
leid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de school
strijd. Hoewel dat laatste onderwerp slechts een van 
de vele mogelijk te behandelen onderwerpen vormt, 
wordt de schoolstrijd apart behandeld, al was het al
leen maar omdat de schoolstrijd in Frankrijk geleide
lijk aan uitgroeide tot het politiek strijdpunt gedu-

rende de nu vijf jaar durende aanwezigheid van Mit
terrand in het Elysée. 

De kabinetten-Mauroyl 
Een dag na zijn ambtsaanvaarding (21 mei 1981) be
noemd Mitterrand Mauroy tot premier en wordt het 
kabinet-Mauroy I samengesteld. Het kabinet bestaat 
voornamelijk uit socialisten, communisten worden er 
niet in opgenomen teneinde de kiezers in het midden 
niet onnodig af te schrikken . Het kabinet heeft twee 
taken: het garanderen van een linkse overwinning bij 
de verkiezingen voor de Assemblée Nationale in juni 
1981 en de kiezers alvast duidelijk maken dat het Mit
terrand ernst is met de beloofde veranderingen. 
De namen van sommige ministeries vormen op zich
zelf al een belofte: 'Solidarité Nationale ', 'Droits de la 
Femme', 'lntérieur et Décentralisation' en 'Temps 
Libre'. Naast deze vormen van politieke symboliek 
worden ook concrete beleidsdaden gesteld. Het mini
mumloon wordt met tien procent verhoogd, de kin
derbijslag met 25 procent en de AOW-uitkeringen met 
twintig procent. Op het partijpolitieke front sluiten de 
PCF en de PS een stembusakkoord. 
De verkiezingsuitslag voor de Assemblée Nationale 
versterkt het resultaat van de presidentiële verkiezin
gen: er is sprake van een 'raz de marée socialiste', een 
socialistische vloedgolf. De socialisten veroveren de 
absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, 266 
van de in totaal 488 zetels. 2 Mitterrand kan zijn aange
kondigde hervormingen daadwerkelijk gaan uitvoe
ren. 
Direct na het bekend worden van de verkiezingsuitslag 
dient Mauroy het ontslag van zijn kabinet in, om een 
dag later (23 juni) zijn tweede kabinet te vormen met 
daarin vier communistische ministers. In ruil voor re
geringsdeelname sluiten de communisten met de so
cialisten een regeerakkoord waarbij de PCF tot een 
flink aantal concessies wordt gedwongen. De commu
nisten verbinden zich tot een onvoorwaardelijke soli
dariteit, zowel in het parlement als in de regering, met 
betrekking tot het uitvoeren van het beleid van Mitter
rand. De beloofde hervormingen zullen worden uitge
voerd waarbij echter rekening zal worden gehouden 
met de economische crisis, het open karakter van de 
economie en het noodzakelijke evenwicht op de han
dels- en betalingsbalans. 3 

Zelf hielden Mitterrand/ Mauroy aanzienlijk minder 
rekening met de zojuist genoemde randvoorwaarden 
bij het voeren van een economische politiek. Het kabi
net-Mauroy was van mening dat alleen een Keyne
siaanse economische politiek de werkloosheid (in mei 
1981 ruim 1.6 miljoen) effectief zou kunnen bestrij
den. Door het vergroten van de koopkracht van 
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vooral de lagere inkomensgroepen trachtte het kabi
net de industriële bedrijvigheid (investeringen) te sti
muleren en zo de door Mitterrand beloofde drie pro
cent jaarlijkse groei van het BNP te realiseren . Tege
lijk met deze maatregelen besloot het kabinet-Mauroy 
tot het nationaliseren van een aantal grote bedrijven 
en het kredietwezen. De genationaliseerde bedrijven 
moesten als speerpunt dienen van een nieuw in
dustrieel beleid, gericht op groei en herovering van de 
binnenlandse markt. 
Binnen een half jaar werd duidelijk dat deze economi
sche politiek, de relance économique, tot mislukken 
gedoemd was . De werkloosheid steeg, zij het minder 
snel dan onder Giscard d'Estaing. De inflatie daaren
tegen bedroeg in de periode maart 1981-maart 1982 
ruim veertien procent, ruim het dubbele van Frank
rijks voornaamste handelspartner Duitsland. De con
currentie met buitenlandse bedrijven werd dan ook 
steeds moeilijker, de industriële produktie bleef sta
biel in 1981 en daalde in 1982. 
Pas in juni 1982 veranderde het kabinet Mauroy van 
economische koers en werden de eerste bezuinigings
maatregelen getroffen. Naast een (tweede) devaluatie 
van de franc met bijna zes procent, werd een nagenoeg 
algehele loon- en prijsstop tot eind oktober 1982 aan
gekondigd. 4 Dat de koersverandering langer dan 
noodzakelijk op zich liet wachten heeft ten dele een 
puur politieke oorzaak. In maart 1982 werden provin
ciale verkiezingen gehouden, de eerste belangrijke test 
voor de politieke krachtsverhoudingen tussen links en 
rechts sinds de parlementsverkiezingen van juni 1982. 
Voor links verliepen deze verkiezingen teleurstellend 
en bevestigden zij het beeld dat de 'état de grace' (de 
wittebroodsweken) voorbij was . De eerste bezuini
gingsronde bleek na verloop van tijd niet voldoende, 
een tweede pakket bezuinigingsmaatregelen was 
noodzakelijk. Deze keer werd met het bekend maken 
hiervan gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 1983 . Veel hielp dat uitstel overigens niet; 
de gemeenteraadsverkiezingen liepen uit op een on
dubbelzinnige nederlaag van links . Maart 1983 was 
voor de socialisten een uiterst belangrijke maand. De 
Franse franc stond, als gevolg van grote tekorten op 
de handels- en betalingsbalans, onder zware druk. Een 
derde devaluatie was onvermijdelijk. Het Franse in
dustriële produktie-apparaat was verouderd en diende 
vernieuwd te worden. Het kabinet-Mauroy was ver
deeld over de te voeren politiek . Een aantal ministers, 
onder wie Jean Pierre Chevènement, Pierre Bérego
voy en Laurent Fabius, was voorstander van een te
rugtrekking uit het Europees Monetair Stelsel (EMS), 
gevolgd door een aantal protectionistische maatrege
len. Ook de voorzitter van de socialistische fractie in 
de Assemblée Nationale, Pierre Joxe, behoorde tot de 
voorstanders van deze maatregelen. 
Tegenover hen stond het tandem Mauroy en Jacques 
De/ors, minister van economische zaken en financiën. 
Zij wilden een voortzetting van het bezuinigingsbe
leid, in het kader van de EEG . Voor het nemen van 
protectionistische maatregelen kon Frankrijk een be
roep doen op de artikelen 108 en 109 van het Verdrag 
van Rome. Maar, dan zou Frankrijk wel onder toezicht 
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komen te staan van de Europese Commissie. Boven
dien was het risico van tegenmaatregelen bepaald niet 
denkbeeldig. Tot slot wees Delors erop dat het vrijwel 
onmogelijk was om uit de EMS te treden. De Banque 
de France had nauwelijks meer deviezen over ter on
dersteuning van de franc en bij uittreding zou zij niet 
op steun kunnen rekenen van de andere centrale West
Europese banken. Uiteindelijk liet Mitterrand zich 
overtuigen door de argumenten van Mauroy/ Delors. 
De bezuinigingspolitiek werd voortgezet en is sinds die 
tijd niet serieus meer ter discussie gesteld . Door een 
vermindering van de koopkrachtige vraag en door het 
terugdringen van de inflatie wordt gestreefd naar een 
evenwichtige handels- en betalingsbalans. 
Van een directe werkloosheidsbestrijding was echter 
geen sprake meer, het kabinet-Mauroy beperkte zich 
tot het uitstellen van de pijn, meer werkloosheid, door 
het nemen van sociale maatregelen (omscholingspro
gramma's, vervroegde pensionering, enzovoort). De 
voortzetting van dit bezuinigingsbeleid werd opgedra
gen aan een derde kabinet-Mauroy (maart 1983-juli 
1984). Op het ontslag van Jean Pierre Chevènement 
na, veranderde er verder weinig aan de samenstelling 
van het kabinet. 
De politieke resultaten van het bezuinigingsbeleid wa
ren ronduit rampzalig . Uit opiniepeilingen bleek dat 
in november 198243 procent van de ondervraagden 
vertrouwen had in het economische beleid van Mitter
rand, tegenover 49 procent die daar geen vertrouwen 
in hadden. Precies een jaar later was het percentage 
ondervraagden dat zei vertrouwen te hebben in zijn 
beleid gedaald tot 36 procent. Het percentage dat geen 
vertrouwen had in zijn economisch beleid was geste
gen tot 52 procent. 5 Lieten de kiezers van rechts zich 
op geen enkele positieve wijze beïnvloeden door het 
veranderde economisch beleid, de ontevredenheid bij 
zijn eigen aanhang nam echter toe. Wat voor Mitter
rand gold, gold zo mogelijk in nog sterkere mate voor 
zijn premier, Pierre Mauroy. 
In november 1982 heeft zeventig procent van de com
munisten en 73 procent van de socialisten vertrouwen 
in Mauroy. Een jaar later zijn deze percentages ge
daald tot respectievelijk 62 en 59 procent. 6 Met het 
aantreden van het derde kabinet-Mauroy is een veran
dering van het economisch beleid echter uitgesloten. 
Mitterrand zelf bevestigt dat nog eens tijdens een tele
visie-uitzending (september 1983), waarin hij zich uit
spreekt ten gunste van het maken van winst en de klas
senstrijd afwijst. Het kabinet-Fabius is dan nog niet 
aangetreden maar de term 'moderniser' hangt al in de 
lucht. 7 

De schoolstrijd 
Sinds 1982 lij kt het economische beleid steeds meer op 
dat van Raymond Barre gedurende de periode 1976-
1981. Hoewel impopulair wordt ten aanzien van deze 
politiek nauwelijks meer strijd gevoerd tussen ener
zijds de PS en anderzijds de twee grote rechtse par
tijen, de Union pour la Démocratie Française (UDF) 
en de Rassemblement pour la République (RPR). Al
leen de PCF verzet zich maar kan zich niet hard opstel
len zolang haar vertegenwoordigers zitting hebben in 
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het kabinet-Mauroy. Een ander onderwerp dient zich 
aan, de schoolkwestie . 
Een van de verkiezingsbeloftes van Mitterrand be
helsde een 'grand service public, unifié et laique de 
I'éducation nationale', één openbaar scholenstelsel. 
Het inlossen van deze belofte zou als consequentie 
hebben dat zo'n tienduizend bijzondere scholen zou
den verdwijnen. Uit een enquête, gehouden vlak na de 
presidentsverkiezingen van 10 mei 1981 bleek dat een 
zeer ruime meerderheid, tachtig procent , van mening 
was dat ouders de mogelijkheid moesten behouden 
om hun kinderen naar een openbare of een bijzondere 
school te sturen. 8 De verhouding tussen de staat en de 
openbare school aan de ene kant, en de bijzondere 
school aan de andere kant, zou zeer voorzichtig bena
derd moeten worden. Mitterrand was zich daarvan be
wust toen hij Alain Savary tot minister van onderwijs 
benoemde. 
Savary, eerste secretaris van de PS van 1969 tot 1971, 
was goed thuis in de onderwijswereld en genoot het 
vertrouwen van de machtige onderwijsvakvereniging, 
de Féderation de l'Eduation Nationale (FEN). Maar 
bovenal stond Savary bekend als een geduldig, be
kwaam en onpartijdig onderhandelaar. Eigenschap
pen die hem nog van pas zouden komen. De discus
sies, raadplegingen en onderhandelingen met betrek
king tot de toekomstige status van de bijzondere 
school namen bijna drie jaar in beslag, gedurende 
welke tijd het onderwerp al snel politiseerde. De voor
standers van één openbare school in heel Frankrijk 
hielden er een eenvoudige filosofie op na die nog het 
best verwoord werd door de secretaris-generaal van de 
Comité Nationale d' Action Laique (CNAL): vragen 
om subsidiëring van geloofsverkondiging is niet het
zelfde als het opeisen van een fundamenteel recht 
maar betekent het in stand houden van een privilege. 9 

De meeste socialistische afgevaardigden dachten er 
net zo over, bijvoorbeeld de voorzitter van de socialis
tische fractie in de Assemblée Nationale die zijn prin
cipiële voorkeur als volgt formuleerde: 'argent public 
pour école pubfic, argent privé pour école privée'. 10 

De verrassing , en de verontwaardiging , was dan ook 
groot bij een gedeelte van links toen Savary met zijn 
wetsvoorstel naar buiten kwam. Het principe van vrij
heid van onderwijs, met de daarbij behorende moge
lijkheid van bijzondere scholen, financieel gesteund 
door de Staat, werd door Savary erkend. Van één 
openbaar scholenstelsel was geen sprake meer. Links 
reageerde verontwaardigd . Op 25 april werden door 
het CNAL in het hele land massale protestacties geor
ganiseerd waaraan na schatting een miljoen mensen 
deelnamen. Maar ook de voorstanders van het bijzon
der onderwijs waren niet tevreden met het wetsvoor
stel van Savary . Het wetsvoorstel voorzag namelijk in 
de mogelijkheid dat leerkrachten van bijzondere scho
len de ambtelijke status konden verwerven. Men 
vreesde voor een sluipend verstatelijkingsproces. 
Toch heeft het er even naar uitgezien dat Savary zou 
slagen in zijn opzet een historische compromis tot 
stand te brengen tussen voor- en tegenstanders van de 
bijzondere school. Temeer daar Mauroy had aange
kondigd dat de regering aan de parlementaire behan-

deling van het wetsontwerp de vertrouwenskwestie 
zou verbinden . 
De procedure die de regering Mauroy in dit geval 
volgde, komt er op neer dat de regering geacht wordt 
het vertrouwen van het parlement te genieten en dat te
gelijkertijd het wetsvoorstel als aangenomen wordt 
beschouwd, tenzij de oppositie, door middel van een 
aangenomen motie van wantrouwen, het tegendeel 
kan aantonen. I I Van een debat, en de mogelijkheid 
om amendementen in te dienen, is dan geen spake. Dat 
was teveel voor de socialistische fractie . Onder aan
voering van Joxe en Mermaz kwam het op het laatste 
moment nog tot onderhandelingen tussen de socialis
tische fractie en Mauroy. De voornaamste concessie 
van Mauroy aan de fractie was dat het principiële punt 
van een verzekerde subsidiëring van het bijzonder on
derwijs ten dele kwam te vervallen . 12 Na het bekend 
worden van deze en andere concessies volgden de ge
beurtenissen elkaar snel op . 
De verkiezingen voor het Europese parlement (17 
juni), die gewoontegetrouw geheel in het teken van 
binnenlandse politieke strijdpunten stond, liepen uit 
op een zware nederlaag voor links. De PS wist de 
schade nog redelijk binnen de perken te houden. De 
PS kreeg 20,8 procent van de stemmen, tegen 23,7 
procent in 1979. 13 De PCF daarentegen behaalde haar 
slechtste resultaat sinds 1928, elf procent, tegenover 
nog 20,6 procent in 1979. Electoraal gezien had de 
PCF niets gewonnen met haar regeringsdeelname, eer
der het tegendeel. 
De breuk met de PS zou dan ook niet rang meer op zich 
laten wachten. Op 24 juni 1984 vond de grootste de
monstratie in de geschiedenis van de Vijfde Republiek 
plaats. Meer dan een miljoen mensen protesteerden te
gen de onderwijshervormingen van Mitterrand. Van 
de politieke legitimiteit van het socialistische bewind 
was niet veel meer over. Na deze achtereenvolgende 
nederlagen kwam Mitterrand met twee initiatieven . 
Het wetsontwerp van Savary werd ingetrokken en 
Mitterrand kondigde een referendum aan. Hoewel het 
referendum, door tegenwerking van de door de oppo
sitie beheerste Senaat, niet doorging, leidde de intrek
king van het wetsontwerp-Savary tot politieke rust. 14 

De nieuw gevormde regering Fabius (17 juli 1984) 
kreeg tot taak het sociaal-economische beleid van zijn 
voorganger voort te zetten en de schade bij de verkie
zingen voor de Assemblée Nationale in maart 1986 zo
veel mogelijk te beperken. De PS stond ondertussen 
wel alleen, de PCF wilde geen deel meer uitmaken van 
het kabinet-Fabius . 

De interne ontwikkelingen in de PS IS 

Drie ontwikkelingen met betrekking tot de PS worden 
in het hiernavolgende kort behandeld: de verhouding 
tussen de PS en de regering, de ideologische ontwikke
lingen en de strijd tussen de verschillende stromingen 
binnen de PS . Na felle kritiek uitgeoefend te hebben 
op het politieke stelsel in de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig, werd de PS steeds gematigder in 
haar oordeel over het functioneren van het semi-presi
dentiële stelsel in Frankrijk . Kenmerkend zijn wat dat 
betreft de voorstellen van de kandidaat-president Mit-
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ter rand met betrekking tot een aantal constitutionele 
hervormingen. 
Mitterrand beloofde de presidentiële ambtstermijn tot 
vijf jaar terug te brengen (in plaats van zeven) met de 
mogelijkheid van een tweede ambtstermijn of tot ze
ven jaar te beperken , zonder de mogelijkheid van een 
tweede termijn. Van verdere voorstellen om de presi
dentiële macht te beperken was geen sprake. Hoewel 
in 1973 het parlement akkoord was gegaan met een 
door Pompidou voorgestelde ambtstermijn van vij f 
jaar, laat de uitvoering daarvan nog steeds op zich 
wachten. Een andere verkiezingsbelofte van Mitter
rand hield in dat het parlement in zijn constitutionele 
rechten hersteld zou worden. Ook daar is weinig van 
terecht gekomen. Uiteindelijk heeft niet het parle
ment, dat wil zeggen de socialistische fractie, maar de 
regering het laatste woord . 16 Wat geldt voor de fractie 
van de PS in de Assemblée Nationale, geldt ook voor 
de partij. De wel door rechts geuite vrees dat de macht 
in de staat bij één partij zou komen te liggen, is niet be
waarheid . Ook ten opzichte van het partij-apparaat 
zelf heeft de regering het laatste woord. De verschil
lende leiders van de stromingen binnen de PS maken 
deel uit van het kabinet en daar wordt van hen ver
langd dat zij niet de PS, laat staan hun eigen stroming, 
vertegenwoordigen maar Frankrijk. 17 

Binnen het kabinet is de speelruimte van de meeste mi
nisters beperkt tot hun departement. Over belangrijke 
politieke zaken wordt door de president en zijn pre
mier beslist, en soms door de president zelf. Dat was 
bijvoorbeeld het geval met het besluit van Mitterrand 
het wetsontwerp van Savary in te trekken met tegelij 
kertijd de aankondiging van een referendum . Wel 
wordt met de eerste secretaris van de PS wekelijks 
overleg gepleegd, maar meer om voeling te houden 
met de in de partij aanwezige ideeën en de heersende 
stemming dan om de partij mee te laten beslissen. Tot 
slot is van belang dat binnen de PS de aanhangers van 
Mitterrand over een tot voor kort absolute meerderheid 
beschikten. Dat geldt eveneens wanneer gekeken 
wordt naar de politieke samenstelling van de verschil
lende kabinetten . Alle belangrijke stromingen binnen 
de PS zijn daarin vertegenwoordigd, maar vooral de 
aanhangers van Mitterrand. De verhouding tussen de 
partij en de regering werd nog het meest kernachtig 
weergegeven door Jean Pierre Chevènement, de leider 
van de meest linkse stroming, met de uitspraak: 'fe go
dillot est une belle et bonne chausure '. Vrij vertaald: 
de soldatenschoen misstaat een partijlid niet. 
Met het aan de macht komen van Mitterrand kwam 
aan de interne partijstrijd een voorlopig einde. De 
twee stromingen (courants) die sinds het congres in 
Metz (1979) in een minderheidspositie verkeerden 
- de courant Mauroy en de courant Rocard - sloten 
zich tijdens het congres in Valence (oktober 1981) aan 
bij de meerderheid bestaande uit de courant A (Mitter
randisten) en de CERES. In de periode direct vooraf
gaande aan het congres te Bourg-en-Bresse (oktober 
1983) bleek dat de eenheid binnen de partij afhanke
lijk was van de politieke consensus binnen de regering 
tussen de verschillende stromingen . 
De tweede bezuinigingsronde in maart 1983 leidde tot 
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het ontslag van de leider van de CERES, Chevène
ment. Tijdens de voorbereiding van het congres te 
Bourg-en-Bresse, bleek dat de CERES kon rekenen op 
de steun van negentien procent van het partijkader . 
Op het congres zelf werd de eenheid weer hersteld, zij 
het met veel kunst en vliegwerk. Het ontslag van Ro
carduit de regering Fabius (voorjaar 1985) leidde ech
ter weer onmiddellijk tot een hervatting van de interne 
twisten . Net als in 1980 wil Rocard een gooi doen naar 
het presidentschap . Binnen het kabinet was er voor 
Rocard geen mogelijkheid zich electoraal te profileren 
en bovendien dreigde hij qua populariteit door Fabius 
overvleugeld te worden. Eenmaal buiten het kabinet 
heeft Rocard de handen weer vrij. Het verschil met 
1980 is echter, dat Rocard niet langer de enige expo
nent is van het 'moderne' socialisme. De opvattingen 
van Fabius, maar ook van bijvoorbeeld Jospin, ver
schillen niet wezenlijk van de zijne. Voor zijn popula
riteit bij de - niet alleen linkse - kiezers maakt dat 
echter weinig uit. Rocard is opnieuw de meest popu
laire politicus in het land en, minstens zo belangrijk, 
ook in de PS is zijn invloed toegenomen. In de weken 
voorafgaande aan het congres in Toulouse (oktober 
1985) bleek dat 28 procent van het partij kader zich tot 
zijn stroming rekende. Ook deze keer kwam de een
heid in de PS weer op het laatste moment tot stand, zo
dat de PS met gesloten gelederen de verkiezingen kan 
ingaan. Tot maart volgend jaar zal Rocard zich inzet
ten voor zijn partij, daarna lijkt een botsing tussen 
hem en Fabius met als inzet de partij kandidatuur voor 
het presidentschap echter niet te vermijden . Dat wordt 
dan een persoonlijke machtstrijd , want in ideologisch 
opzicht verschillen zij nauwelijks . De PS is namelijk 
steeds meer in de richting van Rocard opgeschoven. 
Het economische beleid van Mauroy vormt daar al ja
ren de stille getuige van . Stil, omdat Mauroy in zijn 
toespraken volhield dat de regering sinds 1981 een en 
hetzelfde beleid voerde. 
Over een breuk met het kapitalisme wordt niet meer 
gesproken, de zogenaamde gemengde economische 
orde is voor de socialisten nu een aanvaardbaar 
perspectief. De staat moet zich niet langer met van al
les en nog wat bemoeien maar dient op te treden als de 
belichaming van het algemeen belang (f'incarnation 
de f'intêrêt général), als instrument om een mini
mum(!) aan solidariteit te garanderen en als instru
ment ten behoeve van economische ontwikkeling. 
Aan een Frans equivalent van Bad-Godesberg met de 
daarbij behorende afzwering van het marxistische re
ferentiekader en de eveneens daarbij behorende defi
nitie van een sociaal-democratische partij als een par
tij die niet langer alleen de arbeidersklasse vertegen
woordigt maar de gehele samenleving, is volgens 
Jospin geen behoefte. IS Maar de PS kan toch moeilijk 
volstaan met de definitie van het socialisme zoals door 
Fabius verwoord. 
Kenmerkend voor het socialisme is volgens de premier 
(I) het streven naar solidariteit, (2) het scheppen van 
gelijke kansen en (3) het nastreven van morele beginse
len in de politieke praktijk. 19 Ongetwijfeld nastre
venswaardige zaken, maar niet direct kenmerkend 
voor de PS. De UDF en de RPR kunnen zich eveneens 



vinden in dergelijke beginselen. Sinds de socialisten 
aan de macht zijn, hebben zij hun beleid, onder druk 
van de omstandigheden, bijgesteld. Een bijstelling in 
meer theoretische zin moet echter nog plaatsvinden. 
De laatste gelegenheid daartoe voor de verkiezingen in 
maart 1986 vormde het congres in Toulouse. Het con
gres hield zich echter vooral bezig met de vraag of Ro
card zich wel of niet zou losmaken van de partij en met 
wie de PS na de verkiezingen een coalitie zou kunnen 
sluiten. 

Het kabinet-Fabius (juli 1984- ) 
De regeringsverklaring van premier Fabius luidde: 
'Moderniser et rassembIer: telle seront les priorités du 
gouvernement que je conduis'.20 Moderniseren (van 
het industriële produktie-apparaat) en nationale saam
horigheid, dat zijn de prioriteiten van het kabinet
Fabius. De eerste doelstelling is een versterking van de 
beleidslijn zoals die sinds de zomer van 1982 gevolgd 
wordt. Net als Mauroy legt Fabius de nadruk op be
strijding van de inflatie en het in evenwicht brengen 
van de handels- en betalingsbalans. De collectieve las
tendruk wordt teruggebracht van 45 procent van het 
BNP in 1984 naar 44 procent in 1985. Het bed rij fsle
ven moet weer ruimte krijgen om te kunnen investeren 
en zo, op de lange termijn, economische groei tot 
stand te brengen en de werkloosheid terug te dringen. 
Wat betreff het terugdringen van de inflatie en herstel 
van het evenwicht op de handels- en betalingsbalans 
boekt het kabinet-Fabius succes. De werkloosheid 
daarentegen stijgt. In december 1980 bedroeg het 
werkloosheidspercentage 7,3 procent, in september 
1985 was dat percentage gestegen tot 10,5 procent. 2 1 

De werkloosheid vormt de grootste politieke handicap 
voor het kabinet-Fabius. Uit opiniepeilingen blijkt dat 
de werkloosheid voor de kiezer het grootste politieke 
probleem vormt. Kijkt men naar politieke voorkeuren 
dan blijkt dat vooral links zich zorgen maakt over de 
werkloosheid. 63 procent van de communisten en 61 
procent van de socialisten noemt werkloosheid als het 
politieke probleem, tegenover veertig procent van de 
aanhangers van de UDF en 39 procent van de aanhan
gers van de RPR.22 
Het antwoord van de linkse kiezers op het economi
sche beleid van Mauroy/Fabius is voor de hand lig
gend: zij mijden de stembus. De provinciale verkiezin
gen van maart 1985 vormden daarvan de zoveelste be
vestiging. Links leed opnieuw een nederlaag. Bij de 
verkiezingen van maart 1986 lijkt de oppositie dan 
ook af te stevenen op een absolute meerderheid in de 
Assemblée Nationale. Teneinde dat laatste te verhin
deren besluit Mitterrand, in overeenstemming met 
zijn verkiezingsbelofte van 1981, het kiesstelsel te wij
zigen. In plaats van een districtenstelsel waarbij elk 
district, in twee ronden, zijn eigen afgevaardigde 
kiest, zullen de komende verkiezingen volgens het 
evenredige vertegenwoordigingsstelsel gehouden wor
den. 
De verkiezingen worden wel per departement georga
niseerd, met een kiesdrempel van vijf procent, ten
einde de grote partijen te bevoordelen. Het doel van 
deze hervorming is voor een ieder duidelijk. Verdeeld-

heid zaaien onder de oppositie en zo te voorkomen dat 
de twee grote rechtse partijen, de RPR en de UDF, ge
zamenlijk de absolute meerderheid behalen. Alleen 
door samen te werken met de extreem rechtse partij 
van Le Pen, het Front national, lijkt rechts verzekerd 
te zijn van een absolute meerderheid in de Assemblée 
Nationale in 1986. Zowel de UDF als de RPR hebben 
echter al laten weten dat zij daartoe niet bereid zijn. En 
daarmee lijkt de 'cohabitation' , in dit geval een samen
werking tussen een linkse president en een door rechts 
gedomineerd parlement gered. Temeer daar noch 
Giscard d'Estaing, noch Chirac, belang hebben bij een 
politiek conflict met Mitterrand na maart 1986. De 
enige die daarvan zou kunnen profiteren is Raymond 
Barre die op vervroegde presidentiële verkiezingen 
aandringt. 
De gevolgen van de hervorming van het kiesstelsel 
gaan echter aanmerkelijk verder dan het hierboven be
schrevene. Mitterrand laat met deze hervorming te
vens definitief de Union de la Gauche los. Het streven 
naar linkse eenheid heeft er toe geleid dat de PS ter lin
kerzijde de dominerende partij werd. In de jaren vijf
tig en zestig zakte de SFIO, zoals de socialistische par
tij toen heette, steeds verder weg in het politieke moe
ras, niet in de laatste plaats vanwege haar deelname 
aan opeenvolgende rechtse kabinetten . 
Mitterrand wist de PS nieuw leven in te blazen door 
consequent te streven naar samenwerking met links. 
De PS werd daardoor een aantrekkelijk alternatief 
voor rechts dat sinds 1958 onafgebroken aan de macht 
was. De samenwerking met de PCF diende echter een 
tweede, verwante, doelstelling. Van de PS de grootste 
linkse partij te maken, ten koste van diezelfde PCF. 
Ook deze doelstelling is verwezenlijkt en wel zo goed 
dat de PCF haar status als nationale partij dreigt te 
verliezen. De Union de la Gauche is electoraal niet lan
ger levensvatbaar. Handhaving van het oude meerder
heids(kiesstelsel) zou betekenen dat de bipolarisatie in 
de Franse politiek bestendigd zou worden, hetgeen 
noch in ideologisch, noch in electoraal opzicht voor de 
PS meer aantrekkelijk is. 
Het invoeren van evenredige vertegenwoordiging 
moet een opening naar rechts mogelijk maken. Het 
probleem is dat rechts daar tot nu toe niets voor voelt 
maar dat ook de PS zelf nog niet doordrongen is van 
de consequenties van het nieuwe kiesstelsel. Als de PS 
aan de macht wil blijven, en die ambitie is er overdui
delijk bij de politieke top, dan zal ook het kader over
tuigd moeten worden van het feit dat de linkse droom 
voorbij is. En zover is het nog niet. Fabius heeft zich 
als doel gesteld dertig procent te halen bij de verkiezin
gen en zo van de PS de politieke spil te maken. Dat 
wordt dan wel een zware opgave met een partijkader 
dat nog grotendeels denkt in termen van vóór 1981. 

Noten 
• 'De politiek die wij bedrijven is in de eerste plaats socia

listisch, omdat zij door socialisten wordt bedreven'. 
I. Voor een meer uitgebreide verhandeling van de socialis

tische politiek onder de kabinetten-Mauroy zie: M. van 
Giessen, ' Partijpolitieke ontwikkelingen in Frankrijk', 
in: Internationale Spectator, september 1982 en 'Twee 
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jaar Mitterrand: een tussenbalans' in: Internationale 
Spectator, november 1982. 

2. In termen van het aantal uitgebrachte stemmen heeft 
links (PS, PCF en anderszins) sinds 1946 niet zo'n grote 
overwinning behaald. Door het grote aantal thuisblij
vers - voornamelijk ter rechterzijde - treedt echter een 
aanzienlijke vertekening op. Wanneer het absolute aan
tal op links uitgebrachte stemmen in 1981 wordt vergele
ken met 1978 is er nauwelijks sprake van enig verschil. 
Van een 'raz de marée socialiste' blijft dan weinig over. 
Zie: Alain Lancelot, Les élections sous la Ve Republi
que, Presses Universitaires de France, 1983, p. 94. 

3. De PCF erkende verder het recht van der Afghaanse be
volking op zelfbeschikking en sprak zich uit voor een te
rugtrekking van de Russische troepen. Le Monde, Les 
élections législatives de juin 1981, Dossiers et docu
ments, 1981. 

4. Tegelijkertijd werden de gulden en de mark met 4,25070 
gerevalueerd. 

5. Sofres, Opinion publique, Gallimard , 1984, p. 42 . 
6. Idem, p . 51. 
7. Slechts een meerderheid van de Fransen nam Mitterrand 

serieus toen hij zich t.g.v. winst en dergelijke uitsprak. 
Ook zijn eigen achterban niet. Sofres, Opinion publi
que, Gallimard, 1984, p. 55. 

8. L'Express, I juli 1983 . De Fransen spreken van 'école 
publique' (openbare school) versus 'école libre' (bijzon
dere school). Alleen de term 'école libre' geeft het pro
bleem van Mitterrand al aardig weer. 

9. Idem. 
10. Le Monde, 24 mei 1984. 
11. Zie over deze procedure, art. 49, lid 3, Jean Louis Quer-

Vijftig jaar Plan van de Arbeid 

WBS-nieuws Het moet, het kan! Op voor het plan! zongen de socialisten 
toen in oktober 1935 het Nederlandse Plan van de Arbeid 
werd gelanceerd. Met het Plan van de Arbeid probeerde de 
Nederlandse sociaal-democratie een alternatief te bieden 
voor de Colijnpolitiek van aanpassing en bezuiniging. Met 
het Plan moest de crisis van de 'magere' jaren dertig worden 
bestreden en de SDAP in de regering geholpen. 
In dit boe.k wordt het Plan van de Arbeid vanuit verschillende 
invalshoeken belicht: Hoe zag het Plan er in hoofdlijnen uit? 
Wat waren de reacties op het Plan? Wat waren de denkbeel
den van de belangrijkste opsteller van het Plan Ir Hein Vos? 
Wat was de invloed van de Belg Hendrik de Man, de grond
legger van het plandenken? Hoe kijken de medewerkers aan 
het Plan, leden van de SDAP, of politieke tegenstanders, te-
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monne, Le gouvernement de la France sous la Ve Répu
blique, Paris, 1983, p. 233 e.v . 

12 . Le Monde, 24 mei 1984. 
13. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit 

dat in 1979 de PS samen met de Mouvement des radi
caux de gauche de verkiezingen inging, terwijl in 1984 de 
MRG haar eigen weg ging onder het label Entente radi
cale écologiste (ERE), waarbij de ERE 3,3% behaalde. 

14. Door middel van het referendum hoopte Mitterrand zijn 
legitimiteit te vergroten. Aangezien hij voor het uit
schrijven van een referendum afhankelijk was van de 
medewerking van de door de oppositie beheerste senaat, 
stond de uitslag eigenlijk al bij voorbaat vast. 

15. Zie voor ontwikkelingen in en rondom de PS in de jaren 
zeventig: Ger Verhoeve, ' Om de vernieuwing van de 
Franse socialistische partij', in : Socialisme en Democra
tie, april 1981. 

16. Zie voor de verhouding tussen de regering Mauroy, de 
fractie van de PS en Mitterrand, Jacques Kergoat, Le 
Porti socialiste, Le Sycomore, 1983, deel Il, hoofdstuk 
5. 

l7 . Kergoat, p. 311. 
18. Lionel Jospin in Le Monde, 23-10-1984. 
19. Le Monde, 6 september 1985 . De Greenpeace-affaire 

stond toen al volop in de belangstelling. 
20. Le Monde, 26 juli 1984. 
21. LeMonde, 29 oktober 1985. 
22. Sofres, Opinion publique, Gallimard, p. 25. 

Met dank aan R . te Velde voor het door hem geleverde 
commentaar. 

rug op het Plan van de Arbeid? In een slotbijdragè belicht 
Jan Pronk, ex-minister van ontwikkelingssamenwerking de 
plaats en functie van het plandenken voor de beweging, nu en 
in de toekomst. 

John Jansen van Galen, Jan Nekkers, Dick Pels, J.P. Pronk: 
Het moet, het kan! Op voor het Plan! Vijftigjaar Plan van de 
Arbeid. Amsterdam, WBSlBert Bakker, 1985: Prijs: 
f 24,50. 
Korting: lezers van SenD kunnen Het moet, het kan! tegen 
een korting van twintig procent op de winkelprijs, voor 
f 20, - , verkrijgen door dit bedrag over te maken op postgi
rorekening 34 79 700, ten name van PvdA-brochures, onder 
vermelding van het bestelnummer: 727 
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Buitenlanders 

Dodendans 

Een Marokkaan veegt langzaam de straat 
en neuriet haast gregoriaans -
een gezang eer het zingen begint. 

Bij het licht van een straatlantaarn 
ligt een man in zijn winkel voorover -
zijn bid kleed is van golfkarton. 

De jonge Turkjes durven veel meer, 
heffen lachend denkbeeldige zwaarden -
de vijand zijn wij maar-niet-heus, 

in elk geval de vreemdeling. 

Het wemelt van de schedels en de knekels 
in ondergrond van oude steden -
slordig verspreide bowlingballen 
tussen omvergesmeten kegels, 
maar ook wel netjes neergelegd 
als voor een eerstejaars college. 
Ze komen boven als na grote branden 
de handen van projectontwikkelaars 
gaan jeuken en 't eczeem zich meedeelt 
aan stadsbesturen die van gaten niet 
zijn gediend, al moet voor 't warenhuis 
eerst nog een groter gat gegraven. 

Dan grijpt de bodemvorser snel zijn kans: 
'Mag ik van u de laatste dodendans?' 

Jan Eijkelboom (1926) 
kreeg als dichter vooral 
bekendheid door zijn in 1980 
verschenen bundel Wat blijft 
komt nooit meer terug. 
In 1980 verscheen de bundel 
De gouden man , beide bij 
De Arbeiderspers 
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Signalementen 

IISG-conferentie over internationalisme 

In het derde deel van zijn Gedenkschriften omschrijft 
Troelstra de sfeer van de sociaal-democratie van voor 
de Eerste Wereldoorlog als 'die van vertrouwen op 
eigen kracht, van onwankelbaar geloof aan de beleden 
idealen, van de overtuiging, dat de normale lijn van 
ontwikkeling rustig zou kunnen vervolgd'. Daartoe 
hoorde ook het vertrouwen in de preventieve kracht 
van de Socialistische Internationale om de oorlog te 
voorkomen. De klap kwam hard aan toen Troelstra 
op 1 augustus 1914, de dag van de Duitse oorlogsver
klaring, hoorde van de moord op de Franse socialisti
sche voorman Jean Jaurès, die kort tevoren nog tot de 
vrede had opgeroepen. 
Een illusie vernietigd? Of alleen een tijdelijke neder
laag? Had de sociaal-democratie de kracht van het na
tionalisme onderschat, en wat het internationalisme 
dan niet meer geweest dan een droom over het uitban
nen van oorlog door het samengaan van de 'proleta
riërs aller landen'. Of was het internationalisme méér 
dan dat, een uitdrukking van de ervaringswereld van 
de mobiel geworden 'waar' arbeidskracht, die nu eens 
hier en dan weer daar werkzaam was, en zijn belangen 
definieerde in termen van strijd tussen klassen, onaf
hankelijk van de natie waar hij - toevallig - ver
bleef? 

Symposium 
Deze en dergelijke vragen stonden centraal op het 
symposium 'Internationalism in the Labour Move
ment before 1940', dat van 3 tot en met 6 september 
1985 te Amsterdam werd gehouden ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van het Internationaal In
stituut voor Sociale Geschiedenis (HSG). Er waren 
zo'n honderdzestig deelnemers uit 21 landen, waarvan 
negentig uit Nederland. 
Het is daar geen vrolijke boel geworden. Gepokt en 
gemazeld door de 'zondeval' van de sociaal-democra
tie en de stalinistische ontaarding van het commu
nistisch internationalisme, was de ondertoon van de 
conferentie sceptisch. Dat kwam ook naar voren in het 
overzichtsartikel van Lex Heerma van Voss in De 
Groene onder de veelzeggende kop 'Hun strijd, onze 
strijd, als het zo uitkomt'. Centraal stond de vaak 
moeizame verhouding tussen internationalisme en 
strijd binnen het kader van de nationale staat. Omdat 
het ondoenlijk is de ruim dertig referaten en voor
drachten in dit bestek te bespreken, wil ik volstaan met 
het aangeven van de hoofdlijnen, enige kanttekenin
gen plaatsen bij de context van het internationalisme, 
om te besluiten met de bespreking van een voordracht 
over de eerste mei. 
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(Inter)nationaal 
Als idee heeft het internationalisme der arbeidersbe
weging zijn voorganger in het kosmopolitisme van de 
Verlichtingsdenkers; praktisch is het gevoed door de 
ge welige mobiliteit van arbeidskrachten in de negen
tiende eeuw. De algemene ontwikkelingslijn der Inter
nationale is daaraan gekoppeld. 
Kracht en gezag van de door Marx geleide Eerste In
ternationale berustte op haar internationale ver bin
dingsnetwerk, waardoor de Internationale bij sta
kingsacties actief op kon treden tegen buitenlandse 
onderkruipers. Dit belang verbond verschillende ideo
logische stromingen en nationaliteiten. 
De Eerste Internationale, zo betoogde Marcel van der 
Linden, was het sluitstuk van een prenationaal inter
nationalisme. In de periode tussen 1870 en 1900 werd 
er heftige strijd gevoerd over de juiste koers van de In
ternationale. De praktische, op de vakbeweging ge
richte stroming won het van andere, federalistische 
stromingen. De in 1889 opgerichte Tweede Internatio
nale stoelde op zelfstandige, nationale partijen en na
tionaal opererende vakbonden, waarbij de nationale 
staat het terrein ging vormen voor de strijd voor alge
meen kiesrecht en sociale wetgeving. En naarmate de 
arbeidersbeweging zich als maatschappelijke kracht 
manifesteerde , waren regeringen meer geneigd tot 
consessies, maar ook tot een bewuste integratiepoli
tiek. Tegen het internationalisme der sociaal-demo
cratie werd bovendien een dusdanig nationalisme 
gestimuleerd dat de Oostenrijkse sociaal-democraten 
zich in 1914 niet meer op straat konden manifesteren. 
Langzamerhand werd de arbeidersklasse meer in het 
nationale staatsbestel opgenomen, en de eertijds rech
teloze arbeider werd als staatsburger ontvankelijk 
voor het nationale belang. Ondanks waarschuwingen, 
oproepen, proclamaties en demonstraties van de inter
nationale sociaal-democratie werd de Eerste Wereld
oorlog niet voorkomen. 

Moreel oordeel 
Wat maakte de sociaal-democratische arbeidersbewe
ging na 1914 van het internationalisme? Niet veel, is 
men op het eerste gezicht geneigd te beweren. Op de 
conferentie werd dat op een aantal plaatsen duidelijk 
aangegeven. 
Het waren de communisten, en niet de sociaal-demo
craten, die banden aanknoopten met de opkomende 
nationalistische bewegingen in de koloniën. De En
gelse Labourregering stootte de koloniën niet af, om
dat dit onverantwoord en onmogelijk leek. En was 
daar niet een mooie beschavingstaak weggelegd voor 
linkse, welwillende mensen? Sociaal-democratische 
regeringen liepen bepaald niet voorop bij het ratifice
ren van het internationale verdrag inzake de achturen
dag, en de strijd voor republikeins Spanje was niet om 
over naar huis te schrijven. 
Mijn probleem bij zo'n benadering van het internatio
nalisme is, dat deze gemakkelijk een morele maatstaf 
ter be- en veroordeling van de sociaal-democratie 
wordt, het zicht ontnemend op zowel de mogelijkhe
den van de arbeidersbeweging om op nationaal het een 
en ander te bewerkstelligen als op de intellectuele en 



ideologische richtingenstrijd binnen de sociaal-demo
cratie. Tenslotte was er na de Eerste Wereldoorlog wèl 
wat bereikt: de invoering van de parlementaire demo
cratie, sociale·wetgeving en de achturendag, terwijl de 
eis tot medezeggenschap een aantal jaren luid op
klonk. De mobiliteit over de grenzen verloor zijn sti
mulerende en bedreigende effecten, waarbij de con
tacten in de internationale vaksecretariaten van het In
ternationaal Verbond van Vakverenigingen zich be
perkten tot het uitwisselen van informatie. De Interna
tionale Transportarbeidersfederatie (lTF) van Edo 
Fimmen en Nathans kon hierop de uitzondering vor
men door de specifieke structuur van de bedrijfstak. 

Institutioneel internationalisme 
Niet of nauwelijks belicht op de conferentie is het 
gewijzigde en zich wijzigende kader waarbinnen het 
internationalisme na 1918 vorm diende te krijgen. De 
economische ontwikkeling van monopolisering van 
binnenlandse markten en toenemende vervlechting 
van het internationale handelsverkeer, zette al voor de 
Eerste Wereldoorlog in en leidde tot tal van internatio
nale verdragen en overeenkomsten. I Op politiek ter
rein waren er twee relevante ontwikkelingen: de gro
tere rol van de staat in het maatschappelijk en interna
tionaal verkeer, èn de opkomst van een aantal interna
tionale instituten als de Volkenbond, de International 
Labour Organization en het lVV, gevestigd in Am
sterdam. Daarmee werd de nationale staat een middel 
om internationaal dingen te bereiken. Ideeën, opvat
tingen en strevingen op dit terrein van het institutio
neel internationalisme kwamen onvoldoende aan bod. 
Zo schrijft de Nederlandse socialist Andries Stern
heim in 1920: 'Hoe gedrochtelijk de volkerenbond er 
op dit ogenblik ook moge uitzien, niet mag worden 
voorbijgezien dat hij de enige politieke vorm is, waar
in de gedachte van internationale samenwerking der 
naties belichaamt . .. de volkerenbond is het begin, 
maar ook niet meer dan dat van een internationaal 
parlement '. 2 De sociaal-democratie moet daar de 
meest intense invloed op uitoefenen in de nationale 
parlementen en door internationaal georganiseerde 
betogingen van de arbeidersklasse, meent hij . In dat
zelfde internationalistische kader moeten we de voor
stellen va'n lVV-secretaris Edo Fimmen over de 'Ver
enigde Staten van Europa' zien, een idee dat in sep
tember 1929 nogmaals werd gepousseerd door de 
Franse minister Briand. 
Ook in de geschiedschrijving van het Nederlandse so
cialisme zijn deze ideeën onderbelicht. Dat geldt even
zeer voor de opvattingen van een andere Nederlandse 
socialist, P.J. Schmidt, SOAP-bestuurslid en later 
voorman van de Onafhankelijke Socialistische Partij, 
die in 1931 de opvattingen van de officiële SOAP-lei
ding verwerpt inzake het kolonialisme. De parasitaire 
winsten die in de koloniën behaald worden, zijn oor
zaak van de moeizame en slappe ontwikkeling van de 
Nederlandse industrie, meent hij, en hetzelfde geldt 
voor Engeland. Ook daar - zo betoogde de Engelse 
hoogleraar John Saville - was er oppositie tegen de 
houding van de Labour-partij inzake het kolonialis
me, die zich in de loop der jaren wist te verbreden. 

De eerste mei 
Een hoogtepunt van internationalistische actie was de 
eerste mei van 1890, waartoe op het congres van de 
Tweede Internationale van 1889 was besloten. Tezelf
dertijd wapperden de rode vlaggen in Parijs, Londen, 
Berlijn, Leeuwarden, Wenen, Praag en Budapest. Dat 
leverde een geweldige schok op. In 1891 verscheen 
Rerum Novarum en werd het in Nederland eerste 
Christelijk Sociaal Congres georganiseerd. 
Op de conferentie leidde Luchien Karsten een samen 
met Ger Harmsen geschreven tekst in over de 1 mei
vieringen in Nederland tussen 1890 en 1940. Een uitge
werkte versie is afzonderlijk verschenen als nr. 7 van 
het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging. 3 Deze 
tekst ontleent zijn waarde niet in de laatste plaats aan 
zijn degelijke inleiding over de voorgeschiedenis van 
de eerste mei. 
Karsten en Harmsen hebben een politiek verhaal over 
de eerste mei geschreven. Ze geven aan dat de SOAP 
met de eis van een wettelijk geregelde achturendag be
ter uit de voeten kon dan de belendende anarchistische 
en syndicalistische stromingen. Maar ondanks wrij
vingen wordt tot 1900 gemeenschappelijk 1 mei ge
vierd . Dat gebeurt ook na de afscheuring van de So
ciaal Democratische Partij van Wijnkoop, die in 1910 
en 1911 aan de meibetogingen van de SOAP (mag) 
meedoen. In de jaren twintig loopt het aantal 1 mei
vieringen in Amsterdam parallel met de om zich heen 
grijpende versplintering ter linkerzijde. 
De auteurs wijzen erop dat de SOAP steeds meer het 
accent legt bij de viering van de eerste mei in eigen 
kring, gericht op 'inwendige bezinning' . Steeds min
der komt de nadruk te liggen op politieke doeleinden 
en strategie; steeds meer op feest en gevoel van saam
horigheid. Vorrink spreekt in 1939 niet meer over de 
sociaal-economische verhoudingen in Nederland, 
maar over de waardigheid van de mens en de verant
woordelijkheid die de SOAP wil dragen voor de natio
nale gemeenschap. Er is niet zoveel behoefte meer zich 
als een afzonderlijk deel ervan te profileren. De auteurs 
omschrijven de houding van de SDAP in deze jaren als 
'bangelijk', 'truttig', en van een 'angstvallig legalis
me'. Meer dan elders biedt het overzicht van de schrij
vers inzicht in de sentimenten binnen de linkse bewe
ging. 
Dat de auteurs daar zelf ook niet aan ontkomen zijn, 
blijkt uit de afstandelijke, soms cynische en af en toe 
irritante commentaren die in de tekst vervlochten zijn. 
Zo wordt van Troelstra opgemerkt dat hij zich in 1909 
als 'praktisch' revolutionair etaleert (blz. 57), en aan 
de lyrische beschrijving van de betekenis van de acht
urendag voegt men toe: 'we kunnen niets anders zeg
gen dan dat Roland Holst en de SDAP het in die tijd 
"zo zagen" '(blz. 55). (Bertus Mulder) 

Noten 
1. A. Sternheim, Volkerenbond en Wereldvrede, Amster

dam, 1920, blz. 18/ 19. 
2. idem, blz. 91. 
3. Secretariaat: West-Indische Kade 39 te Groningen; Prijs: 

f 10, - . 
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Boeken 

De Zwanezang van een Keynesiaan 

W.S.P. Fortuyn bespreekt: 
K. Groenveld en A.A.M. Kinneging, Liberalisme en 
politieke economie, Prof.mr. B.M. Teldersstichting, 
's-Gravenhage, 1985. 

Er is iets dat mij buitengewoon intrigeert in het huidi
ge politieke debat. De VVD staat in de opiniepeilingen 
al enige tijd fors op verlies zonder dat dit tot gevolg 
heeft dat deze partij daarvan in paniek raakt. Integen
deel , het enige jaren geleden ingezette ideologische of
fensief tegen overheidsbemoeiing en voor de verster
king van de marktkrachten wordt onverminderd 
voortgezet en waar mogelijk versterkt. Ter vergelij
king diene de reactie van het kader van de Partij van de 
Arbeid toen die partij bij de statenverkiezingen in 
1982 klop kreeg voor haar opstelling in het tweede 
kabinet-Van Agt (CDA, PvdA, D'66) in het algemeen 
en haar minister van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid inzake die ziektewet in het bijzonder. Die verkie
zingsnederlaag vormde het sein voor het openlijk voe
ren van een debat, een debat dat al enige tijd sluimer
de, over de grondslagen van de partij en de te volgen 
koers, waarbij het aandragen van zeer verregaande 
veranderingen en oplossingen niet uit de weg werd ge
gaan. Het nieuwe realisme in de Partij van de Arbeid 
zorgde ervoor dat rapporten als De illusie van de 'de
mocratische staat' I en Om een werkbare toekomst 2 

tenminste een vruchtbare voedingsbodem was bereid. 
Het gevoerde debat heeft er een aantal keren ook voor 
gezorgd dat de partij even de koers kwijt was, om deze 
aan de hand van Den Uylweer terug te vinden. Van dit 
alles is zoals gezegd niets te merken bij de VVD. Men is 
daar opmerkelijk eensgezind over de hoofdlijnen van 
het te voeren beleid. Opvallend zijn voorts de bewoor
dingen, waarin de nieuwe boodschap wordt verpakt. 
Niet zo lang geleden riep politiek leider E. Nijpels on
der de wervende titel 'De lange mars door de institu
ties' J op om de grote dereguleringsoperatie in de vol
gende kabinetsperiode te intensiveren, door het hante
ren van een enkele draconische maatregel. Zou Rudi 
Dutschke dat bedoeld hebben met zijn oproep aan het 
begin van de zeventiger jaren , denk je dan onwillekeu
rig . En dan is er nu de nieuwe politieke economie van 
het liberalisme4 zojuist gepubliceerd onder auspiciën 
van de Prof. mr. B.M. Teldersstichting, de collega
denktank van de VVD . 
Was de term politieke economie na de oorlog vooral 
het bezit van linkse en dikwijls op Marx georiënteerde 
economen en daardoor nu niet bepaald een waarmerk 
voor economische deskundigheid, thans pronken de 
marktgeoriënteerde krachten er mee en spoort de be-
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kende monetairist E.J. Bomhoffhet ministerie van Fi
nanciën aan om meer aan politieke economie te doen. 
Ondertussen hebben de voormalige bezitters van deze 
kunde zich teruggetrokken achter een Keynesiaanse 
verdedigingswal, hetgeen op zich opmerkelijk is ge
zien het feit dat dezen nog niet zo lang geleden van me
ning waren dat het Keynesianisme een bedenkelijke 
strategie van sociaal-democraten was om de arbeiders
klasse te integreren in en te verenigen met de kapita
listische ondernemingsgewijze produktie. Dat nu dien
de tot elke prijs te worden voorkomen. 
We staan dus kennelijk midden in een periode van 
'Umwertung der Werte'. In het ideologisch denken 
van de grote maatschappelijke stromingen vinden be
langrijke verschuivingen plaats . Het zou interessant 
zijn deze aan een nader onderzoek te onderwerpen . 
Daarvoor ontbreekt hier thans de ruimte . Ik zal mij in 
het vervolg concentreren op een van de uitingen daar
van en wel het bovengenoemde rapport van de Tel
dersstichting Liberalisme en politieke economie van 
de hand van K. Groen veld en A.A.M. Kinneging. S In 
dit rapport wordt geprobeerd de liberale visie op eco
nomie en overheid op coherente wijze en voorzien van 
de nodige argumentatie uit te dragen. Ook hier de zelf
bewuste toon van mensen die weten dat zij een visie 
hebben die op een brede ondersteuning in de maat
schappij kan rekenen . 

Korte samenvatting 
De probleemstelling waarop het rapport een antwoord 
vormt is kort en krachtig. 'Wat is liberale economi
sche politiek anno 1985, in het licht van de liberale we
reldbeschouwing en de economische wetenschap' .6 De 
schrijvers gaan voor het beantwoorden van deze twee
ledige - en in zijn formulering reeds politiek econo
mische - vraag niet over één nacht ijs. Zij kiezen 
daarbij voor een historisch uitgangspunt. Geen recon
structie van de achter ons liggende sociaal-economi
sche geschiedenis, maar een reconstructie van het eco
nomisch denken en de plaats van het liberalisme daar
binnen. De essentie van de achttiende-eeuwse econo
mische theorieën, het mercantilisme, het klassieke 
economische liberalisme van Adam Smith en het utili
tarisme van John Stuart Mill wordt kort weergegeven. 
Vervolgens het klassieke liberalisme van de negentien
de eeuw, het neo-liberalisme en het plansocialisme van 
onze eeuw, dat op zijn beurt uitmondt in een behande
ling van het Keynesianisme in zijn verschillende va
rianten. De theoretische exercitie wordt besloten met 
de reacties op Keynes, zoals daar zijn het moneta
risme, de theorie der rationele verwachtingen en de 
aanbodeconomie. Op basis van hun gang langs deze 
economische theorieën bepalen de schrijvers voorlo
pig hun standpunt. Daarna adstrueren zij dit voorlo
pige standpunt door op illustratieve wijze de sociaal
economische ontwikkeling in Nederland sedert de 
Tweede Wereldoorlog te schetsen. Na hun bevinding 
dat hun voorlopige theoretische stellingname naad
loos aansluit bij de empirie der sociaal-economische 
ontwikkeling, wordt het voorlopig standpunt met eni
ge aanvullingen verheven tot definitief en wetenschap
pelijk beargumenteerd standpunt. 



Het is duidelijk dat een deel van mijn kritiek zich zal 
richten op deze in wetenschappelijk opzicht toch wel 
wat bedenkelijke methode. In het vervolg zal ik mij 
niet bezighouden met een getrouwe weergave van het 
zeer lezenswaardige rapport, maar met de formulering 
van enkele kritische kanttekeningen en waar mogelijk 
het aangeven van punten van overeenstemming met de 
door de Partij van de Arbeid voorgestane sociaal
economische politiek. Deze werkwijze impliceert een 
nadruk op kritiek. Daarom vooraf: het is een buiten
gewoon helder geschreven rapport , dat een uitstekend 
overzicht biedt van het liberale denken over maat
schappij en economie gedurende de laatste twee 
eeuwen. 

De methode 
Als we op het voetspoor van een groot politiek eco
noom uit de vorige eeuw opstijgen van bet abstracte 
naar het concrete beginnen we met de door de auteurs 
gehanteerde methode. Als ik het goed zie beoogt hun 
studie in de eerste plaats een reconstructie te zijn van 
de ontwikkeling van het liberale denken over maat
schappij en economie gedurende de afgelopen twee 
eeuwen. Dat is een legitiem uitgangspunt, zij bet met 
niet onbelangrijke, door de schrijvers zelf niet ge
noemde beperkingen. Een van die beperkingen is dat 
op die manier de ontwikkeling van theorie betrekke
lijk geïsoleerd wordt beschouwd van de maatschappe
lijke ontwikkeling. De vraag is of dat kan als men erop 
uit is politieke economie te bedrijven. Wezensken
merk daarvan is immers dat de economie voortdurend 
wordt bezien vanuit het oogpunt van de ontwikkeling 
van de tussenmenselijke betrekkingen, in de analyse 
waarvan het groepsverband en de politieke formatie 
van de maatschappij uitdrukkelijk wordt betrokken. 
De schrijvers doen dat nauwelijks en komen daardoor 
tot opmerkelijke weergaven van de wetenschappelijke 
theorieën over de economie. Het mercantilisme bij
voorbeeld wordt in feite geëvalueerd vanuit een vrije 
markt optiek. Niet verwonderlijk dat daardoor het 
mercantilisme met zijn vele protectionistische maatre
gelen er slecht afkomt. Had men echter het mercanti
lisme geanalyseerd tegen de achtergrond van de toen
malige economische structuur en de mogelijkheden 
die deze bood, dan was de kans groot geweest dat de 
theorie er, met name toen zij functioneerde op het 
hoogtij, veel beter was afgekomen. Dat protectio
nisme was er tenslotte niet voor niets . En het is maar 
de vraag of het niet toepassen van een dergelijke poli
tiek de ontwikkeling van de Franse en de Engelse nij
verheid geen grote schade zou hebben berokkend. Zo
als zo vaak is de theorie te lang in de praktijk toege
past. Ook toen de Engelse en Franse nijverheid sterk 
genoeg waren om de concurrentie met het buitenland 
aan te kunnen werd die politiek volgehouden, waar
door het aanvankelijke voordeel - bescherming van 
de nog zwakke binnenlandse nijverheid - omsloeg in 
een rem op verdergaande economische ontwikkeling. 
Het mercantilisme was zo bezien de voorwaarde voor 
de opkomst en heerschappij van liberale op de ontwik
keling van vrije markt gebaseerde theorieën. 
Maar nemen we de door de schrijvers gekozen zei be-

perking voor lief, immers in de beperking toont zich 
de meester, dan stuiten we toch nog op het probleem 
of je de ontwikkeling van de theorie van het libera
lisme kunt reconstrueren zonder een systematische 
weergave van de andere hoofdstromen waarmee hij in 
debat ging of is moeten gaan. Voor ons land betekent 
dat een weergave van de hoofdlijnen van het theore
tisch debat van het liberalisme met het socialisme en 
het confessionalisme. Dat nu gebeurt niet. Men be
perkt zich tot een weergave van de gangbare economi
sche theorie en debat en ook dat nog selectief. Wat te 
denken van een politieke economie van het liberalisme 
waarin wèl de liberale politiek-economen aan het 
woord komen, maar bet socialisme wordt verengd tot 
het plansocialisme van de dertiger jaren en de naam 
van Marx weliswaar driemaal wordt genoemd maar 
een adequate samenvatting van zijn theorie achterwe
ge blijft. Zelfs de kern van de marxistische economi
sche theorie, de arbeidswaardeleer, wordt nog ver
keerd weergegeven. Marx ging er helemaal niet vanuit 
dat de waarde van een goed werd bepaald door de 
daarin geïnvesteerde hoeveelheid arbeid, maar door 
de maatschappelijk noodzakelijke arbeid. In dat 
leerstuk was zowel de technologische ontwikkeling als 
de vraag naar een goed verdisconteerd. Dat wordt ove
rigens reeds uiteengezet in de Nederlandstalige inlei
ding in de marxistische economie van Ernest MandeP , 
waarin het marxisme op eenvoudige wijze voor intel
lectuelen en andere arbeiders wordt verklaard . De 
vruchten van socialistisch denken blijven beperkt tot 
het plansocialisme, waarbij zo nu en dan ter verkla
ring van de verwerpelijkheid daarvan een schuine blik 
geworpen wordt naar onze oosterburen. 
Over het confessionele economische denken vinden 
we al belemaal niets. Niets over corporatisme, niets 
over christelijke sociale leer die zulke belangrijke im
plicaties heeft gehad voor de economische politiek. 
Denk in dit verband aan de overlegeconomie in ons 
land die zonder deze leer niet goed te begrijpen valt. 
Nauwelijks kan worden beweerd dat deze stroming in 
politiek en maatschappij geen belangrijke invloed 
heeft gehad op de inrichting van onze maatschappij en 
economie. 
Het liberalisme heeft met beide stromingen veel te ver
hapstuki<;en gehad. Naar zijn aard natuurlijk meer 
met de socialistische stroming dan met de confessione
le, maar toch . Ik denk dat de bekering van het libera
lisme na de oorlog tot Keynes niet te verklaren valt, in
dien in de beschouwing niet wordt betrokken zijn ver
houding en de ontwikkeling daarvan tot socialisme en 
confessionalisme. Nog minder indien de grote depres
sie, de New Deal, de fascistiscbe plamiingspolitiek, de 
oorlogseconomie, feitelijk buiten beschouwing blij
ven. De Nederlandse liberalen stapten laat, zeer laat 
maar wel geruisloos, af van een van de grondbeginse
len van hun wereldbeschouwing: bet leerstuk van de 
staatsonthouding. Zij waren daarvan tot 1940 te za
men met de ARP (gepersonificeerd in de figuur van H. 

. Colijn) de dragers door dik en dun. In 1946 geven zij 
dit leerstuk onder de bezielende leiding van P. J. Oud 
en D. U. Stikker zonder noemenswaardige discussie 
op, door de omstandigbeden gedwongen. 
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Doordat zowel de verhouding van het liberalisme ten 
opzichte van de concrete maatschappelijke ontwikke
ling als ten opzichte van de hem beconcurrerende poli
tiek-maatschappelijke stromingen niet systematisch in 
de beschouwing wordt betrokken, ontspoort het rap
port te vaak in een apologie van het eigen gelijk. De 
ontwikkeling van het liberalisme wordt daardoor niet 
gepresenteerd als een ontwikkeling, maar als een stro
ming die betrekkelijk statisch is . Het liberalisme is in 
deze optiek in de kern door de hele geschiedenis heen 
te veel gelijk gebleven, vóór marktconforme ontwik
keling en tègen overheidsbemoeienis met de markt, en 
heeft bovendien daardoor altijd gelijk gehad. Voor 
zover ik op de hoogte bens is het liberalisme en ook 
zijn economische politiek veel rijker . In de loop van de 
tijd verandert hij, accenten zijn verschoven en ook 
zijn invloed is aan golfbewegingen onderhevig . Kort
om het liberalisme is een stroming die staat midden in 
de maatschappij en die daar ook mede vorm aan geeft. 
Wil men het begrijpen dan zal men het moeten be
schouwen in zijn relatie tot de andere politiek-theore
tische hoofdstromen Of tot de maatschappij waarin 
het functioneert en eigenlijk het liefst beide. Wat even
wel ondanks dit alles blijft, is dat Groenveld en Kinne
ging een knappe en bondige weergave bieden van het 
liberale denken in zijn verschillende verschijningsvor
men door de tijden heen. 
Aan het slot van hun studie wordt ook nog enige aan
dacht geschonken aan de empirie . Dat gebeurt overi
gens op een voor economen kenmerkende manier. Het 
empirisch onderzoek is er niet om de theorie te toet
sen, maar om deze in de woorden van de schrijvers na
der aan te scherpen. 9 Indien een sociale wetenschap
per of een historicus op die manier zijn empirisch on
derzoek inleidt gooi je zijn boek vervolgens in de prul
lenmand, bij een econoom doe je dat niet. Economen 
illustreren doorgaans hun theoretische bevindingen 
met een enkele tabel, waarbij men als bronvermelding 
CPB, OECD of CBS dikwijls al voldoende vindt, en 
bekommeren zich niet of nauwelijks om een empiri
sche reconstructie om er hun theoretische bevindingen 
aan te toetsen. Groenveld en Kinneging plaatsen zich 
in deze traditie en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
zij voor hun markt-georiënteerde theorie het ene na 
het andere bewijs vinden. De meeste overheidsbe
moeienis na de oorlog heeft, volgens die empirische il
lustratietechniek, contraproduktief gewerkt. Ik kom 
daar nog op terug. 

Keynes 
Met John Maynard Keynes onderhouden de schrijvers 
een curieuze relatie, niet in de laatste plaats omdat zij 
hem als economist zozeer waarderen. 10 Toch is de 
hoofdaanval op hem gericht en dat kon ook moeilijk 
anders, als het doel van het rapport is om de huidige li
berale koers van een doortimmerde politiek-economi
sche theorie te voorzien. Het sociaal-economisch be
leid van de afgelopen decennia is tenslotte op zijn 
minst gerechtvaardigd door een herhaaldelijk beroep 
op de economische inzichten van Keynes . De wording 
en uitbreiding van wat thans heet de verzorgings
staatil is vooral ook met zijn naam verbonden . Terug-
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dringing van de overheidsbemoeienis met maatschap
pij en markt betekent door deze siamese binding dan 
ook het terugdringen van de invloed van het Keynesia
nisme op de sociaal-economische politiek. Deze aan
pak draagt er wel het zijne toe bij dat van de denkbeel
den van Keynes een vertrokken voorstelling wordt ge
geven. 
Zo betogen de auteurs dat de Keynesiaanse conjunc
tuurpolitiek in theorie tot interessante resultaten kan 
leiden, maar in de praktijk niet werkt. Zij werkt niet 
omdat democratische besluitvorming zich niet zou le
nen voor een dergelijke op 'fine tuning' gebaseerde 
politiek. Immers tegen de tijd dat de besluitvorming 
over lonen, prijzen, overheidsuitgaven en overheids
investeringen rond is, is de economie al weer in een an
dere conjunctuurfase beland en werken de maatrege
len in plaats van conjunctuurdempend conjunctuur
versterkend. De auteurs vergeten overigens aan dit 
bekende rijtje bezwaren I 2 nog toe te voegen, en dat is 
opmerkelijk voor dereguleerders, de institionele be
lemmeringen. Overheidsuitgaven creëren tenslotte 
verwachtingen, welke op hun beurt weer worden vast
gelegd in bureaucratieën die ervoor zorgen dat aan de
ze verwachtingen desnoods co nt re coeur wordt vol
daan. Welzijnsbeleid, gezondheidszorg, volkshuisves
ting , waterstaat, om enkele belangrijke beleidsterrei
nen te noemen, lenen zich nauwelijks voor conjunc
tuurpolitiek door de hoge mate van in-elasticiteit van 
de uitgaven. 
Hoewel deze opvatting van Keynesiaanse politiek wij
de verbreiding heeft gevonden 13 , is het maar de vraag 
of dit de kern is van Keynes denkbeelden. Op gezag 
van de Nederlandse Keynes-kenner, A. Nentjes, meen 
ik dat dat niet het geval is. 14 Keynes beoogde in de eer
ste plaats een politiek van macro-economische stu
ring, waarbij het hem er om te doen was de negatieve 
werking van de markt tot een minimum te beperken. 
Anders gezegd het ging hem erom de markt optimaal 
te laten functioneren. Uitgangspunt daarbij was rust 
en zekerheid te scheppen met betrekking tot de ver
wachtingen over de afzet van producten en over de 
prijs daarvan. Indien de ondernemer in staat zou wor
den gesteld op een redelijk stabiele markt te opereren 
zou zijn geneigdheid tot investeren toenemen. Gezien 
het internationale karakter van de kapitalistische eco
nomie is daarom naar de mening van Keynes voor alles 
nodig een monetaire politiek van stabiele wisselkoer
sen en daarnaast een overheidspolitiek die er zorg voor 
draagt dat door een zekere afzetgarantie al de grote 
fluctuaties in investeringen en besparingen worden te
gengegaan. Kortom dat het geld blijft rollen en de aan
wezige produktiecapaciteit niet nodeloos onbenut 
staat. 
In de studie van Groenveld en Kinneging wordt met 
geen woord gerept van de teloorgang van de overeen
komst van Bretton Woods, waarvan Keynes een van 
de grondleggers is, en de gevolgen daarvan voor de we
reldmarkt. Het loslaten van het systeem van vaste wis
selkoersen, feitelijk in 1971 de jure in 1973, was in de 
toenmalige economische verhoudingen noodzakelijk. 
Door de centrale positie van de dollar in dat stelsel was 
het bestel in verregaande mate afbankelijk van kracht 



en stabiliteit van de economie van Noord-Amerika. 
Toen daarin verandering kwam door de inflatoire fi
nanciering vim de oorlog in Vietnam en door de op
komst van nieuwe economische machten, zoals Japan 
en, na de oliecrisis, ook de olie-exporterende landen, 
was het stelsel in die vorm ook niet meer te handhaven. 
Kan men daaraan echter argumenten ontlenen om 
maar niet meer te streven naar regulering van de wis
selkoersen? Als de empirie der sociaal-economische 
ontwikkeling iets duidelijk heeft gemaakt is het wel 
dat de expansie van economische groei en wereldhan
del in de vijftiger en zestiger jaren in belangrijke mate 
te danken is geweest aan dit stelsel van stabiele wissel
koersen, dat het voor ondernemers mogelijk maakte 
op een op dat punt stabiele wereldmarkt te opereren en 
daarop hun afzetverwachtingen en investeringsbeslis
singen af te stemmen . Hetzelfde kan worden opge
merkt over een overheidspolitiek die gericht is op het 
tegengaan van onderbesteding en het optimaal benut
ten van aanwezige produktiecapaciteit. Momenteel is 
er sprake van onderbezetting en gezien de forse bespa
ringen van onderbesteding. Er lijkt weinig tegen in te 
brengen om aan die situatie op beheerste wijze een 
eind te maken, teneinde de economische groei in ons 
land in een hogere versnelling te brengen. Zoveel is wel 
duidelijk: dat is goed voor de terugdringing van de 
werkloosheid èn voor de terugdringing van het finan
cieringstekort. 
De schrijvers zijn hier om praktische redenen op te
gen. Hun redenering is dat we nu net hebben bereikt 
dat politici zich inhouden en een andere bestedings
moraal hanteren. Nu stimuleren betekent dat deze 
moraal weer snel verdwenen zal zijn, met alle nare ge
volgen voor het niveau van het financieringstekort in 
de naaste toekomst als de economische groei weer wat 
terugloopt. Ik deel deze opvatting niet. Ten eerste heb
ben ook politici bijgeleerd, en wat belangrijker is: hun 
achterbannen hebben bijgeleerd. 15 Een tweede, waar
om zullen we het sociale voordeel van vermindering 
van de werkloosheid en het economisch voordeel van 
vermindering van het financieringstekort laten schie
ten met het oog op mogelijk 'laakbaar' handelen van 
politici in de toekomst? 
Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat de 
internationale optiek, die zo kenmerkend is voor de 
theorieën van Keynes, vrijwel geheel ontbreekt in het 
rapport. En dat is opmerkelijk voor een op de markt 
georiënteerde politieke economie, geschreven voor 
een land dat bovendien in zo grote mate afhankelijk is 
van ontwikkelingen op de Europese en de wereld
markt. Door deze beperkte nationale optiek wordt bij
voorbeeld de teloorgang van de geleide loonpolitiek 
geheel en al verklaard door de krapte op de arbeids
markt in het begin van de zestiger jaren . Het feit dat 
het een confessioneel-liberaal kabinet is (1959-1963), 
hèt kabinet-De Quay (KVP, ARP, CHU en VVD), dat 
de meest rigide vorm van geleide loonpolitiek heeft ge
hanteerd (dat, ondanks het feit dat zowel liberalen als 
confessionelen zich op ideologische gronden al in de 
eerste helft van de vijftiger jaren tegen de geleide loon
politiek verzetten) blijft op die manier buiten bespre
king en wordt niet verklaard. 16 Dat de instelling van 

de EEG en de ingrijpende veranderingen in de econo
mische structuur van ons land die dat tot gevolg had 
daar iets mee te maken zou kunnen hebben komt zo
doende niet binnen vizier. 17 Laat staan dat een blik 
buiten de EEG wordt geworpen. Dat brengt met zich 
mee dat aan dit nieuwe kompas voor een liberale 
sociaal-economische politiek toch nog wel enkele es
sentiële onderdelen ontbreken, voor het aanbrengen 
waarvan men wellicht bij Keynes te rade kan gaan. 

Corridor 
Voor de, sociaal-democratische, sociaal-economische 
politiek wordt het interessantste onderdeel van het 
rapport gevormd door het leerstuk van de corridor. 
Op het voetspoor van A. Leyonhufvud I 8 construeren 
de schrijvers een corridor waarbinnen men de markt 
zoveel mogelijk zijn gang moet laten gaan, buiten de 
corridor daarentegen is er ruimte voor overheidsin
grijpen. Essentieel in deze theorie is: hoe stel je de 
breedte van de corridor vast en hoe bepaal je wanneer 
de economie, of delen daarvan, zich buiten de corri
dor bevindt en overheidsingrijpen om hem er weer 
binnen te brengen gewenst is. De schrijvers weten dat 
ook niet en stellen dat voor het bepalen daarvan nog 
veel economisch en vooral empirisch onderzoek moet 
worden gedaan. Wel menen zij dat de situatie in de ja
ren dertig er een was waarin de economie zich buiten 
het corridor bevond en waar de breedte van de corri
dor voldoende was om overheidsingrijpen niet alleen 
te rechtvaardigen, maar ook van succes verzekerd zou 
zijn geweest. Helaas, dat is in ons land toen niet ge
beurd en in het buitenland slechts beperkt, en weinig 
systematisch, bijvoorbeeld door de New Deal in de 
VS, of op een manier die er mee toe heeft bijgedragen 
dat de grote wereldbrand kon uitbreken: de overheids
investeringspolitiek in Duitsland, Japan en Italië die 
volledig gericht was op vergroting van de militaire in
spanningen. 19 Thans lijkt het er op, gezien de hoge 
werkloosheid, de nog te geringe investeringen en de 
ook relatief lage economische groei, dat aldus de 
schrijvers de economie van ons land zich buiten de 
corridor bevindt. Toch is overheidsingrijpen uit den 
boze daar door de, in de ogen van de schrijvers onge
breidelde, uitbreiding van de overheidsuitgaven in de 
afgelopen decennia, de breedte van de corridor niet 
zodanig is dat overheidsingrijpen succesvol zal zijn. 
Door terugdringing van het collectieve beslag op het 
nationale inkomen zal men eerst de corridor aanzien
lijk moeten verbreden wil men met succes kunnen in
grijpen. Nog een tijdje meer van hetzelfde dus. 
Het is helder dat een zinvolle discussie tussen liberalen 
en sociaal-democraten over de breedte van de corridor 
en over de situatie wanneer de economie of delen daar
van zich er buiten bevinden, alleen mogelijk is indien 
men het eens wordt over, of althans voorstellen doet 
voor, de criteria waaraan zulks kan worden getoetst. 
Het feit dat de auteurs geen poging doen dergelijke cri
teria te ontwikkelen is niet de sterkste kant van het 

' rapport, hetgeen niet wegneemt dat de idee op zich 
aantrekkelijke kanten heeft. Is men immers wel in 
staat criteria te ontwikkelen en daarover een zekere 
consensus te bereiken dan heeft men in ieder geval een 
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kompas voor overheidssturing van de economie en 
met name voor situaties waarin dat moet worden na
gelaten. De discussies over overheidssturing c.q . in
grijpen zouden daardoor wat concreter van karakter 
kunnen worden, hetgeen het politieke debat zeer ten 
goede zou komen. 

Negeren belangentegenstellingen 
Het is wel duidelijk dat ik niet geloof in de mogelijk
heid dergelijke criteria geheel objectief vast te stellen. 
Het zal altijd, en dat lijkt mij ook heel gewenst in een 
democratisch bestuurd land, onderwerp blijven van 
politiek debat. Een debat dat wel valt af te grenzen, 
maar waarin het laatste woord nooit kan worden ge
sproken. Dit brengt mij op een belangrijk bezwaar te
gen de nieuwe politieke economie van het Nederlandse 
liberalisme. Het is heel kenmerkend voor deze politie
ke economie dat, ondanks het daarin wel degelijk bij 
voortduring geëtaleerde besef dat vraagstukken van 
economische politiek een sterk subjectieve lading heb
ben, belangrijke maatschappelijke vraagstukken en 
dan met name de oplossing daarvan worden gedepoli
tiseerd door ze terug te brengen tot een verschil van in
zicht in economische theorie . Zo wordt het vraagstuk 
van de werkloosheid en de toename van de afhanke
lijkheid van het stelsel van sociale zekerheid en de 
daaruit voortvloeiende nieuwe armoede terugge
bracht tot een vraagstuk van markt-georiënteerde eco
nomische politiek. Indien men de markt zijn kans 
maar geeft en de institutionele belemmeringen, waar
onder vooral die 0 zo hinderlijke overheidsbemoeie
nis, voor de werking van de markt wegneemt, heeft 
dat tot gevolg dat de economie sneller zal groeien en 
daardoor de werkloosheid en het beroep op de sociale 
zekerheid sterk zal afnemen . In de aanvang betekent 
dat, omdat een deel van die institutionele belemmerin
gen wordt gevormd door de omvang der collectieve 
uitgaven, dat werklozen, uitkeringsgerechtigden en 
ambtenaren er op achteruit gaan maar op de middel
lange en lange termijn zullen zij er door die sterke 
groei van de economie op vooruit gaan. De rijken zuI
len in deze opvatting steeds rijker worden, maar de ar
men ook minder arm.20 Op die manier wordt ook het 
vraagstuk van deregulering en privatisering aange
pakt. Het is daarbij naar mijn mening goed zich steeds 
af te vragen wèlke overheidsinvloed dient te worden 
teruggedrongen, wàt er dient te worden gedereguleerd 
en wèlke instanties geprivatiseerd. Welnu, het lijstje 
van de liberale auteurs staat borg voor hun achter
grond en voor het belang dat zij behartigen. ' . . . ver
kleining van het bruto-netto traject, versoepeling van 
het ontslagrecht, gedifferentieerde loonvorming, af
schaffing van de wettelijke minimumlonen, afschaf
fing van het sector- en structuurbeleid, etcetera ... Be
doeld is hier dat evenwichtsherstel kan worden be
spoedigd, door deregulering, bezuinigingen en verla
ging van de collectieve lastendruk. Zie hier dan ook 
ons recept voor de economische problemen waarmee 
Nederland anno 1985 wordt geconfronteerd' .21 En 
om het de politici nu niet al te moeilijk te maken bij de 
uitvoering van dit lijstje dient er een raad van econo
mische deskundigen te komen die aan de hand van de 
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macro-economische gegevens telkenjare bij de aanbie
ding van de miljoenennota de objectieve financiële 
ruimte vaststelt voor de overheidsuitgaven, dit onver
let de verantwoordelijkheid van het parlement dat kan 
beslissen daarvan af te wijken. 
Voor sociaal-democraten is een dergelijke depolitise
ring van vrijwel alle gewichtige sociaal-economische 
vraagstukken van onze tijd onverteerbaar. Economi
sche politiek is naast overleg en het streven naar con
sensus ook belangenstrijd. Liberalen en sociaal-demo
craten vertegenwoordigen in die strijd geheel verschil
lende groepen burgers waarvan de belangen vandaag 
de dag nog weleens willen botsen. Voor een zinnig po
litiek debat is het voorwaarde dat dat verschil in be
lang onder ogen wordt gezien en erkend. Daaraan ont
breekt het in dit rapport en ook in menig gangbare 
economische beschouwing. Meer dan het verschil van 
mening over de juiste koers in de sociaal-economische 
politiek zal het verschil in belang dat wordt behartigd 
ertoe bijdragen dat liberalen en sociaal-democraten 
niet dan in zeer uitzonderlijke omstandigheden, met 
elkaar in één kabinet zullen gaan zitten. Alle over
eenstemming over culturele en zedelijkheidspolitiek 
ten spijt. Dat is maar goed ook, want in een democra
tie waarin de natuurlijke opponenten met elkaar gaan 
regeren is de ruimte voor het bedrijven van politiek tot 
een voor diezelfde democratie bedreigende omvang te
ruggebracht. Daaraan zullen noch liberalen noch so
ciaal-democraten hun medewerking willen verlenen. 
De nieuwe liberale politieke economie onderstreept dit 
nog eens onbedoeld en is daarom verplichte kost voor 
alle sociaal-democraten die betrokken c.q. geïnteres
seerd zijn in sociaal-economische politiek . En wie van 
ons is dat niet? 

W.S.P. Fortuyn is hoofddocent maatschappijweten
schap aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
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Wisselende generaties, wisselend oordeel 

H. Daudt bespreekt: 
Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp 
(red.) , Het zesde jaarboek voor het democratisch so
cialisme. Amsterdam, Wiardi Beckman Stichting 
i.s.m. De Arbeiderspers , 1985. 

Drie zaken hebben mij in het bijzonder getroffen bij 
lezing van Het zesde jaarboek voor het democratisch 
socialisme. 
Ten eerste de leeftijd van de auteurs , waarvan de oud
ste in 1948 en de jongste in 1961 is geboren, en die 
daardoor gemeen hebben dat zij geen enkele persoon
lijke herinnering hebben aan de verschijnselen die zij 
beschrijven en aan de perioden waarin deze zich heb
ben afgespeeld . Voor hen allen geldt dat zij niet bezig 
zijn met contemporaine geschiedenis, waarbij voor de 
onderzoeker een spanning kan ontstaan tussen het
geen hij in de bronnen tegenkomt en datgene wat in 
zijn geheugen opborrelt - een spanning die tot twijfel 
aan het geheugen èn aan de bestudeerde bronnen kan 
leiden en die, hoe dan ook opgelost, steeds tot voort
gezette analyse en overwegingen zal leiden. Voor alle 
auteurs van het Jaarboek behoren de onderwerpen tot 
de echte geschiedenis, die los staat van hun persoonlij
ke ervaringen. 
Een tweede punt dat mij is opgevallen en dat nauw 
aansluit bij het hierboven gesignaleerde, is hoezeer de 
beoordelingen van de in het Jaarboek beschreven ver
schijnselen bij een recensent van een oudere generatie 
afwijken van die van de jongere auteurs. 
En tenslotte is het opvallend bij lezing van dit Jaar
boek hoezeer bepaalde thema's door de jaren heen 
steeds opnieuw in discussie komen met bijna altijd de
zelfde argumenten van voor- en tegenstanders , die al
leen op uiteenlopende momenten een verschillend ge
wicht krijgen in de politieke strijd. 

Actuele thema's 
Rudy B. Andeweg en Ron Hillebrand openen de bun
del met een beschouwing getiteld 'De kiezers en de 
PvdA. Veranderingen en mogelijkheden in het licht 
van een oud verkiezingsonderzoek' . Uitganspunt hier
van is een verkiezingsstudie, die J.M. den Uyl in 1951 
als directeur van de Wiardi Beckman Stichting heeft 
geschreven, die nimmer is gepubliceerd en 'slechts in 
de vorm van een fotocopie onder verkiezingsonder
zoekers' circuleert. De auteurs ontlenen aan dit 'eerste 
professionele verkiezingsonderzoek in ons land' vier 
thema's die zij nog steeds van betekenis achten . 
Het eerste thema is stabiliteit en beweeglijkheid van 
het kiezerscorps . Den Uyls conclusie in 1951 was: 'De 
grote mate van stabiliteit in de samenstelling van het 
parlement komt niet voor rekening van de starheid 
van het kiezerscorps, maar op rekening van het onver
mogen van de politieke partijen om de bereidheid van 
de kiezers tot verandering in een bepaalde richting te 

. sturen.' 
Andeweg en Hillebrand opperen de mogelijkheid dat 
'de kiezers sindsdien nauwelijks labieler zijn gewor
den, maar dat de partijen beter in staat zijn om aan de 
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veranderingsbereidheid sturing te geven' . (p. 19) Maar 
zij lichten dit niet nader toe. 
Een tweede thema datzij signaleren en dat zijn beteke
nis heeft gehouden, is de sociale positie van de achter
ban van de Partij van de Arbeid. Aan de hand van ge
gevens over beroep, welstand, werkloosheid en verste
delijking trok Den Uyl in 1951 de conclusie, dat de 
PvdA voor ruim een kwart haar aanhang betrok uit 
employés en ambtenaren, dat in gebieden met scherpe 
inkomensverschillen en sociale tegenstellingen de 
CPN een relatief sterke positie innam ten opzichte van 
de PvdA en dat nivellering van inkomensverschillen 
en toenemen van inkomens de PvdA ten goede kwa
men. 
De conclusie uit 1951 luidde: 
'Het socialisme is dus niet alleen een beweging tot ver
groting van de welvaart, maar omgekeerd is hogere 
welvaart een voorwaarde voor de groei van de socialis
tische gezindheid' oftewel: 'Het socialisme is een wel
vaartsverschijnsel.' Andeweg en Hillebrand wijzen er
op dat deze trend uit de jaren van de wederopbouw 
thans niet herkenbaar is. Uit de recente nationale kie
zersonderzoeken blijkt dat er meer steun is voor de 
PvdA naarmate men zich lager op de sociale ladder be
vindt, dat in de jaren zeventig en tachtig het aandeel 
van de PvdA-kiezers, dat zich tot de arbeidersklasse 
rekent, ook nooit onder de vijftig procent is gezakt en 
dat uitkeringsgerechtigden eveneens in sterke mate op 
de PvdA stemmen. 
Mij lijkt het waarschijnlijk dat de toekomstige ont
wikkeling gaat in een richting die ook al in Zweden is 
gesignaleerd en die enige steun vindt voor Nederland 
in de cijfers van Andeweg en Hillebrand, namelijk dat 
de PvdA in overwegende mate de partij wordt van die
genen die afhankelijk zijn van de publieke sector, het
zij als ambtenaar of trendvolger dan wel als uitke
ringstrekker. 
Een derde thema, dat nog steeds actueel is en in 1951 al 
door Den Uyl werd gesignaleerd, is de niet of nog niet 
gelukte doorbraak van de PvdA naar katholieke en 
protestants-christelijke kiezers. In dit verband signa
leren de auteurs ook de kritiek van Den Uyl in 1957 op 
het boek Overheid en Onderdaan van de toenmalige 
hoogleraar politicologie aan de Vrije Universiteit, J.J. 
de Jong. 
De Jong meende namelijk dat er een verband bestond 
tussen de afneming van de kerkelijke belangstelling en 
het stemmen op de PvdA. Den Uyl vond dat dit voor 
de jaren vijftig niet meer gold. De auteurs in het Jaar
boek merken hierover op: 'De groei van de PvdA te 
zien als een gevolg van ordinaire ontkerkelijking was 
als het ware een bezoedeling van de doorbraakgedach
te als politiek bewustwordingsproces ... '. (p. 27) Zij 
concluderen aan de hand van enquêtemateriaal van 
1946-1982 dat achteraf bezien De Jong meer gelij k 
heeft gehad dan Den Uyl: 'de ontkerkelijking is de 
PvdA ten goede gekomen; de Doorbraak heeft bij de 
VVD meer vruchten afgeworpen dan bij de PvdA.' (p. 
30) 
Een vierde thema dat nog steeds politiek en politicolo
gisch interessant is en dat Den Uyl in 1951 al aan de or
de stelde, was: 'welke zgn. rekruteringsgebieden voor 
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het socialisme voorhanden zijn ... '. 
Den Uyl meende destijds dat er twee belemmeringen 
waren voor de groei van de PvdA: wisselvalligheid van 
beleid en gebrek aan radicaliteit. Andeweg en Hille
brand menen dat over de wisselvalligheid van beleid 
met hun materiaal niet zoveel te zeggen valt, maar dat 
zij betwijfelen 'in het licht van de latere electorale suc
cessen van Drees' of nu juist gebrek aan radicaliteit de 
groei van de PvdA in de weg heeft gestaan. En voor de 
jaren tachtig is op grond van het Nationaal Kiezerson
derzoek 1982, met gegevens over potentiële PvdA
kiezers, bun conclusie dat potentiële kiezers op de 
PvdA gemiddeld minder radicale opvattingen hebben 
dan de huidige achterban. 
Af en toe neigen Andeweg en Hillebrand in hun boei
ende bijdrage tot een toon van wat hebben wij het 
sinds die jaren toch ver gebracht in de politicologie, 
spreken zij iets te vlot over 'verouderd' onderzoek, 
'missers' en 'wankele redeneringen' . En als zij het er
over hebben dat 'tot nu toe weinig aandacht heeft ge
trokken' 'dat Den Uyl het eerste professionele verkie
zingsonderzoek in ons land op zijn naam heeft staan' 
(p. 14), dan ben ik het niet eens met deze formulering . 
Het is goed dat zij hun artikel hebben geschreven om 
te voorkomen dat deze activiteit van Den Uyl in de ver
getelheid zou raken. Maar in de jaren vijftig heeft het 
wel degelijk aandacht getrokken. Niet alleen bij redac
teuren van Het Vrije Volk die in verkiezingsnachten 
Den Uyl bezig zagen bureaus af te grazen en zo nodig 
prullenmanden om te keren op zoek naar de gedetail
leerde uitslagen van een bepaalde plaats, en niet alleen 
bij lezers van SenD. De enige jaren geleden overleden 
voorzitter van de International Political Science Asso
ciation, Stein Rokkan, die in de jaren vijftig meer dan 
wie ook internationaal vergelijkbaar onderzoek naar 
politiek gedrag heeft gestimuleerd, herinnerde op een 
bijeenkomst in Berlijn in 1977 een aantal Nederlandse 
politicologen nog eens er aan, dat de toenmalige mi
nister-president in het begin van de jaren vijftig de eni
ge serieuze verkiezingsonderzoeker was geweest die hij 
in Nederland was tegengekomen. 

Afwijkend beeld? 
De bijdrage van MadeIon de Keizer, 'De Partij van 
den Arbeid. Een Parool-ideaal wordt werkelijkheid' 
- Het Parool en de vorming van de Partij van de Ar
beid', geeft een uitvoerige beschouwing over de ge
schiedenis van het illegale Parool, de politieke achter
grond van de diverse generaties redacteuren uit de ille
galiteit, de fundamentele meningsverschillen tussen 
onder anderen Goedhart en Vorrink over de vooroor
logse politieke structuur en over de sinds 1944 op gang 
komende discussie over het naoorlogse partijpolitieke 
bestel. 
Het is een goed gedocumenteerd verhaal, maar ik heb 
mij toch een beetje verbaasd over de stelling, die hier 
door de schrijfster wordt geponeerd. Zo wordt opge
merkt: 'Gezien de pretentie van Het Parool jarenlang 
voorstander en propagandist van een doorbraakpartij 
te zijn geweest, gevoegd bij het zeer respectabele ver
zetsverleden van de redacteuren, is het niet ondenk
baar dat hun een rol van importantie werd toegemeten 



in het politieke proces dat leidde tot realisering van die 
doorbraakpartij. Het tegendeel lijkt evenwel het ge
val.' (p . 76) 'Slechts marginaal is een aantal medewer
kers van Het Parool betrokken geweest bij het feitelij
ke politieke proces dat leidde tot de vorming van de 
PvdA. In de conclusie wijst zij onder andere erop: 
'Noch in bezettingstijd, noch na mei 1945 heeft Het 
Parool enige feitelijke politieke invloed gehad op de 
vorming van een doorbraakpartij , hoewel de krant die 
wel ambieerde.' (p. 110) 
Als iemand die bewust die hele periode heeft meege
maakt, lijkt mij dit nogal voor de hand liggend. Uit de 
beschouwing van Marion de Keizer blijkt overduide
lijk dat het illegale Parool zich kritisch opstelde tegen
over de vooroorlogse SOAP en sindsdien is het altijd 
zo geweest, dat er in tegenstelling tot het officiële par
tijdagblad Het Vrije Volk steeds afstand werd gehou
den ten opzichte van de partijorganisatie en dat met 
enige regelmaat kritiek werd gespuid jegens standpun
ten van de PvdA. Met enig artistiek en intellectueel dé
dain plachten de wilde jongens van Het Parool zich af 
te zetten tegen partijbestuurders en tegen de partijbij
ters van Het Vrije Volk - een kwestie meer van men
taliteit dan van afwijkende politieke lijn. 
Ik vroeg mij af hoe het beeld dat ik mij herinner van 
deze naoorlogse periode zo zeer kon afwijken van het 
beeld waarmee de schrijfster haar onderzoek is begon
nen . Zij poneert op bladzijde 80: 'In de historische en 
politieke literatuur is de groep m,ensen dje banden had 
met Het Parool veelal opgevoerd als een van de serieu
ze componenten van de PvdA. Zo nam Ruitenbeek de 
'Parool-groep' zelfs apart onder de loupe; J. Bank en 
W. Thomassen doen dit weliswaar niet, maar ook zij 
laten er geen twijfel over bestaan, dat de 'Parool
groep' één van de elementen van de nieuwe partij 
vormde.' 
Wie echter Ruitenbeek onbevangen opslaat, krijgt een 
geheel andere indruk. Het tweede deel van zijn boek 
(Het ontstaan van de Partij van de Arbeid) bevat in
derdaad een hoofdstuk VI, getiteld 'De invloed van de 
Paroolgroep' , maar de negen hoofdstukken uit dit 
tweede deel geven een hele reeks van invloeden aan. 
De titels van deze hoofdstukken luiden: De invloed 
van de bezetting; De invloed van de illegaliteit; De po
sitie der sociaal-democraten; De ontwikkeling in het 
protestants-christelijke volksdeel; De positie van de 
Katholieken; De invloed van de Paroolgroep; De in
vloed van de politieke ontwikkeling in het Zuiden; De 
invloed van het personalisme, het gesprek te Gestel en 
de Nederlandse volksbeweging; Het politieke beraad 
na de bevrijding. 
In het hoofdstuk over de Paroolgroep wordt op een
zelfde wijze als Madeion de Keizer dertig jaar later 
doet, de redactiesamenstelling en de politieke lijn van 
h~t illegale Parool beschreven. Op de voorlaatste 
bladzijde van het hoofdstuk gaat Ruitenbeek in op de 
ontwikkelingen na de bevrijding tot de oprichting van 
de PvdA: 'Rest ons nog de vraag in welk opzicht de 
Paroolgroep na de bevrijding heeft medegewerkt aan 
het totstandkomen van de Partij van de Arbeid. Aan 
de besprekingen in de Politieke studiecommissie heeft 
de Paroolgroep njet deelgenomen. Zij is daartoe ook 

nimmer uitgenodigd. De reden moet gezocht worden 
in het feit, dat de Paroolgroep in de kring van de 
Volksbeweging veelal beschouwd werd als een deel 
van de 'nooddak'-groep. En deze 'nooddak'-groep 
werd immers door de NVB-delegatie bij de besprekin
gen vertegenwoordigd. Bovendien had een van de 
voornaamste leiders van de Paroolgroep , Frans Goed
hart, zitting in het Hoofdbestuur van de NVB en heeft 
als zodanig dus wel invloed kunnen uitoefenen in de 
voorbereidingen van de NVB van de vorming van 
volkspartij. De Paroolgroep gaf kort voor 9 Febr. 
1946 te kennen aan de oprichting van de Partij van de 
Arbeid te willen medewerken en de Politieke studie
commissie aanvaardde de groep terstond als partner 
en bood haar een zetel aan in het voorlopige partij
bestuur van de Partij van de Arbeid.' (p. 159) 
Ik zie niet in hoe deze conclusie afwijkt van die van 
Madeion de Keizer, die op bladzijde 112 opmerkt: 
'Van een optreden van een "Parool-groep" was in de 
periode van mei 1945 tot februari 1946 overigens geen 
sprake. In feite bestond deze uitsh,litend uit F.J. Goed
hart, die zich ter wille van een grotere politieke effecti
viteit graag als woordvoerder van Het Parool, en, als 
het zo uitkwam, ook van De Baanbreker en van Vrij 
Nederland opwierp.' 
Dit is dan bedoeld als weerlegging van 'de historische 
en politieke literatuur', waarvan Ruitenbeek als de be
langrijkste vertegenwoordiger wordt opgevoerd ... 

Treffende overeenkomsten 
De bijdrage van André Gerrits over de Socialistische 
Arbeiders Internationale van 1923-1939, 'Internatio
nalisme en nationale belangen. De discussies over het 
communisme in de SA!', geeft een interessant over
zicht van een -weinig bekende geschiedenjs. Het is op
merkelijk hoezeer dezelfde politieke thema's onder 
wisselende omstandigheden in discussie komen, bij 
voorbeeld: hoe moeten sociaal-democratische partij
en zich opstellen tegenover communistische stelsels 
die niet democratisch zijn? Bij de stellingname ten op
zichte van de Sovjet-Unie ziet men in die vooroorlogse 
periode redeneringen die vergelijkbaar zijn met die 
welke thans bij beoordelingen over Cuba en Nigara
gua naar boven komen, zoals: wij zijn kritisch, maar 
moeten de dialoog gaande houden; isolement belem
mert verdere mogelijkheden tot democratisering; te
veel kritiek speelt de reactie in de kaart. Met kennis 
achteraf maakt dit alles de indruk van een verbijste
rend naïef optimisme. 
Een ander thema in de bijdrage van Gerrits, dat tref
fende overeenkomst vertoont met de huidige situatie, 
is hoezeer sociaal-democratische partijen verweven 
zijn met sterk uiteenlopende nationale omstandighe
den, waardoor het moeilijk of onmogelijk wordt in
ternationaal gemeenschappelijke standpunten in te 
nemen. 

Dilemma's 
In het artikel van Maarten Prak over de SOAP en de 
Spaanse burgeroorlog, 'Buitenlandse zaken. De SOAP 
en de Spaanse burgeroorlog, 1936-1939', wordt ge
concludeerd dat de 'betrokkenheid de van Nederland-
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se sociaal-democraten bij de burgeroorlog in Spanje 
geen al te opwekkende vertoning' (p. 166) is geweest. 
Het artikel geeft een illustratie van het dilemma van 
een sociaal-democratische partij, dat in zijn algemeen
heid in het artikel over de SAI eveneens aan de orde 
kwam: wie potentieel een regeringspartij wil zijn in 
een coalitie, moet bij zijn oordeel over internationale 
of buitenlandse situaties wel eens terughoudend zijn 
en staat bovendien voor het probleem of een in begin
sel 'goede' partij elders ook wel voldoende democra
tisch is. Dit dilemma leidde met betrekking tot de 
Spaanse burgeroorlog tot een zekere kneuterigheid 
van de SDAP-leiding, die goed wordt beschreven, 
maar daarnaast bevat deze bijdrage nogal wat gemak
kelijke veroordelingen - een generatieverschil? - en 
aanvechtbare uitspraken. 
Zo lijkt mij de vergelijking van de Spaanse burgeroor
log met Vietnam minder instructief dan hier wordt ge
suggereerd en zou ik graag meer hebben gelezen over 
de aandacht die in niet-linkse kranten aan de Spaanse 
burgeroorlog is besteed. Op bladzijde 168 wordt opge
merkt: 'Pas na de "Anschluss" begon men in te zien 
dat de verkwanseling van Spanje de collectieve veilig
heid op fundamentele wijze in gevaar bracht.' 
Mij dunkt, dat hier een onjuiste suggestie wordt gege
ven. Sinds in 1933 Hitier aan de macht kwam en sinds 
Italië Abessinië veroverde, is elke ontwikkeling - ook 
de Spaanse burgeroorlog - ,door beoordelaars van de 
internationale politiek in die jaren steeds gezien in sa
menhang met de dreiging van het fascistische Italië en 
het nationaal-socialistische Duitsland. Een ander punt 
is dat bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk niet het 
juiste antwoord op deze dreiging hebben gegeven, 
maar het is te simpel om te zeggen dat pas na de 
'Anschluss' de ogen opengingen. 

De bundel bevat verder een artikel van Anneke Visser: 
'De PvdA en het trauma van de uiterste noodzaak'. 
Zij zet zich daarin af tegen mijn enige jaren geleden ge
poneerde stelling, dat de PvdA alleen 'in uiterste 
noodzaak' door de andere partijen als coalitiepartner 
wordt aanvaard. Mij is overigens uit haar overzicht 
niet duidelijk geworden waarom deze stelling niet vol
doet als verklaring. 
Het Jaarboek eindigt met een interessant profiel van 
de veelzijdige hoogleraar staatsrecht George van den 
Bergh (1890-1966), die tot 1940 een grote rol heeft 
gespeeld in de praktische politiek als lid van de 
Amsterdamse gemeenteraad en als Tweede Kamerlid 
voor de SDAP. In dit overzicht van Ralph Pans vindt 
men wederom een reeks van thema's en situaties die 
hun betekenis voor de hedendaagse politiek hebben 
behouden, waardoor dit Jaarboek van belang is voor 
het collectieve bewustzijn van de sociaal-democratie 
en voor de dialoog tussen opeenvolgende generaties. 

H. Daudt is hoogleraar politicologie aan de Universi
teit van Amsterdam. 
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Pen op Papier 

Zeggenschap: noodzakelijk element van nieuwe 
vakbondsstrategie 

In nummer 7/8 van SenD heeft Frans Leijnse een be
langrijk en boeiend artikel geschreven over 'de nood
zaak van een nieuwe vakbondsstrategie' . Hij geeft 
drie tendensen aan: a. de werkgelegenheidsstructuur 
verschuift in de richting van een 'diensteneconomie' . 
Hierin is sprake van een geringe vakbondstraditie . 
b. er ontwikkelt zich een groeiende tweedeling. Naast 
een 'relatief gegoede nieuwe arbeidersklasse' ontstaat 
een 'lompenproletariaat', dat van werk verstoken 
blijft door een gebrekkig scholingsniveau. c. oude 
werknemerscollectiviteiten brokkelen af. Er is sprake 
van een toenemende individualisering, waardoor de 
vakbeweging in de kern van haar bestaan wordt be
dreigd. 
Wat de richting van een nieuwe strategie betreft legt 
Leijnse drie accenten: a. een sterke oriëntatie op over
leg tussen overheid, werknemers en werkgevers. b. een 
grotere plaats in het vakbondsbeleid voor belangen 
van specifieke groepen zoals vrouwen en part-timers. 
c. een meer decentrale belangenbehartiging vanwege 
het ontstaan van een meer gedifferentieerd werkne
mersbestand. 
Verschillen tussen werknemers hebben niet alleen be
trekking op full-timers en part-timers, maar ook op de 
vorm van het arbeidscontract. Het aantal mensen, dat 
geen vaste aanstelling heeft doch op contractbasis 
werkt, groeit. Er ontstaat een groep van werknemers 
die nu eens werkt dan weer werkloos is. Werknemers 
van grote bedrijven kunnen worden onderscheiden 
van werknemers in kleine bedrijven die slechts het 
werk doen dat de 'groten' uitbesteden. De laatste cate
gorie werknemers beschikt over een relatief slechtere 
positie. Niet vergeten moeten worden de vrijwilligers, 
die veelal met een uitgeholde rechtspositie g,enoegen 
moeten nemen. Er zijn voldoende aanwijzingen dat 
het aantal' goed betaalde' banen de komende jaren zal 
dalen onder invloed van rationalisering en computeri
sering. 1 

Mijns inziens zal de omvang van een 'relatief gegoede 
arbeidersklasse' niet groot zijn. Tussen een 'lompen
proletariaat' en een kleine kern van 'goed betaalde' 
werknemers zal een intermediaire laag ontstaan, ge
kenmerkt door een matige bestaanszekerheid. 
Zo deze vooruitblik zal corresponderen met de sociale 
realiteit, is de numerieke en politieke basis voor soli
dariteit gering. De kans is aanwezig dat in een dergelij
ke situatie de lasten van solidariteit eenzijdig bij de 
'minder zwakken' (de genoemde intermediaire laag) 
komen te liggen. 
Het lijkt onontkoombaar dat de werkgevers tot een 



grotere verantwoordelijkheid worden gedwongen 
voor de oplossing van de werkloosheid. Het is immers 
een kwestie van rechtvaardigheid om hen, die de voor
naamste veroorzakers zijn van de werkloosheid (over
investeringen in de jaren zestig en beginjaren zeventig 
met als gevolg overaccumulatie, gevolgd door rationa
lisering en computerisering, waardoor de factor ar
beid allengs meer door de factor kapitaal wordt ge
substitueerd), de zwaarste last op de schouders te leg
gen. 
Ik wil niet nalaten te wijzen op de politieke gevaren 
van het overdrijven van de 'tweedeling'. Het kan de 
verdeeldheid tussen verschillende categorieën werkne
mers en werklozen aanwakkeren, jazelfs eerstgenoem
den in de armen van rechts drijven. 

Nieuwe werknemerscollectiviteiten? 
Leijnse constateert terecht een afbrokkeling van werk
nemerscollectiviteiten. Het is jammer dat hij zich niet 
afvraagt of herstel van werknemerscollectiviteiten op 
een ander niveau mogelijk is. 
Een eenvoudig antwoord op deze vraag is niet moge
lijk. Verschillende tendensen sorteren uiteenlopende 
effecten. Verdere differentiatie naar arbeidsduur, 
naar vorm van het arbeidscontract, naar leefsituatie 
van de werknemer werkt negatief uit op werknemers
collectiviteiten. Er zijn evenwel ook andere tendensen 
te bespeuren, die ik kort zal bespreken. 
I. Inkrimping van het middenkader. In diverse publi
katies 2• 3 wordt gewezen op het feit dat automatisering 
zo kan worden toegepast dat de positie van het mid
denkader onder druk komt te staan. Toezichthouden
de activiteiten en bewerking van informatie kunnen in 
toenemende mate door apparatuur en programma
tuur worden overgenomen. Dit brengt allereerst een 
vermindering van de carrièremogelijkheden met zich 
mee. Er ontstaat immers een plattere organisatiestruc
tuur. Verder kan deze polarisatie van de arbeidsver
houdingen4 betekenen dat machtsverschillen transpa
ranter worden en door een groeiend aantal mensen di
recter worden ervaren. 
2. Ontkwalificering/ polyvalentie. Ontkwalificering 
impliceert een afname van de vereiste vaardigheden 
voor de uitoefening van een functie. Zowel in de in
dustriële als administratieve sfeer is dit proces gaande 
onder invloed van computerisering. 5 Menselijke ar
beid wordt door machines en programmatuur overge
nomen. Een van de sprekendste voorbeelden is de toe
passing van robots in de automobielindustrie, die 
spuit- en laswerkzaamheden van de werknemers heb
ben overgenomen. Het ligt in de rede te veronderstel
len dat steeds meer mensen als een soort proces-opera
tor gaan functioneren. Door sommigen wordt deze 
tendens aangeduid als 'homogenisering van de ar-

beid' .6 De scheidslijnen tussen verschillende functies 
vervagen. Zo lijkt bij voorbeeld in de procesindustrie, 
die misschien exemplarisch is voor de ontwikkelingen 
in andere sectoren, het onderscheid tussen produktie
arbeid en onderhouds-arbied te verdwijnen . Een poly
valente werknemer verschijnt ten tonele, die voor ver
schillende functies op verschillende plaatsen inzetbaar 
is.6 Homogenisering en polyvalentie en inkrimping 
van het middenkader kunnen leiden tot het ervaren 
van een grotere gemeenschappelijkheid in positie. 
Zoals ik al heb gestipuleerd, gaat het slechts om ten
densen, die door andere ontwikkelingen kunnen wor
den overschaduwd. Om nog een voorbeeld aan te ha
len. Kan polyvalentie de mobiliteit van de werknemer 
in het bedrijf doen toenemen, automatisering kan ook 
tot gevolg hebben dat de werknemer vaster wordt ge
ketend aan machines . In de kantoorsfeer schijnt de 
opmars van de tekstverwerkingsautomaat dit effect te 
hebben. Het is waarschijnlijk dat dit nadelig is voor de 
ontwikkeling van werknemerscollectiviteiten. Het is 
uiteraard de vraag of omvorming van werknemerscol
lectiviteiten op basis van arbeid die sterk aan inhoud 
en betekenis heeft ingeboet, wenselijk is . Me dunkt 
van niet. Maar duidelijk lijkt mij dat wanneer de ten
densen van homogenisering en polyvalentie de over
hand krijgen in het arbeidsbestel, noch collectiviteiten 
noch de vakbeweging ten dode zijn opgeschreven. 
Ondertussen blijft het voor de vakbeweging van be
lang een collectieve werknemersidentiteit in stand te 
houden. Accentuering van belangen die diverse groe
pen gemeenschappelijk hebben. lijkt een belangrijke 
strategische sleutel. Alle (potentiële) werknemers heb
ben belang bij een grotere zeggenschap over: a. de in
richting van het arbeidsproces; b. het investeringsbe
leid van het bedrijf, opdat de besluitvorming over wat, 
waar en hoe geproduceerd wordt ook daadwerkelijk 
kan worden beïnvloed. Zonder (een) gemeenschappe
lijke noemer(s) dreigt het uitgangspunt eenheid-in
verscheidenheid een loze kreet te worden . 

Hans de Beer, Utrecht 

Noten 
I. The Economist, 29 september 1984. 
2. P.M.M . Goossens, 'Kantoorautomatisering: waarom 

mislukt de invoering tot nu toe? KenE, juni 1983. 
3. T. Wentink, 'Buro-ma-tiek (kantoorautomatisering heeft 

invloed op machtsverhoudingen in organisatie)', KenE, 
mei 1983. 

4. W.l . van Gelder, Automatisering de baas, Dienstenbond 
FNV, 1983, p. 46-47. 

5. Microelectronics: Capitalis( Technology and (he Wor
king Class, Londen, CSE books, 1980. 

6. Anne van Lancker, Flexibiliteit en kwalifikatie. Polyva
lentie in de A ntwerpse petrochemie, Paper Sociologenda
gen. Amsterdam, 1984. 
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Sociologisch Jaarboek 
1985 
Onder redactie van A. B. Berends, J. Dronkers, J. K. M. Ge
vers, J. de Jong-Gierveld en F. Lammertijn. 

Dit jaarboek biedt een afwis
selend en actueel overzicht 
van de Nederlandse en 
Vlaams-Belgische sociologie. 
De hierin gebundelde zestien 
bijdragen gaan over onder
werpen, die de laatste tien 
jaar midden in de belangstel
ling staan. Ze laten zien hoe 
sociologen bezig zijn met de 
huidige maatschappelijke 
problemen én met hun vak. 
De artikelen handelen over 
agrarische sociologie, be
leidsonderzoek, gezin, inko
men en armoede, marxis
tisch onderzoek, methoden 
en technieken, milieu en 
energie, minderheden, mobi
liteit en stratificatie, onder
wijssociologie, oorlog en vre
de, ouderdom en vergrijzing, 
verzorgingsstaat, verzuiling, 
vrouwenemancipatie en wel
zijn. Ze werden geschreven 
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door auteurs die vanuit uit
eenlopende perspectieven 
hun vak beoefenen. 
Dit boek is daarom verplichte 
lectuur voor een ieder, die 
wil weten wat van de socio
logie, nu én in de toekomst, 
verwacht mag worden. 

Ing., 290 pag., f 44,-/875 Bfr. 
ISBN 90 6001 937 7 
Belt u voor uw rechtstreekse 
bestellingen Libresso: 05700-
91153; in België Distybo: 03-
3247890. 
Ook verkrijgbaar via de boek
handel. 
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