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VEERTIG 

Het is niet toevallig geweest dat de Socialistische Gids Van de redactie 
in 1939 een naamswijziging onderging en werd omge-
zet in Socialisme en Democratie. De naamswijziging, 
die ook een zekere koerswijziging betekende, vond 
plaats in een periode waarin de Europese democra-
tieën van verschillende kanten werden omsingeld en 
bedreigd werden door fascistische regimes. De so-
ciaal-democratie werd meer dan ooit gedwongen 
daarbij positie te kiezen, de Nederlandse zo goed als 
die in andere Westeuropese landen: het nieuwe be-
ginselprogramma van 1937 droeg daarvan reeds de 
diepe sporen; hetzelfde gold voor de eerste jaargang 
van het nieuwe maandblad. 
Met-een-onderbreking van enkele jaren gedurende de 
bezettingstijd is Socialisme en Democratie nu zijn 
veertigste jaargang ingegaan . Moest destijds de 
SDAP haar positie omschrijven als nieuwbakken re
geringspartij na decennia van oppositie; nu moet de 
PvdA haar rol bepalen als oppositiepartij in een tijd 
waarin andere stromingen en machtsgroepen, voor 
het eerst sedert 1945, het ideologische initiatief lijken 
te hebben en de sociaal-democratie ten dele wordt ge
dwongen tot verdediging van wat zij in veertig jaar 
mede tot stand heeft gebracht. 
Net als aan het einde van de jaren dertig staat zij daar
bij voor de taak zichzelf kritisch te bezien en zich -
met het beginselprogramma van 1977 als uitgangs
punt - ideologisch te vernieuwen. Het is overigens 
niet primair om die reden dat het uiterlijk van SenD 
een vrij grondige vernieuwing ondergaat. Die heeft 
meer te maken met het streven ook de toegankelijk
heid van het blad te vergroten . Het zal de aandachtige 
lezer daarbij niet ontgaan dat het woord 'democratie' 
op het omslag weer even groot gespeld staat als 'so
cialisme', zoals dat ook het geval was bij de eerste 
jaargangen van SenD. Het uiterlijk past zich in dat 
opzicht overigens slechts aan bij een koers die 39 jaar 
lang het werk van de redactie heeft gekenmerkt. 
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De rol van de kernwapens: 
woorden en daden 

De kernbewapening en het Nederlands beleid met 
betrekking tot dit vraagstuk spelen een steeds grotere 
rol in de binnenlandse politiek. Dit beeld is onder 
meer af te lezen uit een wassende stroom van publika
ties. Betrekkelijk recent hebben Hansen I en Leur
dijk2 hun licht laten schijnen over het beleid van en
kele kabinetten en hun oordeel daarover geveld. Al
les bij elkaar genomen pakt dat oordeel bij Leurdijk 
niet eens zo ongunstig uit. 
'Men kan niet zeggen, dat over de periode die wij heb
ben geanalyseerd (1973-1980) de rol van de kernwa
pens is teruggedrongen. Het tegendeel is waar. Maar 
het gaat te ver om van een falen van het beleid te spre
ken. Binnen de NA VO heeft Nederland geholpen om 
een aantal ontwikkelingen op gang te brengen, die wel
licht op langere termijn resultaten kunnen opleveren. 
In elk geval hebben de internationale verhoudingen in 
het afgelopen decennium eerder tegen- dan meege
werkt. Als het belangrijkste resultaat van het Neder
landse kernwapenbeleid kan gelden, dat het er op zijn 
minst toe heeft bijgedragen om de kwestie van de tacti
sche kernbewapening in Europa aan de orde te stellen 
en de wapenbeheersingsbesprekingen in de NA va 
aanvaard te krijgen. Hoe verschillend men wellicht 
ook denkt over de merites van de Nederlandse initiatie
ven en denkbeelden, binnen de kring van veelal onwil
lige NA VO-landen is Nederland, naast de Bondsrepu
bliek, het land geweest dat steeds deze geluiden liet ho
ren en daarin ook volhard heeft'. 3 

Nadeel van de analyse van Leurdijk is dat deze alleen 
berust op open bronnen en dat hij geen poging heeft 
gerlaan wat meer aan de weet te komen dan algemeen 
bekend kan zijn; althans zijn boek geeft daar geen 
blijk van. Hansen heeft dat wel gedaan. Hij voert een 
aantal oud-bewindslieden sprekend in4 en heeft ook 
de moeite genomen de notulen van de ministerraad 
uit de tijd van Drees te raadplegen, dit laatste tenein
de een beter inzicht te verkrijgen in het ontstaan van 
de daadwerkelijke Nederlandse betrokkenheid bij de 
kernwapenproblematiek. Beide boeken te zamen 
bieden een goed beeld van de Nederlandse bemoeie
ni met de kernwapens over de afgelopen jaren, maar 
ze geven niet het 'totale plaatje' . 

De introductie van de Lance 
De gebeurtenissen rond de introductie van de Lance 
mogen dat illustreren. Bij de opstelling van Keerpunt 
'72, het regeerakkoord van de progressieve drie 
(PvdA, D'66, PPR), was wel bekend dat er plannen 
be tonden de Honest John te vervangen door een an
der nucleair systeem, (plannen waartegen in Keer
punt telling werd genomen5) , maar niet bekend was 
dat Nederland zich al had vastgelegd op de vervan-

ging van de Honest John door de met name voor nu
cleaire taken bedoelde Lance. Met dit feit werd de 
nieuwe politieke top van Defensie onmiddellijk na de 
beëdiging op 11 mei 1973 geconfronteerd. Wat 
bleek? In een nota, eveneens gedateerd 11 mei '73 
werd gemeld dat de legerraad (het hoogste orgaan 
van de landmacht) op 23 mei 1972 had besloten over 
te gaan tot aankoop van de Lance inhoudende een in
vestering van 76,5 miljoen gulden voor speciaal mate
rieel, 3,75 miljoen gulden voor voertuigen en 5,75 
miljoen voor overige uitrusting. Op dezelfde dag 
waarop dit besluit werd genomen, had de toenmalige 
minister van Defensie, De Koster, tijdens een verga
dering van de Eurogroep-ministers ingestemd met 
een besluit de Lance als samenwerkingsproject op te 
voeren. De argumentatie was dat hierdoor een betere 
onderhandelingspositie met de Verenigde Staten kon 
worden verkregen. Zoals gebruikelijk vond de be
sluitvorming plaats onder de druk van het 'dreige
ment' van de kant van de VS dat, indien later zou 
worden besloten, de kosten aanzienlijk hoger zouden 
zijn in verband met het aflopen van de produktie. 
(Een argument dat in de besluitvorming rond de 
kruisraketten ongetwijfeld ook weer een rol(letje) zal 
gaan spelen). Als gevolg van dit besluit was door de 
deelnemende landen, West-Duitsland, Verenigd Ko
ninkrijk, België en Nederland, een geïntegreerd aan
schaffingsplan opgesteld, waarover men tijdens on
derhandelingen met de VS van 8-11 januari 1973 
overeenstemming had bereikt. Ongeveer een maand 
voordat Burger zijn eerste brief .als kabinetsforma
teur schreef (1 februari 1973) werd de positie van Ne
derland dus vastgelegd. Op basis van bovengenoem
de onderhandelingen brachten de Amerikanen offer
tes uit (28 maart '73), welke zouden vervallen op 31 
mei '73 voor wat betreft de gronduitrusting en op 28 
februari '74 voor wat betreft de raketten en reserve
delen. 
Bij een bespreking te Brussel op 12 en 13 april was 
gebleken dat de offertes voor West-Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en België aanvaardbaar waren 
en genoemde landen hebben toen dan ook toegezegd 
op korte termijn een beslissing te zullen nemen. Om 
problemen bij het uitblijven van een beslissing in Ne
derland vóór 31 mei te voorkomen, was door de ove
rige landen een vervangend geïntegreerd leversche
ma voor de gronduitrusting opgesteld, waarin Neder
land niet voorkwam. Terwijl dit proces in volle gang 
was, schreef Burger op 12 maart '73 dat de door hem 
gehanteerde programformule luidde: 'Keerpunt '72, 
zoals geactualiseerd bij Memorandum d.d. 9 februari 
1973, alsmede het Program op hoofdzaken van de 
KVP, de ARP en de CHU, voor zover daarmee niet in 
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strijd, .. .'.6 Op het moment dat Den Uyl opkwam 
door de deur links van het midden 7 werd internatio
naal de basis gelegd voor grote problemen binnen het 
latere kabinet-Den Uyl. Op de dag dat het kabinet
Den Uyl werd beëdigd maakte de Britse regering be
kend dat zij besloten had tot aanschaf van de Lance 
over te gaan . 

Interne nota's 
In een tweetal interne nota's heb ik als kersverse 
staatssecretaris Materieel mijn zienswijze toegelicht , 
uitermate verontrust over de richting waarin de be
sluitvorming dreigde te gaan . Die verontrusting was 
gebaseerd op het feit dat enkele leden van de politie
ke leiding van het departement gevoelig bleken te 
zijn voor betogen in de trant van: 'als Nederland niet 
meedoet , valt er een gat' en 'gezien de gedane toezeg
gingen is er geen weg terug'. De volgende citaten uit 
bovengenoemde nota 's mogen mijn standpunt duide
lijk maken . 

• 'In een van de nota's , geproduceerd door officie
ren van het Eerste Legerkorps , komt de volgende pas
sage voor over het aan de orde zijnde probleem: "De 
staven studeren serieus op de vervanging van de Ho
nest John door de Lance . Het bereik van de Lance 
(ruim honderd kilometer) overtreft niet alleen duide
lijk de invloedssfeer van Nederland en het Leger
korps in nucleaire zaken , maar bovendien is het mili
tair-technische vraagstuk van de doelopsporing niet 
aan een oplossing toe . Wat de nucleaire zaken be
treft , mag ook de voorgenomen toevoeging van nu
cleaire capaciteit aan de 155 mm houwitser worden 
genoemd. De uitbreiding van bestaande nucleaire ca
paciteit wettigt de enorme extra kosten niet. Het Eer
ste Legerkorps , mits na gebruik van voldoende poli
tieke waarschuwingstijd tijdig in het operatiegebied 
aanwezig - zal in een conventioneel gevecht ook van 
langere duur ( .. . ) niet worden verslagen. De goede 
uitrusting (alhoewel incidenteel nog niet geheel har
monisch) maakt nucleaire inzet aanvankelijk niet no
dig". Conclusie is duidelijk : uitbreiding nucleaire ca
paciteit ongewenst c.q. niet nodig.' 

• 'Het is met betrekking tot de Lance moeilijk vol 
te houden dat 
a. is· onderzocht of de Legerkorpsen in Centraal
Europa dienen te beschikken over een tactisch kern
wapen als de Lance (ruim 100 km) in plaats van de 
Honest John (35 km), 
b. is onderzocht of het Nederlandse Legerkorps 
dient te beschikken over een wapensysteem als de 
Lance , gezien de taak die het moet vervullen , 
c. is onderzocht of in plaats van samenwerking (bij 
de aanschaf) taakverdeling niet de voorkeur ver
dient .' 

• 'Het is duidelijk dat de regering over het Lance
project een beslissing moet nemen zonder dat wordt 
beschikt over een uitgewerkte visie ten aanzien van 
defensie (Defensienota) . Daar komt bij dat de vorige 
regering de onderhandelingen heeft gevoerd en al na-
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genoeg beëindigd had toen de nieuwe regering aan
trad . Ondanks de vergevorderde staat van de onder
handelingen dient echter ook deze regering zelfstan
dig te beslissen. Het valt niet te ontkennen dat een 
" nee" tegen het Lance-project hard zal overkomen , 
maar een " nee" is ook in dit stadium heel goed moge
lijk . ' 

• 'Buitenlands beleid . 
1. In de VS komt een discussie op gang over de zin 
c.q . onzin van het tactisch nucleair potentieel. Gezien 
deze discussie is het ongewenst op dit moment een in
grijpende verbetering van het nucleair potentieel te' 
ondersteunen . 
2. Gezien de MBFR-onderhandelingen is het onge
wenst de kwaliteit van de tactische kernwapens te la
ten prevaleren boven de kwaliteit. De onderhande
lingsmarge wordt steeds geringer (minder eenheden 
om uit te wisselen tegen bijvoorbeeld tanks) . 
3. Gezien het feit dat de beslissingsmacht over de in
zet van kernwapens in handen van de VS ligt, is het 
logisch dat de eenheden met een nucleaire taak af
komstig zijn en blijven behoren tot de krijgsmacht 
van de VS . 
4. Het is onjuist om , vooruitlopend op de resultaten 
van een studie van het NIVV over de kernwapen pro
blematiek (op verzoek van Buitenlandse Zaken) , 
door vervanging en uitbreiding van de nucleaire capa
citeit strategie en tactiek voor een reeks van jaren 
vast te leggen . 
5. Door de vervanging van de Honest John door de 
Lance en de opvoering van de nucleaire capaciteit 
van de 155 mm houwitser wordt de kwalitatieve wa
penrace zonder noodzaak gestimuleerd'. 

• 'Partijpolitiek. In Keerpunt '72 wordt duidelijk 
gesteld dat de Honest John niet vervangen dient te 
worden'. 

Terug naar één kerntaak 
Tot zover de mei '73-nota 's van mijn hand . Het feit 
dat de aanvoerders van het verzet binnen het Leger
korps tegen de introductie van de Lance de generaals 
Meijnderts en Clumpkens waren , vergemakkelijkte 
de discussie binnen het departement niet . Beiden 
speelden een hoofdrol in wat is gaan heten het 'gene
raalsconflict' . Het was voor velen in die tijd niet een
voudig om personen ep zaken te scheiden , om het 
voorzichtig uit te drukken . Einduitkomst: de tegen
standers van de Lance verlieten de krijgsmacht. Tij
dens de kennismakingsbijeenkomst met de pers op 4 
juni '73 verweet Vredeling het kabinet-Biesheuvel dat 
het zover was gegaan met de onderhandelingen over 
de Lance zonder de Kamer te informeren over de pre
cieze stand van zaken . 'Deze week gaat minister Vre
deling met zijn NAVO-collega's in Brussel praten 
over de aanschaf van de Lance-raketten . .. Nederland 
is formeel nog vrij wat de eindbeslissing betreft , in
formeel zijn wij gebonden , zei de bewindsman . De 
onbekendheid bij de Tweede Kamer wat betreft de 
stand van zaken inzake de voorbereiding van de aan
schaffing van de Lance-raketten , die met atoomkop-
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pen kunnen worden uitgerust , maakte dat het pro
gressief regeerakkoord - Keerpunt '72 - op dit punt 
niet werd geactualiseerd. In het program bleef daar
om staan, dat de Honest John niet door de Lance ver
vangen mag worden .'B Aldus het ANP. Los van de 
vraag of er bij de progressieve drie enige bereidheid 
zou zijn geweest dit programmaonderdeel bij te stel
len in de door het ANP gesuggereerde zin , werd er in 
ieder geval bij de kabinetsformatie niet over gespro
ken als knelpunt , omdat het als zodanig onbekend 
was. Eveneens op deze persconferentie werd door 
een uitspraak van schrijver dezes de basis gelegd voor 
de di cussie over het aantal door Nederland te vervuI
len taken op nucleair gebied. 'Staatssecretaris Ste
merdink sprak er zijn voorkeur voor uit , dat Neder
land op atomair gebied niet alle taken op zich neemt. 
Wij zouden ons moeten beperken tot een bepaalde 
taak , zei hij .' Het Parool gaf de gedachtengang iets 
vollediger weer. 'Staatssecretaris Sternerdink zei in 
dit verband (taakverdeling) nog , dat "wij allen met 
het oog op die taakverdeling ons hebben afgevraagd 
of we niet moeten afzien van nucleaire taken voor de 
Nederlandse strijdkrachten. Alleen om inspraak te 
houden in de nucleaire strategie van de NAVO zou
den wij eventueel één nucleair wapensysteem kunnen 
handhaven" . ' 9 Het heeft tot het eind van de kabinets
periode Den Uyl geduurd voordat bovenstaande visie 
al beleidsdoelstelling kon worden geïntroduceerd , 
uitmondend in de zinsnede 'vanuit het oogpunt van 
rationalisatie en taakverdeling is het naar de mening 
van de Nederlandse regering ook zinvol dat een klein 
land als Nederland afziet van een variëteit van nu
cleaire inzetmiddelen en zich in de toekomst beperkt 
tot één of misschien twee nucleaire terreinen .' 10 In de 
laat te Defensie-begroting die onder verantwoorde
lijkheid van het kabinet-Den Uyl aan de Kamer werd 
aangeboden (1978) werd , in navolging van het gestel
de in de brief van eind '74 aan de Tweede Kamer l1 

nogmaals benadrukt dat het Lance-systeem niet met 
nucleaire ladingen zou worden uitgerust . Zoals be
kend heeft vervolgens minister Scholten (kabinet
Van Agt I) een eind aan het beleid gericht op het 
overhouden van één hooguit twee nucleaire taken ge
maakt, heeft hij geweigerd de studie in het kader van 
de Nuclear Planning Group af te wachten alvorens 
een be lis ing te nemen over de nucleaire taak van de 
Lance en heeft hij het pad voor de introductie van 
krui raketten in Nederland geëffend . Geen wonder 
dat Leurdijk tot de conclusie moest komen dat de rol 
van de kernwapens niet is teruggedrongen en dat het 
tegendeel eerder waar is . Het huidige kabinet-Lub
bers zal dit deel van Leurdijks conclusie nog meer in
houd geven door 'voorlopig' de F-16 en de Orion een 
nucleaire taak te geven . Eind volgend jaar, tien jaar 
na de beëdiging van het kabinet-Den Uyl , zou de si
tuatie wel een zo kunnen zijn dat Nederland geen en
kele nucleaire taak zal hebben afgestoten en dat het 
daarnaast zal hebben ingestemd met de plaatsing van 
kruisraketten. 

Politiek en ambtenaren 
Voren taand relaas maakt duidelijk hoe tot in het 

laatste stadium van de kabinetsformatie '73 de voor
bereidingen voor een ingrijpende opwaardering van 
de nucleaire rol van Nederland zijn doorgegaan . Het 
toen zittende demissionaire kabinet heeft wel een 
uitermate vergaande invulling gegeven aan het stan
daard-koninklijke verzoek 'al het nodige te doen wat 
in 's lands belang gewenst is tot de komst van een 
nieuwe regering' . Een ander aspect dat theoretisch 
een rol zou kunnen hebben gespeeld , is de macht van 
het ambtelijk apparaat. Het staat buiten twijfel dat 
naarmate de kans kleiner wordt dat een bepaalde mi
nister terugkeert , met name omdat een andere poli
tieke combinatie het roer over gaat nemen, zijn in
vloed afneemt . Met betrekking tot de Lance is het 
vermoedelijk niet het ambtelijk apparaat geweest dat 
op centraal en krijgsmachtdeelniveau de beslissingen 
heeft doorgedrukt ; minister en ambtenaren zaten op 
dit punt op één lijn. De lengte van de kabinetsforma
tie gaf de minister alle ruimte beleid te voeren zonder 
verantwoording af te leggen. 
Regeringsbeslissingen worden ambtelijk meestal 
zorgvuldig voorbereid , nationaal en , indien van toe
passing, internationaal. Dit hoeft geen problemen op 
te roepen mits 'vanuit de politiek' maar duidelijke be
leidsdoelstellingen worden aangegeven . Het komt er 
in feite op neer dat de betrokken regering en dan met 
name de betrokken minister moet weten welke koers 
moet worden gevaren . Wordt onvoldoende duidelijk 
welk beleid er moet worden gevoerd , dan is het ge
vaar levensgroot dat de met de beleidsvoorbereiding 
belaste ambtenaren zelf gaan bepalen welke beslis
singen genomen moeten worden . De lengte van de 
kabinetsformatie , een onduidelijk coalitieprogram , 
de benoeming van een onervaren minister, enz . vor
men allemaal factoren die al dan niet in combinatie 
voor kortere of langere tijd veel speelruimte geven 
aan de ambtelijke top. Je zou dan ook verwachten , 
dat er alles aan wordt gedaan om bovengenoemde 
factoren zo min mogelijk tot gelding te laten komen 
en dat er in ieder geval aan wordt gewerkt zo snel mo
gelijk na een kabinetsformatie het primaat van de po
litiek te herstellen . Dat was wèl onder het kabinet
Den Uyl het geval , maar geheel niet onder het eerste 
kabinet-Van Agt. Dit kabinet weigerde de betrokken 
ambtenaren instructies mee te geven toen de voorbe
reiding van het NA VO-dubbelbesluit in twee ambte
lijke werkgroepen van start ging . De regering be
schouwde de voorbereiding als een 'militair-techni
sche exercitie ' . 12 De werkelijke reden was ongetwij
feld dat , zoals bekend , het kabinet het intern en met 
de eigen fracties niet eens kon worden over het te 
voeren beleid . Het resultaat was echter wel dat de 
Nederlandse ambtenaren hun werk moesten doen 
zonder politieke richtlijnen . Deze houding nam het 
kabinet-Van Agt niet alleen in bij de voorbereiding 
van het dubbelbesluit van 12 december 1979 , maar 
ook nadat in voorjaar '81 opdracht was gegeven in 
NA VO-verband de dreiging van de kant van de Sow
jet-Unie opnieuw te evalue ren in het kader van de 
voorbereiding van de onderhandelingen over de mid
dellange afstandsraketten in Europa (de 'eurostrate
gische' wapens als kruisraketten en SS 20) . 
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Een zelfde gebrek aan politieke richtinggeving ken
merkte de opdracht die de ministers van Defensie en 
Buitenlandse Zaken in mei 1981 hun ambtenaren ga
ven om onderzoek in te stellen naar de 'functionele 
behoefte' aan theater-nucleaire wapens. Echter, dit 
verwijt treft niet in de eerste plaats de betrokken be
windslieden van het eerste kabinet-Van Agt - want 
die waren per slot van rekening demissionair - , maar 
aan die van het tweede. Iets zorgvuldiger geformu
leerd: de ministers die het aanging uit het tweede ka
binet-Van Agt namen na de kabinetsformatie van 
ruim drie maanden niet snel genoeg de fakkel over, in 
de zin dat ook toen geen instructies uitgingen hoe die 
studies moesten worden uitgevoerd. De studies wer
den gestart praktisch onmiddellijk na de verkiezingen 
van mei '81 en ook nu weer waren ministers van het 
demissionair kabinet en beleidsambtenaren het waar
schijnlijk eens over de te volgen koers . Gezien de uit
latingen van Van der Klaauw en De Geus op grond 
van ervaringen opgedaan na de start van Van Agt-II 
is er zelfs ruimte voor de veronderstelling dat de be
leidsambtenaren - althans die van Defensie - een 
iets genuanceerdere kijk op de materie hadden dan 
hun 'politieke bazen' . Hoe dan ook , feit is dat ruim 
drie maanden lang de bij de NAVO geaccrediteerde 
ambtenaren vrij spel hadden en dat met het aantre
den van het kabinet Van Agt-II in september '81 daar 
weinig wijziging in kwam. Dat zat hem niet in de 
onervarenheid of ondeskundigheid van de nieuwe be
windslieden voor Buitenlandse Zaken en Defensie. 
Dat lag wederom aan een gebrek aan politieke rich
tingaanduiding. Onderdeel van het regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet was dat een poging moest 
worden ondernomen om de tussen 1977 en 1981 opge
treden machtsverschuiving van Buitenlandse Zaken 
naar Defensie wat terug te draaien. In de formeel in
gestelde stuurgroep zou overleg plaatsvinden op basis 
van kennis van alle beschikbare informatie , het over
leg zou niet alleen coördinerend , maar ook analyse
rend en creatief zijn en in het overleg zouden de 'con
cepties die aan het integrale beleid ten grondslag die
nen te liggen , alsmede de bespreking van mogelijke 
nieuwe initiatieven , aan de orde komen , met inacht
neming van bestaande competenties' . In die stuur
groep kwam de discussie maar moeizaam op gang. 
Van de kant van Defensie werden stukken ingebracht 
die gebaseerd waren op politieke richtlijnen; van de 
kant van Buitenlandse Zaken werden nagenoeg altijd 
puur ambtelijke stukken ter tafel gebracht met als ge
volg dat er wel veel werd gepraat en competenties in 
de gaten gehouden, maar weinig besluiten werden ge
nomen. Eén afspraak werd tijdens het bestaan van de 
stuurgroep wèl nagekomen : het voorzitterschap wis
selde per vergadering. 

Papieren doelstelling 
Samenvattend kan worden gesteld , dat sinds het op
treden van het kabinet-Van Agt-I tot en met dat van 
het interimkabinet-Van Agt-III het Nederlandse 
kernwapen beleid in feite is bepaald door de bij de 
INA VO werkzame Nederlandse ambtenaren onder
steund door hun collega's in Den Haag. In elk geval 
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kan het begin van de 'stuurloosheid' worden gelegd in 
1979. Toen immers deelde Van Agt mee dat het kabi
net voor de voorbereiding van het NA VO-dubbelbe
sluit geen politieke richtlijnen had doen uitgaan. Het 
betrof hier immers een 'militair-technische kwestie '. 
Te veronderstellen dat ook in de periode Van der 
Klaauw-Kruisinga weinig werd gedaan aan bet ver
strekken van politieke richtlijnen , lijkt evenmin erg 
gewaagd. In de daarop volgende periode Van der 
Klaauw-Scholten werd nagelaten om de voorberei
ding van het dubbelbesluit politiek te begeleiden. Mi
nister Scholten toog op pad met de 'vertrekpunten' 
van de CDA-fractie en arriveerde aldus op het beken
de punt van aankomst. Ook het aantreden van De 
Geus als minister van Defensie bracht geen wijziging 
teweeg. En , anders dan het regeerakkoord beoogde, 
heeft ook het kabinet-Van Agt-II deze stuurloosheid 
niet weten op te heffen . 
Leurdijk sluit zijn overzicht van het Nederlandse 
kernwapenbeleid 1973-1980 af met de volgende con
statering: 'Het gaat er nu niet alleen meer om de om
vang en samenstelling van het kernwapenbestand in 
Europa ter discussie te stellen, van wezenlijk belang 
lijkt het de NA VO-strategie opnieuw te bezien als men 
de " rol van de kernw.apens terugdringen" wil. In het 
bijzonder zou het erom moeten gaan welke functie aan 
kernwapens in Europa moeten worden toegekend, op
dat ook het beleid dat gericht is op het terugdringen van 
de rol van de kernwapens een duidelijke richtlijn 
krijgt. '/3 Het nieuwe kabinet-Lubbers moet zijn be
leid terzake nog formuleren . Het wachten is op de 
voor het najaar aangekondigde Defensienota. Maar 
gezien de houding van de nieuwe minister van Bui
tenlandse Zaken , Van den Broek, tegenover de free
ze-resolutie in de Verenigde Naties , en ook gezien de 
hartelijke steun die de nieuwe minister van Defensie, 
De Ruiter, ter gelegenheid van zijn eerste persconfe
rentie na afloop van een vergadering van NA VO-mi
nisters van Defensie aan de huidige NAVO-strategie 
betuigde, bestaat er weinig kans dat Leurdijks wen
sen zullen worden vervuld . Het ziet er naar uit dat de 
geschiedenis van de afgelopen jaren zich zal gaan her
halen . Het 'terugdringen van de rol van de kernwa
pens ' blijft op papier doelstelling van beleid. De uit
komst zal zijn dat het verouderde nucleaire NIKE
systeem voor een bedrag van enkele honderden mil
joenen guldens met de conventionele Patriot-raket 
zal worden vervangen en dat zulks als een groot suc
ces in de strijd tegen de kernwapens zal worden ge
presenteerd . In de Verenigde Naties zal , in een voor
komend geval , wederom een 'progressieve' stemver
klaring worden afgegeven om een Nederlands neen 
tegen een freeze-resolutie wat op te tuigen . Neder
land zal de kwestie van de tactische kernwapens aan 
de orde blijven stellen en - als alternatief - de nood
zaak van conventionele verdediging benadrukken. In 
afwachting van een terugdringing van die kernwa
pens zal Nederland de voorlopig aan de F-16 en Orion 
toegekende nucleaire taken handhaven . Nederland 
zal de noodzaak van ontwapening en wapenbeheer
sing blijven benadrukken. Een te verwachten ja te
gen de plaatsing van kruisrak ketten op Nederlandse 
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bodem zal ook in die termen worden gerechtvaar
digd. Het beleid zal ook dan niet hebben gefaald. De 
uitkomst zal alleen (weer) wat tegenvallen. 

Noten 

1. H. Hansen : De zes atoom taken van Nederland. Am
sterdam, Van Gennep , 1982. 

2. J. H. Leurdijk: Nederland en de rol van de kernwa-
pens. 's Gravenhage, NIVV, 1981. 

3. J . H. Leurdijk: pag. lOl. 
4. Bijv. pag. 18 , 64, e.v ., 102, enz. 
5. Keerpunt '72, blz. 43. 

Bundel over Afrika 

De economische neergang in de eigen omgeving dreigt ons 
steeds meer het zicht te ontnemen op de problemen en ont
wikkelingen in de Derde Wereld. Alsof het een niet met het 
onder, hoe ondoorzichtig soms ook, zou samenhangen. 
Om althans in een deel van deze lacune te voorzien heeft de 
Wiardi Beekman Stichting onlangs een bundel uitgebracht 
met opstellen over Afrika, een werelddeel dat in ons land wel 
het minst bekend is: 

De Smalle Marge van de Onafhankelijkheid. Opstellen over I 
Afrika. Wiardi Beekman Stichting/Uitgeverij Bert Bakker. 
1982. 405 p. Prijs f 34,50. /, 

Formeel zijn de landen van Afrika onafhankelijk. De werke
lijkheid is vaak anders. De koloniale verhoudingen zijn nog 
lang niet uitgewerkt. Bovendien dreigt Afrika steeds meer 
een speelbal te worden in het Oost-West-conflict. 
In dit boek aandacht voor de twee kanten van de Afrikaanse 
Ituatie. Enerzijds een analyse van de verschillende facetten 

van de afhankelijkheid. Anderzijds een standopname van de 
wijze waarop Afrika zich in die samenhang ontwikkelt en on
derontwikkelt: de duale economie, de post-koloniale staat, 
nieuwe kla senverhoudingen, de positie van de vrouwen van 
de nieuwe Afrikaanse elite. 

6 . G . Brautigam: Gedogen schreef hij gaat van au. De 
brieven van kabinetsformateur Mr J. W. Burger. Am
sterdam, 1973, blz. 76. 

7. Idem, blz. 114. 
8. ANP-bericht 1343 d.d. 4 juni 1973. 
9. Het Parool, 5 juni 1973. 

10. Begroting van Defensie 1977, hoofdstuk X, nr. 2 pag. 
4. 

11. Tweede Kamer , '74- '75 , Hoofdstuk X, nr. 7 , blz. 3 
(brief van de staatssecretaris van Defensie). 

12. Tweede Kamer , '79-'80, 2145 (19 december '79) en 
Verslag mondeling overleg d .d. 6 november '79. 

13. J. H. Leurdijk, pag. 103. 

Bijzondere aandacht ook voor de (zelden belichte) Neder
landse relatie met het zwarte continent. Afrika ligt tenslotte 
dichterbij dan wel lijkt. 

De bundel bevat bijdragen van Bob Cohen, Basil Davidson, 
Meine Pieter van Dijk, Johanna Fortuin, Arie Gerla, Peter 
Geschiere, Roeland van Geuns, Klaas de Jonge, Aly Knol, 
Bram van Ojik, Henk Overbeek, Ger van Roon, Bernhard 
Schellenberger, Jan Stoof en Willem Veenstra. De redactie 
werd gevoerd door WBS-medewerker Marnix Krop. 

Uit de recensies: 
.. . Lofwaardig initiatief. Kwaliteit van behoorlijk niveau ... 

(Ferry Versteeg in NRC/Handelsblad) 

... Veruit het beste Nederlandse boek over Afrika. Actueel, 
diepgravend, helder ... 

(Nico Kussendrager in Onze Wereld) 

Korting: lezers van Socialisme en Democratie kunnen de 
Afrikabundel met een korting van 20 procent op de winkel
prijs, dat wil zeggen voor f 27,50, verkrijgen. Hiertoe moeten 
zij dit bedrag overmaken op postgironummer 3479700 t.n. v. 
PvdA-pers, Amsterdam, onder vermelding van de titel. 
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Samenhangend mediabeleid 
zonder voldoende samenhang 

H. Daudt 
Hoogleraar in de 
wetenschap der politiek aan 
de Universiteit van 
Amsterdam. Hij heeft 
bemoeienis met 
mediaproblemen als 
voorzitter van de 
programmaraad van de 
Wereldomroep en als 
voorzitter van het 
stichtingsbestuur van Het 
Parool. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid heeft begin september 1982 een uitvoerig, bijna 
300 pagina's tellend rapport uitgebracht , getiteld Sa
menhangend mediabeleid. Het is in twee opzichten 
een uitzonderlijk rapport in de serie van 24 rappor
ten, die sinds de oprichting van de Raad in 1972 zijn 
verschenen . 
In de eerste plaats is het tot dusverre het enige rap
port van de Raad dat niet op initiatief van de Raad 
zelf tot stand is gekomen , maar dat het gevolg is van 
een adviesaanvrage van de regering , gedaan in maart 
1979. De regering wilde van de WRR: 

• Een uiteenzetting van de mogelijke technische 
ontwikkelingen op middellange termijn van de tele
communicatie , die voor de massamedia van belang 
zijn ; 

• een inzicht in de mogelijke gevolgen hiervan voor 
de pers , voor het omroepbestel en voor mogelijke an
dere vormen van massacommunicatie; 

• een schets van de mogelijke gevolgen voor de sa
menleving in het licht van sociale en culturele ontwik
kelingen; 

.• een uiteenzetting van de overwegingen die tegen 
de achtergrond van deze studie 'in het overheidsbe
leid aandacht verdienen'. 

In de tweede plaats is dit rapport ongewoon, omdat 
het wordt vergezeld door niet minder dan zestien de
len (in een aparte serie) Voorstudies en achtergronden 
mediabeleid, waarvan er inmiddels veertien zijn ge
publiceerd. Deze studies bevatten de resultaten van 
een reeks onderzoeken naar juridische, culturele, po
litieke , economische en technische aspecten van mas
sacommunicatie, die de Raad door deskundige bui
tenstaanders heeft laten verrichten . Door middel van 
deze onderzoeken , aldus het rapport, kreeg de Raad 
zelf de beschikking 'over de jongste gegevens en in
zichten op het terrein van de massamedia en de massa
communicatie en door publikatie van de resul-tatel1 
meent de Raad te handelen 'conform zijn wettelijke 
opdracht tot het verschaffen van wetenschappelijk ge
fundeerde informatie over ontwikkelingen op langere 
termijn en zich ook aldus te kwijten van zijn taak een 
bijdrage te leveren aan de beleidsvorming'. 
Het mediabeleid is voor de overheid een urgente 
zaak. De snelle technische ontwikkelingen, bijvoor
beeld op het gebied van satelliet- en kabelomroep , 
leiden tot problemen die niet meer zijn te vatten in 
het bestaande kader van wettelijke regelingen en 
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vastgelegd beleid en die derhalve tot nieuwe afweging 
van keuzen dwingen . Daarenboven heeft de overheid 
sinds 1967, toen de STER-reclame op de televisie en 
radio werd ingevoerd en kranten en tijdschriften hier
voor een financiële compensatie kregen , een directer 
bemoeienis met gedrukte media . Nu een aantal pers
organen, onder andere door teruglopende conjunc
tuur en verminderde reclame-inkomsten in zijn be
staan wordt bedreigd, komt er een toenemende druk 
op de overheid om de mogelijkheden van steun te 
vergroten. . 

Waarom een samenhangend mediabeleid? 
In het rapport wordt nog eens duidelijk uiteengezet 
waarom de overheid zich niet alleen met radio en te
levisie , maar ook met de gedrukte media moet be
moeien - iets dat voor de burgers , opgevoed met op
vattingen over een vrije pers en afwezigheid van over
heidscensuur, niet steeds vanzelfsprekend is. 
Er wordt aan herinnerd dat historisch gezien het 
grondrecht van de uitingsvrijheid zich heeft ontwik
keld 'uit het afweerrecht tegen de bemoeienis van de 
staat'; dat in het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens en in het internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke vrijheden deze uitingsvrij
heid is uitgebreid tot een recht op informatie van de 
burgers; en dat thans in de literatuur en in regerings
stukken algemeen de gedachte wordt aanvaard dat de 
overheid actief kan optreden ter instandhouding en 
bevordering van de drukpersvrijheid . Een gevarieerd 
informatieaanbod wordt gezien als een noodzakelij
ke voorwaarde voor het functioneren van een demo
cratie . Dit rechtvaardigt actief overheidsoptreden ten 
opzichte van gedrukte media , ondanks het feit dat in 
beginsel de pers opereert in een 'vrij marktstelsel' , 
waarbij het mechanisme van vraag en aanbod de toe
treding en verdwijning van persorganen bepaalt. 

Heel anders is het tot dusverre gesteld met radio en 
televisie, die steeds hebben gefunctioneerd in een op 
publiekrechtelijke basis ingericht systeem. Sinds de 
opkomst van de omroep is de overheid regelend be
trokken geweest bij toetreding tot de ether. De basis 
hiervoor lag in de schaarste aan golflengten , die in in
ternationaal overleg aan landen worden toegewezen ; 
op enigerlei wijze moet de overheid derhalve binnen
lands via een vergunningstelsel de schaarste aan 
zendtijd verdelen. In Nederland is dit aanvankelijk 
geschied op basis van het op de Telegraaf- en Tele
foonwet steunende Radioreglement van 1930, later 
aan de hand van het Overgangsbestel van 1965, dat 
aan de Omroepwet van 1969 voorafging. 
Daarenboven is overheidsbemoeienis met de omroep 



~ng 
leid 
! en 
ier
::ter 
ers
mc
be
ruk 
1 te 

lzet 
te
be
op
ler-

het 
lik
de 

ten 
lke 
rij
de 
gs
;de 
en 
~rd 
lij-
ilO

ten 
( in 
~l', 

en 
op 
de 
Je
sis 
in-
~n; 

~n

an 
ijk 
le
:er 
lat 

ep 

onvermijdelijk omdat, anders dan bij de pers, in het 
algemeen geen individuele betaling van luisteraars of 
kijkers voor onderdelen van het totale radio- en tele
visieaanbod kon worden verkregen . Wie een kiosk 
binnenloopt, kan zijn krant of tijdschrift tegen beta
ling kiezen , wie een radio- of televisietoestel heeft , 
hoeft niet te betalen als hij een ander programma 
aanzet ; radio- en televisieprogramma's zijn collectie
ve goederen. Het betekent dat de overheid bij het 
verlenen van iendmachtigingen een vinger in de pap 
heeft bij de beslissingen over de aard van toelaatbare 
financieringsmiddelen en dat er vijf mogelijkheden 
overblijven voor zendgemachtigden om hun activitei
ten te financieren. De mogelijkheden ter financiering 
zijn: 
1. het via de begroting verschaffen van gelden uit de 
algemene middelen ; 
2. het heffen van een omroepbijdrage van bezitters 
van radio- enlof televisietoestellen; 
3. lidmaatschapsgelden van verenigingen die een 
zendmachtiging krijgen ; 
4. andere inkomsten die de zendgemachtigden heb
ben, bijvoorbeeld opbrengsten uit de exploitatie van 
programmabladen; 
5. opbrengsten van uit te zenden radio- en televisie
reclame. 

In Nederland waren de financieringsbronnen van de 
omroep aanvankelijk de lidmaatschapsgelden en an
dere inkomsten van de zendgemachtigde omroepver
enigingen , sinds de oorlog zijn daar luisterbijdragen 
en met de invoering van de televisie kijkgelden aan 
toegevoegd en van 1967 af zijn daar nog eens bijgeko
men de opbrengsten van de reclame die door de 
Stichting Etherreclame (STER) wordt verzorgd. Met 
dit financieringssysteem bezit Nederland een tussen
positie in de scala van mogelijkheden waaruit een 
overheid kan kiezen bij het binnenlands verdelen van 
de (schaarse) zendtijd. Aan de ene kant is een uiter
ste mogelijkheid dat een overheid besluit de omroep 
uit de algemene middelen te financieren , eventueel 
aangevuld met een omroepbijdrage van toestel bezit
ters; de neiging zal dan groot zijn een min of meer ge
monopoliseerde staatsomroep of nationale omroep 
in het leven te roepen, zoals in Frankrijk het geval is. 
Een ander uiterste is dat zendgemachtigden geheel 
zelfstandig voor het geld moeten zorgen via reclame
inkomsten. Een van de varianten van een dergelijke 
commerciële televisie is dat adverteerders zelf de kos
ten van programma's voor hun rekening nemen 
(sponsored programs), een systeem dat in de Ver
enigde Staten is ingevoerd. 

De Nederlandse tussenpositie is uniek in de wereld. 
Zij dankt haar ontstaan aan de verzuilde samenleving 
van de jaren dertig , waardoor omroepverenigingen 
op levensbeschouwelijke basis als zuilenorganisaties 
grote aantallen leden konden verwerven uit de sterk 
ge egmenteerde bevolkingsgroepen. Een van de re
denen waarom dit systeem nog kan voortbestaan , on
danks de ontzuiling sinds de jaren zestig en de toela
ting van zendgemachtigden als Tros en Veronica , die 

geen wortels hadden in de verzuilde samenleving, is 
het programmablad. Luisteraars en kijkers zijn na
melijk praktisch gedwongen lid te worden van eniger
lei zendgemachtigde organisatie omdat deze het , 
thans sterk omstreden , auteursrecht hebben op de 
programmagegevens. Daarom mogen uitsluitend de 
omroepen in hun bladen volledige programmaover
zichten publiceren - een gang van zaken die in toene
mende mate door dag- en weekbladen wordt aange
vochten. 
Uit deze organisatie- en financieringsstructuur blijkt 
dat er op twee terreinen een directe spanningsrelatie 
in Nederland is tussen de omroep en de pers: in de 
eerste plaats al vanouds op het gebied van de pro
grammabladen, die met de overige gedrukte media 
concurreren op de advertentiemarkt. Hun redactio
nele kolommen bieden bovendien een produkt aan 
waartegen andere gedrukte media niet kunnen con
curreren: de volledige programmaoverzichten op 
de publikatie waarvan zij het monopolie hebben. Tot 
voor kort bestond er bovendien tussen programma
blad en omroep een dubbele koppeling. Men kon al
leen lid zijn van een omroeporganisatie als men te
vens een abonnement had op een omroepblad - een 
koppeling die enige jaren geleden is opgeheven. Een 
andere koppeling bestaat nog steeds: iedereen die 
abonnee is op een omroepblad , is ook lid van de om
roepvereniging. Men kan nu dus lid zijn zonder abon
nement, maar geen abonnement op een programma
blad hebben zonder lid te zijn van de omroepvereni
ging. 
Sinds 1967 bestaat er een tweede spanningsrelatie 
tussen omroep en pers , doordat reclame op radio en 
televisie is ingevoerd. Kranten en tijdschriften kre
gen toen gedurende een aantal jaren van de overheid 
financiële compensatie voor gederfde reclame-in
komsten; nadien kwam er een beleid voor in de plaats 
dat direct gericht is op afzonderlijke persorganen die 
door de ontwikkelingen in moeilijkheden waren ge
raakt. Deze spanningsrelatie tussen pers en omroep 
maakt duidelijk waarom de overheid een samenhan
gend mediabeleid moet voeren: publiekrechtelijke 
regelingen van de overheid ten opzichte van de om
roep hebben neveneffecten voor de in de marktsector 
opererende gedrukte media. Reclamegelden kunnen 
daardoor worden weggezogen van de gedrukte me
dia, als gevolg waarvan de pluriformiteit van de pers 
in gevaar kan komen - een pluriformiteit die door de 
overheid als een noodzakelijke voorwaarde voor het 
functioneren in een democratie wordt beschouwd en 
ter handhaving waarvan de overheid erkent mede een 
verantwoordelijkheid te hebben . 
Enkele cijfers laten zien welke belangen hierbij op 
het spel staan. Bij de afzonderlijke omroeporganisa
ties bestaat een derde tot de helft van de inkomsten 
uit hun aandeel in de omroepbijdrage, inclusief hun 
STER-aandeel , eveneens ongeveer een derde uit de 
lidmaatschapsgelden van de leden en bijna dertig 
procent (AVRO) tot zeven procent (VPRO) uit 'ove
rige inkomsten' , waarachter onder meer de adverten
tieopbrengsten van de programmabladen schuil 
gaan. Maar bij alle omroepen worden de inkomsten 
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uit contributies en de overige inkomsten volledig be
steed aan het in stand houden van de organisaties en 
aan het uitgeven van de programmabladen: alleen het 
aandeel van een derde tot de helft uit omroepbijdra
gen en STER-reclame wordt aan programma's be
steed. 
De inkomsten van de omroep als geheel, inclusief de 
NOS die ook verantwoordelijk is voor alle technische 
apparatuur, waren voor 1981 begroot op achthon
derd miljoen gulden , waarvan 571 miljoen uit luister
en kijkgelden, 205 miljoen uit de netto-opbrengst van 
de STER-reclame. In 1979 waren de totale reclame
bestedingen in Nederland ruim 3,7 miljard gulden, 
daarvan ging onder andere ruim 1,1 miljard gulden 
naar de dagbladen, 542 miljoen naar huis-aan-huis
bladen, 334 miljoen naar publiekstijdschriften en 219 
miljoen naar de STER. Het miljard dat naar de dag
bladen ging, betekende bijna zestig procent van de in
.komsten van de dagbladen; de rest van de dagbladin
komsten kwam uit abonnementsgelden en losse ver
koop. Dit houdt in dat de adverteerders per abonnee 
een 'subsidie' gaven die bijna anderhalf maal zo hoog 
is als de abonnementsprijs. 

Dit wankele evenwicht tussen omroep en pers wordt 
aangetast door nieuwe technische ontwikkelingen, 
waarvan in het WRR-rapport een uitstekend beeld 
wordt gegeven. 
In de eerste plaats is de schaarste aan golflengten aan
zienlijk verminderd doordat veel meer frequenties 
dan voorheen kunnen worden benut en vele daarvan 
voornamelijk geschikt zijn voor beperkte versprei
dingsgebieden. In de tweede plaats is er de ontwikke
ling van de televisiekabelnetten. Via de kabel kan 
men thans technisch al achttien en binnenkort dertig 
tv-programma's doorgeven en zesentwintig FM-ra
diokanalen. Op die manier kunnen vele buitenlandse 
programma's, eventueel afkomstig van communica
tiesatellieten, de luisteraar en kijker bereiken. Op 
het ogenblik is Nederland na België het dichtst beka
belde land van Europa: zestig procent van de televi- ' 
siehuishoudingen is aangesloten op een kabelnet. 
Het verzadigingspunt zal in 1985 worden bereikt, 
wanneer vijfentachtig procent van de woningen zal 
zijn aangesloten . De kabel kan uiteraard ook benut 
worden voor lokale radio en televisie, maar daarnaast 
zijn er nog meer mogelijkheden die de grenzen tussen 
omroep en gedrukte media qua organisatie- en finan
cieringsstructuur doen vervagen. 
Ten eerste maakt de kabel abonnee-tv mogelijk. Men 
kan kanalen slechts toegankelijk maken voor diege
nen die daar afzonderlijk voor betalen. Ten tweede is 
via de kabel geïndividualiseerde informatievoorzie
ning mogelijk, zoals nu al bij Viditel en teletekst het 
geval is, maar niet onmogelijk is het op den duur het 
dagblad als 'kabelkrant' in huis te krijgen. 

'Een vrijmakend beleid' 
Hoe moet volgens de WRR de overheid op deze ont
wikkelingen reageren? Een mogelijkheid is 'een 
conserverend beleid, louter gericht op behoud van het 
bestaande mediabestand. Nog daargelaten of zulks op 
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langere termijn mogelijk is, zou zo een beleid, ter 
handhaving van de status quo, tekortschieten wat be
treft het bevorderen van in alle genoemde opzichten in
teressante nieuwe ontwikkelingen'. 

Twee argumenten derhalve tegen een conserverend 
beleid, namelijk de onmogelijkheid en de onwense
lijkheid . Inderdaad lijkt het mij een illusie te menen 
het bestel te kunnen afschermen van technische en 
economische ontwikkelingen die mogelijk zijn. Zij 
zetten zich door, als het njet legaal kan dan illegaal. 
Verzet tegen reclame in de omroep twintig jaar gele
den heeft niet kunnen verhinderen dat mede via 
zendschepen en televisie-eilanden reclame in de lucht 
kwam, het bestel zich toen moest aanpassen en de na
zaten van de illegale zenders als Tros en Veronica 
deel zijn gaan uitmaken van een aangepast bestel. 
Nieuwe technische en economische mogelijkheden 
worden nu benut door radio- en televisiepiraten. Uit 
een door Intomart in opdracht van de WRR uitge
voerd onderzoek blijkt , dat er in oktober 1981 tussen 
de 3000 en 4000 radiopiratenstations in de lucht zijn 
geweest, voornamelijk op de FM-band. En vooral 
zijn sinds 1980 in groten getale televisiepiraten via de 
kabel ingebroken met hun eigen lokale , commerciële 
tv-programma's. 
Niet alleen de onmogelijkheid ook de onwenselijk
heid van een restrictief beleid wordt door de Raad 
sterk benadrukt. 
Op bladzijde 211: 'In dit rapport wordt gekozen voor 
een verruiming van mogelijkheden voor de marktcon
forme exploitatie zonder daarmee de reële verworven
heden van het publieke bestel aan te tasten.' 
Op bladzijde 223: 'Ervan uitgaand dat niet onnodig 
restrictief beleid mag worden gevoerd - dat derhalve 
zoveel mogelijk datgene tot ontwikkeling moet komen 
wat in potentie aanwezig is - is er reden het omroepbe
stel opnieuw te bezien.' 
Op dezelfde bladzijde staat: ' ... hoe te bevorderen dat 
een zo rijk mogelijk dienstenaanbod in stand blijft, res
pectievelijk tot stand komt, onder handhaving van ver
worvenheden uit het verleden, indien hiervoor een reë
le bestaansgrond aanwezig blijft.' 
En: 'De Raad kiest derhalve voor een vrijmakend be
leid. Overheidsinterventie is slechts gelegitimeerd in
dien anders onvervangbare functies ver/oren dreigen te 
gaan. ' 
De onzichtbare hand van het raadslid Arie van der 
Zwan lijkt hier duidelijk zichtbaar. 

De centrale, hieruit voortvloeiende beleidssuggestie 
van de Raad is dan ook: ' ... dat het huidige, zeer res
trictieve beleid ten aanzien van de mogelijkheden die 
kabeltransmissie biedt, moet worden gewijzigd. In zo
verre als het openen van deze mogelijkheden gevestig
de posities bedreigt welke de overheid voorwerp van 
zorg behoren te zijn (lees van de gedrukte media, 
H. D.) , adviseert de Raad oplossingen liever te zoeken 
in deelname door betrokkenen aan de nieuwe ontwik
kelingen dan in compensatie enlof subsidieverlening. 
Overheidssteun kan worden verleend ter bevordering 
van transities en tot herstel van rentabiliteit. In het alge-
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meen zal echter het regeneratie vermogen van het be
drijfsleven, indien dit de kansen krijgt zichzelf waar te 
maken, betere mogelijkheden bieden, ook tot behoud 
van pluriformiteit, dan vèrgaande overheidsinmen
ging.' 
En men vervolgt: 'De internationale ontwikkelingen 
laten naar de mening van de Raad ook weinig ruimte 
om het anders te doen, zowel in verband met onbe
heersbaarheden (bijv . rechtstreekse ontvangst van bui
tenlandse programma's) als omdat andere culturele en 
industriële achterstanden dreigen .' 

Dit leidt onder andere tot de volgende concrete aan
bevelingen: 

• Instelling van nieuwe regionale omroepen, via re
gionale zendmachtigingen en de NOS zoals ook nu 
het geval is , is slechts gerechtvaardigd indien de be
woners van een bepaalde regio er behoefte aan heb
ben . Reclame is niet toegestaan, financiering uit de 
huidige omroepmiddelen, eventueel aangevuld met 
regionale opcenten. 

• Over lokale radio-omroep via de ether wordt per 
gemeente beslist op basis van algemene richtlijnen in 
de omroepwet. Reclame is niet toegestaan, financie
ring dient te geschieden uit plaatselijke donaties en/of 
subsidies van gemeentewege. 

• De individuele ontvangstvrijheid dient te worden 
gewaarborgd en daarom worden antenneverboden 
en een doorgifteverbod van op Nederland gerichte tv
reclame afgeraden. 

• Lokale televisieomroep via de kabel kan, indien 
de gemeenten dit wensen , tot ontwikkeling komen 
volgens algemene richtlijnen van de minister van 
CRM. Financiering moet geschieden via reclame die 
een plaatselijk karakter dient te hebben waarbij lan
delijke adverteerders worden geweerd. De gemeente 
verleent concessies aan kandidaten voor de exploita
tie. 'Participatie van (pers)uitgevers is dus mogelijk', 
aldus de Raad . 

• Bij een mogelijke ontwikkeling van abonneetele
visie geschiedt de financiering uit abonnementsgel
den, maar is in beginsel ook reclame toegestaan. 

Deze lijn-Van der Zwan om het zo maar te noemen , 
waarin de onmogelijkheid èn de onwenselijkheid van 
een restrictief beleid centraal staan, lijkt mij juist en 
de hiervoor vermelde concrete aanbevelingen 
vloeien daar als het ware uit voort en lijken mij even
eens terecht. 

Consequenties 
Bedenkelijk en vager worden echter de aanbevelin
gen ten aanzien van het bestaande landelijke om
roepbestel en ten aanzien van een pers beleid. Men 
gaat er wat betreft de omroep van uit dat het over
heidsbeleid gericht dient te zijn 'op handhaving van 
een publiekrechtelijk bestel, dat de maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke verscheidenheid 
weerspiegelt' . 
Maar de aanbevelingen die men doet om dit doel te 
realiseren , maken een nogal flodderige indruk. Ter
wijl de eerder vermelde voorstellen tot een 'vrijma
kend beleid' een duidelijke relatie hebben met de 
zich ontwikkelende technische mogelijkheden in bin
nen- en buitenland, is er in de voorstellen met betrek
king tot 'het omroepbestel' nauwelijks een samen
hangende visie te ontdekken. Het lijkt een samen
raapsel van politieke compromissen op basis van de 
toevallige standpunten van de raadsleden; de aanbe
velingen worden nauwelijks beargumenteerd. 
Men stelt voor het abonnement op het programma
blad niet langer te koppelen aan het lidmaatschap; le
den zullen een reële contributie, los van het program
mablad, moeten betalen . Daardoor zal men niet 
meer via programmabladen leden en daarmee zend
tijd kunnen krijgen , maar men zal de eigen 'maat
schappelijk-culturele pretentie' moeten profileren. 
Omdat de ledentallen van de omroepen hierdoor wel 
zullen dalen, zullen er nieuwe getalscriteria moeten 
worden gesteld. Daarenboven moet de zendgemach
tigde bijdragen aan de 'verscheidenheid van het om
roepbestel' en daarvoor dient de 'pluriformiteitseis 
van artikel 13 lid 3 van de bestaande omroepwet' voor 
zover nodig meer operationeel te worden gemaakt. 
De zendtijd dient slechts degressief toe te nemen 
naarmate het ledenaantal groeit. Niet erg veel nieuws 
dus, al kan men zich afvragen tot hoeveel willekeur 
de meer operationeel gemaakte pluriformiteitseis 
kan leiden. Er zit trouwens nog iets vreemds in. Aan 
de ene kant verwacht men van de ontkoppeling van 
het programmablad dat de omroepen zich duidelijker 
in hun verscheidenheid zullen moeten profileren om 
leden te trekken , maar aan de andere kant vertrouwt 
men het niet helemaal en wordt een nadere toetsing 
van de pluriformiteitseis nodig geacht. 

Vervolgens gaat men er dan weer van uit dat 'het 
duurzaam mobiliseren van aanhang een profilering 
zal vergen met een duidelijke identiteit' en dat derhal
ve 'het volledig-programmavoorschrift vervallen of 
ten hoogste beperkt (kan) worden tot een aanwijzing 
aangaande het minimumpercentage informatipve pro
gramma's'. Het blijft voor mij onduidelijk waarom 
dit volledige programmavoorschrift kan vervallen 
(niets is aardiger en eenvoudiger om de eigen identi
teit van omroepen vast te stellen dan een vergelijking 
van de wijze waarop de verschillende clubs de pro
grammaonderdelen invullen). 
Vreemd is ook dat men bij een beschouwing over 
knelpunten in het huidige landelijke omroepbestel 
niets zegt over de NOS , dit machtige bureaucratische 
apparaat dat functioneert als monopolistisch bedrijf 
voor de technische voorzieningen en dat als program
maorganisatie permanent in concurrentie is met de 
omroepen die mede in het NOS-bestuur zitting heb
ben. Maar via een omweg wordt duidelijk dat men 
het niet erg begrepen heeft op de NOS, want met het 
voorstel van een 'derde programma' wordt in feite de 
NOS als programmamaker ondermijnd. Dat derde 
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programma wordt nodig geacht voor ' ... functies die 
bij de omroeporganisaties, die een afspiegeling vor
men van maatschappelijke stromingen, onvoldoende 
aan bod komen door de voor hen bestaande relevantie 
van kijkdichtheid, ledental en onderstreping van eigen 
identiteit. De functies van dit programma zijn vooral 
van expressieve en informatieve aard. Te denken is aan 
hoogwaardige produkties - ook van eigen bodem -
op het gebied van cultuur (zowel kunst als amusement) 
en wetenschap, aan ontmoetingsprogramma's en aan 
programma's waar het geluid van groepen aan bod 
kan komen die niet in het bestel zijn gerepresenteerd'. 
Dat programma mag echter 'niet ontaarden in een cul
tureel reservaat, het moet juist bijdragen aan een hori
zonverruiming voor velen' en het kan door die 'cul
tuurscheppende functie ' een 'positieve uitstraling heb
ben naar de identiteitsomroepen'. 

Wie op grond van deze omschrijving mocht denken 
dat het hier gaat om een precisering van een nu al be
staande taak voor de NOS , heeft het mis. Er moet een 
nieuwe stichting voor in het leven worden geroepen 
waarin niet , zoals thans bij de NOS het geval is , potte
kijkers van de omroep zitting hebben , en van de zes
tien uur zendtijd per week voor dit programma moet 
negen uur aan de zendtijd van de NOS worden ont
trokken 'in de sfeer van achtergrondinformatie, kunst 
en drama'. 
Er is veel kritiek uit te oefenen op het bestaande om
roepbestel en op de positie van de NOS daarin. Maar 
het is weinig elegant om de keuze voor een geheel 
nieuwe stichting in het bestaande omroepbestel en de 
uitholling van de NOS met één zin in een rapport van 
275 bladzijden af te doen , zoals op bladzijde 222. 'Bij 
uitbreiding van de NOS rijst wel de vraag of de institu
tionele structuur wel voldoende de onafhankelijkheid 
waarborgt, die het hier bedoelde programma-aanbod 
bij uitstek eist. ' 

Bij mij rijst dan de vraag of het niet bij uitstek mede 
een taak van de WRR was geweest om precieze aan
bevelingen te doen voor een verbetering van de insti
tutionele structuur van de bestaande landelijke om
roep. Voor de financiering van deze landelijke ether
omroep wordt aanbevolen de omroepbijdrage, die 
vergeleken met andere landen laag is, 'structureel te 
verhogen' en de inkomsten uit de STER te vergroten . 

Niet alleen ten opzichte van de bestaande landelijke 
omroep zijn de aanbevelingen vaag, gegeven de door 
de WRR geuite voorkeur voor een vrijmakend be
leid, dat aangevuld moet worden met maatregelen ter 
voorkoming dat 'andere onvervangbare functies ver
loren dreigen te gaan'. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de pers. Er wordt op
gemerkt' dat de overheid, ook indien zij in beginsel het 
marktbestel voor de pers intact wil laten, toch kan wor
den geconfronteerd met de wenseltjkheid van interven
tie ten gunste van sommige persorganen, die zeer 
waardevol zijn uit een oogpunt van mediapluriformi
teit' . 
Die interventie mag naar de mening van de WRR niet 

12 

het karakter krijgen van permanente steun aan nood
lijdende persorganen in de vorm van blijvende ver
liescompensatie. Als bezwaren tegen een dergelijke 
oplossing worden onder andere genoemd de hieruit 
voortvloeiende concurrentievervalsing, verstarring 
door onvoldoende prikkels zich aan te passen aan ge
wijzigde omstandigheden en het feit dat krachtens ar
tikel 7 van de grondwet en artikel 10 van het Euro
pees Verdrag voor de rechten van de mens , de over
heid niet direct of indirect zou mogen bepalen op wel
ke wijze uitingsvrijheid wordt gebruikt. Daarentegen 
meent de WRR dat 'in eerste instantie moet worden 
gekoerst op het vermogen van bedrijven zichzelf aan te 
passen aan nieuwe omstandigheden'. 
Dat heeft de pers in het verleden ook gekund en de 
overheid zou daarbij , aldus de WRR, de helpende 
hand kunnen bieden door uitgevers mogelijkheden te 
bieden bij invoering van abonnee-tv, kabelkrant en 
lokale kabel-tv. Op die manier zou het verlies aan re
clame-inkomsten bij kranten worden gecompenseerd 
door inkomsten uit kabelreclame. 
Directe steun in het bijzonder voor dagbladen en 
eventueel voor opiniebladen zou slechts een aanvul
lend en tijdelijk karakter moeten hebben. De beste 
manier is , naar de mening van de Raad , het voorstel 
van het Bedrijfsfonds voor de Pers betreffende het 
'gericht-generiek beleid' . Dat voorstel beoogt' over
heidssteun te verstrekken die in beginsel voor alle pers
organen in gelijke omstandigheden geldt'. 

Uitgewerkt komt het er op neer dat verliesgevende 
kranten alleen voor steun in aanmerking komen als 
zij een oplage hebben van minder dan 150 000 en bo
vendien een grote geografische spreiding van hun le
zerskring. Alleen die bladen krijgen voor maximaal 
drie jaar compensatie voor hooguit driekwart van het 
geleden verlies en dan nog alleen als zij een plan heb
ben opgesteld voor de structurele verbetering van 
hun exploitatiepositie. De Raad zegt dat 'deze rege
ling het inderdaad waard lijkt in de praktijk te worden 
beproefd'. 
En dat is het dan voor wat de pers betreft . 

Minderheidsrapport 
Mijn indruk is dat de WRR terecht kiest voor een 
'vrijmakend beleid' en laat zien, aan de hand van een 
uitstekend overzicht van de stand van zaken op het 
ogenblik , dat er niet veel anders opzit. De voorstellen 
die moeten voorkomen dat dit 'vrijmakend beleid' de 
pluriformiteit van de bestaande (dagblad)pers en om
roep aantast, lijken echter innerlijk tegenstrijdig en 
onvoldoende. 
Het zijn vooral de uit dit beleid voortkomende en 
naar mijn mening onvoldoende doordachte nevenef
fecten (door Van der Zwan terecht gepropageerd) 
waartegen de minderheidsnota, die aan het rapport is 
toegevoegd, zich richt. Deze minderheidsopvatting 
krijgt extra gewicht doordat deze afkomstig is van H. 
A. van Stiphout, voorzitter van de werkgroep die het 
rapport voor de Raad heeft voorbereid. Op vier be
langrijke onderdelen heeft Van Stiphout zich niet 
met de aanbevelingen en conclusies kunnen vereni-



)

r
e 
it 
g 
!-

r
l

r
I
n 
n 
'e 

e 
e 
e 
n 
:-

d 

n 

e 
:1 

s 

gen. In de eerste plaats heeft hij bezwaar tegen lokale 
kabeltelevisie op basis van een concessiesysteem. Hij 
acht het in tegenstelling tot de Raad onwaarschijnlijk 
dat persondernemingen via een dergelijke concessie 
compensatie zouden kunnen vinden voor verlies aan 
reclame-inkomsten. Wie garandeert dat juist de be
nadeelde persondernemingen goed zijn uitgerust om 
televisieprodukties te realiseren? Bovendien vindt hij 
het irreëel van de Raad om aan te bevelen dat op lo
kale kabeltelevisie slechts plaatselijke reclame, dus 
voornamelijk door plaatselijke detaillisten, mag wor
den gemaakt. Terecht naar mijn mening verwacht hij 
dat in de kortste keren plaatselijke netten binnen zo
geheten verzorgingsgebieden zullen worden gekop
peld en dat op die manier het land overdekt zal wor
den met televisienetten per verzorgingsgebied , die 
met elkaar een nationale dekking geven voor recla
meboodschappen . Op die manier zal er, aldus Van 
Stiphout, op legale wijze een landelijk commercieel 
televisiesysteem tot ontwikkeling komen, dat direct 
concurreert met het publieke omroepbestel en dat 
meer aan reclame wegzuigt van gedrukte media dan 
men met het voorstel beoogt. 
'Lokale kabeltelevisie zal op deze wijze veel verder
gaande dan plaatselijke gevolgen hebben, terwijl het 
slechts als een plaatselijke activiteit zou zijn bedoeld. ' 

In de tweede plaats tekent Van Stiphout bezwaar aan 
tegen de suggestie om reclame toe te staan bij de mo
gelijke ontwikkeling van abonneetelevisie. Naar zijn 
mening zal dit medium een grote vlucht kunnen ne
men en geen reclame nodig hebben om tot rendabele 
exploitatie te komen . Een voordeel van het weren 
van reclame acht hij, dat op die manier het aanbod 
van abonneetelevisie zich kan ontwikkelen overeen
komstig de reële vraag ernaar. Het betekent dat de 
abonnee niet 'gesubsidieerd' wordt door reclame, 
zoals thans bij gedrukte media het geval is. Wanneer 
men wel reclame zou toelaten bij abonneetelevisie , 
zou dit er volgens Van Stiphout toe leiden dat recla
megelden worden onttrokken aan de publiekstijd
schriften en de STER. 
Nadrukkelijk wijst hij er op dat zijn opvatting in
houdt dat de overheid een actiever samenhangend 
mediabeleid dient te voeren. Men creëert dan immers 
' . . . afzonderlijke regimes voor de diverse nieuwe me
dia en bepaalt aldus de condities waaronder deze geëx
ploiteerd mogen worden. De overheid doet dit tenein
de die media, die zonder reclame niet kunnen bestaan, 
de mogelijkheid te bieden om überhaupt op basis van 
zelffinanciering te kunnen functioneren '. 

Een derde kritiekpunt van Van Stiphout betreft het 
derde programma , dat in het voorgaande ook al is 
voorzien van een aantal vraagtekens. Hij meent dat 
het voorstel prematuur is, omdat men eerst maar eens 
moet kijken hoe het voorgestelde nieuwe omroepbe
stel gaat werken; dat het, zo het al nodig blijkt te zijn , 
onder verantwoordelijkheid van de NOS zou moeten 
komen en dat de hele gedachte 'om met een derde pro
gramma een afzonderlijke zendgemachtigde zonder 
leden te introduceren' niet te rijmen valt met de overi-

ge aanbevelingen met betrekking tot de omroep. 
Tenslotte heeft Van Stiphout bezwaar tegen het voor
gestelde steunbeleid voor de pers. Hij acht het onjuist 
om gezien de beperkte financiële middelen voor 
steun 'eventueel' ook opiniebladen hiervoor in aan
merking te laten komen. 'Concentratie van overheids
beleid op uitsluitend de categorie dagbladen wordt ge
rechtvaardigd door de functie van deze persorganen 
voor de werking van de politiek-democratische institu
ties. Dagbladen vervullen deze functie ten aanzien van 
praktisch alle burgers.' 
Daarnaast is hij van oordeel dat de positie van de lan
delijke dagbladen wel eens zo ongunstig kan worden 
dat tijdelijke steun tekort schiet. 'Hoewel er aan het 
bieden van permanente steun bezwaren van verschil
lende aard kleven (zoals in het rapport uiteengezet) is 
het inzicht in de feitelijke beleidsmogelijkheden van 
permanente steun en de repercussies daarvan op de be
drijfsvoering te gering om deze vorm van steun defini
tiefvan de hand te wijzen. ' Van Stiphout adviseert een 
nader onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden 
van permanente steun. 

Aanvullende kanttekeningen 
Drie zaken moeten mij nog van het hart in deze be
schouwingen over het WRR-rapport. 
Ten eerste heb ik als voorzitter van de programma
raad van de Wereldomroep er uiteraard op gelet of 
deze omroeporganisatie wordt vermeld. Slechts een
maal viel de naam en wel op bladzijde 127, waar de 
Wereldomroep en de NOS als enige omroeporganisa
ties worden genoemd die reservefondsen mogen vor
men . Het lijkt mij juist dat er verder geen aandacht 
wordt besteed aan de Wereldomroep, omdat deze 
zich niet tot mediagebruikers in Nederland zelf richt. 
De Wereldomroep had echter wel degelijk in de be
schouwingen kunnen worden betrokken bij de alge
mene uiteenzettingen over voor- en nadelen van fi
nanciering uit de algemene middelen dan wel uit luis
ter- en kijkgelden. Op bladzijde 226-227 wordt opge
merkt dat bijna iedereen radio en televisie heeft, der
halve bijna ieder huishouden luister- en kijkgeld be
taalt , en dit op zichzelf een reden zou kunnen zijn de 
financiering uit de belastingpot (de algemene midde
len) te betalen. Terecht verzet de Raad zich hiertegen 
met als argument dat dan: 'De gedachte dat omroep
diensten een prijs hebben wordt overboord gezet, en 
daarmee deze allokatiebevorderende functie. Het is 
juist deze functie die in die toekomst wellicht meer ac
cent nodig heeft. ' 
Aan de ervaringen met de Wereldomroep had de 
Raad nog een extra argument tegen financiering uit 
de algemene middelen kunnen ontlenen. De Wereld
omroep is in de jaren zeventig enige tijd niet gefinan
cierd uit de omroepbijdragen , maar uit de algemene 
middelen. Het resultaat was ieder jaar touwtrekken 
met CRM over de omvang van de begrotingspost , die 
binnen de begroting van CRM moest concurreren 
met uitgaven voor alle andere activiteiten van CRM 
en ieder jaar onzekerheid binnen het bedrijf op hoe
veel geld men na dit politieke proces kon rekenen. 
Men stelle zich voor dat op die manier de binnenland-
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se omroep zou moeten worden gefinancierd. Ieder 
jaar Kamerdebatten bij de begroting over het bedrag 
dat naar de omroep moet en dat moet worden afge
wogen tegen alle overige overheidsuitgaven. Er is 
weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat bij der
gelijke jaarlijks terugkerende debatten de inhoud 
van de omroepprogramma's niet buiten schot zal blij
ven en de kans voor politieke beïnvloeding van de 
programma's levensgroot wordt. 

Een tweede punt is dat in dit overzicht vooral is inge
gaan op de nieuwe toekomstige ontwikkelingen , op 
de organisatie en op de financieringsmogelijkheden 
van de diverse media en op de rol die de overheid 
daarbij kan en moet spelen. Het grootste deel van het 
rapport gaat inderdaad over deze problemen , maar 
daarnaast is er ook een hoofdstuk gewijd aan de 'so
ciaal-culturele aspecten' van de media en door het ge
hele rapport heen borrelt af en toe een zinnetje op 
over 'cultuurpolitieke doelstellingen ' . 
In het hoofdstuk over sociaal-culturele aspecten 
wordt onder andere een overzicht gegeven van theo
rie en onderzoek betreffende de invloed van de mas
samedia op houdingen en handelingen van de men
sen. Het speelt bij de aanbevelingen verder geen rol 
omdat in het rapport terecht wordt geconcludeerd : 
'Aan de huidige inzichten over de sociaal-culturele ge
volgen zijn immers geen dwingende argumenten pro of 
contra bepaalde beleidskeuzen te ontlenen. ' 

Met de 'cultuurpolitieke doelstellingen' ligt het iets 
anders. Voorstudie nummer 10 voor het WRR-rap
port gaat over mediabeleid en cultuurbeleid; het telt 
bijna 200 pagina's en is geschreven door W. P. Knuist 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau . Het is te ho
pen dat aan deze grondige studie nog eens apart aan
dacht wordt besteed in een beschouwing over cul
tuurpolitiek in Nederland. De wijze waarop dit mate
riaal in het WRR-rapport is verwerkt , is echter nogal 
schraal, clichématig en willekeurig. Zonder omhaal 
wordt geponeerd dat de overheid cultuurpolitiek 
dient te bedrijven 'gericht op het in stand houden en 
bevorderen van culturele waarden'. Maar vervolgens 
gaan er allerlei onderscheidingen van cultuurcatego
rieën in een zo bonte reeks over de tafel , dat twijfel 
gerechtvaardigd is of over deze zaken wel serieus is 
nagedacht. Wij komen 'expressieve functies van de 
media ' tegen , zoals 'voordracht/verhalen , drama! 
theater , muziek', 'hoogwaardige culturele uitingen ' 
die veelal aangewezen zijn op 'minderheden, of het 
nu gaat om theaterprodukties of om popmuziek' 
(kennelijk geschreven toen Van der Louw nog minis
ter van CRM was); 'kunst en drama'. 
Vooral dat drama zit de WRR hoog. Gezien het on
derscheid tussen kunst en drama, wordt drama blijk
baar niet als kunst beschouwd; de omschrijving 'dra
ma/theater' doet vermoeden dat het op onduidelijke 
wijze iets met theater heeft te maken , maar wat het 
ook mag zijn het Nederlandstalige drama moet wor
den gestimuleerd uit cultuurpolitieke overwegingen. 
Onder andere ter bevordering daarvan moet dat der
de programma er komen; kennelijk wordt het als 

14 

'kwalitatief hoogwaardig' beschouwd . 
Maar als dan drama in die kwalitatief hoogwaardige 
categorie thuis hoort , waarom moeten wij dan Neder
landstalig drama laten prevaleren boven buitenland
se produkties? Omdat, aldus de WRR, 'door markt
processen op het gebied van de cultuurproduktie de 
ontwikkeling van eigen cultuurprodukten in het ge
drang komt' . En 'De voornaamste eenzijdigheid be
staat in de sector drama, waar slechts een vijfde van de 
tijd gevuld wordt met Nederlandse produkten . .. '. Als 
geboeide kijker naar Dallas is mijn reactie: 'goddank , 
niks aan veranderen ' De WRR lijkt dit echter zorge
lijk te vinden , zonder duidelijk te maken waarom . 
Droomt men soms van een Nederlandse super-Dal
las , geproduceerd voor het derde programma en 
daarna door ons over de gehele wereld verspreid? 
Het blijft allemaal wat wazig. 

Tenslotte is mij opgevallen dat er in het WRR-rap
port geen enkele aandacht wordt besteed aan de wij
ze waarop in het buitenland door de diverse media en 
door de overheden wordt gereageerd op de nieuwe 
technische ontwikkelingen en de financiële conse
quenties daarvan. Het is zeker waar dat ons omroep
bestel niet te vergelijken is met enig buitenlands stel
sel, maar ook elders zal men toch worden geconfron
teerd met spanningen tussen omroep en gedrukte me
dia als gevolg van technische ontwikkelingen en ge
wijzigde bestedingen van reclamegelden. Men dient 
toch niet op voorhand uit te sluiten dat er elders aar
dige oplossingen voor problemen zijn gevonden die 
hier navolging zouden kunnen verdienen . 

Wat nu? 
Wat gaat er nu verder met deze adviesaanvrage van 
de regering gebeuren? Het is de bedoeling dat de re
gering naar aanleiding van dit rapport met een media
nota komt , waaruit moet blijken welke vorm het in de 
komende jaren te voeren samenhangende mediabe
leid zal krijgen . Aan de hand van het WRR-rapport 
kan de regering vele kanten op . Het lijkt mij waar
schijnlijk dat gretig zal worden ingehaakt op de sug
gestie om de kabeltransmissie zoveel mogelijk te be
nutten. Voor de organisaties van de gedrukte media 
zal wel een drukke tijd aanbreken , omdat men via 
lobbyen in deze tijd van teruglopende conjunctuur . 
zal moeten trachten betere compensatieregelingen te 
krijgen dan in het WRR-rapport worden voorgesteld. 
De voorgestelde wijzigingen in het omroepbestel lij
ken mij vooralsnog politiek moeilijk haalbaar. Het 
zal er wel op neerkomen dat men stap voor stap poli
tiek goed liggende elementen uit de voorstellen tracht 
te realiseren . Zo zullen alle omroepen gaarne mee
werken aan het ontmantelen van de NOS als omroep
organisatie en zich stellig gezamenlijk verzetten te
gen verdere wijzigingen van het bestel. Gezien de re
laties van de PvdA met de VARA , van het CDA met 
KRO en NCRV en van de VVD met AVRO , TROS 
en Veronica , lijkt mij een reële aantasting van de po
sities van de omroepverenigingen onwaarschijnlijk . 
Het omroepbeleid is tenslotte politiek dynamiet dat 
in 1965 al tot de ondergang van het kabinet-Marijnen 
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heeft geleid. Begrijpelijk , omdat het kan worden be
schouwd als de voortzetting van de schoolstrijd in de 
twintigste eeuw. 

Bijlage 
De Raad heeft een aantal studies gepubliceerd die door ex
terne deskundigen zijn vervaardigd ten behoeve van dit rap
port. In deze se rie 'Voorstudies en achtergronden mediabe
leid' zijn tot dusver verschenen : 
MIl . M. de Meij: Overheid el! uitingsvrijheid (1982). 
M2 E . H. Hollander: Kleinschalige massacommunicatie: 
lokale omroep vormen in West-Europa (1982). 
M3 L. 1. Heinsman/Nederlandse Omroep Stichting: De 
culturele betekenis van de instroom van buitenlandse televi
sieprogramma's in Nederland. Een literatuurstudie (1982). 
M4 L. P. H . Schoonderwoerd, W. P . Knuist/Sociaal en 
Cultureel Planbureau: Mediagebruik bij verruiming van het 
aanbod (1982). 
MS N. Boerma, J . 1. van Cuilenburg, E. Die mer, 1. 1. 
Oostenbrink , J . van Putten: De omroep: wet en beleid. Een 
juridisch-politicologische evaluatie van de Omroepwet 
(1982). 

Afscheid B. W. Schaper 

B. W. Schaper heeft zich teruggetrokken uit de redactie van 
Socialisme en Del'[locratie na daarvan sedert 1964 deel te heb
ben uitgemaakt. Met hem verlaat de laatste 'ouderwetse' so
ciaal-democraat de redactie; hij was daarin immers de enig 
overgeblevene die nog actief lid is geweest van de vooroorlog
se SOAP. 
Van dat laatste maakte hij in zoverre geen geheim, dat hij in 
debatten binnen redactionele kring met hartstocht de klassie
ke waarden van de sociaal-democratie beleed en verdedigde. 
Dat deed hij zonder ooit 'verouderd' te zijn in zijn opvattin
gen; voorts met een hartstocht die herinneringen opriep aan 
de vehement ie waarmee zijn vader, J. H. Schaper, kon optre
den als lid van de Tweede Kamer. 
Hoezeer ook man van de (historische) wetenschap, zich mani
festerend door een formidabele kennis van zaken, hij gaf 
steeds blijk van een grote emotionele betrokkenheid bij de so
ciaal-democratische beweging. Klassenstrijd is hij tot op de 
laatste dag van zijn lidmaatschap der redactie ten diepste be-

M6 Intomart b.V.: Etherpiraten in Nederland (1982). 
M7 P. J. KalfflInstituut voor Grafische Techniek TNO: 
Nieuwe technieken voor produktie en distributie van dagbla
den en tijdschriften (1982). 
M8 J . 1. van Cuilenburg, D . McQuail : Media en plurifor
miteit. Een beoordeling van de stand van zaken (1982). 
M9 K.l . Alsem, M. A. Boorsma, G . l . van Helden , 1. C. 
Hoekstra, P . S. H . Leeflang, H . H. M. Visser: De aanbod
structuur van de periodiek verschijnende pers in Nederland 
(1982). 
MlO W. P . KnuJst/Sociaal en Cultureel Planbureau: Me
diabeleid en cultuurbeleid. Een studie over de samenhang tus
sen de twee beleidsvelden (1982). 
MIl A. P . Bolle: Het gebruik van glasvezelkabel in lokale 
telecommunicatienetten (1982). 
M12 P . te Nuyl: Structuur en ontwikkeling van vraag en 
aanbod op de markt voor televisieprodukties (1982). 
M13 P. 1. M. Wilms/Instituut voor Onderzoek van Over
heidsuitgaven: Horen, zien en betalen. Een inventariserende 
studie naar de toekomstige kosten en bekostiging van de om
roep (1982). 
M14 W. M. delong: Informatietechniek in beweging. Con
sequenties en mogelijkheden voor Nederland (1982) . 

langrijker blijven vinden dan de (nieuwe) vrouwenstrijd, Van de redactie 
vooral waar die dogmatische vormen dreigde aan te nemen. 
Met zijn vader en al die andere vooroorlogse sociaal-demo-
craten deelde hij een fervent anticommunisme. Evenzeer zag 
hij - naast het goede ervan - ook de gevaren van een al te 
'open' Partij van de Arbeid: voor de Doorbraak in 1946 die 
hij afwees en voor de nieuwe sociale bewegingen in de jaren 
zeventig. 
De reg~ls hiervoor mogen zijn geschreven in de verleden tijd 
- voor de redactie is het niet anders - Schaper zelf is, dank 
zij zijn geestelijke vitaliteit, nog steeds zeer onvoltooid tegen
woordige tijd. Dat is een reden te meer waarom de redactie 
hem met moeite laat gaan: hij was een streng maar menselijk 
beoordelaar binnen de redactie, begiftigd met veel esprit en 
een groot gevoel voor humor. 
De redacteur Schaper moge SenD hebben verlaten; dat geldt, 
naar het zich gelukkig laat aanzien, niet voor de auteur Scha
per. Dat troost. 
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Het Nederlandse gevangeniswezen: van nota tot 
nota tot nota 

De staatssecretaris van Justitie die nog diende onder 
Van Agt, M. Scheltema, bood op 2 september 1982 
aan de Tweede Kamer een nota aan met de titel Taak 
en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen. 
De nota is het resultaat van een belofte aan de Twee
de Kamer , die in een motie had gevraagd elke vijf 
jaar van de ontwikkelingen op de hoogte te worden 
gehouden. De gedachte die aan de motie ten grond
slag ligt , dat het van belang is dat het parlement die 
ontwikkelingen 'in hun totaliteit' moet kunnen vol
gen 'spreekt mij immers aan', zoals de staatssecreta
ris schrijft. Dat lijkt mij overigens tamelijk vanzelf
sprekend. Waar blijven wij als dat een staatssecreta
ris niet zou aanspreken? 
De nota is op 6 oktober 1982 ook toegestuurd aan de 
'hoogleraar-directeuren van de Criminologische en 
Strafrechtsinstituten van de Universiteiten' . De 
staatssecretaris hoopt , dat er in brede kring een ge
dachtenwisseling over de grondslagen van het beleid 
op gang komt. Aan mij zal het niet liggen. In deze bij
drage wil ik proberen de nota op een aantal punten 
van commentaar te voorzien. Daarbij zal ik zo nu en 
dan ook twee eerder verschenen nota's over het ge
vangeniswezen in de beschouwingen betrekken: Het 
Nederlandse gevangeniswezen (1964) en Beleids
vraagstukken gevangeniswezen (1976). 

De doelstellingen van het gevangeniswezen 
Over de vraag welke doelstellingen het gevangenis
wezen heeft zijn in de loop der tijden hele bibliothe
ken volgeschreven . In Nederland heeft de discussie 
daarover in 1951 geleid tot de Beginselenwetgevange
niswezen. Daarin wordt de gedachte tot uitdrukking 
gebracht, dat een vrijheidsbenemende straf of maat
regel , met handhaving van het karakter van die straf 
of maatregel , mede dienstbaar dient te worden ge
maakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de 
gedetineerde in het maatschappelijk leven. Dat staat 
in het inmiddels beroemde artikel 26 van die wet: niet 
alleen straf, maar ook resocialisatie. De staatssecre
taris merkt op dat het streven naar dit laatste na de 
Tweede Wereldoorlog is versterkt: 'In de oorlogsja
ren waren vele vooraanstaande Nederlanders gedeti
neerd geweest en hadden zij zo van nabij met de werke
lijkheid van de wereld achter gevangenismuren te ma
ken gekregen' (blz. 20) . Regelmatig komt men in de 
literatuur, ook de buitenlandse, deze opmerking te
gen , ter 'verklaring' van het betrekkelijk milde straf
klimaat in Nederland, maar meer dan een veronder
stelling lijkt het mij niet. Waarom hebben andere lan
den, waar ook vooraanstaanden in die jaren gedeti
neerd zijn geweest , hogere cijfers? Aan de opmer
king van de staatssecretaris ligt de gedachte ten 

grondslag, dat de ervaringen van die vooraanstaan
den hebben doorgewerkt in het strafbeleid . Dat zou 
ik wel graag eens bewezen willen zien: welke Neder
landers waren in die jaren gedetineerd en kregen na
dien te maken , als lid van een commissie op dit ge
bied , als officier van justitie of als rechter , met het 
strafbeleid? En dit dan in vergelijking met collegae 
die de betreffende ervaring missen. Als de opmerking 
van de staatssecretaris juist is , zou bewezen zijn dat 
mensen iets van ervaringen leren. Hoe dit verder ook 
moge zijn (in het bestek van deze bijdrage is het niet 
zo van belang): Nederland heeft wat betreft de gevan
genisbevolking de laagste cijfers ter wereld , als we er 
even van uitgaan dat het maken van vergelijkingen 
tussen verschillende landen enige zin heeft. In het 
kwartaalblad The Abolitionist van de Engelse groepe
ring Radical Alternatives to Prison (RAP) wordt in 
een boekbesp eking gemeld , dat de gevangenisbevol
king in Groot-Brittannië , bestaande uit 45 000 perso
nen , tot 11 500 zou dalen als Nederlandse maatstaven 
zouden worden aangelegd (1982, nr. 2, blz . 23). Het 
opmerkelijke laagte-record dat Nederland op dit ge
bied in handen heeft vermag de publieke opinie ech
ter niet in een nationalistische vervoering te brengen , 
die de regering aanspoort het het volgende jaar nog 
beter te doen . De minister van Justitie en zijn staats
secretaris zijn zelf van mening dat vrijheidsbenemen
de straffen en maatregelen zoveel mogelijk dienen te 
worden teruggedrongen (nota uit 1982, blz. 11) . En 
daar mag best eens in complimenterende zin over ge
sproken worden . Justitiële bewindslieden hebben tot 
dusver niet toegegeven aan de emotionele en 'gezon
de' gevoelens van het volk die zich 'uitspreken' voor 
het opsluiten van zoveel mogelijk geboefte . Integen
deel , zij willen de vrijheidsstraf terugdringen. 
Tegen deze achtergrond moet , vermoed ik , het intus
sen al decennia durende gesprek over de doelstellin
gen van de vrijheidsstraf worden gezien . Als het er 
slechts om zou gaan , ter bevrediging van de sentimen
ten , zoveel mogelijk mensen achter slot en grendel te 
zetten , is het niet nodig veel ophef over de doelstellin
gen van die opsluiting te maken . In Nederland is dat 
echter wel het geval. Ik ga die lange discussie hier niet 
uit de doeken doen , maar beperk mij tot enkele pun
ten die de ontwikkeling in de drie genoemde nota 's 
markeren. 
In de nota uit 1964 lezen we dat alle te nemen maatre
gelen op het gebied van het gevangeniswezen beho
ren te worden getoetst aan de beide eisen van de Be
ginselenwet. En aan deze eisen valt slechts te voldoen 
als de vrijheidsstraf 'zonder stoornis ten uitvoer wordt 
gelegd' (blz. 9). In de nota uit 1976 worden beide 
eisen van artikel 26 eveneens genoemd, waarna 



wordt opgemerkt dat sinds het tot stand komen van 
de wet de meeste aandacht is uitgegaan naar de twee
de opdracht: 'Deze opdracht sluit aan bij de thans al
gemeen aanvaarde opvatting dat een straf niet behoort 
te leiden tot uitbanning van de veroordeelde uit de ge
meenschap. Hij moet daarin weer kunnen terugkeren 
en functioneren na het einde van zijn detentie. Vrij
heidsontneming zonder meer is, zoals wel vanzelf 
spreekt, niet bevorderlijk voor het adequaat functione
ren van de veroordeelde in de maatschappij of voor het 
onderhouden van contacten met de omgeving waarin 
hij voor de detentie vertoefde en waarin hij na afloop 
van zijn detentie weer zal terugkeren. Aan de vrijheids
ontneming moet daarom zodanige inhoud worden ge
geven dat binnen het geheel van de strafvoltrekking de 
banden tussen de gedetineerde en de maatschappij 
worden aangehouden en waar mogelijk versterkt' (blz. 
32) . 
In de nota uit 1982 geldt dat artikel 26 nog steeds, 
maar de staatssecretaris werkt dat , op grond van de 
opgedane ervaringen en van resultaten van weten
schappelijk onderzoek , enigszins nader uit. Hij komt 
tot drie ' deels in elkaars verlengde liggende opdrach
ten (doelstellingen)': 
1. het streven naar een humane tenuitvoerlegging 
van de detentie ; 
2. het voorkomen of althans zoveel mogelijk beper
ken van de schadelijke gevolgen en effecten van de 
detentie ; 
3. de voorbereiding van de terugkeer in de samenle
ving door het scheppen van mogelijkheden en kansen 
voor de gedetineerden om te werken aan hun per
soonlijke ontwikkeling en het oplossen van eventueel 
aanwezige psycho-sociale stoornissen. 
Na deze drie doelstellingen nog eens in andere be
woordingen te hebben samengevat voegt de staatsse
cretaris eraan toe: 'Dit alles dan gevat in de context 
van een zo ongestoord mogelijke tenuitvoerlegging 
van de vrijheidsstraf (blz. 22/23) . Een bladzijde eer
der staat te lezen: 'Het lijkt goed aan de opdracht tot 
resocialisatie van de gedetineerden een minder ambi
tieuze inhoud te geven dan vroeger wel gedaan werd. 
De gedachte, dat de gedetineerde tot een beter mens 
moet worden gemaakt lijkt niet erg realistisch' . De 
wetgever leek met de resocialisatiegedachte 'een dui
delijk houvast' te hebben verschaft , maar in feite be
treft het hier 'een schijnzekerheid' . 
Hoewel de formulering nog zeer voorzichtig is ('lijkt 
niet erg realistisch ') kan niettemin geconstateerd wor
den dat zich in het denken van de justitiële autoritei
ten een kentering aan het voltrekken is. De grote ver
wachtingen van 1953, toen de Beginselenwet in wer
king trad , worden nu van vraagtekens voorzien. Uit 
de resocialisatiegedachte is niet de mooie bloem te
voorschijn gekomen die 'de wetgever' de samenle
ving hoopte te kunnen aanbieden. Zijn die vraagte
kens terecht? 
Die vraag is pas goed te beantwoorden als een daar
aan voorafgaande vraag eerst gesteld en beantwoord 
is , namelijk: staan die vraagtekens op de juiste 
plaats? Dat wil dus zeggen: wordt het juiste probleem 
aan de orde gesteld? Is de wijze waarop aan de reso-

cialisatiegedachte tot dusver vorm is gegeven niet 
realistisch of de gedachte zelf niet? Die vraag wordt in 
de nota uit 1982 niet beantwoord, laat staan gesteld. 
Helaas niet , moet ik daaraan toevoegen . Want wat 
wij nu voorgeschoteld krijgen is een vreemd mengsel , 
waarin het enerzijds en het anderzijds door elkaar ge
roerd worden tot een gerecht met een volstrekt onde
finieerbare smaak. De straf moet zo ongestoord mo
gelijk ten uitvoer worden gelegd , maar moet toch 
vooral ook humaan zijn. Die humane tenuitvoerleg
ging steunt op het 'in onze westerse beschavingskring 
aanvaarde beginsel, dat de vrijheidsbeneming op zich 
zelf de straf is en dat iedere extra toevoeging van leed 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen' (blz. 23) . 
Over een dergelijke zin kan uren worden nagedacht 
zonder ooit tot enige helderheid te geraken. Wat kan 
aan iemand die van zijn vrijheid beroofd is , die geen 
biertje kan drinken in het café om de hoek , die niet 
even naar de bioscoop kan gaan en die niet naast een 
geliefde kan inslapen , nog aan extra leed worden toe
gevoegd? Hooguit dat een bewaarder hem in elkaar 
slaat, maar dat is en was altijd al verboden . En mocht 
dat toch gebeuren dan kan de gedetineerde gebruik 
maken van het in 1977 in werking getreden beklag
recht. 
De staatssecretaris zet in zijn nota de vraagtekens bij 
de wijze van resocialisatie. Die gedachte mag dan niet 
meer 'zo centraal' staan als bij de invoering van de 
Beginselenwet, deelt hij mee , 'het behoeft geen be
toog dat de voorbereiding van de gedetineerde op zijn 
terugkeer in de maatschappij één van de belangrijkste 
opdrachten van het gevangeniswezen is en blijft'. Ook 
als de verwachtingen over een blijvende gedragsver
andering niet hooggespannen zijn, kan het gevange
niswezen zich niet aan deze opdracht onttrekken, 
meent hij. Het regime in de inrichting moet in zijn al
gemeenheid zo goed mogelijk zijn afgestemd op het 
streven de gedetineerden iets 'mee te geven' , waar
van zij na afloop van hun detentie profijt kunnen heb
ben. 
Wat in de nota uit 1982 gemist wordt, is eenvoudige 
duidelijkheid. De resocialisatie staat niet meer 'zo 
centraal', maar is wel 'één van de belangrijkste op
drachten van het gevangeniswezen'. Wat mag dat be
tekenen? Niet alleen de nota van Scheltema, ook die 
van zijn twee voorgangers hangen aan elkaar van te
genstrijdige uitspraken. Alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is deelde H. J. Zeevalking ons in 1976 
mee: 'Deze opdracht (die van de resocialisatie , vW) 
sluit aan bij de thans algemeen aanvaarde opvatting 
dat een straf niet behoort te leiden tot uitbanning van de 
veroordeelde uit de gemeenschap'. De thans algemeen 
aanvaarde opvatting . .. Iemand wordt tot drie jaar ge
vangenisstraf veroordeeld en opgesloten in Veenhui
zen, maar dat behoort niet te leiden tot uitbanning uit 
de gèmeenschap. Dat 'behoort' niet. 
Dat mag dan niet 'behoren', maar het gebeurt ge
woon . Iemand die tot een vrijheidsstraf veroordeeld 
wordt , is uitgebannen, daar kan geen lieve moeder 
ook maar iets aan verhelpen . En als hij zijn straf ach
ter de rug heeft , blijft hij in de ogen van velen een 
uitgebannene. Bij het lezen van de nota van Schelte-
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ma krijgt men niet de indruk dat een gevangenisstraf 
een buitengewoon ernstige ingreep in iemands leven 
is. Opgesloten zijn betekent: beroofd worden van de 
vrijheid te gaan en te staan waar men wil, ontheven 
worden van verantwoordelijkheid en gebracht wor
den in een staat van onvolwaardigheid. De ernst van 
die ingreep wordt in de nota aan het oog onttrokken 
door de dichte nevels van de welzijnsideologie. Aan 
de hand van twee punten die een uitwerking inhou
den van de doelstellingen zal ik dat duidelijk maken. 

De uitwerking van de doelstellingen 
De nota zet vraagtekens, zoals reeds opgemerkt, bij 
de wijze van resocialisatie. De tot dusver opgedane 
ervaringen rechtvaardigen een zekere scepsis. De 
praktijk moet dus veranderen , is de gevolgtrekking 
die daaraan wordt verbonden. 
Bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, zo 
wordt ons verteld, is steeds het standpunt ingenomen 
dat de gedetineerden bepaalde vaardigheden moeten 
worden bijgebracht , die hen na hun terugkeer in de 
samenleving van pas zouden kunnen komen. Niet al
leen ging het daarbij om technische vaardigheden als 
scholing en opleiding, maar ook om 'de ontwikkeling 
en versterking van bepaalde intellectuele hoedanighe
den en gedragseigenschappen waarmee zij eenmaal 
weer op vrije voeten, hun voordeel zouden kunnen 
doen'. Die activiteiten beogen de kansen van de gede
tineerden op een beter persoonlijk en sociaal functio
neren in de vrije maatschappij te vergroten, maar wat 
ontbrak is een zekere onderlinge coördinatie en af
stemming: 'Naarmate de verscheidenheid aan activi
teiten groter werd, ging de samenhang, zo ze al bestaan 
had, verloren' (blz. 39). Deze passage verdient een 
nadere beschouwing. Het gevangeniswezen ontwik
kelt activiteiten die beogen de kansen op een beter 
persoonlijk en sociaal functioneren van de gedeti
neerden te vergroten: zij moeten er hun voordeel 
mee kunnen doen. Doen zij er ook hun voordeel 
mee? Worden hun kansen echt vergroot? Zonder die 
essentiële vragen te beantwoorden, wordt vervolgens 
geconstateerd dat de samenhang tussen de verschil
lende activiteiten, zo die al bestaan heeft , verloren 
gegaan is . Om enige lijn te brengen in een verloren 
gegane samenhang die misschien wel nooit bestaan 
heeft , wordt nu de invoering voorbereid van een regi
mesactiviteitenprogramma, afgekort tot RAP (in En
geland staan die letters voor Radical Alternatives to 
Prison). Regimesactiviteitenprogramma is het nieu
we sleutelwoord van het Nederlandse gevangeniswe
zen: 'De bedoeling is een programma te bieden van 
weloverwogen, op elkaar afgestemde activiteiten waar
mee in het dagrooster rekening is gehouden. Deze acti
viteiten worden daarbij in drie zogenaamde sectoren 
onderverdeeld: de arbeidssector, de ontwikkelingssec
tor en de leef sector. (blz. 39). Een bladzijde verder 
wordt die bedoeling nog verduidelijkt: 'Het regimes
activiteitenprogramma doet een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid en mondigheid van de gedeti
neerden. Het veronderstelt ook een zekere mate van 
vrijwillige medewerking door de gedetineerden. De ge
detineerde zal niet tegen zijn wil kunnen worden ver-
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plicht een pakket van activiteiten gedurende langere 
tijd te verrichten. Men zal zich moeten hoeden voor be
voogding waardoor het appel op de mondigheid en 
eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde in het 
gedrang komt. Aan de andere kant is een volledige 
vrijblijvendheid van de kant van de gedetineerden ook 
niet werkbaar. Er ligt hier onmiskenbaar een zeker 
spanningsveld' . 

Wat hier staat klinkt , dat kan niet worden ontkend, 
prachtig , maar het is niet meer of minder dan flauwe
kul, om geen sterker woord te gebruiken. De ene 
schijnzekerheid wordt ingeruild voor de andere, ze
ker als bedacht wordt dat in de eerste zin van de para
graaf na die over het RAP gesproken wordt over de 
beveiliging als 'een wezenlijk element' van het peni
tentiaire regime. Iemand die opgesloten wordt en 
moet worden beveiligd is niet mondig en draagt geen 
verantwoordelijkheid. zo eenvoudig is dat. Wat de 
staatssecretaris als 'een zeker spanningsveld' om
schrijft is een onmogelijkheid. In plaats van eindelijk 
eens een vraagteken te plaatsen bij de resocialisatie
gedachte zelf, worden wij in nieuwe wazigheid onder
gedompeld. Lief zijn voor elkaar, dat is de bood
schap, maar voor iemand die hardhandig uit de sa
menleving verwijderd wordt en daarmee van alle mo
gelijkheden beroofd , is dat ver weg. 
Hoe onwezenlijk over de vrijheidsberoving wordt ge
dacht in deze nota blijkt verder uit de gedeelten over 
het personeel , met name over de bewaarder. Vroeger 
was hij een bewaker en toezichthouder, maar steeds 
meer kwam de nadruk te liggen op de wijze waarop 
hij omging met de gedetineerden, met hen contact 
onderhield en hen stimuleerde in een zinvolle vorm
geving aan de detentie , hun individueel en groepsge
drag (blz. 43). Zonder problemen is 'de uitgroei van 
de bewaardersfunctie' evenwel niet verlopen, omdat 
het gevangeniswezen talrijke gespecialiseerde func
tionarissen heeft aangetrokken die grotendeels ofuit
sluitend met bijzondere bejegenings- of 
behandelingstaken werden belast. De bewaarder 
dreigt hierdoor te worden teruggedrongen in de rol 
van orde bewaker. De oplossing van de problemen 
die hiervan het gevolg zijn 'ligt allereerst hierin dat de 
bewaarders en gespecialiseerde medewerkers niet 
naast elkaar maar met elkaar werken' (blz. 44). De 
staatssecretaris laat het niet bij het uitspreken van de
ze vrome wens , maar stelt een nieuwe gestandaardi
seerde inrichtingsstructuur (GIS) in het vooruitzicht, 
waarvan de zogenaamde penitentiaire inrichtings
werker die in de plaats zal treden van de bewaarder, 
de spil vormt. Deze nieuwe figuur heeft een drieledi
ge functie: de bejegening, de begeleiding en de bevei
liging, waarvan de begeleiding de centrale plaats in
neemt. Dat wil zeggen het daadwerkelijk bijdragen 
aan de zorg voor de verwezenlijking van de doelein
den van de detentie (blz. 45). Eerder in de nota is in 
dit verband al opgemerkt dat het personeel van de in
richtingen zich er in sterkere mate dan voorheen van 
bewust moet zijn, 'dat de gedetineerde een medemens 
is die als zodanig een gelijkwaardige positie inneemt, 
zelf verantwoordelijkheid behoort te dragen, zelf -
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binnen zekere grenzen - keuzes zal mogen en ook 
moeten maken' (blz. 23). 
De werkelijkheid achter de muren wordt ook hier 
weer verdoezeld achter fraai-klinkende , maar op 
niets gebaseerde uitspraken: de gedetineerde als me
demens die als zodanig een gelijkwaardige positie in
neemt en verantwoordelijkheid behoort te dragen . 
Het heeft er alle schijn van dat de staatssecretaris 
doende is de inrichting van het paradijs te beschrij
ven , een plaats waar het goed toeven is , waar ieder 
lief en aardig doet tegen de ander en het beste met 
hem voor heeft. De nota gaat over het behoren, over 
hoe het zou moeten zijn en over hoe goed wij het met 
elkaar wel zouden kunnen hebben , maar over hoe het 
is , vernemen wij niets. In februari 1980 hebben Ed. 
Leuw en ik in Balans, maandblad voor gevangeniswe
zen en TBR-stelling, een uitvoerig artikel gepubli
ceerd over de voldongen feiten die de wereld van de 
gevangenis beheersen en waartussen bewaarders en 
gedetineerden zich heen en weer bewegen. Dat arti
kel was gebaseerd op een lange reeks van gesprekken 
met bewaarders . Die gesprekken waren een vervolg 
op een even lange reeks van uitvoerige gesprekken 
met gedetineerden. De ervaringen die wij daarbij 
hebben opgedaan , wijzen op het tegendeel van wat in 
de nota van Scheltema wordt aangetroffen. Wij kwa
men tot de opvatting dat de voortdurende pogingen 
in de functie van de bewaarder het aspect van het be
veiligen met dat van het bejegenen te verenigen , tot 
mislukken gedoemd zijn. Van het omzetten van de 
bewaardersfunctie in die van een penitentiaire inrich
tingswerker kan geen heil worden verwacht: 'Zelfs als 
alle bewaarders een universitaire opleiding zouden 
hebben gevolgd zou dat aan de situatie niets verande
ren'. De gevangenis is een organisatie van dilemma's , 
maar de werkelijke erkenning daarvan wordt in de 
nota's over het gevangeniswezen node gemist. Daar
voor in de plaats treden de goede bedoelingen, maar 
die kunnen de werkelijkheid niet veranderen. Het te
gendeel is eerder het geval: goede bedoelingen ver
slechteren eerder de omstandigheden waarvoor zij 
geacht worden verbeteringen aan te brengen. I 

Slotopmerkingen 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat ik 
de nota van staatssecretaris Schel tema als een vol
strekt onvoldoende werkstuk beschouw. En dan heb 
ik het nog niet eens gehad over het gebrek aan feitelij
ke gegevens. Iemand die bijvoorbeeld belang stelt in 
de leeftijd en de strafduur van de gedetineerden , bla
dert de 89 bladzijden tevergeefs door. Wat in deze 
nota het meest stoort , is het ontlopen van een keuze. 
Scheltema heeft voor elk wat wils, niet alleen voor de 
gedetineerden en de bewaarders, maar ook voor de 
maatschappij: 'Een humane wijze van tenuitvoerleg
ging van de vrijheidsstraf is alleen dan ten volle moge
lijk indien rekening wordt gehouden met de opvattin
gen die in onze maatschappij over de bejegening van 
gedetineerden bestaan en een bepaalde tolerantiegrens 
niet wordt overschreden' (blz. 27). Over die opvattin
gen in de maatschappij wordt verder het stilzwijgen 
bewaard, maar u en ik horen het gejoel over de gede-

tineerde medemens die in een hotel, liefst met televi
sie op de kamer, wordt ondergebracht. 
De nota Taak en toekomst van het Nederlandse gevan
geniswezen stelt, duidelijker dan ooit tevoren, het 
probleem van de resocialisatie aan de orde. Niet een 
andere inhoud of een mogelijke verfraaiing van de 
gedachte, maar de gedachte zelf. Kan men iemand 
opsluiten en hem tegelijkertijd resocialiseren? Die 
vraag had de staatssecretaris op zijn minst moeten 
stellen, als hij er blijk van had willen geven van de 
ontwikkelingen op penitentiair gebied op de hoogte 
te zijn. Reeds in 1906 schreef Arnold Aletrino in zijn 
boek Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?, 
dat het een ronduit belachelijke gedachte is de gedeti
neerde voor het sociale leven geschikt te maken door 
hem eruit te verwijderen . Historisch gezien is het nog 
wel te verklaren dat kort na de Tweede Wereldoorlog 
ideeën over het ontstaan van een betere samenleving 
opgeld deden . Na de doorstane misère werd harmo
nie het uitgangspunt van het sociaal-politieke beleid. 
In de stedebouw propageerde men de wijkgedachte, 
in het gevangeniswezen die van de resocialisatie. De 
weg naar vrijheid: een wenkend perspectief. 
Inmiddels kan echter de vraag worden gesteld of arti
kel 26 van de Beginselenwet gevangeniswezen niet 
louter een symbolische betekenis heeft: in een wette
lijke bepaling is een fraai beginsel afgekondigd, waar
van de praktische betekenis zo goed als nihil is. De 
krampachtigheid waarmee voortdurend naar de 
'eisen' van het artikel wordt verwezen, terwijl over de 
realisering slechts vrijblijvende vaagheden ten beste 
worden gegeven, geeft mij die vraag in. 
Moet de gevangenis dan maar worden afgeschaft, 
zoals in sommige criminologische kringen wel te be
luisteren valt? Die vraag beantwoord ik ontkennend. 
Ik zie nog niet in hoe de samenleving het zonder ge
vangenis zou kunnen stellen. Maar ik zie helemaal 
niet hoe een gevangenis iemand zou kunnen resociali
seren. Die gedachte lijkt mij een vorm van boerenbe
drog. Het probleem is niet dat de ene criminoloog 
vóór en de andere tegen de gevangenis is, maar dat de 
gevangenis bestaat. En die bestaat al jaren, zoals er 
ook al jaren storm tegen wordt gelopen. Is het moge
lijk, zonder een nevel van valse verwachtingen te ver
spreiden, in de gegeven omstandigheden inhoud te 
geven aan de vrijheidsstraf? Op die vraag kom ik te
rug. 

Noot 
l. Voor een uitwerking van deze stelling, zie Jac. van 

Weringh: Onrust is van alle tijden . 1978, blz. 76-102. 
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Woonlasten beleid: 
begaanbare en onbegaanbare wegen 

Het 'woonlasten probleem' heeft een vaste plaats op 
de politieke agenda verworven. Op 1 december 1982 
vond een rumoerige en chaotische hoorzitting van de 
Vaste Kamercommissie VRO plaats , gewijd aan de 
sterk gestegen woonlasten . Het initiatief tot deze 
hoorzitting was uitgegaan van de vier grote steden . 
Later sloten twintig middelgrote steden zich bij het 
evenement aan . Daarnaast leverden ook de woning
corporaties en tal van bewonersorganisaties hun bij
drage. 
Vlak tevoren was het rapport Over woonlasten van 
een interdepartementale ambtelijke commissie ver
schenen , waarin het woonlastenprobleem als het wa
re werd 'erkend' . Tijdens het kabinet-Van Agt/Ter
[ouw was dit rapport inzet geweest van interdeparte
mentale twisten: een aantal departementen bleek er 
niets voor te voelen om de woonlasten in de brede zin 
van het woord (huur + stookkosten + gemeentelijke 
heffingen , enz.) als politiek probleem te erkennen. 
Het kabinet bleek dan ook niet bereid om de inhoud 
van het rapport voor zijn politieke verantwoordelijk
heid te nemen. 
Wat is 'het' woonlastenprobleem? Volgens velen is 
dat het probleem waarvoor vele huurders met lage in
komens staan, die zijn aangewezen op woningen met 
relatief hoge huren en zeer snel gestegen stookkos
ten. Vooral in de nieuwbouw in stadsvernieuwings
wijken treft men zeer hoge 'woonlastquotes' aan: de 
huren + stookkosten + gemeentelijke heffingen ma
ken in vele gevallen dertig à veertig procent van het 
belastbaar inkomen uit. Sinds 1976, toen het rapport 
Wonen in de Roomtuintjes van de Amsterdamse Ge
meentelijke Dienst Volkshuisvesting (Melger , 1976) 
uitkwam , is er een stroom rapporten verschenen , 
waarin de onbetaalbaarheid van nieuwe huurwonin
gen voor de buurtbewoners wordt aangegeven . Voor
al een serie Rotterdamse rapporten (Gaten dichten, 
1979 ; Betaaibaarheid en haalbaarheid, 1979; Vergul
de armoede, 1979; Hoezo duur?, 1979) bracht schrij
nende toestanden aan het licht. Ook in enkele groei
kernen (bijvoorbeeld Alkmaar en Lelystad) en ge
meenten als Den Haag, Utrecht, Groningen en Dor
drecht verschenen rapporten die aandacht vroegen 
voor de snel toenemende druk van de woonlasten op 
het huishoudbudget . Van landelijke betekenis was de 
woonlastenstudie van de Industriebond FNV en Kon
sumenten Kontakt, die in 1981 werd gepubliceerd . 
Deze rapporten hadden niet alleen een signalerende 
functie. Zij dienden in veel gevallen ook als basis 
voor het formuleren van een alternatief beleid en van 
huureisen , die aanzienlijk lagere bedragen inhielden 
dan de huren van tot nu toe gerealiseerde, overigens 
zwaar gesubsidieerde, nieuwbouw. 
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In Amsterdam verscheen in november 1981 de defini
tieve Nota naar een stelsel van inkomenshuren, die 
door de gehele gemeenteraad als basis voor een te 
voeren woonlastenbeleid werd aanvaard. De drijven
de kracht achter deze nota was en is de wethouder van 
Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Jan Schaefer . 
Deze nota heeft sindsdien een zegetocht door links 
Nederland gemaakt. Hoewel de gemeente Den Haag 
zachtjes tegenstribbelde en voorbehouden maakte , 
schaarden de vier grote steden zich achter de aanpak 
van Schaefer. Ook voor vele andere gemeenten be
vatte deze nota de oplossing voor de woonlastenpro
blematiek. 
De Functionele Werkgroep Volkshuisvesting van de 
PvdA schreef in 1982 een notitie Woonlasten met een 
aantal 'discussie-aanzetten' en organiseerde regiona
le bijeenkomsten in Meppel (13-11-1982) , Utrecht 
(27-11-1982) en Den Bosch (11-12-1982). Tijdens die 
bijeenkomsten presenteerde Jan Schaefer met een al
lesverpletterende ijver zijn alternatief en wist een rui
me aanhang te verwerven , hoewel in het vigerende 
verkiezingsprogramlJla Eerlijk delen een andere 
koers wordt gevolgd. De Tweede-Kamerfractie van 
de PvdA lijkt minder onder de indruk van het plan
Schaefer dan de achterbannen in de gemeenten. Mar
cel van Dam heeft recentelijk bij verschillende gele
genheden betoogd dat het onzin is om mensen via de 
volkshuisvesting te compenseren voor het verlies van 
koopkracht dat zij door het gevoerde loonbeleid (en 
de arbeidsmarktomstandigheden) lijden. De PvdA 
moet zich primair richten op het sociaal-economisch 
beleid en zich niet blind staren op een consequente 
toepassing van het draagkrachtbeginsel in de volks
huisvesting , aldus de ex-minister van VRO. 

Woonlastenprobleem 
Voordat ik inga op deze tweespalt in de volkshuisves
tingsrepubliek binnen de PvdA, moet eerst worden 
opgemerkt dat in de discussie het 'woonlasten pro
bleem' wel erg eenzijdig wordt vereenzelvigd met de 
problematiek van hoge woonlasten van huurders met 
lage inkomens. De nood voor vele huurders is onge
twijfeld nijpend, maar men dient te beseffen dat het 
'woonlastenprobleem' tenminste nog twee andere ge
zichten heeft . 
Allereerst zijn er de sterk gestegen financiële lasten 
voor bewoner-eigenaars . Nadat in 1979 de woning
prijzen hun top hadden bereikt , steeg de hypotheek
rente tot een recordhoogte , waardoor vele bewoner
eigenaars in financiële moeilijkheden raakten. Door 
het verslechteren van inkomensperspectieven , de 
toegenomen kans op uitstoting uit het arbeidsproces 
en door de gestegen instabiliteit van huishoudens , 
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groeiden menig eigenaar-bewoner de lasten boven 
het hoofd . In de woon kranten werd zorgelijk gespro
ken over de 'nieuwe gehakt-eters'. In deze zelfde stijl 
werd daaraan onlangs de 'opeet-problematiek' toege

. voegd: het probleem dat bewoner-eigenaars die in de 
Bijstand verzeild raken , eerst het in hun woning vast
gelegde vermogen grotendeels moeten 'opeten', al
vorens financieel wordt bijgesprongen. Hoewel de 
rente inmiddels spectaculair is gedaald , hebben nog 
altijd vele bewoner-eigenaars te kampen met hoge 
kapitaalslasten. Ook bewoner-eigenaars worden ge
troffen door hoge stookkosten , stijgende onroerend
goedbelasting en dergelijke. Voor een groot deel van 
de bewoner-eigenaars is er ook van een 'woonlasten
probleem' sprake. 
Naast het woonlastenprobleem voor vele huurders en 
bewoner-eigenaars is er nog een derde kant aan het 
woonlastenprobleem : het probleem van de sterk toe
nemende overdrachtsuitgaven op het budget van het 
Ministerie van Volkshuisvesting. Door in het verle
den aangegane verplichtingen stijgen de woonsubsi
dies op de begroting jaar in jaar uit onevenredig snel , 
waardoor de overheidsinvesteringen steeds meer 
worden weggedrukt . In rapporten van het Econo
misch Instituut voor de Bouwnijverheid (Conijn et 
al. , 1980; Conijn, 1982) , het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (1982) en het Centraal Planbureau (1982) 
is onlangs aandacht gevraagd voor deze ontwikke
ling. Vrij algemeen wordt er vanuit de hoek van eco
nomen en deskundigen in de sfeer van de openbare 
financiën gepleit voor een stevige stijging van huren 
om de toename van de huursubsidies op de rijksbe
groting enigszins te beteugelen . 
In het regeerakkoord van de regering-LubberslVan 
Aardenne wordt gepleit voor een herstel van de koop
markt , waardoor het rijksbudget minder zou worden 
aangesproken . Men kan zonder overdrijving stellen 
dat in het regeerakkoord een oplossing voor de twee
de en derde kant van het woonlastenprobleem (de 
noden van de bewoner-eigenaars respectievelijk de 
overheid) wordt gezocht, die tezelfdertijd de eerstge
noemde kant van het woonlastenprobleem (de pre
caire positie van vele huurders) verscherpt. Om de 
overheidsfinanciën te ontlasten , wordt een halvering 
van het programma woningwetwoningen na 1983 
voorgesteld , een verslechtering van de individuele 
huursubsidiëring , een verhoging van de aanvangshu
ren in enkele jaren met zo'n f 100 per maand (terwijl 
de bouwkosten en de rente thans dalen) , en een door
zetten van de harmonisatie-ineens. Al deze maatre
gelen te zamen zullen zwaar drukken op de budgetten 
van huurders wier koopkracht gedurende enkele ja
ren zal dalen . Bewoner-eigenaars wordt dit soort ver
velende maatregelen bespaard. Van veel kanten 
wordt terecht opgemerkt dat het voorgestelde beleid 
veel te veel is gebaseerd op ontzag voor de problemen 
van het overheidsbudget , en op minachting voor de 
budgettaire problemen van zeer veel huurders . Een 
lichtpunt in de duisternis is dat staatssecretaris Brokx 
zijn leertijd, die in zijn vorige bewindsperiode onge
makkelijk lang duurde, niet behoeft over te doen. Hij 
kan meteen gericht aan de slag en velen verwachten 

dat hij zich zal inzetten om het volkshuisvestingsbe
leid in een meer acceptabele richting om te buigen. 
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat het re
geerakkoord van CDA en VVD ten aanzien van de 
volkshuisvesting onevenwichtig is en door de sterke 
lastenverzwaring voor huurders onaanvaardbaar. 
Evenmin kan zo maar worden geaccepteerd dat men 
opnieuw de gasprijzen flink wil verhogen. Het 
OPEC-bouwwerk vertoont aan alle kanten barsten. 
Velen verwachten op korte termijn een daling van de 
olieprijzen op de wereldmarkt. De aangetoonde 
aardgasreserves blijken zo groot te zijn , dat men ook 
over de schaarste van aardgas thans wat anders moet 
denken dan enkele jaren geleden. Het aardgasver
bruik van industrie en huishoudens is gedaald. Al de
ze factoren wijzen niet in de richting van een verdere 
scherpe stijging van de aardgasprijzen , maar veeleer 
op een bevriezing. In de kritiek op het voorgenomen 
volkshuisvestingsbeleid en het voorgenomen ener
giebeleid is de sociaal-democratische oppositie een
stemmig. Wanneer het echter gaat om het aangeven 
van het wenselijke alternatief, lijkt de eenstemmig
heid ver te zoeken. En voor zover er eenstemmigheid 
is , lijkt deze eerder te zijn gebaseerd op illusies en 
naïviteit dan op een hecht doortimmerde redenering 
en een realistische visie . 

Inkomenshuren 
Wat te denken van de inkomenshuren van Schaefer? 
Wanneer we enkele hoofdkenmerken onder ogen 
zien , kan het oordeel zeer positief zijn . Het accentue
ren van subjectsubsidies in plaats van objectsubsidies 
is met name een waardevol element in de benadering 
van Schaefer. Subjectsubsidies komen terecht bij 
huishoudens 'die 't nodig hebben'; objectsubsidies 
vooral bij bovenmodalen. Als er een algemeen tekort 
is aan bouwcapaciteit , verdient een royale objectsub
sidiëring de voorkeur. Als men de subsidies moet 
richten en de verdelingsproblemen op de woning
markt met succes te lijf wil gaan , zijn subjectsubsidies 
in het voordeel. Subjectsubsidiëring betekent ook 
een zuinig omgaan met overheidssteun en dat is in het 
huidige tijdsgewricht een goed ding. Er zijn natuur
lijk ook nadelen verbonden aan subjectsubsidiëring. 
De onzekerheid over het voortbestaan van de rege
ling is fnuikend . Vandaar de noodzaak van een snelle 
en degelijke wettelijke regeling , die houvast biedt. 
Ook enige zekerheid over de normhuurquotes is 
noodzakelijk . Overigens biedt op dit punt het regeer
akkoord een bruikbare passage, namelijk daar waar 
'ervoor wordt gepleit om de nettohuren voor subject
subsidie-ontvangers en die voor niet-individueel ge
subsidieerden procentueel dezelfde ontwikkeling te 
laten doormaken. 
Een huurverhoging van zes procent houdt dan ook 
een verhoging met zes procent van de nettolasten 
voor een subjectsubsidie-ontvanger in. Door een ta
melijk fikse huurtrend aan te houden (en door de on
gunstige inkomensontwikkeling) , ontstaat een verder 
doorgaande stijging van het aantal subsidiegerechtig
den . Dit gaat gepaard met een geleidelijke subjecti
vering van nettohuren en van subsidies op de Rijks-
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begroting. Zo'n uitbreiding van het draagkrachtbe
ginsellijkt heel wat zinniger dan een doldriest experi
ment met een doorstromingsheffing, waarvan de uit
voeringsproblemen vooralsnog onoplosbaar lijken en 
waartegen de maatschappelijke weerstanden hevig 
en waarschijnsel effectief zullen blijken te zijn (RA
VO , 1982). 
Het plan-Schaefer bevat naast het hiervoor geschet
ste positief te waarderen kernpunt , enkele elementen 
waarvoor ik minder enthousiasme kan opbrengen . 
Het combineren van huren en stookkosten in een 
woonlastenbegrip , dat naar draagkracht met subsi
dies wordt tegemoet getreden, is om een aantal rede
nen ongewenst: 
• De stookkostenproblematiek die behoort tot de 
beleidssector van de energiepolitiek hoort niet in de 
portefeuille van de minister van Volkshuisvesting. 
Deze branchevervaging is ook niet nodig als men be
denkt welke ruimte er is voor een prijsbeleid waarin 
niet alleen energiepolitieke overwegingen worden 
betrokken , maar ook algemeen-maatschappelijke. 
• Stookkosten kunnen in sterke mate door indivi
dueel gedrag worden beïnvloed . Subsidiëring van 
stookkosten leidt onherroepelijk tot verspilling. Zo 
snel mogelijk moet overal op individuele bemetering 
worden overgegaan . 
• Bewoner-eigenaars hebben ook te lijden (en ge
zien hun grote, deels vrijstaande huizen in heviger 
mate dan vele huurders) van de stookkostenproble
matiek. Individuele subsidiëring in deze sector is niet 
mogelijk , gezien de prijsvorming op deze markt. Een 
integrale woonlastensubsidie bereikt wel een deel 
van de huurders, maar geen enkele bewoner-eige-
naar. . 
• Huurders die niet in aanmerking komen voor in
dividuele huursubsidie (doordat ze bijvoorbeeld een 
slechte, goedkope woning bewonen) zouden in het 
stelsel van Schaefer geen stookkostensubsidie krijgen 
en huurders in een dure woning wel. Deze bevoor
rechte behandeling van subjectgesubsidieerden ten 
opzichte van de huurders die geen individuele huur
subsidie ontvangen is onbillijk. 
• De overheidsfinanciën kunnen een woonlasten
subsidie die een dynamiek heeft in de richting van 
steeds toenemende overheidsuitgaven, niet dragen . 
De meeruitgaven in het eerste jaar bedragen één à 
anderhalf miljard. Dit bedrag zal daarna snel stijgen. 
Een PvdA in de oppositie die de gedachte van een ' in
tegrale woonlastensubsidie' zou omarmen , zou zich 
tezelfdertijd moeten voorbereiden op het leveren van 
een explicatie waarom zo'n subsidie er niet komt 
wanneer de PvdA regeringsverantwoordelijkheid 
zou dragen. 

De factor kwaliteit 
Een tweede punt van kritiek op de wijze waarop 
Schaefer de inkomenshuren heeft uitgewerkt is, dat 
de factor 'kwaliteit' is uitgeschakeld. Een woon las
tenbeleid waarbij een huishouden evenveel betaalt 
voor een goed huis als voor een slecht huis , deugt niet 
(dit is trouwens ook een bezwaar voor gedeelten van 
de huidige subjectsubsidiëring). Terecht spreekt het 

socialisme en democratie 
nummer 1, 
januari 1983 22 

PvdA-verkiezingsprogramma zich uit voor een con
sistente relatie tussen huren en kwaliteit. Op dit punt 
is de PvdA het eens met CDA en VVD. Deontwikke
ling van zoiets als 'inkomenskwaliteitshuren ' zou 
moeten worden overwogen , dat wil zeggen huren die 
gerelateerd zijn aan kwaliteit en tevens gedifferen
tieerd naar financiële draagkracht (uitgewerkt in: 
Priem us , 1983) . 
Terzijde zij opgemerkt dat in het volkshuisvestings
beleid niet zozeer het inkomen van de 'kostwinner' 
maatgevend moet zijn maar het inkomen van het 
huishouden , dat immers ook als 'bestedingseenheid' 
wordt beschouwd. Een derde bezwaar van het plan
Schaefer is dat wordt gepleit voor het verlengen van 
de subjectsubsidietabel tot inkomens onder het mini
muminkomen . De gedachtegang achter het huidige 
stelsel is dat inkomens beneden het minimum verwij
zen naar problemen in de sfeer van het departement 
van Sociale Zaken . Ook hier moet branchevervaging 
worden voorkomen . Het is alleszins redelijk dat het 
Ministerie van VROM uitgaat van een minimum in
komen en van inkomens die daarmee qua draag
kracht zijn gelijk te stellen (AOW-gehuwden ; AOW
alleenstaanden) . Als overigens de ontkoppeling tus
sen minimuminkomens en uitkeringen zou plaatsvin
den , zou dat in de volkshuisvestingssfeer nieuwe en 
ongekende problemen teweegbrengen. Een verlen
ging van de subsidietabel tot beneden het minimum
inkomen leidt tot een sterke verhoging van de volks
huisvestingsuitgaven ten behoeve van problemen , die 
primair buiten de volkshuisvesting liggen . 
De hier geformuleerde bezwaren zijn zwaarwegend 
en leiden mijns inziens tot de conclusie dat het door 
Schaefer gepropageerde stelsel niet ongewijzigd kan 
worden ondersteund. Zoals het regeerakkoord te 
eenzijdig de problemen deponeert bij de huurders , zo 
schuift Schaefer de problemen te eenzijdig af op het 
overheidsbudget , dat daarop niet is berekend . Beide 
wegen zijn onbegaanbaar. Een meer evenwichtige 
benadering is noodzakelijk , waarbij de waardevolle 
elementen uit de nota van Schaefer zouden moeten 
worden gecombineerd met de waardevolle kanten 
van een gestage , vastberaden huurharmonisatie en 
een stroomlijning van de wijze waarop huren in de 
voorraad , de huren van nieuwbouw en die van verbe
terde woningen worden aangepast , respectievelijk 
bepaald . Ook het eigen-woningbezit kan daarbij niet 
buiten beschouwing blijven , al moet worden erkend 
dat de koop sector thans een teer kasplantje is , dat 
zeer gevoelig is voor lastenverzwaring. 
De PvdA in de oppositie kan zich met een weelde aan 
argumenten verweren tegen het aangekondigde 
volkshuisvestingsbeleid van de zittende regering . In 
de gemeenten kunnen PvdA-wethouders een dege
lijk en voorbeeldig volkshuisvestingsbeleid voeren , 
zoals ook Jan Schaefer , verwijzend naar Wibaut, be
pleit . Bij het bedenken van een alternatief woonlas
tenbeleid zal de PvdA het moeten aandurven om stel
selmatig te pleiten voor een verhoging van het aan
deel van woonlasten , zowel in het rijksbudget als in 
het budget van huishoudens . Als men een redelijk 
nieuwbouwprogramma in stand wil houden , waar-



door de woonlasten voor de gehele bevolking stijgen, 
terwijl de inkomens stagneren, is een stijgende woon
last voor overheid en huishoudens onvermijdelijk. 
Anderzijds zullen overheid en bewoners tot op zeke
re hoogte de tering naar de nering moeten zetten: een 
geleidelijke daling van het nieuwbouwvolume is 
noodzakelijk en wenselijk, ook al in het licht van de
mografische ontwikkelingen waarvan de woning
markteffecten zich vooral na 1990 zullen manifeste
ren. 
De nadruk bij het uitwerken van het woonlastenbe
leid zal moeten liggen op de verdeling van de lasten 
onder huishoudens met hoge en lage inkomens, res
pectievelijk tussen kopers en huurders, de consisten
te relatie tussen woonlasten en kwaliteit in voorraad 
en nieuwbouw, en de verdeling van inkomsten en uit
gaven over de Ministeries van Volkshuisvesting en Fi
nanciën. Juist in een periode van stagnerende inko-
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Deze rubriek wordt verzorgd 
door Paul Kalma en Marnix 
Krop 

Signalementen 

Mitterrand, De GaulIe en de crisis van het 
socialisme (1) 
Vorige maand werd in deze rubriek gewezen op de 
mogelijke overeenkomst tussen de buitenlandse poli
tiek van de Franse president Mitterrand en die van 
één van zijn voorgangers , De GaulIe. In het nieuwe 
Franse tijdschrift Intervention (dat in de plaats is ge
komen van het door de aanhangers van Mitterrands 
ex-rivaal Michel Rocard uitgegeven blad Faire) trekt 
hoofdredacteur Jacques Julliard deze vergelijking 
door naar de door beiden gevoerde economische po
litiek en naar hun opstelling tegenover het Franse 
constitutionele systeem. Julliard betrekt in zijn be
schouwing over anderhalf jaar socialistisch regeren in 
Frankrijk ook de samenstelling van Mitterrands 
electorale aanhang en de ideologische crisis waarin 
het socialisme in West-Europa zich zijns inziens be
vindt. 
De geschiedenis zit boordevol ironie , aldus Julliard. 
De conservatief De GaulIe zal later waarschijnlijk te 
boek staan als degene onder wiens bewind de Franse 
samenleving onherkenbaar veranderde; de progres
sief Mitterrand als degene die de erfenis van die ver
andering met meer of minder succes wist te beheren. 
In de jaren zestig veranderde Frankrijk van een nog 
overwegend agrarisch land in een moderne industrië
le natie en werd de traditionele politieke elite , die van 
de parlementaire republiek , van haar troon gestoten . 
'In die zin waren de jongeren van mei '68 de kinderen 
van het gaullisme; onechte kinderen , kinderen die 
zich tegen het ouderlijk gezag verzetten, maar toch .' 
Mitterrand, vervolgt Julliard , zou met enige overdrij
ving als een linkse Gaullist aangemerkt kunnen wor
den. En dat niet alleen omdat hij zijn positie tracht te 
versterken door toenadering tot het politieke cen
trum, in het bijzonder de gematigd-progressieve 
'Nachwuchs' van De GaulIe - dat zou elke linkse pre
sident gedaan hebben . Nee, de overeenkomsten be
treffen ook de door Mitterrand enerzijds , door De 
GaulIe en zijn opvolger Pompidou anderzijds gevoer
de politiek. In economisch opzicht gaat het in beide 
gevallen om een versterking van de Franse industrie, 
met het doel om de macht van Frankrijk te versterken 
en de welvaart te verhogen. Mitterrand is daarbij, 
vanwege de economische recessie , gedwongen om 
naar middelen te grijpen die De GaulIe niet hoefde te 
gebruiken , maar die hij stellig goedgekeurd zou heb
ben: herovering van de binnenlandse markt, uitbrei
ding van het aantal genationaliseerde bedrijven. 
Minstens zo opvallend zijn de overeenkomsten in 
constitutioneel opzicht. 'De grondwet van 1958, aan
gepast in 1962, is een van de mooiste postume ca
deaus die De GaulIe zijn opvolgers gegeven heeft. ' 
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De presidentiële republiek maakt het de socialisten 
mogelijk om te ontsnappen aan een dilemma dat in 
een traditioneel-parlementair stelsel haast onoplos
baaris: hoe tegelijkertijd métenz6nderdecommunis
tische PCF te regeren . Voorwaarde daarvoor is wel 
dat de kiezers het spel meespelen en de zittende presi
dent een absolute meerderheid in het parlement ge
ven ; dat hebben de kiezers , logisch en consequent als 
ze meestal zijn , sinds De GaulIe ook steeds gedaan . 
De afstandelijke persoonlijkheid en taakopvatting 
van Mitterrand , die daarin veel meer op De GauUe 
dan op Giscard lijkt , doen de rest. Voor het eerst 
sinds twee eeuwen , aldus Julliard , zijn de politieke in
stellingen in Frankrijk geen inzet meer van heftige 
controverses. 
Een derde overeenkomst vormt de al even genoemde 
buitenlandse politiek. Sommigen miskennen die 
overeenkomst omdat ze zich een te oppervlakkige 
voorstelling van Mitterrand maken en ze De GaulIe 
te weinig objectief bekijken. 'In werkelijkheid gaat 
het om hetzelfde idee van nationale onafhankelijk
heid , hetzelfde streven naar evenwicht op Europees 
en mondiaal niveau , om dezelfde poging om 
Frankrijk de leiding te laten nemen van de groep mid
delgrote landen en de hegemonie van de twee groot
machten te betwisten. ' Dat daarbij door Mitterrand 
andere accenten worden gelegd is , gezien de veran
derde internationaal-politieke context , niet verwon
derlijk . Wat De GaulIe in een tijd van economische 
groei en ontspanning kon doen , kan Mitterrand zich 
niet meer veroorloven. Hij is gedwongen om nadruk
kelijker de kant van de VS te kiezen ; hetzelfde gold 
overigens voor De GaulIe aan het eind van zijn rege
ringsperiode , toen de inval van de Sowjet-Unie in 
Tsjechoslowakije de verhoudingen tussen Oost en 
West deed verslechteren. 

Mitterrand, De GaulIe en de crisis van het 
socialisme (2) 
Het zou, aldus Julliard, echter onjuist zijn om alleen 
de overeenkomsten tussen de twee presidenten te be
nadrukken. Er zijn ook grote verschillen en die heb
ben niet alleen betrekking op de gewijzigde context 
waarin Mitterrand moet opereren. De maatschappe
lijke groepen waarop De GaulIe en Mitterrand 
steun(d)en , wijken bijvoorbeeld sterk van elkaar af. 
'De GaulIe en zijn opvolgers konden vooral op de 
stemmen rekenen van de boeren , het hoger perso
neel , de kleine en grote ondernemers en de gepensio
neerden. Bij Mitterrand zijn dat de arbeiders , het 
kantoorpersoneel , de ambtenaren en de jongeren.' 
Groepen die zich 25 jaar lang niet door een regering 
vertegenwoordigd hebben geweten en die zich in het 
streven naar 'verandering' , sleutelbegrip in de poli
tieke retoriek van het huidige socialistische regime, 
duidelijk herkennen. 
Mitterrand heeft zich aldus een meerderheid verwor
ven binnen de groep die zelf de meerderheid van de 
Franse bevolking uitmaakt: de werknemers. Dat 
bracht Mitterrand na zijn verkiezing tot de uitspraak 
dat het politieke Frankrijk zich eindelijk met het so
ciologische Frankrijk verzoend had. Daarmee is ech-
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ter nog maar weinig concreets gezegd over de verkie
zingsuitslag van 1981. lulliard wijst op twee belangrij
ke uitkomsten van het onderzoek onder het socialisti
sche electoraat van dat jaar. In de eerste plaats blijkt 
de Parti Socialiste niet de partij van de armen te zijn , 
maar de partij van het actieve deel van de beroepsbe
volking (arbeiders , kantoorpersoneel , hoger perso
neel) met een inkomen van 3000-7500 franc per 
maand. Degenen die meer , maar ook degenen die 
minder verdienden , stemden overwegend op Gis
card . 
De tweede opvallende uitkomst is dat binnen het so
cialistische electoraat vooral de werknemers in de pu
blieke sector zeer goed vertegenwoordigd zijn . De ar
beidersklasse mag dan niet ontevreden zijn geweest 
met Mitterrands overwinning, aldus lulliard , het wa
ren vooral de ambtenaren (en andere werknemers in 
de dienstensector) die op 10 mei 1981 op de Place de 
la Bastille aan hun vreugde uiting gaven. Uitgedrukt 
in de marxistische terminologie van de Franse socio
loog Poulantzas: in het Frankrijk van Mitterrand is de 
industriële bourgeoisie nog steeds hegemoniaal , 
maar de gesalarieerde middenklasse , in het bijzonder 
de ambtenaren , vormen binnen het nieuwe politieke 
machtsblok de 'heersende klasse ' . 
Onder Giscard, aldus lulliard , bestonden er nauwe 
banden tussen de hogere regionen van het staatsap
paraat en die van de economie. Met de komst van 
Mitterrand is het staatsapparaat zich gaan verzelf
standigen. Er is een 'staatsbourgeoisie' aan het ont
staan , die onder andere haar machtsbasis heeft in de 
genationaliseerde bedrijven. 'In die zin drukte het 
"gezamenlijk regeringsprogramma", dat het politie
ke verbond van socialisten en communisten bezegel
de , precies de ideologie en de belangen van een nieu
we staatsbureaucratie uit . De concentratie van de po
litieke macht , van een deel van de economische 
macht en van een deel van de culturele macht in han
den van een groep hooggeschoolden in het staatsap
paraat is zonder twijfel een van de belangrijkste ont
wikkelingen in de huidige periode. ' 
De arbeidersklasse vormt in lulliards visie een 'hulp
klasse ' , die electoraal van grote betekenis is en ook 
(door de grotere betrokkenheid van de vakbeweging 
bij het regeringsbeleid) van de nieuwe verhoudingen 
profiteert , maar die niet direct met de politieke macht 
verbonden is. De economische crisis kan de alliantie 
tussen arbeidersklasse en nieuwe staatsbourgeoisie in 
gevaar brengen , namelijk wanneer de materiële 
voordelen voor de arbeidersklasse verdwijnen en de 
staatsbourgeoisie haar geprivilegieerde positie be
houdt. Toch acht lulliard deze coalitie betrekkelijk 
stabiel , vanwege de 'bedreiging die het eventueel 
weer aan de macht komen van de gezamenlijke te
genstanders voor beide partijen vormt' . 

Mitterrand, De GaulIe en de crisis van het 
socialisme (3) 
Hoe beoordeelt lulliard nu het sinds vorig jaar ge
voerde beleid? Hij meent dat de verhoging van het 
minimumloon en de sociale uitkeringen niet alleen op 
hun negatieve effecten op de economie beoordeeld 

mogen worden - zoals menigeen in Frankrijk tegen
woordig doet , onder verwijzing naar de loon- en 
prijsstop die de regering-Mauroy dit jaar plotseling 
moest invoeren. Daarmee gaat men niet alleen voor
bij aan de zeer grote sociale ongelijkheid die de socia
listische regering in Frankrijk aantrof, maar ook aan 
de bewuste strategie die Mitterrand heeft gevoerd. 
Beseft men wel, aldus lulliard, welke kosten een eco
nomisch 'verstandiger' beleid met zich mee had kun
nen brengen (grote sociale onrust bijvoorbeeld)? 
'Door de druk van de ketel te halen en een weinig reë
le begroting te presenteren heeft Mitterrand de eco
nomie allerminst verwaarloosd; hij heeft, als altijd, 
bewust gehandeld met het oog op politieke overwe
gingen die volgens hem prioriteit hadden.' 
Toch beoordeelt lulliard Mitterrands beleid uitein
delijk negatief. Met zijn korte-termijnstrategie heeft 
Mitterrand de lange termijn te veel uit het oog verlo
ren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de arbeidstijdver
korting van één uur , die volgens premier Mauroy ver
gezeld moest gaan van inlevering van salaris wilden er 
nieuwe arbeidsplaatsen geschapen kunnen worden. 
Mitterrand liet echter op dit punt zijn premier vallen 
en beloofde iedereen, ook mensen met hogere inko
mens , volledig behoud van loon. Zo gaat, aldus Jul
Iiard , de hoop op een structurele hervorming , name
lijk herverdeling van arbeid , al grotendeels verloren . 
'Gevolg: eind 1982 probeert de regering de werkloos
heid alleen maar te bestrijden door de economische 
groei , in welke vorm dan ook, te bevorderen . Dat is 
minder dan wat mogelijk is en ook strijdig met de 
geest van het socialisme.' 
Wat dat socialisme dan wel inhoudt, legt lulliard niet 
precies uit , maar hij geeft wel een zekere richting aan. 
Het socialisme, schrijft hij, is in Frankrijk aan de 
macht gekomen op een moment dat het, internatio
naal gezien, in een ernstige theoretische crisis ver
zeild is geraakt. Enerzijds heeft het gigantische échec 
van het communisme de visie van een groot deel van 
links op het kapitalisme veranderd. 'Men heeft plot
seling ontdekt dat kapitalisme niet altijd een syno
niem is voor armoede( ) ; dat het niet automatisch tot 
democratie leidt, maar dat het misschien wel het eni
ge systeem is dat democratie verdraagt; dat het niet 
altijd oorlog veroorzaakt en dat het in ieder geval niet 
de enige is die haar veroorzaakt.' Anderzijds maakt 
ook de sociaal-democratie een identiteitscrisis door. 
Ze heeft zich altijd gericht op de 'sociale' verdeling 
van de winst die de kapitalistische produktiewijze op
leverde. Niet alleen is het met die winst inmiddels 
slecht gesteld , maar ook de wijze van verdeling blijkt 
vaak weinig effectief en soms contra-produktief te 
zijn . 
De sociaal-economische formule waarmee de PS als 
oppositiepartij opereerde, luidde: nationalisatie
planning-zelfbestuur . Een soort linkse vorm van so
ciaal-democratie , aldus lulliard , die de PS groten
deels aan de vakbond CFDT had ontleend. De natio
nalisaties hebben inmiddels, conform de belangen 
van de nieuwe staatsbourgeoisie, plaatsgevonden , 
maar van inpassing in een socialistische plannings
strategie is geen sprake. Planning lijkt te worden op-
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gevat als zuiver conjunctureel instrument 6f als zuiver 
symbolische structuurverandering (nationalisatie) . 
Voor de opvatting over planning van iemand als Mi
chel Rocard - planning als anticipatie-instrument in 
een marktgeoriënteerde economie - hebben maar 
weinigen in de PS belangstelling. 'Men kan zich afvra
gen of de regering zich zo weinig voor planning inte
resseert omdat Rocard minister voor het Plan is , of 
dat Rocard minister voor het Plan is omdat de rege
ring zich zo weinig voor planning interesseert. ' 
Met het 'zelfbestuur' is het al niet beter gesteld , zowel 
wat de bedrijfsdemocratisering betreft als meer in het 
algemeen het streven naar een grotere betrokkenheid 
van de bevolking bij de regeringspolitiek. 'Negatief 
aan het regeringsoptreden tot dusverre is niet zozeer 
het soort maatregelen dat zij neemt - sommige zijn 
zelfs uitstekend ; negatief is de zeer geringe neiging 
om linkse mensen , en de bevolking in het algemeen, 
bij de te voeren politiek te betrekken. Anderhalf jaar 
later maken we nog altijd een soort theater-socialis
me mee. ,Het publiek fluit of klapt , maar niemand 
heeft de neiging om op het toneel te springen .' Bij ge
brek aan participatie praat de regering met de vak
bonden. 'Sociale partner', constateert lulliard met af
grijzen , 'is een echt, full-time-beroep geworden. ' En 
hij voegt eraan toe: 'De vakbonden worden officieel 
erkend op een moment dat de leden weglopen. Een 
gevaarlijke ontwikkeling voor iedereen die zich met 
het socialisme verbonden voelt.' 
De kern van de zaak, zo besluit hij zijn artikel , is de 
volgende: 'kan het socialisme (rekening houdend met 
het bloedige avontuur van het stalinistische commu
nisme, met de moeilijkheden van de sociaal-demo
cratie en die van het "socialisme op z'n Frans" , zoals 
we ons dat nog in 1980 voorstelden) - kan het socia
lisme vandaag de dag nog wat meer zijn dan het mas
sale en vage verlangen om de sociale ongelijkheid te 
verminderen , met de vakbeweging in een positie van 
welwillende neutraliteit? Of, als men het anders wil 
formuleren : hoe kunnen we het socialisme opbouwen 
binnen een economie die door de markt gereguleerd 
wordt en waarin het maken van winst (als beloning 
voor het ter beschikking stellen van kapitaal) ge
accepteerd wordt?' (pk) 
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Boeken 

Arbeid. Wenselijkheden en maatschappelijke 
dynamiek 
H. A. van Stiphout bespreekt: Wiardi Beckman 
Stichting: Denken over arbeid. 
Deventer, Kluwer, 1982 (serie WBS-cahiers), 
172 blz. Prijs: f 24 ,50 

Het WBS-rapport Denken over arbeid is een belang
rijk werkstuk, dat op omvattende wijze een oriëntatie 
biedt op een veranderende arbeidswereld en perspec
tieven zoekt voor de toekomst. 
Ik zal hier de inhoud in kort bestek weergeven en ver
volgens op een tweetal aspecten commentaar geven . 
In de inleiding wordt op saillante wijze arbeid gety
peerd in zijn verschillende verschijningsvormen en 
op heldere wijze de historische context geschilderd . 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie op het gebied 
van arbeid verkend. Op bondige wijze wordt een 
veelheid van relevante aspecten overzichtelijk geëta
leerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het denken in 
de socialistische beweging in enkele punten weerge
geven. Het mondt uit in een overzicht van ter zake 
doende punten uit het beginselprogramma, waaruit 
mijns inziens vooral blijkt , dat we als partij meer po
pulistisch dan probleemgeoriënteerd zijn . Hoofdstuk 
4 vormt het belangrijkste deel van het rapport ; daarin 
wordt inhoudelijk over een aantal belangrijke opties 
gesproken (betaald en onbetaald werk , mogelijkhe
den en grenzen van een basisinkomen) . Een beschou
wing over het arbeidsethos sluit dit hoofdstuk af. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een socialistische visie 
ontwikkeld. Deze is opgehangen aan het recht op ar
beid , kwaliteit van arbeid , recht op betaalde arbeid 
en economische onafhankeli j kheid in de privé-sfeer . 

Bij een zo omvattend onderwerp als arbeid is het nog
al gemakkelijk om een veelheid van kanttekeningen 
te plaatsen of kritiek te uiten . Men kan namelijk zon
der veel moeite van opvatting verschillen bij een der
gelijke verscheidenheid aan aspecten. Dat leek me 
niet zo zinvol. Daarom is gekozen voor een beperkt 
aantal mijns inziens wezenlijke aspecten ten aanzien 
waarvan keuzen noodzakelijk zijn; niet alle opties 
kunnen immers worden opengehouden . Allereerst 
wordt herverdeling van arbeid in het licht van indivi
duele economische onafhankelijkheid behandeld ; 
vervolgens zal aan de sociaal-economische aspecten 
aandacht worden besteed, met name aan de relatie 
tussen arbeid en consumptie. 

Arbeidstijdverkorting en individuele autonomie 
Het arbeidsbegrip dat in het rapport ontwikkeld is, 
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valt op doordat het veelomvattend is en een verschei
denheid aan opties , zoals die momenteel in discussie 
zijn, tracht te verenigen. 
Zo wordt aan arbeid in beginsel de eis gesteld dat de
ze maatschappelijk nuttig is. Daarmee wordt impli
ciet stelling genomen tegen arbeid die aan deze eis 
niet getoetst pleegt te worden , namelijk arbeid die tot 
stand komt omdat er koopkrachtige vraag is naar de 
produkten die door middel van die arbeid tot stand 
komen . Complicerend is voorts nog dat wij in onze 
verzorgingsmaatschappij een ruim assortiment heb
ben aan arbeid ten behoeve van diensten (merit 
goods) , die wel getoetst zijn uit het oogpunt van 
maatschappelijk nut , maar waarbij de veranderende 
voorkeuren van de bevolking veronachtzaamd kun
nen worden . Sociaal-democraten opteren echt niet 
alleen voor maatschappelijke nuttigheid maar zeker 
ook voor individuele autonomie (zoals bijvoorbeeld 
soevereiniteit van de consument en zelfstandigheid 
en vrijheid bij keuzen voor onderwijs en arbeids
plaats) . Door dat te erkennen rechtvaardigen we 
voor de verdeling van goederen en diensten de in
vloedssfeer van planmatigheid maar ook van het 
markt- en prijsmechanisme. Mij lijkt dat we met het 
eenzijdig proclameren van maatschappelijke nuttig
heid niet ver komen , als we ons op institutioneel ni
veau zo sterk gecommitteerd hebben aan autonomie 
van het individu . 
De belangrijkste optie die in het rapport wordt uitge
werkt om voldoende werkgelegenheid te verschaf
fen , is de herverdeling van betaald werk. Met name 
op dit punt wordt de spanning voelbaar tussen eisen 
vanuit de maatschappij en eisen vanuit het individu. 
In paragraaf 5.3 .b wordt herverdeling sterk aanbevo
len om gelijke toegang te bieden tot betaald werk 
(man of vrouw , met of zonder kinderen) , om herver
deling van onbetaald werk mogelijk te maken en tot 
economische onafhankelijkheid te komen in de pri
vé-sfeer. Tegelijkertijd dienen binnen het concept 
van herverdeling mensen meer keuzevrijheid te krij
gen dan nu: meer mogelijkheden om te kiezen tussen 
betaalde arbeid , meer kansen op wederkerend leren 
en werken. Er wordt daarbij voorbijgegaan aan het 
feit dat herverdeling van betaald werk een rantsoene
ringsconcept is . Men wil immers de mogelijkheden 
om een arbeidsinkomen te verwerven beter verdelen, 
althans over meer deelnemers . Het rantsoenerings
karakter blijkt uit de noodzakelijke beperking, die 
aan dit denkbeeld eigen is. De inkomensverminde
ring per werkende die daarmee gepaard zal gaan , 
mag immers niet door (legaal) overwerk, of (illegaal) 
zwart werk ongedaan worden gemaakt , anders zou 
geen extra werkgelegenheid worden geschapen. Dat 
betekent , dat herverdeling van betaald werk be
schouwd moet worden als een vorm van inkomens
rantsoenering. De sociale implicaties daarvan moe
ten geacht worden zeer vergaand te zijn . De competi
tie om hogere inkomens en beroepsposities zal sterk 
toenemen. Dit zal temeer het geval zijn wanneer de 
economische groei gering is. Dan immers is een ver
betering van inkomen slechts mogelijk door een posi
tieverbetering (de zogenaamde incidentele compo-

nent in de loonstijging). In tijden van hoge economi
sche groei zijn de inkomens (en daarmee de beste
dingsmogelijkheden) voor alle werkenden aanzien
lijk vergroot zonder dat daarvoor een positieverbete
ring in de beroepsstratificatie noodzakelijk was. Dit 
blijkt uit de ontwikkeling van het reëel beschikbaar 
inkomen , zoals van gehuwde werknemers met twee 
kinderen met een inkomen juist beneden de laagste 
premiegrens der sociale verzekeringen, welk inko
men een continue stijging heeft gekend. Bij een index 
van 100 in 1970 gelden waarden van 59 (in 1959), van 
79 (in 1965) , van 113 (in 1975) en van 119 (in 1978) . \ 
Daarbij moet nog worden aangetekend dat voor het 
grootste gedeelte van deze periode de economische 
groei in ons land voor circa zeventig procent werd op
gesoupeerd door de collectieve-lastendruk, maar 
vanwege de hoge groeicijfers tot het midden van de 
jaren zeventig bleef er toch nog een aantrekkelijke 
ruimte over om de particuliere bestedingen daarmee 
te vergroten. 2 

Naar gelang de economische groei minder is en zeker 
indien deze negatief zou zijn, zal inkomensverbete
ring voor de individuele werknemer meer afhankelijk 
zijn van sociale stijging in de zin van stijging in de be
roepsstratificatie. Inkomensvermindering door ar
beidstijdsverkorting met het oog op herverdeling van 
arbeid zal deze tendens nog versterken. In een derge
lijke situatie lijkt het overigens niet waarschijnlijk dat 
prestatiegerichtheid en stijgingsaspiraties het alge
mene reactiepatroon zullen zijn . Het lijkt eerder voor 
de hand te liggen dat de reacties zeer uiteenlopend 
zullen zijn. De socioloog Klages is van oordeel dat er 
in een dergelijke situatie sprake is van verdringing 
van de discrepantie tussen de objectieve normen van 
het bestel en de subjectieve beleving ervan .3 

Weliswaar zijn er prestatiegerichten die deze constel
latie bij uitstek weten te benutten, maar velen zullen 
een persoonlijke oplossing trachten te vinden voor dit 
min of meer noodgedwongen onder de norm blijven 
van het vigerende arbeidsbestel. Apathische berus
ting naast opportunistische aanpassing en onverschil
ligheid ziet hij als gedragingen die ertoe dienen om in 
deze situatie, waarin gangbare normen niet gehaald 
worden , toch het gevoel van eigenwaarde op peil te 
houden. Arbeid is klaarblijkelijk zo belangrijk, dat 
's mensen identiteit er wezenlijk van afhankelijk is. 
Het in het rapport ontwikkelde arbeidsconcept pre
tendeert de keuzen bij arbeid te verruimen. Met na
me het onderdeel 'herverdeling van arbeid ' maakt 
hierop aanspraak . Met herverdeling wordt immers 
niet slechts beoogd een aanpassing te doen plaatsvin
den van de vraag aan het - vooral door bevolkings
groei bepaalde - arbeidsaanbod. Uitdrukkelijk 
wordt beoogd door herverdeling van betaalde arbeid 
iedereen economisch onafhankelijk te laten zijn. 
Daarmee wordt in feite gekozen voor een scenario 
zoals dat in ons land door de Emancipatieraad is uit
gewerkt en waarmee beoogd wordt in een periode 
van circa 25 jaar tot een 25-urige werkweek te ko
men. 4 Een algemeen gevolg daarvan zal zijn dat er 
per werkende een aanzienlijke inkomensverminde
ring optreedt en dat in gezinnen en andere samenle-
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vingsverbanden de partners betaald werk zullen 
doen. Een belangrijke consequentie van dit concept 
is dat in feite een werkplicht ontstaat. Dit aspect 
wordt in het rapport noch uitgewerkt noch genoemd. 
De werkplicht vloeit rechtstreeks voort uit de inko
mensvermindering waardoor voor gezinnen met kin
deren beide partners betaald werk zullen moeten ver
richten om een voldoende inkomen te verkrijgen. 
Over de wenselijkheid van een maatschappij die zo
danig is ingericht, dat een algemene werkplicht ont
staat, kan men nog van mening verschillen. Klaarblij
kelijk wordt in het rapport gekozen voor het primaat 
van economische onafhankelijkheid. Er wordt even
wel tegelijkertijd gekozen voor verruiming van keuze 
van arbeid. Hier klopt duidelijk iets niet! In wezen 
wordt hier de mogelijkheid om al of niet betaald werk 
te doen, ingeruild voor economische onafhankelijk
heid. De keuze voor al of niet betaald werk doen kan 
dan individueel niet meer gemaakt worden. Het lijkt 
overigens niet erg waarschijnlijk dat we al op korte 
termijn op dit punt tot definitieve politieke beslissin
gen zullen moeten komen. Arbeidstijdverkorting ge
richt op herverdeling heeft immers al op korte ter
mijn belangrijke inkomensverrninderende effecten , 
waardoor de ontwikkeling wellicht in kleine stappen 
zal plaatsvinden. Dat doet overigens niets af aan de 
noodzaak om de consequenties van het concept dat 
kiest voor het primaat van economische onafhanke
lijkheid in de privésfeer te toetsen aan sociaal-demo
cratische beginselen. 

Verzorgingsloon 
In het rapport Denken over arbeid wordt aan betaalde 
arbeid een buitengewoon centrale positie toegekend. 
Dit geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen die 
beogen de risico's van dit concept te belichten. Aller
eerst moet worden onderkend, dat de mogelijkheden 
tot zelfrealisatie in arbeid voor velen utopisch zijn. 
Desondanks is arbeid vooralsnog de belangrijkste 
vorm van sociale integratie (sociale contacten, er
kenning, inkomen, sociale stijging zijn in zeer uiteen
lopende doseringen voorhanden). Het individueel 
ontwikkelen van een volwaardig bestaan buiten het 
arbeidsbestel is moeilijk; vooral voor jongeren lijkt 
arbeid een noodzakelijke voorwaarde voor het maat
schappelijk functioneren. Niettemin is de vraag ge
rechtvaardigd of economische onafhankelijkheid zo 
strict met het verrichten van betaald werk verbonden 
moet worden als in dit rapport gebeurt. Het is immers 
zo, dat naar gelang arbeid professioneler wordt, de 
disposities van mensen vis à vis deze sterk geprofes
sionaliseerde arbeid grotere verschillen zullen gaan 
vertonen. Onderzoek van de laatste jaren heeft met 
name aangetoond, dat de door sociaal-democraten zo 
begeerlijk geachte kenmerken van arbeid schaars 
voorhanden zijn, zoals intrinsieke satisfactie, promo
tiemogelijkheden, kansen op beter inkomen, moge
lijkheden tot ontplooiing. 5 Het is mede daardoor dat 
er in het (individuele) arbeidsleven ook veel teleur
stelling, rancune, onverschilligheid ontstaat. De ver
wachtingen van betaalde arbeid zijn hoger gestemd 
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dan op grond van ervaringen gerechtvaardigd is. Het 
generaliseren van betaald werk in de zin als in het rap
port bedoeld, namelijk een werkplicht voor iedereen, 
zal deze discrepantie nog versterken. Voorts zullen 
door deze werkplicht andere disposities zoals met be
trekking tot huishoudelijk werk, verzorgend werk, 
onderling hulpbetoon minder tot gelding kunnen 
worden gebracht. Met andere woorden: niet iedereen 
is even geschikt voor het betaalde werk; deels omdat 
er in toenemende mate professionele eisen worden 
gesteld, deels omdat er vraag is naar arbeid die kwali
tatief van minder gehalte is dan huishoudelijk en ver
zorgend werk. Het is op deze gronden dat alternatie
ven voor economische onafhankelijkheid gecreëerd 
dienen te worden. 
Verzorgingsloon vormt daarbij mijns inziens de be
langrijkste mogelijkheid. Beleidsinstrumenteel ge
zien kan verzorgingsloon uit de bestaande kinderbij
slagregelingen voortkomen. Invoering van verzor
gingsloon zou een principiële en materiële erkenning 
zijn van de waarde van verzorgend werk. Gewezen zij 
nog op de belangrijke gevolgen van een situatie waar
in beide partners in een gezin genoodzaakt zijn om 
een inkomen te verwerven6 (voor wat betreft verzor
ging en opvoeding van kinderen). De kern van de po
litieke vraagstelling dient echter te zijn of een maat
schappij zo wordt ingericht, dat het primaat ligt bij 
(individuele) economische onafhankelijkheid, waar
door er geen keuze is voor het al of niet verrichten van 
betaald werk danwel dat deze keuze wel open blijft en 
economische onafhankelijkheid behalve door arbeid 
ook door nieuwe vormen van sociale zekerheid ge
realiseerd kan worden (bijvoorbeeld door verzor
gingsloon). 
Deze bespiegelingen beogen niet een beleid van ar
beidstijdverkorting op korte termijn te belemmeren. 
Vormen van arbeidstijdverkorting zullen noodzake
lijk zijn om arbeid beter te verdelen. Als belangrijk
ste reden wordt meestal aangevoerd het belang van 
betaald werk voor de mens . Maar er is nog een reden, 
die wellicht even belangrijk geacht kan worden: deze 
houdt verband met de inkomensverdeling naar bron
nen. We zijn aan de grens gekomen van het bieden 
van bestaanszekerheid in een collectief systeem dat 
sociale uitkeringen waarborgt (sociale zekerheid). 
Dit systeem raakt te zwaar belast vooral vanwege de 
toeneming van het aantal aanspraken (de volume
ontwikkeling). Herverdeling van arbeid kan bewerk
stelligen, dat de volumedruk in de sociale zekerheid 
vermindert, doordat meer mensen zich een arbeidsin
komen verwerven. Vergroting van het aantal arbeids
plaatsen zal immers niet alleen het bestand aan werk
lozen verminderen, maar ook kosten reduceren door 
vermindering van VUT en minder aanspraken op ar
beidsongeschiktheidsuitkeringen. Van het meeste 
gewicht lijkt echter dat door een betere verhouding 
van de volumes van arbeidsinkomens ten opzichte 
van volumes van inkomens uit uitkeringen grotere 
maatschappelijke stabiliteit wordt verkregen. On
lustgevoelens over een te ver voortgeschreden ver
zorgingsstaat worden daardoor gedempt. 
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Arbeid en consumptie 
De behandeling van behoeften en consumptie in het 
rapport ademt nog sterk de sfeer van kritiek op de 
overdadigheid uit de periode van hoge economische 
groei . Er wordt voor gepleit de elementaire behoef
ten meer gelijk te honoreren en de relatieve behoef
ten (dit zijn volgens het rapport behoeften die wor
den opgewekt door wat anderen bezitten of door het 
aanbod van zaken) te beperken. Het is mij niet duide
lijk geworden waarom deze belijdenis in een rapport 
over arbeid is opgenomen. De relatie met arbeid 
wordt niet gelegd. Slechts de nadelen van (niet-selec
tieve) economische groei worden nog eens in het licht 
gesteld. Afgezien nog van het weinig opportune mo
ment om extra kieskeurig te zijn met betrekking tot 
economische groei , valt niet in te zien hoe deze ge
dachten het inzicht en het politiek handelen ten aan
zien van arbeid kunnen verhelderen . Het lijkt me al
lemaal weinig relevant voor de arbeidsvraagstukken 
van de komende jaren. 
Dat is erg jammer want juist door het consumptiepa
troon te betrekken op doelstellingen van economi
sche politiek, kan een aanzienlijke bijdrage worden 
geleverd aan verruiming van de werkgelegenheid. 
Het is niet de luxe-consumptie die ons bij uitstek par
ten speelt , maar het autonome karakter van onze 
consumptieve behoeften bevrediging. Onderzoek 
heeft aangetoond, dat in de jaren 1970-75 een tweetal 
factoren aan een ernstige aantasting van de werkgele
genheid heeft bijgedragen , namelijk de verschuiving 
van de consumptieve vraag over sectoren (structuur
effecten) en een verschuiving in de verhouding bin
nenlandse produktie/import (marktaandeel - effec
ten) .7 

Ten gevolge van verlies aan binnenlands marktaan
deel is in die periode de werkgelegenheid met 55 000 
mensjaren afgenomen. Ook de structuureffecten wa
ren negatief: circa 40 000 mensjaren. Doordat in de 
niet-commerciële dienstverlening zich in die periode 
een stijging van werkgelegenheid van circa 55 000 
mensjaren voordeed , bleef het verlies aan werkgele
genheid per saldo beperkt tot circa 40 000 mensjaren . 
Projectie van deze ontwikkelingen over de periode 
1975-'85 geven een verlies aan werkgelegenheid te 
zien van tussen de 66 000 en 72 000 mensjaren. De 
autonomie in het consumptiepatroon heeft dus direc
te gevolgen voor de werkgelegenheid. Een samenle
ving die kiest voor het primaat van arbeid, kan het 
niet maken om de soevereiniteit in de consumptie on
verkort te handhaven , nu blijkt dat structurele ont
wikkelingen arbeid achterop brengen bij consumptie. 
Het vraagstuk van de verhouding tussen arbeid en 
consumptie is weliswaar politiek niet zo gemakkelijk 
hanteerbaar . Maar we moeten ons er van bewust zijn , 
dat een aantal maatschappelijke deelterreinen de 
laatste decennia tot aanzienlijke autonomie zijn ge
komen . Dat geldt voor arbeid , maar ook voor onder
wijs en voor gezondheid(szorg). Met autonomie 
wordt hier bedoeld , dat er zelfstandige aanspraken 
bestaan , die in hoge mate vanzelfsprekend zijn ge
worden. Vanzelfsprekend dan in de zin , dat men zijn 

aanspraken niet voortdurend hoeft te rechtvaardi
gen . Consumptie in de marktsector is wellicht de 
oudste van deze autonome aanspraken. Zowel groei 
als vermindering van consumptie kan aanzienlijke re
percussies hebben voor de werkgelegenheid. Mijns 
inziens dient daarom het autonome en soevereine ka
rakter van consumptie niet als een vanzelfsprekend
heid te worden aanvaard. Aanpassingen in de con
sumptieve sfeer omwille van de werkgelegenheid zijn 
wenselijk èn mogelijk. Dit geldt voor de sectoren wo
ningbouw, personenver,!oer en toerisme. 8 

Modelsimulaties hebben aangetoond , dat in de sector 
personenvervoer ruim 11 000 mensjaren werkgele
genheid gerealiseerd kunnen worden door uitvoering 
van een drietal openbare vervoersprojecten bij een 
extra uitgave van gezinnen van 615 miljoen (prijzen 
1978) en extra overheidsuitgaven van ruim één mil
jard gulden. Ook voor een beleid ten aanzien van bin
nenlands toerisme liggen er aanzienlijke mogelijkhe
den tot het scheppen van enkele tienduizenden ar
beidsplaatsen . 
Het lijkt me dat we de vruchteloze discussie over 
authentieke behoeften langzamerhand maar moeten 
vergeten en daarvoor in de plaats oog moeten krijgen 
voor de werkgelegenheidsaspecten van de consump
tie . Zulks zou moeten plaatsvinden door ons natio
naal produktie-apparaat te onderscheiden naar de 
mate van integratie in de internationale economie. 
De exportindustrie zal wat haar werkgelegenheids
mogelijkheden betreft niet anders kunnen doen dan 
zich richten naar de kosten van produktiefactoren. 
Arbeidsintensiever produceren dan concurrenten is 
in internationaal verband veelal niet mogelijk. An
ders ligt dit voor die delen van de economie die over
wegend of uitsluitend werken voor de binnenlandse 
markt . Van deze sector hoeft de combinatie van kapi
taal en arbeid niet zo dwingend gedicteerd te worden 
door de markt. Het gaat natuurlijk niet aan de ar
beidsproduktiviteit geforceerd ·te verlagen door een 
produkt onnodig met meer arbeid tot stand te bren
gen. Maar de huidige consumptievrijheid laat toe dat 
arbeid braak blijft liggen , terwijl de produktie op ka
pitaalintensieve en energie-intensieve wijze plaats 
vindt . Zo veroorloven wij ons een volume personen
vervoer per auto van ruim 100 miljard reizigerskilo
meters , terwijl in het openbaar vervoer slechts 13 mil
jard reizigerskilometers worden gemaakt. De perso
nenauto (en de economie die daarmee verbonden is) 
is in vele opzichten nadelig voor het openbaar ver
voer . Zij gebruikt meer energie , geeft meer luchtver
ontreiniging en verschaft minder werkgelegenheid. 
In deze drie opzichten zou het dus voordeliger zijn als 
het openbaar vervoer intensiever werd gebruikt c.q. 
meer faciliteiten werden geboden . Een beleid dat de 
kostenverhoudingen tussen deze vervoerssystemen 
zou beïnvloeden ten gunste van het openbaar vervoer 
is op termijn zeer wel mogelijk . Het zijn stereotype 
opvattingen over consumentensoevereiniteit en over 
ondernemersvrijheid, die uit het oogpunt van sociaal
economische politiek een suboptimale situatie doen 
voortbestaan. Het ligt op de weg van sociaal-demo
cratische politiek hier een doorbraak tot stand te 
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brengen. Zeker nu er in christen-democratische kring 
een draagvlak groeiend is voor het aanvaarden van 
beperkingen in consumptie. Omwille van arbeid en 
werkgelegenheid dient deze weg te worden ingesla
gen. Aanpassing van de consumptie zal een hoofd
punt dienen te worden van het werkgelegenheidspro
gramma van de Partij van de Arbeid. Het is niet al
leen een aanpassing omwille van de werkgelegen
heid, maar ook aanpassing aan een nieuwe tijd . Een 
tijd waarin een land zijn produktie voor internationa
le markten veilig zal moeten stellen - ook als dat re
latiefweinig werkgelegenheid oplevert , maar waarbij 
het binnenlandse consumptiepatroon niet zodanig 
mag zijn, dat permanent een ~root deel van het ar
beidspotentieelonbenut blijft. 

Het rapport Denken over Arbeid geeft inderdaad veel 
stof tot overdenken. Er zitten ook gedachten in die 
een kritische benadering bij uitstek nodig hebben. 
Soms worden 'kool en geit' gespaard of wordt enigs
zins populistisch een verscheidenheid aan gedachten' 
geëtaleerd. Daardoor ontstaat het gevaar keuzen uit 
de weg te gaan of het onverenigbare te willen vereni
gen. 
Voor de toekomst zal het vooral van belang zijn, dat 
de opvattingen van de PvdA over arbeid en werkgele
genheid niet alleen ontwikkeld worden uit het oog
punt van wenselijkheden . Die opvattingen zullen ook 
bestand dienen te zijn tegen de dynamiek die in de 
maatschappij aanwezig is . Het komt me voor dat de 
grot~ zorg die uit het rapport blijkt voor het voor zo
veel mogelijk mensen tot stand brengen van econo
mische onafhankelijkheid, door de huidige structure
le ontwikkelingen al bij uitstek wordt bevorderd. De 
zwakken van de toekomst zijn wellicht degenen die in 
deze trend niet meekomen . 

H. A. van Stiphout is lid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het regeringsbeleid en redacteur van SenD 

Noten 
1. Centraal Economisch Plan , 1978. 
2. Advies inzake omvang en groei van de col/ectieve sec

tor, SER 1978, no. 11 blz. 9. 
3. H . Klages: Die unruhige Gesel/schaft. München 1975, 

blz. 30 en blz. 148. 
4. Advies Arbeid, van de Emancipatie Kommissie, 
5. Sociaal en Cultureel rapport. 1980 tabel 4.9. 
6. WRR-rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel, 

1981 blz. 204-213. 
7. Gegevens ontleend aan rapport Vernieuwing in het ar
. beidsbestel, blz. 269-270. 

8. Vernieuwing arbeidsbestel, blz. 286-287, 295, 300-301. 
Zie ook J. C. v. Ours, D. Hamersma, G. Hupkes en P. 
H. Admiraal: Consumptiebeleid voor de werkgelegen
heid, Den Haag 1982, waarin: J . C. v. Ours : 'Ontwikke
lingen in het consumptiepatroon'. Vooral par. 4.2 opti
malisering van het consumptiepatroon, blz. 75-85 . 

9. Een belangrijke uiteenzetting over sectorale proble
men uit het oogpunt van internationale/nationale oriën
tatie treft men aan in het SER-rapport van de commissie 
economische deskundigen, 1978, no. 9 dd . 28 juni 1978 
met name blz. 11-14. 

socialisme en democratie 
nummer 1, 
januari 1983 30 

Pen op papier 

De illusie van de zelfstandige gemeente 
Het Beginselprogramma van de PvdA (1977) stelt als 
doel van het democratisch-socialisme 'een zodanige 
herverdeling van kennis, arbeid, inkomen en macht, 
dat alle mensen in staat zijn zich zelfstandig te ontwik
kelen en in vrijheid te ontplooien'. De herverdeling 
van de macht (het democratisch aspect) staat echter 
in dat programma - en ook bijvoorbeeld in het ver
kiezingsprogramma Weerwerk (1981) - in aandacht 
ten achter bij de herverdeling van de eerste drie 
(kortheidshalve: de socialistische aspecten). 
Deze achterstelling is niet een tijdelijk gevolg van de 
economische teruggang en van de noodzaak, meer 
dan ooit, de vraagstukken van arbeid en inkomen 
voorop te stellen. Koen Koch I wees erop: 'Dat overi
gens een partij, die aan de staat een zo centrale plaats in 
haar denken en handelen toekent, toegeeft niet over 
een toereikende staatstheorie te beschikken, is nogal 
onthutsend. Men mag dan immers vermoeden, dat 
ook een algemene visie op politieke macht en op het 
politieke proces, waarop een staatstheorie gebaseerd 
moet zijn, ontbreekt'. Kortom , de 'herverdeling van 
macht' heeft - voorzichtig gesteld - niet een hoge 
prioriteit. En als er al sprake is van een aanzet tot een 
socialistische staatstheorie, dan houdt deze eerder 
een teloorgang van de staat in, door de nadruk niet op 
de politieke democratie maar op de sociale: de lijn 
van Troelstra, Van der Goes van Naters en laatstelijk 
Kalma. 2 

Geen socialistische staatstheorie, dan zeker geen ge
meentetheorie. Borrie3 heeft erop gewezen: de partij 
was (en ik vul aan: is) gericht op de staat: de socialisti
sche idealen kunnen alleen op dat bestuursniveau 
hun verwerkelijking vinden. In de gemeenten kun
nen de sociali tische politici wel aardige dingen voor 
de mensen tot stand brengen, maar daarmee is het 
dan ook gezegd. Schrijnend komt dit doelmatigheids
denken tot uiting in het jongste rapport van de Sectie 
Gemeente , Gewest en Provincie van de Wiardi Beck
man Stichting over de bestuurlijke reorganisatie Re
organisatie stap voor stap.4 Natuurlijk, het klinkt 
hoopvol als het sectiebestuur daarin schrijft: 'Wij on
derschrijven nadrukkelijk de positieve benadering van 
de gemeenten die de werkgroep vooropstelt. Met haar 
zijn wij van mening dat opnieuw bij de opbouw van 
onze bestuurlijke organisatie uit moet worden gegaan 
van de centrale plaats die de gemeenten in ons be
stuursbestel innemen'. Maar tegelijkertijd is de werk
groep van oordeel, samenvattend: 'Bij gemeentelijke 
herindeling is een strikt getalscriterium te rigide; in veel 
opzichten echter lijkt 10 000 inwoners als minimum
grens aan de lage kant. Met name de noodzaak om 
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over voldoende professionele deskundigheid te be
schikken is dringend (. . .) ' . 
Het is een fantasieloos , fatalistisch en fataal verhaal. 
Over alternatieve mogelijkheden om kleine gemeen
ten te hulp te komen , geen woord; terwijl deze moge
lijkheden er wel degelijk zijn. 5 Geen woord ook over 
het verlies aan 'democratie': bij elke samenvoeging 
van gemeenten gaat bijvoorbeeld een groot aantal 
raadszetels verloren ; een verlies aan evenzovele con
tactmogelijkheden tussen bestuur en bestuurden . 
Hoe is dit te rijmen met de stelling in het PvdA-ge
meenteprogram 6: 'Het gemeentelijk niveau leent zich 
beter dan andere overheidsniveaus voor participatie 
van de burger in de besluitvorming'? Het is dezelfde 
tegenstelling die Borrie voor de SDAP-periode on
derkende: voor de partijtop en parlementariërs is de 
gemeente instrument , terwijl aan de basis nog wordt 
uitgegaan van de gemeente als gemeenschap . 
Nu is het niet te ontkennen dat de communalistische 
idee ook onder PvdA-gemeentebestuurders onvol
doende leeft. De voorkeur die socialistische burge
meesters voor de Kroon-benoeming koesteren , is 
daarvan een schokkend voorbeeld. Een eenzijdige 
nadruk op het doelmatigheidsaspect is ook bij de Ver
eniging van Nederlandse Gemeenten te onderkennen: 
tegen de gemeentelijke herindeling wordt niet krach
tig stelling genomen , hoewel meer dan de helft van de 
leden (gemeenten) minder dan 10 000 inwoners telt. 
De oprichting van de vereniging Intergemeentelijk 
contact inzake gemeentelijke herindeling is een teken 
aan de wand , ondanks alle vriendelijke woorden over 
en weer. Waar blijven de socialistische gemeentebe
stuurders? Kortom , decentralisatie moet niet worden 
voorgestaan om redenen van efficiency, of zoals het 
rapport Reorganisatie stap voor stap formuleert , om 
'de verbetering van de beheersbaarheid van het beleid 
en de organisatie op het rijksniveau'. Ook gaat het niet 
simpel om (het tweede oogmerk in genoemd rapport) 
'de vergroting van de beslissingsmacht van de lagere 
overheden'. Het gaat bovenal om 'de verdeling van de 
macht', dat wil zeggen een meer directe invloed van 
de burger. 
Een gemeentetheorie eist een systeem van niet-strij
dige opvattingen over de gemeente. Voor mij bete
kent dat , dat deze theorie consequent moet zijn , bij
voorbeeld op het punt van 'de herverdeling van de 
macht'. Een socialistische gemeentetheorie (als on
derdeel van een staatstheorie) zal ervan moeten uit
gaan, dat de zeggenschap berust bij de burger en bij 
de kleinst mogelijke organisatorische gezagseenheid 
waarvan hij deel uitmaakt. De soevereiniteit ligt bij 
de plaatselijke gemeenschap. Bij het ten einde den
ken van dit uitgangspunt zullen verrassende conclu
sies getrokken moeten worden . In plaats van achter 
het vaandel 'doelmatigheid ' aan te lopen (met hoe 
goede bedoelingen ook) , zullen socialisten meer aan
dacht moeten gaan schenken aan de idee van de de
mocratie aan de basis en de verwerkelijking daarvan 
(en dat is wat anders dan parlement je spelen in raden 
en staten). 
Tak, die de grondlegger van de sociaal-democrati
sche gemeentepolitiek is genoemd7, vroeg reeds bij 

de totstandkoming van het eerste gemeenteprogram 
van de SDAP (1899): 'Hebben zij onderzocht welke 
wijziging in de verhouding tusschen staat en gemeente 
noodig is om de vrije ontwikkeling van het democra
tisch beheer te bespoedigen? Hebben zij zich reken
schap gegeven van den aard en de werking der speciaal 
Nederlandsche verhoudingen hoe de staat telkens bij 
de wet nieuwe uitgaven aan de gemeente op te dragen 
en haar beperkende in het recht van belasting heffing, 
ten slotte tot uitkeeringen is moeten komen, en hoe, ter
wijl de contróle van den staat onmisbaar blijft, toch 
vooral voor de groote gemeenten meer vrijheid van be
weging noodig is? Hebben zij overwogen hoe verschil
lend de levenseisehen zijn van de plattelandsgemeente 
en de groote handelsstad?'. Deze vraag wacht nog 
steeds op een antwoord. 

Herman van den Brink, PvdA-lid gemeenteraad Rui
nerwold . 
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Met feiten kom je verder dan met sprookjes: 

De auto presteE 
als het 0 

Van alle kilometers die in ons land 
door mensen worden afgelegd, neemt 
het openbaar vervoer 12% voor z'n 
rekening. De auto levert daarentegen 
74% van de huidige vervoersprestatie. 

Maar met de rijksuitgaven voor 
voorzieningen en dekking van exploitatie
kosten ligt het wèl een beetje anders. 
Die liggen voor openbaar vervoer en 
auto's ongeveer in een verhouding van 
63%:37%. 

Nu willen wij hier niet pleiten voor het 
tot één zesde terugbrengen van de uit
gaven voor het openbaar vervoer. 
Treinen, trams, bussen en metro's zijn 
uiteraard onmisbaar voor de gemeen
schap. Maar we willen er wèl op wijzen 
dat de balans al te erg is doorgeslagen. 

Zodat we al jarenlang te maken 
hebben met achterblijvende voorzieningen. Met steeds 
slechtere en onveiliger wegen. En met steeds langere, 
duurdere files. 

Zo'n achterblijvende infrastructuur is slecht voor onze 
economie. Daarom is het de hoogste tijd voor een 
realistisch vervoersbeleid, gebaseerd op de harde feiten. 

Feiten Jaar 
Openbaar Personen· 
vervoer auto's 

Vervoersprestatie 
1981 15 96 In miljarden relzlgerskm 

Overheidsinkomsten 
1982 0 7,6 I! In miljarden guldens 

OverheidsbestedIngen 
1982 2.9 ca. 721 

In miljarden guldens 

Gem. bezettingsgraad In % 1981 40 40 

RUImtebeslag 
1980 0.3 31 2,6 31 

In % van totaallandoppervlak 

Energieverbruik In % van totaal 1978 0,47 5,9 

Directe arbeidsplaatsen 1980 40.500 16\.000 

1) Door het gehele gemotoriseerde wegverkeer: personenauto's. 
vrachtauto's, autobussen en motorfietsen. 

2) Voor het gehele wegverkeer (Inclusief openbaar vervoer 
over de weg) In 1978 berekend op 5,9 millard: gezien kostenstijging 
nu te ramen op 7 miljard. 

3) Belde stelsels worden ook voor goederenvervoer gebruikt. 

12% Aandeel openbaar vervo o in de vervoersprestatie. 

De auto slilrpt niet zoveel energie. 
Het energieverbruik per reizigerskilometer verhoudt zi 
bij trein en auto gemiddeld als 1 : 1,8. Bij het streekven 
ligt die verhouding al wat minder voordelig: als 1,2 : tE 
En bij de tram nog wat minder gunstig: als 1,5 : 1.8. In if 
geval is de personenauto slechts verantwoordelijk VOl 
nog géén 6% van het totale energieverbruik in Nederl, 
Terwijl de nieuwe auto's steeds zuiniger worden. 

Het openbaar vervoer is niet zó efficiënt. 
Auto's en treinen hebben een gemiddelde bezettingsgl 
van circa 40%. Streekbussen zijn maar voor 29% bez 
En alleen het stadsvervoer komt er met 46% wat bete 
vanaf. Maar als je eerlijkheidshalve alleen de zitplaats€ 
vergelijkt, kom je bij het openbaar vervoer uit op een 
aanmerkelijk lagere bezettingsgraad. 

Nederland is géén asfaltvlakte. 
Het Nederlandse wegennet neemt niet meer dan 2,6O/C 
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Roze driehoek 

Wie draagt sinds 3 december 1983 een roze driehoek? 
Homoseksualiteit kan sinds die dag als een veilig
heidsrisico worden ervaren. 
Alleen als heteroseksueel is men blijkbaar 'veilig'. 
Maar zijn daarmee alle veiligheidsrisico's uitgeslo
ten? Enkele praktijkgevallen. 
Meneer F. te Z . is op zoek naar een kamer. Hij rea
geert telefonisch op een advertentie en huurt de ka
mer ongezien. Hij maakt de afgesproken borgsom 
over en meldt zich op de gegeven datum op zijn nieu
we adres. Had meneer F. moeten melden dat hij Suri
namer is? 
Bestuur van een grote welzijnsinstelling vraagt: een 
burgemeester met bestuurlijke ervaring, die ver
trouwd is met de partijpolitiek en het parlement. Bur
gemeester B. te G. meldt zich. Had burgemeester B. 
moeten vertellen dat zij een vrouw is? 
Mevrouw K. te Y. is een voortreffelijk machinebank
werkster. Zij solliciteert en wordt aangenomen. 
Had mevrouw K. bij haar sollicitatie moeten zeggen 
dat zij een actief kaderlid is van de Industriebond 
FNV? . 
Meneer V. K. te A . is geograaf en solliciteert bij een 
departement. Ook hij wordt aangenomen. Had hij 
moeten vermelden dat hi j actief lid is van de PvdA? 
Als je homoseksueel bent, zegt de regering, is het 
antwoord ja . 'Vooral ook gelet op de belangen van de 
sollicitant zelf, zijn toekomstig functioneren en zijn 
mogelijkheden tot ontplooiing'. En hoe lang duurt het 
voordat ook het antwoord op bovenstaande vragen 
'ja' moet zijn? 
Want, zegt de regering, het is een veiligheidsrisico 
'indien de betrokkene zijn of haar geaardheid zelf als 
problematisch ervaart en deze derhalve verzwijgt'. 
Als je als Surinamer, vrouw, radicaal vakbondslid, 
socialist die 'geaardheid'als problematisch ervaart, is 
dat jouw probleem. Als je je gediscrimineerd voelt 
omdat je 'zomaar' weer eens geen baan, geen huis , 
geen lening hebt gekregen, is dat jouw probleem. Als 
je weer eens in een kroeg bent geweigerd of er uit 
bent geslagen , is dat jouw probleem. Jouw probleem 
is niet het probleem van de regering. Die helpt je er 
niet van af. 
Discriminatie is een sluipend proces. Gebeurtenissen 
lijken, geïsoleerd, nauwelijks aanleiding voor opwin
ding. En bovendien, je maakt het er maar erger mee. 
Wie durft daarom overal waar in het antwoord op de 
vragen van Dales en Haas-Berger 'homoseksueel ' 
staat 'jood ' te lezen? Deze aanleiding lijkt te futiel om 
zo vreselijke herinneringen op te roepen . 
Maar de vraag 'dragen wij allen een roze driehoek of 
draagt niemand hem?' blijft. Soms is burgerlijke on
gehoorzaamheid geen onderwerp van discussie. 
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Marie-José Grotenhuis 
Secretaris van de 
Emancipatieraad. 
Zij is lid van de redactie van 
SenD 
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Dossier Suriname 

Toen Suriname in november 1975 onafhankelijk werd, geloofden velen in Nederland te hebben meegewerkt aan 
een 'model-dekolonisatie'. Het onafhankelijke Suriname startte met een, vanuit Nederland royaal gefinancierd, 
ambitieus ontwikkelingsprogramma. Zelfs na de staatsgreep van zestien onderofficieren op 25 februari 1980 leek 
er alle reden voor een 'benefit of the doubt': er kwam immers een burgerregering tot stand en burgerlijke vrijheden 
en onafhankelijke rechtspraak bleven grosso modo gegarandeerd. (zie Bram Pepers artikel in SenD september 
1980) Zelfs leek het alsof de staatsgreep weinig meer was dan een wat rauwelings tot stand gebrachte regeringswis
seling. Drie jaar later weten wij beter. Het nieuwe Suriname is weggezakt in een ordinaire militaire dictatuur met 
totalitaire trekken. Dit nummer van Socialisme en Democratie geeft ruim aandacht aan de ontwikkelingen in 
Suriname gedurende de laatste drie jaren. 
Henk Molleman geeft in een uitvoerig overzicht de recente geschiedenis van Suriname weer en analyseert de twee 
tegengestelde ideologische hoofdstromen in de Surinaamse samenleving sedert 1980, alsmede de zigzagkoers van 
de militaire leiders daarbij, vooral natuurlijk van bevelhebber Bouterse. Het Nederlandse beleid daarbij blijft 
hier nog onbesproken. . 
Dank zij de voortreffelijke reportages in Vrij Nederland , in december en januari, is al veel omtrent die geschiede
nis bekend. Zij wordt hier systematisch samengevat en aangevuld tot een samenhangend geheel. 
MoLleman kon voorts de hand leggen op een ongepubliceerde brief aan Desi Bouterse, op 22 november 1982 
geschreven door de Associatie van Organisaties voor een Democratische Staatsordening. De brief werd geredi
geerd door de deken van de Orde van Advocaten in Suriname, Kenneth Gonçalves. Deze brief betekende tevens 
zijn doodvonnis: Gonçalves werd op 8 december 1982 te zamen met veertien anderen in Fort Zeelandia ver
moord. 
Als eerbetoon aan Gonçalves en om te tonen van welk fundamenteel democratisch denken zijn briefis doortrok
ken, publiceert SenD grotendeels deze brief als document. 
Tenslotte geeft Leonard Ornstein in een afzonderlijk artikel de opvattingen van de PvdA weer over Suriname en 
zijn politieke koers gedurende de jaren sedert de onafhankelijkheid. 

Suriname, van democratie tot 'heilstaat' 
Opgedragen aan de nagedachtenis van Eddie Roost, Kenneth Gonçalves en John Baboeram 

'Sinds de machtsovername in 1980 is in Suriname een proces op gang gekomen dat zeer wel kan leiden tot een 
eigen Surinaamse constitutionele, politieke en bestuurlijke ordening. Dit proces is door het aftreden van Chin a 
Sen en door de militaire tegencoup zeker vertraagd, maar hopelijk niet tot stilstand gekomen. Suriname moet 
enige tijd worden gegund om tot nieuwe, duurzame politieke en constitutionele verhoudingen te komen.' Dit 
citaat is afkomstig uit een vorig jaar gepubliceerd rapport van de Partij van de Arbeid over Suriname en Neder
land, hoe verder. Toen al rijkelijk optimistische taal ; nu zou die door niemand meer gemakkelijk worden ge
scHreven. 

De Surinaamse onafhankelijkheid 
Nu de zaak in Suriname is mis gegaan, hoort men 
weer hier en daar het verwijt dat in 1975 Suriname 
nooit onafhankelijk had mogen worden. Men verwijt 
het kabinet-Den Uyl, en meer in het bijzonder Den 
Uyl zelf, dat door onverantwoord drijven momenteel 
een situatie is ontstaan , die men zich toen als moge
lijkheid had moeten realiseren. Dit verwijt lijkt mij 
volstrekt onterecht. Suriname is een groot land -
vier maal zo groot als Nederland - dat beschikt over 
voldoende grond voor landbouw, veeteelt en bos-

bouw. Het visserijbedrijf heeft behoorlijke perspec
tieven. Het land beschikt over een aantal grondstof
fen , met name bauxiet. Er zijn wel problemen met be
trekking tot de vraag naar bauxiet in de wereld, maar 
op het moment van onafhankelijkheid was daarvan 
nog geen sprake. 
Suriname heeft een ingewikkeld samengestelde be
volking ten gevolge van allerlei immigratiebewegin
gen gedurende de negentiende eeuw. Maar ondanks 
de grote raciale verscheidenheid kan er toch gespro
ken worden van een redelijke verstandhouding tus-
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Directeur coördinatie 
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sen de verschillende groepen. In de loop der tijd en 
zeker na de Tweede Wereldoorlog is er een relatief 
grote, goed opgeleide elite in Suriname ontstaan. De 
welvaart van de bevolking is in vergelijking tot de om
ringende landen groot. Ten slotte beschikte het Suri
naamse volk tot voor kort over een reeks democrati
sche instituties, die hoe men ook mag denken over 
het feitelijk functioneren, toch levensvatbaar waren 
gebleken. Natuurlijk was het niet alleen roze geur en 
maneschijn . Op het grote grondgebied wonen maar 
betrekkelijk weinig mensen. Eertijds bloeiende plan
tages bestaan niet meer. Aan veeteelt wordt betrek
kelijk weinig gedaan en dan nog op een grootschalige 
manier , waardoor slechts zeer weinig mensen er hun 
brood in kunnen verdienen. De visserij is nauwelijks 
ontwikkeld. Het gemiddeld inkomen per hoofd is re
latief hoog , maar de inkomensverdeling is zeer 
scheef. Aan de onderkant van de samenleving wordt 
grote armoede geleden . De rijken zijn zeer rijk en 
zorgen voor een consumptiepatroon dat veel te weel
derig is voor een ontwikkelingsland als Suriname. De 
relatie tussen de rassen is er weliswaar niet een van 
oorlog, maar van echte integratie is evenmin sprake. 
Alle groepen vinden elkaar in een cultuur die allen 
vreemd is: de Nederlandse. Democratische instituties 
hebben in het land wel wortel geschoten , maar zijn 
sterk op raciale basis georganiseerd en hebben lang 
niet altijd goed gefunctioneerd. In het bestuur wer
den veel fouten gemaakt , met name door het patro
nagesysteem, waardoor er meer op politieke ver
wantschap dan op capaciteit werd gelet. De proble
men waren echter niet zodanig groot, dat men die niet 
op eigen kracht zou kunnen overwinnen. Bovendien 
is onafhankelijkheid welhaast een noodzakelijke 
voorwaarde voor een eigen economische en sociale 
ontwikkeling. Met de eigen kwaliteiten en een om
vangrijke Nederlandse steun waren er voldoende mo
gelijkheden voor een goede start van een onafhanke
lijk Suriname. 
De beloften van het begin zijn echter niet ingelost. 
De economische situatie was dus al slecht en ging ach
teruit , hetgeen resulteerde in een stijgende werkloos
heid . Regering en parlement waren na 1975 niet in 
staat om voldoende leiding te geven aan de ontwikke
lingen binnen het land. Het best werd de situatie van 
eind '79 weergegeven door een memorandum van het 
Comité Christelijke Kerken. Daarin werd op vier za
ken gewezen . In de eerste plaats op het gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel , gedemonstreerd in het 
parlement bij de bezetting van een onverhoopt va
cant geworden zetel. In de tweede plaats kwamen de 
baten van de tot nu toe aangevangen ontwikkelings
activiteiten voornamelijk ten goede aan buitenlandse 
of in het buitenland gevestigde internationale bedrij
ven en aan een kleine minderheid van het volk. In de 
derde plaats constateerde men dat de ontwikkeling in 
het binnenland nog altijd zonder enige vorm van in
spraak of overleg met de bewoners van de gebieden, 
waarin de projecten werden uitgevoerd , geschiedde. 
Ten Slotte uitte men grote zorg over de hernieuwde 
massale uittocht van landgenoten naar het buiten
land. 
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Deze toestand en de afwezigheid van vertrouwen in 
het parlement , ook nadat Arron en Lachmon zich 
weer met elkaar verzoend hadden , maakten dat er in 
Suriname een voedingsbodem was ontstaan voor 
grondige verandering. 

De coup van 1980 
Wanneer instellingen zijn vastgelopen en zaken niet 
meer marcheren , is het vaak een toevalligheid wie of 
welke groep de eerste is om er iets aan te doen . In 
Suriname waren er verschillende groepen, die niet al
leen wantoestanden constateerden, maar er ook iets 
aan wilden doen . Naast politieke partijen ter linker 
zijde als Palu (de progressieve arbeiders en landbou
werssunie) en de Volkspartij waren dat drie groepjes 
binnen de Surinaamse krijgsmacht . (SKM) . Daarbin
nen waren met name de onderofficieren gewikkeld in 
een conflict met de Surinaamse regering . Het ging om 
de toelaatbaarheid van vakbondsactie binnen het le
ger. De regering-Arron nam een heel strak standpunt 
in. Achteraf bleek dit de lont in het kruitvat . Vak
bondsactie en de drang naar maatschappelijke her
vorming werden in het leger immers aan elkaar ge
koppeld . Daardoor kon wat op zichzelf een beperkt 
conflict was uitgroeien tot een revolutie. 
In het boek van Jozef Slagveer, De Nacht van de Revo
lutie, beschrijft Bouterse zelf welke groepjes er bezig 
waren en wat zij voorstonden . Om te beginnen de 
groep waarin Bouterse de eerste viool speelde. Nadat 
hij meer dan een jaar voorzitter was geweest van de 
bond van militair kader (Bomika) bij de SKM besloot 
hij dat er iets radicaals moest gebeuren. Hij bedankte 
als voorzitter en en ging met anderen een coup voor
bereiden . De groep Bouterse wordt omschreven door 
de Surinaamse auteur Sandew Hira in een artikel , 
overgenomen door het Weekblad Suriname van 20 
maart 1982, als de 'burgerlijke stroming'. Zij had 
haar basis in de commandogroep en vond daarnaast 
sympathie in het lagere kader van het leger. Buiten 
het leger steunde zij vooral op wat lokale onderne
mers die zich in hun ontwikkeling bedreigd voelden 
door het buitenlands kapitaal. 
Naast de groep Bouterse bestond er een groepje op
standige militairen onder leiding van de sergeant-ma
joor Sital. Dit groepje werd door Sandew Hira de 
'vakbondsstroming' genoemd . Zij had haar basis in 
het Bomika-kader die door haar vakbondsstrijd de 
sympathie van grote delen van de bevolking had we
ten te winnen. Bouterse ontdekte het bestaan van dit 
groepje en vroeg hen met de acties op te houden om
dat zij erg amateuristisch bezig waren. Bouterse 
kwam tot samenwerking met bet andere groepje 
waardoor naast Sital ook mensen als Horb, Neede en 
Mijnals zicb aan zijn zijde voegden. 
Vervolgens ontdekte Bouterse een groep van officie
ren die naar zijn zeggen ook bezig waren met de voor
bereiding van een coup. Hier berustte de leiding bij 
Rambocus. Zij wilden alleen afrekenen met de leger
leiding, terwijl Bouterse van mening was dat ook de 
regering weg moest. Zij kwamen uiteindelijk overeen 
te werken in twee fasen : 1. het omverwerpen van de 
legerleiding; 2. bet omverwerpen van de regering. 
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Bouterse had voor zich zelf echter allang besloten om 
in één keer door te stoten . De groep Rambocus heeft 
daarna geen echte rol meer gespeeld. Bouterse brak 
al snel met Rambocus . De manier waarop dat ging is 
typerend voor de geestesgesteldheid van Bouterse. 
Op een avond kreeg hij op Zanderij een telefoontje 
dat hij met spoed naar de stad moest omdat de situa
tie er gespannen heette te zijn. Rambocus keek hem 
vreemd aan toen hij hem om een auto vroeg, en wei
gerde. Bouterse beschrijft dat hij op dat moment diep 
geschokt was en wilde weten wat er met Rambocus 
aan de hand was . Hij voelde zich in de steek gelaten 
en hij heeft nooit vergeten dat Rambocus hem geen 
auto had gegeven. Dit soort botsingen zijn voor Bou
terse voldoende om iemand te laten vallen ook al 
blijkt er achteraf niets aan de hand. 

De groep die uiteindelijk de coup pleegde, was een 
samensmelting van de groep-Bouterse en de groep
Sital. Beide groepen beoogden een omverwerping, 
zowel van legerleiding als van de regering. Beide wa
ren het voorts eens over de noodzaak van maatschap
pelijke hervormingen . Maar daarmee hield de ver
wantschap dan ook op. Terwijl er in de groep-Sital al 
iets was gedaan aan nadenken over maatschappelijke 
veranderingen , bleef het in de groep-Bouterse bij 
woorden en onduidelijke affiliaties . Daarmee startte 
de revolutie van Suriname vooral met onduidelijkhe
den. Het kon de kant op van het omverwerpen van de 
regering waarna de weg werd geopend voor een an
der burgerlijk bestuur , maar men zou ook kunnen 
proberen om dat bestuur zelf ter hand te nemen en de 
maatschappij een eigen richting op te duwen. De 
groep-SitallMijnals was voor de laatste weg, maar 
omdat ook zij geen duidelijke ideeën had over een 
nieuwe maatschappij kon Bouterse van meet af aan 
de boventoon voeren. 

Het 'revolutionaire proces'; De eerste periode (25-2 
tot 13-8-1980) 
Na de coup van 25 februari werd er een Nationale Mi
litaire Raad (NMR) gevormd onder leiding van de 
sergeant-majoor Sital , die de regeermacht in Surina
me op zich nam. Intussen werd Eddie Bruma, advo
caat en voormalig lid van de PNR, aangewezen tot 
formateur. Hij slaagde erin een kabinet samen te stel
len onder leiding van de internist Henk Chin a Sen. In 
dit kabinet zaten nationalisten van het eerste uur, 
verenigd in de PNR, zoals de premier zelf en Reeder, 
Leeflang en Ravales. Daarnaast werd het kabinet 
vooral gevormd door technocraten. De ontvangst van 
het kabinet in Suriname was gunstig . Er was bij de 
start een brede maatschappelijke steun. Men ver
wachtte van dit kabinet een nieuw begin , een einde 
aan oude mistoestanden . 
De president , Ferrier bleef aan . Hij was het symbool 
van de continuïteit. Daarnaast bleef ook het parle
ment bestaan , hoewel het bij besluit van 13 mei met 
algemene stemmen de bevoegdheden om wetten en 
maatregelen uit te vaardigen overdroeg aan de rege
ring. Ook de grondwet bleef intact . De burgerlijke 
vrijheden werden niet aangetast. Bij het optreden 

van de regering traden de militairen en met name de 
NMR enigszins terzijde . De raad vormde officieel 
nog wel het hoogste orgaan in de staat , maar het be
stuur lag bij de regering, die op twee militairen na ge
vormd werd door burgers. Bouterse was lid van de 
NMR en tevens de nieuwe opperbevelhebber van het 
leger. In zijn regeringsverklaring van 1 mei kondigde 
Chin a Sen vernieuwingen aan op vier terreinen: op 
het bestuurlijk-politieke vlak zou men proberen de 
corruptie uit te roeien en het ambtelijk apparaat te 
saneren. Voorts zou de regering werken aan vernieu
wingen van de sociaal-maatschappelijke orde, waar
bij vooral gedacht werd aan een rechtvaardige inko
mensverdeling. Het derde terrein voor vernieuwing 
betrof het sociaal-economische beleid, waar men ging 
streven naar vergroting van de economische weer
baarheid van het land. Ten slotte wilde de regering 
vernieuwen in de educatieve sector , waarin zij pri
mair wilde afrekenen met het mensbeeld waarin de 
Surinaamse mens als een afgeleid , niet authentiek 
wezen wordt gezien. Ter concretisering van zijn alge
mene doeleinden bood Chin a Sen een urgentiepro
gramma aan , dat twintig concrete punten bevatte. De 
Nederlandse regering haakte hierop in door Chin a 
Sen te steunen en hem te helpen bij het uitvoeren van 
zijn urgentieprogramma. De nieuwe regering bracht 
hoop bij Surinamers, ook die in Nederland , omdat zij 
positief stond tegenover het idee van remigratie . 
Na niet al te lange tijd bleek dat het zeer moeilijk zou 
zijn voor de regering Chin a Sen om haar aspiraties 
waar te maken. De militairen hadden officieel het be
stuur al overgedragen aan een burgerregering, maar 
zij hadden toch teveel geroken aan de macht om zich 
zonder meer in een rol aan de zijlijn te laten drukken. 
Voor de eerste keer bleek dit dank zij een conflict tus
sen de minister van Leger en Politie , luitenant Van 
Rey en de NMR, met name voorzitter Sital. Van Rey 
wilde al snel dat de militairen hun rol zouden opge
ven. Het leger hoorde thuis in de kazerne en de rege
ring was er voor het bestuur. Dat viel geheel in ver
keerde aarde . Sital weigerde en erkende Van Rey 
ook niet als zijn baas. Van Rey moest viuchten voor 
zijn leven en met behulp van de eerste minister , Chin 
a Sen , wist hij het land te verlaten. De militairen, en 
zeker de harde kern als Sital en Mijnals , lieten niet 
met zich spotten. De oude politieke partijen mochten 
niet functioneren. Slechts aan nieuwe linkse partijen 
als de Palu werd het min of meer officieel toegestaan 
om zich te laten gelden. De Volkspartij van de arts 
Lie Paw Sam had geen behoefte aan steun voor de 
militairen . Zij vond dat er eerst een grondige volks
raadpleging moest plaatsvinden en een politieke 
ideologie moest worden geformuleerd voordat de mi
litairen konden overgaan tot het laten functioneren 
van een burgerregering. Om deze reden kwam er een 
breuk in de Volkspartij. Onder leiding met name van 
Edward en Frank Naarendorp, Ten Berge, Brunings 
en Playfair werd een nieuwe partij opgericht onder de 
naam Revolutionare Volkpartij (RVP). Zij steunde 
met name de vakbondsvleugel van de militairen met 
een ideologie die een samenraapsel was van marxisti
sche, maoïstische en Cubaanse denkbeelden. 
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De tweede periode (13-8-1980 tot 25-2-1981) 
Op 13 augustus 1980 vond de eerste grote crisis in de 
periode na de coup plaats . Het wankel evenwicht tus
sen burgerregering en militaire raad dreigde ver
stoord te worden. President Ferrier stond erop om de 
begroting in september aan het parlement aan te bie
den. Hij dreigde zelfs met aftreden. De militairen wa
ren des duivels en wilden hier onder geen beding van 
horen. Chin a Sen vond de stellingname van Ferrier 
niet verstandig en gaf geen medewerking aan zijn ver
langen. Ferrier trad daarop af en Chin a Sen legde een 
verklaring af, waarin hij onder andere gewag maakte 
van de dreiging van een linkse èn een rechtse staats
greep, van aanhoudende corruptie en van een stagne
rende economie. De militairen maakten onmiddellijk 
gebruik van de situatie door de noodtoestand uit te 
roepen en een avondklok in te stellen. Het parlement 
werd ontbonden en de grondwet werd buiten werking 
gesteld. Verder liet Bouterse een aantal linkse leden 
van de NMR zoals Sital, Mijnals en Joeman arreste
ren. Ten slotte liet hij bijna de gehele top van de nieu
we Revolutionaire Volkspartij oppakken. 
Bouterse noemde de gearresteerden 'betweterige , ul
tra-linkse elementen , die zich al jaren boven het be
wustzijn en de diepe verlangens van ons volk bewe
gen'. (Voor goed begrip , het gaat hier over de men
sen die sinds de moordpartij van 8 december de eerste 
viool spelen in Suriname.) 
Chin a Sen maakte van de gelegenheid gebruik om 
zijn kabinet te reorganiseren. Een aantal onbekwaam 
geachte lieden werd vervangen. De voormalige in
specteur van het onderwijs in Amsterdam , André 
Haakmat, tot dan toe persoonlijk adviseur van Chin a 
Sen , werd minister van Buitenlandse Zaken, Justitie , 
Politie, en Leger. Hij kreeg daarmee een centrale rol 
in de regering en werd de tweede man na Chin a Sen . 
Het nieuwe kabinet Chin a Sen verschilde qua samen
stelling niet veel van het eerste . Ook nu weer was het 
een mengeling van oude politici met name afkomstig 
uit de Partij Nationalistische Republiek (PNR) en 
een groot aantal technocraten . 
Het kabinet zou het ongeveer anderhalf jaar uithou
den, hoewel in de tussentijd veel personele wijziging
en plaatsvonden. Waarom mensen werden gewipt, 
was vaak niet duidelijk. Wel bleken militairen hierop 
invloed uit te oefenen. Meestal vond men figuren niet 
'revolutionair' of 'links' genoeg. Geleidelijk aan kwa
men er daardoor meer linkse mensen in het kabinet. 
Zeker was dat het geval met de adviseurs , waarmee 
ministers zich lieten omringen. 
Bestuurlijk had het aantrekken van adviseurs tot ge
volg dat de bestaande ambtelijke apparaten van de 
verschillende ministeries werden ontregeld. Aan de 
top kwamen immers figuren zonder enige bestuurlij
ke ervaring. De verhouding van de regering tot de mi
litairen was al moeilijk , maar toen ook binnen depar
tementen de onduidelijkheid werd geïntroduceerd , 
functioneerden zij in het geheel niet meer. Bij alle 
groeiende chaos ontstonden er vijf machtsknooppun
ten: in de eerste plaats de Nationale Militaire Raad , 
waarin na de gevangenneming van Sital Graanoogst 

socialisme en democratie 
nummer 2, 
februari 1983 6 

de voorzitter werd . De NMR werd geleidelijk steeds 
minder belangrijk ten gunste van de legerleiding on
der Bouterse. Het derde machtsknooppunt is de re
gering, maar los daarvan vormde de president een 
centrum van macht op zichzelf. Ten slotte ontstaat na 
enige tijd een nieuw machtsknooppunt, het 'Beleids
centrum'. In dit Beleidscentrum nemen zitting de 
president, de opperbevelhebber van het leger, de 
voorzitter van de Nationale Militaire Raad en de gar
nizoenscommandant Horb . Secretaris is ingenieur 
Krolis, afkomstig uit de Palu. Het Beleidscentrum 
wordt geleidelijk aan het belangrijkste bestuursor
gaan. Het kabinet is vooral uitvoçrend ten aanzien 
van de beslissingen, die in het Beleidscentrum wor
den genomen . De legerleiding houdt een aparte sta
tus. Naar gelang het hem uitkomt speelt Bouterse 
over de hand van de legerleiding of over die van het 
Beleidscentrum. Het is duidelijk dat voor een samen
hangend beleid een dermate diffuus samenstel van 
machtscentra niet erg bevorderlijk is . 
Al vóór de gevangenneming van Sital en de zijnen 
werd er door de linkse militairen , geïnspireerd door 
de RVP gewerkt aan het oprichten van zogenaamde 
volkscomités . Paramaribo werd opgedeeld in distric
ten en in alle kleine plaatsen en uithoeken van het 
land werden comités opgericht , die het volk in een be
paald gebied dienden te vertegenwoordigen . Ook na 
de - achteraf tijdelijke - uitschakeling van de linkse 
militairen bleef Bouterse de volkscomités koesteren 
als zijn eigen achterban . Volkscomités stonden vaak 
op de stoep bij de militairen in Paramaribo om hun 
liefde jegens hen te laten omzetten in klinkende 
munt . Voor concrete projecten als betere wegen en 
huizen werd geld gevraagd , dat meestal onmiddellijk 
werd gegeven . Hoe deze uitgaven verder verant
woord moesten worden binnen een gehele volkshuis
houding was voor de militairen minder interessant. 
Toch bleek dat deze volkscomités maar een betrekke
lijke machtsbasis vormden voor de militairen. In de 
praktijk waren het de plaatselijke kaders van de twee 
grote politieke partijen als NPS en VHP (respectieve
lijk de grote creoolse en hindoestaanse partij) die de 
dienst uitmaakten in de volkscomités. Het was niet 
ongebruikelijk om bijvoorbeeld eerst aan Lachmon , 
de grote leider van de VHP, advies te vragen hoe in 
bepaalde omstandigheden te handelen binnen de 
volkscomités. De oude partijen hadden via de volks
comités invloed op het beleid . 
Van de politieke partijen kan en mag zich na augustus 
1980 alleen de Palu roeren . Deze partij heeft dit dan 
ook goed gedaan. Met name een aantal jonge intel
lectuelen , die overwegend in Wageningen hebben ge
studeerd nemen machtsposities in . Het betreft hier 
het hoofd van het planbureau Caldeira, en de heren 
Alibux en - korte tijd later - Vreiden, beiden minis
ters in het kabinet-Chin a Sen en tt;nslotte Krolis, 
voorzitter van de Pal u en secretaris van het beleids
centrum. De Palu had hiermee een belangrijke vinger 
in de pap in het formuleren van het beleid in het alge
meen (voor zover daarvan sprake was) en van het 
economische en sociale beleid in het bijzonder. 
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De Palu was vooral nationalistisch georiënteerd met 
een enigszins technocratische inslag. Duidelijke ideo
logische interessen ontbraken. 
Ondertussen begonnen er ook in andere sectoren van 
de samenleving veranderingen op te treden. Met na
me op de enige universiteit die het land kent , die van 
Paramaribo . In de zomer van '80 leidt dat tot een con
flict over de benoeming van Arthur ten Berge (R VP) 
als medewerker van de sociale en economische facul
teit. De rector , mevrouw Sedoc is een socioloog, in 
Amsterdam opgeleid. Zij verzet zich tegen de benoe
ming van de een generatie later, in Nijmegen opgelei
de socioloog Ten Berge. Meningsverschillen over de 
wetenschappelijke kwaliteiten van Ten Berge en over 
zijn politieke activiteiten liggen aan dit conflict ten 
grondslag. 
Met Ten Berge en een aantal anderen , met name 
georganiseerd in de Revolutionaire Volkspartij, 
doen de denkbeelden , ontstaan op de Nederlandse 
universiteiten aan het eind van de jaren zestig en ze
ventig hun intrede in Suriname. Het gaat hier zowel 
om ideeën over de inrichting van de universiteit als 
om sociologische theorieën ontleend aan de Frank
furter Schule en aan andere , min of meer marxistisch 
geïnspireerde, auteurs . 
Het pikante van het conflict rond Ten Berge was , dat 
hij voordat zijn benoeming op de universiteit een feit 
werd , al door minister Rusland van onderwijs was be
noemd tot diens persoonlijk adviseur. Minister Rus
land gaf hem vooral als taak zich te bemoeien met de 
hervorming van de universiteit. Ten Berge werd aan 
het eind van het jaar, mede door ingrijpen van Rus
land, benoemd tot wetenschappelijk medewerker 
aan de universiteit. Rector Sadoc verdween spoedig 
daarna . 
Op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking 
deden zich eveneens belangrijke veranderingen voor. 
De bekwame Caldeira stelde een andere besteding 
van de ontwikkelingsgelden voor. Grootschalige pro
jecten , vooral gericht op de verbetering van de infra
structuur , moesten het veld ruimen voor meer klein
schalige projecten, die direct werkgelegenheid zou
den kunnen opleveren. Tijdens een nieuwe serie on
derhandelingen tussen de Surinaamse en Nederland
se delegaties van de CONS (Commissie Ontwikke
lingssamenwerking Nederland-Suriname) in septem
ber 1980 werd de waardevastheid van de Nederlandse 
ontwikkelingsgelden afgewezen ; zij kwam ook niet 
meer tijdens het CONS-overleg ter sprake. Maar 96 
procent van alle door Suriname nieuw ingediende 
projecten werden door de commissie goedgekeurd. 
Het hele urgentieprogramma van Chin a Sen kon nu 
worden uitgevoerd. Caldeira kreeg zijn zin. 

Binnen het leger waren er de eerste verschijnselen 
van corruptie. Men eigende zich op staatskosten 
auto's en soms zelfs huizen toe. Tevens schuwde men 
niet om geweld te gebruiken, ook als men niet wist of 
enigerlei vorm van bestraffing op zijn plaats was. Ten 
slotte ontbrak er ook nog wel wat aan de discipline in 
het leger . Hoge ambtsdragers hebben het zich laten 
welgevallen dat militairen die bun huis bewaakten te-

vens van tijd tot tijd er voor zorgden dat er waarde
volle zaken uit het huis verdwenen . Intussen namen 
de tegenstellingen binnen het kabinet-Chin a Sen toe. 
Er ontstond een verwijdering tussen de president en 
Haakmat , hetgeen uiteindelijk op 7 januari 1981 leid
de tot het ontslag van Haakmat. Hij werd vervangen 
door Harvey Naarendorp , een politiek toen nog nau
welijks geprofileerde figuur , die geen lid was van de 
Palu of de RVP. De tegenstellingen binnen bet kabi
net hadden enerzijds te maken met verschil van poli
tiek inzicht en anderzijds vloeiden zij voort uit de eer
der genoemde grillige voorkeuren van de militaire 
leiding. 

De derde periode (25-2-1981 tot 4-2-1982) 
Op 25 februari 1981 werd de eerste verjaardag van de 
revolutie gevierd. In dat kader vond er een massa
bijeenkomst van de Surinaamse jeugd plaats in bet 
stadion van Paramaribo. Tijdens deze bijeenkomst 
hield Bouterse een toespraak. AI gauw bleek dat de 
jeugd niet erg met hem was ingenomen en hij kreeg 
nauwelijks de kans om uit zijn woorden te komen . Er 
werd gejoeld en geschreeuwd en er werden verwen
singen geuit in de richting van Bouterse. Achteraf 
bleek de gehele demonstratie op touw gezet te zijn 
door het nog vrij rondlopende deel van de RVP-top 
met name door Arthur ten Berge. Deze gebeurtenis 
was een gevoelige klap voor de grillige Bouterse . 
AI gauw bleek hoe deze ervaring bij hem doorwerkte. 
Op 5 maart zou het hoger beroep dienen van Sital , 
Mijnals en Joeman. Vlak voor de zitting maakten de 
militairen echter bekend dat de zaak werd uitgesteld . 
Vervolgens werd per decreet van regering en legerlei
ding de vrijlating van de gevangen genomen militai
ren bevolen. De drie zouden weer mogen terugkeren 
in het leger. 
De volgende dag baarde Bouterse op een persconfe
rentie groot opzien door te verkondigen dat Surina
me zich moest ontwikkelen in de richting van een so
cialistische maatschappij. Na de coup hadden de mili
tairen een fout gemaakt door niet aan te geven welke 
koers de revolutie zou inslaan . Het was nu de tijd om 
te vertellen wat zij met de revolutie wilden. Vervol
gens gaf hij het woord aan Mijnals , die hij zijn wapen
broeder en kameraad noemde. Deze zei dat Surina
me nu met het inslaan van de nieuwe koers grote 
moeilijkheden kon verwachten gezien de ontwikke
lingen rond Cuba en Nicaragua. 'Wij zijn echter ver
plicht', zei Mijnals , 'de socialistische kant uit te gaan'. 
Zowel hij als Sital sloten niet uit dat het daarbij nodig 
zou zijn om geweld te gebruiken , maar zij zouden 
nooit de eersten zijn . Bouterse had voor de zoveelste 
keer weer eens zijn bakens verzet . 

In de rivaliteit tussen Palu en Revolutionaire Volks
partij opende dit voor de laatste duidelijke perspec
tieven . De RVP wilde de machtsposities van de Palu 
graag overnemen. Met de dominante rol , die nu weg
gelegd was voor Sital , Mijnals en Joeman werd de 
kans daarop aanzienlijk groter. In feite werden er 
steeds meer twee geheel verschillende lijnen duide
lijk hetgeen bleek tijdens een toespraak van Chin a 
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Sen op 1 mei 1981. De ene lijn hield in een voortbor
duren op de parlementair-democratische traditie 
zoals die in Suriname gegroeid was met vermijding en 
verbetering van alle fouten uit het verleden. Daarte
genover stond een andere koers, die zich meer liet in
spireren door landen in de regio als Cuba, Nicaragua 
en Guyana, waarbij volksdemocratische ideeën voor
op stonden . 
Uiting van de eerste benadering was het ontwerp
grondwet van Hans Urn A Po, dat op 4 september 
aan president Chin a Sen werd aangeboden. Op 11 
december gaf de president tijdens een persconferen
tie een toelichting op het ontwerp. De nieuwe grond
wet was geïnspireerd op het Franse presidentiële sys
teem. Naast een president met grote bevoegdheden 
zou er een parlement komen met twee kamers: Een 
direct gekozen politieke kamer en een maatschappe
lijke kamer, waarin allerlei functionele groepen 
waaronder het leger. In het ontwerp werd grote na
druk gelegd op de burgerlijke vrijheden. Voor een 
overgangsperiode zou een tijdelijke revolutionaire 
raad moeten komen , bestaande uit de president en de 
militairen. 
De militairen reageerden overwegend negatief op dit 
ontwerp. Met name Sital en de zijnen en de Revolu
tionaire Volkspartij moesten niets van deze benade
ring hebben , omdat dit ontwerp een visie inhield die 
haaks stond op de ideeënwereld van de linkse militai
ren en de RVP. 
Vanuit die hoek kwam men aan het eind van 1981 dan 
ook met een geheel andere constructie . In de laatste 
week van november organiseerde men een volkscon
gres ter oprichting van een 'revolutionair front'. Dit 
revolutionair front zou het revolutionaire proces in 
Suriname concreet gestalte moeten geven. In het re
volutionaire front nemen behalve legerleider Bouter
se de militairen Horb en Graanoogst zitting; voorts de 
leider van de vakbond C47, Derby, de leider van de 
Revolutionaire Volkspartij, Michael Naarendorp en 
de leider van de associatie van kleine boeren, [wan 
Sital. Chin a Sen was zeer gekant tegen het revolutio
naire front. Bij de installatie ervan , op 11 december 
1981 , was hij er dan ook niet bij. Wel waren afgevaar
digden van Nicaragua en Cuba aanwezig. Het revolu
tionaire front is in de ideologie van de Revolutionaire 
Volkspartij het dak boven het gebouw van de nieuw 
ingerichte democratie. Aan de basis van de samenle
ving opereren de volkscomités. Zij worden overkoe
peld door regionale raden en een districtsraad. Ver
volgens worden de districtsraden op nationaal niveau 
weer bij elkaar gebracht in het revolutionaire front. 
Het gehele idee gaat uit van de fictie van de gezamen
lijke belangen van de werkende klasse, die verreweg 
het grootste deel van de bevolking vormen. In deze 
visie spelen de vakbonden dan ook nauwelijks een 
rol. De vakbonden , en zeker de Moederbond in Suri
name, werd door de Revolutionaire Volkspartij als 
contra-revolutionair gezien. Ten slotte werd, blijkens 
een manifest van de groep-Sital en de RVP van 1 mei 
1981 , niet uitgesloten dat de bevolking met geweld tot 
de nieuwe volksdemocratische structuren zou moe
ten worden bekeerd. 
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Zulke teksten werden in Suriname heel laconiek op
gevat. Zij stonden nog ver van de gedachtenwereld 
van verreweg de meeste Surinamers. 
Het revolutionaire front bleek al gauw geen levens
vatbaarheid te hebben . Het was een dak op een kaar
tenhuis omdat de volkscomités geen echte basis in het 
volk hadden. Voorts waren de leden van het revolu
tionaire volksfront onderling zeer verdeeld. Zelfs 
Fred Derby, de leider van de vakbond C47 die het re
gime van de militairen steunde, kreeg in de gaten dat 
hij door te participeren aan het revolutionaire volks
front bezig was zijn eigen ondergang te bewerkstelli
gen . De universiteit bleef in beweging. Ten Berge 
was inmiddels aangesteld tot lector aan de sociale en 
economische faculteit . Op de universiteit begon men 
aan twee zaken te werken. Voorop de democratise
ring volgens het model van de ' radenuniversiteit' , 
waarbij alle geledingen over alle zaken konden mee
spreken. In de tweede plaats begon men aan de opzet 
van de 'ontwikkelingsuniversiteit' , dat wil zeggen een 
instelling die zich vooral ten dienste moet stellen van 
de ontwikkeling van Suriname, waarbij de weten
schappelijkheid van de adviezen ondergeschikt was 
aan de maatschappelijke relevantie. De hervormin
gen van deze universiteit legden onmiddellijk het he
le wetenschappelijk onderwijs lam mede dankzij inti
midatie-acties. In 1981 bleven de juridische faculteit 
en de medische faculteit nog enigszins buiten de pro
blemen. De sociale en economische faculteit raakte 
echter geheel ontregeld. 
Op 25 november 1981 begint de negentiende verga
dering van de CONS. Suriname heeft voorstellen om 
het hulpprogramma aan te passen neergelegd in een 
Meerjaren Ontwikkelings Plan. Hierin komt een 
nieuwe ontwikkelingsfilosofie van de Surinaamse re
gering naar voren . Aan het eind van de vergadering 
op 4 december wordt bekend gemaakt dat het Kaba
lebo-waterkrachtproject niet meer uit de ontwikke
lingspot zal worden gefinancierd. In plaats daarvan 
wordt een bedrag van vijfhonderd miljoen gereser
veerd voor meer kleinschalige projecten , waarvan 
men zei dat die van groot belang zijn voor de verster
king van de nationale industrie. 
Los van het leger begon Sital in het najaar van 1981 , 
op initiatief van de Revolutionaire Volkspartij volks
milities te ontwikkelen . Het volk moest wapens krij
gen , opdat het gewapende volk in tijden van nood de 
revolutie zou kunnen verdedigen. De milities werden 
opgezet naar Cubaans model. Binnen het leger was 
Sital de belangrijkste man om dit proces te begelei
den . Het begin was zeer voorzichtig. De eerste trai
ningen werden niet aan het volk , maar aan een deel 
van de elite gegeven. Met name de top van de Palu , 
onder anderen Caldeira , Alibux, minister van Sociale 
Zaken en Krolis kregen in het weekend een militaire 
training. 
Aan het begin van 1982 vond er een opmerkelijke ge
beurtenis plaats. Chin a Sen had in '81 al enkele keren 
gedreigd met opstappen. De spanningen tussen hem 
en de militairen werden groter. Hij moest vaak zijn 
gewicht in de schaal werpen om gewelddaden te voor
komen en economische beslissingen , die slecht zou-
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den kunnen uitpakken , terug te draaien . Een aantal 
mensen besloot zijn verjaardag op 18 januari aan te 
grijpen om hem in het zonnetje te zetten . Chin a Sen 
had weliswaar overal in het land zijn gezicht laten 
zien , maar toch eigenlijk weinig of niets gedaan aan 
het vormen van een eigen machtsbasis. Op 18 januari 
verscheen een grote menigte voor zijn huis om hem te 
feliciteren. De militairen hadden daar bijtijds lucht 
van gekregen en daarom besloot Bouterse om met 
een aantal militairen 's nachts om twaalf uur aan het 
begin van zijn verjaardag Chin a Sen te gaan felicite
ren . Hij maakte wel van de gelegenheid gebruik om 
de president niet alleen zijn gelukwensen aan te bie
den , maar om hem tussen de regels door ook indrin
gend te waarschuwen tegen 'zijn vrienden'. 

De vierde periode (4-2 tot 11-3-'82) 
De presentatie van een nieuw concept-regeringspro
gramma voor 1982-'84, door Krolis van de Pal u ge
schreven , leidde in het kabinet tot een aantal conflic
ten . Het eerste conflict betrof de verkiezingen . In het 
document stond: 'Er bestaat geen twijfel, dat als de 
denkbeelden van voor en die van na 25 februari het bij
voorbeeld in de verkiezingsarena tegen elkaar zouden 
opnemen, die van na 25 februari 1980 het glansrijk 
zouden winnen. Toch is het streven van beleidscen
trum en regering met betrekking tot de vernieuwing 
van de politiek-bestuurlijke orde op dit moment niet 
gericht op het houden van die verkiezingen. ' Chin a 
Sen wenste dit niet te aanvaarden. 
Een tweede conflict ontstond over de financiering 
van het beleid . De bauxiet-export was aanzienlijk te
ruggelopen , een tegenvaller voor de schatkist. Bo
vendien had men al te maken met een tekort op de 
betalingsbalans van ongeveer 70 miljoen gulden. Het 
kabinet moest dus aan het bezuinigen. De ministers 
Vreeden en Alibux, beiden van de Palu, wensten ech
ter niet aan bezuinigingen mee te werken. Zij wilden 
met name het sociale beleid handhaven. Alibux gooi
de roet in het eten door vast te houden aan de uitwer
king van een oudedagsverzekering, hetgeen het kabi
net 150 miljoen gulden zou hebben gekost. Dat geld 
was er echter niet . 
Het derde conflict betrof de aard van een nieuw 
af te kondigen grondwet. Het kabinet kwam er niet 
meer uit en haalde de militaire leiding erbij . De mili
tairen besloten de knoop door te hakken en het kabi
net naar huis te sturen. Chin a Sen, op dat ogenblik 
waarschijnlijk al moe van bijna twee jaar interne 
strijd, trad af en daarmee verdween het belangrijkste 
burgerlijke tegenwicht tegen de militairen. Enerzijds 
had hij een ideologische ontwikkeling moeten kanali
seren , zodat er niet alleen ideeën gespuid werden , 
maar ook nog beleid kon worden gemaakt. Aan de 
andere kant moest hij steeds balanceren tussen de 
vaak ongefundeerde wensen van militairen en de 
maatschappelijke haalbaarheid . Het beteugelen van 
geweld was daarbij nog een aparte zaak die hem vaak 
hoofdbrekens had gekost. 
Volgens een eerder uitgevaardigd decreet (Al) zou 
Bouterse nu de president moeten vervangen . Hij 
bleek daar echter niet voor te voelen . In de Surinaam-

se samenleving waren er velen, die hoopten dat Bou
terse president zou worden. Dan zou immers duide
lijk blijken dat hij een dergelijke functie niet aankon 
en daarmee zouden de militairen belangrijk gezichts
verlies leiden. Wellicht was dat de beste manier om 
hem weer terug in de kazerne te krijgen. Maar Bou
terse besliste anders. Hij wist rechter L. F. Ramdat 
Misier over te halen om waarnemend president te 
worden. Deze zou slechts ceremonieel president zijn . 
Zijn benoeming baarde veel opzien in Suriname en 
werd in brede kringen opgevat als verraad . Misier 
heeft echter welbewust de rol van stroman aanvaard . 
Onder leiding van Caldeira van de Palu werd er een 
commissie geformeerd , die een nieuw regeerpro
gramma zou opstellen . Op 18 februari werd bekend , 
dat er plannen waren voor een departement van ar
beid , dat zelf cao's zou moeten afsluiten . Het gevolg 
was dat de vakbonden buiten spel kwamen en dat de 
loonvorming geheel onder controle zou kunnen wor
den gehouden . Hier manifesteerde zich de ideologie 
van de linkse intellectuelen , waarin de vakbonden 
geen rol dienden te spelen . Dat de vakbonden in Suri
name juist daardoor de belangrijkste maatschappelij
ke kracht waren geworden tegenover de regering , 
werd bewezen op 13 februari tijdens de begrafenis 
van een oude vakbondsvoorman Marius Lemmer, be
ter bekend als Palem. Een grote menigte kwam naar 
het kerkhof en maakte van de begrafenis een demon
stratie tegen het bewind . Het was voor de militairen 
het zoveelste teken dat zi j onvoldoende steun hadden 
gevonden in de samenleving. 

De vijfde periode (11-3-1982 tot heden) 
Nog voor er een nieuwe regering was gevormd, vond 
op 11 maart 1982 een eerste echte coup-poging plaats 
door luitenant Rambocus en sergeant-majoor Haw
ker. Zij slaagden er ongeveer één dag in stand te hou
den in de Memre Boekoekazerne en het televisiesta
tion . Zij brachten hun boodschap naar buiten: binnen 
drie maanden algemene , vrije en geheime verkiezin
gen en binnen vierentwintig uur een nationale rege
ring. De coup was niet erg goed georganiseerd, waar
door Bouterse de situatie snel weer meester werd . 
Rambocus wist te vluchten , maar Hawker werd 
zwaar gewond gearresteerd. Voor de televisie kon 
men hem zien liggen op een brancard. Daarna werd 
hij op de brancard doodgeschoten. Nog niet eerder 
was het geweld , dat de Surinaamse revolutie van het 
begin af aan begeleid had , zo duidelijk naar buiten 
getreden. Tegenstanders konden blijkbaar in koelen 
bloede worden vermoord. Inmiddels was er een nieu
we regering gekomen onder leiding van Neijhorst, die 
minister van Financiën was geweest in het eerste ka
binet-Chin a Sen. Het lijkt erop alsof de militairen en 
hun adviseurs een tijd geschrokken zijn door de reac
ties op de dood van Hawker. Het Comité Christelijke 
Kerken , de Orde van Advocaten , de vakbonden , stu
denten en scholieren en de medici protesteerden mas
saal. In de Surinaamse samenleving ontstaat een ge
voel van 'zo kan het niet langer'. De meest welspre
kende woordvoerder van wat er onder het volk leeft , 
is de voorzitter van de Moederbond, Daal. Hij doet 
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op 1 mei een frontale aanval op het leger. Hij eist snel 
verkiezingen en een plaats van het leger terug in de 
kazerne. Op 28 mei stort bovendien het revolutionai
re front in elkaar. De vakbonden trekken zich terug. 
Hierna zijn er herhaaldelijk acties . Op 16 augustus is 
er een actie van de Federatie van Arme Landbouwers 
(FAL). Zij blokkeren het vliegveld Zanderij om zo 
kracht bij te zetten aan hun eis voor aanvaardbare 
minimum garantieprijzen voor rijst. De militairen 
grijpen onmiddellijk in en arresteren tien bestuursle
den van de F AL. Zij moeten één dag in de gevangenis 
blijven. Een dag eerder is het verplegend personeel 
van het academisch ziekenhuis in actie gekomen. Zij 
staken voor een hoger loon. Minister Sital van Volks
gezondheid weigert een gesprek met de stakers. Eerst 
moet de staking ophouden dan pas kan er eventueel 
gepraat worden. De actie heeft geen succes. 
De grootste actie vindt echter plaats op 7 november. 
De luchtverkeersleiders zijn een actie begonnen voor 
verbetering van hun positie. Zij beginnen hun actie 
juist als de leider van Grenada , Maurice Bishop, naar 
Suriname komt vliegen. Bouterse is des duivels , om
dat het er even naar uitziet dat Bishop niet zal kunnen 
landen. Daal wordt gearresteerd en een etmaal vast
gehouden. Op 7 november , juist op een moment dat 
Bouterse een tweeduizend koppige bijeenkomst van 
volkscomités wil toespreken in aanwezigheid van 
Bishop, houdt de Moederbond een grote betoging te
gen het militaire gezag. Bij de laatste bijeenkomst 
zijn 15 000 mensen aanwezig. 
Voor de zoveelste keer is duidelijk wat het volk wil en 
wie er nu echt het volk representeren. Na deze grote 
demonstratie gaat Daal hard door. Hij eist nu directe 
verkiezingen . De andere vakbonden volgen hem niet 
zo openlijk bij zijn trieste aanvallen. Zij zijn het ech
ter wel met hem eens. Daal wordt voor de keuze ge
steld of stoppen of de kogel. Hij kiest voor het eerste . 
Maar het kwaad is al geschied. Wanneer het tegen de
cember duidelijk wordt dat van vele kanten acties op 
komst zijn om de militairen vanuit alle lagen van de 
samenleving te laten merken wat het volk wil , is de 
tijd rijp voor ingrijpen. Door middel van Naarendorp 
heeft Bouterse intussen contact gekregen met Mauri
ce Bishop van Grenada. In augustus of september 
heeft er ook een geheime ontmoeting plaats gevon
den tussen Bouterse en Fidel Castro van Cuba. Deze 
twee contacten hebben Bouterse definitief bekeerd 
tot het socialisme volgens het volksdemocratisch 
model zoals dat op Cuba en Grenada in praktijk 
wordt gebracht. Met name op Grenada heeft het be
wind zich kunnen vestigen door rücksichtlos eerst 
met de tegenstanders af te rekenen. Bouterse beseft 
nu heel goed dat hij moet kiezen: ofwel de gebeurte
nissen op hun beloop laten , hetgeen vrijwel zeker zal 
leiden tot het wegwerken van de legerleiding en met 
name ook van de RVP; ofwel nu hard optreden en het 
verzet in de kiem smoren. Hij kiest uit lijfsbehoud 
voor het laatste . De geschiedenis is bekend. In de 
nacht van 8 december worden vijftien vooraanstaan
de Surinamers zonder pardon doodgeschoten. 
De vijftien vermoorde Surinamers vormden slechts 
een deel van een grotere groep die op een zwarte lijst 
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van de militairen voorkwamen. Het is echter geble
ven bij deze vijftien. Verdere actie blijkt ook niet di
rect meer nodig. De vrees heeft in Suriname zo toege
slagen dat een groot deel van de elite na 8 december is 
gevlucht. Ook zonder mensen gevangen te zetten of 
zelfs te doden kan Bouterse nu zijn doel bereiken. De 
oppositie is , minstens voorlopig , verdwenen. Men 
probeert nu de draad weer op te nemen en mensen te 
vinden , die zich daarvoor willen lenen. De Surinaam
se ambassadeur in Nederland , Herrenberg, die in het 
verleden heeft bewezen zich te kunnen thuisvoelen in 
vele kringen , heeft het uiteindelijk aangedurfd een 
kabinet te gaan formeren . 

Samenvatting 
De afgelopen drie jaar samenvattend vallen er enkele 
zaken op. Aan het eind van 1979 bestond onmisken
baar een politieke en sociaal-economische situatie , 
die om grondige sanering van het politieke systeem 
vroeg. 
De verandering die optrad werd echter op gang ge
bracht door de verkeerde mensen , incompetent en 
bovendien politiek verdeeld. Daardoor was er con
stant spanning tussen degenen die verandering zou
den moeten realiseren , het burgerlijk bestuur, en de 
militairen die de macht niet meer wilden afstaan. Dit 
leidde tot het ontstaan van een diffuus complex van 
machtscentra. 
De militairen en dogmatisch links hebben het gebruik 
van geweld steeds als mogelijkheid gezien en ook 
daadwerkelijk sedert 1980 voortdurend van geweld 
en intimidatie gebruik gemaakt. De enige echte poli
tieke organisatie onder het volk was en is intussen nog 
steeds opgehangen aan de twee oude partijen NPS en 
VHP; op zich geen toe te juichen feit , maar de reali
teit is niet anders. 
De rijke, voornamelijk handel drijvende en in dienst
verlening werkzame, klasse is in de afgelopen drie 
jaar tot 8 december '82 niet echt aangepakt. Er waren 
teveel dwarsverbanden met een aantal bestuurders 
en militairen . 

Botsing tussen twee ideeënwerelden 
Naast alle intriges, conflicten en tegenstellingen tus
sen personen en groepen valt er ook een tweestro
menland in de ideologische sfeer in het Suriname van 
na de staatsgreep te ontdekken. 

a. De economische ontwikkeling. Suriname is van
ouds een open samenleving met een open economie 
van kapitalistische snit . De economische ontwikke
ling wordt voor een groot deel bepaald door factoren 
van buiten, met name door de Nederlandse ontwik
kelingshulp en de ontwikkeling van de dollar , waar
aan de Surinaamse gulden is gekoppeld . Sinds de 
staatsgreep is er vanuit bepaalde kringen geprobeerd 
om de economie te herstructueren. Met name kwam 
dit naar voren in de veranderingen, die men wilde 
aanbrengen in de ontwikkelingsprojecten die met 
Nederlands geld worden gefinancierd. De nadruk 
kwam voor een groot deel te liggen op kleinschalige 
projecten , waarbij men een zo groot mogelijke werk-
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gelegenheid wilde realiseren. Eventuele nadelige ef
fecten op de economische groei werden geaccep
teerd . De import moest drastisch worden beperkt. 
De aandacht voor infra-structurele werken werd 
sterk teruggebracht. De invloed van buitenlands ka
pitaal trachtte men via nationalisaties en onteigenin
gen in te dammen , zo niet geheel weg te werken . 
In extremis leven er bij een klein aantal mensen 
ideeën over economische ontwikkeling, die er op ge
richt zijn om van Suriname een autarkische samenle
ving te maken . Suriname zou dan zichzelf min of 
meer moeten kunnen bedruipen, hetgeen alleen kan 
op basis van een veel lager welvaartsniveau. De voor
standers van deze economische inrichting van Surina
me hebben dat lagere welvaartsniveau graag voor 
hun einddoel over. Tegenover elkaar staan dan het 
ontwikkelen van de open economische orde met aan
passingen om sociale onrechtvaardigheden te verwij
deren versus een radicale visie op een gesloten econo
mie, waarin de bevolking zichzelf bedruipt op een la
ger welvaartspeil dan nu over het algemeen wordt 
aangetroffen. 

b. De universiteit. Suriname heeft een universiteit , 
die wellicht te groot is voor een land met zo weinig 
inwoners. De tegenstellingen hier betreffen de aard 
van de wetenschapsbeoefening en de inrichting van 
de universiteit . Tegenover elkaar staan een stroming, 
die eerst en vooral wil blijven vasthouden aan weten
schappelijke standaarden zoals die internationaal er
kend worden en die daarnaast wil bekijken hoe men 
de wetenschap ten dienste van de maatschappij kan 
gebruiken. De andere stroming legt vooral de nadruk 
op 'maatschappelijke relevantie ' van het universitai
re werk en de inzet voor typisch Surinaamse proble
men. Daarbij krijgt de aandacht voor wetenschappe
lijke standaarden niet de hoogste prioriteit. De strijd 
om de inrichting van de universiteit is een getrouwe 
kopie van wat in Nederland in de jaren zestig en ze
ventig heeft plaatsgevonden. Het probleem is echter 
dat Suriname met zijn ene universiteit een dergelijk 
conflict niet kan verwerken. Het is de Nederlandse 
discussie overgeplaatst in een land dat zich de luxe 
van een dergelijke discussie in het geheel niet kan 
permitteren. De voorstanders van democratisering 
doen het met een fanatisme dat zo groot is dat de hele 
universiteit er desnoods aan wordt opgeofferd . De 
medische faculteit is inmiddels op sterven na dood en 
de andere faculteiten moeten maar weer zien dat zij 
na heropening van de universiteit weer kunnen gaan 
draaien . 

c. Het leger. Het begin van de coup moet mede wor
den verklaard uit het feit dat de onderofficieren hier 
in Nederland een VVDM hebben leren kennen. Bij 
hun vakbondsactie hebben zij deze VVDM als voor
beeld genomen . Arron heeft de betekenis daarvan 
onderschat. Het is echter ook zo dat de Nederlandse 
opleiding uiteindelijk een humaniserende werking 
heeft gehad binnen het leger. De in Nederland opge
leide officieren hebben niet deel genomen aan het 
doodschieten van de vijftien Surinamers. 

Binnen het leger moet men nu onderscheid maken 
tussen het staande leger en de gewapende macht rond 
Bouterse. In het laatste geval gaat het om degenen , 
die met Bouterse in '80 de coup hebben gepleegd , een 
aantal speciaal aan hem getrouwe onderofficieren en 
soldaten en de leden van de zogenaamde volksmili
ties. In totaal gaat het om een groep van ongeveer 350 
man. Deze groep moet de basis zijn voor een volksle
ger . 
Het leger in de traditionele zin staat nu op instorten , 
zeker doordat twaalf officieren er uit zijn verwijderd . 
In feite zijn er nog ongeveer acht officieren over, 
waarvan een deel geen goede opleiding heeft ge
volgd. Bouterse heeft waarschijnlijk bewust de 
ineenstorting van het leger geaccepteerd om zo snel
ler te komen tot de ontwikkeling van een volksleger. 

d. Het politiek-bestuurlijk systeem. Hiervoor is al in
gegaan op de ideeën van de Revolutionaire Volkspar
tij . Zij heeft voor ogen een inrichting van de demo
cratie bijna uitsluitend op een territoriale basis. In het 
streven naar de klasseloze maatschappij past een 
staatkundig model dat opgebouwd is uit volkscomi
tés, regionale en districsraden met als overkoepeling 
een revolutionair front. Men hanteert hierbij de fictie 
van de eenheid van de werkende massa. De kapitalis
ten, de uitbuiters, zijn een klasse die moet worden be
streden en moet worden verwijderd uit de samenle
ving. Er is geen rol voor de vakbeweging en er is ook 
geen plaats voor groepen gebaseerd op andere belan
gen. Hiertegenover staat het democratische model 
naar westerse snit. Hierbinnen zijn veel variaties mo
gelijk. Chin a Sen had gekozen voor een model dat 
sterk geënt was op het Franse presidentiële stelsel. 
Wezenlijk is dit echter niet. Waar het om gaat is , dat 
binnen dit denken er grote waarde wordt gehecht aan 
vrije en geheime verkiezingen, waardoor vertegen
woordigers worden gekozen , die controleerbaar en 
afzetbaar zijn. De voorstanders van dit model zijn 
geeenszins verdedigers van de situatie zoals die be
stond voor 25 februari 1980. Zij willen echter wel 
principieel aansluiten bij een democratische traditie , 
zoals die ook in Suriname is gegroeid en geworteld. 

Tussen de tegenstellingen , die hier boven op vier ter
reinen zijn beschreven bestaat onderlinge samen
hang. In het ene model staat centraal een open poli
tiek systeem, gebaseerd op een westers democratisch 
model, waarin verkiezingen en het controleren van 
leiders een grote rol spelen. Daarmee is een economi
sche orde verbonden van een open maatschappij in 
vrije communicatie met de buitenwereld. Een univer
siteit daarbinnen, die zich niet afsluit van de samenle
ving en wel internationaal erkende wetenschappelij
ke standaarden hanteert. En ten slotte een leger dat 
een staand leger is, ondergeschikt aan het politiek ge
zag, en bedoeld om het land te verdedigen en even
tueel te helpen bij de ontwikkeling van het land. 
Daartegenover staat de visie van een gesloten maat
schappij, die op zichzelf teruggeworpen een econo
mie probeert op te bouwen op basis van de natuurlij
ke rijkdommen van het land met een politiek systeem 
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waarbij belangentegenstellingen hebben plaats ge
maakt voor een opgedrongen harmonie. De universi
teit is een ontwikkelingsuniversiteit, die eerst en 
vooral ten doel heeft om dienstbaar te zijn bij het op
lossen van de problemen van het land . De weten
schappelijke opvoeding als zodanig dient daaraan 
ondergeschikt te zijn. Het leger ten slotte is een 
volksleger zoals we dat kennen in China ten tijde van 
Mao en Cuba. Het volk moet bewapend worden om 
zijn eigen revolutie te verdedigen. Daarnaast zijn er 
specifiek getrainde mannen, die een oorlog kunnen 
voeren, maar die tevens een grote taak hebben in met 
name de agrarische ontwikkeling van het land . 
Het wezen van de tegenstelling tussen deze visies 
kan, naar mijn oordeel, nauwelijks vertaald worden 
in de termen links/rechts. Beide stromingen willen 
onrecht bestrijden en verhoudingen verbeteren. Dit 
geldt ook voor de klassiek-democratische stroming, 
die in Suriname in belangrijke mate gedragen wordt 
door sociaal-democratisch denkende mensen. Een 
echt politieke organisatie hebben zij niet, maar de 
meesten die zich op dit terrein de afgelopen jaren ac
tief hebben getoond zijn sociaal-democraten. In de 
klassiek-democratische traditie wordt het nieuwe ge
boren uit open discussies tussen vrije mensen, waar
bij door democratisch tot stand gekomen wetten ver
houdingen worden geregeld en veranderd. De volks
democratische denkers hebben een conceptie, een 
'blauwdruk' van de maatschappij , die achter de stu
deertafel is uitgedacht. Wanneer de mensen deze 
blauwdruk afwijzen dan zijn zij subjectief misleid. 
Objectief blijft de constructie goed en dus moet deze 
worden doorgedrukt. Het is eigen aan deze vorm van 
denken dat uiteindelijk de toevlucht tot geweld van
uit de ideologie wordt gelegitimeerd. Edgar Caïro 
wijst er in de Volkskrant van 14 december '82 terecht 
op dat de Nederlandse invloed een beslissende rol 

heeft gespeeld in heel dit proces van destabilisatie. 
Zij die de volksdemocratie voorstaan, zij die de uni
versiteit koste wat kost willen veranderen zijn nage
noeg allen in Nederland recent opgeleide intellectue
len. Zij zien Suriname als de proeftuin voor de ideeën 
die ze hier hebben opgedaan. In dit verband is er wel
haast een tragische parallel met Cambodja waar in 
Frankrijk opgeleide intellectuelen en Kieu Sam Pan 
ook hun doctoraal-scripties of dissertaties hardvoch
tig gingen doorvoeren (zie SenD maart 1980). 
De mensen die in Suriname een meer geleidelijke 
ontwikkeling voorstaan binnen een meer traditioneel 
democratisch kader, zijn voor een groot deel mensen, 
die in Suriname zijn gebleven, zo niet daar hun gehele 
opleiding hebben genoten. In ieder geval gold dit 
voor Eddy Hoost. Zij hebben meer voeling gehouden 
met wat er onder het volk leeft en wisten daarom be
ter dan de anderen wat wel en niet mogelijk was. 
De weg, die de militaire leiding en de RVP met een 
deel van de Palu nu is ingeslagen , leidt onvermijdelijk 
tot een continuering van het geweld. Slechts met ge
weld kan worden doorgedrukt wat het volk in vrijheid 
niet wil aanvaarden. Bijna drie jaar lang heeft de 
munt in Suriname vervaarlijk en labiel op zijn kant 
gestaan, overeind gehouden door twee vrijwel even 
sterke ideologische stromingen. Op 8 december 1982 
is zij omgevallen , of liever omgegooid. Welbewust en 
gepland is een deel van de elite vermoord en een an
der deel door intimidatie het land uitgejaagd. Wel
licht dat het regime er nu toe overgaat het land terug 
te brengen tot het niveau van een Caribisch land als 
Haïti. Op de puinhopen van het verleden kan men 
dan proberen zijn heilstaat op te richten. Het zal niet 
de eerste keer in de geschiedenis zijn dat zo'n experi
ment uitloopt op een catastrofe. 

Het artikel werd afgesloten op 20 januari 1983. 

Brief van de Associatie van Organisaties voor 
een Democratische Staatsordening 
aan Desi Bouterse 

Temidden van heftige acties en demonstraties in no
vember 1982, waarbij de Surinaamse bevolking liet 
blijken niet langer te zijn gediend van het regime van 
Bouterse en zijn 'linkse' vrienden, schreef op 22 no
vember Kenneth Gonçalves namens een reeks van or
ganisaties uit de kring van kerken, advocatuur, be
drijfsleven en communicatiemedia onderstaande brief 
aan bevelhebber Bouterse. 
In deze brief stelt hij Bouterses volksdemocratische 
opvattingen, op 15 november daaraan voorafgaand in 
een rede uiteengezet, tegenover die van de Associatie. 
De brief bleef in Suriname ongepubliceerd, maar de 
tekst er van kon naar Nederland worden overgebracht 

en door bemiddeling van Henk Molleman in SenD 
worden geplaatst. Zij wordt grotendeels hieronder af
gedrukt; de weggelaten fragmenten vormen minder es
sentiële onderdelen in het stuk. 
De brief is een gaaf voorbeeld van democratisch den
ken. Een denken dat ruim veertien dagen na verzen
ding letterlijk in bloed is gesmoord. De auteur van de 
brief behoorde immers tot de vijftien mannen die op 8 
december 1982 onder Bouterses toeziend oog werden 
doodgeschoten . 
Kenneth Gonçalves dreef samen met zijn vrouw tot 
aan zijn dood een advocatenkantoor in Paramaribo en 
was daarnaast deken van de Orde van Advocaten in 
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Suriname. Naarmate de tijden donkerder werden, 
kwamen hij en zijn vrienden met groter aandrang op 
voor het herstel van democratische verhoudingen in 
zijn land. 

Paramaribo, 22-11-'82 

Aan de Voorzitter van het Beleidscentrum 
Lt. Kol. D. Bouterse 

Geachte Voorzitter, 

De Associatie van Organisaties voor een Democrati
sche Staatsordening, gevormd door de organisaties 
die deze brief ondertekenen, heeft met bijzondere 
belangstelling kennis genomen van de inhoud van Uw 
televisie-toespraak van 15 november j.l. , waarin door 
U werd gereageerd op de huidige situatie in het land 
in samenhang met het door grote delen van het volk 
op U gedane beroep mede te werken aan het verwe
zenlijken van een voor de meerderheid van het volk 
aanvaardbare democratische staatsordening. 
( ... ) 
(U hebt) ons voorgehouden dat alleen het volk over 
zichzelf kan regeren en daarom vanaf het prilste be
gin werd begonnen met het organiseren van het volk 
in eigen volkscomités en districtsraden , 'opdat het 
volk via zijn eigen organen kan meedenken en mee
beslissen over de verdere ontwikkeling van deze zijn 
belangen dienende democratische maatschappij
vorm. ' 
( .. . ) 
In ieder geval zullen, naar U ons mededeelde , organi
saties , willen zij in aanmerking komen voor consulta
tie en participatie, zelf moeten voldoen aan de door U 
geformuleerde eis van 'democratie aan de basis'. Dit 
laatste begrijpen wij zo , dat qua structuur, wijze van 
besluitvorming en keuze van leiderschap deze groe
pen ten minste moeten voldoen aan hetgeen nu geldt 
binnen de voornaamste organisaties waarop Uw be
leid thans steunt. Deze zijn naar wij menen : de volks
comités, de districtsraden, maar ook en vooral het 
Nationaal Leger. 

U hebt ons voorgehouden dat de door U bereids geïn
troduceerde nieuwe structuren (volkscomités , dis
trictsraden en adviesraden) gericht zijn op: 
1. het bevorderen van een hechte nationale eenheid ; 
2. stimulering van versnelde nationale , regionale en 
sectorale ontwikkeling; 
3. bevordering van maatschappelijke rechtvaardig
heid ; 
4. eerbiediging van mensenrechten, zowel burgerlij
ke , politieke als sociale rechten; 
5. het garanderen van voorspelbaarheid van over
heidsgedrag en rechtszekerheid. 
( ... ) 
Dit betekent dat die delen van het volk , die een prin
cipieel afwijkende visie hebben , in eerste instantie 
geen andere keus hebben dan te zwijgen of zich als
nog te confirmeren aan Uw inzichten. 
( .. . ) 

Bij volharding in dit standpunt zijn de gevolgen zon
der meer voorspelbaar. Gegeven het feit dat Uw in
zichten principieel worden afgewezen door de over
grote meerderheid van de bevolking, zult U uiteinde
lijk geneigd zijn, steunende op een steeds kleiner 
wordende minderheid, over te gaan tot gezagshand
having door een naar Surinaamse maatstaven onge
kende repressieve machtsuitoefening. Het is even
eens voorspelbaar , dat het onvermijdelijke gevolg 
van een dergelijke machtsuitoefening zal zijn dat die
genen , die langs de weg van een vreedzaam verlopen
de dialoog zich beijveren voor een fundamentele wij
ziging van het beleid, uiteindelijk zullen worden ver
vangen door personen en groepen die van mening 
zijn dat fysieke macht slechts effectief beantwoord 
kan worden met gelijkwaardige machtsmiddelen. Dit 
zal ongetwijfeld leiden tot verdere polarisatie en des
integratie van onze samenleving. 
Ongeacht de einduitkomst van een dergelijke voor
zienbare confrontatie , staat nu reeds vast dat deze 
voor onze kleine en in menig opzicht zeer kwetsbare 
samenleving ruïneus zal blijken te zijn , en dan niet al
leen in sociaal-economisch opzicht , maar mogelijker
wijs ook uit het oogpunt van de handhaving van onze 
externe veiligheid en onze integriteit als Staat. 
( .. . ) 
Uiteindelijk zal de leiding van de Staat terecht komen 
in een vicieuze cirkel , waarbij repressieve machts
handhaving niet langer een middel is , maar integen
deel wordt tot een alle aandacht en energie verslin
dend hoofddoel. 
( ... ) 

Uw opvattingen over democratie gaan voorbij aan de 
essentie van dit staatsbegrip. Die essentie is, dat in 
een democratisch bestel het volk in haar totaliteit zelf 
haar vertegenwoordigers kiest en dus zelf bepaalt , 
wie onder welke omstandigheden zal worden belast 
met het bestuur. Dit betekent dat in beginsel een 
ieder die zich bekwaam acht als gekozen vertegen
woordiger deel te nemen aan het bestuur, in de gele
genheid behoort te zijn om zijn ideeën en opvattingen 
over het bestuur aan de samenleving te presenteren , 
met inachtneming van voorgeschreven en in ieder ge
val non-discriminatoire procedureregels. Dit behoort 
te geschieden in gezonde wedijver met andere perso
nen , die eveneens van mening zijn dat zij over de no
dige bekwaamheden beschikken voor participatie in 
het staatsbestuur op basis van hun specifieke ideeën 
en opvattingen over het te voeren beleid. Het is dan 
aan het volk uit de kandidaten die zich presenteren, 
een keuze te doen , hetgeen dient te geschieden op 
eerlijke en objectieve wijze. Het meest daarvoor in 
aanmerking komende middel is het houden van eer
lijke en geheime verkiezingen, via welke het volk 
haar voorkeur tot uiting kan brengen . Gegeven dit 
uitgangspunt , zijn er diverse basismodellen om mid
dels verkiezingen te komen tot de organisatie van het 
Staatsbestuur. 
( .. . ) 
Hoe men dit ook verder uitwerkt , bepalend is steeds 
dat de gekozen vorm zowel democratisch als efficiënt 
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behoort te zijn, terwijl er in alle modaliteiten sprake 
moet zijn van een reële afleiding van de bestuurs
macht. Deze afleiding behoort plaats te vinden door 
de keuze van het kiesgerechtigde deel van het volk, 
welke keuze tot uitdrukking wordt gebracht in eerlij
ke en geheime verkiezingen. Voorts moet het sys
teem voorzien in de mogelijkheid om zonder gebruik 
van geweld, doch overeenkomstig vooraf vastgelegde 
procedures, te komen tot een vervanging van het lei
derschap, indien het volk - althans de meerderheid 
daarvan - het vertrouwen in de met bestuursmacht 
beklede personen heeft verloren. 

In Uw visie vinden wij deze basisuitgangspunten niet 
terug. U spreekt wel van democratische structuren en 
consultatie, participatie, controle en verantwoor
ding, maar de Leiding van de Staat, zoals onder meer 
in Uw persoon verenigd, moet door het volk als een 
onwrikbaar gegeven worden aanvaard. Kennelijk 
wordt het volk door U nog niet in staat geacht over 
het inzicht te beschikken haar eigen vertegenwoordi
gers te kiezen. Wij verstaan dit zo, dat de door U be
pleite sociaal-educatieve en politiek-bestuurlijke 
aanpak (zie Uw rede), het volk niet in voldoende ma
te heeft geconditioneerd om te kiezen voor datgene, 
waar U zelf voor staat. 
Dit is echter beslist geen democratische, maar veeleer 
een totalitaire staatsopvatting. Kenmerkend voor 
een dergelijke visie is immers, dat de zienswijze van 
de leiding bepalend is en alleen zij, die in hoofdlijnen 
die visie loyaal ondersteunen, worden toegelaten tot 
deelneming (participatie) in de verdere uitwerking en 
uitvoering daarvan . 
Kenmerkend is ook, dat het doel de middelen heiligt, 
in die zin dat een minderheid haar opvattingen zo no
dig onder aanwending van dwang mag opleggen, om
dat alleen door de uitvoering van het door de leiding 
uitgestippelde beleid de sociaal-economische belan
gen van het volk daadwerkelijk worden behartigd. 
Deze onzes inziens totalitaire Staatsopvatting ligt dan 
ook ten grondslag aan Uw in de rede geponeerde stel
ling 'dat de sociale en economische belangenbeharti
ging de essentie is van de democratie'. In dit licht zien 
wij ook de volgende uitspraak: 'Wij beseffen dat de 
nieuwe democratische structuren pas dan in hun volle 
glorie zullen kunnen opereren, indien de tijd daar is 
dat zoveel mogelijk Surinamers op zoveel mogelijk 
plaatsen en binnen zoveel mogelijk sectoren, zowel 
individueel als collectief, bewust zelfstandig en met 
kennis van zaken kunnen deelnemen aan het maat
schappelijk leven, in casu het ontwikkelingsgebeu
ren . ' De onderliggende gedachte, zoals die tussen de 
regels door te lezen is is , dat de 'onverlichte meerder
heid' misschien nu nog blind is voor de grote sociaal
economische verdiensten van het beleid in samen
hang met de reeds gecreëerde en nog te introduceren 
nieuwe structuren. Er van uit wordt gegaan , dat ook 
voor hen eens het licht zal gaan schijnen en het der
halve dan ook gerechtvaardigd is op de ingeslagen 
weg voort te gaan. Immers , vroeg of laat zal die meer
derheid , geconfronteerd met de sociaal-economische 
successen, zich uiteindelijk uit overtuiging confirme-
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ren aan het gevoerde beleid, waarmede dan ook te
zelfder tijd het huidige dilemma van het leiderschap 
uit zichzelf zal zijn opgelost. Alsdan te houden ver
kiezingen zouden die ideale situatie slechts kunnen 
bevestigen . 
Uw opvatting over democratie gaat in hoge mate 
voorbij aan de realiteit dat een democratische staats
ordening een op zichzelf staande waarde vertegen
woordigt. Volwassen en vrije burgers beschouwen 
het als hun onvervreemdbaar recht om in staatsver
band zelf hun leiders en vertegenwoordigers te kie
zen. Dit is immers de essentie van het samenstel van 
rechten dat men aanduidt als 'politieke rechten en 
vrijheden' . 
Te trachten in de twintigste eeuw een bevolking als de 
onze, gegeven haar niveau, haar cultuur-historische 
achtergrond, haar westerse politieke traditie en haar 
geïnteresseerdheid in het politieke gebeuren, te over
tuigen van het tegendeel , lijkt ons onbegonnen werk. 
Wij mogen niet vergeten dat ons volk een honderd
jarige ontwikkeling achter de rug heeft van volks
planting tot onafhankelijke Staat. In deze honderdja
rige ontwikkeling heeft dit volk langs de weg der ge
leidelijkheid, maar in een niet aflatend streven poli
tieke rechten en vrijheden verkregen langs de weg 
der geleidelijkheid.) 
Dit volk, nu anno 1982, ervan te overtuigen dat die 
rechten geen zelfstandige waarde vertegenwoordi
gen, doch dat de sociaal-economische belangenbe
hartiging de essentie is van het leven in een democra
tisch Staatsverband, is niet reëel. 
( .. . ) 

Behalve het gesignaleerde verschil in uitgangspun
ten, mogen wij erop wijzen dat Uw zienswijze als zou 
er een reëel begin zijn gemaakt met het democratise
ringsproces, niet door de feiten wordt gedragen. Met 
name de ingestelde volkscomités en districtsraden 
kunnen in alle redelijkheid niet worden beschouwd 
als democratische structuren, die een grondslag vor
men voor verdere uitbouw. De realiteit is dat het hier 
gaat om op een ad-hoc basis geïnstalleerde wijk- of 
buurtgroepen, waarvan de initiatiefnemers dan wel 
diegenen die met de leiding worden belast, worden 
geselecteerd op basis van een veronderstelde loyali
teit. Participatie door wijk- dan wel buurtgenoten 
steunt veelal niet op politieke motivatie en nog min
der op politieke solidariteit, maar wordt ingegeven 
door de geboden mogelijkheid ten behoeve van de 
wijk of buurt concrete materiële zaken te realiseren , 
veelal op het vlak van utiliteitsvoorzieningen. 
Hoe positief dergelijke collectieve activiteiten in het 
concrete geval ook zijn mogen en hoezeer bevorder
lijk aan de burgerschapszin, feit is dat deze organisa
ties vooralsnog in een zeer verwijderd verband staan 
tot wat naar algemeen aanvaarde opvattingen onder 
een democratische staatsordening wordt begrepen. 
Evenmin kunnen wij de adviesraden zien als een de
mocratische vernieuwing. Sinds de jaren vijftig heb
ben opeenvolgende regeringen veelal naar Neder
lands model met wisselend succes advies- dan wel 
overlegorganen ingesteld op diverse bestuurlijke ge-
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bieden. Hoewel dergelijke raden zeker bijdragen tot 
een positieve participatie van functionele groepen in 
de beleidsvoorbereidende fase en zij als zodanig nut
tig werk kunnen verrichten, moet men de betekenis 
van dergelijke structuren voor het democratiserings
proces beslist niet overschatten. Is er - zoals wij 
reeds stelden - geen sprake van een reële en repre
sentatieve consultatie en participatie van het volk bij 
de besluitvorming in het algemeen, en zelfs een abso
lute afwezigheid als het gaat om de keuze van de per
sonen door wie het volk wordt bestuurd, evenzo is er 
een afwezigheid van controle en verantwoording. 
Met name komt het ons bepaald overdreven voor het 
Bijzonder Gerechtshof te typeren als een effectief 
controle mechanisme bij de machtsuitoefening. 
Evenzo lijkt het ons feitelijk zeer ongefundeerd en 
ver verwijderd van de maatschappelijke werkelijk
heid om te stellen dat de nieuw gecreëerde structuren 
(volkscomités , districtsraden , adviesraden en Bijzon
der Gerechtshof) op enigerlei wijze zouden hebben 
bijgedragen tot de door U onderkende doelen , welke 
zijn een hechte nationale eenheid, een versnelde ont
wikkeling, maatschappelijke rechtvaardiging en eer
biediging van mensenrechten, burgerlijke en politie
ke vrijheden en het garanderen van sociale rechten , 
de voorspelbaarheid van het overheidsgedrag en het 
garanderen van de rechtszekerheid . 
( ... ) 

Met inachtneming van voorgaande observaties zijn 
wij van mening dat er eerst een reëel begin van een 
oplossing langs de weg van een dialoog in zicht komt , 
indien de navolgende uitgangspunten als reëel wor
den onderkend en de bereidheid bestaat hieromtrent 
van gedachten te wisselen met de daarvoor in aan
merking komende groeperingen . De uitgangspunten 
zijn: 

1. Ter vermijding van verdere polarisatie en desinte
gratie is het noodzakelijk te werken aan de realisatie 
van een Staatsordening die beantwoordt aan de con
ceptie van de moderne rechtsstaat (zie o.m. Uw doel
stellingen) . Daarbij zal met de bestuursmacht een po
litiek verantwoordelijke regering zijn bekleed , die tot 
stand komt langs de weg van verkiezingen. 

2. Met de structurering van de nieuwe ordening zal 
worden gestreefd naar het inbouwen van garanties ter 
voorkoming van ontsporingen die zich in het verleden 
hebben gemanifesteerd. Niet alleen zal daarbij aan
dacht worden geschonken aan de staatsstructuur en 
het kiesstelsel , maar eveneens zal bijzondere aan
dacht worden gegeven aan maatregelen die bevorder
iijk worden geacht aan het beter doen functioneren 
van de politieke partijen en de verheffing van het ni
veau van de politiekvoering. Doelstelling is daarbij 
een evenwichtig politiek systeem waarin alle partijen, 
ongeacht hun politieke kleur en omvang, op een non
discriminatoire basis in de gelegenheid worden ge
steld vrijelijk activiteiten te ontplooien. Wel zullen 
partijen moeten medewerken aan de totstandkoming 
en aanvaarding van een gedragscode, die onder meer 

betrekking zal hebben op de volgende zaken: 
a. politiekvoering op basis van identificeerbare be
ginselprogramma's; 
b. raciale integratie; 
c. democratisering van partijstructuren en procedu
res ; 
d. rationalisering van recruterings- en selectieproce
dures voor kandidaten ter verhoging van het niveau 
der politiekvoering; 
e. rekenplichtigheid m.b.t. bijzondere donaties en 
verkiezingsbijdragen. 

De grondslagen van deze gedragscode zullen kunnen 
worden vastgelegd in een wet op de politieke par
tijen . 

3. Er zal een heroriëntatie moeten plaatsvinden ten 
aanzien van de positie van het Leger in het staatsbe
stel , leidende tot herstructurering van de relatie tot 
de Regering, de politieke partijen en de daarvoor in 
aanmerking komende functionele groeperingen, 
waaronder in ieder geval de vakbeweging als massa
organisatie. 
Ten aanzien van in het bijzonder het Leger en de Le
gerleiding geldt dat er een principiële keuze zal moe
ten worden gemaakt met betrekking tot de politieke 
positiebepaling van het Leger. Met name zal de Le
gerleiding moeten beslissen of zij, gegeven de lessen 
van de afgelopen jaren, wenst voort te gaan met een 
actieve politiekvoering, dan wel in het algemeen be
lang zich zal concentreren op de wezenlijke taak als 
stabiliserende factor , onder handhaving van een 
strikte neutraliteit. Opgemerkt wordt dat naar onze 
inzichten de beslissing om het militair leiderschap te 
combineren met een politiek leiderschap, in hoge ma
te desintegrerend heeft gewerkt , zowel in de maat
schappelijke verhoudingen als binnen het leger zelf. 

De politieke betrokkenheid van het leger als machts
instrument leidt tot ongewenste relaties , waarbij in 
het bijzonder politiek gerichte personen en groepe
ringen via connecties met de Legerleiding hun in
vloedssfeer trachten te vergroten , veelal op een voor 
het leger compromitterende wijze . De maatschappij 
als geheel heeft groot belang bij een neutraal en voor
spelbaar leger , dat naast haar traditionele taken en 
mogelijke ontwikkelingsactiviteiten , in strikte neu
traliteit toeziet op de onverkorte handhaving van de 
aan de nieuwe Staatsorde ten grondslag liggende af
spraken tussen de onderscheidene machten en groe
peringen. Noch de maatschappij, noch het Leger en 
zeker niet de Legerleiding, hebben enig reëel belang 
bij elkaar opvolgende conspiraties die het recht
streekse gevolg zijn dan wel mogelijk gemaakt wor
den door uiteenlopende politieke visies en loyalitei
ten binnen het Leger. Daarbij komt dat het ont
plooien van politieke activiteiten de Legerleiding 
maatschappelijk te veel exposeert , hetgeen inherent 
is aan actieve politiekvoering, doch in de functie van 
Legerleiding gezagsondermijnend werkt en zowel 
binnen als buiten de sfeer van het leger onrust ver
wekt . 
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4. Er zal met betrekking tot het te volgen beleid in de 
overgangsfase, alsook met betrekking tot de hoofdlij
nen van het te volgen sociaal-economisch beleid, het 
buitenlands beleid, het ontwikkelingsbeleid en het in
vesteringsbeleid, in de komende drie jaren - die on
getwijfeld als crisisjaren zullen moeten worden aan
gemerkt - een Basis-overeenstemming moeten wor
den bereikt tussen Legerleiding, politieke leiders, 
vakbeweging en bedrijfsleven, ondersteund door an
dere daarvoor in aanmerking komende functionele 
groeperingen. Dezen kunnen door hun omvang enlof 

De PvdA en Suriname 

De wereld brandt als op 7 juli 1942 voor het eerst licht 
in de koloniale duisternis van Suriname schijnt. Op 
die dag maakt koningin Wilhelmina via de BBC be
kend dat Nederland zijn koloniën andere banden in 
het vooruitzicht stelt. De koninklijke rede maakt in 
Suriname feen indruk. Ze wordt aldaar, volgens de 
Maasbode in een beschouwing vlak na de oorlog, 
'reeds spoedig gevolgd door een periode van politie
ke onrust en verbittering' . Ondanks die onrust is in 
Suriname, in tegenstelling tot in Indonesië, geen 
krachtig nationalistische beweging ontstaan . Het 
vreemde is dat een dergelijk sterk nationalistische be
weging in Suriname nooit heeft bestaan. Dat ver
klaart waarom het dekolonisatieproces van het land 
zo traag is verlopen. Dit bracht wel met zich mee dat 
het land een 'model-dekolonisering' onderging. Toch 
heeft Suriname zijn koloniale incidenten gekend. 
Ook in de jaren veertig. De PvdA zit een paar jaar in 
de regering als een belangrijk deel van de Tweede 
Kamer, onder aanvoering van de invloedrijke 
KVP'er De Kort, Suriname een school systeem à la 
Nederland wil opdringen. Niet zonder aarzeling haal
de Nederland vlak voor de eerste Ronde-tafel Confe
rentie met Suriname (1948) bakzeil. Onderwerp van 
de conferentie was de herziening van de koloniale re
latie met Suriname. De conferentie met aan de Ron
de-tafel PvdA minister van Koloniën Jonkman werd 
een succes. Suriname kwam een stuk losser van Ne
derland te staan . Dat het met Suriname redelijk ge
makkelijk verliep had ongetwijfeld te maken met de 
Indonesische kwestie die in Nederland vooral de 
PvdA sterk traumatiseerde. Zo schreef Jacques de 
Kadt, die wat betreft Indonesië aan de 'goede' kant 
had gestaan , in Socialisme en Democratie over de ge
noemde onderwijskwestie: 'Zo werd dan het debat 
aan de vooravond van de Ronde Tafel Conferentie ze
ker wel beïnvloed door de angst om zich opnieuw te 
stoten aan de steen van koloniale voogdijlust en natio
nale beperktheid'. 2 
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hun maatschappelijke invloed immers bijdragen tot 
een positieve aanvaarding van het crisisbeleid door 
een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te 
creëren voor de ongetwijfeld zeer ingrijpende en 
veelal pijnlijke maatregelen die getroffen zullen moe
ten worden om de zich steeds meer manifesterende 
sociaal-economische crisis het hoofd te kunnen bie
den. 
(00') 

Hoogachtend, 

Het Indonesië-trauma zou de PvdA in haar relatie tot 
Suriname blijven achtervolgen. In 1954 kreeg Surina
me bij het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlan
den een semi-onafhankelijke status. Tijdens de con
ferentie sprak W. Drees het slotwoord. De PvdA-pre
mier bleef daarbij bijzonder terughoudend over vol
ledige onafhankelijkheid van Suriname. Maar uitzijn 
woorden sprak ook het besef dat de koloniale verhou
ding definitief voorbij was. 'Van Nederlandse zijde 
bestaat generlei behoefte zich uit eigen beweging node
loos met andermans zaken te bemoeien'. 3 In de jaren 
vijftig en zestig gebeurde er verder niets noemens
waardigs in de relatie tussen Nederland en Suriname. 
In het land, dat pas sinds 1948 algemeen kiesrecht 
voor mannen en vrouwen kende , heerste over het al
gemeen een stabiel politiek klimaat. 
Maar dan 1969. Het is niet alleen het jaar waarin sta
kingen premier Pengel tot aftreden dwingen , maar 
ook in ander opzicht is het voor Suriname cruciaal. 
Zoals Drees al had gezegd in 1954, wilde Nederland 
zich niet 'nodeloos' met Suriname bemoeien. Maar 
Nederland was wel verplicht op grond van het Statuut 
militaire bijstand te verlenen aan haar overzeese ge
biedsdelen ten tijde van noodsituaties. In 1969 zijn er 
onlusten in Willemstad, Curaçao. Zonder al te veel 
gewetensnood stuurt het confessioneel-liberale kabi
net-De Jong mariniers naar de Antillen. Bij de Partij 
van de Arbeid gaan er stemmen op die vrezen dat Ne
derland bij verdere onrust op de Antillen of Suriname 
in een nieuw koloniaal avontuur belandt. Dat moest 
tot elke prijs worden voorkomen. Tijdens de behan
deling van de begroting van 1970 vindt er een vinnig 
debat plaats tussen oppositieleider Den Uyl en vice
premier Bakker, die belast is met Suriname en de An
tillen. Den Uyl spreekt woorden die ongetwijfeld de 
eerste belangrijke aanzet tot de latere onafhankelijk
heid van Suriname zijn geweest. De PvdA-leider 
meent dat de situatie in de drie delen van het Konink
rijk (dus ook in Nederland) nogal fundamenteel is 
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veranderd en dat het statuut aan herziening toe is. 'Ik 
meen', aldus Den Uyl, 'dat het goed is te onderkennen, 
dat wij - als ik dat zo mag formuleren - in de ontwik
keling van Suriname en de Antillen op een keerpunt in 
de naoorlogse geschiedenis zijn aangekomen'.4 Een 
keerpunt werd het letterlijk, want in het in 1972 ver
schijnende verkiezingsprogramma van PvdA, PPR 
en D'66, Keerpunt '72, werd de volgende passage op
genomen: 'Suriname en de Nederlandse Antillen wor
den binnen de komende regeringsperiode d. w.z. voor 
eind 1976 onafhankelijk'. 5 AI snel stellen de progres
sieve drie een werkgroep in , die een nadere stand
puntbepaling moet voorbereiden. De commissie 
komt in mei 1973, in de maand van het aantreden van 
het kabinet-Den Uyl, met haar eindrapport, getiteld 
Nederland en de zelfstandigheid van Suriname en de 
Nederlandse Antillen. De commissie concludeert in 
haar rapport dat het Statuut 'in het licht van het voort
gaande dekolonisatieproces in de wereld te beschou
wen is als een achterhaalde neo-kolonialistische staat
kundige constructie, die zo snel mogelijk dient te ver
dwijnen'. 6 Begin 1974 raakt het Surinaamse onafhan
kelijkheidsproces in een stroomversnelling. Henk 
Arrons NPK wint de Surinaamse verkiezingen. Op 
15 februari 1974 kondigt hij, bij gelegenheid van de 
regeringsverklaring, aan dat Suriname zo spoedig 
mogelijk onafhankelijk zal worden. Premier Den Uyl 
reageert in een interview met het Surinaamse nieuws
bureau Informa verheugd, maar zegt het tijdschema 
een beetje krap te vinden, als Suriname zelf baat van 
zijn onafhankelijkheid wil hebben. Kort daarop star
ten beide landen onderhandelingen. Hierbij spelen 
vanaf het begin twee PvdA-ministers een sleutelrol. 
Den Uyl en minister van ontwikkelingssamenwer
king Pronk. Het onderhandelingsproces vergt een 
groot aantal rondes. Afwisselend vergadert men te 
Paramaribo en Den Haag. Uiteindelijk wordt de da
tum van onafhankelijkheid bepaald op 25 november 
1975. 

Grootste succes 
Als Den Uyl later bij een terugblik op zijn premier
schap gevraagd wordt naar het grootste succes van 
zijn kabinet, is zijn antwoord: 'Dat is de manier waar
op het kabinet het onafhankelijk worden van Surina
me heeft begeleid. Een van de meest onderbelichte za
ken van ons kabinetsbeleid. In februari '74 eiste de 
toenmalige Surinaamse regering de onafhankelijkheid 
voor eind '75 op. Daar is goed op in~espeeld, het hele 
proces is vrijwel foutloos verlopen'. 
Maar is het ook werkelijk een vrijwel foutloos verlo
pen proces geweest? Een aantal aspecten dient daar
voor onder de loep te worden genomen. In de eerste 
plaats, in aansluiting op Den Uyls hiervoor geciteer
de woorden: ging het proces van onafhankelijk wor
den niet veel te snel? Interessant is dat nog vóór de 
onafhankelijkheid die vraag werd gesteld door Rudi 
Kross, een progressieve Surinamer, die twaalf jaar in 
de Nederlandse journalistiek werkte en tussen 1970 
en '74 als vakbondsleider, journalist en links politi
cus, een belangrijke rol in Suriname speelde. In een 
brief aan Den Uyl , afgedrukt in de Haagse Post van 

20 september 1975, schreef hij: ' ij doet sombere vra
gen rijzen, vragen als: wat zijn de belangen die u en uw 
regering zo tomeloos laten doorrossen naar 25 novem
ber en wat maakt u zo roekeloos?' 
Zonder de vraag van Kross te beantwoorden, kan in 
elk geval worden vastgesteld dat internationale druk, 
onder andere vanuit de Verenigde Naties , op Neder
land is uitgeoefend om de onafhankelijkheid snel te 
verlenen . 
Een tweede vraag luidt: waarom moest Suriname zo
nodig een leger hebben , zoals tijdens de onderhande
lingen werd overeengekomen. De drijvende krach
ten voor zo'n leger binnen de regering-Arron kwa
men waarschijnlijk uit sterk nationalistische hoek. 
Bij navraag zegt Henk Vredeling, ten tijde van de on
derhandelingen PvdA-minister van Defensie, over 
het Surinaamse leger: 'Ik was daar niet enthousiast 
over. Kijk, ze hadden verhalen dat ze bedreigd werden 
door Venezuela en Brits Guyana. Ik had de indruk dat 
die verhalen sterk overdreven waren en bedoeld waren 
om in het kader van de onderhandelingen sterker te 
staan. Ik wilde echter niet paternalistisch zijn en heb 
daarom niet met de vuist op tafel geslagen of een veto 
uitgesproken'. . 
Een derde aspect heeft betrekking op de hoogte van 
het bedrag dat Suriname van Nederland ontving, 
ruim 3 miljard gulden gespreid over vijftien jaar. Vol
gens Vrij Nederland steeg het bedrag tijdens de on
derhandelingen van 800 miljoen naar 3200 miljoen. 8 

Marcel van Dam, toen staatssecretaris van Volkshuis
vesting was nauw betrokken bij de onderhandelingen 
tussen Nederland en Suriname, vooral in verband 
met woningbouwprojecten. Hij herinnert zich: 'Vol
gens mij is dat bedrag wel gegroeid, maar niet in die 
mate. Het kabinet had natuurlijk wat wisselgeld in de 
achterzak. Iedereen praat over een enorm bedrag dat 
er gegeven is . Je zou eens moeten kijken wat wij vóór 
de onafhankelijkheid aan Suriname gaven'? Van Dam 
laat echter ook direct de achterkant van zijn gelijk 
zien . ' Tijdens de onderhandelingen was er een sfeer 
van "we moeten niet al te kinderachtig zijn, niet op alle 
slakken zout leggen". Laten we in vredesnaam de ver
standhouding goed houden. We dachten vaak "jon
gens, jullie overeten je". Je kunt dat geld nooit opma
ken. Een belangrijk deel van dat geld was namelijk 
project-gebonden hulp. Als je toch weet dat ze het niet 
op kunnen maken, zeg je het gemakkelijker toe. Voor 
zover ik weet zijn veel van die projecten niet of te laat 
gestart. Dat geldt bijvoorbeeld voor nogal wat woning
bouwprojecten. Ik neem aan dat veel van dat geld niet 
is aangekomen'. 
Voorafgaand aan de Surinaamse onafhankelijkheid 
vonden er nog debatten in de Surinaamse Staten en in 
de Tweede Kamer plaats . Op 23 oktober 1975 sprak 
premier Den Uyl in de Tweede Kamer woorden die 
bij de onafhankelijkheid van Indonesië uit de mond 
van Drees moeilijk voorstelbaar waren geweest. Den 
Uyl: 'Het was en is ondenkbaar dat Nederland zich 
zou hebben verzet tegen de uitgesproken politieke wil 
tot onafhankelijkheid of tegen het tijdstip van realise
ring, toen dat eenmaal was uitgesproken en daarmee 
nationaal en internationaal tot een politiek gegeven 
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was geworden'. 9 Voor de PvdA-fractie behandelde 
Rie de Boois de Surinaamse onafhankelijkheid. Ze 
stelde de regering een aantal kritische vragen over het 
mogelijk welslagen van het opgezette ontwikkelings
programma. Achteraf vindt ze dat ze misschien nog 
kritischer had moeten zijn. Rie de Boois nu: 'Neder
land was bij de onderhandelingen chantabel. Jan 
Pronk had wel iets kritischer kunnen zijn, maar het 
was al gauw "inmenging in andermans zaken" . We 
hadden ook in de commissie ontwikkelingssamenwer
king Nederland-Suriname (CONS) veel harder moe
ten zijn. Maar Suriname wist precies hoe ze de Neder
landers moest bespelen. We hadden geen machtsmid
delen. Ik had ook geen geloof in het onderhandelings
resultaat. De behandeling in de Tweede Kamer is een 
grote scherstvertoning geworden. We zaten in een glij
baan en konden niet meer terug'. Nog geen jaar later, 
in 1976, ging Rie de Boois op privé-bezoek naar het 
dan onafhankelijke Suriname. Haar reisverslag , ge
schreven voor de PvdA-fractie, is vernietigend. 'Het 
enige punt waar wij als parlement mee te maken heb
ben, is ontwikkelingshulp. Het woord samenwerking 
blijkt hier nauwelijks van toepassing, zoals wel blijkt 
uit de verslagen over de vergaderingen van de CONS. 
Veel functionarissen maken fantastische plannen, 
waaraan elke bodem ontbreekt. Maar men vindt het 
bedenken van een plan genoeg om recht op financie
ring te hebben. Arron gaat voorop in het maken van 
opmerkingen in de geest van "geld speelt geen rol".' 
Over het meerjarenplan zegt ze: 'Het is een onsamen
hangende opsomming van projecten. Het jaarplan 
1976 is helemaal geen plan, 1977 dreigt niet beter te 
worden'. Rie de Boois schrijft verder dat men in Suri
name 'meer dan ooit leeft van de ene dag in de andere. 
En ieder voor zich. Zelfs dagdromen over de toekomst 
wordt zeldzamer'. Deze kritiek blijft echter nog voor
namelijk binnenskamers; naar buiten is men opmer
kelijk mild. Het land moest zo kort na zijn onafhan
kelijkheid een kans krijgen. Eind 1979 zijn de Surina
me-deskundigen van de fractie, Pronk, Knol en De 
Boois, het er over eens dat de regering-Arron moreel 
failliet is. Daarop sluit aan het standpunt dat Pronk in 
de Tweede Kamer vlak na de staatsgreep van 25 fe
bruari 1980 verwoordt: 'Wat men de regering onder 
leiding van Arron dient te verwijten, is nog niet eens 
dat de doeleinden niet werden verwezenlijkt, maar dat 
daar niet naar werd ~estreefd. Er was geen begin van 
armoedebestrijding'. 0 

Dit betekent echter niet dat Pronk zich positief op
stelt tegenover de staatsgreep. 'Vrijheid en democra
tie zijn waarschijnlijk evenmin als recht bij de militaire 
raad in goede handen (. .. ) Bij deze staatsgreep vielen 
'slechts' zeven doden. Zij die haar pleegden ( .. .) zijn 
ervoor verantwoordelijk dat de mensen in Suriname 
nu een reëel alternatief hebben (.. :) Als de wetten je 
niet bevallen, of als je in een democratie niet je zin 
krijgt, dan kun je altijd nog een gewelddadige greep 
naar de macht doen. Dat is in Suriname voortaan een 
reëel alternatief Het zal zich ongetwijfeld nog een keer 
herhalen (. . .) Daarom wil ik er geen misverstand over 
laten bestaan: de fractie van de PvdA betreurt de 

socialisme en democratie 
nummer 2, 
februari 1983 18 

staatsgreep in Suriname, keurt haar af, veroordeelt 
haar'. 11 

De tweede vice-voorzitter van de partij, Peper, denkt 
hier anders over. In een uitvoerig artikel in SenD legt 
hij uit waarom. 'Onmiddellijk na de coup heb ik ge
pleit voor een terughoudende opstelling, waardoor de
ze niet al te snel van kwalificaties zou worden voor
zien. Die terughoudendheid-in-eerste-ronde was inge
geven door het totale falen van het beleid van de rege
ring-Arron en de uitzichtloosheid voor de bevolking 
als gevolg daarvan ( .. .) Het is in een kleine samenle
ving als de Surinaamse namelijk onmogelijk om door 
een kleine groep militairen - die met al hun vezels zijn 
verbonden met die samenleving (familie, vrienden 
e.d.) - de bewindvoering langdurig te doen overne
men tegen de uitdrukkelijke wens van de bevolking 
( .. .) Tot mijn spijt nam de fractie - bij monde van Jan 
Pronk - een ander standpunt in: zij veroordeelde de 
staatsgreep. '1 2 

Elders had Peper nog een andere reden voor zijn op
timisme genoemd. 'De militairen hebben eind februa
ri de regering omver geworpen, omdat zij geen vak
bond mochten oprichten. Ze knokten dus voor een 
grondrecht. Het ligt daarom voor de hand, dat ze nu 
ook alle andere grondrechten in de samenleving zorg
vuldig hanteren. 13 Pepers positieve houding was ove
rigens ook ingegeven door de mogelijkheden voor 
een meer nationaal gerichte ontwikkeling die hij voor 
Suriname uit de staatsgreep zag voortkomen. 14 

Militaire missie 
Onlangs is in Vrij Nederland de betrokkenheid van de 
Nederlandse missie bij de staatsgreep aan de orde ge
steld. 15 Tijdens het Suriname-debat stelde Pronk 
hierover al een zeer alerte vraag: 'Er zijn berichten als 
zouden leden van de Nederlandse militaire missie kort 
voor en na de staatsgreep adviezen hebben gegeven. 
Mijn fractie verlangt een precies overzicht van de acti
viteiten van de Nederlandse militaire missie gedurende 
de laatste twee weken; de frequentie van haar contacten 
met de Surinaamse officieren die de staatsgreep pleeg
den, de aard van die contacten en de inhoud van het
geen besproken werd. ' Jó 

Van der Klaauws antwoord was , zoals te verwachten, 
vaag. Overigens werd de bezorgdheid van Pronk niet 
door alle fractieleden gedeeld. Later in 1980 was er 
zelfs een naïeve sociaal-democraat die meende dat 
Bouterse en de zijnen via de militaire missie konden 
worden beïnvloed. In het verdere verloop van de ont
wikkelingen rond Suriname merkt de PvdA dat men 
zich door de militairen te steunen, op glad ijs begeeft. 
Vanaf het begin wordt daarom zoveel mogelijk steun 
gegeven aan de burgerregering van Chin a Sen. In de 
geschiedenis van Suriname zijn er nooit politieke par
tijen of groepen geweest waarmee de PvdA zich dui
delijk kon identificeren. Ook hier kan men zich afvra
gen of de regering-Chin a Sen de Partij van de Ar
beid inhoudelijk wel zo aansprak maar men had niet 
de mogelijkheid daarbij stil te staan. Er was geen 
keus. Door steun aan Chin a Sen hoopte men de mili
tairen te neutraliseren. Nadat Aad Kosto als eerste 
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PvdA-fractielid in juli 1980 het Suriname van na de 
staatsgreep heeft bezocht, reist in oktober van dat 
jaar een officiële partijdelegatie naar Suriname af. 
De missie bestaat uit partijvoorzitter Van den Berg, 
Peper en Van Thijn. De bevindingen van de missie 
bevestigen de lijn-Peper: 'Wij komen tot een positieve 
tussenbalans over de ontstane situatie in Suriname'. 
De missie concludeert dan ook dat, ondanks de vele 
onzekerheden en zorgen die er nog zijn, de regering
Chin a Sen niettemin alle steun van de PvdA ver
dient. 
In de loop van 1981 wordt de PvdA echter steeds kri
tischer over de ontwikkelingen in Suriname. Van 
Thijn begin 1981 in de Tweede Kamer: 'Het leek erop 
dat de coup van 25 februari voor Suriname een nieuwe 
start zou betekenen. Velen putten hier weer hoop uit. 
Het urgentieprogram van de regering Chin a Sen, 
meer sociaal gericht dan dat van zijn voorganger, leek 
een eerste aanzet te zijn tot het zo broodnodige per
spectief. Helaas moet worden vastgesteld dat nadien, 
geleidelijk aan, dat perspectief dreigt te vervagen en dat 
de gewekte hoop in toenemende mate overschaduwd 
dreigt te worden door nieuwe zorg'. Niettemin vindt 
Van Thijn: () 'Wij (zijn) nog van mening dat de bur
gerregering van Chin a Sen steun verdient'. 17 De zor
gen nemen in 1982 eerder toe dan af. Vlak voor de 
gebeurtenissen van 8 december 1982 verschijnt een 
PvdA-nota Suriname en Nederland hoe verder? In de 
inleiding van het rapport stelt internationaal secreta
ris Van Traa, namens het partijbestuur: 'De recente 
gebeurtenissen in Suriname, die uitgemond zijn in een 
hernieuwde roep om verkiezingen, hebben eens te 
meer aangetoond dat duidelijkheid over een constitu
tioneel proces van het grootste belang is. Zonder dui
delijkheid over de plannen van de militaire machtheb
bers in Suriname is het moeilijk om van een " democra
tisering" van de maatschappij te spreken'. 18 Profetisch 
stelt de nota in de eerste van haar acht conclusies: 'De 
partij is voorstander van naleving en uitvoering van de 
Overeenkomst tot ontwikkelingssamenwerking tussen 
beide landen, door beide partijen. Er kunnen zich om
standigheden voordoen, met name met betrekking tot 
het respecteren van de rechten van de mens die aanlei
ding kunnen geven tot opschorting van de Nederlandse 
verdragverplichtingen'. 19 

Tot slot van dit overzicht van de ontwikkeling van het 
PvdA-standpunt inzake Suriname een voor de hand 
liggende vraag aan Bram Peper: Heeft hij in 1980 niet 
een taxatiefout gemaakt? 
Peper: 'Ik heb natuurlijk geen goed woord over voor 
wat er in december '82 in Suriname is gebeurd. Onze 
relatie met Suriname is er altijd een van desinteresse ge
weest. Je leest er alleen maar over als het slecht gaat. 

Het uitgangspunt van mijn politiek vóór en na 1980 
was dat het een interventionistische politiek moest zijn. 
Ik was en ben nog steeds van mening dat Nederland 
zich openlijk en diplomatiek had moeten bemoeien 
met de ontwikkelingen aldaar. Ik heb dat van Neder
land niet gezien. Ik denk dat dat mede een rol heeft ge
speeld waarom de machthebbers zich in een isolement 
hebben opgesloten. Het kan mij bij zo'n interventionis
tische politiek niets schelen als ik van bemoeizucht of 
kolonialisme was beschuldigd. Er waren zeker reacties 
gekomen van "het is een zelfstandige natie" en " waar 
bemoei je je mee". Het had geweldige conflicten tussen 
staten opgeleverd. Maar de dialoog was veel intensie
ver, veel conflictueuzer geweest. En dat was creatiever 
dan wat er nu is ontstaan. Het inconsistente van de Ne
derlandse lijn is, dat er door het stopzetten van de ont
wikkelingshulp, nu sprake is van een bemoeizuchtige 
politiek van honderd procent'. 

Noten 
1. Maasbode, 20 maart 1946. 
2. J . de Kadt: 'Geen tweemaal aan dezelfde steen?' . 

In : Socialisme en Democratie, 1949, blz. 506. 
3. Zie NRC en Algemeen Handelsblad van 3 maart 

1954. 
4. Handelingen, Tweede Kamer, zitting 1969-'70, blz. 

2291 e.v., 17 februari 1970. 
5. Keerpunt '72, blz. 39. 
6. Nederland en de zelfstandigheid van Suriname en de 

Nederlandse Antillen. Een standpuntbepaling voorbe
reid door een werkgroep van D'66, PPR en PvdA, mei 
1973, blz. 2. 

7. Wouter Gortzak (red .): De kleine stappen van het 
kabinet-Den Uyl. K1uwer, Deventer, 1978, blz. 12. 

8. Vrij Nederland, 8 januari 1983. 
9. Handelingen, Tweede Kamer, zitting 1975-'76, blz. 

572. 23 oktober 1975. 
10. Handelingen, Tweede Kamer, zitting 1979-'80, blz. 

3520, 4 maart 1980. 
11. Idem, blz. 3521. 
12. Bram Peper: 'Suriname voor en na de staatsgreep' . 

In: Socialisme en Democratie, september 1980, blz. 
403 . 

13. De Volkskrant, 13 mei 1980. 
14. Zie noten 12 en 13 
15. Vrij Nederland, 24 december 1982. 
16. Handelingen, Tweede Kamer, zitting 1979-'80, blz. 

3522 , 4 maart 1980. 
17 . Handelingen, Tweede Kamer, Zitting 1980-'81, blz. 

2551,27 januari 1981. 
18. Suriname en Nederland, hoe verder? De visie van de 

Partij van de Arbeid op de relatie met Suriname. Voor
woord, Amsterdam 1982. 

19. Idem, blz. 73 . 

19 
socialisme en democratie 
nummer 2, 
februari 1983 



Thijs Wöltgens 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA 

socialisme en democratie 
numm r 2, 
rebruari 1983 

Onderbesteding als kans 

De noodzakelijke aanpassingen aan lagere groeiper
centages vinden slechts vertraagd de instemming die 
voor beleidsvoering vereist is. Die vertraging kan een 
belemmering vormen om tijdig de bakens te verzet
ten . Keynes' waarschuwing, dat beleidsmakers vooral 
bezig zijn met het vermijden van hun vorige fouten , is 
nog steeds geldig. 
Daarmee is het dilemma van de PvdA geschetst. Te 
laat raakte zij doordrongen van de consequenties , die 
volgen uit een confrontatie van lage economische 
groei met voortgaande stijging van de arbeidsproduk
tiviteit en een uitzonderlijke toename van de be
roepsbevolking. Wie in die omstandigheden al te dra
conische inkomensdalingen wil voorkomen (met na
me voor de laagste inkomens) en tegelijkertijd het te
kort van de publieke sector in de hand wil houden , 
ontkomt niet aan bezuinigingen. 
Intussen echter vereist de niet meer weg te redeneren 
onderbesteding (waarvan het voortdurende giganti
sche betalingsbalansoverschot een uitdrukking 
vormt) een expansieve re koers, uiteraard het liefst in 
een internationaal verband. Zo'n expansievere koers 
zal overigens vooral neerkomen op 'minder minder'; 
dat wil zeggen zolang de economische groei niet een 
niveau van drie à vier procent per jaar bereikt, blijven 
reële inkomensdalingen en/of bezuinigingen aan de 
orde. 
Natuurlijk zal gepoogd worden om bestedingsverrui
mende voorstellen van de PvdA als nieuwe vlucht 
voor de realiteit voor te stellen. Zulke pogingen fa
len , als de PvdA er in slaagt om duidelijke prioritei
ten te stellen, waarbij de bestaande collectieve sector 
niet achteraf als onvervreemdbaar erfgoed wordt 
aangemerkt . 

Nederland, een wintersprookje 
Terwijl Europese opinie-onderzoeken telkens weer 
laten zien dat Nederlanders verreweg het somberst 
zijn over de economische vooruitzichten , zou een on
bevangen buitenstaander (bijvoorbeeld een journa
list van The Economist) een heel rozig beeld van ons 
land kunnen schetsen. Immers Nederland heeft de in
flatie praktisch onder de knie (afgezien van de over
heidstarieven) en slaat daarmee internationaal een 
uitstekend figuur. Er is een aanhoudend (te) groot 
betalingsbalansoverschot. De aardgasvoorraad kan 
het land tot 2060 verwarmen en de goudvoorraad 
zou , indien hij zou worden ingezet (mogelijk als bij
drage tot het demonetiseren van het goud) bijvoor
beeld voldoende zijn om goudleverancier Zuid-Afri
ka voor jaren afhankelijk te maken van buitenlandse 
geldschieters. 
Moeiteloos handhaaft Nederland zich als veruit be-
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langrijkste belegger in de Verenigde Staten . Volgens 
de cijfers van het Department of Commerce zijn vo
rig jaar die beleggingen toegenomen met een bedrag 
ter grootte van het financieringstekort van de Neder
landse rijksoverheid. Natuurlijk is de overheids
schuld - evenals elders in de wereld - de laatste ja
ren snel gestegen , na een periode van voortdurende 
daling (als percentage van het nationaal inkomen) . 
Maar deze schuld is vooral ondergebracht bij Neder
landse beleggers , waarvan de voornaamste (ABP, 
PGGM) nogal sterke banden met diezelfde overheid 
hebben . 
Wellicht zal de onbevangen buitenstaander schrikken 
van het grote aandeel van de collectieve uitgaven in 
het nationale inkomen , al zal die schrik afnemen als 
hij verneemt dat driekwart daarvan weer bij particu
liere huishoudens terecht komt. Mogelijk vindt hij 
dat een wat omslachtige manier om de inkomens te 
verdelen. Misschien veronderstelt hij , dat dit een 
nieuwe institutionele vorm is van de traditioneel Ne
derlandse liefdadigheid - net zoals na de Gouden 
Eeuw kapitaalbeheerders hun geld vooral elders in 
werkgelegenheid omzetten en de lokale verpaupe
ring met door buitenlandse kapitaalopbrengsten mo
gelijk gemaakte charitas opvingen. 
Ten slotte zal de buitenstaander ook maatschappelij
ke indicaties in zijn economische beschouwing be
trekken . Hij treft dan een behoorlijk geschoolde 
(maar wat eenzijdig op de quartaire sector georiën
teerde) beroepsbevolking aan, die dag in dag uit van 
haar vakbondsleiders te horen krijgt dat zij inkomen 
moet inleveren. Kortom - zo vraagt de buitenstaan
der zich af - door welk hevig verlangen naar Zuidko
reaanse of Taiwanese toestanden moeten die Neder
landse captains of money & industry bezield zijn ge
weest, toen zij op buitenlandse cocktail-parties zo af
gaven op hun land. 

De andere werkelijkheid 
Ook de onbevangen buitenstaander zou echter zijn 
ogen niet kunnen sluiten voor het feit dat het aldus 
beschreven land zich een enorme produktieve ver
spilling permitteert, doordat van de potentiële bijdra
ge van wellicht een kwart van de beroepsbevolking 
wordt afgezien - in de vorm van geregistreerde en 
verborgen werkloosheid. Het gegroeide financie
ringstekort van de publieke sector is , voorzover het 
voortvloeit uit toenemende werkloosheidsuitgaven 
en dalende overheidsinkomsten, vooral de uitdruk
king van het nationale onderbezettingsverlies. 
Het afzien van de produktieve inbreng van zo velen 
kan niet gemotiveerd worden met vraagverzadiging. 
Noch in de particuliere, noch in de overheidssector 
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kan van zo'n verzadiging gesproken worden. Bij de 
huidige verdeling van de inkomens over huishoudens 
zijn nog steeds grote groepen verstoken van 'norma
le' consumptiemogelijkheden. En daarbij hoeft niet 
alleen aan bijstandmoeders gedacht te worden, het 
geldt ook voor gezinnen die uitsluitend op één mo
daal inkomen zijn aangewezen. Tegelijkertijd doen 
zich in de collectieve sector nog vele knelpunten voor 
op het terrein van het milieubeheer, openbaar ver
voer, energiebesparing en - als men dat als collectie
ve opgave wil zien - de woningbouw. 
Van nog meer belang is echter de lang niet verzadigde 
vraag vanuit de arme landen, die zich bij de huidige 
internationale koopkrachtverdeling niet op de markt 
kan manifesteren. 

Geen vraagverzadiging dus. Maar is er dan sprake 
van onderbesteding? In het licht van het voorafgaan
de lijkt dit een misplaatste vraag. Toch is zij onder
werp van een controverse, die belangrijke beleid sim
plicaties heeft. Op de achtergrond speelt daar bij mee 
of een typisch Keynesiaanse notie als 'onderbeste
ding' nog wel zinvol is. 
Allereerst enkele feiten: Nederland kent in vergelij
king tot andere OESO-gebieden sinds 1979 de sterk
ste terugval van het volume van de nationale beste
dingen en in het bijzonder van de consumptie. Verre
weg het grootste gedeelte van de groei van de werk
loosheid schrijft het CPB toe aan de beperkte afzet
mogelijkheden van de op de binnenlandse markt geo
riënteerde bedrijven. De afbraak van Nederlandse 
produktiecapaciteit is dan ook maar in beperkte mate 
toe te schrijven aan het proces van 'creative destruc
tion' (Schumpeter) op wereldschaal. Daarnaast 
vormt al enkele jaren het forse overschot op de beta
lingsbalans een loepzuivere aanduiding van een na
tionaal spaaroverschot. 
Hoe nu plegen tegenstanders deze diagnose - met als 
therapie bestedingsverruiming - weg te redeneren? 
Allereerst door erop te wijzen, dat zowel in de beste
dingsterugval als in het betalingsbalansoverschot de 
stagnatie van de particuliere investeringen een pro
minente rol spelen. Die redenering kan dan op ver
schillende wijzen worden voortgezet: 
- bijeen hoger investeringsniveau zou het betalings
balansoverschot 'eigenlijk' veel lager zijn; 
- consumptieve terugval is noodzakelijk om de 
'ruimte' te creëren die door de investeringen gevuld 
kan worden. 
Het zou echter interessant zijn om er achter te komen 
welke 'invisible hand' ervoor zorgt dat die ruimte ge
vuld wordt en het gewenste niveau bereikt. (De ren
tedaling brengt de paarden wel naar het water, maar 
kan ze niet dwingen om te drinken.) Zelfs als de con
sumptiestijging in de jaren zeventig niet gepaard zou 
zijn gegaan met een overeenkomstige investeringsac
tiviteit (er waren in die periode ook nogal wat externe 
schokken), dan nog is de band tussen afzet en investe
ringen niet zo los dat bij consumptiedaling een inves
teringsgroei te verwachten valt. Tenzij geheel en al 
gewed wordt op investeringen van exporteurs, en dat 
bij een stagnerende wereldhandel. 

De grenzen van het export-scenario 
Langzaam maar zeker kan niemand meer de ogen 
sluiten voor de mogelijkheid van een herhaling van 
de crisis van de jaren dertig op wereldschaal. Nu de 
high-absorbers onder de OPEC-landen zelf in finan
ciële problemen zijn geraakt (en daarmee het olie
aanbod boven het kartelpeil opvoeren) en het inter
nationale bankwezen geconfronteerd wordt met tot 
nog toe ongedachte risico's (Mexico, Brazilië), is een 
verdere inzakking van de wereldhandel niet meer 
denkbeeldig. De spiraal werking van zo'n proces 
wordt welhaast onvermijdelijk versterkt door protec
tionistische maatregelen van landen met een tekort 
op de betalingsbalans. 
Inmiddels is zelfs de regering-Reagan ervan over
tuigd, dat de internationale kredietmogelijkheden 
verruimd moeten worden. Op internationale schaal 
wordt geldverruiming dus nog wel als een toepasbaar 
smeermiddel beschouwd. Als deze verruiming echter 
- uit angst voor een herhaling van de recente ontspo
ringen - uiteindelijk wordt opgepot en dus niet tot 
bestedingsherstel leidt, zal de stagnatie van de we
reldhandel zich voortzetten. 
Er zullen dus ook economisch-politieke maatregelen 
genomen moeten worden, die tot opleving van de we
reldhandel leiden. In de eerste plaats zullen daarbij 
landen aangesproken moeten worden, die ook in de 
huidige situatie een sterke externe positie bezetten. 
Nederland hoort daar bij. Aan de expansie, die tot nu 
toe vooral van anderen verwacht werd, kan Neder
land zich thans niet meer onttrekken. En ook al zou 
een internationaal gecoördineerde aanpak geen kans 
krijgen, dan nog zou Nederland in elk geval moeten 
trachten te voorkomen om een autonome bijdrage te 
leveren aan de deflatoire spiraal, zoals thans het geval 
is. 

Is het streven naar een heropleving van de wereld
handel echter voldoende? Het huidige Nederlandse 
beleid wedt duidelijk op de export als uiteindelijk 
draagvlak van onze economie. Daarin past de ver
waarlozing van de binnenlandse afzet. Men kan zich 
afvragen of dit beleid niet gedoemd is te falen, omdat 
het de gulden en daarmee de export voortdurend 
duurder maakt. 
De keuze voor het exportscenario dient in elk geval 
niet vanzelfsprekend te zijn. We moeten ook kijken 
naar onze importafhankelijkheid, waarbij tevens de 
afnemende aardgasexport een rol speelt. Nu de im
port al enkele jaren beduidend achterblijft bij de ex
port kan men bij de intensiteit van onze exportge
richtheid vraagtekens zetten. Ook als we erkennen, 
dat de achterblijvende import ten dele samenhangt 
met het lage investeringsniveau van de exporterende 
industrie. Immers in het exportscenario dient het in
vesteringsherstel vooral voor de uitvoerende indus
trie. De huidige macro-economische situatie biedt 
juist de kans om met behulp van een gericht con
sumptiebeleid de Nederlandse produktiecapaciteit 
meer af te stemmen op de binnenlandse bestedingen. 
Bestedingsverruiming in de yorm van energiebespa
rende investeringen of in de vorm van het creëren van 
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meer binnenlandse toeristische mogelijkheden kun
nen na verloop van tijd de importafhankelijkheid ver
minderen. 
De heroriëntatie van onze produktiestructuur zou 
een grotere kans van slagen hebben als er sprake zou 
zijn van een met Nederlandse toeleveranciers gecoör
dineerd meerjarenbeleid bijvoorbeeld op het gebied 
van milieu (zie de nota Milieu en Technologie in Ne
derland) , verbetering van de arbeidsomstandighe
den, of bij bestellingen voor het openbaar vervoer 
(herleving Rolrna). 

De financiering van de expansie 
Als beJangri jkste knelpunt voor een expansief beleid 
wordt doorgaans het huidige niveau van het financie
ringstekort beschouwd. Zelfs als men ervan over
tuigd is dat de hoogte van dat tekort juist het gevolg is 
van de neerwaartse spiraal, dan nog is grote voorzich
tigheid geboden met tekortvergroting als middel om 
de expansie te bewerkstelligen. Van de andere kant is 
de redenering dat het tekort eerst omlaag moet alvo
rens het te mogen verhogen bevreemdend - en niet 
alleen op het eerste gezicht. Men gaat er bij die rede
nering vanuit , dat het structurele collectieve beslag 
op het nationaal inkomen eerst beperkt moet wor
den , voordat conjuncturele stimulansen gerechtvaar
digd zijn. In de huidige situatie van onderbesteding 
mag dat echter geen kwestie van opeenvolging zijn , 
maar dienen beide activiteiten gelijktijdig plaats te 
vinden. 
In feite spreken we dan over een herschikking van de 
collectieve uitgaven , waarbij het tekort van de pu
blieke sector niet op korte termijn hoeft te dalen. 
Zo'n herschikking dient een programma te behelzen, 
waarin in elk geval aan de volgende punten aandacht 
moet worden besteed: 
• Het zoeken van bezuinigingen met een 'camel no
se'-effect dat wil zeggen bezuinigingen die geleidelijk 
meer opleveren. Voorbeelden hiervan zijn de voor
stellen in de HOS-nota (Herstructurering Onderwijs 
Salarissen) en de in Eerlijk Delen aangegeven bezui
nigingen in de WAO-sfeer. Daartegenover staan dan 
uitgaven met een aflopend karakter, zoals de bodem
sanering. 
• Het zoeken naar mogelijkheden om tot een (van
uit bestedingsoogpunt) effectievere aanwending van 
bestaande uitgaven te komen . Twee belangrijke cate
gorieën , die daar in elk geval voor in aanmerking ko
men, zijn de overheidsfaciliteiten voor het bedrijfsle
ven en de werkloosheidsuitgaven (samen waarschijn
lijk goed voor zo'n dertig miljard gulden). 
Deze laatste categorieën verdienen enige toelichting. 
Wat de overheidsfaciliteiten voor het bedrijfsleven 
betreft, is niet alleen de geweldige versnippering van 
de regelingen , maar ook de betrekkelijk marginale 
betekenis van de investeringsfaciliteiten voor de fei
telijke investeringsbeslissingen een reden om tege
moet te komen aan een oude werkgeverswens om die 
faciliteiten gedeeltelijk om te zetten in een globale 
lastenverlichting, bijvoorbeeld - met het oog op de 
beeldvorming bij potentiële buitenlandse investeer
ders - in de vorm van een verlaagde vennoot scha ps-
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belasting. Het grootste gedeelte van deze faciliteiten 
dient echter gericht te worden aangewend, zoals in de 
vorm van gerichte opdrachten voor het bedrijfsleven . 
Dat is zeker mogelijk , nu door de rentedaling al een 
autonome lastenverlichting voor het gehele bedrijfs
leven tot stand is gekomen. 
Wat betreft de aanwending van de werkloosheidsuit
gaven voor produktieve doeleinden vormen vooral 
de extra-kosten (aanvulling tot honderd procent van 
het loon , extra-materiaalkosten) en de uitlokking van 
nieuw arbeidsaanbod, waardoor arbeidsplaatsen
creatie de werkloosheidsuitgaven slechts gedeeltelijk 
beperkt, een probleem. Deze bezwaren mogen ech
ter niet doorslaggevend zijn bij het zoeken naar nieu
we mogelijkheden. Te denken valt aan: 
- steunverlening aan bedreigde bedrijven met toe
komstkansen ; 
- de inzet van middelen in afgebakende sectoren 
(bouw, onderwijs) , voorzover het nieuwe werk is af
gestemd op geregistreerde werklozen en/of op een ar
beidstijd die afgestemd is op de uiteindelijk in die sec
toren gewenste arbeidstijdverkorting (met evenredi
ge looninlevering). 
Overigens dienen we te beseffen dat met het financie
ringstekort het tekort van de hele publieke sector 
wordt bedoeld, dat wil zeggen van de rijksoverheid , 
van de lagere publiekrechtelijke organen en van de 
sociale zekerheidssector. Dit geheel is thans aller
minst een instrumentele eenheid . Een verdergaande 
integratie van de sociale zekerheidssector moet der
halve niet alleen bepleit worden vanuit overwegingen 
van een rechtvaardiger inkomensverdeling (zoals het 
vervallen van de premiegrenzen) , maar ook uit over
wegingen van bestuurbaarheid. Bovendien moet de 
aandacht erop gevestigd worden dat de omvang van 
het financieringstekort weinig zegt over de impuls die 
van de publieke sector uitgaat , voorzover een toene
mend aandeel in dat tekort bestaat uit rentebetalin
gen. 

De kwade kansen van een expansief beleid 
Is er dus grote voorzichtigheid geboden bij de vergro
ting van het financieringstekort ten behoeve van een 
expansiefbeleid, zo'n beleid kent ook andere risico's . 
Het is misschien nog wel zo dat zo'n beleid zonder ef
fect op de economische groei zou blijven als gevolg 
van tegengestelde reacties van de overige beslissers in 
onze economie. De bijdrage die de expansie van de 
autonome bestedingen in het verleden aan onze groei 
heeft geleverd , maakt dat overigens niet waarschijn
lijk. Zowel het internationale deflatoire klimaat , als 
de ervaring van een voortdurende inflatieverminde
ring in eigen land vormen een goede aanleiding om 
eventuele inflatieverwachtingen te dempen , als de 
bestedingsverruiming al gepaard gaat met liquidi
teitscreatie (die overigens beperkt wordt door de te 
verwachten daling van het betalingsbalansover
schot). 
Van belang zijn ook de reacties op het (in elk geval 
relatief) hogere financieringstekort , alvorens even
tuele inverdieneffecten te hulp komen. De gecon
strueerde hechte relatie tussen het tekort en de hoog-
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te van de rentestand is in de laatste maanden voldoen
de gerelativeerd om haar geen al te overwegende rol 
in de beleidsoverwegingen te laten spelen. Tenzij in 
het beleid de buitengewoon speculatieve gevolgen 
van een budgettaire impuls na acht of meer jaren, 
zoals die in het CPB-model verschijnen, zwaarder 
zouden wegen dan de conjuncturele noodzaak op dit 
moment. 
Belemmeringen voor het effect van een expansief be
leid kunnen ook te vinden zijn in de zogeheten 'aan
bod-restricties', dat wil zeggen het conglomeraat van 
verstarrende regels dat tot zo'n duidelijke oproep tot 
deregulering en denivellering heeft geleid. De op
roep tot deregulering heeft zelfs Eerlijk Delen be
reikt, al heeft dat niet verhinderd dat in hetzelfde pro
gramma weer tientallen nieuwe regelingen zijn voor
gesteld. Onmiskenbaar is de 'regeldichtheid' in ons 
land een steeds grotere uitnodiging tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid of in elk geval onvrede. Het te
gengaan van woekerende regelzucht is echter iets an
ders dan de terugkeer naar de negentiende eeuw. 
In dit verband mag wel eens gewezen worden op de 
jaren vijftig, waarnaar zo veel 'Wagnerianen' terug 
schijnen te verlangen. Op het terrein van loonvor
ming, ontslagrecht , dividenduitkering, deviezencon
trole , prijsbeheersing en zelfs bedrijfsstichting (Be
drijfsvergunningenwet) golden indertijd regelingen, 
die naar de letter genomen rechtstreeks in een oor
logseconomie pasten (en daar ook gedeeltelijk uit 
stamden). De feitelijke toepassing van al dat poten
tieel dirigisme werd evenwel gekenmerkt door prag
matische soepelheid. De 'span of control' van die cen
trale maatregelen was enerzijds zeer breed, maar 
werd aan de andere kant beperkt door het overzichte
lijk aantal wetten (of uit de voor-parlementaire perio
de stammende buitengewone besluiten). 
De oproep tot beperking van de nivellering is ook niet 
geheel aan de PvdA voorbij gegaan , blijkens haar 
voornemen om de inkomensverhoudingen tussen mi
nimum en een tot anderhalf keer modaal niet verder 
te vergroten. (Terzijde zij opgemerkt dat daarmee bij 
de huidige vooruitzichten in feite de koopkracht
handhaving van alle minima is prijsgegeven.) Maar 
blijkens onderzoek staat allerminst vast, dat inko
mensverschillen de prikkelende werking hebben , die 
de klassieke prijstheorie er hoopvol aan toeschrijft. 
Niettemin is het van belang om te verhinderen , dat 
door een cumulatie van inkomensafhankelijke rege
lingen individuele inkomens al te zwaar worden be
last . Wat ongetwijfeld ontmoedigend werkt of het 
zwarte circuit vergroot. 
Alleen al vanwege die laatste effecten is het van be
lang het verschil tussen bruto en netto inkomen te 
verminderen door de nadruk bij de inkomensverde
ling te verplaatsen naar de primaire sfeer. Omdat de 
overheid zich - vanwege de door ons gewenste hand
having van de koppelingen - toch al niet kan onttrek
ken aan haar (mede-)verantwoordelijkheid voor de 
primaire inkomensvorming (als zij tenminste de col
lectieve lastendruk min of meer wil stabiliseren) , ver
dient het overweging of zij vanuit die verantwoorde
lijkheid niet een minder omslachtige wijze om de ge-

wenste inkomensverdeling te bereiken kan beproe
ven dan via de secundaire en tertiaire weg. Een min of 
meer (be-)geleide inkomenspolitiek beschermt niet 
alleen de koppelingen , maar maakt bovendien de 
weg vrij om de prijs van overheidsvoorzieningen 
meer marktconform in rekening te brengen. De mo
gelijke sluikweg van zwart-loon-betalingen is bij de 
huidige arbeidsmarktsituatie minder voor de hand 
liggend dan in de vroege jaren zestig. 

De aard van de expansie 
In de goede oude tijd van de Zijlstra-norm spitste de 
links-rechts controverse zich toe op de vraag of een 
eventuele ruimte benut moest worden voor verho
ging van de overheidsuitgaven of voor belastingverla
ging. Zo eenvoudig ligt de links-rechts-tegenstelling 
niet meer. De van oudsher bij links welhaast vanzelf
sprekende voorkeur voor uitbreiding van de publieke 
sector moet thans immers worden afgewogen tegen 
de reële inkomensachteruitgang, die ook voor de mi
nima geen halt kan maken. 
De mate waarin de individuele inkomensdaling tot 
noodsituaties leidt , is waarschijnlijk het best af te lei
den uit de inkomensverdeling over de huishoudens. 
De meest beknelde groepen zijn moeilijk te bereiken 
door een belastingverlaging, die bovendien - ter ver
mijding van al te grote progressie-effecten - moet 
doorwerken naar hogere inkomens. Het ligt dan 
meer voor de hand om door middel van toeslagen 
voor de laagste één-verdieners een minimaal inko
menspeil voor huishoudens te garanderen. Daarnaast 
kan men de premiedruk beperken door iets langer 
vermogenstekorten in de sociale fondsen te accepte
ren , zeker als dit een voorschot is op het inleveren van 
inkomen ten behoeve van arbeidstijdverkorting. 
Daarmee komen we op het belangrijkste criterium bij 
de beoordeling van de wijze, waarop de reflatiemarge 
moet worden ingevuld : namelijk de mate waarin de 
bestedingsverruiming bijdraagt aan het herstel van 
economische groei en werkgelegenheid. Bij plausibe
le aannames met betrekking tot economische groei 
(één procent per jaar), arbeidsproduktiviteitsstijging 
(twee procent per jaar) en toeneming van het aantal 
inkomenstrekkers (1,5 procent per jaar) zal volgens 
de Commissie van Economische Deskundigen van de 
SER het aantal inkomenstrekkers ten laste van de 
collectieve sector jaarlijks met 3,5 procent toenemen, 
waardoor het tekort van de publieke sector jaarlijks 
met 4,5 miljard gulden kan stijgen. Het hoofdelijk 
omslaan van deze rekening vergt forse inkomensof
fers. 
Het nadeel van zulke koekverdelingsberekeningen is 
dat zij uit hun aard ongevoelig zijn voor de economi
sche dynamiek , zoals die in conjuncturele schomme
lingen tot uitdrukking komt . Een beleid dat zich lou
ter op zulke berekeningen baseert , is dan ook per de
finitie aanpassingsbeleid . Niettemin maken zij duide
lijk , dat een expansief beleid al zeer grote groei-effec
ten moet hebben om de onbetaalde rekening weg te 
werken. 
Een nog veel hogere jaarlijkse groei zou vereist zijn 
om de werkloosheid binnen een afzienbare periode 
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sterk te verminderen. Omdat het niet erg reëel is om 
zo'n groei te verwachten, vormt arbeidstijdverkor
ting een onmisbaar onderdeel van de,werkloosheids
bestrijding. De inkomensoffers, die een aanpassings
beleid vraagt, worden bij arbeidstijdverkorting veel 
offensiever aangewend, met de mogelijkheid van om
vangrijke inverdieneffecten. De heersende onderbe
steding maakt het minder riskant om op die inver
dieneffecten vooruit te lopen en de inkomensoffers 
voor een kostenneutrale arbeidstijdverkorting te be
perken. Als die beperking in de secundaire sfeer (be
lastingen en premies) wordt gerealiseerd, kan dat in 
eerste instantie het tekort van de publieke sector ver
groten. Tegenover deze kwade kans staat echter de 
redelijke verwachting dat de teruggang van de con
sumptieve bestedingen tot staan wordt gebracht en de 
jaarlijkse uitstoot van arbeid door het op binnenland
se afzet aangewezen bedrijfsleven wordt beperkt. 
Wordt daarnaast gezocht naar mogelijkheden om 
door een andere aanwending van collectieve midde
len de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven 

JAARBOEK 

JAN BANK, PAUL KALMA, MARTIN ROS en BART 
TROMP (red); 
Het derde jaarboek voor het democratisch-socialisme, Am
sterdam 1982, 176 blz. Prijs f 24,50. 

In de herfst van het vorig jaar is Het derde jaarboek voor het 
democratisch-socialisme verschenen, nadat eerder - in 1979 
respectievelijk 1980 - het eerste en het tweede jaarboek het 
licht hadden gezien. Vooral het eerste heeft de nodige aan
dacht getrokken, omdat daarin een belangrijke aanzet is ge
geven voor een socialistische herbezinning op de grondslagen 
en feitelijke ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Daarmee 
voldeed de redactie toen inderdaad aan de opzet om door 
middel van een regelmatig weerkerende publikatie de Neder
landse sociaal-democratie met haar theorie en praktijk te 
confronteren. Dat de nadruk daarbij zou liggen op een ge
schiedkundige benadering is in zowel het eerste als tweede 
jaarboek onmiskenbaar. Origineel historisch onderzoek 
blijkt uit menig artikel zoals dat over de PvdA en de Indonesi
sche revolutie en dat over De Nieuwe Tijd, het theoretisch en 
scholingstijdschrift van de vroege SDAP. En hetzelfde kan 
worden gezegd over de biografieën over Jacques en Kadt en 
Hi/da Verwey-Jonker. 
De kwaliteit ten spijt, heeft het jaarboek het in de opzet van 
de eerste twee uitgaven niet geheel kunnen bolwerken. De 
verkoop was te gering om op langere termijn commercieel 
aanvaardbaar te zijn. Daarom is tot samenwerking met de 
Wiardi Beckman Stichting besloten, zodat het jaarboek nu 
een uitgave van de WBS is geworden, in samenwerking met 
uitgeverij De Arbeiderspers. De redactie is uitgebreid met 
WBS-medewerker Pau/ Kalma en werkt nu formeel onder 
auspiciën van het curatorium van de WBS. Dat daarbij de 
onafhankelijkheid van de redactie blijft gegarandeerd, mag 
vanzelf spreken. Hetzelfde geldt immers voor Socialisme en 
Democratie, dat ook onder de vlag van de WBS opereert. De 
formule van het jaarboek blijft ook dezelfde, niet in de laatste 
plaats omdat de Wiardi Beckman Stichting juist grote be
hoefte aan dergelijke uitgaven heeft. De bevordering van het 
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meer te oriënteren op de binnenlandse vraag (milieu, 
openbaar vervoer, energie, bouw), dan kan daarmee 
op den duur de afhankelijkheid van de Nederlandse 
economie van de wereldconjunctuur worden terug 
gedrongen. Aldus worden de autonome groeimoge
lijkheden van Nederland structureel vergroot. 
De hier bepleite bestedingsverruiming dient dan ge
richt te zijn op: 

• Het vertragen van het inkomensoffer dat voor een 
kostenneutrale arbeidstijdverkorting noodzakelijk 
is. Daarvan gaat - bij een optimale herbezetting van 
de vrijkomende arbeidsuren - een consumptieve im
puls uit (respectievelijk het vertraagt de consumptie
uitval bij een aanvankelijk niet-optimale herbezet
ting); 
• Die overheidsb~tedingen die passen in het con
cept van de selectieve economische groei (milieu, 
energie, openbaar vervoer) en tegelijkertijd tot 
rechtstreekse opdrachten aan het bedrijfsleven lei
den. 

onderzoek naar de geschiedenis van het democratisch-socia
lisme is een van haar doelstellingen en prioriteiten. 
Toch verandert er wel iets. Ten eerste is nu de continuïteit 
gegarandeerd, hetgeen wil zeggen dat de uitgave nu in begin
sel ieder jaar in de herfst uitkomt. Ten tweede, en dat heeft 
met het eerste punt te maken, is de uitgave nu enigszins 'ver
soberd'. Het is de bedoeling dat het jaarboek ieder jaar door 
de WBS aan haar donateurs wordt gestuurd, uit erkentelijk
heid voor het feit dat zij met hun bijdragen het werk van de 
WBS op onmisbare wijze steunen. Dat kan natuurlijk geen al 
te kostbaar geschenk zijn. Vandaar. 

Het derde jaarboek bevat vijf artikelen, te weten: 
C. H. Wiedijk - De politieke leerschool van Koos Vorrink; 
Ger Verrips - Nederland 1945-1982: tussen communisme en 
democratisch-socialisme; 
Maarten van Rossem - De onmarxistische revolutie in Ame
rika; 
Marja Blom - De Italiaanse Socialistische Partij na de Twee
de Wereldoorlog; en 
Marnix Krop - Een vreemde eend in de bijt. De Socialisti
sche Internationale in de wereldpolitiek. 

Het vierde jaarboek is inmiddels in voorbereiding. Daarin zal 
onder andere aandacht worden geschonken aan de ontwikke
ling van de relatie partij-vakbeweging. 

Korting: lezers van Socialisme en Democratie kunnen Het 
derde jaarboek voor het democratisch-socialisme met een 
korting van 20 procent op de winkelprijs, dat wil zeggen voor 
f 19,50, verkrijgen. Hiertoe moeten zij dit bedrag overmaken 
op postgironummer 3479700 t.n.v. PvdA-pers, Amsterdam, 
onder vermelding van de titel. 
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Hoezo - 'Normen en waarden'? 

'Buitenlanders het land uit? Nee! zegt de redactie van 
Vorming. Vorming pleit vóór samenleven en tégen 
discriminatie. Leren is daarbij een belangrijke voor
waarde: zowel Nederlanders als buitenlanders zullen 
met elkaar moeten leren leven. Themanummer: Mi
granten en Educatie. In een dubbeldik themanum
mer illustreert Vorming de problemen van migranten 
in Nederland. Achttien auteurs geven achtergrondin
formatie over cultuur, normen en waarden van bui
tenlanders.' (advertentie in de Volkskrant van 10 de
cember 1982). 

Die meer dan 40 000 rotmoffen die bij ons wonen 
kunnen inderdaad wel een lesje gebruiken. En die 
tienduizenden Belgen in ons land mogen dan plezant 
zijn, dom zijn ze natuurlijk wel, dus is voor hen enige 
vorming ook niet weg. 
Gauw dus dat dubbeldikke themanummer gekocht. 
Ik lees: 'Wij gebruiken hier de term "buitenlanders", 
maar verstaan hier ook de Surinamers en Antillianen 
met een Nederlands paspoort onder. ' en: 'Ik gebruik 
de term "migranten" in plaats van "minderheden" of 
"etnische minderheden", omdat met de laatstgenoem
de termen vaak een negatief waardeoordeel wordt ver
bonden.' (respectievelijk pagina 523 en 499 van Vor
ming, november/december '82) . Een negatief waar
deoordeel! Foei! Foei! 
Paternalist! 
Etnocentrist! 
Racist! 
Fascist! 

Van het ene negatieve waardeoordeel , zo denkt men, 
komt al gauw het ergere andere. 

'Buitenlanders' zegt Vorming beschaafd. Maar som
mige buitenlanders zijn geen 'buitenlanders' en som
mige Nederlanders zijn wel 'buitenlanders' . 

De ene mens is de andere niet . Dat is al eeuwen zo. 
Dat vergt ook al eeuwen een verklaring. Wat heeft de 
een wat de ander niet heeft? De vraag bleef gelijk , 
maar het antwoord veranderde: blauwbloed, survi
val-fitness, bezit, intelligentie, opleiding, taalvaar
digheid , schoolgeschiktheid, prestatiemotivatie en 
nu dus cultuur. Wie cultuur zegt , voegt daar in één 
adem aan toe: normen en waarden. Je hebt de ene 
cultuur met de ene-normen-en-waarden en de andere 
cultuur met de andere-normen-en-waarden. Of je nu 
de ene cultuur hebt of de andere dat doet er niet zo
veel toe . Alles is even prachtig. Laat duizend bloe
men bloeien. Leven en laten leven. Wederzijds res
pect. 

Is dat nou allemaal wel zo? 
Zijn verschillen tussen mensen inderdaad culturele 
verschillen? 
Is cultuur inderdaad een kwestie van normen en 
waarden? 
Maakt de ene cultuur of de andere, inderdaad niet 
uit? 

De ene Nederlander, niet de andere 
Allang voordat gekleurde mensen in Nederland kwa
men wonen hadden we ene mensen en andere men
sen. Toen de gemeente Amsterdam kort na de Eerste 
Wereldoorlog nette arbeiderswoningen bouwde en 
met krotopruiming begon, stuitte zij op: 'gezinnen die 
niet in staat zi;n een woninK behoorlijk te bewonen'. 
Die zouden van die nieuwe huizen alleen een puin
hoop maken dus konden ze daarin niet worden toege
laten. Ze werden 'ontoelaatbaren' genoemd en onder 
toezicht in aparte wijken geplaatst waar ze opgevoed 
moesten worden tot goede huisbewoners. 1 Die gezin
nen werden al snel aangeduid als 'zogenaamd ontoe
laatbaren' , daarna als 'asocialen' vervolgens als 'on
maatschappelijken' en wat zien we dan ineens in 
1960: 'De Andersmaatschappelijken' (Van Tienen). 
Dat klinkt een stuk gelijker. De reëel bestaande on
gelijkheid bleef. 
Eén van de ongelijkheden was (en is) de kans op on
derwijs. Intelligente arbeiderskinderen drongen niet 
door tot de hogere opleidingen, In dat verband hoor
den we veel over arbeiderscultuur zowel bij Van Heek 
in Het Verborgen Talent (1968) als bij Grandia in Uit
daging en Antwoord (1968) als bij Van Rijswijk
Clerkx in Kind en Milieu (1969). Voor kansen op on
derwijs en beroep maakte en maakt binnenslands de 
ene cultuur of de andere dus veel uit. Je kunt dat con
stateren en je erbij neerleggen of proberen - als je dit 
een onrechtvaardige situatie vindt - er iets aan te 
doen. 
Er zijn binnenslands nog veel meer voorbeelden dat 
mensen iets aan de cultuur wilden doen. Zo streden 
feministen tegen de harde, zichtbare mannencultuur 
en voor een andere (alleen andere of eigenlijk bete
re?) feminiene cultuur. J. J. Voogd zegt: 'Cultuurpo
litiek is emancipatiepolitiek' en vraagt van politieke 
partijen : 'een weg te banen naar een nieuwe maat
schappij met andere normen en waarden. ' (de Volks
krant, 12 november ~80). Inderdaad alleen maar an
dere of eigenlijk toch betere? 
Internationaal gebeurt hetzelfde . Toen de negerlei
ders riepen 'Black is beautiful!' bedoelden ze meer 
dan dat zwart ook best mooi is . De dichter-staatsman 
Léopold Sengor (inmiddels ex-president van Sene
gal) bedoelde met zijn fameuze negritude-filosofie 
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meer dan alleen maar vast te stellen dat Afrika toe
vallig an'ders is dan Europa. De 'Négritude' door Jan
nie Groen omschreven als: 'De gezamenlijke waar
den, normen en concepties van de neger wereld. ' (de 
Volkskrant, 31 december '80). 

Van de ene wereld in de andere 
In die negerwereld was ik. Wit in een zwarte wereld. 
Onontkoombaar zichtbaar. Aller ogen houden je in 
de gaten. De kindertjes hollen je 'toubäb! toubäb!! ' 
roepend achterna en willen je even vastpakken. In af
gelegen dorpen is altijd wel één kleintje dat gillend 
van angst voor deze spookverschijning wegrent en in 
een groot zusje klimt. Al laat ik mijn haar in tressen 
vlechten (gedaan) en trek een Afrikaanse jurk aan 
(ook gedaan) , ik blijf opvallend anders. Dat alleen al 
wekte een lijfelijke spanning in me op. 
Een tijdje ging ik bij een Nederlandse vriend in zijn 
onderzoeksdorp wonen. Toen ik aankwam werd ik 
opgewekt begroet met : 'Hé hallo Emma, weer te
rug?' , 'Dag Emma hoe was het in Dakar?'. Emma 
had bij die vriend gewoond voordat ik kwam. In Ne
derland zou niemand ons ooit verwisseld hebben, 
omdat we uiterlijk heel anders zijn. Daar was zij wit 
en ik was wit. Dus was zij-ik . Elk wit-wijf is 'Emma' . 
Ik was mijn naam en mijn gezicht kwijt. 
In een provinciestadje kwam op straat een jonge 
vrouw naar me toe. Ze had een wat lichtere huids
kleur dus was ze waarschijnlijk een mesties. Ze stak 
haar hand naar me uit , dus bleef ik staan, deed het
zelfde en begon aan het groetritueel: 'Állo,ça va,ça va 
bien?'. Olijk zei ze: 'Ik spreek gewoon Nederlands 
hoor'. Een Surinaamse creoolse die haar haren in 
tressen had en een Afrikaanse jurk aan. Onzichtbaar 
geworden. 
Cultuur, normen en waarden? 
Alsof mensen geen lijven hebben. 

Zo wit als ik voor hen was, zo zwart waren zij voor 
mij . In Dakar trok ik bij een huishouding in en was 
dagen bezig de mensen een voor een als individu te 
leren herkennen. Het eerste herkende ik de meest 
opvallenden , die dikke , die lange, die met die schorre 
stem, dat mestiesje. En leerde hun, ongebruikelijke 
dus moeilijk te onthouden, namen. Tegelijkertijd let
te ik goed op hoe ze van alles deden en aan hen die 
Frans spraken (iedereen met wat onderwijs) vroeg ik 
uitleg. Hoe begroeten ze elkaar (uitgebreid en steeds 
opnieuw handen geven) , hoe zitten ze , hoe eten ze, 
en 0 , 0 , op de wc blijkt helemaal geen toiletpapier te 
zijn alleen een kruikje met water hoe doe ik dat zon
der kliederen en morsen. Ik had gehoord dat iemand 
van de familie ziek was en op het moment dat ik vroeg 
hoe het er nu mee ging, vroeg ik me ineens panisch af 
of ik dat wel vragen mocht. Roep je in hun overtui
ging soms het kwaad op door erover te praten? Gaf 
het voor mij als buitenstaander soms absoluut geen 
pas daarnaar te informeren? Ik werd ineens een kind 
dat van vrijwel niets wist hoe het hoorde. Ik was ge
lukkig een wit en aanzienlijk kind dus werd ik niet 
voor stomme kaaskop uitgescholden . 
Uitleggen hoe-het-hoort bleek veel ingewikkelder 
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dan ik wel dacht. Ze zeiden bijvoorbeeld eenvoudig 
tegen mij : 'Wij eten met onze handen, hoor'. Dat 
bleek in feite alleen hun rechterhand te zijn . Die hiel
den ze eerst bij het\kneden van een etensbolletje in de 
gezamenlijke platte schaal in een bepaalde houding 
en daarna brachten ze dat bolletje ook op een specia
le manier naar en in hun mond. Niet dat ik dat hele
maal heb doorgekregen. Ik heb alleen het grove pa
troon leren zien. Als wij vaststellen dat we met-mes
en-vork eten dan noemen we daarmee ook maar één 
aspect van ons ingewikkelde gedrag dat netjes-eten 
heet. Pas als we iemand het ànders zien doen valt ons 
die eigenaardige gewoonte op. Zo zag ik in Dakar on
der het trotse opschrift 'Restaurant Modern' een 
kleurige schildering van een in westers pak met strop
das geklede man, die geheel alleen aan een tafeltje 
zat met het moderne instrumentarium bord, mes en 
vork. Mes en vork hield hij stevig in zijn knuisten ge
klemd en ze wezen pal omhoog. Zoiets ziet er kinder
lijk uit. Een beetje belachelijk. 

De ene gewoonte en de andere 
Sommige gewoontes hebben lijfelijke gevolgen. Na
dat ik een week geen druppel alcohol meer had ge
dronken (tussen de moslims) , per dag nog één of twee 
kopjes nescafé had gehad en vrijwel alleen op rijst 
had geleefd, rook ik iets vreemds. Ik was het zelf. 
Mijn zweetgeur was veranderd. Zou ik eerst voor hen 
gestonken hebben? Zoals die arme Jaap vroeger voor 
ons? Jaap zijn ouders waren gezondheidsfanaten dus 
at dat gezin dagelijks een flinke portie knoflook. Wij , 
op het lyceum, vonden dat hij stonk dus pestten we 
hem en meden we hem . Als de Franse lerares hem 
een proefwerk moest afnemen , wendde ze elegant 
haar gezicht af en hield er een modieus zakdoekje 
voor. Jaap lachte schaapachtig en haalde zijn schou
ders op. Hij was ook nog enig kind. Wat moet hij een
zaam geweest zijn. 
Het gehele Europese sociale leven is in alcohol ge
drenkt . Zouden wij voor niet-drinkers , voor moslims 
bijvoorbeeld , daar uit al onze poriën stuitend naar 
stinken? Geuren spelen een rol bij menselijke contac
ten. Als we een hekel aan iemand hebben, zeggen we 
dat we die persoon niet kunnen 'luchten of zien'. Dat 
is een directe lijfelijke reactie die niets met normen of 
waarden te maken heeft . Voor zover gewoontes een 
kwestie van cultuur zijn , ruikt de ene (knoflook) cul
tuur anders dan de andere (alcohol) cultuur. Elke één 
vindt van elke ander dat die stinkt. 

Gewoontes. Omgangsvormen. Of je het op de ene 
manier doet of op de andere maakt dat nou veel uit? 
Mijn hoofd vindt van niet maar mijn maag vond van 
wel. De Afrikaanse manier van smakelijk eten is met 
kracht smakkend kauwen. Objectief niets op aan te 
merken. Maar , hoe ik mezelf ook vermande en toe
sprak, ik kon er niet aan wennen. Het kostte me 
moeite om mijn ogen er niet van afte wenden en soms 
benam het me elke eetlust. Mijn lijf reageerde met 
weerzin. 
In Senegal praat men op veel luider toon dan hier. 
Mijn hoofd weet dat , maar mijn oren niet. Elke keer 
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dat ze me op hun normale manier riepen, schrok ik 
weer heel even, omdat ik dacht dat ze boos op me wa
ren . 
Een voorbeeld uit Amsterdam: mijn dochter had een 
tijdje een Marokkaans vriendje. een keurige jongen 
die zijn ogen neersloeg als hij met mij, een hogerge
plaatste, sprak. Dat hoort zo. Mijn hoofd weet dat 
maar mijn gevoel niet. Wat houdt hij achter? Waar
om kijkt hij me niet aan? 0 ja dat is hun gewoonte , ja 
nou, maar toch - wantrouwen. 
Ongemerkt drukken we van alles uit in onze stembui
gingen, met onze woordkeus , met onze gezichtsuit
drukkingen en lichaamshoudingen . Dat hebben we 
van jongs af aan als vanzelfsprekendheden geleerd. 
Dat is zoiets als een taal. Je kent hem of je kent hem 
niet. Met normen en waarden heeft dat niets te ma
ken , wel met bekend en vreemd. Is het vreemd dan 
ontstaat misverstand . 

Maakt bekend bemind? 
Zolang al die mensen voor mij vooral zwart waren , 
keek ik en constateerde ik , maar had ik geen waar
deoordelen . Zodra ik ze persoonlijk leerde kennen 
en hun manier van leven me bekender werd , kreeg ik 
dergelijke oordelen wel. 
In dat huishouden was bijvoorbeeld een klein mestie
zenjongetje . Niemand wist precies hoe oud hij was 
maar het moest ergens tussen de acht en de tien jaar 
zijn . Het witte schaapje was al twee keer blijven zit
ten . De imbeciel! Nee hij is niet dom , hij is lui! Wat 
werd dat kind vaak uitgescholden . Dat jochie leed 
zichtbaar. Die man die het heftigst schold vond ik een 
echt mispunt. Een negatief waardeoordeel van mij, 
wat dus volgens Vorming niet mag. Mensen die ande
re mensen vernederen of pijn doen , zeker als die an
deren afhankelijken zijn , vind ik slechter mensen dan 
zij die proberen er met zijn allen het beste van te ma
ken . Hier kan tegengeworpen worden dat die man 
mogelijk dacht , dat door te schelden dat jongetje be
ter zijn best zou gaan doen. In dat geval moeten we 
hem dringend uitleggen dat zoiets niet alleen niet 
helpt , maar alles nog erger maakt. Dat weten wij te
genwoordig. Met die kennis kunnen we het ongeluk 
van dat jongetje verkleinen en de verhouding tussen 
dat kind en de anderen thuis verbeteren. Persoonlijk 
vind ik dat een vorm van vooruitgang (een kanjer van 
een waardeoordeel). 
Ik leerde een geestige , moderne man kennen die uit
stekend Frans sprak . Hij was academicus, had een 
goede baan, was getrouwd en had twee zoontjes. Dat 
wilde hij zo houden , want ook die kinderen moesten 
een goede opleiding krijgen . Wat een aardige man. 
'Hoe doen jullie dat!. 'Abortus in een vroeg stadium.' 
Ik verkilde. Daar is geen Stimezo. Abortus is streng 
verboden en gevaarlijk. Hij neemt dat besluit maar 
zijn vrouw moet de gevaren lopen. Wie wil weten hoe 
het er precies mee zit , die moet Sexual relationships 
and birthcontrol in Ghana van Wolf Bleek maar le
zen. 2 Ghana en Senegal verschillen in dit opzicht nau
welijks. Probeer trouwens maar niet die 'Wolf Bleek' 
om nadere uitleg te vragen. Abortus is in Ghana zo 
verboden dat de wetenschappelijke onderzoeker zijn 

rapport onder schuilnaam publiceerde om zijn infor
manten te beschermen . 
Die moderne man neem ik het kwalijk dat hij niet 
naar betere middelen dan een gevaarlijke abortus 
zoekt. Een negatief waardeoordeel , inderdaad. Ik 
heb er voor het gehele land nog één: Senegal behoort 
te zorgen dat vrouwen voorbehoedmiddelen kunnen 
krijgen . Zolang dat niet zo is , heb ik wat op dat land 
aan te merken. 
Toen ik in Zuid-Senegal , de Basse-Casamance, was , 
ontdekte een vrouwelijke antropologe vrij toevallig 
dat ook daar meisjes worden besneden. Tot dan toe 
een goed bewaard vrouwengeheim. Het verhaal 
wordt eentonig: ik kreeg meteen een behoorlijk ne
gatief waardeoordeel over die cultuur. Alles wat 
mensen lichamelijk of geestelijk pijn doet of ver
minkt , daar ben ik tegen. Ik ben voor alles wat het 
leven draaglijker maakt om met het grote woord 'ge
luk' maar even voorzichtig om te springen. 

Vorming denkt dat als je elkaar maar kent , je elkaar 
ook wel waardeert en bemint. Dat blijkt uit dat twee
maal cursief laten zetten van het woord 'Ieren' . In de
ze opvatting staat Vorming niet alleen. Onbekend 
maakt inderdaad onbemind (maar ook ongehaat!) . 
Bekend maakt lang niet altijd bemind. Dat hangt er 
maar van af wàt je leert kennen . Leer je iets goeds 
kennen dan maakt het bemind , maar leer je iets 
slechts kennen dan maakt het gehaat. Of bestaat er 
geen goed en slecht? 

In Dakar zag ik tot mijn verbazing in twee grote 
boekwinkels hoge stapels liggen van het geruchtma
kende boek van C. GuilIon en Y. Ie Bonniec 'Suïcide, 
mode d'emploi' ('Zelfmoord, een gebruiksaanwij
zing'). Volgens Africa van november 1982 staat het in 
het Franstalige gebied op nummer acht van de boe
ken-toptien . Een gemengd bericht uit de , enige , Se
negalese krant Le Soleil: 'Drame d'adolescence' 
('Jeugdtragedie'): La demoiselle Fama Sow, 19 jaar, 
doodde zich met een dosis nivaquine omdat haar 
ouders zich verzetten tegen haar huwelijk met een 
man uit een andere kaste (27 oktober 1982) . 
Naar de bioscoop geweest. Twee films gezien. Een 
Indiase (vergeten de titel op te schrijven) en een uit 
Mali , Djéli. Opmerkelijk gelijk thema: een keurige 
jongen en een deugdzaam meisje ontmoeten elkaar 
in de grote stad waar ze studeren en worden verliefd 
op elkaar. Ze slagen voor hun examens en (voor Ma
li) zeggen hun gebeden en drinken geen alcohol. 
Maar: ze behoren tot verschillende kasten en mogen 
dus niet trouwen. In de Indiase film lopen de gelief
den weg, trouwen in het geheim en duiken onder. 
Hun lelijke , knorrige , dikke vaders gaan ze elk apart 
met complete knokploegen achterna en als ze geheel 
toevallig precies tegelijk hun kinderen hebben opge
spoord wordt net de vrouw moeder (van een zoon 
uiteraard) en verzoenen de oude heren zich met de 
situatie (waar waren trouwens die moeders al die 
tijd?). Het motto van de film was: laten we de oude 
tradities vergeten en in het land van de Liefde gaan 
leven. 
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In de Malinese film deelt de vader van het meisje, sa
men met zijn broers op een verhoginkje gezeten, aan 
de met neergeslagen ogen op de grond zittende jon
gen mee dat het uit moet zijn. Die jongen mag als on
dergeschikte niet tegenspreken en (ik zei al dat het 
een keurig type was) hij doet dat ook niet. Gehoor
zaam gaat hij zwijgend naar huis. Het meisje wordt 
wanhopig. Ze wil of kan of durft haar vader niet onge
hoorzaam te zijn, maar wil of kan ook haar geliefde 
niet loslaten. Ze neemt vergif. Wordt net op tijd ge
vonden en naar het hospitaal gebracht. Daar, aan 
haar ziekbed, kijken haar vader en haar vriend elkaar 
voor het eerst recht in de ogen. Einde. Open. 
Nog een gemengd bericht: 'Un fils gifle son père' ('een 
zoon slaat zijn vader'): de oude Mbar Sène eiste on
ophoudelijk geld van zijn zoon Oumar Sène. Hij zei 
dat hij daarvoor een akker voor zijn zoon zou kopen, 
maar in werkelijkheid dronk hij ervan (zijn enige 
troost op zijn oude dag). De verhouding tussen vader 
en zoon verslechterde. Op een dag kwam de vader 
met een mes in zijn hand op zijn zoon afgestormd. 
Die gaf hem een draai om zijn oren waarna ze door 
omstanders uit elkaar werden gehaald. Niet de vader 
maar de zoon werd veroordeeld tot een ferme boete 
want: 'On a pas Ie droit de porter la main sur son père, 
quels qu'en soient les motifs' ('Wat er ook gebeurt, 
men mag nooit zijn hand opheffen tegen zijn vader'). 
Daarbij berispte de rechter beiden omdat ze hun ru
zie voor een tribunaal hadden gebracht: 'tant il est 
vrai, que Ie linge sale se lave en familie' ('Vuile familie
was hang je nooit buiten') (Le Soleil20/21 november 
1982). 

Harmonie of conflict 
Als ze in die negerwereld nou allemaal van die gezel
lige gezamenlijke normen, waarden en concepties 
hebben (die négritude weet u nog wel) waarom hoor 
je dan zoveel over weglopen, ruzie en zelfmoord? 
Trouwens dergelijke geluiden hoor je niet alleen uit 
zwart-Afrika maar ook uit allerlei andere streken 
zoals Noord-Afrika, de Arabische landen en Noord
India. Zo hebben bijvoorbeeld twee vertaalde Alge
rijnse romans een jonge vrouw als hoofdpersoon die 
tegen de traditie in opstand komt. 3 In Wind uit het 
Zuiden ontdekt de achttienjarige Nafisa, die in de 
stad studeert, als ze met vakantie thuis is dat haar va
der haar wil uithuwelijken om zijn grondbezit veilig 
te stellen. Nafisa wil haar school afmaken en zelf be
palen met wie ze trouwen zal. Ze besluit (het verhaal 
wordt eentonig) weg te lopen of zelfmoord te plegen. 
Het loopt slecht met haar af. Ali Ghalem, de auteur 
van het boek Een vrouw voor mijn zoon draagt het 
boek op: 'Aan mijn nicht, aan mijn broer, aan heel 
mijn familie, aan allen die deze conflicten doorma
ken'. Het meisje Fatiha zit op de naaischool en 
droomt ervan ooit zelf kleding te ontwerpen en een 
eigen winkeltje te hebben. Ze wordt van school ge
haald, uitgehuwelijkt en door haar nette schoonfami
lie binnenshuis gehouden. Vol weemoed denkt ze te
rug aan haar meisjesjaren toen ze nog gewoon op 
straat mocht lopen, toen ze aan het strand de wind in 
haar haren kon voelen , toen ze vriendinnen kon be-
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zoeken en soms zelfs naar de bioscoop. Voorbij . Al
lemaal voorbij. Ze verveelt zich. Soms overvalt haar 
een gevoel of ze stikken zal. Wanhopig loopt ze bij 
haar schoonfamilie weg. Haar eigen familie is razend 
dat die meid hen zo te schande maakt en wil niets 
meer met haar te maken hebben. Angstig en hoopvol 
begint ze aan het grote avontuur van een eigen leven. 
Ook in N oord-India worden vrouwen binnenshuis ge
houden, in 'pardah'. Cora Vreede wilde graag met 
een vrouw die in pardah leefde praten. Haar echtge
noot liet beide vrouwen geen ogenblik alleen. Als Co
ra die vrouw iets vroeg, antwoordde die echtgenoot 
voor haar: 'You see how happy my wife is. She does 
not need to go out; her sons bring her whatever is ne
cessary. Why should she worry about all those triffles 
thal only complicate the life of you other women? She 
reads her Qur'an and is quite happy.' Dan gaat ze ver
der: Since he said all this to me in English, a language 
his wife did not understand, she could neither agree 
with nor contradiel him. One of his daughters knew 
English, but of course had to remain silent like her 
mother. 1 shall never forget the look she gave me as her 
father spoke: it was more eloquent than any words. 4 

De moeder zwijgt en berust. De dochter zwijgt ook 
nog, maar voor hoelang? Vrouwen en jongeren die 
traditioneel behoorden te zwijgen en te gehoorzamen 
zie je overal gaan spreken en in opstand komen. 
Is dan toch voor veel mensen de ene cultuur de ande
re niet? Willen de meeste mensen soms meer? 
Heeft wellicht begeerte hen aangeraakt? 

Laat nou uitgerekend uit een aantal gebieden met tra
ditioneel sterk hiërarchische samenlevingen een aan
tal families al ruziënd hierheen zijn gekomen. Als de 
zonen van in Nederland werkende vaders niet langer 
gehoorzaam zijn dan laten die vaders het hele gezin 
overkomen. Men leze daarove Lotty van den Berg
Eldering, Marokkaanse gezinnen in Nederland. In 
Nederland worden die conflicten dan natuurlijk niet 
kleiner omdat een vader zijn zoons weer onder con
trole heeft, maar groter door wat die jongens bij de 
buren zien. En de meisjes gaan bovendien ook mee
doen. 
Juist in families met een islamitische gehoorzaam
heidscultuur spelen zich drama's aftussen mannen en 
vrouwen, ouders en kinderen, vrouwen en schoonfa
milies. De islam is een geloof met een inhoud. Het 
zegt iets. Ik vind dat wij daarnaar moeten luisteren. 
Het serieus moeten nemen en niet als iets onschuldigs 
folkloristisch moeten afdoen. Islam betekent letter
lijk 'gehoorzamen aan de wil van God'. Hoever dat 
behoort te gaan, weten we uit het verhaal van Abra
ham en Izaäk. God beval Abraham om Izaäk te offe
ren. Abraham gehoorzaamde, maar God nam in zijn 
goedertierenheid genoegen met een schaap. Elk jaar 
opnieuw herdenkt de moslim-wereld Abrahams han
delwijze met instemming. Elke familie die zich dat 
kan permitteren, slacht een plaatsvervangend schaap 
als offer. Ik weet niet wat voor werking er uitgaat van 
een dergelijk voorbeeld-verhaal, dat elk jaar op
nieuw ritueel wordt ingeprent. Wel weet ik wat ik van 
dat verhaal vind. Ik vind Go~ misdadig dat hij Abra-
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ham dat onmenselijke bevel gaf. God zou toch heb
ben moeten weten dat de meeste mensen op bevel 
vrijwel alles doen. Als nou die engel die dat offer op 
het laatste moment moest tegenhouden voor een 
open brug was komen te staan - wat dan? En dan die 
Abraham. Wat een klootzak! Die ging het nog doen 
ook! Je eigen kind offeren! Je zal toch zo'n vader heb
ben. Dan voel je je thuis toch geen moment meer vei
lig! 

Het ene beeld en het andere 
Ahmed Savas is twaalf jaar en plast elke nacht in zijn 
bed. Die wil dus duidelijk niet deugen . Elke ochtend 
krijgt hij een flink pak slaag en overdag wordt hij re
gelmatig door vader , moeder, oudere broer en zuster 
uitgescholden. De huisarts vindt het kereltje zo ver
kreukeld dat hij de hulp van een kindertherapeute in
roept. Die vertelt : 'Hij maakt de indruk door en door 
verkleumd te zijn. Uit de veel te dunne, vuile en te korte 
broek steken een paar blote benen. Ook zijn gymnas
tiekschoentjes zijn veel te dun voor de winterse nattig
heid en kou. 'j Omdat de moeder steeds jammert dat 
haar handen van dat voortdurend wassen zo kapot
gaan , stelt de therapeute als voorwaarde voor het in 
behandeling nemen van Ahmed dat het gezin een 
wasmachine aanschaft. Dat wil de vader niet. Het he
le gezin leeft in uiterste spaarzaamheid om in het 
Turkse geboortedorp een nieuw huis te kunnen ko
pen. Dat begon de oudere kinderen eigenlijk ook al 
te vervelen want die wilden hier en nu ook wel eens 
wat. 
De therapeute vraagt verder Ahmed niet meer te 
slaan (ze legt herhaaldelijk geduldig uit dat dit alles 
alleen maar erger maakt) , hem in warme, schone kIe
ren naar school te sturen en hem minder knoflook te 
laten eten. Misschien komt hij op school dan wat uit 
zijn isolement . Misschien krijgt hij zelfs wel een 
vriendje . 
Het jochie lijdt heus niet zomaar een aanstellerig 
beetje: 'Opeens valt zijn blik op een voorwerp dat hem 
schijnt te boeien: het kinderpistooltje . Hij pakt het op 
en vraagt, alsof hij tegen zichzelfpraat: "Zou het gela
den zijn?" . Hij legt er een klappertje in, doet een paar 
stappen in de richting van de spiegel, staat zichzelf een 
poosje aan te staren met vertrokken gezicht. "Nu pleeg 
ik zelfmoord" zegt hij tenslotte en schiet op zijn spie
gelbeeld' (pagina 46). 
Als ook na maanden en maanden en vele gesprekken 
dat jochie in vuile kleren blijft komen en naar de 
knoflook blijft stinken vraagt de therapeute zich af: 
'Zien ze het niet? Kan ze het niet schelen?' en ze voelt 
een stille woede tegen de moeder in zich opkomen 
ondanks het feit dat ze weet dat die ook ongelukkig is 
(pagina 96). 

Een heel ander beeld van een buitenlander-gezin dan 
Mohamed Rabbae ons schetst: 'Bewuste mensen kun
nen hun eigen cultuur relativeren en zij zien wel de 
waarden die de buitenlanders representeren. Waarden 
en normen die in de Nederlandse samenleving vrijwel 
totaal verdwenen zijn. Bijvoorbeeld het onderling soli
dair zijn, het rijke contact tussen de buren, de warme 

familiebanden, de gastvrijheid. Wij buitenlanders zeg
gen wel eens: Nederlanders hebben wel het geld, maar 
niet het hart. Wij hebben wel het hart voor elkaar en het 
wederzijds respect tussen jongeren en ouderen. ' (Vor
ming; pagina 459) . 

Waarden en normen 
Daar hebben we die waarden en die normen weer. 
Iedereen schijnt te weten wat dat zijn , want nergens 
in krant of tijdschrift wordt dat omschreven. Hoog
stens worden van waarden een paar voorbeelden ge
geven. Normen zijn soms iets heel breeds, zoals in Het 
verval van het normbesef, dan weer gaat het om pre
cieze gedragsregels over hoe het hoort. Voor een ana
lyse maakt dat nogal wat uit. De tweede betekenis, 
regels over wat netjes, fatsoenlijk , betamelijk is, is 
vrij gangbaar. Het gaat dan om correcte omgangsvor
men. Als kind hebben we die aangeleerd en als vol
wassene houden we ons er vrijwel gedachteloos aan . 
Ben je alleen , dan overtreed je ze gemakkelijk (lek
ker even neuspeuteren of een scheet laten) . Komt er 
dan onverwacht iemand binnen, dan voel je je be
trapt en gegeneerd. Vervelend maar niet veel meer 
dan dat. Soms schept het zelfs een soort sfeer van inti
miteit . 
In het sociale verkeer zijn talloze van dit soort regels 
waardoor de contacten soepel verlopen . Normen zijn 
in deze betekenis een soort sociale smeerolie. Veel 
ervan hebben betrekking op lichamelijke uitingen en 
gedragingen . Netjes eten , netjes naar de wc gaan , 
netjes slapen of zitten of praten of staan. Een kwestie 
van cultuur die bekend of vreemd kan zijn . 

Ook het begrip 'waarde' wordt niet gedefinieerd. Er 
worden wel voorbeelden van gegeven . Zo heeft A . H. 
van den Heuvel het er over dat: 'Huizinga's grond
waarden, geestkracht, gerechtigheid, soberheid en 
nuttigheidszin komen op ons rijkelijk verouderd over'. 
En: 'Ook het liberalisme lijkt weinig anders in huis te 
hebben dan koopmanswaarden (VVD) of redelijkheid 
(D '66) . Het socialisme heeft in ieder geval nog solida
riteit, kansgelijkheid en emancipatie.' (de Volkskrant 
5 november '80). 
Het CDA heeft , volgens Marten Beinema, 'Grond
waarden als gerechtigdheid, naastenliefde en rent
meesterschap' (de Volkskrant 12 november '80) . 
In zijn artikel 'Waarden als determinanten van ge
drag' stelt G. H. G. Pelkman vast: 'In de eindeloze 
hoeveelheid literatuur over het onderwerp " waarden" 
is over de betekenis van het begrip weinig consensus'. 6 

In de Anglo-Amerikaanse traditie kiest hij vervol
gens voor een waardebegrip waarbij alles wat mensen 
wensen een waarde (value) wordt, zelfs: 'zuurstof, 
water en voedsel' . 
Het maakt , denk ik, veel uit of iemand iets wenst van
wege een lichamelijk tekort (honger) , vanwege licha
melijke overvloed (plezier) , vanwege een psychisch 
tekort (minderwaardigheidsgevoelens) , vanwege 
psychische overvloed (liefde) , vanwege een sociaal 
streven (promotie) of vanwege een moreel oordeel 
(rechtvaardigheid). Ik stel daarom voor het begrip 
'waarde', in overeenstemming met de gegeven voor-
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beelden, te beperken tot noties over wat moreel goed 
of slecht is. Zeggen dat naastenliefde een waarde is, is 
zeggen dat het goed is. Niemand kan objectiefbewij
zen dat dit zo is. Je moet er in geloven. Geloof je er in, 
dan moet je ernaar handelen. Doe je dat niet of on
voldoende dan verlies je je gevoel van eigenwaarde 
en krijgt schuldgevoelens. Ook als niemand van je te
kort afweet. Je bent je eigen rechter. Schuldgevoe
lens kunnen lang duren en zeer diep gaan. Mensen 
doen van alles om een fout weer goed te maken of -
als dat niet kan - gaan als compensatie goede dingen 
doen. Soms, heel soms, blijft het vergrijp levenslang 
onvergeeflijk. De schuld niet te delgen. Verraad. 

Op deze manieren omschreven zijn normen en waar
den dus heel uiteenlopende motivatoren voor gedrag. 
Inderdaad. Waarom worden ze dan altijd in één 
adem genoemd? Tja, dat weet ik ook niet. Dat moe
ten zij die dat doen dan maar uitleggen. 

Waarden in werking 
Het CDA gelooft dus onder andere in naastenliefde. 
Oud-Eerste-kamerlid voor de CHU Van Hulst zei 
bi j de onthulling van een gedenksteen in de gevel van 
de Hervormde Pedagogische Academie in Amster
dam: 'Als één op de honderd Nederlanders zich toen 
over iemand had ontfermd, was er helemaal niemand 
uit Nederland gedeporteerd'.7 Liggen alle CDA'ers 
die toen niets deden daar nu nog wakker van? Ik denk 
het niet . Het eigenaardige is dat Van Hulst, die wel 
iets deed, die zelfs veel deed, slapeloos ligt te tobben 
over: 'Heb ik wel genoeg gedaan, had ik niet meer 
kunnen doen. ' De ene naastenliefde is kennelijk toch 
de andere niet. 
W. L. Brugsma: 'Als een Amsterdamse agent een Viet
nam-demonstrant met de lange wapenstok aftuigt, gaat 
men eerst op de openbare rijweg zitten en vervolgens 
naar huis. Als een Grüne een jood uit zijn woning 
sleept, laat men het niet bij op de rijweg zitten en gaat 
daarom dan later ook niet naar huis. Dat is overigens 
geen vrije keuze, het is gebeurd voordat men het 
weet'. 8 

Van Hulst was 'toen' directeur van die Academie. 
Die lag tegenover de Hollandse Schouwburg. Hij zag 
hoe daar de joden bijeengedreven werden. Brugsma 
zag hoe een jood uit zijn woning werd gesleurd. Bei
den dachten geen ogenblik aan mooie dingen zoals 
naastenliefde , maar werden kwaad en deden wat te
rug - het is gebeurd voordat men het weet. 

De tegenpartij 'toen' werd meestal ook niet door 
waarden als het Führerprincipe of de raszuiverheid 
gedreven. Zij deden mee uit eigenbelang, uit verve
ling en zucht naar avontuur, uit rancune of om ook 
eens bij de bazen te horen. Snel ging het bij de mees
ten dan van kwaad tot erger. Hun angst voor straf als 
ze zouden weigeren bleef groter dan hun schuldge
voelens. J. Hofman in De Collaborateur. Eensociaal
psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in 
dienst van de bezetter: 'Hoewel van 29 van de 45 on
derzochten vaststaat dat zij zich hebben schuldig ge
maakt aan moord of mishandeling ... (en) ... De poli-
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tiek-deliquente carrière van het merendeel der onder
zochten wordt gekenmerkt door een toename van ter
roristisch optreden, naarmate de bezettingsjaren voort
schrijden ... (zijn) ... De meesten niet kwaadaardig, ve
len ontbreekt het echter aan moed, standvastigheid en 
het vermogen tot het vormen van een eigen oordeel'. 9 

Als naastenliefde niet leidt tot hulp in nood en moord 
niet voortkomt uit kwaadaardigheid , waarvan kun
nen ze dan afhangen? 

Andere drijfveren 
Herinnert u zich die proeven van Mi/gram nog waar
over in de jaren zestig zoveel te doen was? Milgram 
vroeg mensen om mee te werken met een experiment 
naar de samenhangen tussen leersnelheid en soort 
straf. 10 De 'leraar' (alle zogenaamde naïeve proefper
sonen) moest aan de leerling (een meewerkende ac
teur) als een verkeerd antwoord was gegeven als straf 
een elektrische schok geven. Een steeds sterkere 
schok. Die leerlingen gingen vanaf een bepaalde 
sterkte huilen en jammeren. De leraren sprong het 
zweet in de handen. Je mag een mens toch geen pijn 
doen. Maar na een simpele aansporing van de proef
leider 'U moet toch doorgaan' gingen de meeste 
mensen door zelfs totdat de leerling dood leek te zijn . 
Gehoorzaamheid tot het uiterste. Dat wil zeggen als 
die leraren hun slachtoffers niet konden zien en al
leen via een intercom horen en ze die schok door het 
eenvoudige indrukken van een knop konden uitde
len. Als dader en slachtoffer in één kamer zaten en de 
daders moesten eigenhandig de te schokken hand van 
het slachtoffer op een schokplaat drukken , dan hiel
den veel meer mensen veel sneller op met gehoorza
men. Je mag niet aannemen dat hun waarden in die 
korte tussentijd ingrijpend waren veranderd. Dus 
moet hun groter medelijden en menselijkheid wel ko
men door de inniger lijfelijke nabijheid . 
Waarden als determinanten van gedrag? Alsof men
sen geen lijven hebben . 
Van Hulst zag en leed mee omdat hij er tegenover 
woonde. Brugsma omdat hij er langskwam. Lijfelijke 
nabijheid . Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Tegen
woordig zijn we allemaal zichtbaar voor elkaar: zet de 
televisie maar aan. 

Toch is nog steeds de ene mens de andere niet. De 
één is gehoorzamer dan de ander. De één herkent ge
voelens bijeen ander veel beter en sneller dan de an
der. Ook bij gelijke waardeoriëntatie , gelijke norme
ring en gelijke lichamelijke nabijheid reageren men
sen verschillend. Dat is een persoonlijkheidsverschil. 
Een verschil in empathisch vermogen. Wat wel de 
autoritaire persoonlijkheid genoemd wordt (weinig 
empathisch vermogen, neiging tot gehoorzamen, ri
gide en angstig) bestaat. Niet alleen in Europa maar 
ook in andere culturen. We weten dat er samenhan
gen bestaan tussen opvoedingsstijlen en volwassen
persoonlijkheid ('Child Training and Personality') en 
ook tussen leefstijlen en persoonlijkheid ('Culture 
and Personality'). We weten er nog maar weinig van 
hoe een combinatie van individuele omstandigheden, 
jeugdtrauma's, opvoedingsstijlen , familieverhoudin-
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gen, sociale veranderingen en culturele voorstellin
gen mensen meer democratisch of meer autoritair 
maken. Maar dat is onderzoekbaar. Vast staat wel 
dat culturele gewoontes , thema's en overtuigingen 
daarin één van de factoren zijn . Het is voor een kind 
dat altijd zonder vragen heeft moeten gehoorzamen 
vrijwel onmogelijk om op volwassen leeftijd ineens 
eigen onafhankelijke oordelen te gaan vormen. 
Omdat ik geloof dat we met meer democratische 
mensen een meer democratische levensstijl kunnen 
ontwikkelen en ik geloof dat dit voor iedereen mense
lijker is (waardeoordeel) , daarom is voor mij de ene 
mens de andere niet , de ene waarde de andere niet en 
ook de ene cultuur de andere niet. 

Allerlei landgenoten 
Wij en onze minderheden. Sommigen zijn zwart en 
zeer zichtbaar, anderen nauwelijks van ons te onder
scheiden . Sommige leerden in hun thuisland al Ne
derlands , anderen beheersen het nauwelijks . Sommi
gen zijn christenen , anderen socialisten of animisten 
en heel veel zijn er moslim. Een enkeling heeft een 
goede opleiding gehad , de meesten hebben nauwe
lijks enige scholing. 
In de trappenhuizen , op straat , op de werkplek, in 
tram en trein komen we elkaar tegen. Wat zien we er 
anders uit , wat verstaan we elkaar vaak slecht, wat 
hebben we een vreemde geuren en gebaren en wat 
ontstaat er veel irritatie en misverstand. Voorlichting 
over die andere culturen is kennis die hoofden ingaat. 
Die zit niet vanzelfsprekend in het lijf. Die kan maar 
beperkt iets doen voor omgang tussen vreemden . Of 
buren al of niet bij elkaar op bezoek zullen gaan zal, 
denk ik , meer afhangen van elkaars verstaanbaarheid 
en van hoe het zit met de knoflook , de alcohol en het 
varkensvlees dan van fraaie ideeën over waardevolle 
vreemde culturen. 
Die voorlichting heeft trouwens een gevaarlijk 
aspect. Het benadrukt de overeenkomsten tussen 
mensen van één groep en de verschillen tussen hen 
en ons. De kans bestaat dat iemand die iets over , bij
voorbeeld , Turkse normen en waarden heeft geleerd 
nu denkt alles te weten. Elke Turk ziet als een exem
plaar van die normen-en-waarden en niet langer 
nieuwsgierig luistert naar wat die persoon nu weer 
voor aardigs of onaardigs te vertellen heeft . Dan he
ten opnieuw alle Turken Ali . 

De ene keuze of de andere 
Discriminatie, schrijft Frank Bovenkerk in Omdat zij 
anders zijn. Patronen van ras discriminatie in Neder
land is 'het ongelijk behandelen van personen of groe
pen op basis van kenmerken die in de gegeven situatie 
niet relevant moeten worden geacht.' (pag. 21) 11 

Vorming pleitte tégen negatieve waardeoordelen, té
gen discriminatie en vóór samenleven. Elk met zijn 
eigen cultuur. In wederzijds respect. Een soort apart
heid dus . 

Ik pleit ervoor alle culturen, de Nederlandse zowel 
als de Surinaamse, als de Marokkaanse, als de Chine
se, als de Zigeunerse, als de Krakerse en ook alle an
dere af te meten op het waardeoordeel van hun de
mocratisch gehalte. Voor mij is dat een kenmerk dat 
in de gegeven situatie relevant geacht moet worden. 
Alles wat een persoonlijke democratische instelling 
versterkt of leidt tot democratische sociale verhou
dingen is voor mij goed en verdient mijn steun. Het 
tegenovergestelde is voor mij verkeerd en zal ik be
strijden . 
Culturen zie ik niet als onveranderlijke zeldzàme 
apensoorten die je voor uitsterven moet behoeden, 
maar als veranderlijke samenlevingsvormen van 
mensen. Meestal veranderen ze langzaam en onop
vallend, soms duizelingwekkend snel. Ze kunnen 
daarbij zowel democratischer worden als autoritair
der, in het ene opzicht democratischer en tegelijk in 
het andere autoritairder. Dat maakt voor mij wat uit. 
Voor anderen, denk ik , ook. Of meent Vorming dat 
wij hierin toch anders zijn dan zij? 

Noten 
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Signalementen 

De Duitse vakbeweging en de crisis 
Geen land in Europa heeft zo gedeeld in de naoorlog
se hoogconjunctuur als de Bondsrepubliek Duits
land; geen vakbeweging heeft ook zo bijgedragen tot 
sociale vrede en stabiliteit, die voor het Wirtschafts
wunder onmisbaar waren , als de Deutsche Gewerk
schaftsbund en de bij deze vakcentrale aangesloten 
vakbonden. Geen wonder dat , nu de economische 
neergang ook ondubbelzinnig West-Duitsland heeft 
bereikt - inmiddels al meer dan twee miljoen werk
lozen - de Duitse vakbeweging aan de rand van een 
identiteitscrisis is gekomen. In de windstilte die aan 
het volledig uitbreken van deze crisis voorafgaat , is 
de Duitse vakbeweging geworden tot het ' laatste con
servatieve bastion in de Duitse maatschappij '. Dat is 
althans de conclusie tot welke Nina Grunenberg, re
dacteur van Die Zeit komt aan het eind van een serie 
van zes artikelen die dat liberale weekblad in novem
ber en december van het vorige jaar (nrs. 47 tlm 52, 
1982) over de Duitse vakbonden en hun leiders publi
ceerde. Omdat hetgeen Grunenberg verhaalt in eni
germate relevant is voor de situatie van de Neder
landse vakbeweging, lijkt het zinvol haar betoog in 
het kort samen te vatten. Trouwens, omdat Neder
land in de woorden van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid zo 'onder invloed van Duits
land' staat , is het schenken van enige aandacht aan 
het wel en wee van onze oosterburen sowieso nooit 
een overbodige bezigheid. 
Een van de opvallende verschijnselen in de huidige 
Duitse vakbeweging is dat een hele generatie vak
bondsleiders bezig is het toneel te verlaten. Heinz Os
kar Vetter heeft onlangs de voorzittershamer van de 
centrale DGB overgedragen aan Ernst Breit, de voor
malig voorzitter van de bond van PTT-werknemers. 
Ook Heinz Klunckner van de va.~bond voor openbare 
diensten, vervoer en verkeer (OTV) en zijn collega's 
Rudi Sperner van de bouwbond (Bau-Steine-Erden) 
en Karl Hauenschild van de lndustriegewerkschaft 
Chemie-Papier-Keramik hebben in het afgelopen 
jaar de wacht aan jongere opvolgers overgedragen . 
En voor 1983 staat het aftreden van Eugen Loderer, 
de voorzitter van de IG MetalI, de machtigste want 
grootste (2 600 000 leden) bond binnen de DGB en 
tevens de grootste in de gehele wereld , op het pro
gramma. 
Deze mannen vormden een generatie van 'arbeiders
vorsten' die het hoogtepunt verpersoonlijkten van de 
nu al bijna honderdjarige geschiedenis van de Duitse 
vakbeweging. In de afgelopen dertig jaar hebben ze 
succes op succes kunnen stapelen. Het 'voorwaarts', 
in welke ideologische traditie de Duitse vakbeweging 
staat, betekende in deze periode vooral een nog nooit 
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eerder gerealiseerde verbetering van de materiële le
vensvoorwaarden van de werknemers . Daarnaast 
wist de Duitse vakbeweging grote invloed uit te oefe
nen op de totstandkoming van voor werknemers gun
stige wetgeving: de opbouw van wat in Duitsland heet 
de sociale we1vaarts- en rechtsstaat. De invloed op de 
Duitse politiek werd niet alleen van buitenaf uitge
oefend: van de 519 leden van de huidige Bondsdag 
zijn er 304 (58 ,6 procent) die in een vakbond georga
niseerd zijn -76 CDU/CSU , 8 FDP en 220 SPD. On
der de leden van het parlement bevinden zich twee 
voorzitters en één vice-voorzitter van een bond (alle 
drie SPD) . Vooral de parlementaire invloed van 
A dolf Schmidt, de voorzitter van de mijnwerkers- en 
energiearbeidersbond, is bijzonder groot. Het kolen
beleid van Bonn wordt praktisch door hem alleen be
paald . Het absolute hoogtepunt van hun invloed be
reikten de bonden toen in 1969 een sociaal-democra
tische bondskanselier het roer van de CDU overnam. 
Volgens Grunenberg werd de vakbeweging daarmee 
een steunpilaar van de Duitse staat , waaraan 'nie
mand meer voorbijkon'. Heinz Oskar Vetter , de 
toenmalige DGB-voorzitter, herinnert zich: 'we had
den toen een regering die zich in haar program en be
leid bijna volledig met onze wensen en opvattingen 
identificeerde' . Meer nog dan Willy Brandt was Hel
mul Schmidt (vanaf 1974 kanselier) de man van de 
vakbondsvoorzitters. Zo innig was hun vriendschap 
en wederzijdse steun, dat volgens Willy Brandt Hel
mut Schmidt drie coalitiepartners had: de DGB, de 
FDP en de SPD, 'in die volgorde'. Voorde tegenstan
ders van dit bondgenootschap vormde het feit dat in 
1976 de vakbonden paritaire medezeggenschap in het 
bedrijfsleven eisten , het definitieve bewijs dat de 
Bondsrepubliek op weg was een vakbondsstaat te 
worden. 

Neergang 
Nauwelijks zes jaar later is deze klaagzang geheel 
verstomd. De neergang van de economische conjunc
tuur heeft het perspectief geheel veranderd. De bon
den kunnen hun leden steeds minder goede onder
handelingsresultaten laten zien. Vaak moet zelfs ge
noegen worden genomen met ·reële loonsverlagin
gen. De koopkracht van de werknemersbevolking 
neemt af, of blijft op z'n best gelijk . De werkloosheid 
neemt sterk toe, vooral in de industrie (de IG Metall 
heeft in 1982 dan ook 60 000 leden verloren). En al 
door de regering-Schmidt werd geknabbeld aan de 
verworvenheden van de verzorgingsstaat. Vanaf eind 
1981 werd de verhouding tussen deze SPD-kanselier 
en zijn vakbondsvrienden dan ook steeds minder ont
spannen. De basis begon zich te roeren en jonge tur
ken als Franz Steinkühler, voorzitter van het machtige 
IG Metalldistrict Stuttgart , riepen in zelfgeorgani
seerde massademonstraties op tot verzet tegen de re
geringspolitiek. De aflossing van de wacht in Bonn in 
oktober jl kwam ook om die reden dus niet uit de 
lucht vallen: de grootste regeringspartij kon zich 
steeds minder op haar belangrijkste bondgenoot ver
laten. (Vg\. ook SenD 12/82, blz. 603-607) . De be
langrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van de 
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laatste dertig jaar was de economische groei. 'Die 
maakte het de bonden mogelijk hun aanhangers tel
kenjare een groter stuk uit de economische koek toe 
te dienen zonder dat zij daarbij van hun historische 
ervaring en van hun mentaliteit afscheid hoefden te 
nemen.' Hun revolutionaire houding ervoeren ze 
nooit als tegenstrijdig met hun op deze wijze steeds 
sterker groeiende klein burgerlijkheid (Besitsstands
denken) ze konden zich zo gedragen alsof die twee 
niets met elkaar te maken hadden. Pas sinds de rege
ringswisseling in Bonn kunnen de bonden niet meer 
om de confrontatie met het beeld dat ze van zichzelf 
koesteren heen. De verandering in het sociale kli
maat dwingt ze ertoe. 'Die alte Heirnat wärmt nicht 
mehr', 

Het eerste probleem is dus dat, nu de ' loonsverho
gingsmachine' hapert , de leden iets anders moet wor
den geboden waardoor ze hun belangen behartigd 
zien. Werkloosheidsbestrijding door middel van ver
korting van de arbeidsduur vergt ingewikkelde strate
gieën, is eigenlijk ondenkbaar zonder inlevering van 
loon, en biedt bovendien weinig waarborgen voor 
nieuwe arbeidsplaatsen. 
Een tweede probleem dat het zelfbewustzijn van vak
bondsfunctionarissen ondermijnt , is dat de door hen 
zo gekoesterde Mitbestimmung onder de leden niet 
erg populair is, Voor hun gevoel is daardoor niets ver
beterd. AEC is ondanks Mitbestimmung kapotge
gaan. Dat enkele vakbondsbestuurders op grond van 
de Mitbestimmung persoonlijk carriere hebben ge
maakt , maakt de kritiek er niet milder op. 
Het derde heikele punt betreft de eigen ondernemin
gen van de vakbeweging (die in Duitsland tamelijk 
omvangrijk zijn) . Het zijn veelal geen toonbeelden 
van goed geleide bedrijven. Zo heeft de sanering van 
het bouwbedrijf Neue Heirnat zo'n half miljard ge
kost. Erger is echter nog de smet die de daarmee ver
bonden affaire van corruptie en oneigenlijke belas
tingvoordelen voor menig vakbondbestuurder op het 
morele blazoen'van de vakbeweging heeft geworpen. 
Ook vakbondsvoorzitters bleken dus niet immuun 
voor de macht en moraal van het grote geld. 
Een vierde probleem betreft vooral de interne ver
houdingen. De vakbeweging krijgt steeds meer iets 
van een veelkoppig beest dat door interne tegenstel
lingen soms maar moeilijk in beweging komt. Belang
rijk is het verschijnsel van het teruglopen van het aan
tal industriële handarbeiders onder de leden en de 
groeiende invloed van de witte boordenwerkers. Dat 
verschijnsel tekent zich ook af in het groeiende rela
tieve gewicht van ambtenarenbonden. Ook de toene
mende arbeidsdeling in de economie weerspiegelt 
zich in een groeiende heterogeniteit binnen een aan
tal bonden. De zorgwekkende vraag is of dit alles niet 
leidt tot een differentiatie van werknemersbelangen
behartiging en , erger nog , tot een afname van de on
derlinge solidariteit. 'Wat Bemd Engelmann, voor
zitter van de schrijversbond binnen de IC Druck und 
Papier, nog verbindt met Adolf Schmidt, van de IC 
Bergbau und Energie, is niet erg veel meer dan hun 
wederzijdse vooroordelen jegens elkaar'. 

Defensief 
Al met al is de vakbeweging behoorlijk in het defen
sief gedrongen en er bestaat nog weinig uitzicht op 
een nieuw elan . De aftredende voorzitters praten, 
volgens Grunenberg , meer over de successen van het 
verleden dan over de problemen en uitdagingen van 
de toekomst . Hun opvolgers zijn eerder van het voor
zichtige dan van het ondernemende, charismatische 
soort , de nieuwe DGB-voorzitter Breit voorop. Link
se opposanten , die een meer 'politieke ' (dat wil zeg
gen minder pragmatische) koers voorstaan, zijn in 
sommige bonden wel te vinden - bekendste voor
beeld is Detlef Hensche van de IG Druck - maar hun 
aanhang lijkt zich ook in deze tijd van economische 
crisis niet sterk uit te breiden. Wèl is onder de stafme
dewerkers van de bonden een duidelijke 'verlinksing' 
merkbaar , maar die lijkt voornamelijk toe te schrij
ven aan de noodzaak van overcompensatie voor aca
demici in dit stoere arbeidersmilieu . Ook verbreidt 
zich onder het kader de neiging om zich , anders dan 
hun voorgangers die samen met de ondernemers hun 
schouders onder de Wiederaufbau hebben gezet , 
minder als 'sociale partner' op te stellen en in een har
de confrontatie met de ondernemers (en soms ook 
met de regerende bevriende partij) belangenbeharti
ging pur sang te bedrijven. Bekendste voorbeeld is de 
al genoemde Steinkühler. 
Maar welke richting moet het nu uit? Uit de gesloten 
vakbondswereld hoor je maar weinig . De behoefte 
om de rijen gesloten te houden blijft overheersen en 
overstemt een mogelijke kritische bezinning. Ook 
van de SPD lijkt niet zoveel te verwachten. De tradi
tionele werkverdeling tussen partijen en vakbewe
ging, die al van het begin van deze eeuw stamt: de po
litiek voor de één, de economie voor de ander, heeft 
ertoe bijgedragen dat in de SPD weinig creatief over 
plaats en toekomst van de vakbeweging wordt nage
dacht . Het probleem is natuurlijk ook dat de vakbe
weging vroeger een veel gemakkelijker aan te wijzen 
tegenstander had. Het waren de 'staat' of de 'rijken' 
die de werknemers het hun toekomende (steeds gro
tere) stuk uit de koek onthielden. Maar inmiddels 
vinden de verdelingsgevechten grotendeels in eigen 
rijen plaats. Tussen industriearbeiders en werkne
mers in openbare dienst. Tussen geschoolde en onge
schoolde arbeiders. Tussen buitenlanders en eigen
heimers . Tussen mannen en vrouwen. Tussen jonge
ren en ouderen. Tussen de werknemers in nog flore
rende bedrijfstakken en die in zwakke. Het bitterst is 
wel de nieuwe 'klassenstrijd' tussen hen die werken 
en hen die geen werk kunnen vinden. Volgens Gru
nenberg laten de vakbonden het op dit punt groten
deels afweten. 'Geen vakbondsfunctionaris acht het 
een verklaring waard , dat de IG Metall in Baden
Würtemberg 7,5 procent loonstijging eist terwijl twee 
miljoen werklozen erop achter uitgaan .' (ter verkla
ring: de Bondsrepubliek kent geen automatische 
prijscompensatie of netto-nettokoppeling) . Grunen
berg meent dat de Duitse vakbeweging moet gaan 
denken over de sociale positie van allen, niet slechts 
van werknemers , wil zij niet in de marge geraken. 
'Maar het grote nadenken is nog niet begonnen. De 
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wind moet eerst nog veel scherper worden, voordat 
de vakbeweging de wending aandurft.' 
Zo bezien is de Nederlandse vakbeweging, vergele
ken met de Duitse, al een eind door de wind. Hetgeen 
te danken is aan de meer acute economische crisis in 
Nederland. Zou Schumpeter gelijk hebben gehad 
toen hij een crisis kenschetste als een periode van 
'creative destruction'? (mk) 

Boeken 

De politieke herinneringen van Roethof 

Jan de Bruijn bespreekt: 
Hein Roethof: De abortuskwestie en meer dan dat. 
Den Haag, 1982. 

In het voorwoord van zijn boek De abortuskwestie en 
meer dan dat schrijft Hein Roethof dat hij gelooft 'in 
het verschijnsel van de persoonlijkheid in de politiek'. 
Hoewel deze woorden een algemene strekking heb
ben, zijn ze uitstekend op hem zelf van toepassing. 
Ruim twaalf jaar lang is Roethof lid geweest van de 
Tweede Kamer en in die jaren heeft hij zich doen 
kennen als een onafhankelijke persoonlijkheid die 
met zijn intelligente en gewetensvolle benadering van 
de problemen een rol van betekenis heeft gespeeld in 
de Nederlandse politiek. 
In Roethofs boek, dat men als zijn politieke memoi
res kan beschouwen , staat de abortuskwestie uiter
aard centraal omdat deze zijn gehele loopbaan als ka
merlid heeft beheerst. Daarnaast wordt aandacht ge
schonken aan andere kwesties als de Drie van Breda, 
het ethisch reveil , het ontslag van staatssecretaris 
Glastra van Loon, de oprichting van de Des Indes
groep, de Mentendebatten en aan de kabinetsforma
ties van 1971 , 1972/1973 en 1977. 
Nu moet aanstonds gezegd dat deze kwesties wel erg 
kort en globaal worden behandeld en in het boek 
meer dienen als entremets ter afwisseling van het an
ders wat al te eentonige relaas over abortus , dan dat 
de schrijver ons werkelijk grondig inzicht verschaft in 
achtergronden en ontwikkelingen dienaangaande. 
Zo wordt het geruchtmakende debat over de Drie 
van Breda in 1972, dat toch volgens Roethof 'een diep 
spoor heeft getrokken in de Nederlandse politiek van 
de jaren zeventig', in slechts enkele bladzijden afge
daan. Het zou interessant zijn geweest als Roethof 
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wat uitvoeriger verslag had gedaan van de discussies 
binnen de verdeelde Tweede-Kamerfractie van de 
PvdA, waarin hij zelf als vertolker van het minder
heidsstandpunt (vóór vrijlating) optrad. Nu moeten 
we het doen met een korte aanduiding der tegenstel
lingen en met de op zichzelf interessante en voor 
Roethof kenmerkende constatering dat dit emotione
le debat zijn rationalistische-optimistische levens
overtuiging schokte en zijn mensbeeld pessimisti
scher maakte . 
Centraal in het boek staat echter de abortuskwestie 
en daarover wordt de lezer uitvoerig ingelicht. Vanaf 
de indiening van het initiatiefontwerp-Lambertsl 
Roethof, waarbij Roethof als pril kamerlid meteen al 
een prominente rol speelde, tot aan de aanvaarding 
van het wetsontwerp-GinjaarlDe Ruiter in 1981 wor
den alle ontwikkelingen in chronologische volgorde 
beschreven : de acht wetsontwerpen passeren de re
vue en ook aan de Bloemenhove-affaires wordt uitge
breid aandacht geschonken. Aldus ontstaat een 
boeiend beeld van de abortusdiscussie van de jaren 
zeventig en het is alleen maar jammer dat Roethof 
zijn verslag niet enkele jaren eerder heeft aangevan
gen om ook het begin van de abortusdiscussie (± 
1965) in zijn beschouwingen te betrekken. Wanneer 
Roethof eind 1969 zijn intrede doet in de Kamer zijn 
de opvattingen over abortus al enkele jaren in bewe
ging en tekent zich reeds de tegenstelling socialisten! 
liberalen-confessionelen af, die in de jaren zeventig 
de discussie zal gaan beheersen. Niet vergeten moet 
echter worden dat tot omstreeks 1965 de afwijzing 
van abortus onder juristen , medici en politici nog vrij 
algemeen was en dat de opvattingen van confessione
len, socialisten en liberalen hierover niet wezenlijk 
uiteenliepen . Pas na 1965 voltrekt zich de scheiding 
der geesten, waarbij de socialisten en in mindere ma
te de liberalen de nieuwere opvatting over abortus als 
recht van de vrouw gaan verdedigen, terwijl de con
fessionele partijen de nadruk blijven leggen op de be
scherming van het ongeboren leven. 
Roethofs verslag begint in 1970, waardoor we een be
schrijving missen van de omslag ten aanzien van abor
tus die zich in de jaren daarvoor in de PvdA heeft 
voorgedaan. Uit historisch oogpunt is dat jammer, 
omdat deze omslag een onderdeel vormt van de over
gang van de traditionele , christelijk geïnspireerde 
ethiek die in de naoorlogse PvdA met haar invloedrij
ke 'doorbraakaanhang' lange tijd toonaangevend is 
geweest, naar een meer humanistische en individua
listische ethiek in de jaren zestig en zeventig. Deze 
overgang, die voor de partij in zekere zin een breuk 
met haar verleden heeft betekend, komt in Roethofs 
boek nauwelijks ter sprake. Wel horen we nog iets 
over de problemen die enkele PvdA-kamerleden 
(Den Uyl, Wieringa, Masman, Franssen; allen met 
een religieuze afkomst of achtergrond) in 1970 met 
het ontwerp Lamberts/Roethof hebben , maar men 
ontkomt niet aan de indruk dat deze kamerleden op 
dat moment een achterhoedegevecht leveren en dat 
de partij al 'om' is. 
Dat Roethof weinig aandacht besteed aan deze voor
geschiedenis is gezien de opzet van zijn boek begrij-
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pelijk, maar het geeft het wel een sterk contemporain 
karakter, waarbij de relativering die van de kennis 
van het verleden kan uitgaan soms wel enigszins ont
breekt. Dit leidt enerzijds tot een wat al te vanzelf
sprekende presentatie van het eigen politieke stand
punt , dat zoals gezegd toch betrekkelijk nieuw was, 
en anderzijds tot een vertekening van de confessione
le opvattingen die door Roethof doorgaans als star en 
behoudend worden aangemerkt. Zo schrijft hij over 
de bisschoppelijke brief over abortus uit 1974 dat 
daarin ' op een zo onomwonden wijze tegen de legalise
ring van de abortus werd uitgepakt als tot dan toe niet 
het geval was geweest' . Voor wie de kerkgeschiedenis 
kent , zal het afwijzende standpunt van het Neder
landse episcopaat in 1974 echter geen verrassing zijn 
geweest, waarbij bovendien moet worden aangete
kend dat dit standpunt toen , evenals met de bisschop
pelijke uitspraken van 1971 en 1979 het geval was , in 
betrekkelijk milde bewoordingen was omschreven. 
In het algemeen kan men zeggen dat de opvattingen 
over abortus ook in confessionele kring ingrijpend 
zijn veranderd - zij het minder dan onder socialisten 
en liberalen - en dat dit feit door Roethof in het vuur 
van de stri jd wel eens over het hoofd wordt gezien. 
Wat hiervan ook zij , Roethofs persoonlijke en direc
te weergave van de gebeurtenissen vormt in zekere 
zin ook weer de kracht van zijn boek. Hij beschrijft 
de ontwikkelingen van binnenuit en het is boeiend 
om te zien hoe hij bij al zijn betrokkenheid en partij
digheid toch ook begrip tracht op te brengen voor de 
gedragingen van zijn tegenstanders . Hoewel hij ze 
meer dan eens van opportunisme en partijpolitiek 
verdenkt , brengt dit hem nergens tot verkettering en 
kan hij soms gevoelens van sympathie (Dien Corne
lissen, Geurtsen) niet onderdrukken . Het is één van 
de aantrekkelijkheden van het boek dat Roethof bij 
al zijn streven naar een zakelijke en rationele aanpak 
zich toch ook doet kennen als een emotioneel man , 
die gevoelig op stemmingen en indrukken reageert. 
Zo bijvoorbeeld als hij de sfeer in de Eerste Kamer 
beschrijft aan het begin van de uiteindelijk tot ver
werping leidende behandeling van het liberaal/socia
listische inititatiefontwerp: 'In deze veel te kleine, 
slecht verlichte ruimte hing op bijna de kortste dag van 
het jaar een geur, die ik afwisselend onderging als van 
een opiumkit of van een Boeddhistische tempel' . En 
nadat het wetsontwerp mede door toedoen van de 
VVD-fractie is verworpen , beschrijft Roethof hoe hij 
in de koffiekamer wordt besprongen door 'een met 
lange uithalen snikkende Haya van Someren, die -
hoofd op mijn schouder geleund - het allemaal zo erg 
vond. ' 'Hein, zeg ze dat het niet zo bedoeld is ' ' . Uit
gerekend van mij moest dan, temidden van een afwij
zende omgeving, het begrip komen. Het was een 
krankzinnige toestand, een episode uit de Bouquet
reeks. Ik stond buiten mezelf letterlijk en hoorde, alsof 
het de stem van een ander betrof, hoe ik haar nog op
beurend probeerde toe te spreken. ' 'Het serpent' " zei 
iemand, maar ik ben nu eenmaal niet opgewassen te
gen huilende vrouwen. ' Passages als deze geven het 
boek kleur en een persoonlijke toets. 
Tekenend is ook zijn houding tegenover Van Agt, die 

hij zijn kritiek niet onthoudt en die hij vooral 'emo
tionele grilligheid' verwijt, maar waarvan Roethof 
ook erkent dat deze door de PvdA niet altijd even 
wijs is behandeld . Zo schrijft hij over het tweede 
Menten-debat , waarin Kosto zijn negatieve oordeel 
over Van Agt als bewindsman onverbloemd kenbaar 
had gemaakt: 'Voor onze fractie was het een kostbare 
vorm van afrekening geweest op het verkeerde mo
ment in een verkeerde munteenheid voor het verkeerde 
bedrag. ' 
Ook in andere opzichten schroomt Roethof niet zijn 
eigen geestverwanten de waarheid te zeggen , bij
voorbeeld wanneer hij de anti-confessionele stem
ming in de PvdA bij de kabinetsformaties van 1973 en 
1977 kritiseert, of wanneer hij de feministen aanvalt 
op hun eis tot verbod van pornografie: 'Toen voor de 
VARA-televisie (I) de stapels porno door fanatieke fe
ministen op een grote brandstapel werden gegooid, 
dacht ik alleen maar: kijk haar, uit welk geschiedenis
boekje zou ze dàt geleerd hebben?' Ook hierin toont 
Roethof zich de onafhankelijke politicus die bij alle 
loyaliteit aan de partijlijn in laatste instantie afgaat op 
eigen geweten en inzicht , ongeacht de consequenties 
die dit voor zijn positie kan hebben . Het is dan ook te 
betreuren dat deze onafhankelijke opstelling hem nu 
buiten de Tweede Kamer heeft gehouden. 
Het boek van Roethof is een boeiend politiek en per
soonlijk document en een aanwinst voor de parle
mentaire geschiedenis. Het is onderhoudend en vlot 
geschreven , een enkele maal wel eens te vlot , blijkens 
het gebruik van uitdrukkingen als' de hele rechtse hap' 
en 'baalde'. Dit zal Roethof wel niet in zijn NRC-tijd 
hebben geleerd; het is blijkbaar de taalkundige tol die 
voor een twaalfjarige loopbaan als socialistisch politi
cus moet worden betaald. 

Jan de Bruijn is historicus en als wetenschappelijk 
medewerker verbonden aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Hij publiceerde Geschiedenis van de 
abortus in Nederland. Een analyse van opvattingen en 
discussies (1600-1979), Amsterdam, 1979. 

Pen op papier 

Kruisraketten 
In het novembernummer van SenD geeft Klaas de 
Vries in 'Kruisraketten, kabinetsformatie, borrel
praat' er blijk van mijn bijdrage in Trouw van 2 okto-
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ber '82 niet begrepen te hebben. Hij heeft zich zoals 
anderen bij het lezen van het stuk op het verkeerde 
spoor laten zetten door de inleidende regels van de 
redacteur van de rubriek 'podium' . Tegen de vol
strekt verkeerde suggestie in die inleiding, dat ik een 
eventueel offer van de PvdA om buiten de regering te 
bli jven vanwege de kruisraketten niet reëel vond want 
overbodig, was zijn leeskunst en/of mijn schrijfkunst 
niet bestand. 
Wat mij bewoog om het stuk te schrijven waren twee 
punten waar ik me bezorgd over maakte met betrek
king tot de formatie Van Kemenade en een eventuele 
derde ronde in die formatie . 
Het ene was dat het PvdA-standpunt inzake de kruis
raketten erg onder druk zou komen te staan vanaf het 
moment dat een sociaal-economisch akkoord tussen 
CDA en PvdA in zicht zou komen. In dat geval zou de 
partij voor enorme afwegingsproblemen zijn komen 
te staan . Zij kent zich zelf immers terecht in het so
ciaal-economische veld een zeer grote verantwoorde
lijkheid en bijdrage toe . In dat licht is afzien van rege
ringsdeelname buitengewoon moeilijk . 
In de tweede plaats zag ik daar dan ongelukkigerwijs 
nog bijkomen uitlatingen, onder andere van journa
listen maar ook van politici zoals Marcel van Dam, 
waaruit een afnemend geloof sprak dat de kruisraket
ten er ooit nog zouden komen. Mijn gedachtengang 
was dat als die overtuiging zich zou doorzetten binnen 
de leiding van de partij, zij alleen maar sterker ver
leid baar zou worden om op de CDA-lijn in te steken 
om zo aan de sociaal-economische problemen te kun
nen gaan werken . In mijn stuk stelde ik dat de PvdA 
tegen die verleiding gewapend zou zijn als ze de enor
me betekenis zou zien van een negatief Nederlands 
plaatsingsbesluit in 1983 voor de oppositie in andere 
Westeuropese landen , of minstens - in het licht van 
de onaanvaardbaarheid van zo'n beleid voor het 
CDA - van het vasthouden door de PvdA aan de mi
nimale formule: geen plaatsing en geen Nederlandse 
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medewerking aan de voorbereiding zonder kabinets
breuk. Weliswaar een compromisformule leidend tot 
vooruitschuiven, maar met het voortschreiden der ja
ren niet zonder signaalwaarde naar de andere landen 
en in ieder geval veel beter dan het huidige beleid dat 
aan alle voorbereidingen niets in de weg legt. 
Van Agts mededelingen aan de Engelse pers nadien , 
en Nijpels verwijzing naar de 30 procent VVD'ers die 
ook niet willen plaatsen , maakt wel duidelijk dat er 
twijfels bestaan of plaatsing uitvoerbaar is in ons 
land. Ik ben van mening dat het niet kan en dat dit 
geleidelijk ook tot de voorstanders van plaatsing on
der bepaalde omstandigheden, zal doordringen . 
Maar Of dit gebeurt is natuurlijk wèl afhankelijk van 
de mate waarin de afwijzing van de raketten door gro
te delen van de bevolking volstrekt duidelijk gemaakt 
kan worden in 1983 en daarna. Immers de verwach
ting dat er niet geplaatst zal worden , die onder politici 
van alle partijen voorkomt - ook al vereist meedoen 
in het Geneefse onderhandelingsspel à la CDA en 
VVD dat men dit voor zich houdt - wordt regelrecht 
gevoed door het feit dat ze opzien tegen het maat
schappelijk conflict dat ontstaat bij een positieve 
plaatsingsbeslissing. Deze reden voor hun verwach
ting stond zo in mijn stuk , maar verviel door redactio
nele bekorting. 
Ik wil maar aangeven hoezeer ik het met Klaas de 
Vries eens ben dat de strijd dus nog lang niet gewon
nen is en de vredesbewegingen samen met talloze an
dere maatschappelijke organisaties en instellingen , 
waaronder de PvdA als grootste politieke partij , nog 
zeer veel werk te verzetten zullen hebben in 1983 en 
nadien. Gelukkig bestaat daar volledig overeenstem
ming over. De nonsens over het bestaan van een 
'Groningse school' , die het anders zou zien en waar
toe ik zou behoren , laat ik dan ook maar voor wat het 
is . 

Ben ter Veer, voorzitter IKV 
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Deregulering 

'In algemene termen praten over deregulering is een 
populair gespreksonderwerp geworden.' Dat consta
teerde de Amerikaanse econoom Lester Thurow al 
een paar jaar geleden. Zolang het in abstracte termen 
gebeurt , kan er ook allerlei moois bij worden ge
dacht. Meer concreet aangeven wat zich leent voor 
deregulering is heel wat moeilijker. Dat is niet alleen 
in de Verenigde Staten gebleken , maar bijvoorbeeld 
ook in de Westduitse deelstaat Beieren . De regeren
de CSU was daar groot voorstander van deregule
ring . Een commissie van deskundigen - bemand met 
politieke vrienden van Strauss - is daar niet ver geko
men. Een ingewikkelde samenleving vergt blijkbaar 
een tamelijk ingewikkeld stelsel van regels . 
Inmiddels is deregulering buitengewoon populair 
binnen de Nederlandse regering , de VVD-partner in 
de coalitie voorop. Het moet de gedachte versterken 
dat ' regelneverij' bij uitstek de slechte eigenschap 
van socialisten is. Voorts denkt het kabinet blijkbaar 
dat regulering er vooral is om het bedrijfsleven in zijn 
bewegingsvrijheid te beknotten en het leven te verzu
ren . Deregulering wordt daarmee gepolitiseerd en tot 
een 'wapen tegen links' aangewend. 
Het hangt er maar vanaf welke regels worden geëli
mineerd. Wat zouden de fervente aanhangers van de 
VVD denken van deregulering van de fiscale wetge
ving, in casu het afschaffen van allerlei fraaie aftrek
posten die nu gelden als 'kosten van verwerving'? Of 
wat zouden zij denken van vereenvoudiging van het 
pensioenstelsel door een simpele wetgeving die de 
hele zaak socialiseert? En wat te denken van eenvou
dige centralisatie van de controle op uitvoering van 
de sociale zekerheid die werkgevers - zoals is geble
ken - zoveel meer mogelijkheid dan werknemers 
heeft geboden daarmee te frauderen? En zouden alle 
ondernemers even blij zijn met radicale liberalisering 
van de vestigingswetgeving? Hoe enthousiast zouden 
tenslotte de CDA-ministers worden over deregule
ring die de macht van de confessionele onderwijsor
ganisaties effectief zou afbreken , of die van de daar 
zo gekoesterde adviesorganen? 
Niet dereguleren zelf is de politieke kwestie . De poli
tieke keuze ligt in de aard van de regels die men kwijt 
wil. 
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Notities honderd jaar na Marx' dood 

Vergis ik mij, of is het waar dat veel beschouwingen 
rondom de herdenking van de sterfdag van Karl Max 
zich bezighouden met zijn persoonlijke lotgevallen? 
Het geboortehuis in Trier , zijn ballingschap, waar hij 
woonde en hoe hij leefde, Jenny von Westfalen met 
wie hij getrouwd was, dochter Eleonor die tot zelf
moord kwam , de grafsteen op het kerkhof van High
gate. Is dat een produkt van het ik-tijdperk? Hebben 
we meer belangstelling voor de persoon naarmate we 
minder raad weten met de leer? 
Bij nader inzien blijkt ' terug naar Marx' telkens weer 
een lonende tocht. Dat geldt nog het minst voor de 
lectuur van Das Kapital. Terugbladerend maak ik uit 
de allengs schaarser wordende potloodstrepen op, 
dat ik indertijd Marx' hoofdwerk wel zeer diagonaal 
gelezen moet hebben. Tot troost strekt dat August 
Bebel nooit verder kwam dan de eerste en Harold 
Wilson dan de tweede bladzij. Waarbij Lipschits, die 
een bewonderenswaardige Nederlandse vertaling 
verzorgde, opmerkt dat Wilson die op pagina twee 
een niet bestaande, bladzijlange noot ontwaarde, het 
boek waarschijnlijk nooit in handen heeft gehad. 
Maar de lezing van Het Communistisch Manifest be
hoort tot mijn onvergankelijke jeugdherinneringen. 
Een spook gaat rond door Europa - het spook van 
het communisme. De geschiedenis van iedere maat
schappij tot nu toe is de geschiedenis van klassenstrij
den. De arbeiders hebben geen vaderland. De prole
tariërs hebben bij haar - de communistische omwen
teling - niets te verliezen dan hun ketenen . Zij heb
ben een wereld te winnen. Een geniaal en meesle
pend pamflet. Het voorwoord bij de Kritiek der Poli
tieke Economie: 'Het is niet het bewustzijn van de 
mensen dat hun zijn , maar omgekeerd hun maat
schappelijke zijn , dat hun bewustzijn bepaalt' . 
Engels sprak waarheid toen hij bij de begrafenis van 
Marx op 1'7 maart 1883 zei: 'Zijn naam zal door de 
eeuwen voortleven en ook zijn werk ' . Terug naar 
Marx betekent de confrontatie met een alles in zijn 
tijd omvattende visie, filosofisch , economisch, poli
tiek. Een samenhangende visie op de ontwikkeling 
van de samenleving met een profetische lading en een 
mobiliserende oproep. Dat die visie in brokstukken 
ontstond , dat ze vol ontwikkeling en tegenstrijdighe
den steekt , dat ze onaf is , draagt bij tot haar blijvende 
aantrekkingskracht. Vergelijk de aankondiging in 
het woord vooraf bij het eerste deel van Das Kapital 
in 1867 over de inhoud van drie komende delen met 
de werkelijkheid , dat vriend Engels het tweede en 
derde deel jaren na de dood van Marx moeizaam 
bijeen moest garen en het vierde deel nooit geschre
ven werd , en het egotistisch genie Marx wordt op slag 
een beminnelijk mens. 

Waarom dan toch die onmiskenbare remming die ik 
moet overwinnen om me weer met Marx bezig te hou
den? Dat zal iets te maken hebben met de letterzifte
rij en de scholastiek, waardoor zoveel Marx-interpre
taties en polemieken zich kenmerken. Met een va
riant op wat Karl Barth over zijn volgelingen zei: 'de 
marxisten zijn het ergste' . Veel meer is het de usurpa
tie van Marx door het leninisme en het stalinisme, dat 
een onverteerbare zaak blijft. Toen ik in het midden 
van de jaren vijftig voor het Rotterdamse Politeia 
kwam spreken, hing achter de lessenaar een levens
groot portret van Karl Marx. Ik moest even slikken, 
maar waarom eigenlijk. De invloed van de produktie
verhoudingen op het denken van de mensen, bour
geoisie en proletariaat, het kapitalisme als uitbui
tingsstelsel, het zijn elementen in mijn maatschappij
beschouwing, waarom dus niet dat portret? Maar tel
kens als ik datzelfde portret duizendvoudig tegenkom 
in landen die zich ten onrechte socialistisch noemen, 
dan protesteer ik. Zeker, men mag Karl Marx de 
Goelagarchipel, de uitmoording en knechting van 
miljoenen niet aanrekenen, maar er liggen dwarsver
bindingen. 'De gewelddadige omverwerping van alle 
tot nu toe heersende maatschappelijke orde.' De dic
tatuur van het proletariaat als overgang naar het so
cialisme. 
Karl Kautsky schreef in 1918 (Die Diktatur des Prole
tariats): 'Geen wereldrevolutie, geen hulp van buitenaf 
had het economische falen van de bolsjewistische me
thoden kunnen verhinderen. De taak van het Europese 
socialisme tegenover het "communisme" is een ande
re: ervoor te zorgen dat de morele catastrofe van een 
bepaalde methode van het socialisme niet uitgroeit tot 
de catastrofe van het socialisme als zodanig, dat deze 
methode scherp onderscheiden wordt van de marxisti
sche en dat dit onderscheid in het bewustzijn van de 
massa's wordt aangescherpt'. 
Opnieuw , het Europese socialisme mag nooit berus
ten in de identificatie van marxisme met het Sowjet
systeem, maar evenzeer moet worden onderkend dat 
de oorsprong van de tegenstellingen tussen marxisme 
en sociaal-democratie in het midden van de vorige 
eeuw ligt. W. Drees heeft op hem eigen , heldere wijze 
in zijn in 1978 geschreven opstel over Marxisme, com
munisme en democratisch-socialisme nog eens uiteen
gezet , hoe de lijnen tussen Marx en LassalIe, tussen 
Marx en de Duitse socialistische partij uiteen zijn 
gaan lopen. Hij legt er terecht de nadruk op dat de 
communisten later Marx hebben vervalst, juist waar 
het de methode van de klassenstrijd en het gebruik 
van revolutionair geweld betreft. Zijn conclusie is ge
wettigd: 'In elk geval, Marx en Engels zijn de grote 
voorgangers geweest, ook van de sociaal-democratie'. 
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Herleving marxisme 
Er is in de jaren zestig een duidelijke herleving van 
het marxisme opgetreden. Dat was al merkbaar in het 
eind van de jaren vijftig, toen de onvrede me1 Je ver
worvenheden van de verzorgingsstaat zich atieken
den . De nieuwe welvaart, dat was toch niet het be
loofde land . In zekere zin hebben juist de vt-rgrote 
welvaart, het betere onderwijs en de nieuwe beste
dingsmogelijkheden de basis gelegd voor het opko
men van de nieuwe maatschappijkritiek. 
In dat herleefde marxisme zijn enkele varianten te 
onderscheiden . Er is de sterk sociologisch beïnvloede 
humanistische stroming, waarin het vervreemdings
begrip van de jonge Marx een grote rol speelt. De re
latie van de mens tot zijn werk , kritiek op de techno
cratische ontwikkeling en afschuw van de consump
tiemaatschappij staan daarin centraal. Vele elemen
ten daarvan vindt men terug in de New Left. De mi
lieubeweging, de emancipatie en democratisering , 
die stellig niet tot het marxisme herleidbaar zijn , heb
ben niettemin geprofiteerd van dit marxisme met een 
menselijk gezicht. 
Het is vooral de economische stagnatie geweest , die 
in het begin van de jaren zeventig inzette, die aan dit 
herlevend marxisme zijn momentum ontnomen 
heeft. De vermindering van de economische groei en 
de daling van het energieverbruik zette de milieube
weging op een ander been. De teruggang van het in
komen smoorde het protest tegen de consumptie
maatschappij. 
Een tweede variant van herlevend marxisme in de ja
ren zestig was het teruggrijpen op de notie van revo
lutionaire maatschappijverandering bij Marx. Katho
lieken en protestanten ontdekten Marx. De theologie 
van de bevrijding ging een grote rol spelen, in het bij
zonder in Latijns-Amerika. Het revolutionaire ge
weid tegenover het structurele geweld van de heer
sende machten kreeg een eigen legitimatie; veelal 
met een beroep op Marx. Dat beroep was zwak. Marx 
en Engels verdedigden de Parijse Commune, maar in 
zijn praktische politieke stellingname in de woelingen 
van de opkomende arbeidersbeweging was Marx niet 
zo'n revolutionair. Deze herleving van 'marxisme' 
werd vooral gevoed door de bevrijdingsbewegingen 
in de Derde Wereld en de bewustwording van de uit
buiting van de massa's door het economisch imperia
lisme van Amerika of heersende elites . 
Ook deze ontwikkeling, waarin het beroep op marxi
stische analyses veelvuldig aan de orde is geweest, is 
in de jaren zeventig weggeëbd . De nederlaag van de 
VS in de Vietnam-oorlog was een waterscheiding. 
Maar ook wat Immanuel Wallerstein signaleert: 'De 
Derde Wereld' als een conceptie is in de loop van de 
jaren zeventig aan het verdwijnen als gevolg van (ik 
versimpel) Nixons bezoek aan Mao en de prijsstijgin
gen van de OPEC (The Capitalist World Economy) . 
Dat is een versimpeling , zeer zeker, maar ze maakt in 
een flits veel duidelijk. De vele oorlogen tussen Der
de Wereldlanden, de inval van Vietnam in Cambodja 
en de inval van China in Vietnam hebben veel in het 
schema arm tegen rijk verstoord. De ontluistering 
van de culturele revolutie in het grootste Derde We-
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reldland, China , heeft tot heroriëntatie gedwongen. 
Wie de discussienota Socialistisch reformisme en 
Nieuwe Internationale Economische Orde, die de 
Wiardi Beckman Stichting in 1981 heeft uitgebracht, 
leest , ziet dat in het grote debat tussen revolutionisme 
en reformisme de revolutie aan de verliezende hand 
is. 
Een derde variant van herlevend marxisme in de ja
ren zestig is het teruggrijpen op de economische ana
lyses van Marx, met name zijn 'bewegingswetten' , de 
accumulatie , de concentratie , de Verelendung en de 
crisistheorie. De sterke beklemtoning van het mono
poliekapitalisme. De theorie van Stamokap, het 
staatsmonopoliekapitalisme. De verwerping van de 
Europese Gemeenschap als het Europa van de trusts 
en kartels door Galtung, het opnieuw formuleren van 
de Verelendung door marxisten van het type Mande!. 
Ook deze opbloei van marxistische theorie is in de ja
ren zeventig verflenst , met name omdat zoveel in de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat niet past in het 
marxistisch patroon. Het meest geldt dat misschien 
nog voor de uitbreiding van de collectieve sector zelf. 
Toch zijn het de bewegingswetten van Marx, die in 
het zicht van de aanhoudende economische crisis se
rieuze heroverweging verdienen. Er is begrijpelijk 
belangstelling voor de lange golf in het kapitalistisch 
produktieproces , de Kondratiev, maar die lange golf 
komt in Marx' crisistheorie niet voor. 

Staatstheorie 
Wat in de jaren zeventig wel in toenemende mate aan 
de orde is geweest , met een beroep op Marx , is de 
theorie van de staat. De traditionele marxistische 
conceptie van de staat als het beheersingsorgaan van 
de leidende klasse , als het comité ter behartiging van 
de gemeenschappelijke belangen van de bourgeoisie 
bleek ontoereikend . Koen Koch concludeert, na een 
uitvoerige behandeling van een reeks schrijvers over 
de staat, dat een materialistische of marxistische 
staatstheorie die het proces van staatsvorming en van 
staatsoptreden verklaart , niet bestaat (Acta Politica, 
januari '79). Toch blijft het fascinerende gegeven , dat 
het afgelopen decennium in marxistische kring ont
staan en functioneren van de staat zozeer in het mid
delpunt is komen te staan. De verklaring van de 
maatschappelijke ontwikkeling wordt niet primair 
gezocht in de ontwikkeling van de klassen of van de 
produktiewijze, maar in het functioneren van de 
staat. Dat is des te opvallender omdat de staat ook 
binnen de sociaal-democratie hernieuwde aandacht 
krijgt, terwijl in het 'burgerlijk' denken de aanval op 
de staat, zijn invloed en functioneren, heropend 
wordt. Van alle kanten staat de staat onder druk. Hij 
is de grote boosdoener in de moderne ontwikkeling. 
Te verwonderen valt dit niet. Tot de niet te loochenen 
kenmerken van de naoorlogse periode behoort de 
uitbreiding van de collectieve sector en de sterk toe
genomen invloed van de staatshuishouding op het 
economisch leven en het maatschappelijk bedrijf. 
Met de opkomst van de verzorgingsstaat wordt socia
lisme in westerse landen steeds gemakkelijker geï
dentificeerd met toegenomen staatsinvloed. 
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Communisten die zich rekenschap geven van de cata
strofe van het stalinisme, zijn gedwongen zich te be
zinnen op de verharding en het totalitaire karakter 
van de staatsmacht in het Sowjet-stelsel. Het euro
communisme is vooral een poging zich daaraan te 
ontworstelen . Burgerlijke en kapitalistische krachten 
hebben zich veel moeite gegeven om in de ontwikke
ling van de verzorgingsstaat , die ook zij ten dele on
vermijdelijk achtten, hun belangen te beschermen. 
Onder de indruk van de economische stagnatie gaan 
ze tot de tegenaanval over. De invloed van staat en 
staatsregulering moet hoe dan ook teruggedrongen 
worden, opdat het bedrijfsleven weer vrij zal kunnen 
ademen . 

Gelijk bekend heeft Marx geen uitgewerkte staats
theorie nagelaten. In het Communistisch Manifest 
wordt de verwachting uitgesproken , dat de openbare 
macht ( de staat) haar politieke karakter zal verliezen. 
De heerschappij over personen zal plaats maken voor 
het beheer van zaken. De leer van het afsterven van 
de staat. Maar daartussen ligt de noodzaak de staats
macht te veroveren , teneinde de eigenaars te onteige
nen , de maatschappelijke verhoudingen om te keren 
en het proletariaat aan de macht te helpen. Bij Marx 
en Engels een hardnekkig verzet tegen anarchisme, 
maar zeker ook geen staatsverheerlijking. In het 
woord vooraf van Das Kapital wordt de Engelse ar
beidswetgeving aan Duitsland als voorbeeld voorge
houden. Er is erkenning van de waarde van wetge
ving. Er ontbreekt een invulling van de overgang van 
het gebruik van de staat door het proletariaat naar het 
terugtreden van de staat ten behoeve van de vrije as
sociaties van werkenden. Het communistisch gebruik 
van de staatsmacht gaat terug op het leninisme, niet 
op Marx. 'Er zijn weliswaar communisten, die het zich 
gemakkelijk maken en die persoonlijke vrijheid, die 
naar hun mening de harmonie in de weg staat, looche
nen en willen opheffen; wij hebben echter geen lust de 
gelijkheid te kopen met de vrijheid' (Friedrich Engels 
in Grondbeginselen van het communisme, geciteerd 
bij W. Drees). Als het gaat om de staat en vrijheid 
heeft de sociaal-democratie betere papieren om zich 
op Marx te beroepen dan het communisme. 
Maar de historische werkelijkheid is dat de commu
nisten Marx en Lenin aaneengesmeed hebben en het 
Sowjet-stelsel de uitdrukking is geworden van de mo
nolitische partij staat. Het stalinisme mag als een per
vertering van dat stelsel gelden , ook het post-stalinis
tische systeem moet door het ontbreken van vrijheid 
in een totale overheersingsstructuur als anti-socialis
tisch worden gekenmerkt. Het eurocommunisme is 
een kritiek op de staatsontwikkeling in het commu
nisme , een poging tot verklaring hoe het zover kan 
komen en vooral een poging om het staatsabsolutis
me te overwinnen zonder de verworvenheid van 'de 
proletarische revolutie' prijs te geven. Het is niet ver
wonderlijk dat de geestelijke vaders van het euro
communisme vooral in zuidelijke landen moeten 
worden gezocht . Daar, met name in Spanje en Italië, 
bestaat immers een sterke anarchistische traditie. 
Veel over dit eurocommunisme kan men heel bonafi-

de en informatief samengevat vinden bij S. Stuurman 
(Kapitalisme en burgerlijke staat, 1978; Het reëel be
staande en het noodzakelijke socialisme, 1979) . 
Hoezeer dit soort denken in beweging is, tot dusver 
laat zich uit de lectuur van Bahro (Die Alternative) 
c.s . nog niet aflezen , dat een antwoord gevonden is 
op de vraag hoe fundamentele vrijheden kunnen 
functioneren in een maatschappij waarin alle produk
tiemiddelen zijn verstatelijkt of waarin bepaalde 
klassen geheel van de macht zijn afgesneden of waar
in één ideologie tot de heersende is verheven. Stuur
man, die het leninisme overtuigend bestrijdt , keert 
de spits naar de sociaal-democratie: 'de sociaal-demo
cratie is snel verworden tot sociaal-liberalisme en be
schikt niet over een samenhangende socialistische stra
tegie'. 'Juist de sociaal-democraten hadden altijd volle
dig vertrouwd op de keynesiaanse revolutie. Nu dat 
vertrouwen misplaatst blijkt te zijn geweest, beschik
ken zij niet over een alternatieve strategie. ' 

'Democratische staat' een illusie? 
De sociaal-democraten hebben in de jaren zeventig 
het tegenoffensief ingezet tegen de vereenzelviging 
van socialisme met de bureaucratische staat. Ze heb
ben 'van huis uit' de ideologische tegenstelling met de 
communistische staat bevestigd. PSI-leider Bettino 
Craxi heeft vanuit dat inzicht ook de Italiaanse com
munistisch denker Gramsci afgewezen. 'Het einddoel 
is de maatschappij zonder staat, maar om dat te berei
ken, moet alles verstatelijkt worden. Dat is de grote pa
radox in het leninisme. Maar hoe is het mogelijk de to
tale vrijheid uit de totale macht te veroveren? Als we in 
de richting van het socialistisch pluralisme verder wil
len komen, moeten we de economische, politieke en 
culturele macht zoveel mogelijk spreiden. Socialisme 
laat zich niet rijmen met de verheerlijking van de staat. ' 
(Vgl. Le Monde, 24.10.1978; SenD, maart 1979) 
In de socialistische tegenbeweging, die de staatsbu
reaucratische te lijf wil gaan , laten zich drie stromin
gen onderscheiden. De eerste is er op uit de verzor
gingsstaat van directe bemoeienis op staatsniveau 
met de uitvoering van voorzieningen en regelingen te 
ontdoen. Decentralisatie naar getneenten, vergroting 
van eigen verantwoordelijkheid en zelfhulp krijgen 
veel nadruk. 
Een tweede stroming wil het staatsapparaat en daar
mee verbonden organisatiestructuren hervormen 
door verkokering te doorbreken , de politieke verant
woordelijkheid weer zichtbaar en controleerbaar te 
maken , de regelgeving te beperken en te toetsen op 
haar effect waar het de vermindering van machtson
gelijkheid betreft ; door afslanking op centraal niveau 
de bestuurbaarheid bevorderen. 
Een derde stroming wil breken met het concept van 
de centrale besturing van de samenleving. Het zwaar
tepunt van de democratie ligt niet in de staat maar in 
de maatschappij, niet in de partij maar in de vakbe
weging , niet in de harmonie, maar in het conflict, niet 
in regelgeving en sturingsinstrumenten, maar in het 
recht, niet in het parlementaire stelsel, maar in de so
ciale strijd. De 'democratische staat' is een illusie. De 
democratie moet het hebben van het institutionalise-
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ren van maatschappelijke conflicten en de organisatie 
van het publieke debat. 

Dit alles is onlangs scherpzinnig geformuleerd door 
Paul Kalma in De illusie van de 'democratische staat' 
(WBS, 1982) . Het kost geen moeite er het gedachte
goed in te herkennen van het diepgewortelde verzet 
tegen de staat , dat de socialistische beweging van den 
aanvang af heeft begeleid. De communes en kolonies 
van de utopische socialisten, de produktieve associa
ties van LassalIe , de Proudhonisten, die in plaats van 
de staat een losse federatie met minimaal gezag wil
den, de coöperatieve beweging, de voorrang voor 
vakbondsactie boven het parlementaire stelsel, het 
syndicalisme, het arbeiderszelfbestuur, minder staat , 
meer maatschappij, minder van bovenaf meer van 
onderop. 

We zijn intussen vrij ver van Marx afgedwaald . Marx 
besteedde een behoorlijke portie van zijn venijn in 
polemieken tegen Bakoenin en Proudhon. Marx was 
een politiek denker, die dacht in termen van macht , 
van methoden om scherp gestelde doeleinden te be
reiken . 
Laat ik er geen misverstand over laten bestaan: de 
discussie over de staat is voor het socialisme en de 
PvdA volstrekt noodzakelijk en van essentieel be
lang. Ze is nodig om aan te geven hoe breed de 
oceaan is die ons scheidt van het post-stalinistisch 
communisme. Ze is even hard nodig omdat het nood
lottig zou zijn als het socialisme zich zou laten vereen
zelvigen met de mistbank, die wordt gevormd door 
het grauwe geheel van staatsstructuren en -activitei
ten , de vermenging van het eigenlijke staatsgezag 
met de ambtelijke bureaucratie , de halfstatelijke 
koepels en semi-overheidsinstanties , en de chaoti
sche veelheid van adviescolleges. Het socialisme 
heeft er groot belang bij dat er opruiming wordt ge
houden in de sintelberg van wetten en pseudo-wetge
ving, waarin het steeds moeilijker wordt te onderken
nen wie bij wat belang heeft en wie van wat profiteert. 
Dat is vooral nodig omdat de bestuurbaarheid van de 
samenleving in gedrang komt. Kalma wil daar juist 
vanaf. In de maakbaarheid gelooft hij niet en pogin
gen tot sturing zijn hem een gruwel . Maar zoalsS. Ca
rillo in Eurocommunisme en de staat terecht consta
teert, betekent het afzien van sturing dat de maat
schappij en de mensen zonder plan worden voortge
dreven . 

Er is een lang aanhoudende stagnatie van de wereld
economie. In de jaren tachtig zal werkloosheid ver
der toenemen. Als er geen perspectief en geen doel 
is, zullen mensen degenen volgen, die een herken
baar doel opwerpen . Thatcher en Begin zijn daar 
meesters in . Prikkelen van het nationale instinct is het 
meest voor de hand liggende pseudo-doel. Democra
tie is in gevaar omdat niet meer voorzien wordt in ele
mentaire behoeften van mensen aan werk en een leef
baar sociaal minimum inkomen. De gaarkeukens van 
Detroit passen in de verloedering van de Weimar-re
publiek. 
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Kar! Mannheim publiceerde in 1935 zijn pleidooi 
voor democratische planning, Planning for freedom. 
Zijn opvattingen sloten nauw aan bij de ontwikkeling 
in die jaren van het plansocialisme. Planning, zegt 
men , is uit. Als dat waar is , hebben we massaal oog
kleppen voor . In het proces van democratische plan
ning is een democratische staat bitter nodig. 

Sociaal-democratie in identiteitscrisis? 
Het geniale van Marx , heeft Schumpeter opgemerkt , 
is gelegen in de verbinding van verlossingsboodschap 
en rationeel denken . De verlossingsboodschap was 
de bevrijding van de arbeidersklasse van haar kete
nen , de overgang, naar het woord van Engels, van het 
rijk der gebondenheid naar het rijk der vrijheid . Het 
rationeel denken was de ontleding van de bewegings
wetten van het kapitalisme , die tot zijn ondergang 
zouden leiden. De klassenstrijd de motor der geschie
denis. Nu is het kapitalisme niet ondergegaan en de 
emancipatie van de arbeidersklasse heeft een paar 
nieuwe problemen opgeroepen . Maar daarmee is 
Marx niet van tafel. De kracht van Marx was zijn po
ging de maatschappelijke ontwikkeling in haar totali
teit onder één noemer te brengen: 'es ist der letzte 
Endzweck dieses Werks das äkonomische Bewe
gungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen' 
(Woord vooraf, Das Kapitaf) . Kom daar vandaag de 
dag eens om. Dat bedoelen velen als ze het over de 
identiteitscrisis van het socialisme hebben. Ik betwist 
dat een dergelijke re-ideologisering mogelijk , laat 
staan gewenst is . 

En toch , ik ben door Bart Tromp (Het falen der 
nieuwlichters) op het spoor gebracht van Immanuel 
Wallerstein . Deze Amerikaan heeft (in The Capitalist 
World Economy) een fascinerende poging gedaan 
aan te tonen dat het moderne wereldsysteem, de ka
pitalistische wereldeconomie, in de zestiende eeuw is 
ontstaan en zich in telkens nieuwe verschijningsvor
men handhaaft. Daarbij hanteert hij de these van de 
Marxse tegenstelling bourgeois-proletariër , maar hij 
verbindt ze met de tegenstelling tussen staten in de 
kern en in de periferie. Er is één kapitalistisch wereld
systeem, waaraan de industrielanden , de zogeheten 
socialistische landen en de Derde Wereldlanden 
deelhebben, gekenmerkt door grote , maar steeds 
verschuivende ongelijkheid. Er valt op die conceptie 
het nodige af te dingen, maar wie zou willen ontken
nen dat het hoofdkenmerk van de wereldeconomie 
een gigantische ongelijkheid is? Wie zou willen ont
kennen, dat de voornaamste kracht die kapitaalstro
men en investeringen richt, niet de behoeften van de 
mensen , maar het rendement op het kapitaal , de 
winsten van staten en ondernemingen zijn? Wie wil 
beweren dat de grondstelling van socialisme, zoals 
het in de vorige eeuw gestalte kreeg, te weten de ra
tionale organisatie van de natuurlijke hulpbronnen 
en van menselijke arbeid ter voorziening in de be
hoeften van mensen , die als elkaars gelijken worden 
beschouwd, iets aan actualiteit verloren heeft? Wat 
een onzin, dat gepraat over een identiteitscrisis van 
de sociaaldemocratie . 
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Karl Marx als politiek theoreticus 

Marx noemt John Locke de filosoof 'der die neue 
Bourgeoisie in allen Formen vertrat, die Industriellen 
gegen die Arbeiterklasse, und die Paupers, die Kom
merziellen gegen die altmodischen Wucherer, die Fi
nanzaristokraten gegen die Staatsschuldner, und in ei
nem eigenen Werk sogar den bürgerlichen Verstand 
als menschlichen Normalverstand nachwies. ,} '(S)eine 
Philosophie', schrijft hij over Locke in Theorien über 
den Mehrwert, '(diente) überdies der ganzen engli
schen Ökonomie zur Grundlage aller ihrer Vorstellun
gen'.2 Ret is de ambitie van Marx geweest om ten op
zichte van het proletariaat en de socialistische pro
duktiewijze een rol te spelen overeenkomstig die van 
Locke ten aanzien van de bourgeosie en de burgerlij
ke produktiewijze. Locke immers formuleerde in zijn 
Two Treatises of Government de politieke en econo
mische principes die ten grondslag lagen aan de Glo
rious Revolution , aan de Amerikaanse constitutie , 
en , in de ogen van Marx , aan de nieuwe burgerlijke 
samenleving in zijn algemeenheid . Locke deed dat 
aan de vooravond van het aan de macht komen van de 
bourgeoisie in Engeland, aan de vooravond van de 
heroïsche fase in het bestaan van de bourgeoisie. Rij 
was dus in de ogen van Marx geen ideoloog van de 
bourgeoisie , niet een van die 'betaalde prijsvechters' 
die na het vestigen van de heerschappij van de bour
geoisie in de plaats treden van de beoefenaars van 
'onbevangen wetenschappelijke analyse' met geen 
ander doel dan als apologeten op te treden voor de nu 
heersende klasse . 3 Maar in de ogen van Marx was het 
ook niet zo dat Lockes politieke theorie een willekeu
rige vondst van een individu was - die toevallig suc
ces had: Locke gaf uitdrukking aan de beweging die 
zich in zijn tijd in de samenleving voordeed. 

Theoreticus uit naam van de geschiedenis 
De wijze waarop Marx de relatie tussen een politieke 
theorie en de maatschappelijke werkelijkheid opvat
te , is van essentieel belang voor het begrijpen van zijn 
werk . Marx opereerde op dit punt vrijwel geheel en al 
binnen de vooronderstellingen van de filosofie van 
Hegel. In Regels hoofdwerk , de Phänomenologie des 
Geistes, wordt de geschiedenis van de wereld be
schreven als de geleidelijke ontwikkeling van het zelf
bewustzijn van de Geest - in feite een pantheïstisch 
opgevatte God - in de wereld. Dit gebeurt door een 
terugkerend proces van objectivering van de Geest in 
de wereld en een daarna optredende spanning tussen 
de Geest en zijn in de wereld geobjectiveerde nega
tie. Deze spanning leidt noodzakelijkerwijs tot haar 
eigen opheffing; maar ze is geen terugkeer naar de 
oorspronkelijke toestand. Er is iets nieuws bijgeko
men: het bewustzijn van het proces dat doorlopen is . 

Zo heeft de geschiedenis een ingebouwd patroon: uit
eindelijk leidt dit proces tot het volledige zelfbewust
zijn van de Geest. Op dat moment is de geschiedenis 
per definitie afgelopen: het absolute van de Geest is 
verzoend met het contingente , de wereld. 
Dit schema nam Marx in wezen over , ook al zou wat 
bij Regel het einde van de geschiedenis heet door 
hem het einde van de voorgeschiedenis van de mens
heid worden genoemd. De rol van de filosofie -
waarbij filosofie alle vormen van wetenschap incor
poreert - is echter niet een louter beschrijvende. In
tegendeel , de filosofie is juist de meest bewuste uit
drukking van het proces dat zich in de geschiedenis 
afspeelt, ze is zelfs het instrument van de emancipatie 
van het bewustzijn. Tucker vat de zaak bondig sa
men , als hij schrijft dat Regel niet over de Geest 
schrijft , maar de autobiografie van de Geest op schrift 
stelt .4 Elk filosofisch stelsel staat dus op een hoger ni
veau dan het voorafgaande, en Regel meende dat het 
zijne al het hoogst mogelijke was. Met een beschei
denheid die na zo'n pretentie weldadig aandoet is hij 
er echter voor teruggeschrokken de filosofie een an
dere rol te geven dan die van het achteraf doorzichtig 
maken van de geschiedenis: pas in de avondscheme
ring vliegen Minerva's uilen uit. Deze bescheiden
heid was onverdragelijk voor Marx (en voor zijn 
Jong-hegeliaanse tijdgenoten) . Rij meende dat de fi
losofie niet alleen over de horizon van het heden heen 
kon kijken , maar daarbij ook een actieve rol kon en 
dus moest spelen. De rol van politieke theorie in de 
ontwikkeling van de samenleving is niet mogelijk, ze 
is noodzakelijk - ze is onderdeel van het historisch 
proces dat ze beschrijft , en door te beschrijven waar
maakt . Regels politieke filosofie laat de rationele 
kern zien van wat gebeurd is; de hegelse filosofie van 
Marx trekt die gedachte door en projecteert haar op 
de toekomst . De filosofische tegenstellingen die vol
gens Marx niet definitief zijn opgeheven in de filoso
fie van Regel , moeten worden opgelost door de we
reld te veranderen: dit is de werkelijke betekenis van 
de elfde stelling over Feuerbach , waarin het heet dat 
de filosofen tot nog toe de wereld alleen maar hebben 
geïnterpreteerd , en dat het erom gaat deze te veran
deren . 
Tegen deze achtergrond is het mogelijk de plaats die 
Marx toekende aan zijn eigen politieke theorie te be
grijpen . Rij zag zich niet als een denker die een nieu
we interpretatie van de werkelijkheid gaf, met een 
daaraan gekoppeld program van politieke actie . Hij 
zag zich als iemand , die gestalte gaf aan de politieke 
theorie die in feite besloten lag in het historisch pro
ces , en waarvan de verwerkelijking afhankelijk was 
van het inzicht dat de door die theorie tot revolutio-
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nair subject benoemde klasse in die theorie zou krij
gen. Een moeilijke, zo niet onmogelijke gedachten
gang, maar kinderspel voor wie de uitgangspunten 
van de hegelse filosofie deelt. Marx zag zich dus in 
zekere zin als een sprookjesverteller. Sprookjes heb
ben geen auteur. Ze kunnen alleen worden opgete
kend . Ze zijn de neerslag van collectieve ervaringen , 
de gestyleerde uitkomst van de wijze waarop mensen 
in het reine proberen te komen met de raadsels van 
hun existentie. De theorie van Marx is dus in zijn 
eigen ogen niet de theorie van de denker Marx; hij 
tekent op wat het collectief bewustzijn van het prole
tariaat zou moeten zijn. Want de theorie wordt niet 
door Marx ontleend aan het collectief bewustzijn van 
het proletariaat - het is precies andersom: het is het 
proletariaat dat wordt gedefinieerd door de theorie. 
De werkelijke verhouding tussen theorie en klasse 
blijkt uit de beroemde frase van Marx waarin het 
hoofd van de emancipatie de filosofie wordt ge
noemd , en het proletariaat het hart. 5 'De filosofie' -
dat is Marx. De kern van de zaak is dat Marx ervan 
overtuigd was dat hij niet zomaar een politieke theo
rie formuleerde, maar dat hij sprak namens de ge
schiedenis - een overtuiging die hij baseerde op de 
hegelse vooronderstellingen van diezelfde politieke 
theorie . De vicieuze cirkel van het argument doet 
echter niets af aan deze conclusie. En het was deze 
overtuiging die Marx de zekerheid gaf dat zijn theorie 
superieur was aan elke andere - ook al had hij die 
theorie nog niet eens geformuleerd . 
Marx heeft zijn politieke theorie op vier verschillende 
manieren trachten te verwoorden. De eerste formu
lering vindt men in zijn vroegste geschriften, met na
me de kritiek op de politieke filosofie van Hegel, en 
de economisch-filosofische manuscripten. Hier is zo
wel de wijze van redeneren als de verwoording van 
die redeneringen nog helemaal hegels ; in zijn kritiek 
op Hegel verwijdert Marx zich niet van de hegelse 
concepties en concepten - zoals de andere Jong-he
gelianen - maar hanteert hij deze vaak consequenter 
dan Hegel zelf. 6 De stootrichting van zijn politieke 
theorie is helder waar te nemen. Het gaat om de op
heffing van de tegenstelling tussen staat en maat
schappij en daarmee uiteindelijk ook om de ophef
fing van politiek in de gebruikelijke zin van het 
woord . Daarin verschilt Marx echter niet van de 
meeste klassieke politieke denkers. Alleen Nicoló 
Macchiavelli en Max Weber formuleren een politieke 
filosofie waarin politiek niet geëlimineerd wordt. De
ze eerste poging van Marx wordt door hem niet vol
tooid en bestaat uit fragmenten , waarvan de meeste 
pas in de twintigste eeuw zijn gepubliceerd. 
Een tweede poging onderneemt Marx in de tweede 
helft van de jaren veertig. De hegelse concepten wor
den onder de oppervlakte geduwd, de toonzetting is 
nu die van de socialistische doctrines van die tijd. 
Ook deze poging wordt niet voltooid; maar er is in 
ieder geval een voltooid pamflet dat de theorie pre
cies samenvat: het Communistisch Manifest. 
De derde formulering van de politieke theorie van 
Marx moet de definitieve worden. Deze wordt gefor
muleerd in de taal van de klassieke politieke econo-
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mie, toendertijd de meest gezaghebbende weten
schap van de maatschappij . Maar ook deze poging 
blijft onvoltooid . Alleen het eerste deel van Das Ka
pital komt af; de onafgemaakte manuscripten van de 
overige delen brengen Engels - na de dood van Marx 
ermee geconfronteerd - bijna tot wanhoop. In deze 
kolossale intellectuele onderneming, die zich over ve
le jaren uitstrekt - in feite is het eerste deel van Das 
Kapital, dat in 1867 eindelijk verschijnt, de gedeeltelij
ke verwerkelijking van een plan dat al in 1843 is ge
formuleerd - worden echter steeds duidelijker de 
contouren zichtbaar van een vierde formulering van 
de politieke theorie van Marx , nu in de termen van de 
moderne natuurwetenschappen, met name de biolo
gie. Het grote voorbeeld is niet langer David Ricardo, 
de grootmeester van de politieke economie, maar 
Charles Darwin. Marx neemt echter nooit de beslis
sende stap om zijn theorie werkelijk in deze laatste 
vorm te formuleren - dat zal het werk van Engels 
zijn , die daarmee de theorie van Marx voor het eerst 
tot een samenhangende en tot een aantal simpele 
principes te herleiden leer codificeert. 

Interne tegenstrijdigheden 
Vanzelfsprekend is het categoriseren van het werk 
van Marx tot vier varianten van zijn politieke theorie 
een zaak van abstractie - in zijn werk lopen ze vaak 
onontwarbaar door en langs elkaar. Het is echter mo
gelijk op deze wijze een aantal problemen waarvoor 
het werk van Marx de lezer stelt preciezer in kaart te 
brengen . 
De basis van de meeste problemen bij Marx wordt na
tuurlijk gevormd door het onvoltooide karakter van 
zijn werk . 'Het oeuvre van Marx is als een reusachtig 
atelier. Het staat vol m et schetsen, voorstudies en half
beschilderde doeken. Maar men treft er slechts een 
paar afgemaakte aquarellen en een enorm, voltooid 
schilderij in olieverf aan. Het laatste vertoont overi
gens in allerlei details alweer sporen van bijwerken. 
Voor Marx was iets eigenlijk nooit af; tot aan zijn dood 
bleef hij werken aan wijz igingen en veranderingen in 
zijn enige grote voltooide theoretische werk, het eerste 
deel van Das Kapital. Bijna de helft van het atelier 
wordt in beslag genomen door grote stapels inder
haast, voor kranten en tijdschriften vervaardigde pren
ten en tekeningen. '7 Maar wat was de oorzaak van het 
feit dat Marx bijna nooit iets afmaakte? Vanzelfspre
kend is er sprake van meer dan één oorzaak, maar als 
we biografische factoren als levenomstandigheden en 
werkwijze ter zijde laten , dan melden zich duidelijk 
twee oorzaken aan. De een is een zaak van specula
tie: er is reden om aan te nemen dat Marx zijn hoofd
werk nooit heeft afgemaakt , omdat hij besefte dat hij 
zich in een aantal onopgeloste tegenstrijdigheden had 
verwikkeld , die niet in zijn termen vielen op te lossen. 
Die tegenstrijdigheden zijn van tweeërlei aard: poli
tieke ideeën die Marx heeft ontwikkeld in de context 
van het eerste model van zijn politieke theorie blijken 
te botsen met de interne logica van een van zijn vol
gende modellen . Een voorbeeld daarvan is de onbe
vredigende wijze waarop Marx in Das Kapital de ont
wikkeling van het kapitalisme verklaart. Aan de ene 
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kant beweert hij dat de oorzaak van de ontwikkeling 
een specifieke nieuwe produktiewijze is die drama
tisch 'uit alle porieën bloedend'B doorbreekt in de ge
schiedenis. Aan de andere kant levert het fenomeen 
van de markt op zichzelf een toereikende verklaring. 
Dit moet echter tussen de regels door gelezen wor
den, want Marx ontkent in krachtige termen dat het 
marktverschijnsel op zichzelf de dynamiek van het 
kapitalisme kan verklaren. Hier wreekt zich het feit 
dat Marx zijn politieke theorie, met daarin de idee 
van de noodzakelijke revolutie, al gevormd had, toen 
hij deze wilde gaan transponeren in de theorie van de 
politieke economie. De laatste bevat echter een vol
strekt sluitende theorie van sociale verandering geba
seerd op de werking en uitbreiding van de markt. 9 

Deze tegenstrijdigheid loopt niet alleen als een rode 
draad door het latere werk van Marx, ze is ook ver
antwoordelijk voor de steeds weer opnieuw uitbar
stende discussie onder 'marxisten', waarbij de lui die 
het officiële standpunt van Marx over het primaat van 
de produktie behartigen, onderzoekers die langs de 
feitelijke lijn van Marx' argumentatie opereren uit
maken voor 'circulationisten' of heimelijke aanhan
gers van Adam Smith. 10 

Naast tegenstrijdigheden tussen de vier perspectieven 
waarin Marx zijn politieke theorieën probeerde te 
vatten, zijn er echter ook tegenstrijdigheden binnen 
die perspectieven. Het beste voorbeeld van de laatste 
is waarschijnlijk het transformatieprobleem binnen 
de theorie van de politieke economie: hoe kunnen de 
prijzen van waren, zoals die op de markt tot stand ko
men, getransformeerd worden in de arbeidswaarde 
die de waren belichamen? De oplossing van dit pro
bleem werd door Marx, en later ook door zijn volge
lingen, opgevat als het definitieve bewijs van de supe
rioriteit van zijn economische theorie. Toen die op
lossing, twaalf jaar na zijn dood, werd uitgegeven 
door Engels, in het derde deel van Das Kapital, bleek 
deze echter verre van overtuigend; het is geen toeval 
dat de teleurstelling daarover aan de basis ligt van het 
revisionisme,1I zodat het niettemin tot orthodoxie 
proclameren van deze pseudo-oplossing het ogenblik 
werd waarop marxisme van een progressief een ver
kalkt wetenschapsprogramma werd. 12 

Succes en mislukken 
Het is niet geheel en al ongeloofwaardig dat Marx zelf 
oog had voor deze tegenstrijdigheden, en er daarom , 
bewust of onbewust, vanaf heeft gezien, zijn theorie 
te fatsoeneren tot een systematisch en afgerond ge
heel. 13 

Maar er is in ieder geval daarnaast een veel minder 
speculatieve oorzaak aanwijsbaar voor het niet vol
tooien van zijn theorie. Een politieke theoreticus 
heeft niet alleen te maken met een eigen theorie die 
verwoord en uitgedragen moet worden, hij heeft ook 
concurrenten die met hun theorieën de beschikbare 
ruimte willen vullen. Steeds weer zien we nu dat Marx 
zijn serieuze werk onderbreekt om de aanval op zulke 
ideologische concurrenten te openen. De eerste twee 
boeken die hij publiceert zijn aanvallen op zijn vroe
gere Jong-hegeliaanse vrienden, die met hun politie-

ke theorieën de ideologische ruimte in Duitsland 
dreigen te vullen voor Marx eraan te pas komt, en op 
Proudhon, dan de meest invloedrijke levende socia
listische denker in Frankrijk. Een zeer groot deel van 
het oeuvre van Marx is gevuld met uitvoerige aanval
len en kritieken op echte of vermeende concurrenten 
op het terrein van de politieke theorie van het socia
lisme; een zeer groot deel van zijn leven wordt eraan 
besteed; zijn laatste belangrijke artikel nog, de kri
tiek op het program van Gotha (1875) is een allerlaat
ste poging om af te rekenen met de verderfelijke 
ideeën van zijn concurrent LassalIe. (Dat de zaken 
die Marx als lassalleaanse nonsens beschouwde bij de 
opstelling van het programma juist door de Eisena
chers, zijn eigen marxistische aanhangers, waren in
gebracht, wist hij gelukkig niet.) 
Deze ideologische kritiek had in vele gevallen het ka
rakter van een don quichotterie. Maar dat neemt niet 
weg dat Marx uiteindelijk veel succesvoller is geweest 
op dit terrein dan op dat van zijn eigen politieke theo
rie. De voorstelling van zaken, die voor het eerst in 
het Communistisch Manifest wordt gegeven, als zou 
het gaan om een onderscheid tussen wetenschappe
lijk en utopisch socialisme, is beklijfd in de geschiede
nis, is het standaardbeeld geworden, in de geschied
schrijving zowel als in de arbeidersbeweging. Er is 
vrijwel geen enkel inhoudelijk politiek idee in het 
werk van Marx dat niet ook in dat van andere socialis
tische theoretici voorkomt, maar hij is er met de brute 
kracht van zijn intellect in geslaagd ze te reduceren 
tot voorlopers en bijfiguren, die alleen nog maar door 
zijn ogen gezien worden. Deze prestatie is des te in
drukwekkender, omdat de superioriteit van de theo
rie van Marx tijdens zijn leven steeds een pretentie 
was, gebaseerd op de belofte van het grote werk dat 
eens zou komen, maar dat in de schamele vorm waar
in het verwerkelijkt werd helemaal niet (zoals Engels 
in een recensie van Das Kapital voorspelde) de 'theo
retische bijbel' van de arbeidersbeweging zou wor
den. 14 

Dat de positie van Marx gaandeweg als intellectueel 
superieur werd erkend was zijn opzet en daarom ook 
trachtte hij zijn politieke theorie achtereenvolgens 
gestalte te geven in Hegeliaanse, vroeg-socialistische, 
politiek-economische en ten dele op de natuurweten
schappen gebaseerde vocabularia. In de jaren dertig 
van de vorige eeuw was de filosofie van Hegel immers 
het enige gezaghebbende medium waarin in Duits
land over politiek en de staat gediscussieerd kon wor
den. In de jaren veertig was het echter vrij snel ge
daan, met de invloed van Hegel in Duitsland, zowel 
in de filosofie als in de politiek. Zo kwam Marx, op 
zoek naar de meest gezaghebbende politieke taal van 
zijn tijd, uit bij de politieke economie: hij was er 
steeds op uit zijn politieke theorie gestalte te geven 
op een intellectueel niveau en in een intellectuele stijl 
die niet alleen, en misschien wel niet zozeer, het sub
ject van zijn theorie, het proletariaat, moest aanspre
ken, maar die de heersende klasse van zijn gelijk 
moest overtuigen, of er althans murw voor moest ma
ken. Zo verkeerde zijn politieke theorie uiteindelijk 
in een steeds gecompliceerder theorie over de econo-
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mie, waarin hij drie zaken trachtte te 'bewijzen': dat 
arbeiders onder het kapitalisme, waar sprake is van 
eerlijke ruil tussen arbeider en ondernemer, niette
min objectief worden uitgebuit; dat het kapitalisme 
aan z'n eigen contradicties ten onder moest gaan; en 
dat de wetten van de politieke economie niet univer
seel geldig waren , maar alleen binnen de vooronder
stellingen van de kapitalistische produktiewijze. In 
alle drie opzichten faalde Marx. Zijn uitbuitingstheo
rie berust op een arbeidswaardeleer , die uiteindelijk 
haar basis vindt in een willekeurige definitie van 
waarde. De theorie van de dalende winstvoet, de 
kern van Marx' onderstelling dat het kapitalisme aan 
zijn eigen succes ten gronde moet gaan, is innerlijk 
tegenstrijdig en empirisch niet goed toetsbaar. In ste
de van de historische relativiteit van de wetten van de 
politieke economie aan te tonen (wat iets anders is 
dan steeds te herhalen dat zulks het geval is) lijkt 
Marx de gevangene te zijn geworden van de theorie 
die hem tot instrument moest dienen. De ironie van 
de geschiedenis wilde bovendien dat Marx, zonder 
het zelf te beseffen, de laatste belangrijke politieke 
econoom was. Tegen de tijd dat hij het eerste deel 
van Das Kapital publiceerde, was de 'marginale' re
volutie al in aantocht. In 1871 publiceerden Menger 
en Stanley Jevons (in 1874 gevolgd door Walras) hun 
grote werken, waarin zij geheel en al braken met de 
vooronderstellingen van de arbeidswaardeleer en van 
de klassieke politieke economie in het algemeen. 
Binnen enkele jaren had de laatste z'n dominante 
plaats in het sociale en politieke denken verloren . 

Het onvoltooide karakter van de politieke theorie 
van Marx, is samen met de vier op elkaar volgende , 
en gedeeltelijke ook door elkaar heen lopende per
spectieven die hij gebruikte, verantwoordelijk voor 
de verwarring over zijn werk die tot op de dag van 
vandaag voortduurt, en die het, zoals ik elders heb 
uiteen gezet, onmogelijk maakt om van een authen
tiek marxisme te spreken. 15 Vrijwel elke wetenschap
pelijke en politieke positie blijkt - met meer of min
der gemak - verdedigd te kunnen worden met argu
menten van Marx. Drees heeft enkele jaren geleden 

DENKEN OVER ARBEID 

In de serie WBS-cahiers is verschenen: 
Denken over arbeid. Deventer, Kluwer, 1982, 172 blz., 
prijs f 24,50. 

Een WBS-werkgroep onder leiding van A. Peper heeft een 
rapport geschreven over arbeid, met de bedoeling in de PvdA 
een diepgaand debat uit te lokken. Een eerste mogelijkheid 
daartoe biedt het PvdA-congres van eind april 1983, waar een 
op het WBS-rapport geënte 'resolutie arbeid' behandeld zal 
worden. 

De schrijvers hebben zich ten doel gesteld 'denkwijzen op
nieuw te ijken en te vernieuwen; met andere ogen te zien naar 
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bijvoorbeeld nog aangetoond hoe hij zich met zijn so
ciaal-democratische visie met recht op Karl Marx kan 
beroepen. 16 Deze verwarring is echter ook voorwaar
de geweest voor het succes van Marx. Had hij zijn 
theorie voltooid, dan had hij daarmee expressis verbis 
andere interpretaties van zijn werk uitgesloten. Nu 
kan hij all things to all men blijven. 
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wat lang aanvaard en zelfs vanzelfsprekend was; ten dele 
nieuwe normen te formuleren voor het maatschappelijk en 
politiek handelen'. Uitvoerig wordt ingegaan op het gangba
re arbeidsethos; op de verhouding tussen betaalde en onbe
taalde arbeid; op arbeidstijdverkorting, voor- en nadelen van 
een basisinkomen, maatschappelijke dienstplicht, educatief 
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'Dichter in het licht van Marx 

'Naast den jongen revolutionnair dampt de goudsche 
pijp . We zeulen door het klassieke land van regenten
politiek en predikantencultuur met een zware ballast 
van traditie ... Het water is nauw voor de socialisti
sche tocht tussen de drassige oevers met hun breede 
rietschoot aan weerszijde van klein- en vroegburger
lijke toestanden . De goede richting te volgen op den 
ruimen vloed van breed-ontwikkelde verhoudingen is 
gemakkelijker dan het koershouden in onze kronke
lige en ondiepe vaart ; wij hebben al eens in den wal 
gezeten. Vooral in deze onze beperking behoeven wij 
den meester. Marx in de trekschuit : het zij zoo; maar 
tevens; in onze trekschuit: Marx! ' 
Dit beeld van de Nederlandse situatie aan het eind 
van de vorige en het begin van deze eeuw moet de 
eerste Nederlandse marxisten hebben aangesproken; 
het is van J. Saks, I een van de weinigen onder hen die 
studies van blijvende waarde heeft nagelaten. De op
merkelijkste en door zijn activiteit in eigen land ook 
belangrijkste figuur onder de jonge revolutionaire 
aanhangers van Marx in de trekschuit is Herman Gor
ter geweest. 
Amper twintig , in het voorjaar van 1885, verwoordde 
hij in een rede over Horatius voor het Amsterdamse 
studentendispuut Unica een levensgevoel dat hem tot 
zijn dood moet zijn bijgebleven : ' .. . nu er gebrek is 
aan een nieuw beginsel, waarvoor een groote menigte 
strijden kan, nu er loomheid is in staat en kerk, zoo veel 
schrijvers opstaan van sonnetten en dergelijke, zoo veel 
kunstenaars met het woord. Maar zij die deze daarom 
beschuldigen en hun verwijten wat ze gebrek aan ge
dachten noemen, handelen dom en onrechtvaardig. 
Want al hebben zij geen zichtbaar doel vooroogen, die 
diduérs strijden toch voor iets. En dat is misschien wel 
juist datgene wat op aarde alleen strijd waard is, in wel
ke vorm het zich ook voordoet: namelijk het ideale, het 
schoone, het niet gemeene en niet alledaagsche: de 
kunst. 
In die strijd belandde hij zelf bij Marx. Ik wendde mij 
naar alle kanten in den dag, ik wentelde mij op mijn 
leger en doorzocht mijzelf, maar ik vond de schoon
heid, waartoe ik was uitgegaan, niet. Toen, terwijl 
mijn krachten reeds gevaar liepen te verslappen door 
overinspanning, liet ik mij naar het socialisme gaan. 
En dáár, in de boeken van Kar! Marx , vond ik wat ik 
gezocht had: den weg naar de algemeene schoonheid 
onzer onmiddellijke wereld, onzer maatschappij. 
Van Marx vertaalde hij het Communistisch Manifest, 
van Kautsky De weg naar de macht en van Lenin Staat 
en revolutie; hij was redacteur van De Nieuwe Tijd en 
De Tribune, de Nederlandse marxistische periodie
ken in die tijd , en toonde zich ook in afzonderlijke 
pamfletten en polemieken een zelden geëvenaard 

propagandist en popularisator van de eerste versies 
van wat marxisme is gaan heten . Hij was een actief 
bestuurder van de SDAP en later van de SDP, de 
voorloper van de CPN; hij nam deel aan congressen 
van de Tweede en de Derde Internationale, werd 
door de Prawda in 1918 nog als 'de leider van de Ne
derlandse bolsjewiki' beschouwd, bezocht in novem
ber van dat jaar het revolutionair gistende Berlijn en 
kort daarna Moskou, waar hij door Lenin werd ont
vangen. 
Bezorgden zijn conflicten met Troelstra, Kautsky en 
Lenin hem internationale bekendheid als politicus, in 
eigen land is hij als zodanig in het vergeetboek ge
raakt ; het spoor dat hij er in de praktische politiek 
heeft nagelaten , is niet dieper gebleven dan dat van 
de trekschuit in het water. Zijn uitzonderlijk dichter
schap echter , buiten de grenzen nauwelijks gekend, is 
in eigen land altijd hooggewaardeerd gebleven, daar
bij al dan niet, en zij het zelden , inbegrepen 'de dich
ter van de socialistische heilsleer per excellence' (De 
Kadt) 

Na zijn dichtersdebuut Mei raakte hij tijdens het 
dichten van de kort daarop volgende Verzen in ver
twijfeling. Gorter ontvangt een brief van zijn moe
der, die ook al door de vroege dood van zijn vader 
een belangrijke plaats in zijn leven inneemt; ze waar
schuwt hem niet meer zo onmiddellijk aan zijn gevoe
lens toe te geven: 'later als ze zijn geworden voor je 
iets waar je op terugkijkt en waarmee je geheel hebt 
afgedaan , dan kan de kunstwereld ze krijgen en kriti
seren, maar nu? ik geloof dat het niet goed is ... pak 
jezelf aan , zet je recht overeind, pak de toekomst bij 
zijn kop, en maak dat je daardoor je zelfvertrouwen 
weer terug krijgt ... je vader dacht dat ik het zoo goed 
zou kunnen, maar met toegeven aan gevoelens zou 
hij nooit vrede nemen! De toestanden komen en er is 
niet heel veel aan te doen , maar de rest is te beheer
schen!' Zij moet een scherp oog voor deze vaak door
slaggevende karaktertrek van haar zoon hebben ge
had. 
Gorter zoekt de krachten waarmee hij de heftige 
emoties in zijn gevoelige natuur kan bedwingen niet 
alleen in het huwelijk dat zij hem raadde, maar ook in 
de filosofie; hij bestudeert de klassieken en vertaalt 
de Ethica van Spinoza. Maar hij voelt pas werkelijk 
houvast en nieuwe bezieling, en vooral ruimte voor 
zijn dadendrang, als hij bij Marx de verbinding be
merkt tussen het afstandelijke, koel-theoretische en 
het alledaagse, maatschappelijk-praktische. 
Het grote socialistische epos dat hij , in de traditie van 
de grote Zangers van de Vrijheid, Aeschylos, Dante, 
Mi/ton en Shelley (Pan) had willen schrijven, is nooit 
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tot stand gekomen; hij bleef de lyricus , niet in staat 
ook andere indrukken, gedachten en gevoelens on
der woorden te brengen dan de zijne, te zeer, om met 
Kloos, de eerste der Tachtigers te spreken, 'een God 
in het diepst van zijn gedachten' om zich voldoende 
kennis en zelfkennis van gewone stervelingen in het 
ondermaanse eigen te maken. Maar in de laatste ja
ren van zijn leven ordende de politiek volstrekt ver
eenzaamde Gorter nog wel zijn niet verschenen ge
dichten in de bundel Liedjes, die hij de samenhang 
van een dichterlijke autobiografie gaf. Daarin lijkt al 
het ideale , schone, niet gemene en niet alledaagse , 
waarnaar hij zowel in de liefde als in de revolutie, de 
politiek en de poëzie moet hebben gestreefd , in de
zelfde verbeelding een plaats te hebben gevonden. 
'Deze verzen zijn het beeld der gewaarwordingen, die 
de gedachte aan de Geest der Nieuwe Menschheid en 
aan mijn eenwording met haar door de revolutie in mij 
wekte', zegt hij er zelf van in zijn Voorrede. 

Liedjes, Deel I, Bij het naderen der revolutie, opent 
met de verzen: 
Een schoone Vrouw, 
Verscheen mij in 't Heelal, 
Teeder als kristal, 
Het beeld der Nieuwe Menschheid. 

En ik kreeg haar lief met diepe liefde, 
En ik begon zeer zacht met haar te dansen, 
Voor de diepe en diepe Heelal's glanzen, 
En zij werd mijn allerhoogste Geliefde. 

In kinderlijk aandoende vervoering komt hij tot 
Teeder treed ik tot u nader, 
Schoone geest nieuwer Muziek, 
Als tot mijn Moeder en mijn Vader, 
Ik heb niets dan u, eeniglijk. 

En om mij wordt het Heelal tot één Licht, 
Waarin ik zwevend zwijg voor Uw gezicht. 

Maar als de jonge minnaar en veroveraar zijn geliefde 
marxisme eenmaal heeft omhelsd en aan zich denkt te 
hebben onderworpen , wordt de wereld hem te klein 
en de gang der historie te traag, is er geen sprake 
meer van zwijgen, maar haast hij zich hen die erveran-' 
dering in moeten aanbrengen 'de waarheid van deze 
leer te laten zien en een machtig wapen aan de christe
lijke demagogen uit de hand te slaan' in zijn brochure 
Het Historisch Materialisme voor arbeiders verklaard 
door H. Gorter: Het Maatschappelijk Zijn bepaalt den 
Geest. A. De wetenschap, het Kennen en Leeren. B. 
De Uitvindingen. C. Het Recht. D. De Politiek. E. De 
Zede en de Zedelijkheid. F. De Godsdienst en de Wijs
begeerte. G. De Kunst. En tot Besluit: A. Overzicht. 
B. De Kracht der Waarheid. C. De kracht van het In
dividu, waarin wordt gesteld: 
'Deze beschouwingen kunnen de arbeiders geenszins 
tot twijfelaars maken ... ' 
'Wij willen de arbeiders met dit te bewijzen juist tot 
strijders maken. En tot overwinnaars. En als zij dit be
toog aandachtig lazen, dan moeten zij hun innerlijke 
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kracht ook hebben voelen groeien. 
Want wat volgt uit onze leer en onze voorbeelden? 
Dit. 
Dat, wanneer .. . etc. (Bij een dichter mag men de 
schikking van de regels zeker niet veronachtzamen) . 
Socialistische predikantencultuur par excellence. 
Zijn kennis van het marxisme, ook in latere publika
ties , heeft al bij al weinig indruk kunnen maken. J . 
Saks: 'Hij bewijst ten slotte niets omdat hij alles be
wijst'. J. de Kadt: 'Hij had de gave alle fouten en 
zwakheden van het marxisme op de spits te drij
ven .. . zelfbedrog als hij meende marxist te zijn ' . Fr. 
de Jong Edz.: 'Hij trekt de hoge bergen en de lage 
duinen in en - geheel in overeenstemming daarmee 
- redt hij zich uit alle problemen met het woord na
tuur'. 
In een van de laatste Liedjes in Bij het naderen der re
volutie zingt Gorter echter zelf: 
Hoog in U, 
Diep in U, 
Er is om mij geen dag en geen nacht, 
Er is om mij niets dan één licht. 

Gorter zocht meer: 'een rein en onbevangen leven te
midden der partij, die de ontwikkeling wil' - de partij 
die toen nog, in haar eschatologische bevangenheid , 
de 'gouden-vlam van Heil' liet branden waaraan hij 
nieuwe dichterlijke inspiratie ontleende. 
Pasen 1897 woonden Herman Gorter en Henriëtte 
Roland Holst in Arnhem als gasten een congres bij 
van de toen drie jaar oude SDAP, waarmee, overwe
gend jonge, socialistischgezinde intellectuelen in de 
Nederlandse arbeidersbeweging het definitieve af
scheid van het anarchisme trachtten te bewerkstelli
gen; beiden sloten zich bij die gelegenheid bij de par
tij van het proletariaat aan. 
Tussen Gorter en Troelstra kwam het al snel tot twis
ten over tactische kwesties . In 1901 bestreed Gorter 
het pleidooi van Troelstra voor lage pachten voor 
landarbeiders als onmarxistisch en in 1902 en 1903 
verscherpten de tegenstellingen tussen hen zich door 
Gorters verzet tegen aanvaarding van de subsidiëring 
van het bijzonder onderwijs en van de nederlaag in de 
strijd tegen de antistakingswetten van Kuyper. 
Sprak Troelstra over de oppositie aanvankelijk nog in 
termen van 'steigerende veulens' , voor een aantal op
positionelen kreeg de strijd , overeenkomstig wat zich 
in de grotere arbeidersbeweging in het naburige 
Duitsland afspeelde, meer en meer het karakter van 
een beginselstrijd tussen de marxistische preciezen 
van de oppositie en de revisionistische rekkelijken 
rond Troelstra. Gorter viel daarin als welsprekendste 
woordvoerder van de oppositionelen een leidende rol 
toe. 
Ook hij voelde zich verwant met de Duitse arbeiders
beweging. Tijdens zijn Harzreise (1903) dichtte hij: 
En dan 's nachts, in dat diepe en trouwe Duitschland, 
te denken aan d'sociaal-democratie 
te weten dat ik lig tusschen Genossen. 
o Duitschland, gij zijt een paleis der arbeid, 
de bewustheid straalt in Uw donkren nacht, 
de broederschap ademt door Uwe lucht. 
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Gij zijt de diamant der wereld, in 
het midden van het duister van de wereld. 

Later, in zijn historisch overzicht van de marxistisch
revolutionaire arbeidersbeweging in Nederland op 
het congres van de Kommunistische Arbeiders Inter
nationale (1922) zou Gorter laten weten: 'Wij voelen 
ons, en wij waren misschien meer Duitse dan Neder
landse marxisten. ' 
Al in 1901 waarschuwde Troelstra 'niet met autoritei
ten te schermen' , wetend dat Gorter met Kautsky 
correspondeerde over de agrarische kwestie in de Ne
derlandse partij; twintig jaar later ; toen Gorter zich 
in zijn conflicten met de SDP-leiding op zijn contact 
met Lenin beriep , zou hij daarmee bij Wijnkoop nog 
heviger ergernis wekken . Er is echter alle reden om 
aan te nemen, dat Gorter hierbij niet door kleingees
tige intriges in een strijd om posities werd gedreven , 
maar dat hij op het dek van de trekschuit aan de ster
renhemel vooral historisch wijder vergezichten dan 
de nabije modderige oevers zocht. 
Troelstra's verwijten werden allengs scherper: 'Wij 
zijn hier niet om elkaar lesjes te geven , maar na te 
gaan hoe de theorie in de praktijk moet worden over
gevoerd ' (1901) 'Gij monopoliseert het marxis
me ... Gij schoolmeestert niet alleen ons , maar ook de 
vakbeweging. Wij zijn geen kinderen , wij zitten niet 
voor u op de schoolbanken . .. De arbeiders moeten 
oppassen zich niet te laten flikflooien, op demagogi
sche wijze zich te laten gebruiken door personen die 
hen nodig hebben voor hun actie in de partij .' (1907) 
In een Tweede-Kamerdebat met De Savernin Loh
man distantieerde Troelstra de partij van Gorters aan 
Marx ontleende opvattingen over de moraal. 
Op het congres in Deventer in 1909 kwam het tot de 
confrontatie tussen Troelstra en de oppositie over het 
voortbestaan van De Tribune, die tot afsplitsing en 
oprichting van de SDP heeft geleid. Het jongste on
derzoek van deze' episode heeft de al langer bestaan
de indruk versterkt dat Gorter in dit conflict niet tot 
de scherpslijpers heeft behoord , maar er zich voor 
heeft ingespannen de eenheid met andere marxisten , 
onder wie Van der Goes en Wibaut, te bewaren , zo 
nodig ten koste van het voortbestaan van De Tribu
ne. 2 Hij moet teleurgesteld en enigszins tegen wil en 
dank voor het lidmaatschap van de SDP hebben ge
kozen en daarmee voor zijn eerste opsluiting in een 
verlammend , uitzichtloos sectarisme. 

Toen Gorter zich in 1914 met zijn nieuwe jonge ge
liefde uit de wereld had teruggetrokken in de Zwit
serse bergen , werd hij verrast door het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Na een moeilijke terugreis 
door Duitsland, werkte hij in het buiten het bloedbad 
gebleven vaderland meteen aan een rede over de op
stelling van de sociaal-democratie tegen de oorlog, 
die hij twee jaar eerder op een bijeenkomst van de 
Tweede Internationale niet had kunnen houden , om 
tot het vlammende pamflet Het imperialisme, de we
reldoorlog en de sociaal-democratie, dat door Lenin 
in het neutraal gebleven Zwitserland werd gelezen en 
hogelijk geprezen . 

In eigen land werden Gorters visioenen over de ko
mende gang der geschiedenis minder warm onthaald. 
'Men zal ons vergeven dat wij met ons land zo goed als 
geen rekening houden', veronderstelde hij in De 
Nieuwe Tijd. 
'Nu alle polders zijn ondergelopen en alleen onze ei
gene drooggebleven is , stelt Gorter voor terwille van 
de "gelijkheid" ook maar de eigen dijk door te ste
ken', hoonde J . Saks verontwaardigd. 
In Liedjes, Deel 1I, Bij het komen van revolutie, Bij 
het hooren van de revolutie in de verte, laat Gorter zijn 
gemoedstoestand kennen: 
Maar nu hijgt gij 
Daar in de verte. 
Achter bloedige sluiers, 
Ver achter sombere buien 
Van wolken, goudgeel gesternte, 
Heerlijke, stijgt gij. 

Om Bij het hooren van den strijd in de verte te laten 
weten: 
En ik hier in eenzame stilte, 
Levende laag aan Uw voeten, 
Zie Uwe hooge gestalte, 
En hoor de verre gevechten, 
En stort mij in Uw lichten 
Om mij in U te ontmoeten. 

Ook de oktoberrevolutie in Rusland in 1917 verrast 
hem als hij in Zwitserland is. Hij begint onmiddellijk 
aan zijn brochure De Wereldrevolutie, opgedragen 
aan Lenin , schrijft de leider van de bolsjewiki geluk
wensen en stelt zich beschikbaar voor steunverlening. 
Diep in de bron 
Viel nu eind'lijk de zon, 
En de bron steeg ten hemel. 

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog zagen 
velen in de Russische revolutie de voorbode van de 
ware proletarische revolutie in de hooggeïndustriali
seerde landen van West-Europa en Noord-Amerika . 
'Er is in oktober 1918 véél gewacht , door miljoenen 
mensen: op eten , op vrede , op bericht van hun zoon , 
op nieuws . Maar niemand heeft als Gorter zo abso
luut gewacht op het Absoluut Nieuwe' , meent Stuive
ling. Het verdiepte zijn conflicten met de SDP-Ieiding 
die hij al vaak had verweten tijdens de Eerste We
reldoorlog een Entente-gezinde , anti-Duitse in plaats 
van algemeen anti-imperialistische houding in te ne
men ; voor hem was een socialistische omwenteling in 
Duitsland de kern en de grond van die in alle andere 
landen . 
De Liagre Böhl geeft een prachtig voorbeeld van 
Gorters intense belangstelling voor de wereldsituatie 
maar ook van de aard van zijn verre bemoeienissen 
ermee , als hij schrijft hoe Gorter begin 1918, lave
rend tussen diverse standpunten de enkele honder
den leden sterke SDP, 'een enigszins ingewikkelde en 
utopische tactiek ontwierp, die de bolsjewieken zijns 
inziens moesten volgen: enerzijds moesten zij Duits
land verdrijven uit Polen en de Baltische landen , an
derzijds moesten zij, om het Entente-imperialisme 
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niet in de kaart te spelen , zich ervoor hoeden om de 
grenzen van het Duitse Rijk te overschrijden. De 
werkelijkheid aan het oostelijk front wees intussen 
heel anders uit . Op de dag dat Gorter dit artikel 
schreef, gingen niet de Russen maar de Duitsers in de 
aanval ... en begon de opmars van de Duitse en de 
Oostenrijkse troepen, dwars door de Russische linies 
heen, in de richting van Petrograd. Voor Gorter , die 
nog steeds hoopte dat de Oktober-revolutie enig re
volutionair sentiment had gewekt bij het proletariaat 
dat de legers van het Duitse Rijk bemande , beteken
de dit een zware slag. Zijn reactie op deze gebeurte
nis is bewaard gebleven in een brief. .. : 'En dat doen 
de Duitse arbeiders! De Duitse arbeiders van wie Marx 
in 1848 al dacht dat zij de voorlopers zouden zijn der 
algemeene revolutie. De Duitse arbeiders smoren nu 
de Russische revolutie. Je begrijpt hoe verpletterend dit 
voor mij was' . 
Op 1 maart dicteerden de Duitse generaals de rege
ring van Lenin het vredesverdrag van Brest-Litowsk. 
Gorters inmiddels achterhaalde artikel over de door 
hem aanbevolen revolutionaire bolsjewistische tac
tiek, Proletarisch wapengeweld, werd door de redac
tie van De Tribune drie weken na dato afgedrukt. 
Tijdens de 'revolutie' -poging van Troelstra in novem
ber 1918 in Nederland , bevond Gorter zich in Berlijn, 
waar zijn moeder en zijn zuster woonden en hij zijn 
54ste verjaardag vierde. Hij was er getuige van de re
volutionaire woelingen tijdens de eerste weken van 
de Republiek, meed er het contact met de 'opportu
nist' Kautsky , in wiens gezin hij bij eerdere bezoeken 
aan de Duitse hoofdstad herhaaldelijk had vertoefd, 
en zocht het met Rosa Luxemburg en Karl Lieb
knecht, de 'ware' revolutionairen. 
Als hij begin december in Amsterdam is terugge
keerd, lopen zijn conflicten met de SDP-leiding al 
spoedig uit op een volledige breuk. Geen van de be
schouwingen over de internationale situatie die hij 
De Tribune toezond bleek te zijn geplaatst, een voor
stel om regelmatig overzichten voor de partijkrant te 
schrijven wordt niet eens in behandeling genomen. 

Voor de Russische revolutie waren in de gehele inter
nationale socialistische beweging alleen de aanhan
gers van Lenin en de Tribunisten in ons land organisa
torisch losgeraakt van de sociaal-democratie, zij het 
om verschillende redenen, en in afzonderlijke revolu
tionair-marxistische partijtjes beland. Van de contac
ten die op grond van dit feit tot stand kwamen, werd 
tijdens de geboorte van de Sowjet-macht door beide 
groeperingen , opnieuw om verschillende redenen , 
veel ophef gemaakt. 
Alleen tegen die achtergrond kunnen de aanvanke
lijk warme bejegeningen wederzijds worden begre
pen tussen twee zo verschillend geaarde en in de 
maatschappelijke realiteit staande figuren als Gorter 
en Lenin. In de revolutionaire praktijk bleek hun po
litieke verwantschap zeer tijdelijk; de snel groeiende 
meningsverschillen over 'het pacteren' met de agra
riërs en de middenstand, over de vakbeweging en het 
parlement en over de koers van en de zeggenschap in 
de internationale, hadden alle als belangrijke achter-
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grond Gorters besef van de grote verschillen tussen 
Oost- en West-Europa. 
Theoretisch zijn op dit punt de ideeën van Anton 
Pannekoek, een Nederlandse marxist die politiek 
voornamelijk in Duitsland actief is geweest , van meer 
gewicht dan die van Gorter , die veel aan diens opvat
tingen heeft ontleend. Maar de polemieken tussen 
hen en Lenin hebben door de actuele crisis in het leni
nisme in de Westeuropese communistische partijen , 
en zeker in de CPN, te zeer gewonnen aan betekenis 
om binnen een bestek als dit aandacht te geven. 
Spoedig vervreemd van de Russische communisten 
en hun Sowjetmacht en de Tribunisten was Gorter 
nog enige tijd actief in de Kommunistische Arbeiter 
Partei in Duitsland, die zich van de op Moskou geo
riënteerde KPD had afgescheiden maar evenmin iets 
noemenswaards tot stand wist te brengen . 

In Liedjes, Deel 111, Bij de nederlaag der revolutie, uit 
Gorter zijn vertwijfeling in welhaast identieke verzen 
opgedragen aan de vrijwel identieke beelden van zijn 
revolutionaire helden. 
Gij stierft, Waardoor? Vermoord door 't Kapitaal, 
Maar ook door de arbeiders die u verlieten. 
Die u alleen met uwe vijanden lieten 
En niet luisterden naar uw hooge taal. 

Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg: 
Uw liefde stierf, omdat zij werd verlaten 
Door de Duitsche arbeiders, die Uw liefde haatten. 

Lenin: 
Uw liefde stief. Omdat gij werd verlaten 
Door de arbeiders Europa's, die uw liefde haatten. 

De honderdduizenden arbeiders , die tussen 1917 en 
nu hun leven gaven voor het communisme 
Uw liefde stierf, omdat zij werd verlaten, 
Door de millioenen arbeiders der wereld, die 
uw liefde haatten. 

Wat Gorter betrof: 
Ik sta in den avond 
Op de rand van een afgrond 
En schouw in het Heelal -
Niets was, niets is, niets zal. 

Gorter waardeerde in Lenin aanvankelijk niet alleen 
diens marxistische orthodoxie tegen 'het opportunis
me' van de sociaal-democratie, maar waarschijnlijk 
meer dan wat ook diens opvattingen over de nood
zaak van een kleine , maar reine en kristalklare voor
hoedepartij . Hij heeft nooit het opportunisme in de 
tacticus Lenin herkend . 

Voor Lenin was de leuze 'alle macht aan de raden' 
(Sowjets) in 1917 een van de manoeuvres in de strijd 
die alle macht aan de partij moest brengen , voor Gor
ter echter was dit het verlossende idee , de enig denk
bare grondslag voor het wereldsocialisme, waarvan 
hij droomde, en later, nadat hij zich na de teleurstel
lingen en nederlagen uit het politieke leven terug-
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trok, zelfs het laatste verblindende visioen van de toe
komst dat hij dichtte: De Arbeidersraad. 
Niet alleen Lenin, ook Rosa Luxemburg en Karl 
Liebknecht hebben de idee van de macht aan de ar
beidersraden laten varen, toen deze oer-Russische 
politieke organisatievorm in het Duitsland van 1918 
geen weerklank vond; het feit dat zij het op dat punt 
tijdens een stemming op het oprichtingscongres van 
de KPD , met de andere politiek ervarener partijge
noten aflegden tegen een meerderheid van nieuwko
mers en heethoofden, voor wie niets radicaal genoeg 
was, wordt in het gebruikelijke oordeel over 'het ver
raad' van de Duitse sociaal-democratie tijdens de re
volutie van 1918 in Berlijn al te gemakkelijk over het 
hoofd gezien. 
Gorter echter, die altijd de rechte lijn naar het zuive
re beeld zocht, en als hij die dacht te hebben gevon
den er zich met zijn hele ziel en zaligheid aan ver
plichtte, die zelden de kunst verstond om- of zelfs te
rugtrekkende bewegingen te maken, zonder welke in 
de politiek zelden enig resultaat wordt bereikt, 
klampte zich voor altijd vast aan het idee van een ra
dencommunisme. 
Uiteindelijk kwam hij terecht in de Kommunistische 
Arbeiders Partij in Nederland , een secte die in haar 
beste tijd tweehonderd leden telde en, enkele door 
idealisme gedrevenen niet te na gesproken, voorna
melijk werd bevolkt door intolerante, geborneerde 
figuren die zich nog enige jaren van elkaar zijn blijven 
afsplitsen. 

Ooit antwoordde Herman Gorter zijn bezorgde moe
der: 'het is gek, ik houd van alle menschen bijna, als ik 
over ze denk, dat komt dan zijn ze mijn eigendom, 
mijn denkbeeldige menschen, maar in werkelijkheid 
vervelen ze me vaak. Ach, alle liefde is voor denkbeel
den, dat kan niet anders. ' 
Bij de liefde voor denkbeelden bleef het. De Liedjes 
laten er na de leegte van het heelal geen twijfel over: 
En zij snelde naar mij toe, mijn Geliefde' 

En zij snelde naar mij toe, mijn Moeder, 
Die altijd was mijn Behoeder, 

'Mijn Dichter, - haast al te weeke! -
Ik was de Idee der arbeiders, 
Ik was de Idee van de strijders . 
Als Idee ben ik gestorven, 
Maar ik heb hooger leven verworven. 
Ik leef nu in de arbeiders zelve. 
Ik leef in die wondere zaden, 
De groote, de trotsche Arbeiders-Raden. 
Word één met hen 

Het laatste vers, de droom van de verlossing: 
En in mijn diep in donkre voor der aarde staan 
Voel ik mij zelf, Geliefde, en Menschheid overgaan 
In elkander, en Eén worden, met het Heelal, 
En daarin, ja daarmee, worden één licht kristal, 

Bij Gorters dood in 1927 oordeelde Ankersmit in De 
Socialistische Gids: 'Hij ging in de arbeidersbeweging 

niet uit liefde voor de bestaande arbeiders, voor de 
bestaande arbeidersbeweging, maar uit liefde voor de 
gedachte arbeiders, voor de gedachte arbeidersbewe
ging, zoals die als droom in hem leefde ... Het kon niet 
anders dan een teleurstelling worden, voor hem zelve 
evenzeer als voor de arbeidersbeweging, die hem met 
zoo eindeloze hoop had ingehaald ... Het was een ver
voerende droom, die hij zich gemaakt had, die droom 
van zijn ideale arbeidersbeweging, en duizenden 
heeft hij een tijd lang met zijn poëtische droom mede 
vervoerd dat het een geluk in hun donkere leven was. 
Maar zoodra die droom botste op de gansch andere 
werkelijkheid, moest hij breken. De dichter beleefde 
de droom, maar de arbeidersbeweging kon slechts 
tieren in de werkelijkheid.' 
Na de voortdurende ontgoocheling omtrent De Gro
te Omwenteling, waarnaar velen in het geteisterde 
Europa van de revolutiejaren na de Eerste Wereld
oorlog reikhalzend uitzagen, is de afkeer van nieuwe 
socialistische mythen en de behoefte aan praktische 
inzichten, die tot concrete stappen leiden naar een 
maatschappij waarin oorlogsgevaren en economische 
crises worden bedwongen, groter dan ooit. Er bevin
den zich onder de voorstanders van het socialisme te
genwoordig meer bedrogenen dan bevlogenen. 
In de meest recente beschouwing over zijn poezie 
meent Kruithof te zien 'wat de twee of vier Gorters 
gemeen hebben: het verlangen te verdwijnen, de 
mystiek, de wil deel uit te maken van iets groters, iets 
hogers, ten langen leste: zich niet meer als deel, als 
afzonderlijk 'ik', bewust te zijn ... Maar telkens stuit 
de dichter op het échec: de eenwording komt niet tot 
stand , en erger: het lukt hem niet eens te zeggen waar 
hij op mikt'. De dichter Hamelink, die Gorter vanwe
ge diens poëzie een groot hart toedraagt, acht juist 
het door en door aardse, 'diesseitige', het voornaam
ste kenmerk van Gorters eigen werk en de persoon 
niet vrij te pleiten van een groot tekort aan mensen
kennis en een zekere gespletenheid van het scherpe 
verstand en de sterke overgevoeligheid. 
Zeker is dat Gorter een diepe voor trok door de 
grond waarop de vaderlandse poezie en de politieke 
meningsvorming beide vrucht zouden moeten kun
nen dragen. Er woekert nogal wat onkruid in. Ook 
daarom kan het laatste woord over hem nog lang niet 
als gezegd worden beschouwd. 

Noten 
1. De citaten van J. Saks (ps. van P. Wiedijk) zijn ont

leend aan diens Socialistische opstellen, van J. de Kadt 
aan Herman Gorter: Neen en Ja (1947), van F. de Jong 
Edz. en Troelstra aan Acht over Gorter (1978) , van G. 
Stuiveling aan Willens en Wetens (1967), van H . de Liagre 
Böhl aan Herman Gorter (1973) , van J. Kruithof aan Vin
geroefeningen (1981) en van J . Hamelink, met diens toe
stemming, aan mondelinge uitlatingen. De laatste druk 
van Gorters Liedjes verscheen in 1981. 

2. Hans van Dijk: De ideologische en organisatorische as
pecten van het Tribune-conflict 1907-1909, Cahiers over 
de geschiedenis van de CPN nr. 7 (IPSO, september 
1982). 
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De toekomst van de vrije tijd 

In december 1982 werden 32 000 mensen in Neder
land werkloos. Tien jaar geleden zouden de voorpa
gina's van de dagbladen er vol mee staan , nu beperkt 
men zich tot een terloopse mededeling. In dit artikel 
wordt er vanuit gegaan dat de huidige economische 
stagnatie , die qua werkloosheidspeil de situatie van 
de jaren dertig al overtreft, nieuwe politieke vragen 
opwerpt die veel verder reiken dan hervatting van 
economische groei en werkgelegenheid . Niet alleen 
het vraagstuk van de verdeling van inkomen en macht 
maar ook de culturele gevolgen van het inkrimpende 
arbeidsbestel doen een beroep op ons politiek oplos
singsvermogen. Om tot een gepast antwoord te ko
men is er een visie nodig die verder reikt dan de dra
matische ontwikkeling van het moment. 
Het Haagse akkoord tussen vakbeweging en onder
nemers over werktijdverkorting is een nogal onver
wachte uitdrukking van een consensus die onder de 
druk van massawerkloosheid is gegroeid. De gedach
te om deze te bestrijden met een herverdeling van ar
beid en vrije tijd over de bevolking zal in de komende 
jaren waarschijnlijk voorop blijven staan , ondanks 
de tegenvallende ontwikkeling van het moment. Er is 
nauwelijks een andere oplossing voorstelbaar. Daar
mee zal onze vrije tijd , dat wil zeggen alle bezigheden 
buiten de sfeer van het produktieapparaat, toene
men. Mensen zullen méér behoeften , ambities en 
contacten in de vrije tijd tot ontplooiing brengen en 
daarmee de produktiesector een minder centrale po
sitie in het menselijke leven en de maatschappij verle
nen dan nu nog het geval is. Het probleem van de be
staanszekerheid zal opnieuw urgent naar voren ko
men, maar ook het vraagstuk van de sociale identiteit 
van het individu in de samenleving. Als we onze 
plaats in de maatschappij niet meer met een baan of 
een beroep kunnen aangeven , met welke eigenschap
pen of activiteiten dan wel? Deze culturele dimensie 
vormt de invalshoek van dit artikel. Sociaal-economi
sche verschijnselen zijn niet te begrijpen en te beïn
vloeden zonder kennis te hebben van hun subjectieve 
binnenkant. 

De verkorting van de arbeidstijd 
Er zijn op dit moment vrijwel geen 'deskundigen' 
meer die op korte termijn een afname van de werk
loosheid voorspellen. Een automatiseringsdeskundi
ge van de Duitse vakbeweging voorziet miljoenen 
nieuwe werklozen in de Bondsrepubliek als gevolg 
van de invoering van informatiesystemen. 1 De ar
beidsproduktiviteit bij Philips stijgt jaarlijks met tien 
procent, zodat zelfs met een omzetstijging van vier 
procent de werkgelegenheid nog afneemt. 2 Het enige 
waarop nog min of meer gehoopt wordt is dat de 
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werkloosheidsstijging door een vraagscheppend be
leid en arbeidstijdverkorting wordt afgeremd. 
De verkorting van de arbeidstijd wordt op dit mo
ment naar voren gebracht als een instrumentele op
lossing voor de herverdeling van betaalde èn onbe
taalde arbeid. De centrale overeenkomst tussen 
werkgevers en vakbeweging laat zien dat er in korte 
tijd een sociale consensus is ontstaan over het feit dat 
arbeidstijdverkorting waarschijnlijk het enige middel 
is dat nog enigszins een dam kan opwerpen tegen de 
werkloosheid . 
Arbeidstijdverkorting is echter ook een structureel 
verschijnsel in een maatschappij met een stijgende 
arbeidsproduktiviteit . In de loop van deze eeuw vond 
er al een aanzienlijke daling plaats van de gemiddelde 
werktijd per persoon: in 1920 werd er (gemiddeld 
over de hele Nederlandse bevolking) veertig uur per 
week gewerkt , in 1980 was dat nog maar 12 uur. 3 

Maatregelen voor pensionering, de verlenging van de 
onderwijstijd en de vrije zaterdag hebben hier een 
belangrijke rol in gespeeld. Tegen deze historische 
achtergrond is het nu uitgesproken voornemen om 
tot arbeidstijdverkorting over te gaan in feite de 
voortzetting van een lange termijn-tendens , die op dit 
moment al veel grotere verschuivingen heeft opgele
verd dan die nu in de maak is. Het eindresultaat zal 
over een aantal jaren waarschijnlijk zichtbaar wor
den in een maatschappij waar de vrije tijd een over
heersende positie inneemt in het dagelijkse levenspa
troon. Dit betekent bepaald nog geen rozegeur en 
maneschijn: de inkomenspositie van de zogenaamde 
niet-actieven en hun maatschappelijke binding zullen 
minstens even knellende problemen blijven als ze nu 
al zijn . Vanuit een progressieve visie op de samenle
ving is het nodig om de toenemende vrije tijd als re
cent maatschappijk verschijnsel te benoemen als een 
politieke uitdaging. In een kapitalistische maatschap
pij functioneert de vrije tijd als een marge , waarbin
nen onbetaalde reproduktieve arbeid wordt verricht 
(vooral door vrouwen) en waarin de minder bruikba
re arbeidskrachten (ouderen , zieken) via sociale wet
geving opzij gezet kunnen worden. 
Vrije tijd kan echter ook als 'vrijheid' geïnterpre
teerd worden. De toename van produktiviteit ver
mindert de dwang tot het verrichten van noodzakelij
ke arbeid voor allerlei levensbehoeften. Mits eerlijk 
verdeeld kan de vrije tijd voor ieder individu de mo
gelijkheid vergroten om zich buiten de werksfeer om 
te ontplooien. Hobby's, culturele ontwikkeling en 
reizen zijn voorbeelden van zo'n verrijking. Dit soort 
bezigheden is de laatste jaren dan ook gegroeid. 
In een kapitalistische maatschappij heeft de vrije tijd 
eigenlijk beide kenmerken: isolement en dreigende 
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verpaupering van de niet-actieven, verdere ont
plooiing en blikverruiming voor de actieven die wèl 
over een aardig salaris en de mogelijkheid van vele 
contacten beschikken. Een socialistische interpreta
tie van de vrije tijd dient de emancipatorische moge
lijkheden ervan verder te verhelderen en toeganke
lijk te maken voor alle bevolkingsgroepen. Dit is ons 
verdere uitgangspunt. Het vinden van een maat
schappelijk aanvaardbare vorm voor de toegenomen 
en zich nog steeds uitbreidende vrije tijd is noodzake
lijk om in de onmiddellijke toekomst politiek nog te 
kunnen omgaan met het probleem van de werkloos
heid . 

De sfeer van de noodzaak en de sfeer van de autonomie 
André Gorz trekt in zijn boek Afscheid van het prole
tariaat een zeer radicale conclusie uit de door hem ge
signaleerde crisis in de kapitalistische economie èn in 
het marxisme. Hij is van mening dat het kapitalisme 
een arbeidersklasse heeft voortgebracht die te zeer 
gebonden is aan de kapitalistische produktiewijze om 
nog drager te kunnen zijn van een nieuwe maatschap
pij . Aan de macht gekomen zou ze haar positie van 
nieuwe elite tegenover de niet-actieven in de samen
leving slechts willen bevestigen door een versterking 
van het produktieapparaat en de bureaucratie . Het 
werkelijke perspectief voor een socialistische ontwik
keling ligt volgens Gorz ergens anders , namelijk in de 
uitbreiding van de 'sfeer van de autonomie'. Deze 
valt ongeveer samen met wat we eerder als vrije tijd 
bebben omschreven , dat wil zeggen alle tijd (en be
zigheden) die buiten het produktieproces plaatsvin
den. Gorz ziet in deze sfeer de mogelijkheid om naar 
eigen behoefte te produceren, zich te ontwikkelen, 
kinderen op te voeden en relaties met anderen te on
derhouden in een zelfstandig bepaalde , niet-ver
vreemde vorm. Naar zijn opvatting gaat de technolo
gische ontwikkeling min of meer onstuitbaar in de 
richting van een technocratisch produktie-apparaat . 
Dit apparaat , waartoe hij ook de overheid rekent, 
blijft buiten de individuen staan en probeert ze te ver
delen en te programmeren , onverschillig de mate van 
overheidsplanning of participatie van de arbeiders . 4 

Gorz' opvattingen zijn interessant omdat ze een nieu
we interpretatie geven van een actueel probleem en 
ook aansluiten bij huidige sociale bewegingen . 
Kraakpanden en MeMo-bedrijfjes kan men zien als 
pogingen om 'de autonome sfeer' daadwerkelijk ge
stalte te geven , buiten 'het apparaat' om . De aan
dacht ligt op zelfvoorziening, de kwaliteit van het 
produceren en consumeren en op onderlinge demo
cratische verhoudingen . Hier duikt al wel een pro
bleem op. Krakers en MeMo-ondernemers hebben 
meestal geen toegang tot de officiële circuits en be
schikken dus ook minder over geld , informatie en be
staanszekerheid. De 'sfeer van de autonomie' is op 
dit moment óók een marginale en daarom voor lang 
niet iedereen aantrekkelijk . Gorz onderkent dit. Vol
gens zijn analyse zuigt de 'sfeer van de noodzaak' (het 
technocratische apparaat) kapitaal , informatie en 
macht naar zich toe en drukt de - potentiële - sfeer 
van de autonomie in de marge van armoede en onze-

kerheid. Zijn conclusie is dan ook dat er een herver
deling van macht zal moeten plaatsvinden , vooral on
der invloed van de nieuwe 'autonome' bewegingen 
van de jaren tachtig (anti-kernenergie-, kraak-, en 
milieubeweging, vrouwenbeweging en kleinschalig
heidsgroepen in Nederland) . Deze belichamen nu al 
de mogelijke bevrijding die een versterking van de 
autonome sfeer met zich zou meel]rengen. In een eer
der commentaar op het boek vall Gorz waarschuwt 
Kalma 5 voor de wat simplificerende benadering van 
Gorz. Zijn benadering zou er toe kunnen leiden dat 
je de samenleving zou opsplitsen in een 'apparaat' en 
een autonome sfeer, waarbij de macht wel bij de eer
ste zou blijven. Het zou juist nodig zijn om de twee 
sferen met elkaar in verbinding te brengen. Met deze 
constatering zetten we onze gedachten gang voort. 
Het onderscheid tussen de sfeer van de noodzaak en 
de sfeer van de autonomie is zinnig, maar leidt al 
gauw tot een idealisering van de autonome sfeer. Het 
gaat erom de maatschappelijke en psychologische 
kwaliteiten van deze twee gebieden vast te stellen en 
de manier waarop ze zich met elkaar kunnen verhou
den. 

De scheiding tussen maatschappij en individu 
Macht is niet het enige dat het produktieapparaat 
(waartoe we dus ook de overheid rekenen) de hege
monie geeft over de maatschappelijke ontwikkeling. 
Er zijn diepere en meer historisch bepaalde oorzaken 
die bewerkstelligen dat het produktieapparaat een 
beheersende invloed heeft op de maatschappelijke 
ontwikkeling en de kwaliteit van het individuele le
ven. Door de geschiedenis heen is 'de zakelijke fac
tor' , het produceren, organiseren en verhandelen van 
goederen en diensten, een stuwend element geweest 
in de ontwikkeling van de maatschappij, méér dan 
oorlogen , liefde of kunst (levensaspecten die buiten 
de sfeer van het produktieapparaat vallen) . Dit dyna
mische , op groei gerichte karakter van het produktie
apparaat is na de industriële revolutie sterker gewor
den en heeft geleid tot een grootschalige en kosmopo
litische samenleving. De ontwikkeling van de zakelij
ke factor is bepaald niet alleen een zakelijk probleem 
- het is vervlochten met en bepalend voor talloze so
ciale en existentiële aspecten van het leven. Vroeger 
viel de zakelijke factor vrijwel samen met andere as
pecten van het menselijke leven: de produktie, het 
gezinsleven en de yorming van kinderen vonden 
plaats in kleine, meer geïsoleerde gemeenschappen. 
Door de dynamische ontwikkeling van het produktie
apparaat zijn al deze aspecten uit elkaar getrokken: 
het zakelijke leven voltrekt zich naast en vaak ge
scheiden van andere levensaspecten, zoals liefde en • 
persoonlijke ontwikkeling. Deze scheiding is een cul
tureel drama. Gezien de groei van het produktieap
paraat was ze kennelijk nodig om de produktiviteit te 
verhogen en de rijkdom te doen toenemen. Schaal
vergroting en de oriëntatie op een wereldmarkt zijn 
dynamische krachten gebleken . Maar in het levens
patroon van het individu is er een splitsing ontstaan in 
verschillende belevingswerelden , die elk gestuurd 
worden door verschillende externe processen, De za-
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kelijke factor, de sfeer van het produktieapparaat, 
belichaamt het patroon van maatschappelijke bindin
gen tussen mensen, anoniemer en grootschaliger dan 
vroeger het geval was. Daarnaast zijn er andere bele
vingswerelden, die van het gezin, de opleiding 
(school, universiteit), de individuele liefdesrelaties, 
de persoonlijke hobby's. De scheiding van deze ver
schillende belevingswerelden heeft uiteindelijk tot 
gevolg dat elk van deze werelden aan een zekere een
zijdigheid gaat lijden: het zakelijke leven is prestatie
gericht en emotioneel verschraald, het gezinsleven is 
geïsoleerd en weinig uitdagend voor prestaties, het 
liefdeleven is geïndividualiseerd en staat onder voort
durende dreiging van eenzaamheid . Elke belevings
wereld wordt op een heel eigen manier gekenmerkt 
door een zekere steriliteit omdat ze gescheiden is van 
de andere facetten van het menselijke· leven. 

Hier ligt de kern van dit betoog. Levensaspecten, die 
op zichzelf een verrijking van het menselijke leven 
kunnen zijn, worden juist verschraald en versnipperd 
wanneer ze elkaar niet kunnen stimuleren. Het posi
tieve van het zakelijke leven bestaat uit blikverrui
ming, de uitdaging om prestaties te leveren en zich 
verder te ontplooien, het onderhouden van contacten 
met allerlei individuen in een anonieme en daarvoor 
onverplichtende sfeer, die de mogelijkheid tot indivi
duele levenskeuzes in omgang met collega's biedt en 
het uitstippelen van een loopbaan mogelijk maakt. 
De steriliteit van het zakelijke leven komt tot uiting in 
prestatiezucht, geldingsdrang en onverschilligheid 
voor het bestaan van anderen. Dit dubbele beeld 
geldt ook voor de 'autonome sfeer' van Gorz. Zelfbe
paling, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en re
laties met anderen zijn verrijkende kenmerken. De 
steriliteit komt tot uiting in het gebrek aan externe 
uitdaging, het gevoel van machteloze afhankelijkheid 
ten opzichte van algemeen-maatschappelijke proces
sen ('de politiek', 'ze doen maar') en de ineenschrom
peling van het gezichtsveld tot nabije individuele re
laties. De uitdijende vrije tijd met toenemende mo
gelijkheden voor autonome activiteiten kan in een 
versnipperde samenleving dus juist een verarming 
zijn. Niet alleen de praktische maar ook de culturele 
dimensie bepaalt de menselijke waarde ervan. Daar
om zullen we deze nog wat verder uitdiepen. 

Publieke en private sfeer 
Richard Sennett heeft in zijn boek The Fait of Public 
Man een historische beschrijving gegeven die een 
psychologisch verschijnsel aan de gedachtengang toe
voegt. Volgens zijn interpretatie is er in de loop van 
de geschiedenis een verwijdering ontstaan tussen de 
publieke sfeer en de private sfeer. De publieke sfeer, 
de sociale omgang tussen individuen die geen intieme 
of familiale band met elkaar hadden, is geëvolueerd 
van een levendige wisselwerking tussen mensen in het 
openbaar, op straat, in taveernes en koffiehuizen, 
naar de afstandelijke en bureaucratische transacties 
zoals we die in het moderne stedelijke milieu gewend 
zijn. Tegelijk daarmee breidde de private sfeer zich 
enorm uit. De persoonlijke, vrije expressie van het 
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individu kwam veel meer op de voorgrond te staan. 
Sennett illustreert dit aan de hand van de functie van 
het toneel voor het publiek, dat hij als een graadme
ter voor het maatschappelijke leven beschouwt. In de 
tijd van Shakespeare was een toneelvoorstelling een 
soort publieke aangelegenheid, waarbij de inhoud 
van het stuk rechtstreeks verwees naar de situatie 
waarin de toeschouwers leefden. De laatsten reageer
den dan ook emotioneel ('have a good laugh, have a 
good cry') en participatief op het spel: soms werd er 
geroepen om herhaling van een bepaalde passage die 
het publiek in het bijzonder ontroerde. Kreten van 
woede en vreugde van zich met de spelers vereenzel
vigende toeschouwers waren gebruikelijk. Vanaf de 
negentiende eeuw verandert de functie van het to
neel. Het publiek wordt tot passieve toeschouwer van 
de voorstelling, die ook meer wordt gezien als een 
zelfonthulling van een uniek, persoonlijk gebeuren . 
De persoonlijkheid van de speler treedt meer naar 
voren , terwijl het publiek zich in stilte met de emoties 
op het toneel identificeerde. Geroep werd onbe
schaafd gevonden , omdat het de spelers in hun eigen
ste uitingen belemmerde. In de twintigste eeuw ver
sterkt deze tendens zich en gaat ook doordringen in 
andere maatschappelijke sectoren, zoals de politiek 
(zie het demagogische genie van Van Agt). 

De beschrijving van Sennett mondt uit in een actuele 
cultuurkritiek, waarbij hij spreekt viln een 'intimate 
vision of society': van de maatschappij wordt ver
wacht dat deze warmte , vertrouwen en open , indivi
duele expressie mogelijk maakt. Zo niet , dan trekt 
het individu zich teleurgesteld terug in zijn of haar 
privé-leven. Omdat maatschappelijke contacten hier 
lang niet altijd de gelegenheid voor bieden , is er spra
ke van een soort permanente teleurstelling: het per
soonlijke, intieme privé-leven wordt als veilig, warm 
en tolerant ervaren, 'de maatschappij' als koud en 
mechanisch. Belangrijk hierbij is dat het persoonlijke 
de maatstaf voor alles wordt: alleen het individuele 
levensperspectief is 'echt', kent emoties; het maat
schappelijke en politieke is saai , zakelijk, en behoort 
eigenlijk niet tot het authentieke menselijke leven. 6 

Zie hier de historische achtergrond van de 'ik-cul
tuur' , die in de analyse van Sennett een voorlopig 
hoogtepunt is in een lange termijn-ontwikkeling van 
intimisering van onze cultuur. 7 De 'ik-cultuur' is ook 
niet strikt nieuw. Al eerder in onze cultuurgeschiede
nis zijn er perioden geweest waarin de nadruk lag op 
de individuele, persoonlijke belevingswereld, zoals 
in de Romantiek , de 'l'art pour l'art'-stroming en in 
de opkomst van de moderne psychologische roman. 
Kenmerkend voor de ik-cultuur, in tegenstelling tot 
de eerdere perioden , is echter de benadrukking van 
ieders afzonderlijke verantwoordelijkheid voor de 
eigen levensloop tegen de achtergrond van een ano
nieme, grootstedelijke samenleving. Het leven is een 
wirwar van gebeurtenissen, relaties, onverwachte 
contacten en verborgen mogelijkheden, waarbinnen 
het individu in een moeizaam proces van vallen en op
staan, het steeds opnieuw doormaken van een leerza
me existentiële crisis , zijn of haar eigen route moet 
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vinden . Oude patronen en samenlevingsvormen bie
den vrijwel geen houvast meer, het gaat erom op je 
eigen, unieke manier je levensgeluk te zoeken. 
We willen nu even terugkeren naar het uitgangspunt 
van dit betoog, namelijk het zoeken naar de emanci
patorische mogelijkheden van de toenemende vrije 
tijd. Naar aanleiding van Gorz' stellingname hebben 
we geconstateerd dat in de moderne maatschappij de 
vrije tijd is afgesplitst van het zakelijke leven, waar
door deze lijdt aan gezichtsvernauwing en de moge
lijkheden die de maatschappij biedt te weinig worden 
benut. De analyse van Sennett en de beschrijving van 
de ik-cultuur voegt hier nog een dimensie aan toe: de 
ik-cultuur is de cultuur van de vrije tijd en van de 
ideologisering ervan. Het individuele levensperspec
tief wordt verabsoluteerd tot een 'intimate vision of 
society' (Sennett) : alleen individuele levenskeuzes en 
emoties hebben nog een existentiële betekenis, de 
verzakelijkte grootstedelijke maatschappij is een on
beïnvloedbare constante achtergrond die zelfs niet 
benoemd wordt. De ik-cultuur legt dus de rijkdom 
van de vrije tijd, de 'sfeer van de autonomie' bloot , 
maar heeft geen oog voor de maatschappelijke sterili
teit van deze belevingswereld . De rijkdom ervan, 
zoals die in de ik-cultuur verder ontplooid is en be
wust gecultiveerd , is de groei van het persoonlijke, de 
nuances en diepten van het gevoelsleven , het onbe
vangen en nieuwsgierig verkennen van de oneindige 
mogelijkheden aan relaties tussen mensen. De sterili
teit , zoals die in de ik-cultuur in zijn meest individua
listische vormen tot uitdrukking komt, wordt zicht
baar in emotionele crises en depressies van de uit tra
ditionele verbanden losgeraakte individuen , een be
nauwende eenzaamheid. 

Het recht op maatschappelijke participatie 
Het zou voor de hand liggen om in onze gedachten
gang nu maar op de conclusie af te stevenen dat de 
verschillende sferen , in de loop van onze geschiedenis 
uiteen gegroeid , nu weer in enigerlei vorm geïnte
greerd moeten worden. Hiermee zouden we kunnen 
terugkeren naar een vol geïntegreerd bestaan , waarin 
alle levensaspecten tot hun recht komen en elkaar sti
muleren. Er zijn vele gedachtenstromingen en sociale 
bewegingen die dit in de laatste honderdvijftig jaar 
gepoogd hebben , van de utopisch socialisten in de vo
rige eeuw via Frederik van Eeden tot sommige klein
schaligheidsgroepen in onze tijd. Pleidooien voor 
geïntegreerde leef- en werkgemeenschappen of voor 
intensivering van het stedelijke buurtleven lijken een 
logische reactie op de toenemende versnippering van 
het bestaan in verschillende belevingswerelden . De 
geschiedenis laat zich echter niet terugdraaien . On
danks alle kritiek op en eenzaamheid in de grootscha
lige en anonieme maatschappij van nu , is er geen 
sprake van een brede sociale beweging die daadwer
kelijk zou willen terugkeren naar oude verhoudingen 
- nog afgezien van de onmogelijkheid daarvan. Het 
zou ook in tegenspraak zijn met de verworvenheden 
die de ontwikkeling toch heeft opgeleverd en die in
middels al weer vanzelfsprekend zijn geworden. 
Het is in eerste instantie juister om met een eenvoudi-

ger uitspraak te beginnen: niet het bestaan van een 
zakelijke belevingswereld, de autonome sfeer of een 
ik-cultuur zijn als zodanig onwenselijk , maar meer 
hun onderling isolement. Dit isolement is het meest 
destructief wanneer de indeling in sferen zou samen
vallen met bepaalde bevolkingsgroepen , vooral met 
actieven en niet-actieven. De conclusie is dus dat elk 
individu in onze samenleving toegang zou moeten 
hebben tot verschillende sferen en daarmee tot ver
schillende levensdimensies. Dit noemen we het recht 
op maatschappelijke participatie. Met deze uitdruk
king willen we aangeven dat een progressieve oplos
sing van het probleem van de toenemende vrije tijd 
ligt in het scheppen van levensvormen waarin het in
dividu op verschillende manieren tegelijk partici
pieert in de maatschappij: via arbeid, opvoeding en 
een eigen invulling van de vrije tijd . Deze levensvor
men zijn niet vanzelf aanwezig . Op dit moment vol
trekt zich juist een ontwikkeling waarin de oude le
vensvormen die nog ten dele gekenmerkt worden 
door een veelzijdige participatie, zoals het gezin of 
organisaties met een levensbeschouwelijke achter
grond , afbrokkelen terwijl nieuwe levensvormen 
(woongroep , LAT-relaties) voor het merendeel van 
de bevolking nog geen volwaardig alternatief zijn . 
Tegelijkertijd dreigen de verschillende sferen steeds 
verder uiteen te vallen, vooral door de splitsing tus
sen actieven en niet-actieven . Het grondrecht van het 
individu is echter de participatie in de maatschappij 
om de verschillende levensdimensies tot ontplooiing 
te kunnen brengen. De politieke uitdaging is om een 
levensvorm te vinden die zowel open staat voor nieu
we maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld 
door snel nieuwe technieken of methoden te benut
ten) , als ruimte biedt voor gezamenlijke intimiteit en 
strikt persoonlijke bezigheden (bijvoorbeeld opvoe
ding, hobby's) . In de laatste paragrafen zullen we na
gaan welke meer concrete vormen naar voren komen 
als reactie op deze uitdaging. 
Het nadenken over het scheppen van vormen voor 
maatschappelijk leven is altijd een onderstroom ge
weest in de socialistische beweging. Experimenten 
met communes en bedrijven in eigen beheer komen 
van tijd tot tijd terug, zij het als randverschijnsel van 
progressieve politiek. Ondanks de solidaire en collec
tivistische ideologie van links zijn de belangrijkste 
politieke activiteiten gericht geweest op het verbete
ren van individuele levensvoorwaarden: onderwijs, 
de loonhoogte , arbeidsvoorwaarden, sociale wetge
ving, goede en goedkope huisvesting en openbaar 
vervoer. Het geleidelijk verbeteren van deze levens
voorwaarden paste in en heeft bijgedragen tot de mo
derne, grootschalige maatschappij zoals we die in 
eerdere paragrafen beschreven . Daarmee is ook de 
individualisering versterkt en zijn verschillende 'sfe
ren' uiteengegroeid . Ten opzichte van deze ontwik
keling is de eis tot participatie in de maatschappij een 
omkering van de klassiek progressieve eis tot verbe
tering van levensvoorwaarden. Niet langer gaat het 
om maatschappelijk te realiseren voorwaarden voor 
individueel welzijn, maar om nieuwe, cultureel gede
finieerde levensvormen waar de verworven levens-
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voorwaarden ingepast moeten worden. Het gaat niet 
meer om de pragmatische afweging tussen de effecti
viteit van een liberaal versus een sociaal-democra
tisch beleid voor het scheppen van arbeidsplaatsen of 
woningen, maar om inhoudelijke keuzes voor vor
men van technologie en huisvesting. We zullen deze 
stelling verder toelichten aan de hand van enkele 
voorbeelden uit bepaalde sectoren. 

Nieuwe levensvormen 
Het sociaal-democratische denken over huisvesting 
en woningbouw heeft in de afgelopen tachtig jaar ver
schillende fasen doorlopen, die gekoppeld zijn aan de 
meningsvorming in de wereld van architecten en ste
debouwers. Omstreeks de eeuwwisseling werd het 
denken beheerst door de noodzaak van krotoprui
ming: klamme kelderwoningen en primitieve plag
genhutten werden als een maatschappelijke schande 
gezien, goede woningen met een ruime mate van 
licht- en luchttoetreding kregen hoge prioriteit. Deze 
gedachtengang leidde in Nederland tot de Woning
wet van 1901 en het oprichten van woningcorporaties 
die op dit moment een derde van het nationale wo
ningbestand beheren. De in deze sfeer gebouwde wij
ken worden gekenmerkt door de overheersing van de 
woonfunctie: groenvoorzieningen en winkels werden 
aangebracht ten dienste van de bewoners; handel en 
industrie kregen een aparte plaats op een bedrijfster
rein. Deze scheiding van functies zette na de oorlog 
versterkt door en zo ontstonden de monotone woon
wijken die karakteristiek zijn voor die periode. 
Met de komst van de stadsvernieuwing heeft tegelij
kertijd ook een nieuwe opvatting over bouwen en wo
nen zijn intrede gedaan. 'De compacte stad' is het 
nieuwe uitgangspunt voor de stedebouwers, vooral 
de progressieve. Nieuwe waarden worden bena
drukt: een afwisselend, stedelijk milieu met veel ver
schillende functies in een bepaald gebied, de leven
digheid van de straat, de plaats van voetganger en 
fietser in het verkeer, variatie in stijlen en ruimtes. 
De achterliggende gedachte is, dat niet alleen de wo
ning als zodanig bepalend is voor de kwaliteit van het 
leefmilieu maar ook de wijdere omgeving, die de mo
gelijkheid voor verschillende activiteiten moet bie
den. 
Uit deze historische schets blijkt dat er een accentver
schuiving heeft plaatsgevonden van de individuele 
woning naar de organisatie van het stedelijke milieu. 
Wanneer we de stad als een vorm van maatschappe
lijke organisatie beschouwen, dan zal duidelijk zijn 
dat de geschetste accentverschuiving impliciet een 
verschuiving in de richting van een andere levens
vorm veronderstelt en met zich kan meebrengen: 
minder nadruk op privacy en verzelfstandiging van 
het individu, meer aandacht voor ontmoetingsmoge
lijkheden en het delen van ruimtes en voorzieningen 
met anderen. 
Een dergelijke accentverschuiving valt ook waar te 
nemen in andere maatschappelijke bewegingen. De 
beweging tegen de kernenergie verzet zich tegen de 
afbraak van het milieu en het ontstaan van een 
'atoomstaat' , waarin kleine machtsgroepen op grond 
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van een specifieke technologie greep krijgen op grote 
kapitaalstromen. Uit de voorkeur voor 'alternatieve 
technologieën' van de anti-kernenergiebeweging 
blijkt het existentiële gehalte van hun programma: 
milieuvriendelijke produktie, wind- en zonneënergie 
respecteren het natuurlijke milieu en bieden vaak een 
rechtstreekse produktie-ervaring vanwege het direc
te contact met grondstoffen en produktiemiddelen. 
Ook in de vrouwenbeweging leven eisen aangaande 
de organisatie van de maatschappij (delen van werk, 
kinderdagverblijven, delen van huishoudelijke ar
beid) die erop wijzen dat het niet alleen gaat om het 
verdelen van onze rijkdommen ten behoeve van het 
vrouwelijke deel van de bevolking: het delen van ver
antwoordelijkheden en het benadrukken van de 
vrouwelijke kant van het mens-zijn, zijn eigenlijk exi
stentiële verlangens die voor vrouwen èn mannen op
gaan. 
Uit de geschetste voorbeelden blijkt dat er in de laat
ste jaren opvattingen zijn ontstaan, die in hun voor
keur voor bepaalde levensvormen daarmee ook ge
volgen hebben voor de organisatie van de wijdere sa
menleving. Als een rode draad loopt er een nieuwe 
norm door deze bewegingen, die ze niet praktisch 
maar wel existentieel verbindt. Gorz heeft deze on
der woorden gebracht met de term 'convivialiteit', 
een begrip dat hij aan Illich8 ontleent. Convivialiteit 
is het samenleven als norm, een kwaliteit van het le
ven die tot uitdrukking komt in het delen van activi
teiten, ervaringen en verantwoordelijkheden. Het 
begrip verwijst niet zozeer naar het terughalen van de 
knusse buurt of de dorpsgemeenschap, maar naar 
meer algemeen geldende samenlevingsvormen die 
ook in een grote stad denkbaar zijn (bijvoorbeeld de 
gezellige straat, een woongroep, een produktieco
operatie). Een dergelijke norm is kenmerkend voor 
veel nieuwe sociale bewegingen. Voor de politieke 
besluitvorming houdt dit in, dat het niet alleen meer 
gaat om de verdeling van inkomen, kennis en macht 
in de maatschappij, maar ook om het inspelen op en 
stimuleren van nieuwe vormen van samenleven. In de 
volgende paragraaf zullen we nagaan hoe de norm 
van convivialiteit in verband kan worden gebracht 
met het probleem van de groeiende vrije tijd. 

Convivialiteit en publieke context 
Met de toename van de vrije tijd, zoals die in de afge
lopen decennia al is gerealiseerd, wordt het werk rit
me minder overheersend in het dagelijkse levenspa
troon van miljoenen mensen. Er ontstaat de moge
lijkheid om een deel van de tijd naar eigen voorkeur 
in te vullen. Deze autonomie kan makkelijk leiden 
tot een isolement wanneer er geen sprake meer is van 
een werksituatie die een vanzelfsprekende relatie 
met de grotere verbanden in de maatschappij in stand 
houdt. Isolement kan uitmonden in ervaringsarmoe
de en eenzaamheid, ook al wordt die in de vorm van 
een ik-cultuur intensief beleefd. Het ziet er naar uit 
dat in de nabije toekomst een verdere uitbreiding van 
de vrije tijd te verwachten is, in de vorm van werk
loosheid, werktijdverkorting, deeltijdbanen en ver
vroegde uittreding. Daarmee zal de behoefte aan 



te 
re 
tg 
a: 
ie 
:n 
c
n. 
Ie 
k, 
r
et 
et 
r
ie 
ti
p-

It
r
e
a
le 
;h 
n
t', 
:it 
e
ri
et 
je 
ar 
ie 
je 
o
or 
ke 
er 
,ht 
en 
de 
'm 
;ht 

,e-
it
a
e
ur 
~n 

an 
;ie 
:1d 
e
an 
IÎt 
an 
k
:r
an 

conviviale levensvormen voortdurend toenemen: de 
werksituatie en het gezin zullen blijvend tekortschie
ten in hun mogelijkheid om mensen in verschillende 
levensdimensies ontplooiing te bieden . 
Welke conviviale levensvormen kunnen we verwach
ten? In de vorige paragraaf werden al de herwaarde
ring van het stedelijke milieu en milieuvriendelijke 
bedrijvigheid genoemd: situaties waarin mensen acti
viteiten , ervaringen en verantwoordelijkheden delen 
om verschillende levensdimensies te kunnen ontwik
kelen. Kenmerkend voor een conviviale levensvorm 
is - naar onze definitie - de combinatie van intimi
teit en openheid voor de 'grote ' maatschappij . Een 
straat , een groep of een gezamenlijke activiteit heeft 
iets bekends , vertrouwds, zodat er erkenning en 
waardering is voor de uiting van het persoonlijke ge
voelsleven. Deze ruimte voor intimiteit heeft echter 
- anders dan in een gezin of in liefdesrelaties - een 
overgang naar extern gerichte , maatschappelijk be
paalde activiteiten . Dit laatste noemen we de 'publie
ke context' van een conviviale levensvorm, de zake
lijke dimensie van een situatie of een activiteit die een 
eigen kracht heeft ten opzichte van de persoonlijke 
motieven van de deelnemers omdat deze dimensie af
hankelijk is van externe , maatschappelijke omstan
digheden. 
Patiëntenverenigingen zijn een voorbeeld van zo'n 
levensvorm. Deze organisaties van vrijwilligers rich
ten zich op een extern doel: het bewaken van de kwa
liteit en mensgerichtheid van de gezondheidszorg. 
Tegelijkertijd heeft de deelname aan een patiënten
vereniging een persoonlijk karakter, omdat de moti
vatie om mee te doen vaak geworteld is in de persoon
lijke behandelingservaring van de betrokkene. Dit 
laatste komt ook ter sprake in dergelijke groepen, die 
daardoor méér zijn dan een traditionele verenigings
activiteit: de emotionele binding met het thema van 
de groep is intenser. 
Ook allerlei vormen van 'centraal wonen' kunnen ge
zien worden als een conviviale wijze van leven . In dit 
verband bedoelen we niet zozeer woongroepen (waar 
soms de groepsintimiteit vrij sterk op de voorgrond 
staat), maar meer een groep woningen rond gemeen
schappelijke voorzieningen (keuken , wasruimte , 
ontmoetingsruimte, kinderverblijven). Het beheer 
van de gezamenlijke voorzieningen vormt een zake
lijke dimensie in het geheel , die verplichtingen schept 
en externe contacten met leveranciers , scholen en 
dergelijke met zich meebrengt. 
In de laatste jaren zijn er vele vormen van conviviali
teit opgekomen die ten dele vervangend zijn voor het 
gezin en het gebruikelijke verenigingsleven . Politie
ke activiteiten , meedoen met een buurtgroep, water
sport en een computer-hobbyclub zijn andere voor
beelden. Kenmerkend is dus steeds het persoonlijke 
en het maatschappelijke karakter van de activiteit , 
die soms een fase betekent in de persoonlijke ontwik
keling van een deelnemer maar tegelijkertijd vol
doende vrijblijvend is om op een gewenst moment 
beëindiging mogelijk te maken. 
Bij een toename van de vrije tijd valt een uitbreiding 
van dit soort vormen te verwachten . In het bijzonder 

zullen die levensvormen naar voren komen, die werk 
kunnen vervangen. Bij een blijvend hoog niveau van 
werkloosheid zullen er activiteiten ontstaan die ge
richt zijn op het scheppen van produkten en diensten 
zonder dat deze tot een inkomen leiden, maar die wel 
voldoen aan de behoefte van de betrokkenen om pro
duktief bezig te zijn. Zo kan een amateurtoneelgroep 
op eigen initiatief een voorstelling brengen die in ver
schillende theaters een tiental keren wordt uitge
voerd . De verdiensten kunnen gebruikt worden om 
onkosten (decors) te dekken en een professionele re
gisseur in te huren . De groep biedt gezelligheid en 
persoonlijke ontplooiing op het vlak van de expres
sieve vaardigheden, waarbij de toneeltraining de 
deelnemers ook met elkaars individuele eigenaardig
heden kan confronteren. Dit laatste maakt een zeke
re sfeer van vertrouwen en psychologische veiligheid 
in de groep noodzakelijk. Tegelijkertijd is er de zake
lijke kant: voorstellingen moeten aan een redelijk 
kwaliteitsniveau voldoen om ze aantrekkelijk te ma
ken voor theaters en de financiën van de groep moe
ten in de gaten gehouden worden. Deze laatste pun
ten stellen bij tijd en wijle nieuwe eisen aan de ama
teurs , die ze vanuit zichzelf waarschijnlijk niet aan 
hun activiteit zouden stellen . Nieuwe ideeën en kwa
liteitsverbetering komen tot stand onder druk van 
buiten met handhaving van het vertrouwelijke kli
maat in de groep, dat moet voorkomen dat het leve
ren van prestaties teveel voorop komt te staan. 

Het scheppen van een publieke context 
In het begin van dit artikel hebben we als probleem 
gesteld dat de toename van de vrije tijd veel mensen 
de gelegenheid zal ontnemen via hun werk uitdagin
gen en contacten aan te gaan en hun sociale identiteit 
te bepalen. Autonome activiteiten in de vrije tijd 
kunnen deze leegte opvullen mits deze een raakvlak 
hebben met externe omstandigheden in de samenle
ving als geheel. Dit laatste hebben we een publieke 
context genoemd. Deze publieke context vormt het 
probleem van de komende jaren. Ontbreekt deze, of 
is ze slechts marginaal aanwezig , dan leidt autonome 
activiteit tot isolement en beperking van het blikveld . 
Het is te verwachten dat de vrije tijd als zodanig een 
reeks van autonome activiteiten mogelijk zal maken, 
vooral ook omdat er in de laatste decennia een breed 
aanbod van goedkope gereedschappen, apparaten , 
vervoer en communicatie is ontstaan. In welke rich
ting en met welke gevolgen deze autonome activitei
ten gestalte zullen krijgen is echter een andere zaak. 
Hier ligt een belangrijke politieke keuze, die we hier 
kort uitwerken. De hoofdkeuze heeft betrekking op 
de mate van openbaarheid van de publieke context. 
Computer-hobbyclubs en verenigingen van sportvlie
gers vormen publieke contexten voor de activiteiten 
van hun leden. Het zijn echter nauwelijks openbare 
activiteiten omdat er behoorlijke toegangsdrempels 
zijn in de vorm van veronderstelde vaardigheden (be
heersing van computerjargon , vliegbrevet) en kosten 
van apparatuur. Anders ligt dit bij plankzeilen, het 
gebruiken van 27 MC-zendontvangers en vissen. Er 
worden weinig vaardigheden vooraf als eis gesteld en 
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met de kosten valt het wel mee. Publieke contexten 
met een hoge mate van openbaarheid maken dus een 
massale en intensieve participatie mogelijk , zodat ve
len op deze manier een deel van hun sociale identiteit 
kunnen vormen. Deze identiteit wordt dus niet opge
bouwd op grond van unieke eigenschappen of activi
teiten , maar omdat men zich identificeert met een 
grotere groep die waardering en stimulansen ver
schaft. Hiermee krijgt het begrip openbaarheid ook 
nog een andere , ruimere betekenis: door een massale 
en intensieve participatie van velen aan een bepaalde 
activiteit neemt ook het aantal ideeën , initiatieven, 
deelbezigheden en gezichtspunten daarbij toe . De di
versiteit van meningen en variatie in bezigheden 
wordt vergroot, waardoor de uitdaging tot verdere 
ontwikkeling van het individu wordt versterkt. Een 
complexe omgeving prikkelt tot verkenning en leren . 
Een publieke context met een hoge mate van open
baarheid wordt dus gekenmerkt door lage toegangs
drempels en variatie van bezigheden . Dit zijn de fac
toren die kunnen voorkomen dat activiteiten in de 
vrije tijd geïsoleerd en verschraald blijven. Wat zijn 
nu politieke mogelijkheden om een dergelijke vorm 
van openbaarheid te versterken? In principe kan het 
antwoord eenvoudig zijn: door een koppeling van 
autonome activiteiten aan datgene wat we hiervoor 
hebben aangeduid als het produktieapparaat wordt 
bereikt dat er een raakvlak ontstaat met de meest dy
namische en grootschalige sector van de maatschap
pij. Dit kunnen we op de volgende manieren concre
tiseren: 
1. Door politiek beleid kan er een infrastructuur 
voor professionalistisch amateurisme worden gescha
pen . Computer-hobbyïsten kennen al het begrip 'pu
blic domain software' om programma's aan te duiden 
die vaak een professionele kwaliteit hebben , maar 
door particulieren of gebruikersgroepen voor een ge
ring bedrag worden verspreid onder de liefhebbers. 
Een databank met dezelfde toegankelijkheid als een 
openbare bibliotheek zou dit soort aanbiedingen een 
nog algemener karakter kunnen geven . Wanneer we 
even terugkeren naar ons voorbeeld van de amateur
toneelgroep dan kunnen we naar de mogelijkheid 
wijzen om een circuit van theaters te ontwikkelen 
waar amateurs makkelijk voorstel1ingen kunnen ge
ven. Vergelijkbare voorbeelden zijn te bedenken bij 
ateliers voor beeldende kunst of het stimuleren van 
de amateursportbeoefening. Waar het steeds om 
gaat, is dat de scheiding tussen professionele en ama
teuristische activiteiten wordt doorbroken door een 
infrastructuur die de amateurs de gelegenheid biedt 
voor een relatief laag bedrag in aanraking te komen 
met vele mogelijkheden. 
2. De overheid kan in dorpen en stedelijke wijken 
goedkope bedrijfsruimten ter beschikking stel1en 
waar hobbyïsten/ondernemers-in-spe een bedrijvig
heid kunnen beginnen . Dit kan zich beperken tot 
aangenaam tijdverdrijf, maar eventueel ook uit
groeien tot winstgevende of zelfs inkomensvormende 
ondernemingsactiviteiten. Door het aanbieden van 
een eenvoudig voorzieningenpakket (telefoon, admi
nistratie, datacommunicatie) kunnen participanten 
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voor verschi\lende kwaliteits- en kostenniveaus opte
reo. Het voorbeeld wordt gegeven door sommige be
drijven die hun timmer- of montagewerkplaats ter be
schikking stel1en aan hun personeel, waarbij al1een 
de kosten van het gebruik van gereedschap en van 
materialen in rekening worden gebracht. 

De economische dimensie 
Infrastructuur voor amateuristische activiteiten en 
goedkope bedrijfsruimte voor hobbyïsme zijn voor 
de hand liggende , aanschouwelijke instrumenten om 
de autonome activiteiten een plaats in de maatschap
pij te geven. Er blijft echter een economisch pro
bleem. Evenals in de jaren dertig bestaat er het risico 
dat dit soort activiteiten zich zal afspelen in een ver
pauperende marge , waar ze door concurrentieverval
sende bedrijvigheid nu nog renderende ondernemin
gen bergafwaarts zul1en helpen . Er zul1en maatrege
len nodig zijn om autonome activiteiten niet al1een 
sociaal-cultureel maar ook economisch een basis te 
geven. 
In de eerste plaats lijkt het niet verstandig om te gaan 
tornen aan het huidige vestigingsbeleid voor starten
de ondernemers. Inkomensvormende bedrijvigheid 
voor een commerciële markt is onontbeerlijk en mag 
niet worden bedreigd door beunhazerij . Daarnaast 
zijn er echter tal10ze activiteiten mogelijk die om di
verse redenen niet worden verricht door de commer
ciële sector. Natuur- en landschapsonderhoud richt 
zich op de bescherming van een col1ectief goed . 
Diensten voor lage inkomensgroepen (bejaarden) 
worden nu al door klussencol1ectieven verricht. Bij 
het opknappen van de eigen woning of bezigheden 
voor de buurt levert men produktie voor eigen con
sumptie ('prosumptie' volgens Tofler9). In een bro
chure Milieu en economie in de jaren '80 stelt het Lan
delijk Milieu Overleg voor dit soort activiteiten onder 
te brengen in een semicommerciële stichting, die 
hiervoor negentig procent van de uitkeringsbedragen 
voor de 'tewerkgestelde' baanlozen zou ontvangen 
van de Sociale Diensten. 10 Dit soort constructies zou 
- afgezien van vele praktische haken en ogen - ook 
een soort organisatorische inbedding van autonome 
activiteiten mogelijk maken . Maatschappelijk isole
ment zou op die manier kunnen worden voorkomen , 
ook omdat er mogelijkheden gecreëerd kunnen wor
den voor tussenstappen in de richting van meer com
merciële bedrijvigheid . Voorwaarde voor dit al1es is 
echter een behoorlijke bestaanszekerheid , het groot
ste probleem voor de komende jaren . Dit heeft al1es 
te maken met de werking van ons stelsel van sociale 
zekerheid , waaraan we tot slot nog aandacht zullen 
besteden. Hiervoor is gesteld dat de scheiding tussen 
vrije tijd en professionele produktie doorbroken zou 
moeten worden om een isolement en verschraling van 
de eerste tegen te gaan (wel1icht ook van de tweede) . 
Deze stel1ing heeft consequenties voor de structuur 
en de betaaibaarheid van het uitkeringsstelsel die we 
hier niet onbesproken wil1en laten . Daarbij sluiten 
we gemakshalve aan bij de nu op gang gebrachte dis
cussie in de Partij van de Arbeid over de verdeling en 
betaling van arbeid. 
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De keuze voor het recht op en de plicht tot arbeid van 
elk lid van de potentieel actieve bevolking zou een ri
goureuze arbeidstijdverkorting vereisen. Ook al lijkt 
dit een wenselijke politiek om de toegang van elk in
dividu tot verschillende levenssectoren open te hou
den , het is maar de vraag of dit afdoende zou zijn om 
de groei van de werkloosheid te stoppen . Er zouden 
grote groepen van de bevolking buiten het arbeids
proces blijven (al of niet gewild) , die in een onderge
privilegieerde positie terecht zouden komen. Kiezen 
voor een basisinkomen lijkt om andere redenen pro
blematisch: het sanctioneert de voortgaande uitstoot 
van arbeid en is waarschijnlijk op de lange duur niet 
betaalbaar. In beide gevallen blijft de tegenstelling 
tussen actieven en niet-actieven aanwezig in het na
deel van de laatste groep. 
Een andere benadering begint met de constatering 
dat autonome activiteit in vrije tijd (onbetaalde ar
beid in termen van de Resolutie Arbeid) wel degelijk 
een economische karakteristiek heeft: de kosten van 
het ter beschikking stellen van de arbeidskracht wor
den niet vergoed, de bijkomende kosten (reizen , ma
teriaal , gereedschap) vaak wel. Dit kan het uitgangs
punt zijn voor het omschrijven van een eigen econo
mische status van de autonome activiteit: men is af
hankelijk van een uitkering voorzover deze activiteit 
onvoldoende in het levensonderhoud voorziet. De 
vloeiende overgang van amateuristische naar profes
sionele activiteiten krijgt zo dus een financiële paral
lel: het inkomen wordt voor een groter deel uit deze 
activiteiten verkregen naar mate men erin slaagt door 
een geleidelijke professionalisering een hogere op
brengst te realiseren. Met een dergelijke formulering 
wordt erkend dat autonome activiteiten vaak ook hun 
produktieve kant hebben , ook al zullen ze het qua 
produktiviteit en toegevoegde waarde moeten afleg
gen tegen arbeid in het produktieapparaat. De con
structie is overigens niet zozeer een bedenksel als wel 
een schets van de functie die sociale uitkeringen in de 
praktijk geleidelijk lijken te krijgen. Ging het oor
spronkelijk alleen om het scheppen van bestaansze
kerheid op grond van een bureaucratische vaststel-

DEMOCRATIE IN DE PvdA 

In de serie WBS-cahiers is verschenen: 
G. Heyne den Bak: Democratie in problemen. Participatie en 
besluitvorming in de PvdA. Deventer, Kluwer, 1982, 122 
blz., prijs f 24,50. 

Wie organisatie zegt, zegt tendens tot oligarchie. Aldus de 
roemruchte 'ijzeren wet' van Roberto Michels. Sinds die tijd 
is de permanente spanning tussen het 'doelmatig' en 'demo
cratisch' functioneren van politieke partijen gemeengoed ge
worden. 
In deze publikatie belicht Gerard Heyne den Bak, oud-secre
taris van de Partij van de Arbeid, hoe deze problematiek in de 
PvdA vanaf de tweede helft van de jaren zestig tegemoet is 
getreden. Kenmerkend voor deze periode is de overgang van 

ling van de noodzaak daartoe, tegenwoordig wordt er 
vaker geëxperimenteerd met een valnetachtige con
structie, waarbij plaats is voor eigen initiatieven en 
activiteiten van de uitkeringstrekker. 
Essentieel is echter de flexibiliteit van het uitkerings
systeem. Om activiteiten van een uitkeringsafuanke
lijke die een uiteenlopende opbrengst opleveren mo
gelijk te maken, zouden er verschillende sprongen in 
de hoogte van de uitkering aangebracht moeten wor
den, afuankelijk van de mate waarin de verdiensten 
tot een redelijk peil moeten worden aangevuld. Het 
voordeel is dat er voortdurend mogelijkheden blijven 
om actief te blijven en eventueel zelfs weer in het pro
duktieapparaat terug te keren. 
Op deze manier liggen er mogelijkheden om de vrije 
tijd een volwaardige plaats te bezorgen in ons maat
schappelijk bestel. Het zal bitter nodig zijn. Wanneer 
we er niet in slagen de sector van autonome activiteit 
aan te laten sluiten op andere maatschappelijke sec
toren, dan zou ze zich wel eens als een bedreiging van 
grote verworvenheden kunnen manifesteren. 

Noten 
1. Zie : De Groene Amsterdammer van 8 december 1982. 
2. Deze cijfers worden genoemd door R. Spinosa, be

stuurslid van Philips, in de Volkskrant van 18 november 
1982. 

3. Bron : 20 jaar detailhandel in cijfers 1950-1970, Hoofd
bedrijfschap detailhandel. 

4. Gorz, A.: Afscheid van het proletariaat, Van Gennep 
Amsterdam , 1982. 

5. Kalma , P.: 'Het postsocialisme' , in: Socialisme en 
Democratie, nr. 9, september l~n:!U. 

6. Sennett , R .: The Fall of Public Man , Vintage Books, 
New Vork, 1977. 

7. In de Haagse Post van 22 december 1977 wordt een 
journalistieke beschrijving van het fenomeen 'ik-cul
tuur' gegeven die verschillende facetten van de toene
mende individualisering uitwerkt. 

8. IlIich, 1. : Naar een nieuwe levensstijl, Wereldvenster, 
Baarn, 1978. 

9. A. Tofler: The Third Wave, New Vork , 1980. 
10. Landelijk Milieu Overleg: Milieu en economie in de 

jaren '80, Utrecht , 1982. 

een representatief-elitair democratiemodel naar een demo- WBS-nieuws 
cratieopvatting waarin een actieve deelname van de leden 
voorop staat (participatiemodel). De bedoelde en vooral ook 
onbedoelde gevolgen van deze drastische verandering in den-
ken voor het intern functioneren van de PvdA staan in dit 
boekje centraal. Daarbij wordt ook uitdrukkelijk aandacht 
geschonken aan de politieke omgangsvormen in de PvdA, de 
zogeheten partij cultuur . 

Deze publikatie is te bestellen bij uitgeverij Kluwer (Libresso 
BV, postbus 23, 7400 GA Deventer. Tel.: 05700-91153) of 
door storting van het betreffende bedrag op postgironummer 
3479700 t.n.v. PvdA-pers, Amsterdam, onder vermelding 
van de titel. 
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Burgerlijke ongehoorzaamheid 

De partijraad van de PvdA heeft de wenselijkheid 
uitgesproken van een onderzoek naar de 'vormen, 
mogelijkheden en perspectieven van burgerlijke of 
bestuurlijke ongehoorzaamheid'. Niet genoemd is de 
toelaatbaarheid uit oogpunten van geldend recht, ge
rechtigheid en democratie. Blijkbaar is men ervan 
uitgegaan dat, als een vorm te vinden zou zijn, waar
bij het bereiken van welkome perspectieven mogelijk 
zou zijn, voor het overige geen bezwaren zouden 
kunnen bestaan. Er zal geen jurist zijn of hij zal me
nen dat zulke bezwaren in ieder geval in ogenschouw 
dienen te worden genomen, ongeacht hoe hij daar
over uiteindelijk zal oordelen. Men kan aannemen 
dat op het ogenblik met 'burgerlijke ongehoorzaam
heid' ongeveer wordt bedoeld wat een bevoegde 
schrijver in het Nederlands Juristenblad van 22 januari 
als het tegenwoordige spraakgebruik weergeeft: 'po
litiek gekleurde wetsovertredingen in groepsver
band'. Dit is een veel ruimere omschrijving dan 
Schuyt zo'n tien jaar geleden op het oog had toen hij 
het woord introduceerde, als de zuivere vertaling van 
de reeds in de VS gebruikelijke term 'civil disobe
diende'. Schuyt had het oog op acties, waarbij de ac
tievoerder, na uitputting van alle wettige middelen 
om zijn doel te bereiken of zijn mening ingang te 
doen vinden, zonder enig geweld zich welbewust 
blootstelt aan bestraffing. In de VS heeft het ver
schijnsel ten tijde van de oorlog in Vietnam zich mas
saal voorgedaan in de vorm van het openlijk verbran
den van de kaart waarmee men in actieve dienst werd 
geroepen. In ons land weet ik maar één zuiver geval: 
de Groningse professor, die met de grootste openlijk
heid de kreet 'Johnson moordenaar' deed weerklin
ken en de Justitie uitdaagde hem te vervolgen wegens 
belediging van een bevriend staatshoofd. Die vervol
ging is achterwege gebleven om redenen van oppor
tuniteit. Het gaat hier om gevallen die altijd hoge uit
zondering zullen zijn en waarvan ik me niet kan voor
stellen dat de partijraad een onderzoek de moeite 
waard zou hebben geacht. We mogen dus veilig aan
nemen dat hij heeft gedacht aan de gevallen, die val
len onder de zoveel ruimere definitie. Ik veronderstel 
overigens niet dat de partijraad heeft bedoeld zich bij 
voorbaat uit te spreken ten gunste van alles wat maar 
onder deze ruimere definitie valt. Het grote verschil 
tussen het oude, enge en het nieuwe, ruime begrip 
lijkt me dat acties van de eerste soort erop gericht zijn 
door het op zich nemen van een zeker martelaarschap 
de mensen tot nadenken te stemmen en zo een over
tuiging te verbreiden, die men voor juist houdt, ter
wijl de ruimere vorm de autoriteiten tot een andere 
gedragslijn wil brengen dan zij uit zichzelf juist zou
den achten. 
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Nu ben ik een van de heel weinige juristen van boven 
de vijftig die al meer dan tien jaren geleden in publi
katies heeft betoogd dat burgerlijke ongehoorzaam
heid, in de ruime betekenis (ik sprak destijds van 
'harde acties' , maar dat is ook geen goed woord; een 
actie kan hard zijn en toch wettig) onder omstandig
heden gerechtvaardigd kan zijn. Ik deed dat toen ik 
nog een functie bij de rechtspleging bekleedde. Of dit 
voldoende is om me te vrijwaren voor het verwijt van 
verstokt formalisme ('jouw rechtsorde is de mijne 
niet'), weet ik niet. In ieder geval ben ik dan een licht 
geval. 

Criteria 
Nu is het wel zo dat, als de partijraad ook de recht
vaardiging van burgerlijke ongehoorzaamheid aan de 
orde had gesteld, wij daarmee niet zo heel veel verder 
zouden zijn geweest. Men kan wel een aantal bijzon
derheden op een rijtje zetten, waarvan die rechtvaar
diging afhangt , maar die bijzonderheden staan in een 
verhouding van onderlinge spanning en het hangt 
daarom helemaal van het individuele geval af welke 
de sterkste zullen blijken. Ik geef hier zulk een rijtje 
om die spanning te laten zien, met het uitdrukkelijke 
voorbehoud dat men daaruit niet zal kunnen aflezen , 
wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Ik noem dan: 
1. Alle rechtmatige middelen moeten vergeefs zijn aan
gewend. 
2. Men moet eerlijk overtuigd zijn dat wat men wil be
reiken meer wenselijk is voor de samenleving als ge
heel dan dat wat men probeert tegen te houden. Dit is 
wel het meest kritieke punt. De democratische 
rechtsstaat is erop aangelegd dat de inhoud van de 
rechtsorde zal worden vastgesteld door discussie en 
stemming van hen die door de burgers daartoe zijn 
aangewezen en dat haar toepassing zal geschieden 
door rechters, waarvan de onpartijdigheid zoveel 
mogelijk is gewaarborgd. Dit doel wordt zeker niet 
verder bereikt dan tot op zekere hoogte. Kamerleden 
noch rechters beschikken over bovenmenselijke wijs
heid, noch worden zij geleid door een onfeilbaar 
rechtsgevoel. Maar het lijkt niet te ontkennen dat 
hun gezamenlijke oordeel veelzijdiger en hun onpar
tijdigheid groter is dan die van de onmiddellijk be
langhebbenden en zelfs dan van hen wier actie is inge
geven door een ideaal; ook idealisten staan bloot aan 
eenzijdigheid. Dit geldt vooral in deze tijd , waarin 
wel zeker is dat niemand helemaal zal ontkomen aan 
maatregelen die voor hem nadelig zijn. Zeker, de 
partijraad heeft natuurlijk gedacht aan maatregelen, 
waarbij die nadelen niet billijk verdeeld zijn. Maar 
gesteld dat onze partij weer eens in de regering komt, 
moeten we dan hetzelfde recht tot ongehoorzaam-
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heid toekennen aan hen, die zich dan tekort gedaan 
voelen? 
3. Aan personen of groepen personen die bij het con
flict niet betrokken zijn en die daarop ook geen in vloed 
kunnen uitoefenen, mag geen onevenredig groot na
deel worden berokkend. 
4. Het al dan niet gebruiken van geweld. Dit is niet 
zo'n eenvoudige kwestie als het lijkt. Aan de ene kant 
is het iemand beletten wat hij wil en mag, misschien 
zelfs verplicht is te doen niet zo heel veel beter dan 
geweld; men stelt de ander voor de keus om ófwel al 
te zien van wat zijn goed recht of zelfs zijn plicht is, 
ófwel van zijn kant geweld te gebruiken. Wanneer 
krakers de tenuitvoerlegging van een onherroepelij
ke rechterlijke beslissing - waartegen ze niet eens al
les hebben aangevoerd wat juridisch mogelijk was -
trachten te verhinderen door de toegang tot het ge
kraakte pand met onderstroom staande ijzeren bal
ken te versperren, dan is dit misschien geen geweld 
volgens het woordenboek, maar veel beter is het niet. 
Aan de andere kant is het denkbaar dat de dienaren 
van de overheid, die de ongehoorzaamheid de kop 
moeten indrukken, daarbij te ver gaan en wederrech
telijk lijf en goed van de ongehoorzamen aantasten 
en dan zijn die, zelfs volgens het Wetboek van Straf
recht , van hun kant gerechtigd dit zo nodig met ge
weid af te weren. 
5. De vraag of het voor de overheid zelfs maar moge
lijk is aan de grief toe te geven. Ook al weer een punt 
dat in deze tijd maar al te actueel is . Het is toch wel 
duidelijk dat ook een regering waarin onze partij gro
te invloed zou hebben er misschien niet aan zal kun
nen ontkomen maatregelen te nemen, waardoor gro
te groepen hard in hun belangen worden getroffen . 
De lasten die dit meebrengt moeten en kunnen an
ders worden verdeeld dan de tegenwoordige regering 
doet , maar het is de vraag of mensen die wij graag zou
den ontzien , helemaal buiten schot kunnen blijven. 

Gewetensvolle afweging 
Vijf belangrijke punten! Best mogelijk dat ik er nog 
over het hoofd zie; de maatschappelijke werkelijk
heid levert steeds weer verrassende aspecten op! 
Maar deze vijf omstandigheden zal ieder die denkt 
aan burgerlijke ongehoorzaamheid gewetensvol 
moeten afwegen. En dat afwegen kan niet anders ge
schieden dan met telkens de concrete situatie voor 
ogen waarom het in een gegeven geval gaat. Het is 
toch duidelijk dat elk van de gezichtspunten die ik 
hier op een rijtje heb gezet de ene keer een heel ander 
gewicht zal hebben dan de andere. Het maakt een 
reusachtig verschil of het bij punt 2 gaat om een klein 
geldelijk belang (al naar gelang het klein of groot is 
voor de betrokkenen!) dan wel om een levensbelang 
of een gewetenszaak. Punt 3, de nadelen voor buiten
staanders, kan zich in de meest uiteenlopende mate 
voordoen. Punt 4, het geweld (of de grote kans daar
op!) zal wel altijd een doorslaand nadeel zijn , behalve 
misschien in alleruiterste gevallen. Punt 5 tenslotte 
kan afweging vragen van een menigte factoren , dat 
zelfs voor hen die tot die afweging geroepen zijn soms 
te moeilijk is . Alles te zamen zou ik willen stellen dat 

burgerlijke ongehoorzaamheid slechts gerechtvaar
digd kan zijn, ofwel wanneer zij zo goed als onschade
lijk is (maar helpt ze dan?) Of wanneer de overheid 
ondragelijke nood veronachtzaamt of het geweten 
onaanvaardbaar geweld aandoet. De laatste twee 
mogelijkheden zullen in een democratie niet gauw 
voorkomen , maar onfeilbaar is ook een democratie 
niet. Gaat men verder, dan doet men niet alleen te
kort aan het beginsel van de rechtsstaat, een beginsel 
dat onze partij terecht met grote letters in haar vaan
del schrijft, maar loopt men ook grote kans onheil te 
veroorzaken dat zwaarder weegt dan het voordeel, 
dat men - misschien - zal bereiken. 
Ik schreef dat ik reeds jaren geleden burgerlijke on
gehoorzaamheid onder dergelijke beperkende voor
waarden heb verdedigd. Zijn er veel onder mijn me
de juristen die deze mening delen? Het is niet zo ge
makkelijk te zeggen. Naar buiten is het in ieder geval 
niet duidelijk gebleken. Ik ken maar twee rechterlij
ke uitspraken (de zaak van de Sosjale Joenit, die een 
meisje voor haar ouders en de politie had verborgen 
en die van het bezetten van het bureau van een In
specteur van de Volksgezondheid) en beide zijn in 
hogere instantie vernietigd. Toch zegt dit bepaald 
niet alles. Niet vervolgen door het Openbaar Minis
terie speelt in de tegenwoordige rechtshantering een 
grote rol en ongetwijfeld zijn er niet onbelangrijke 
gevallen van burgerlijke ongehoorzaamheid geweest, 
waarin strafvervolging zeker mogelijk is geweest, 
maar vermoedelijk terecht achterwege is gelaten. 
Toch vind ik het jammer dat er geen uitspraak in 
hoogste instantie bestaat , waarin de toelaatbaarheid 
onder omstandigheden uitdrukkelijk is erkend. De 
moeilijkheid is daarbij wel dat in de gevallen die zich 
hebben voorgedaan het verschijnsel van de 'escalatie' 
belet heeft het probleem in zijn zuiverheid te stellen. 

Bestuurlijke ongehoorzaamheid 
De uitspraak van de partijraad noemt naast de bur
gerlijke de bestuurlijke ongehoorzaamheid; een 
nieuw begrip, waarbij wij nog niet weten aan welke 
gevallen we daarbij precies moeten denken. Denken 
kan men aan met de wet of hogere voorschriften strij
dige besluiten van gemeentelijke of provinciale be
sturen , aan gedragingen van ambtenaren in strijd met 
hun bevoegdelijk opgelegde plichten, maar ook aan 
ongehoorzaamheid van militaire commandanten. Ik 
denk niet dat de partijraad deze laatste soort op het 
oog heeft gehad , maar voor een voorbeeld hoeft men 
maar een paar jaar in de tijd terug te gaan en zich niet 
verder in gedachten te verplaatsen dan naar een land 
dat niet te ver ligt voor veler vakantiereizen. Ik moet 
bekennen dat ik mij niet kan voorstellen dat bestuur
lijke ongehoorzaamheid ooit gerechtvaardigd kan 
zijn. Behalve de bezwaren van burgerlijke ongehoor
zaamheid heeft zij nog dit, dat het orgaan of de func
tionaris in kwestie zijn gezag gebruikt voor een doel 
waarvoor het hem niet gegeven is en dat , anders dan 
de gewone burger, met het risico van grotere of gerin
gere nadelen niet alleen voor hemzelf, maar ook voor 
de grotere of geringere groep waaraan hij zijn wil kan 
opleggen. 
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Signalementen 

Mitterrands defensiepolitiek 
Toen de Franse socialistische president Mitterrand 
onlangs, bij gelegenheid van het vijftienjarig bestaan 
van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag, in de 
Duitse Bondsdag een krachtig pleidooi hield voor het 
NAVO-dubbelbesluit en daarbij vooral nadruk legde 
op de noodzaak van plaatsing van middellange af
standsraketten om het internationaal militair even
wicht te herstellen, zullen niet alleen de voor hem 
verzamelde leden van de SPD-fractie zich ongemak
kelijk hebben gevoeld. Ook Nederlandse socialisten 
die, anders dan de SPD, zelfs vierkant tegen het dub
belbesluit gekant zijn, zullen in Mitterrands opstel
ling in deze kwestie (en ook in andere bijvoorbeeld de 
neutroriènbom) weinig reden tot opgewektheid zien. 

Er is ook altijd wat met die Fransen. Beginnen we net 
een beetje waardering te ontwikkelen voor de eigen
zinnige buitenlandse politiek die De GaulIe er op na 
hield (vooral om dat die begint te passen in de eigen, 
zich wijzigende opvattingen over de relatie Europa
Amerika) en dan komt daar Mitterrand die de gaullis
tische erfenis weer grotendeels over boord lijkt te 
gooien om zich, samen met het Amerika van Reagan, 
krachtig tegen de Sowjet-dreiging te weer te stellen. 
En dat is dan een politiek geestverwant. 
In een eerder signalement (SenD 12/82) is al gewezen 
op de mogelijke, in de opstelling van de Sowjet-Unie 
gelegen, motieven voor Mitterrands opmerkelijke 
coalitie met de Amerikanen. In een bijdrage aan het 
februarinummer van het theoretisch maandblad van 
de SPD, die Neue Gesellschaft, wijst de politicologe 
Françoise Sirjacques-Manfrass op een aantal geheel 
andere motieven voor de nieuwe Franse defensie- en 
veiligheidspolitiek. Zij komt daarbij tot de conclusie 
dat Mitterrands beleid, ondanks de schijn van het te
gendeel, veel gaullistischer is dan dat van zijn voor
ganger Giscard d' Estaing en dat aan zijn gedram over 
het verdwenen militair evenwicht meer een groeien
de angst voor een niet functionerende Amerikaanse 
nucleaire garantie voor Europa's veiligheid ten 
grondslag ligt dan een bijzondere obsessie voor Rus
sische SS-20's. 
Eerst wijst Sirjacques erop dat Mitterrands buiten
lands-politieke concepties vóór zijn verkiezing niet 
erg duidelijk waren. En dat geldt evenzeer voor zijn 
partij. Weliswaar had men zich in de loop der jaren 
zeventig verwijderd van het oorspronkelijke atlantis
me van de oude socialistische partij SFIO (waarin 
ook een eigen Frans kernwapen niet thuishoorde) en 
had men in grote trekken het bezit van een eigen nu
cleaire defensie aanvaard. Maar echte consensus 
hierover bestond geenszins. Zodat het op het congres 
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van 1978 vastgestelde programma hieromtrent eerder 
een respectabele poging tot een compromis tussen 
stromingen was dan een politiek bruikbaar beleids
program. Zo pleitte de linkervleugel CERES (net als 
de PCE) voor een soort nucleair bewapende neutrali
teit 'in alle richtingen', terwijl Robert Pontillon, de 
socialistische onderhandelaar bij de gesprekken met 
de communisten (in 1977) voor de vernieuwing van 
het in 1972 gesloten Programme Commun, meer de 
nadruk legde op de groeiende Sowjet-dreiging en op 
de noodzaak van een band met het westers bondge
nootschap. 
In de verkiezingsstrijd van 1981 speelden vragen van 
internationale veiligheid en van defensiepolitiek nau
welijks een rol. Des te verrassender was het dat de 
nieuwe Franse socialistische leiders zich onmiddellijk 
daarna op dit terrein begonnen te weren. Minister 
van buitenlandse zaken Cheysson reisde prompt af 
naar Washington en verklaarde dat de 'normalise
ring' ván de Frans-Russische betrekkingen zou afhan
gen van een terugtrekking van Sowjet-troepen uit 
Afghanistan. En onvermoeibaar wezen hij, Mitter
rand en premier Mauroy op de bedreiging die de SS-
20 raketten inhielden. De Sowjet-Unie bezat een 
overwicht in Europa; het duurde dan ook geruime 
tijd voor Mitterrand zich positief uitsprak over de te 
voeren onderhandelingen met de Sowjet-Unie - de 
andere kant van het NAVO-dubbelbesluit . In no
vember 1981 onderschreef Cheysson weliswaar het 
onderhandelingsbod van de Amerikanen , de nul-op
tie, maar de dag ervoor had Mitterrand nog luidkeels 
de Amerikaanse vastberadenheid om het militair 
evenwicht te herstellen geprezen. Tegelijk werd door 
de nieuwe regering , en in haar voetspoor ook door 
het grootste deel van de Franse pers - in het bijzon
der Le Monde -, fel uitgehaald naar 'neutralistische' 
en 'pacifistische' tendensen, vooral in de Bondsrepu
bliek. Weliswaar ziet Sirjacques voor dit alles wel en
kele binnenlands-politieke achtergronden die met 
het specifieke (socialistische) karakter van dit regime 
te maken hadden. Het gaat daarbij volgens haar 
vooral om de socialistische behoefte aan profilering 
vis à vis de communisten, terwijl ook de opneming 
van de PCF in de regering een reden heeft weggeno
men voor goede betrekkingen met de Sowjet-Unie -
Mitterrands voorgangers hadden vaak enige behoefte 
aan hulp van de Sowjet-Unie om de sterke PCF te 
'disciplineren' en te 'neutraliseren' . 
Maar toch komt deze verharding tegenover Moskou 
zo onverwacht, dat de vraag gesteld moet worden of 
nu slechts één, zij het belangrijke component in de 
door De GaulIe begonnen onafhankelijkheidspoli
tiek, te weten de 'bevoorrechte' relatie met de Sow
jet-Unie, aan zijn einde is gekomen, of dat het nu het 
gaullistische erfgoed van de onafhankelijkheidspoli
tiek zelf is, dat in Frage is gekomen. Gaat Mitterrand 
dan nog verder dan zijn voorganger Giscard, die on
danks een politiek van toenadering tot de NAVO en 
van verankering van Frankrijk in de westerse belan
gengemeenschap - onder andere tot uitdrukking ko
mend in de introductie van een 'oorlogsoptie' in de 
Franse strategische doctrine - toch de 'dialoog' met 
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de Sowjet-Unie en de 'détente' steeds had voortge
zet? 
De schijn bedriegt echter. Volgens Sirjacques ver
bergt zich achter de 'rugdekking' die Mitterrand het 
NAVO-dubbelbesluit biedt meer een teruggrijpen op 
strikt nationale belangen dan een terugkeer in de 
schoot van het atlantisme . 

Carterdoctrine 
Aan Mitterrands 'laat-gaullistische' veiligheidspoli
tiek liggen twee fundamentele 'momenten' van we
reldbetekenis ten grondslag, die elkaar wederzijds 
aanvullen en versterken . Enerzijds is er de toene
mende rivaliteit tussen de supermogendheden. An
derzijds neigen beide grote mogendheden ertoe, 
sinds nucleaire pariteit tussen hen is bereikt, een 
eventuele militaire confrontatie buiten het eigen 
grondgebied te houden. Verbandhoudend met de 
energiecrisis zijn de VS ertoe overgegaan hun 'vita 1 
interests' geografisch veel ruimer te definiëren , zeker 
nu ze de Sowjets ervan verdenken belangstelling te 
hebben voor het gebied van de Perzische Golf. De 
'Carter-doctrine' heeft de Amerikaanse bereidheid in 
die regio eventueel militair in te grijpen vastgelegd. 
Voor Europa kan deze herdefiniëring van de Ameri
kaanse mondiale strategie er echter toe leiden dat de 
belangrijkste verworvenheid van de ontspanningspo
litiek - de verstandhouding tussen de grootmachten 
om het Europees continent als terrein voor een con
frontatie uit te sluiten , zij het onder voortzetting er
van in 's werelds perifere gebieden - op het spel is 
komen te staan. Immers , het is bij een toenemende 
strijd om schaarse, vitale grondstoffen denkbaar dat 
de VS het gebied van de Perzische golf een grotere 
prioriteit in hun strategisch denken gaan geven dan 
West-Europa. Daarmee zou Europa tendentieel tot 
een perifere positie worden gedegradeerd en dus tot 
een mogelijke coulis van een 'twee-fronten-strategie' 
worden, dat wil zeggen als mogelijk tweede front fun
geren, om een 'eerste front' te 'ontlasten' respectie
velijk om de tegenstander daar te treffen 'waar hij 
zwakke kanten heeft' (zoals de Amerikaanse minister 
van defensie , Weinberger, het onlangs heeft geformu
leerd). Van een defensieve zou de NAVO daarmee 
tot een offensieve oriëntatie kunnen komen . Premier 
Mauroy: 'Het is goed voorstelbaar dat Europa voor 
de Verenigde Staten wel eens niets meer zou kunnen 
vertegenwoordigen dan één trede op de ladder van 
het geweld' . Deze ontwikkeling wordt versterkt door 
het gegeven dat met het bereiken van de (in de 
SALT-verdragen vastgelegde) nucleaire pariteit tus
sen de beide grote mogendheden , de Amerikaanse 
nucleaire garantie voor Europa nog fictiever is ge
worden dan hij in Franse ogen voordien al was. De 
mogelijkheid dat Europa een tweede front zou wor
den in een elders uitgebroken conflict staat namelijk 
in rechtstreekse tegenspraak met die Amerikaanse 
nucleaire garantie . De door NA VO-opperbevelheb
ber Rogers geprojecteerde oorlogsscenario's en de 
door president Reagan gedane uitingen over een mo
gelijke 'beperkte' oorlog in Europa vormen de ont-

kenning van de afschrikking, waarvan de nucleaire 
garantie het hart vormt. 
Sirjacques concludeert dan ook dat , meer dan de SS-
20's , het de afwezigheid van een Amerikaanse nu
cleaire garantie is die (in Franse ogen) in Europa het 
militair evenwicht verstoort. Voor zover de nieuwe 
Pershing lI 's en kruisraketten dus wapens zijn die 
precies genoeg zijn om 'counter force doelen' in de 
Sowjet-Unie te raken zonder die mogendheid tot een 
'strike back' te provoceren, zouden de in Europa ge
stationeerde maar onder Amerikaanse controle zijn
de middellange-afstandsraketten weer als afschrik
king geloofwaardig zijn. 
Bovendien acht Mitterrand de nucleaire afscherming 
van Frankrijks voortuin noodzakelijk. Om die reden 
is het militair potentieel in (en van) de Bondsrepu
bliek voor Frankrijk zeer welkom. Weliswaar mag, 
volgens Mitterrand , 'Duitsland niet een slagveld voor 
anderen worden', maar dat wil niet zeggen dat hij te 
porren zou zijn voor een atoomvrije zone in Midden
Europa (zoals Brandt wil) . Dat zou Frankrijk maar 
tot een frontstaat maken. 

Gijzelaar 
Sirjaques wijst vervolgens op de interne tegenstellin
gen in de redeneerwijze van de Franse socialisten. 
Immers, feitelijk zijn deze nieuwe middellange-af
standsraketten geen klassieke afschrikkingswapens 
- in de zin van oorlogsvoorkoming - maar middelen 
om een eventuele veldslag af te schrikken - afschrik
king als voor-nuclair concept dus. Het is moeilijk in te 
zien hoe de door premier Mauroy geconstateerde Eu
ropese gijze1aarsrol in de rivaliteit tussen de twee gro
te mogendheden te combineren is met de stationering 
van nucleaire wapens die niet tot de klassieke af
schrikking bijdragen en wier inzet aan een grote mo
gendheid voorbehouden blijft waarvan beweerd 
wordt dat haar belangen steeds minder stroken met 
die der Europeanen. Dat dan ook met deze raketten 
het 'ontkoppelingsgevaar' , dat wil zeggen het deficiet 
van de Amerikaanse nucleaire garantie, zou kunnen 
worden bezworen , is ook al niet houdbaar. Evenmin 
kan de France regering gelijktijdig de Europese gij ze
laarspositie in het Russisch-Amerikaanse wereldcon
flict afkeuren en tegelijk de Bondsrepubliek als haar 
bufferzone beschouwen en willen consolideren. De 
Fransen moeten niet proberen Europa uit die gij ze
lingsrol te 'definiëren' door de bewapeningsspiraal 
verder op te schroeven. Immers , daarvan kunnen uit
eindelijk alleen de Europeanen de dupe wor
den. 'Slechts met voortzetting van de ontspannings
politiek zijn de specifieke belangen van Europa het 
best gewaarborgd.' (mk) 

27 

socialisme en democratie 
nummer 3, 
maart 1983 



socialisme en democratie 
nummer 3, 
maart 1983 

Boeken 

Kwaliteit van de arbeid 
Frank Pieket bespreekt: 
Ruud Vreeman (red.): Kwaliteit van de arbeid in de 
Nederlandse industrie. SUN, Nijmegen, 1982. 

Het zal velen wellicht verbazen om in een periode van 
economische crisis, waarin honderdduizenden geen 
werk hebben, de aandacht te moeten richten op ver
betering van de kwaliteit van de arbeid. De kwaliteit 
van de arbeid, zo zullen zij zeggen, is een luxe ver
schijnsel, waarvoor nu geen geld beschikbaar is. 
De kwaliteit van de arbeid behoort met het milieube
heer, de ontwikkelingssamenwerking en het welzi jns
beleid tot de franje aan de verzorgingsstaat. De kwa
liteit van de arbeid is de zachte sector van het sociaal
economisch beleid. In zekere zin hebben zij, die in de 
eerste alinea hun mening herkennen gelijk. Kapitalis
me, economische crisis en arbeidskwaliteit vormen in 
veel opzichten een ongelukkige combinatie. En ook 
calvinistisch-cultureel is kwaliteit niet echt van be
lang: het gaat veel meer om het hebben (van betaald 
werk), dan om het (wel)zijn (in dat werk). Pas wan
neer men in voldoende mate betaald werk heeft, ont
staat er aandacht voor verbetering van de kwaliteit 
ervan: de lonen kunnen worden verhoogd, de om
standigheden verbeterd, de inhoud verbreed en me
dezeggenschap kan worden geboden. Maar breekt er 
weer een crisis uit, dan moet een en ander weer snel 
teruggeschroefd worden, als zijnde niet meer te ver
antwoorden luxe. 

De auteurs van de hier te bespreken verzameling arti
kelen wensen aan dat ·terugschroeven niet mee te 
werken. Integendeel: zij bepleiten een (voortgaande) 
verbetering van de arbeidskwaliteit. Daartoe voeren 
zij een aantal argumenten aan: de kwaliteit van de ar
beid is momenteel erg slecht en alleen daarom al 
dient naar verbetering gestreefd te worden. Daar
naast: kwaliteit van de arbeid staat niet los van kwan
titeit, het zijn de twee zijden van dezelfde medaille. 
Het eerstgenoemde argument wordt in een groot aan
tal artikelen beschreven: Vreeman biedt een over
zicht van de arbeidskwaliteit in een groot aantal be
drijfstakken, Van der Helm en Meyman rapporteren 
de resultaten van een onderzoek in een viertal indus
triële ondernemingen, Felser en Waieson beschrijven 
de uitkomst van een werkllemersonderzoek bij 
Hoechst in Vlissingen. Daarnaast constateert Ley
desdorff dat de vrouwen in de industrie er nog aan
zienlijk slechter aan toe zijn dan de mannen en stelt 
Sprenger vast dat Nederland met betrekking tot het 
realiseren van betaald educatief verlof de boot gemist 
lijkt te hebben. 
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Uit deze artikelen komt een uitgesproken somber 
beeld naar voren: zeer veel werknemers in de indus
trie werken onder slechte (soms gevaarlijke) arbeids
omstandigheden, hebben nauwelijks ontplooiings
mogelijkheden en hebben bovendien weinig te zeg
gen over hun werk. Gastarbeiders (waarvoor echter 
geen expliciete aandacht) en vrouwen (over wie van
zelfsprekend een - zij het nogal vrijblijvend - apart 
hoofdstuk) zijn er relatief het slechtst aan toe. 
De verwachtingen zijn evenmin gunstig. Ten gevolge 
van de afnemende werkgelegenheid, zo betoogt War
ning, wordt de kwaliteit van de arbeid bedreigd. De 
normbezetting neemt af, ploegen worden kleiner, de 
arbeidsbelasting neemt toe, er moet meer overwerk 
worden verricht en de rusttijden worden korter. Zo
nodig worden tijdelijke arbeidskrachten ingehuurd. 
Zo beschouwd zou verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid positieve gevolgen voor de omvang van de 
werkgelegenheid kunnen hebben. Aandacht voor de 
kwaliteit van de arbeid is dus nodig in verband met de 
slechte situatie en de zorgwekkende verwachtingen. 
De strijd ter verbetering van de kwaliteit van de ar
beid moet op twee niveaus gevoerd worden: op het 
niveau van de onderneming en op dat van de over
heid. Naar de mening van Christis staat de klassen
strijd op ondernemingsniveau centraal. Het manage
ment kiest een bepaalde produktietechniek en een 
zekere arbeidsorganisatie en daaruit resulteert een 
kwaliteit van de arbeid. Deze is dus expliciet niet het 
gevolg van onafwendbare technische factören, maar 
de resultante van een bewuste keuze van het manage
ment. Tegenover de kwaliteit van de arbeid staat het 
werknemersverzet , het verzet tegen de gemaakte 
keuze. Eén van de te hanteren middelen in de werk
nemersstrijd zou kunnen zijn het door Felser en Wa
leson beschreven werknemersonderzoek. Naast de 
strijd op ondernemingsniveau is er de strijd op het 
centrale niveau. 
Tot nu toe, zo analyseert Pot, is het overheidsbeleid 
met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid niet erg 
effectief gebleken: onsamenhangend, te algemeen en 
te veel gericht op de werkgeversbelangen. Hierin 
moet verandering komen, het beleid moet meer sa
menhang gaan vertonen, zowel tussen de verschillen
de beleidsterreinen (economisch, technologisch en 
sociaal), als tussen de verschillende dimensies van de 
kwaliteit van de arbeid. Bovendien moet het beleid 
meer specifiek worden, in de vorm van concrete re
gelgeving. En bovenal dient het beleid gepolitiseerd 
te worden, dat wil zeggen: er moet een keuze ge
maakt worden voor de zwakste partij, die van de 
werknemers. Deze suggesties worden uitgewerkt in 
de door Vreeman geschreven concept-nota van de In
dustriebond FNV, Naar volwaardig werk in de indus
trie, welke als laatste hoofdstuk is toegevoegd aan de
ze bundel. 
De nota is vooral gericht op de overheid. Zij moet, 
geïntegreerd in een plan, zorgen voor: 
1. specifieke wetgeving (met betrekking tot maxi
maal aanvaardbare hoeveelheden lawaai, trilling, 
straling, gevaarlijke stoffen, enzovoorts); 
2. een taakverandering van de Arbeidsinspectie en 
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onderzoeks- en voorlichtingsinstituten (als CCOZ en 
TNO), in die zin dat zij beter toegankelijk worden 
voor de werknemers en hun organisaties; 
3. instelling van een omvangrijk fonds ten behoeve 
van arbeidsplaatsenverbetering. 

Hiermee is in een notedop de inhoud van deze bundel 
weergegeven. Enkele artikelen bieden boeiende ge
zichtspunten (hierbij denk ik met name aan de bijdra
gen van Felser en Waleson , Christis en Sprenger, 
over respectievelijk werknemersonderzoek , de ar
beidsprocesbenadering en betaald educatief verlof) . 
Maar op twee belangrijke punten heb ik kritiek. Het 
betreft in de eerste plaats de definitie van het begrip 
'kwaliteit van de arbeid' en de gevolgen van die keuze 
en in de tweede plaats de positie van de werkgevers in 
de strijd ter verbetering van de kwaliteit van de ar
beid . 

Het begrip 'kwaliteit van de arbeid' wordt in de door 
Catz, Buitelaar en Vreeman geschreven inleiding ge
definieerd in een viertal dimensies , te weten de ar
beidsomstandigheden , de arbeidsvoorwaarden , de 
arbeidsinhoud en de arbeidsverhoudingen. 
Het heeft wel een aantal voordelen een zo ruime defi
nitie te hanteren. Het belangrijkste is wel dat de ver
schillende dimensies in de arbeidsbeleving geïnte
greerd worden ervaren . Tegelijkertijd levert een bre
de definitie echter een aantal ernstige onderzoeks
technische problemen op. Kwaliteit van de arbeid be
staat uit vier dimensies ; elke dimensie bestaat uit een 
aantal aspecten . Dat betekent dat op twee momenten 
een weging gehanteerd moet worden om een oordeel 
te kunnen geven over dé kwaliteit van de arbeids
plaats. Het oordeel over een arbeidsplaats die bestaat 
uit slecht betaald, vuil , monotoon en ondergeschikt 
werk , is niet moeilijk te geven , omdat op alle dimen
sies negatief wordt gescoord. Maar wat te zeggen van 
dezelfde arbeidsplaats , wanneer het verrichte werk 
wel goed wordt betaald , of juist zeer gevarieerd is? 
Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen en met de 
gevolgen ervan zijn onder andere de FNV-onderzoe
kers geconfronteerd , die het door Felser en Waleson 
beschreven werknemersonderzoek uitvoerden . Hun 
onderzoeksresultaten waren erg negatief. Dat stoor
de niet alleen de werkgever , maar ook een groot aan
tal werknemers , waaronder bondsleden . Zij vonden 
de gepubliceerde resultaten te negatief, omdat niet 
werd gerept over de ook bestaande positieve aspec
ten van het werk bij hun onderneming. Het resultaat 
was , dat het onderzoek niet meer onderwerp van een 
serieus gesprek met de werkgever kon zijn . 
Hiermee hangt enigszins samen de positie van de 
werkgever , zoals die wordt gezien door de auteurs. 
Door het technologisch determinisme af te wijzen , 
zoals gebeurt in de bijdrage van Christis , wordt ge
suggereerd dat de werkgever de kwaliteit van de ar
beid gebruikt als een instrument om de werknemer te 
beroven van verantwoordelijkheid en deskundig
heid. Deze polarisatie is naar mijn mening althans ten 
dele niet terecht en onverstandig. Niet terecht , omdat 
individuele werkgevers opereren in een economisch 

systeem , waarop zij geen invloed hebben. In dit ver
band wijst Christis op Philips als bewijs dat onderne
mingen wel degelijk invloed op hun omgeving heb
ben , maar dat argument lijkt me niet sterk en voor de 
massa van kleine en middelgrote ondernemingen niet 
opgaan, zij zijn zeker wel overgeleverd aan de grillen 
van de markt. De managers van deze ondernemingen 
moeten zich aanpassen aan de markt en streven naar 
zo efficiënt en goedkoop mogelijke produktie. Con
currentie verplicht. Alleen bedrijven die een uniek 
produkt maken, kunnen zich ten dele onttrekken aan 
deze wet , maar dat geldt voor zeer weinig Nederland
se ondernemingen . 

Het is evenmin verstandig om de werkgevers met zo
veel kracht in het kamp van de tegenstanders te plaat
sen. Op verschillende plaatsen in het boek wordt erop 
gewezen , dat verbetering van de kwaliteit van de ar
beid positieve effecten voor de onderneming kan 
hebben, met name door verlaging van het ziektever
zuim en vermindering van het verloop . Ik denk dat 
die veronderstelling minstens in zekere mate juist is . 
Maar het impliceert dat er contact tussen werkgevers 
en de vakbonden nodig is om de omvang van dergelij
ke positieve effecten uit te rekenen. Er zijn wel twee 
partijen , maar uit onderhandelingen moet het resul
taat komen. In dit verband staan er in verschillende 
artikelen nogal wat stellingen die irritatie opwekken. 
Zo wordt het de werkgevers verweten te weinig aan
dacht te hebben voor verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid , maar elders in het boek wordt de beschul
digende vinger geheven naar de werkgever die de 
kwaliteit van de arbeid wil verbeteren om daarmee 
het ziekteverzuim terug te dringen. Alsof ziektever
zuim door een slechte arbeidskwaliteit alleen verve
lend is voor de werkgever. Waarom wordt niet inge
speeld op het werkgeversbelang bij verbetering van 
de kwaliteit van de arbeid? 
Deze onzorgvuldigheden en het geheel buiten be
schouwing laten van de economische aspecten van de 
kwaliteit van de arbeid tasten het realiteitsgehalte en 
het nut van het boek aan. Hoewel, iets van erkenning 
van het hiervoor gestelde lijkt toch door te klinken. 
De auteurs ·zijn allen, zo lijkt het , voorstander van 
verbetering van de kwaliteit van de arbeid via het on
dernemingsniveau. De - brede - vakbeweging moet 
het doen . Het boek mondt echter uit in suggesties 
voor een te voeren overheidsbeleid. Waarmee het 
erop lijkt dat de auteurs pas door wetgeving en een 
rinkelende subsidiepot de werkgevers over de streep 
zien gaan. Het geven van subsidie voor arbeidsplaat
senverbetering zal bijdragen aan vermindering van 
eventuele bedrijfseconomische schade. Wetgeving 
zal, in ieder geval daar waar gehoorzamen financiële 
lasten met zich brengt , in feite nooit veel verder kun
nen gaan dan in het met ons concurrerende buiten
land. 
Daarom is Vreemans derde suggestie belangwek
kend : laat wetenschappers van bijvoorbeeld het TNO 
en de universiteiten studeren op efficiënte, maar 
mensvriendelijke technologie. Alleen uitgaande van 
de bestaande situatie zijn veranderingen mogelijk, 
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maar dat lijkt niet voor alle auteurs van deze bundel 
vast te staan. 

Frank Pleket is socioloog en als beleidsmedewerker 
verbonden aan het Intergemeentelijk Samenwer
kingsorgaan Midden-Holland. 

Pen op papier 

Verminking van Marx 
De Wiardi Beckman Stichting heeft onlangs (eind 
1982) een boek gepubliceerd onder de titel Denken 
over Arbeid. Zowel theoretisch als praktisch is het 
werk interessant; er zijn principiële beschouwingen 
naast praktische vraagstukken, zoals werkloosheid , 
arbeidstijdverkorting, betaalde en onbetaalde arbeid 
en andere actuele zaken. 
So weit so gut. Oftewel tot zover. . .lof. Er is echter 
een verschrikkelijke dissonant , die het boekje ont
siert . Twee pagina's, die gewijd zijn aan het begrip 
arbeid bij Marx en aan zijn arbeidswaarde- en meer
waardeleer (pag. 74/75) kan men beter ongelezen la
ten. De beide bladzijden wemelen van zelfweerspre
kingen en van denkfouten . Let wel: bij dit negatieve 
oordeel gaat het niet om de theorie van Marx zelf, in 
het geding is de uitleg, de interpretatie van Marx. 
Voor een principiële kritiek op bovengenoemde sleu
telbegrippen bij Marx zelf verwijs ik naar het tijd
schrift Wijsgerig Perspectief (Jaargang 1976/77, num
mer 1) waarin een artikel van Hollak over Marx' ar
beidswaardeleer en een stuk van mij met een kritiek 
op zijn geldtheorie. Een merkwaardige situatie, die 
enigszins begrijpelijk is! Er is een jongere generatie 
van intellectuelen , die Marx verouderd achten , wat 
gedeeltelijk gemotiveerd is , en daarom niet of nauwe
lijks kennis van hem nemen , wat niet gedeeltelijk , 
maar geheel ongemotiveerd is . Gevolg: men maakt 
zich met een Jantje van Leijen van Marx af. 
Dat laatste is weliswaar gunstig voor de gemoedsrust , 
maar ongunstig voor de kennis van onze samenle
ving. Men veronachtzaamt, dat de fout van een genie 
(en Marx wàs een genie) altijd interessanter is dan de 
zogenaamde waarheid van een miniatuur-figuur. 
Bovendien ... Marx is wetenschappelijk bij meerdere 
problemen actueel. Dat wil honderd jaar na zijn dood 
bij een ongekende maatschappelijke dynamica heel 
wat zeggen. Ter illustratie beperk ik me tot slechts 
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één voorbeeld , mede omdat ik dicht bij huis wil blij
ven. 
In het tweede deel van Das Kapital behandelt Marx 
de kringloop van het kapitaal. Het geheel is een in
drukwekkende prestatie en volstrekt oorspronkelijk 
na de in vergelijking vrij simpele kringloop-theorie 
van Quesnay, het hoofd van de Physiokraten , overi
gens de eerste poging in die richting. Marx ontwikkelt 
nu het principe van de financiering in de bedrijven. 
Nà de theorie van Hilferding, marxist en sociaal-de
mocraat tijdens de Tweede Internationale , die één 
van de belangrijkste boeken na Marx schreef, heeft 
de Rotterdamse hoogleraar , N. J. Polak het beginsel 
van Marx en Hilferding gretig tot basis verheven van 
zijn financieringsleer in de bedrijfseconomie. Hol
trop de vóórlaatste president-directeur van de Neder
landse Bank heeft in zijn theorie van de omloopsnel
heid van het geld nadrukkelijk naar Marx , Hilferding 
en Polak verwezen als uitgangspunt en principe van 
zijn gedachtengang. Zijlstra, opvolger van Holtrop 
als president-directeur heeft in een scherpzinnige stu
die een verder verband gelegd met de typisch vader
landse theorie van het monetaire evenwicht. Zijlstra 
steunt weer op Holtrop en zijn voorgangers . 
Marx' grote verdienste was de zeer nauwe relatie van 
financiering enerzijds en de sfeer van het geldwezen 
met zijn omloop anderzijds . Die relatie is do ot de 
verzelfstandiging van de bedrijfseconomie min of 
meer noodlottig verbroken. 
De herintegratie van bedrijfseconomie en algemene 
economie is weer actueel evenals trouwens de alge
mene integratie van de abstracte economie in de meer 
concrete politieke economie. Ik moet me beperken 
tot een kort memoreren , omdat het ondoenlijk is op 
deze geschiedenis uitvoerig in te gaan. Bovendien zo 
lang er in onze verzorgingsstaat een marktsector met 
een ondernemingsgewijze produktie bestaat is kennis 
van Marx onontbeerlijk . Zijn grote omissie is de ver
absolutering en totalisering van het kapitalisme. Bij 
een meer gerelativeerde versie zou zijn gedachten
gang destijds en à fortiori nu heel wat realistischer ge
weest zijn . Ik ontveins mij overigens niet , dat mèt een 
dergelijke relativering tevens allerlei grondbegrippen 
bij Marx een ander karakter zouden hebben gehad. 

Na deze min of meer onvermijdelijke voorbeschou
wing over de positie van Marx en het marxisme anno 
vandaag kom ik tot de eigenlijke pièce de résistance, 
de beruchte bladzijden uit het boek Denken over Ar
beid. Ook hier dwingt schaarse plaatsruimte mij tot 
beperking. Ik licht daarom één zin uit de beide pagi
na's. 'Het verschil tussen de ruilwaarde van (het pro
dukt van) de arbeid en de ruilwaarde van de arbeids
kracht , de meerwaarde, wordt het bezit van de kapi
talist'. (pag. 75) Eén zin eerder wordt er gesproken 
over 'de waarde van de arbeid ... ' 
'Waarde van de arbeid' bij Marx (excusez du peul) is 
complete onzin . Waarde is (identiteit!) geobjecti
veerde abstracte arbeid bij Marx. Kort gezegd: waar
de is arbeid. Als de waarde gedefinieerd is als arbeid 
kan men natuurlijk onmogelijk nog eens van de waar
de van de arbeid spreken. Een parallel! Ik kan zeggen 
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'gewicht is aantrekkingskracht (van de aarde)' . De 
evenwijdige stelling van 'waarde van de arbeid' na
melijk 'gewicht van de aantrekkingskracht' is eviden
te nonsens. 
Terug naar de zin van pag. 75. De ruilwaarde van een 
waar (bijv. een hoge hoed) is het principe van de prijs 
van een waar op de warenmarkt. Die ruilwaarde is de 
uitdrukking van de waarde zonder meer en deze 
waarde is identiek met abstracte arbeid. 
De ruilwaarde van de reeds vermelde hoge hoed is nu 
gelijk aan de hoeveelheid abstracte arbeid, die ge
middeld maatschappelijk noodzakelijk is om die ho
ge hoed te produceren. 

Nu de kapitalistische aanslag op de arbeider. De laat
ste wordt uitgebuit; hij wordt op nagenoeg onzichtba
re wijze bestolen en beroofd door de kapitalist. De 
kapitalist besteelt hem, maar wast uiterlijk (door de 
genoemde onzichtbaarheid van de diefstal) zijn han
den in onschuld. De toedracht is belangwekkend. 
Zoals ik een hoge hoed koop, zo koopt de kapitalist 
op de arbeidsmarkt een andere waar, namelijk de 
waar arbeidskracht. Attention! Hij koopt geen ar
beid; aankoop van arbeid is om hier niet ter zake 
doende redenen ook buiten Marx om onmogelijk. De 
kapitalist koopt volgens Marx arbeidskracht. En de 
ruilwaarde van de arbeidskracht (in prijsvorm het 
loon!) is gelijk aan de waarde van de hoeveelheid le
vensmiddelen, die historisch gezien nodig zijn om de 
arbeidskracht van de arbeider te reproduceren. Stel 
nu, dat de waarde van die benodigde bestaansmidde
len gelijk is aan vier uur arbeid. Bij een arbeidsdag 
van acht uur eigent de kapitalist zich dus acht uur toe, 
terwijl hij zijn slachtoffer slechts voor vier uur be
taalt. Het gunstige saldo, dat de kapitalist incasseert 
is dus vier uur arbeid . Deze vier uur zijn de meer
waarde; de uitbuitingsgraad is honderd procent, na
melijk de verhouding vier uur betaalde arbeid tot vier 

uur meerwaarde of onbetaalde arbeid. 
Maar nu het kapitalistische complot, waarin ik tegen 
wil en dank met mijn onschuldige hoge-hoed-aan
koop betrokken word. Niet alleen ik word mede
plichtige , maar alle kopers van aardse heerlijkheden 
van eenvoudige sinaasappelen tot vliegtuigen; zij ko
pen namelijk waren en betalen voor die waren de 
aankoopprijs, het beginsel van de ruilwaarde en zij 
annexeren nà aankoop de gebruikswaarde. Het ver
weer van de kapitalist tegen het uitbuitingsverwijt: 'ik 

. onderscheid me in niets van het economische gedrag 
van elke warenconsument; ik betaal bij aankoop van 
de waar arbeidskracht de ruilwaarde en ik verkrijg de 
gebruikswaarde' . Zijn conclusie is dus , dat de arbei
der geen onrecht gedaan wordt, hij krijgt wat hem 
toekomt . Formeel-juridisch is de kapitalist in de bur
gerlijke denkwijze volstrekt gerechtigd geweest tot 
de geschetste handelwijze. 
Tot zover Marx. Nogmaals, het gaat er niet om of de
ze theorie van de arbeidswaarde waar is (zij is dat na
melijk niet!) maar in het geding is of de theorie ade
quaat is weergegeven in het boek Denken over Ar
beid. Bij een vergelijking blijkt, dat de zin in het 
boekje in strijd is met de meest elementaire elemen
ten van Marx' theorie . Marx is verminkt, er is hem 
onrecht gedaan en dat dient hersteld . 

Tot slot het volgende: Het vereist moed, een kritiek 
als bovenstaande op eigen publikatie openbaar te ma
ken. Vrijheid van kritiek is moeilijk , indien men zelf 
het onderwerp van de kritiek is . Een criterium van de 
ware aanhanger en verdediger van de vrijheid van 
kritiek is het aanvaarden van kritiek , met name wan
neer deze in eigen vlees snijdt. Dus ..... hommage aan 
de Wiardi Beckman Stichting en aan de redactie van 
Socialisme en Democratie. 

Joop van Santen. 
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Beschouwingen over kunst- en kuJtuurbeJeid 
Yvonne van Baarle 

WBSCAHIER 

Over kunst- en kultuur beleid wordt vaak gedebatteerd. Welke functie kunst 
heeft, hoe kultuur moet worden opgevat, waarom de overheid hiermee 
bemoeienis heeft, zijn vragen waarop de antwoorden legio zijn, en waarover het 
inzicht beperkt is. 
Deze studie gaat op deze vragen in en geeft aan welke visies men zoal kan 
hanteren. Dit laatste gebeurt aan de hand van een strakke argumentatie, die laat 
zien welke morele en politieke opstelling met een keuze gemoeid is. Mocht het tot 
een duidelijke keuze komen uit de hier gepresenteerde mogelijkheden, dan doet 
men een seüeuze poging om het kunst- en kultuurbeleid theoretisch te funderen. 
Dat geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor het democratisch 
socialisme, dat volgens de auteur van dit cahier bijzondere redenen heeft om zich 
op dit gebied te manifesteren. Hoe moeilijk de hier aangesneden problematiek 
ook is, in een heldere en vlotte stijl worden deze ingewikkelde en emotionele 
kwesties uiteengezet. 
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Voor een dubbeltje 

Dat op de schelle toon en het platte woordgebruik 
van de PvdA-campagne 'Voor een dubbeltje geboren, 
voor een kwartje gepakt' veel kritiek zou worden uit
geoefend, was te verwachten . Tegenstanders vonden 
een gemakkelijk doelwit , maar het moet ook menig 
partijgenoot pijn hebben gedaan, dat tachtig jaar na 
Henri Polak en Herman Gorter onze partij nog 
slechts op deze wijze haar aanhang kan mobiliseren . 
Erger is het , dat de vormkwestie een gemakkelijk ali
bi verschaft om aan de inhoud van de zaak voorbij te 
gaan. En die is belangrijk genoeg. Voor alles is de 
campagne erop gericht vast te stellen, op welke wijze 
specifieke bevolkingsgroepen door het geheel van be
zuinigingen van het kabinet-Lubbers getroffen wor
den , om op basis daarvan een gericht tegenbeleid te 
kunnen ontwikkelen . 
Dat dit 'enquête-werk' door een politieke partij ver
richt moet worden , wijst op twee zaken van politiek 
belang. In de eerste plaats wordt bloot gelegd , dat er 
van een gecoördineerd bezuinigingsbeleid, waarvan 
de regering de gevolgen voor verschillende bevol
kingsgroepen heeft overwogen en in kaart gebracht, 
geen sprake is. In de tweede plaats wordt duidelijk, 
dat de regering haar krachtigste bezuinigingsmaatre
gelen richt op die groepen , die maatschappelijk het 
zwakst georganiseerd zijn en dus het minst weer
werk kunnen leveren. Anders zou niet een politieke 
partij, maar juist het establishment van belangen
groepen alarm hebben geslagen. 
Velen verbazen zich gezien de ernst van de bezuini
gingen over de betrekkelijke maatschappelijke rust 
en spreken over een onderhuidse spanning, die vroe
ger of later tot een uitbarsting moet komen. Ik twijfel 
aan de waarde van die analyse. Ook in andere Wes
terse landen , waar vergelijkbare of nog drastischer 
bezuinigingen zijn doorgevoerd , zijn deze met be
trekkelijke gelatenheid geaccepteerd. Niet de mate 
van onrecht , maar de kansen op succes en bij gevolg 
de mate van politieke organisatie bepalen groten
deels de omvang van maatschappelijk verzet. Omdat 
juist de zwaksten in de samenleving, ook in de zin van 
machtsvorming door organisatie, het bewuste doel
wit van de regeringsmaatregelen zijn , is het protest 
veel minder dan op het eerste gezicht verwacht zou 
kunnen worden. 
In dit licht bezien is de campagne van de PvdA zeer 
opmerkelijk. Zij geeft , zoals het haar betaamt, poli
tiek gewicht aan de belangen van de zwaksten in de 
samenleving, aan wie regering noch belangengroe
pen zich veel gelegen laten liggen. Een goed uitgangs
punt om 1 mei te vieren. 
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Koen Koch 
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Herziening van het sociale zekerheidsstelsel: 
eerlijk delen, eerlijk kiezen 

'Als de vrieskist leeg raakt , wordt het echt moeilijk '. 
Met deze uitspraak markeren sommige werklozen 
een keerpunt in hun financiële situatie , als ze na 2,5 
jaar economische inactiviteit overgaan van de WWV 
(uitkering 75 procent van het laatste loon) naar de 
RWW (uitkering gelijk aan het netto minimumloon) . 
De op handen zijnde ingrijpende herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid zal de tot nu toe gelden
de uitkeringsniveaus en uitkeringsduur zeker niet on
beroerd laten. De situatie van de meeste uitkerings
gerechtigden wordt, met andere woorden , be
roerd(er) . Het moment dat de vrieskist leeg is , zal 
voor velen aanzienlijk worden vervroegd . 
De komende stelselwijziging raakt de essentie van de 
na de Tweede Wereldoorlog opgebouwde verzor
gingsstaat. De door de sociale zekerheid gewaarborg
de bestaanszekerheid van velen wordt daardoor op 
lossere schroeven gezet , nu de heersende economi
sche omstandigheden dwingen tot ingrijpende maat
regelen. Stelselwijziging is overigens om verschillen
de redenen onontkoombaar. Het is van groot belang 
dat de PvdA zich actief mengt in het debat over vorm 
en inhoud van een nieuw stelsel van sociale zeker
heid . Een partij die de pretentie heeft op te komen 
voor de belangen van werkenden en niet-actieven 
met lagere inkomens zal duidelijk aan moeten geven 
hoe die doelstelling vorm krijgt in een aangepast stel
sel van sociale zekerheid. Daarbij komt , dat de PvdA 
een van de belangrijkste architecten van het stelsel is 
geweest ; ze is alleen om die reden al geroepen om 
mee te denken over de noodzakelijk gebleken reno
vatie van het sociale bouwwerk . 
In dit artikel wordt een aantal aspecten van stelsel
herziening belicht. Eerst wordt een korte schets gege
ven van het bestaande stelsel. Vervolgens komen de 
redenen voor stelselherziening aan de orde. Daarna 
worden varianten van mogelijke stelselwijzigingen 
besproken , en wordt ingegaan op de keuzen , die bij 
stelselherziening aan de orde zijn. Een korte slotbe
schouwing rondt het artikel af. Een van onze uit
gangspunten is, dat het denken over stelselwijzigin
gen niet beperkt mag blijven tot de sociale zekerheid 
in enge zin , maar dat de samenhang met onderwer
pen als algemene arbeidsduurverkorting , herverde
ling van betaald werk , belastingwetgeving en inko
mensafhankelijke subsidies goed in het oog dient te 
worden gehouden . 

Het huidige stelsel: een legpuzzel met ontbrekende 
stukjes 
Hoofddoel van de sociale zekerheid is de bescher
ming tegen risico 's van inkomensderving en de dek
king van als 'buitengewoon ' aangemerkte lasten . Het 

in de loop van ongeveer tachtig jaar opgebouwde stel
sel wordt onderscheiden in vier deelsectoren : sociale 
verzekeringen , sociale voorzieningen, regelingen 
voor overheidspersoneel en de pensioenverzekerin
gen . In de sociale zekerheid ging vorig jaar ongeveer 
140 miljard om , dat is ongeveer veertig procent van 
het netto nationaal inkomen. Door zijn ontstaansge
schiedenis is het huidige stelsel verbrokkeld en voor 
veel mensen onbegrijpelijk geworden . Dit artikel 
gaat alleen over sociale verzekeringen en sociale 
voorzieningen . Verder wordt alleen gekeken naar de 
ongebonden inkomensoverdrachten ; de gebonden 
overdrachten in verband met medische consumptie 
(ZFW en AWBZ) blijven buiten beeld . 
De sociale verzekeringen omvatten de werknemers
verzekeringen en de volksverzekeringen. De werkne
mersverzekeringen (WAO , WW en ZW) bescher
men werknemers in de marktsector tegen het wegval
len van het loon bij ziekte, werkloosheid en arbeids
ongeschiktheid. Het zijn loondervingsverzekeringen; 
de verzekerde werknemer (en zijn werkgever) beta
len premie (een vast percentage van het loon , met een 
maximum). Daartegenover heeft de verzekerde 
werknemer aanspraak op een uitkering van tachtig 
procent van het laatstverdiende loon (met een maxi
mum) , in geval het verzekerde risico zich voordoet. 
De uitkering is ten minste gelijk aan het netto mini
mumloon . De werknemersverzekeringen zijn geba
seerd op de equivalentiegedachte: de premie is in be
ginsel afgestemd op het verzekerde risico. De hoogte 
van de uitkering is niet afgestemd op verschillen in 
behoefte of in draagkracht. Bij een gelijk (vroeger) 
loon krijgen mensen een gelijke uitkering , los van 
eventuele andere eigen inkomsten en los van de vraag 
of ze - al dan niet gehuwd - met iemand anders een 
economische eenheid vormen. Verzekerde werkne
mers betalen individueel premie en hebben indivi
dueel aanspraak op een uitkering bij ziekte (geduren
de een jaar) , werkloosheid (gedurende een half jaar) 
of arbeidsongeschiktheid (tot het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar). 
De volksverzekeringen (AOW, A WW en AAW als 
basisverzekering bij arbeidsongeschiktheid) gelden 
voor alle ingezetenen van Nederland. Bij de AOW is 
de uitkering voor gehuwden gelijk aan het netto mini
mumloon; ongehuwde bejaarden en weduwen krij
gen zeventig procent van het netto minimumloon, in 
verband met hun veronderstelde geringere behoef
ten . Bij AOW en A WW wordt geen rekening gehou
den met eventuele andere eigen inkomsten. Onge
huwd samenwonen met een partner (met eigen in
komsten) heeft geen gevolgen voor de uitkerings
hoogte . Twee bejaarden die ongehuwd samenwonen 
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krijgen dus tweemaal zeventig procent is 140 procent 
van het netto minimumloon. Bij de AAW is de rege
ling als volgt: krijgen beide (gehuwde, arbeidsonge
schikte) partners een AAW-uitkering , dan wordt bij 
ieder evenredig gekort, zodanig dat men samen hon
derd procent (in plaats van 140 procent) van het netto 
minimumloon ontvangt. Bij de volksverzekeringen, 
die zijn ingevoerd in de periode 1956-1976, staat niet 
de verzekeringsgedachte maar de solidariteitsge
dachte voorop. De uitkering is voor iedereen in be
ginsel even hoog (gehuwden honderd procent, onge
huwden 70 procent van het netto minimumloon) 
maar de premie is hoger , naarmate het inkomen toe
neemt (weer met een maximum) . Gehuwden betalen 
voor de volksverzekeringen premie over het gezinsin
komen; de maximumpremie voor gehuwden en onge
huwden is gelijk. Twee ongehuwd samenwonenden 
met beide een premie-inkomen boven de premie
grens , betalen daardoor dubbel zoveel premie als ge
huwd samenwonenden , die overigens in dezelfde po
sitie verkeren. Beiden hebben te zijner tijd ook recht 
op een eigen uitkering. 
Tot de sociale voorzieningen behoren met name de 
Algemene Bijstandwet (ABW), de WWV (uitkering 
75 procent van het laatste loon gedurende twee jaar 
voor mensen die een half jaar in de WW gezeten heb
ben) en de RWW (uitkering op het minimumniveau 
voor mensen die twee jaar WWV ontvangen hebben 
en voor personen van achttien jaar en ouder zonder 
arbeidsverleden). Gehuwde vrouwen - indien geen 
kostwinner - hebben geen aanspraak op WWV; we
duwnaars niet op A WW. De sociale voorzieningen 
vormen het sluitstuk van het stelsel van sociale zeker
heid en hebben als functie het garanderen van een so
ciaal minimum (indien andere middelen te kort schie
ten). Voor zover eigen vermogen en eigen inkomsten 
uit andere bron (inclusief andere regelingen van so
ciale zekerheid) onvoldoende zijn om de noodzake
lijke kosten van het bestaan te dekken , kunnen inge
zetenen.zich bij de Gemeentelijke Sociale Dienst ver
voegen voor een bijstandsuitkering naar behoefte . 
De uitkering voor volledige gezinnen is ook nu gelijk 
aan het netto minimumloon per maand. Onvolledige 
gezinnen krijgen negentig procent, alleenstaanden 
zeventig procent van dit bedrag. Deze percentages 
zijn weer afgestemd op de veronderstelde uiteenlo
pende behoeften bij verschillende huishoudsamen
stelling. Bij de bepaling van de bijstand waarop 
iemand aanspraak heeft, wordt rekening gehouden 
met eigen vermogen en andere inkomsten. De uitke
ring wordt daarvoor gekort (de techniek blijft hier 
onbesproken). Omvat het huishouden een partner , 
dan wordt eveneens rekening gehouden met de in
komsten van die partner (als er een economische een
heid is). Gehuwd dan wel ongehuwd samenwonen 
maakt hierbij geen verschil. 
De voorgaande beknopte schets van (een deel van) 
het stelsel maakt reeds duidelijk , dat het systeem 
schreeuwt om stroomlijning, vereenvoudiging en 
aanvulling. Te denken valt aan integratie van de ver
schillende werkloosheidsregelingen , betere afstem
ming van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids-
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verzekering en harmonisering van de regelingen voor 
wat betreft huishoudens met twee partners (al dan 
niet gehuwd , al dan niet met eigen inkomsten). We 
komen hierop terug. 

Tenslotte een enkel woord over de uitvoeringsorgani
satie. Ook deze is getekend door de lange en moeiza
me wordingsgeschiedenis van het stelsel. Vaak waren 
compromissen nodig om in de naoorlogse opbouwpe
riode heersende ideologisch getinte meningsverschil
len te overbruggen. Zo worden de werknemersverze
keringen vooral door het georganiseerde bedrijfsle
ven uitgevoerd (bedrijfsverenigingen) en is de uitvoe
ring van de meeste volksverzekeringen in handen ge
legd van overheidsorganen (raden van Arbeid , Socia
le Verzekerings Bank) . De sociale voorzieningen 
worden door de gemeenten uitgevoerd , op basis van 
landelijk geformuleerde en geleidelijk aangescherpte 
richtlijnen. Enkele jaren geleden zijn vrij vergaande 
voorstellen gedaan om de uitvoeringsorganisatie te 
stroomlijnen en te regionaliseren , maar concrete re
sultaten zijn - mede door verzet van de sociale part
ners en gemeenten - tot nu toe niet geboekt. In de 
rest van dit artikel blijven de perikelen met betrek
king tot de uitvoeringsorganisatie verder buiten 
beeld. 

Andere tijden 
We staan nu stil bij de vraag, waarom stelselherzie
ning onontkoombaar is . De zeer grote aantallen 
werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten plus 
de geleidelijke vergrijzing van de bevolking zijn op 
zichzelf voldoende aanleiding voor herbezinning op 
een aanpassing van het stelsel. Inkomensoverdrach
ten uit hoofde van sociale verzekeringen en voorzie
ningen leggen een nog steeds toenemend beslag op 
het nationaal inkomen , dat enkele jaren niet of nau
welijks meer groeit. De stijging van de uitgaven voor 
sociale programma's is een van de belangrijkste oor
zaken van de steeds zwaardere collectieve-lastendruk 
en van het oplopende financieringstekort van de col
lectieve sector. 
Volgens het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers 
dient in de periode 1984-1986 - ook bij een jaarlijkse 
extra loonmatiging van twee procent - in de sociale 
zekerheid een bedrag te worden bezuinigd dat op
loopt tot zes miljard (in 1986, ten opzichte van de uit
gaven bij ongewijzigde voortzetting van het beleid) . 
Zonder die extra loonmatiging is dit zelfs 10,5 mil
jard. Indien men bedenkt dat inmiddels vaststaat , dat 
het regeerakkoord uitgaat van te rooskleurige veron
derstellingen met betrekking tot de economische ont
wikkeling , moet de slotsom zijn dat genoemde bedra
gen minima zijn . De noodzaak de collectieve uitga
ven beter te beheersen en de daaruit voortvloeiende 
noodzaak van miljardenombuigingen worden mo
menteel vrijwel algemeen onderkend , ook binnen de 
PvdA. Ook al bestaat meningsverschil over de wense
lijke omvang van de bezuinigingen , in alle gevallen 
gaat het om zeer vele miljarden . Het grootste deel 
van de ombuigingen zal moeten worden gevonden in 
de sociale zekerheid en in de arbeidsvoorwaarden in 
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de collectieve sector. Alleen zo kunnen de overheids
investeringen worden ontzien. In het licht van de om
buigingstaakstelling kan niet worden ontkomen aan 
een fundamentele heroriëntatie op uitgangspunten 
en uitwerking van het stelsel. 
De tweede aanleiding voor stelselherziening houdt 
onmiddellijk verband met de Derde-Richtlijn van de 
EG over gelijkberechtiging van mannen en vrouwen 
in de sociale zekerheid . Andere samenlevingsvor
men , een andere verdeling van de beschikbare arbeid 
en gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de 
vraag, wie in welke omstandigheden tot welke hoogte 
aanspraak op sociale zekerheid moeten hebben , vor
men stuk voor stuk aanleiding regelingen aan te pas
sen , die overwegend tot stand zijn gekomen in een 
periode dat het traditionele gezin 'hoeksteen van de 
samenleving' en de veertig-urige werkweek de veran
kering van het arbeidsbestel vormde. 

Neerwaartse wegen 
De ombuigingsdoelstelling met betrekking tot de so
ciale zekerheid kan op verschillende manieren wor
den nagestreefd. In de eerste plaats door beperking 
van het aantal mensen dat een beroep op de sociale 
zekerheid doet (volumebeleid). Aan het volumebe
leid zijn de afgelopen jaren in regeringsstukken veel 
schone woorden gewijd ; vertegenwoordigers van de 
PvdA lieten zich op dit punt niet onbetuigd, want vo
lumebeleid is de meest constructieve en minst pijnlij
ke vorm van ombuigen. We moeten echter constate
ren dat er niets van het volumebeleid terecht is geko
men . 
De groei van het aantal mensen dat een beroep op de 
sociale zekerheid doet , blijkt grotendeels on beheers
baar. Volumebeleid ten aanzien van de werkloos
heid - en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bete
kent dat extra arbeidsplaatsen tot stand moeten ko
men. Dit is niet gelukt ; de afbraak van de werkgele
genheid gaat door, bij een internationaal gezien ster
ke groei van het arbeidsaanbod met 1,5 procent per 
jaar. Alleen de uitkeringen krachtens de Ziektewet 
lopen al enkele jaren achtereen terug , echter niet zo
zeer als gevolg van een succesvol volumebeleid , maar 
veeleer door de slechte werkgelegenheidssituatie. 
Bij de volksverzekeringen is het voeren van volume
beleid bijkans onmogelijk , doordat de groei van het 
aantal bejaarden , kinderen en weduwen een demo
grafisch gegeven is waarop het beleid , zeker op korte 
termijn , geen enkele vat heeft. Dit geldt eveneens 
voor het leeuwedeel van de uitgaven die zijn gemoeid 
met de sociale voorzieningen. Dit alles zo zijnde , 
wekt het geen verbazing dat de afgelopen jaren bij 
bezuiniging operaties de nadruk heeft gelegen op een 
tweede maatregel , namelijk verlaging van uitkerin
gen . Behalve volumebeleid en verlaging van uitke
ringshoogte is privatisering een derde mogelijkheid 
om iets te doen aan de uitbundige stijging van de kos
ten van de sociale zekerheid. Bij privatisering worden 
tot nu toe collectief tot stand gebrachte voorzienin
gen afgestoten naar de marktsector. Concreet kan dit 
betekenen dat de sociale zekerheid in de toekomst 
aan een ieder slechts een minimuminkomen garan-

deert en dat het verder aan individuen wordt overge
laten om zich (particulier) bij te verzekeren tegen het 
risico van loonderving door bijvoorbeeld ziekte of ar
beidsongeschiktheid . 
Een laatste mogelijkheid voor ombuigingen biedt een 
weloverwogen stelselherziening. Dit betekent uiter
aard per definitie dat bepaalde groepen verzekerden 
er in verhouding tot de bestaande situatie op achter
uit zullen gaan . Bij stelselherziening draait het in feite 
steeds om drie hoofdvragen : 
1. Moeten de werknemersverzekeringen op de hel
ling, en zo ja, hoe dienen de bestaande regelingen te 
worden gewijzigd? 
2. Moeten mannen en vrouwen bij de volksverzeke
ringen en sociale voorzieningen niet - net als nu 
reeds bij de werknemersverzekeringen het geval is -
gelijke individuele rechten en verplichtingen krijgen? 
3. Blijft de netto-nettokoppeling van de sociale mi
nima in stand? 

In de discussie hebben van alle denkbare stelsels en 
varianten daarop , twee alternatieve systemen de 
meeste aandacht gekregen : het twee-trajectensys
teem en het vangnetsysteem. 
Het twee-trajectensysteem ziet er als volgt uit: traject 
1: voor bejaarden , weduwen , arbeidsongeschikten en 
werklozen komt er voor mannen en vrouwen een in
dividuele basisuitkering. Deze is - afhankelijk van 
de gekozen variant - vijftig dan wel zeventig procent 
van het netto minimumloon. Bij de vijftig procent-va
riant krijgt een alleenstaande twintig procent toeslag. 
In beide varianten krijgt de uitkeringsgerechtigde 
een toeslag tot honderd procent van het netto mini
mumloon, indien en voor zover een aanwezige part
ner onvoldoende eigen inkomsten heeft; traject 2: 
bovenop de basisuitkering hebben uitsluitend gewe
zen werknemers aanspraak op een aanvullende uitke
ring van vijftig dan wel zeventig procent van het 
laatstverdiende loon (vooqover dit het minimum
loon te boven ging) . 
In het kader van de Heroverwegingen zijn de budget
taire en de inkomenseffecten van in totaal twaalf va
rianten van het twee-trajectensysteem in kaart ge
bracht. Hoewel in dit systeem de minimumbehoefte
functie voorop staat , heeft het betrekkelijk weinig 
aanhang. 

In het vangnetsysteem staat de loondervingsfunctie 
voorop. Wie niet langer door te werken in zijn of haar 
levensonderhoud kan voorzien, krijgt een uitkering, 
waarvan het niveau is gerelateerd aan het laatstver
diende loon (bijvoorbeeld vijftig of zeventig procent 
van de grondslag, met een maximum) . Is de uitkering 
voor een leefeenheid onvoldoende, of wordt deze ge
stopt, dan pas komt de behoeftefunctie van de sociale 
zekerheid aan de orde en krijgt men - als overigens 
aan de voorwaarden is voldaan - een uitkering, die is 
gerelateerd aan het sociaal minimum . 

Bij de keuze tussen het twee-trajectensysteem versus 
het vangnetsysteem kan ervan worden uitgegaan, dat 
in beide gevallen de financiële resultaten voor de uit-
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keringstrekkers en voor het budget van de collectieve 
sector niet zoveel uiteen hoeven te lopen. Het vang
netsysteem lijkt maatschappelijk echter de beste pa
pieren te hebben. Daarbij blijft de equivalentie van 
premie en aanspraken in stand en de werkgevers- en 
werknemersorganisaties blijken sterk te hechten aan 
handhaving van de verzekeringsgedachte bij de werk
nemersverzekeringen. Ook veel vertegenwoordigers 
van de emancipatiebeweging hebben een duidelijke 
voorkeur voor het vangnetsysteem, omdat aan de uit
kering individueel opgebouwde aanspraken ten 
grondslag liggen . PvdA en VVD hebben zich min of 
meer voor het principe van het vangnetsysteem uitge
sproken, het CDA is er niet uitgesproken tegen. In
voering van dit nieuwe stelsel kan overigens alleen de 
beoogde bezuinigingen in de sociale zekerheid ople
veren, als het uitkeringspercentage (nu tachtig, res
pectievelijk 75 procent van het laatste loon) wordt 
verlaagd , evenals de uitkeringsduur, die bijvoorbeeld 
mede van de duur van het arbeidsverleden afhanke
lijk kan worden gesteld. Een tussenvariant biedt de 
'glijdende schaal', waarbij het uitkeringspercentage 
lager is naarmate het laatstverdiende loon hoger was, 
dan wel het uitkeringspercentage in de loop van de 
tijd lager wordt. 
Blijkens een interview in NRCIHandelsblad van 19 
februari 1983 gaan de gedachten van de staatssecreta
ris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eveneens 
in de richting van het vangnetsysteem. Zijn concrete 
beleidsvoornemens kunnen straks worden gedestil
leerd uit de adviesaanvraag over een nieuw stelsel van 
sociale zekerheid, die volgens plan eind maart naar 
de Sociaal Economische Raad wordt gestuurd. Vol
gens een bericht in NRCIHandelsb/ad van 3 maart 
1983 ziet het stelsel er in hoofdlijnen als volgt uit. Er 
komt één loondervingsregeling, waarin de WW, de 
WWV en de WAO worden ondergebracht . In deze 
nieuwe regeling krijgen jongeren onder de 23 jaar 
een half jaar een uitkering die gebaseerd is op het 
laatstgenoten loon. Voor werknemers tussen 23 en 
zestig jaar en ouder varieert die tijdsduur van één tot 
vijf jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
zwaar-gehandicapten en voor werknemers die ar
beidsongeschikt zijn door een beroepsongeval. 
Het uitkeringspercentage in de nieuwe regeling tegen 
loonderving bedraagt zestig procent in geval het vroe
gere loon hoger was dan het wettelijk minimumloon. 
De minimumuitkering bedraagt zeventig procent van 
het minimumloon. De bovenminimale uitkeringen 
worden in een beperkt aantal jaren verlaagd, totdat 
het bijstandsniveau is bereikt. Na afloop van de uit
keringsperiode die in de loondervingswet is vastge
legd, houdt een uitkeringsgerechtigde nog een jaar 
lang een zelfstandig recht op een uitkering, gelijk aan 
het sociaal minimum. Daarna valt hij of zij terug op 
de bijstand en gaan andere inkomsten (van betrokke
ne enlof de partner) meetellen bij de bepaling van de 
hoogte van die bijstanduitkering. De invoering van 
het nieuwe stelsel zal op zijn vroegst per 1 januari 
1985 plaats vinden; de stelselwijziging zou de komen
de jaren een bezuiniging van vier à vijf miljard moe
ten opleveren. 
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Zeer opmerkelijk aan de al enkele jaren woedende 
discussie over stelselherziening is het gebrek aan 
moed van veel deelnemers om een duidelijke positie 
te kiezen . Iedereen lijkt te beseffen dat ingrijpende 
ombuigingen onvermijdelijk zijn , maar niemand 
steekt zijn nek uit. Opvallend is voorts, dat de ge
dachtenvorming binnen het CDA een stuk verder is 
gevorderd dan binnen de PvdA, waar de sociaal-de
mocraten zich voornamelijk beperken tot het zoveel 
mogelijk afzwakken van ad hoc bezuinigingsmaatre
gelen , zonder dat men kennelijk toekomt aan een be
zinning op de contouren van een nieuw stelsel van so
ciale zekerheid. 
Hoe de politieke besluitvorming over herziening van 
het stelsel van de sociale zekerheid tenslotte zal uit
vallen, is overigens nog in het geheel niet duidelijk. 
Raadpleging van de partijprogramma's voor de Ka
merverkiezingen van 8 september 1982 schept in dit 
opzicht weinig duidelijkheid , met name doordat de 
coalitievoorkeuren van partijen en hun opvattingen 
over wenselijke stelselherzieningen niet op elkaar 
aansluiten. Zo tonen VVD en D '66 zich voorstander 
van individualisering, terwijl CDA en PvdA de deur 
openhouden voor toepassing van het kostwinnersbe
grip , respectievelijk gezinstoeslagen . PvdA en D '66 
wensen handhaving van de netto-nettokoppeling, het 
CDA ziet 'aanpassing van uitkeringsniveaus als on
vermijdelijk' en de VVD pleit voor 'koppeling op af
stand' (dus een verlaging van het uitkeringsniveau ten 
opzichte van het netto minimumloon en de ontwikke
ling van de bruto regelingslonen volgens de maatge
vende cao's). Het moet niet meer te lang duren voor
dat duidelijk is wat de PvdA wil met een stelselherzie
ning. Ons artikel is bedoeld als bijdrage aan de ge
dachtenvorming. Van de drie eerder in deze para
graaf opgeworpen vragen wordt er één hier beant
woord: handhaving van de netto-nettokoppeling 
heeft onze voorkeur , zij het dat een correctie in ver
band met de beroepskosten van werkenden naar onze 
opvatting bespreekbaar moet zijn. Dan blijven twee 
vragen over: 
1. Op welke wijze dienen de regelingen van de 
werknemersverzekeringen te worden gewijzigd? 
2. In welke mate en op welke wijze moeten de 
volksverzekeringen en sociale voorzieningen worden 
geïndividualiseerd? 
Deze vragen komen in de volgende paragraaf aan de 
orde . 

Eerlijk kiezen 
De eerste ervaringen van de PvdA met herziening 
van het sociale zekerheidsstelsel zijn nogal traumatis
erend geweest. De voorstellen van Den Uyl en Da/es 
met betrekking tot de Ziektewet riepen zoveel maat
schappelijk verzet op , dat deze plannen uiteindelijk 
werden ingetrokken . De Ziektewet-affaire overscha
duwde het voortvarende werk van Dales met betrek
king tot de Pensioenwet werknemers . De gemengde 
ervaringen uit het jongste bestuurlijke verleden , mo
gen de PvdA niet in de verleiding brengen om ten 
aanzien van de komende herziening van het stelsel 
een afwachtende houding in te nemen. Ook zal de 
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PvdA zich liever vandaag dan morgen moeten reali
seren , dat de economische problemen zo groot zijn en 
dat de financiële situatie van de collectieve sector der
mate zorgwekkend is geworden, dat diep ingrijpende 
maatregelen thans onvermijdelijk zijn . Hopelijk 
heeft zij door de tragi-komedie rondom de koop
krachthandhaving voor de minima een les geleerd , te 
weten dat economische omstandigheden al te licht
vaardige politieke beloften kunnen torpederen. 
Gezien de omvang van noodzakelijke bezuinigingen, 
lijkt het realistisch de plannen van staatssecretaris De 
Graaf als uitgangspunt te nemen , en vervolgens na te 
gaan welke elementen daarvan onaanvaardbaar 
zijn . Hoewel kan worden getwist over de precieze 
hoogte , lijkt een verlaging van de huidige tachtig pro
cent (WAO en WW) tot een percentage in het bereik 
zestig-zeventig onontkoombaar. In overeenstem
ming met Eerlijk Delen kan de verlaging de vorm krij
gen van een glijdende schaal , waarbij het percentage 
lager is naarmate het vroeger genoten loon hoger is . 
Bij de voorstellen met betrekking tot de WAO is de 
beperking van de verzekeringsgedachte het meest 
manifest. Na een beperkt aantal jaren zijn alle ar
beidsongeschikten - met uitzondering van zwaar-ge
handicapten en personen die door een beroepsonge
val zijn getroffen - aangewezen op een bijstanduit
kering. We zien in dit verband twee problemen: 
1 Naarmate een groter deel van de beroepsbevol
king werkt in de dienstverlening (tertiaire en quartai
re sector) is het moeilijker om het ' risque professio
nei ' te onderscheiden van 'andere ' oorzaken van ziek
te (en uiteindelijk van de arbeidsongeschiktheid) ; 
2 Ook ten aanzien van oudere werknemers (met een 
langdurig arbeidsverleden) lijkt een afgrenzing van 
het ' ri que professionel ' bezwaarlijk . 

Het laatstgenoemde bezwaar zou goeddeels kunnen 
worden ondervangen door de duur van de arbeids
ongeschiktheidsuitkering nadrukkelijk te koppelen 
aan de periode van economische activiteit (en pre
miebetaling) . 
Overigens kan de herziening van het stelsel met be
trekking tot de werknemersverzekeringen niet los 
worden gezien van de binnen de PvdA gehuldigde op
vattingen over een eerlijker verdeling van het be
schikbare werk , door middel van arbeidsduurverkor
ting. Deze herverdeling van de betaalde arbeid bui
tenshuis zal (moeten) samengaan met een andere ver
deling van het onbetaalde werk , zowel in als buiten 
huis . Dit betekent dat onbetaald werk in verhouding 
tot betaald werk wordt 'opgewaardeerd'. In de WBS
studie Denken over arbeid is aan ieder individu een 
beperkt recht op betaald werk toegekend. Voorts 
kiest de studie voor individualisering; er mag binnen 
een relatie geen onderlinge financiële afhankelijk
heid van de partners be taan . Met andere woorden , 
bij individualisering is het recht op een uitkering en 
de hoogte van de uitkering onafhankelijk van de 
vraag of iemand de financiële zorg voor anderen heeft 
en van de inkomenspositie van anderen in het huis
houden . Er wordt niet gekeken naar verschillen in be
hoefte of naar de draagkracht van leefeenheden . 

Het huidige stelsel van sociale zekerheid stamt uit een 
tijd , waarbij sprake was van een traditionele rolver
deling tussen mannen en vrouwen, waarbij de man 
veertig uur of meer betaalde arbeid buitenshuis ver
richtte en de vrouw het huishouden placht te verzor
gen. Een herzien stelsel van sociale zekerheid moet 
zijn afgestemd op een arbeidsbestel dat onder meer 
wordt gekenmerkt door een kortere werkweek, deel
tijdbanen en een andere waardering van betaald en 
onbetaald werk. Dit laatste betekent dat aan betaalde 
arbeid en aan een arbeidsverleden buitenshuis in ver
houding minder gewicht wordt gehecht. 
Wij gaan ervan uit dat arbeidsduurverkorting ge
paard dient te gaan met een evenredige inkomensda
ling. Bij een 32-urige werkweek (twintig procent ar
beidsduurverkorting) daalt het brutoloon met twintig 
procent, dit scheelt in koopkracht tussen 9,4 en 16,5 
procent. Het netto minimumloon daalt ruim dertien 
procent , dus ook de daaraan gekoppelde sociale mi
nima. Deze verlaging van de sociale minima volgt 
rechtstreeks uit handhaving van de koppeling. Een 
compenserende verhoging, alleen voor de minima , 
leidt ertoe dat het netto minimumloon ongeveer ge
lijk wordt aan het netto modaal loon. Dit is econo
misch en maatschappelijk onaanvaardbaar , zoals 
door de PvdA wordt erkend, blijkens de uitspraak 
dat de afstand tussen minimum en modaal nauwelijks 
verder kan worden verkleind . 
De vraag is vervolgens , voor wie het (lagere) mini
mum bestemd is . Uitgaande van het streven naar in
dividualisering zou het minimum voldoende moeten 
zijn voor één persoon. Het huidige minimum - met 
het onderhoud van een gezin door één kostwinner als 
referentiepunt - zou dienen te verdwijnen. Momen
teel , en ook in de voorzienbare toekomst , lijkt een 
minimumloon en daaraan gekoppelde minimumuit
kering , gebaseerd op individuele behoeften , (nog) 
niet te verwezenlijken . Weliswaar neemt het percen
tage huishoudens met twee inkomens nog steeds toe 
- op het ogenblik is in één van de drie meerpersoons 
huishoudens sprake van een dubbel inkomen - maar 
dit neemt niet weg dat alleenverdieners nog steeds 
verreweg het meeste voorkomen . In dit licht bezien 
lijkt een op individuele behoeften afgestemd mini
mumloon een te groot voorschot op de toekomst. 
De van het bestaande gezin-georiënteerde minimum
loon afgeleide minimumuitkeringen kunnen naar on
ze mening al wel individueel worden bepaald. Onze 
voorkeur gaat uit naar een minimumuitkering voor 
een alleenstaande , gelijk aan vijftig procent van het 
netto minimumloon . Uitgaande van de bestaande 
verhoudingen zou een alleenstaande een toeslag van 
twintig procent ontvangen. Alleenverdieners zouden 
in dit systeem een kostwinnerstoeslag van vijftig pro
cent van het netto minimumloon krijgen . Door bij de 
volksverzekeringen en bij de sociale voorzieningen 
het individuele minimum te stellen op vijftig procent 
van het netto minimumloon raken we meteen af van 
vreemd aandoende rekenregels als 2 x 70 procent = 
100 procent (huidige regeling als gehuwde partners 
beide aanspraak op een AA W-uitkering hebben). De 
toeslagen voor alleenstaanden en alleen-verdieners 
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bieden de garantie dat de betrokken groepen door de 
individualisering van het stelsel niet in de knel ko
men. De kostwinnerstoeslagen kunnen op den duur 
verdwijnen, als de herverdeling van betaalde en on
betaalde arbeid ver is voortgeschreden . 

Gezien het voorgaande ligt het voor de hand om ook 
bij de financiering van het stelsel (voor zover deze uit 
de opbrengst van premieheffing geschiedt) het ge
zinsmodellos te laten en over te gaan op individuele 
premieheffing. Dit dan, even afgezien van de wense
lijkheid om het stelsel in sterkere mate te financieren 
uit belastingopbrengsten (fiscalisering). Men dient 
zich te realiseren dat het stelsel-De Graaf in feite een 
belangrijke stap op weg naar fiscalisering inhoudt , 
doordat de uitkering van grote groepen arbeidsonge
schikten in de toekomst via de uit de algemene mid
delen gefinancierde ABW zou lopen , en niet langer 
komt uit het via premieheffing gefinancierde arbeids
ongeschiktheidsfonds . Geïndividualiseerde premie
heffing betekent een relatieve lastenverzwaring voor 
(gehuwde) tweeverdieners. 
Nadat aldus - conform Eerlijk delen - is gekozen 
voor individualisering bij volksverzekeringen en so
ciale voorzieningen (de tweeàe aan het eind van de 
vorige paragraaf opgeworpen kwestie) , blijft de 
vraag op welke wijze de uiteenlopende draagkracht 
van huishoudens in aanmerking moet worden geno
men bij de heffing van inkomstenbelasting en bij de 
toekenning van inkomensafhankelijke subsidies , bij
voorbeeld individuele huursubsidie en studietoela
gen. Individuele toepassing van deze regelingen ver
draagt zich niet met de draagkrachtgedachte , die 
noopt tot het in aanmerking nemen van de gezamen
lijke inkomsten van deelgenoten aan een huishou
den. Links beleid, gericht op eerlijk (herver)delen, 
betekent dat bij de belastingheffing en inkomensaf
hankelijke subsidieregelingen niet wordt geïndivi
dualiseerd . Het laatste verkiezingsprogramma erkent 
dit. 
Een punt dat we hier kort ter discussie stellen , is de 
institutionele structuur van de sociale zekerheid. 
Veel besluitvorming en de uitvoering liggen thans in 
handen van organen, waarin vertegenwoordigers van 
werkgevers- en werknemersorganisaties een zware 
(doorslaggevende) stem hebben. Deze structuur is 
een logisch uitvloeisel van de wordingsgeschiedenis 
van het stelsel. Wolfson heeft er echter terecht op ge
wezen dat het argument van de 'bedrijfseigenheid' 
van de risicodekking - waarop de huidige uitvoe
ringsorganisatie mede geënt" is - veel aan kracht 
heeft ingeboet. Daarbij komt dat in het beleid ten 
aanzien van de sociale zekerheid steeds minder ac
cent wordt gelegd op de oorzaak van economische 
niet-activiteit. De verzekeringsgedachte verwatert 
steeds meer. Arbeidsduurverkorting, herverdeling 
van betaald en onbetaald werk vormen redenen te 
meer, om de bestaande uitvoeringsorganisatie kri
tisch te toetsen. Behalve het 'bedrijfseigene' is ook 
het 'arbeidseigene' van de sociale verzekeringen 
steeds minder vanzelfsprekend. Daaruit volgt een 
minder belangrijke rol van de sociale partners bij de 
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uitvoeringsorganisatie en een sterkere mate van fisca
lisering bij de financiering van de sociale zekerheid. 
In dit verband pleiten wij ook voor een gelijke behan
deling van personeel , werkzaam in de marktsector, 
en overheidspersoneel. Thans verkeren ambtenaren 
in een vrij groot aantal opzichten in een gunstiger po
sitie dan werknemers in de marktsector, ook wat be
treft regelingen bij (gedwongen) economische in-ac
tiviteit . Zowel overwegingen van rechtvaardigheid 
als bezuinigingsargumenten pleiten er voor, bestaan
de verschillen op korte termijn te elimineren. 

Afrondende opmerkingen 
Harde economische realiteiten maken korte metten 
met verworven rechten en met de gedachte dat het 
stelsel van sociale zekerheid in essentie ongeschon
den in stand kan blijven. De tijd waarin het stelsel uit
groeide tot het beste ter wereld , komt voorlopig niet 
meer terug. Pijnlijke aanpassingen zijn onvermijde
lijk . Ook de Derde-Richtlijn van de EG noodzaakt 
overigens tot wijzigingen. 
In dit artikel is geconcludeerd dat het stelsel-De 
Graaf, waarvan de details op het moment van schrij
ven overigens niet bekend waren, het middelpunt 
wordt van de ongetwijfeld heftige discussie over her
ziening van het stelsel van sociale zekerheid. We heb
ben gewezen op problemen, die worden opgeroepen 
door de voorstellen met betrekking tot de arbeidson
geschiktheidsverzekering. We hebben ons uitgespro
ken voor handhaving van de netto-nettokoppeling. 
Als arbeidsduurverkorting gepaard gaat met evenre
dige loonaanpassing (wat wenselijk is) zal het sociaal 
minimum ongeveer dertien procent in koopkracht 
achteruit gaan. Compensatie is onmogelijk , omdat 
het netto sociaal minimum anders gelijk wordt aan 
het netto modaal loon . Economisch en maatschappe
lijk is dit niet aanvaardbaar. 
Bij de sociale verzekeringen en de sociale voorzienin
gen hebben wij gepleit voor een geïndividualiseerd 
systeem (aanspraak gelijk aan vijftig procent van het 
- lagere - sociaal netto minimumloon) , met een al
leenverdienerstoeslag van twintig procent en een 
kostwinnerstoeslag van vijftig procent. Een langs de
ze lijnen opgezet stelsel voldoet naar onze opvatting 
aan de eisen die de Derde-Richtlijn stelt en levert een 
aanzienlijke bijdrage aan de noodzakelijke ombui
gingsoperatie. Gegeven de algemene vooruitzichten 
voor de Nederlandse economie in de jaren tachtig is 
het perspectief voor de inkomensontwikkeling van 
economisch actieven en niet-actieven somber. Zowel 
bij de arbeidsvoorwaarden als bij stelselherziening 
van de sociale zekerheid dient met behulp van een sa
menhangend stel maatregelen te worden gewaar
borgd dat de lasten eerlijk worden verdeeld. Maar bij 
zo'n uitspraak kan het niet blijven. Ook eerlijk kie
zen en een openhartige bespreking van de inkomens
daling van (nagenoeg) iedereen zijn geboden. 

Voor literatuur zie pagina 16. 
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Labour in moeilijkheden 

Begin 1980, minder dan een jaar na de verloren lan
delijke verkiezingen van mei 1979, kreeg de Engelse 
Labour Party in Londen nieuwe behuizing. Het 
Transport House aan Smith Square in Westminster 
werd na ruim vijftig jaar verruild voor een kantoor 
aan Walworth Road, ten zuiden van de Theems. 
Voor sommige politieke waarnemers had dit vertrek 
van Labour uit het politieke centrum van Londen 
symbolische betekenis: het was net de tijd dat binnen 
de partij de beschuldigingen over de oorzaken van de 
verkiezingsnederlaag door de lucht vlogen en zelf
vertwijfeling de kop opstak. Het zou Labour volgens 
deze waarnemers (die haar lang niet allemaal vijandig 
gezind waren) niet gemakkelijk vallen om vanuit 
Walworth Road weer het centrum van het politieke 
toneel te betreden . Een enkeling meende zelfs dat 
Labour zich in de greep van een niet te stuiten aftake
lingsproces bevond , dat haar naar de zijlijnen van de 
geschiedenis zou dringen - net zoals de partijfunctio
narissen hun toevlucht hadden moeten nemen tot de 
in verval geraakte buitenwijken van Zuid-Londen. 
We laten hier in het midden of het onvermogen of de 
onwil van de Labour Party om in het centrum van 
Londen te blijven zitten , inderdaad een diepe symbo
lische betekenis heeft . Wel geven de gebeurtenissen 
in de drie jaar sinds het vertrek uit Transport House 
aanleiding tot het nodige pessimisme over de toe
komst van de partij, althans op korte termijn. On
danks de verkiezing tot partijleider in november 
1980 van linkervleugel-veteraan Michael Foot zijn er 
over ideologie en programma van de partij steeds 
meer conflicten ontstaan tussen enerzijds 'centrum
rechts' , waartoe de meerderheid van de Labour-frac
tie in het parlement gerekend kan worden , en ander
zijds het door Tony Benn aangevoerde 'hard links'; 
het 'zacht links', belichaamd door Foot zelf, pro
beerde de twee groepen zoveel mogelijk bijeen te 
houden . Tegelijkertijd probeerde Labour in de prak
tijk uit hoeveel men in opiniepeilingen en bij tussen
tijdse verkiezingen kan verliezen - en dat in een pe
riode waarin een ongekend hoge werkloosheid en een 
algemene economische malaise de Conservatieve re
gering toch gegarandeerd onpopulair zouden moeten 
maken . Bovendien werd Labour geconfronteerd met 
de nieuwe Social Democratic Party (SDP) , die een 
tijdlang onstuitbaar leek op te rukken. En ten slotte, 
maar daarom niet minder belangrijk , is er de gestage 
organisatorische aftakeling van de afgelopen jaren, 
die Labour aan de rand van het bankroet heeft ge
bracht en die zelfs de vraag oproept of ze nog wel een 
massapartij kan worden genoemd. 
Met dat al verkeert de Labour Party in ernstige pro
blemen. Die problemen zijn deels door eigen toe-

doen ontstaan, maar ze vormen ook een weerspiege
ling van de crisis van het democratisch-socialisme in 
de gehele industriële wereld . Heeft Labour voorgoed 
afgedaan of weet te terug te komen en de voor 1983 
verwachte verkiezingen te winnen? Veel zelfbenoem
de Labourologen en een groot deel van de (Conserva
tief georiënteerde) pers geloven het eerste en menig 
MP (Member of Parliament) van Labour schijnt zich 
daarbij binnenskamers aan te sluiten. Maar de leiding 
van Labour heeft er, althans in het openbaar , het vol
ste vertrouwen in dat de buit nog op tijd binnenge
haald kan worden . In deze optimistische redenering 
geldt het congres van 1982, waar hard links een forse 
nederlaag leed met betrekking tot de 'intree-politiek' 
van Trotskisten , als het teken dat de meerderheid de 
zaak weer in de hand heeft en dat Labour weer een 
potentiële regeringspartij is geworden. 
De pessimisten vrezen echter dat het Labour-bouw
werk te veel scheuren en gaten vertoont om stukje
bij-beetje en op korte termijn opgelapt te kunnen 
worden. Ze menen dat er niets minder dan een groot
scheeps programma voor theoretisch en organisato
risch herstel nodig is , wil de partij weer het belang
rijkste instrument voor democratisch-socialistische 
hervormingspolitiek in Engeland worden . 

Electorale neergang 
In parlementszetels uitgedrukt beleefde Labour 38 
jaar geleden haar electorale hoogtepunt. Bij landelij
ke verkiezingen behaalde ze een overweldigende 
meerderheid van bijna tweèhonderd zetels. Vóór de 
oorlog had Labour al twee keer een minderheidskabi
net gehad , in 1924 en in 1929-1931; maar 1945 was het 
'annus mirabilis ' van het Engelse socialisme: Clement 
Attlee kreeg , op basis van een programma voor fun
damentele maatschappelijke en economische veran
dering , een grote politieke macht toegeschoven. In 
de regeringsperiode 1945-1951 werd veel bereikt. Er 
werd een uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen 
opgebouwd , het aantal staatsbedrijven en de over
heidsinterventie in de economie werden uitgebreid 
en men zette (minstens zo belangrijk) de eerste be
slissende stappen op weg naar de ontmanteling van 
het Britse imperium . Het waren maatregelen die de 
grondslag legden voor de naoorlogse gemengde eco
nomie , waarover tot de komst van de regering-That
cher in 1979 een brede maatschappelijke consensus 
zou blijven bestaan. 
In 1950 was diezelfde regering-Attlee aan het eind 
van haar latijn. Na de verkiezingen van dat jaar wa
ren er van haar meerderheid nog m(!ar een paar zetels 
over; het stemmenpercentage van Labour zakte van 
48 procent in 1945 naar 46,1 procent. De regering 
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sleepte zich nog een jaar voort en schreef toen ver
vroegde verkiezingen uit , die de Conservatieven (nog 
steeds geleid door Winston Churchill) een werkbare 
meerderheid bezorgden. De grilligheid van het Britse 
districtenstelsel zorgde er daarbij, interessant ge
noeg, voor dat Labour een groter aantal stemmen 
dan de Conservatieven behaalde. De 13 948 883 
stemmen van 1951 zijn nog altijd een record; het 
stemmenpercentage (48 ,8 procent) was groter dan 
het percentage waarmee Labour in 1945 zo'n grote 
meerderheid had behaald. 
Vanaf 1951 is de electorale steun voor Labour steeds 
kleiner geworden, afgezien van een korte opleving in 
de jaren zestig. Onder leiding van Hugh Gaitskell ver
loor Labour zowel de verkiezingen van 1955 als die 
van 1959, waarbij ze 46 ,4 respectievelijk 43,9 procent 
van de stemmen behaalde. Dat leidde tot dertien jaar 
onafgebroken regeren door de Conservatieven , tot
dat Harold Wilson de partij in 1964 met 44,1 procent 
van de stemmen een krappe overwinning bezorgde. 
Zo'n achttien maanden later behaalde de partij bij 
nieuwe verkiezingen een parlementaire meerderheid 
van honderd zetels; daarbij overschreed het aantal 
Labour-stemmers opnieuw de grens van 13 miljoen, 
hoewel percentueel gezien (48,1 procent) het succes 
van 1951 niet werd geëvenaard. 
Sinds 1966 heeft Labour geleidelijk aan 1,5 miljoen 
stemmen verloren, ook al was ze van 1974 tot 1979 
regeringspartij. In 1970 kwam de regering-Wilson 
nogal ongelukkig aan haar eind door een vrij onver
wachte overwinning van de Conservatieven onder lei
ding van Edward Heath; het percentage Labour
stemmen zakte naar 43 .1 procent. Het streven van 
Wilson om van Labour de vanzelfsprekende rege
ringspartij te maken die de sociaal-democraten in 
Zweden vormden , mislukte om verschillende rede
nen, waaronder volgens onderzoekers de wanhoop 
onder arbeiders over de nederlaag van Engeland bij 
het wereldkampioenschap voetbal. Van grotere bete
kenis was wellicht de neergang van de Engelse econo
mie in de naoorlogse periode, die tijdens de regering
Wilson duidelijk aan het daglicht trad. Diens gedurf
de programma voor economische planning en voor 
het op gang brengen van een technologische revolutie 
ten dienste van het socialisme, was aan het eind van 
de jaren zestig onder druk van grote financiële pro
blemen opgegeven. 
In februari 1974 viel het stemmenpercentage van La
bour nog verder terug tot 37 ,2 procent. Een massale 
overloop van Conservatieve kiezers naar de Libera
len maakte Labour echter tot de grootste partij en gaf 
haar het recht om een minderheidskabinet te vor
men. Zeven maanden later maakte Wilson daar een 
krappe meerderheid van , waarmee hij als partijleider 
de vierde van zijn in totaal vijf verkiezingen won. Het 
stemmenaandeel van Labour steeg echter slechts 
naar 39,2 procent , en dat bij een lage opkomst . Zo 
werd de overwinning behaald met het laagste aantal 
stemmen sinds de oorlog, namelijk 11 457 079. 
Het zat de van 1974-1979 optredende Labour-rege
ring, waarin James Callaghan Wilson in 1976 als pre
mier en partijleider opvolgde, niet mee. Een reeks 
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nederlagen bij tussentijdse verkiezingen deed La
bour in een minderheidspositie belanden. Dat dwong 
haar tot een overeenkomst met de Liberalen, die in 
een groot deel van de partij slecht werd ontvangen. 
Tegelijkertijd scheurde de sterke verhoging van de 
olieprijs het economisch beleid van Labour aan flar
den (de Noordzee-olie was nog niet beschikbaar) en 
zag de regering zich gedwongen om bij het Internatio
nale Monetaire Fonds om hulp aan te kloppen . De 
prijs voor die hulp was een sterke vermindering van 
de overheidsuitgaven. Die vermindering, maar ook 
het in samenhang daarmee gevoerde stringente inko
mensbeleid , leidde tot een botsing met de ambtena
renbonden. Radicale delen daarvan uitten hun onge
noegen in 1978-1979 in een 'ontevreden winter' . De 
voorstelling van zaken als zou alleen Labour de ar
beidsrust kunnen bewaren , werd daarmee volledig 
ondergraven. Dit leidde onvermijdelijk tot de neder
laag bij de verkiezingen van mei 1979, die Thatchers 
'nieuw-rechtse' regering in het zadel hielpen . 
Als gevolg van een hogere opkomst was het aantal 
door Labour behaalde stemmen (iets meer dan 11 ,5 
miljoen) hoger dan het dieptepunt van 1974. Maar 
het stemmenpercentage van 36,9 procent vormde wel 
een naoorlogs dieptepunt. Politicologen leidden 
daaruit af dat niet te stuiten veranderingen in de En
gelse maatschappelijke structuur verantwoordelijk 
waren voor de verzwakking van de electorale basis 
van Labour , en niet zuiver politieke factoren. Voor 
die stelling moet het definitieve bewijs nog worden 
geleverd ; wel kan begin 1983 geconstateerd worden 
dat Labour zich sinds 1979 niet heeft hersteld , on
danks de zelfvoldane manier waarop de Conservatie
ve regering met de ernstigste recessie in Engeland 
sinds de jaren dertig omspringt. Bij tussentijdse ver
kiezingen werden niet alleen zetels verloren , die 
eigenlijk gewonnen hadden moeten worden , maar 
werd Labour ook vaak door de alliantie van Libera
len en SDP van de tweede plaats verdreven . 

Ledenverlies 
De geleidelijke afbrokkeling van de electorale positie 
van Labour is gepaard gegaan met een sterk leden
verlies. Volgens een recente officiële telling bedraagt 
het aantal individuele leden 276692 (op zichzelf 
waarschijnlijk al geflatteerd) , wat een dieptepunt 
sinds 1929 betekent en het ledenbestand reduceert tot 
een kwart van dat in het topjaar 1952. Nu is die sterke 
daling in zekere zin niet zo groot als zij lijkt: in een 
(maar gedeeltelijk geslaagde) poging om het werke
lijke aantal leden te registreren heeft men er de afge
lopen jaren van afgezien om nog langer alle afdelin
gen een minimum van honderd leden toe te schrijven. 
Zo'n technische verklaring mag echter niet verhullen 
dat uit alle delen van het land dezelfde geluiden ko
men: de naoorlogse generatie partijleden verdwijnt 
geleidelijk aan en wordt maar zeer gedeeltelijk door 
een jongere generatie vervangen . Veel afdelingen 
worden geleid door linkse activisten , die Labour weer 
op het rechte spoor van het ware socialisme willen 
hebben , ook al is het overduidelijk dat de gemiddelde 
Labour-kiezer daar heel anders over denkt. 
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Van belang is ook dat het in aantal slinkende Labour
kader steeds meer beheerst wordt door redelijk tot 
hoog geschoolde ambtenaren - wetenschappelijk 
medewerkers , beleidsambtenaren, medisch perso
neel , en dergelijke ; hun opkomst gaat ten koste van 
de industriearbeiders , waarvan de partij bij verkie
zingen voor een groot deel afhankelijk is. Deze ont
wikkeling wordt al weerspiegeld in de gemeentera
den . Een recent onderzoek laat zien dat ma,lr tien 
procent van de gemeenteraadsleden van Labour tot 
de categorie handarbeiders behoort, terwijl er op elk 
raadslid dat in de particuliere sector werkt vijf in de 
collectieve sector werkzaam zijn. Twee derde van de 
raadsleden blijkt zich met ' links' of 'centrum-links' in 
de partij te identificeren, terwijl nog niet zo lang gele
den de gemeenteraden een bolwerk van 'centrum
rechts' in de partij vormden. 
Vroeg of laat zal deze ontwikkeling ook in het Lager
huis tot uitdrukking komen . Daar heeft centrum
rechts nog de meerderheid , maar sinds 1979 rekenen 
de meeste nieuwkomers zich tot de linkervleugel. Bo
vendien wordt een groeiend aantal zittende MP's op 
termijn met 'ontslag' bedreigd ; afdelingen geven de 
voorkeur aan kandidaten die zich beter thuis voelen 
in het politieke klimaat aan de 'basis' . 

De verhouding tot de vakbeweging 
De hierboven beschreven verkleining van het electo
raat en van het ledenbestand van Labour is van grote 
invloed op de discussie over het pro en contra van de 
institutionele banden tussen partij en vakbeweging, 
die de Labour Party van haar Westeuropese zusteror
ganisaties onderscheiden. Die discussie wordt al ge
voerd sinds de oprichting van de partij in 1900. Die 
oprichting vond plaats op initiatief van het Trades 
Union Congress (TUC) , zoals de oorspronkelijke 
naam van de partij, 'Labour Representation Com
mittee', ook aangaf. Doel van de nieuwe partij was 
om de werkende bevolking in het parlement te laten 
vertegenwoordigen door een organisatie , die door de 
eigen instellingen van de arbeiders , de vakbonden, 
gecontroleerd zou worden . Pas in 1906 gaf men er de 
naam 'Labour Party' aan , terwijl het tot 1918 duurde 
voor men statuten aanvaardde waarin van een demo
cratisch-socialistische partij met brede politieke en 
economische doelstellingen werd gesproken. 
Vanaf het moment werd Labour een volwaardige , 
landelijke organisatie , gericht op verovering van de 
regeringsmacht. Maar Labours huidige organisatie
structuur herinnert nog aan haar oorspronkelijke 
doelstelling: de machtspositie bijvoorbeeld van de bij 
Labour aangesloten vakbonden. Zo wordt het jaar
lijkse Labour-congres beheerst door de zes miljoen 
'blok-stemmen', waarover de vakbonden beschikken 
die hun leden collectief lid van de Labour Party heb
ben gemaakt. Verder kiest de vakbeweging twaalf 
van de 29 leden van het landelijk bestuur en heeft ze 
in de verkiezing van nog eens zes bestuursleden een 
belangrijke stem. En ten slotte is de vakbeweging , 
krachtens een recente wijziging van de statuten , voor 
veertig procent vertegenwoordigd in een commissie 
die de partijleider en diens plaatsvervanger aanwijst ; 

de partijafdelingen en de Labourfractie in het parle
ment beschikken elk over dertig procent. 
Er zijn nogal wat mensen in de partij die al jaren be
weren dat de institutionele band met de vakbeweging 
niet meer van deze tijd is en dat de statuten in dit op
zicht grondig gewijzigd moeten worden. Vakbonden, 
zo luidt de kern van hun redenering, kunnen moeilijk 
tegelijkertijd de belangen van de werknemers behar
tigen en een politieke partij vormen. De vakbewe
ging zal misschien een voorkeur hebben voor een be
paalde partij, maar dient tegenover de regering, van 
welke kleur dan ook, een zakelijke opstelling te kie
zen . Bovendien , zo zegt men , zijn de vakbondsleden 
niet talrijk genoeg om Labour bij verkiezingen de 
overwinning te bezorgen en zullen veel kiezers zich 
van de partij blijven distantiëren vanwege de macht 
van de vakbondsleiders , van wie sommige minder de
mocratische vormen van socialisme aanhangen . Het 
is bekend dat veel vakbondsleden (naar schatting 
veertig procent in 1979) conservatief stemmen; bo
vendien zijn de zes miljoen bij Labour aangesloten 
vakbondsleden geen lid uit vrije wil , maar omdat de 
vakbondstop voor hen betaalt. Desondanks, zo 
wordt gesteld, blijft Labour doorgaan met te geloven 
dat ze 'de partij van de in de vakbeweging georgani
seerde arbeidersklasse' is en weigert ze hardnekkig 
de problemen onder ogen te zien , die de band tussen 
partij en vakbeweging al in het verleden bleek op te 
roepen. 
Tegenstanders van dit standpunt (en nog steeds een 
meerderheid in de partij mèt hen) wijzen met enig 
recht op de centrale betekenis van de georganiseerde 
arbeidersklasse voor de electorale positie van Labour 
en stellen dat elke poging om daaraan wat te verande
ren , rampzalig zal zijn . Men gaat er daarbij van uit 
dat Labour meer dan alleen maar een partij is: een 
brede volksbeweging met een politieke arm (de par
tij) en een industriële arm (de vakbeweging) . De 
meest gehoorde zinsnede op de congressen van La
bour en TUC is 'This great movement of ours' , waar
mee men elke suggestie van de hand wijst als zou het 
begrip 'beweging' in een moderne industriële samen
leving niet meerop zijn plaats zijn . Het Labour-kader 
is ook allerminst onder de indruk van het feit dat an
dere socialistische partijen in West-Europa al lang 
niet meer zo'n hechte band met de vakbeweging heb
ben . Integendeel , alles wat Europees is , heeft binnen 
Labour zo'n slechte naam , dat men er een reden te 
meer in ziet om de zaak te houden zoals hij is . 
Er zijn overigens nog andere factoren die verande
ring van de bestaande verhouding tussen partij en 
vakbeweging in de weg staan . In de eerste plaats is 
Labour financieel voor tachtig procent afhankelijk 
van de collectieve contributies van de vakbonden en 
voor bijna honderd procent als het om uitgaven voor 
de verkiezingen gaat . Dit bleek nog eens overduide
lijk toen Labour het nieuwe hoofdkantoor aan Wal
worth Road niet bleek te kunnen betalen en de vak
beweging het gebouw voor de partij moest kopen. Bij 
Labour kijkt men daarom wel uit om een zo belang
rijke inkomstenbron op het spel te zetten . In de twee
de plaats is voor verandering van de statuten de in-
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stemming van de betrokken vakbonden zelf nodig , 
maar die lijken voorlopig niet geneigd om hun greep 
op de gang van zaken in de partij te laten verslappen. 
En ten slotte zijn de aangesloten bonden de partijlei
ding altijd van nut geweest bij het in de hand houden 
van partijcongressen. Enkele ontsporingen in het re
cente verleden daargelaten, krijgt men de meerder
heid van de vakbondsleiders, als het er op aankomt, 
meestal wel op de gematigde lijn van de fractie en 
houdt men op die manier de meer radicale afdelings
activisten in bedwang. 

De opkomst van de SDP 
Het was ook de machtspositie van de vakbeweging 
die een aantal belangrijke vertegenwoordigers van de 
rechtervleugel er begin 1981 toe bracht om hun af
scheiding van de Labour Party te versnellen en de 
SDP op te richten. De 'bende van vier' (Roy Jenkins, 
Shirley Williams, David Owen en William Rodgers) 
maakte de oprichting van een Sociaal-Democratisch 
Centrum (toen nog binnen de partij) bekend op de 
dag nadat een buitengewoon congres op 24 januari in 
Wembley een nieuwe procedure had vastgesteld voor 
de verkiezing van de partijleiding. Voortaan zouden 
de partijleider en zijn/haar vervanger niet meer al
leen door de fractie, maar ook door de afdelingen en 
door de vakbonden worden gekozen. 
Het partijkader (waaronder niet alleen maar aanhan
gers van Tony Benn) zag hiermee eindelijk de pogin
gen beloond om de interne partij democratie te ver
groten , in aansluiting op de eerder geopende moge
lijkheid voor afdelingen om zittende MP's niet weer 
herkiesbaar te stellen. Voor de 'bende van vier' bete
kende de verandering in de selectieprocedure, in het 
bijzonder het aandeel van veertig procent dat de vak
beweging in de selectiecommissie zou krijgen, echter 
een definitieve ommekeer in de partijgeschiedenis. 
Ze zagen er de organisatorische bevestiging in van het 
'afdrijven naar links' , dat ze al zo lang hadden gekriti
seerd. De ironie wil overigens dat bij de eerste gele
genheid dat de nieuwe procedure werd toegepast , 
Tony Benn het moest afleggen tegen de ' rechtse' De
nis Healy . 
Twee maanden na het Wembley congres werd de So
ciaal-Democratische Partij formeel opgericht . Het 
tot stand brengen van een 'doorbraak' in de Britse po
litiek werd tot doel verklaard. 'Engeland heeft een 
hervormd en bevrijd politiek systeem nodig' , zo stel
de het eerste SDP-beleidsprogramma, 'zonder het 
zinloze conflict, het dogma, de heftige slingeringen in 
beleid , en de klassenpolarisatie die de oude partijen 
zo hebben gekoesterd'. Een belangrijk middel voor 
het bereiken van dit doel zou zijn het invoeren van 
'een zinnig systeem van evenredige vertegenwoordi
ging' , ter vervanging van de bestaande, oneerlijke 
methode waarbij de kandidaat die het beste uit de 
stembus komt, het gehele kiesdistrict in het parle
ment mag vertegenwoordigen. Duidelijk is dat de 
SDP hiermee wilde aansturen op een politiek systeem 
naar continentaal model , waarbij partijen doorgaans 
niet over een meerderheid beschikken en derhalve 
een coalitie met een of meer andere partijen moeten 
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aangaan. In programmatisch oogpunt onderscheidde 
de SDP zich op een drietal belangrijke terreinen van 
wat ondertussen de overheersende mening in Labour 
was geworden : een pleidooi voor voortzetting van het 
Britse lidmaatschap van de Europese Gemeenschap , 
een afwijzing van eenzijdige nucleaire ontwapening, 
en een pleidooi voor een algemene inkomenspolitiek 
(die de onderhandelingsruimte voor vakbonden be
perkt) als wezenlijk onderdeel van een consistente 
economische strategie voor de jaren tachtig . 
Met deze en soortgelijke beleidsdoelstellingen (waar
van het ontbreken van een gedetailleerde omschrij
ving in die begintijd electoraal een duidelijk voordeel 
bleek te zijn) scoorde de SDP gedurende de rest van 
1981 en het begin van 1982 grote successen , bij haar 
doorbraak-missie geholpen door de kleine Liberale 
Partij. 28 zittende Labour-parlementariërs , alsmede 
één Conservatieve liepen naar de nieuwe partij over. 
Daarnaast lukte het zowel Roy Jenkins als Shirley 
Williams om bij tussentijdse verkiezingen een zetel in 
het Lagerhuis te veroveren . Alle opiniepeilingen van 
eind 1981 gaven de SDP-Liberale Alliantie een on
dubbelzinnige voorsprong op de beide grote partijen 
en bij bookmakers bleek een SDP-Liberale regering 
bij de volgende algemene verkiezingen favoriet. 
Maar aan de bekende opwelling van steun voor een 
derde partij tussen twee verkiezingen in kwam een 
plotseling einde toen op 2 april 1982 de Argentijnen 
de Falkland-eilanden binnenvielen en zodoende me
vrouw Thatcher in staat stelden om als de kampioene 
van Engelands internationale eer uit de politieke luw
te te treden. De tot recordhoogte gestegen werkloos
heidscijfers werden in een golf van patriottistisch 
vuur op slag vergeten , hetgeen de minister-president 
ten volle uitbuitte , ten koste vooral van de SDP-Libe
rale Alliantie. Aangezien Labour al voordat Galtieri 
zijn zet deed een dieptepunt in de opinie-peilingen 
had bereikt, was de Alliantie het belangrijkste slacht
offer van de 'Falkland-factor' . Haar steun onder de 
bevolking smolt weg als sneeuw voor de zon van 
Thatchers nieuwe overwicht. Het oude gezegde dat 
'nothing succeeds like success' heeft zijn logische 
keerzijde , en in het geval van de SDP bleek haar eer
ste kennismaking met verminderde populariteit in 
het midden van 1982 het begin van een diepe duike
ling in de peilingen. 
De leiders van de Alliantie blijven er desondanks op 
vertrouwen dat Thatchers nieuwe populariteit niet 
eindeloos kan aanhouden en dat , met verkiezingen in 
het vooruitzicht , de doorsnee zwevende kiezer zich 
wel achter de SDP of Liberalen zal scharen , dat alter
natief verkiezend boven een extremistische en irrele
vant geworden Labour Party . Niettemin is het mis
schien veelzeggend dat woordvoerders van de Allian
tie het veel minder dan vorig jaar hebben over het 
vormen van een regering , en steeds meer over de 
noodzaak om de twee grote partijen in evenwicht te 
houden . 

De herinnering aan 'MacDonalds verraad' 
Om de speciale bitterheid die de Labour Party reser
veert voor degenen die uit haar gelederen overlopen 
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op waarde te kunnen schatten, moet men de populai
re mythologie van het 'verraad van McDonald' be
grijpen. Deze Labour-premier heeft namelijk in 
1931 , handelend in overeenstemming met wat hij be
schouwde als het nationaal belang in een ernstige eco
nomische crisis , samen met het grootste deel van de 
leiding van de Labour-fractie , tegen de wil van de 
partij in , deelgenomen aan een nationale coalitiere
gering. Sindsdien is het gewone Labour-lid buitenge
meen gevoelig voor wat wordt gezien als de neiging 
om 'de socialistische zaak te verraden ' binnen bepaal
de delen van het partij-establishment, vooral onder 
het substantiële contingent aan ' intellectuele socialis
ten' van betere of middenklasse-milieus , die histo
risch zo'n belangrijke rol in de partij hebben ge
speeld. De leden van de 'bende van vier' , die de SDP 
oprichtte , zijn klassieke voorbeelden van dit veel 
gewantrouwde type en zij zijn dan ook , als gevolg 
daarvan door hun voormalige Labour-collega's zo 
venijnig bejegend als men gewoonlijk ziet bij aanval
len op de uiterste rechtervleugel van de Tories. In het 
geval van de SDP werd Labour er alleen nog maar bit
terder op doordat de Labour MP's die naar de SDP 
overliepen , op één na , weigerden hun parlementsze
tel op te geven en een tussentijdse verkiezing uit te 
vechten als kandidaat voor de Sociaal Democraten. 
Deze bijzondere situatie verklaart waarom het 
hoofdbestuur van Labour het standpunt heeft inge
nomen dat een eventueel voorstel om de SDP als lid 
toe te laten tot de Socialistische Internationale niet in 
behandeling kan worden genomen tot na de eerstvol
gende verkiezingen . Als de SI een SDP-kandidatuur 
zou overwegen , zou Labour zelf het zeer moeilijk vin
den om lid van de Internationale te blijven . 
Afgezien van een vleugje spijt bij sommigen (in het 
bijzonder over het verlies van de zeer populaire Shir
ley Williams) is de algemene reactie in de Labour Par
ty over de afsplitsing van de Sociaal Democraten er 
daarom één van: 'good riddance to bad rubbish' , ge
combineerd met de hoop dat , nu die lastige dissiden
ten van de rechtervleugel de partij verlaten hebben , 
de partij eindelijk haar geloofwaardigheid als een
drachtige politieke kracht zou kunnen herstellen. 
Uiteindelijk heeft de SDP-afsplitsing echter nog een 
dimensie aan Labours aanhoudende identiteitscrisis 
toegevoegd. Voor de brede linkervleugel heeft het 
gedrag van de scheurmakers de inherente onbe
trouwbaarheid aangetoond van een partijleiding die 
niet volledig rekening en verantwoording verschul
digd is aan de leden; voor centrum-rechts daarente
gen heeft de nieuwe dreiging die de SDP in het poli
tieke midden nu voor Labour vormt de taak om La
bours traditionele identiteit als een breed-georiën
teerde reformistische beweging, die in staat is om een 
wijd spectrum van het electoraat aan te trekken te 
herstellen , er alleen maar dringender op gemaakt. 

Wortels van Labours identiteitscrisis 
Met alle verschillen in omstandigheden , is Labours 
huidige identiteitscrisis in veel opzichten de voortzet
ting van het grote ' revisionisme'-debat van het eind 
van de jaren vijftig , toen de sociaal-democratische 

rechtervleugel geprobeerd heeft de partij ertoe over 
te halen op te houden te pretenderen dat ze erop uit 
was het kapitalistisch systeem omver te werpen. 
Geïnspireerd door de theoretische geschriften van 
Anthony Crosland, die beweerde dat in een moderne 
gemengde economie verdere grootscheepse nationa
lisaties onnodig en irrelevant waren voor de wezenlij
ke doelstellingen van het democratisch-socialisme, 
stelden Hugh Gaitskell en zijn medestanders zich op 
het standpunt dat de oude marxistische leuzen en 
klasse-georiënteerde standpunten van de Labour 
Party niet meer töereikend waren voor de tweede 
helft van de twintigste eeuwen dat ze beslist een 
schadelijk effect hadden op de electorale vooruitzich
ten van de partij. Hun speciale mikpunt was de be
roemde, al veertig jaar oude paragraaf vier van de 
partij statuten die Labour verplichtte tot het 'in ge
meenschapshanden brengen van de produktie- , dis
tributie- en ruilmiddelen'. Zij drongen er bij de partij 
op aan om zichzelf een reeks van moderne , democra
tisch-socialistische beginselen aan te meten, in de 
trant van het Bad Godesberger program dat de SPD 
toen net bezig was op te stellen . 
Dat Gaitskells poging schipbreuk heeft geleden , was 
ten dele te danken aan de formidabele intellectuele 
oppositie die de linkervleugel tegen het revisionisme 
in stelling bracht. Onder leiding van Richard Cross
man en anderen stelden de tegenstanders van het 
schrappen van 'clause 4' dat het socialisme niet zon
der uitgebreid publiek eigendom gevestigd kon wor
den ; het werd beschouwd als essentieel voor de elimi
nering van de bestaande klassenmaatschappij die was 
gebaseerd op de eigendom van kapitaal en industrie . 
Maar het uiteindelijke succes van de 'Crossmanites' 
bij hun verzet tegen de revisionisten weerspiegelde 
waarschijnlijk niet zozeer de kracht van hun argu
menten als wel de conservatieve instincten van de La
bour-beweging in zijn geheel in dit soort zaken. Of
schoon niet noodzakelijkerwijs van mening dat een 
Labour-regering clause 4 zou moeten of kunnen ver
wezenlijken , zag een meerderheid van de partij er 
niet de noodzaak van in om dergelijke vertrouwde 
onderdelen van het socialistisch credo overboord te 
gooien of op z'n minst te wijzigen . Meer dan twintig 
jaar later prijkt deze sleutelpassage uit clause 4 nog 
steeds op alle lidmaatschapskaarten en is de Labour 
Party , als enige van de grote Europese socialistische 
partijen , nog steeds gehouden , in theorie altha.ns , tot 
het afschaffen van het kapitalisme . 
De felle hartstochten van de revisionisme-controver
sie kwamen tot bedaren na het vroegtijdig verschei
den van Hugh Gaitskell in 1963 en leken zelfs geheel 
te verdwijnen in de euforie rond Labours verkiezings
overwinningen in 1964 en 1966. Hoewel Harold Wil
son in de jaren vijftig tot het anti-Gaitskell-kamp had 
behoord , gaf hij, nadat hij het leiderschap van La
bour had overgenomen , er de voorkeur aan gevaarlij
ke ideologische kwesties te negeren, uitgaande van 
de stelregel dat slapende honden beter slapend kun
nen blijven . Hij voerde zijn regeringsbeleid tussen 
1964 en 1970 langs wezenlijk revisionistische lijnen 
door te pogen economische groei te bevorderen in 
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een vrije-markteconomie en de eruit resulterende 
toegenomen welvaart via het belastingstelsel te her
verdelen en om te zetten in meer overheidsbestedin
gen voor de verschillende sociale voorzieningen. Het 
feit dat Wilsons ietwat halfslachtige dirigistische ex
cursies naar nationale economische planning er niet 
in slaagden Engelands algehele economische verval 
te keren, moge niet verhullen dat zijn eerste regering 
werkelijke vooruitgang heeft geboekt op de terreinen 
van maatschappelijke zorg en onderwijs. Niettemin, 
toen er in 1970 een einde aan kwam , was Engelands 
klassenstructuur nog volledig intact , waren de ver
schillen in rijkdom en macht nog even schrijnend als 
voorheen en bleek 's lands zieke economie zelfs nog 
steviger in de greep van speculanten. 
De onvermijdelijke reactie kwam in de vorm van een 
groeiende aandrang van de zijde der linkervleugel om 
Labours socialistische identiteit weer tot gelding te 
brengen. Deze linkervleugel is vanaf 1970 begonnen 
aan een lange mars door de instellingen, om de par
tijstructuur in overeenstemming met linkse concep
ties van interne democratie te hervormen. Superieur 
tacticus als hij was , slaagde Wilson erin zich de linker
vleugel van het lijf te houden zolang hij de leiding van 
de partij nog in handen had. Zelfs al verklaarde La
bours verkiezingsmanifest van oktober 1974 dat de 
partij zich ten doel stelde 'een fundamentele en 
onomkeerbare wijziging aan te brengen in de vermo
gens- en machtsverhoudingen in het land ten gunste 
van werkende mensen en hun gezinnen' schoof Wil
son de uitvoerige socialistische beleidsprogramma's 
die de partij in het begin van de jaren zeventig had 
opgesteld rustig terzijde en leidde zijn tweede rege
ring (1974-1976) op ongeveer dezelfde wijze als de 
eerste. En vanaf 1976 werd zijn voorbeeld gevolgd 
door James Callaghan, wiens ruimte voor concrete 
actie sowieso ernstig beperkt werd doordat zijn rege
ring slechts op een minderheid in het parlement 
steunde. Niettemin hoopte de frustratie in de partij 
zich gedurende de tweede helft van de jaren zeventig 
steeds meer op - een frustratie die de linkervleugel 
kunstig wist te hanteren toen in 1979 na Labours ver
kiezingsnederlaag de deur voor wederzijdse verwij
ten wagenwijd openging. 

Het bankroet van 'revisionist sodal democracy' 
De trieste waarheid omtrent Labours regeringsaan
pak in de jaren zeventig was dat zij gebaseerd bleef op 
de revisionistische veronderstellingen van de jaren 
vijftig en zestig, ook al werden deze veronderstellin
gen steeds minder geschraagd door de feiten. De revi
sionistische theoreticus Crosland was zich al in het be
gin van de jaren zeventig gaan afvragen of steeds 
maar meer overheidsbestedingen in de sociale sfeer 
nu werkelijk meer gelijkheid teweegbrachten , of dat 
daarmee eenvoudigweg nieuwe, vast in het zadel zit
tende en het eigen belang nastrevende bureaucra
tieën in het leven werden geroepen , waar de gewone 
man niet veel beter van werd. Toen kwam de olie
prijs-explosie in 1973-1974, onmiddellijk gevolgd 
door een internationale recessie en het begin van een 
tijdperk van (bijna-)nulgroei of zelfs minder in de 
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geïndustrialiseerde landen . In deze nieuwe situatie 
geraakte de gevestigde sociaal-democratische strate
gie om de economische groei voor herverdelingsdoel
einden aan te wenden duidelijk in het ongerede; 
nieuwe strategieën werden echter niet ontwikkeld. 
Het beste waar de (neo-)revisionisten mee aankwa
men bestond uit een beleid dat de uitwassen van de 
recessie inperkte; daarnaast was het parool er een van 
'zich gedekt houden' en van wachten tot de situatie 
weer beter wordt. 
Het onmiskenbare bankroet van het sociaal-de
mocratisch revisionisme aan het einde van de jaren 
zeventig betekende dat het morele en politieke ge
lijk kwam te liggen bij Labour-links, dat centrum
rechts in de partij voor de voeten wierp oog in oog 
met de economische crisis de moed te hebben verlo
ren. Socialisten hadden al generaties lang de ineen
storting van het kapitalistisch systeem voorspeld , zo 
redeneerde links , en nu iets dergelijks wellicht voor 
de deur stond , moest de Labour Party de moed van 
haar socialistische overtuiging hebben wanneer zij de 
kiezers een alternatiefvoorhield . En toch bevatte La
bours verkiezingsmanifest 1979 (dat was opgesteld 
door Callaghans adviseurs en dat de voorkeur had ge
kregen boven een tekst die volgens de gevestigde 
praktijk door het partijbestuur was opgesteld) geen 
enkel herkenbaar socialistisch programmapunt , zo 
beweerde links . In contrast daarmee had Thatcher 
geen enkele aarzeling vertoond om haar eigen rechts
conservatieve kleuren aan de electorale mast te han
gen en was ze aan de macht gekomen op basis van een 
programma dat de naoorlogse economische en socia
le consensus midden in het hart raakte . Waarom had 
Labour dan niet een soortgelijk zelfbewustzijn ge
toond zodat ze tenminste eervol had kunnen sneven? 
In hun vastbaradenheid om de kiezer een zuiver so
cialistisch alternatief te bieden , slaagden de linksen in 
Labour er in een formidabele coalitie op te bouwen 
met militante vakbonden in de overheidssector (die 
vanaf 1980 een meerderheid organiseerden van de bij 
de TUC aangesloten werknemers) . Zoals hierboven 
reeds beschreven , bestaat het nieuwe slag Labour-ac
tivisten voor een groot deel zelf uit werknemers in de 
overheidssector (die hun banen dan ook te danken 
hebben aan Labours forse uitbreiding van de sociale 
voorzieningen en het onderwijs) . Over het eerste so
cialistische geloofsartikel - overheidsbestedingen 
moeten omhoog - was overeenstemming dus niet 
moeilijk te bereiken, al helemaal niet omdat zo'n be
leid meer werkgelegenheid in de publieke sector zou 
scheppen . Al even gemakkelijk was hun akkoord ge
sloten waarbij iedere vorm van inkomensbeleid (ooit 
beschouwd als een sleutel-instrument van een socia
listische strategie) volledig uitgesloten zou moeten 
zijn voor een toekomstige Labour-regering - niet 
omdat, zoals sommige cynici geloofden , ambtenaren 
daarvan als eersten kortingen op hun inkomen kun
nen verwachten , maar omdat (althans dat beweerde 
links) dergelijk beleid altijd loontrekkers discrimi
neert ten voordele van kapitaalbezitters. 
Op basis van deze uitgangspunten slaagde de linker
vleugel in coalitie met haar bondgenoten in de vak be-
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weging er in het begin van de jaren tachtig in het 
grootste deel van haar economisch program als offi
cieel partijbeleid geaccepteerd te krijgen. Volgens de 
'alternatieve economische strategie' die door recente 
partijcongressen is vastgesteld, zal de eerstvolgende 
Labour-regering een enorm programma van door de 
overheid geïnitieerde investering en werkschepping 
opzetten; de belangrijkste doelstelling is daarbij de 
werkloosheid (die momenteel meer dan 31/2 miljoen 
bedraagt) binnen vijf jaar terug te brengen tot minder 
dan één miljoen. Een aantal bedrijfstakken die in bij
zondere moeilijkheden verkeren zal extra lucht voor 
herstel worden gegeven door het instellen van selec
tieve import-controles. De export van investerings
kapitaal zal volledig aan banden worden gelegd en 
Groot-Brittannië zal de Europese Gemeenschap ver
laten . De geschatte tien miljard pond die voor de fi
nanciering van dit programma nodig zijn, zal in eerste 
instantie geleend worden in de verwachting dat de zo 
geplande economische stimulering uiteindelijk z'n di
videnden zal opbrengen in de vorm van een grotere 
nationale produktie . 
De alternatieve economische strategie mikt met an
dere woorden op het te boven komen van het dilem
ma van sociaal-democratisch revisionisme in een nul
groei situatie: in plaats van te hopen op een econo
misch herstel dat nieuwe bronnen voor sociale voor
zieningen moet opleveren , zal een socialistische rege
ring zelf dat herstel teweegbrengen in de hoop daar
mee die nieuwe bronnen zelf te kunnen aanboren . 

Het antwoord van centrum-rechts 
Labours alternatieve economische strategie stuit op 
veel kritiek bij centrum-rechts in de partij . Sceptici 
beweren dat Labour moeilijk zal kunnen weerleggen 
dat haar programma inflatie zal produceren en dat 
het haakt naar hetzelfde soort controles en bureau
cratische planning die in het verleden eerder zijn be
proefd en ondeugdelijk zijn gebleken. Zij vrezen ook 
dat Labour zal worden afgeschilderd als de gevange
ne van de ambtenarenbonden die een natuurlijk be
lang hebben bij steeds hogere niveaus van overheids
uitgaven , ongeacht of het land zich iets dergelijks wel 
zou kunnen veroorloven . Er zijn zelfs mensen in de 
partij die ongelukkig zijn met het voornemen om de 
EEG te verlaten of, op een ander terrein , met La
bours pleidooi voor een niet-nucleaire defensie. Niet
temin is centrum-rechts omwille van de eenheid van 
de partij bereid om zich achter het economisch pro
gramma van de linker vleugel te scharen, niet in de 
laatste plaats omdat ze zelf niet over een overtuigend 
alternatief beschikt. En dan is er altijd nog, als laatste 
waarborg , de effectieve controle die de leiding van de 
fractie heeft over de inhoud van Labours verkiezings
manifest - het enige bastion van het zogenoemde 
partij-elitisme dat de linkervleugel tot op heden niet 
heeft kunnen innemen. Dit geeft de zekerheid , zo 
menen de centrum-rechtse MPs , dat het uiteindelijk 
aan de kiezers gepresenteerde programma niets al te 
extreems of controversieels zal bevatten . 
Terwijl ze over beleidskwesties een soort wapenstil
stand in acht neemt , heeft centrum-rechts niet ge-

schroomd het gevecht met links binnen de partijorga
nen met kracht voort te zetten en daarbij op de laatste 
twee partijcongressen aanzienlijk succes geboekt. 
Met de hulp van een aantal machtige vakbondsleiders 
die door het dreigend overwicht van Tony Benn en 
zijn volgelingen gealarmeerd waren , is centrum
rechts erin geslaagd in zowel het partijbestuur als in 
de belangrijkste beleidsbepalende commissies een 
solide meerderheid te herwinnen; dit met stilzwijgen
de instemming van partijleider Michael Foot en ande
re leden van 'zacht links'. Hard links leed op het con
gres van oktober 1982 nog een andere grote neder
laag , toen een meerderheid van 5 tegen 1 besloot tot 
het instellen van een lijst met organisaties waarvan 
het lidmaatschap onverenigbaar wordt geacht met 
dat van de Labour Party. Deze beslissing is bedoeld 
om het royement van de steeds invloedrijkere groep 
van rond het blad Militant georganiseerde trotskisti
sche activisten te vergemakkelijken. 

Het belang van dit besluit voor de leiding van de par
tij was dat de partij eindelijk iets leek te gaan doen 
tegen de extremisten in eigen rijen . Gegeven de hals
starrige weigering van door links gedomineerde par
tijafdelingen om aan een 'heksenjacht' deel te ne
men , moet echter nog maar worden afgewacht of de
ze beslissing om de partij van ongewenste elementen 
te zuiveren zonder veel onderlinge twisten kan wor
den doorgevoerd. Michael Foot is inmiddels reeds 
voor gek gezet door linkse onverzoenlijkheid in het 
zuid-Londense kiesdistrict Bermondsey, waar een 
man van de linkervleugel voor een vacant geworden 
parlementszetel kandidaat was gesteld. Vervolgens 
had het partijbestuur op voorstel van Foot haar steun 
aan hem onthouden , waarna de man uiteindelijk toch 
werd toegestaan te kandideren. Dit nadat de afdeling 
Bermondsey had geweigerd het besluit van het partij
bestuur hem niet te steunen , te accepteren. 
Bij nader inzien, blijkt het geval-Bermondsey een 
weerspiegeling op micro-niveau van al Labours bre
dere interne problematiek. De kandidaat in kwestie 
was Peter Tatchell, een jonge Australiër die in 1971 , 
om de militaire dienst te ontwijken , naar Engeland 
was gekomen en die daarna als links Labour activist 
in Zuid-Londen steeds meer op de voorgrond was ge
treden. In november 1981 was Tatchell verkozen tot 
parlementair kandidaat voor de tot dan veilige La
bour-zetel van Bermondsey, waar links de controle 
over het lokale partijapparaat had overgenomen van 
een oudere Labour generatie gepersonifieerd door de 
Labour MP, Robert Mellish (die bij de eerstvolgende 
verkiezingen niet meer wilde terugkeren). Een 
maand later verklaarde Foot publiekelijk dat Tat
chell 'nooit' ondersteund zou worden als Labour kan
didaat , een standpunt waarin Foot de steun kreeg van 
het partijbestuur (vijftien tegen veertien stemmen). 
Een jaar later moest Foot echter op zijn woorden te
rugkomen , geconfronteerd met wijdverbreide steun 
voor Tatchell aan de Labour-basis en met de weige
ring van de afdeling-Bermondsey om op haar besluit 
terug te komen . Mellish reageerde door voor zijn par
lementszetel te bedanken , en daarmee een tussen-
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tijdse verkiezing noodzakelijk te mak'en die uitliep op 
een regelrechte ramp voor de Labour Party , met Tat
chell als kandidaat. 
Het resultaat van de tussentijdse verkiezing in Ber
mondsey , op 24 februari jongstleden gehouden, was 
dat een enorme meerderheid voor Labour van 11 756 
stemmen in 1979 omsloeg in een meerderheid van 
9319 voor de Liberalen (gesteund door de SDP) . La
bours deel van de stemmen tuimelde van 63 ,6 procent 
naar 26,1 procent een achteruitgang die maar zeer ten 
dele kan worden verklaard door deelname van een 
'real Labour'-kandidaat (die slechts 7,6 procent van 
de stemmen behaalde). 
Voor de SDP-Liberale Alliantie wordt het resultaat 
van Bermondsey gezien als het keerpunt voor haar 
electoraal lot en als een bewijs voor haar stelling dat 
zij het enige levensvatbare alternatief is voor de rege
ring-Thatcher. Voor de Labour Party opende dit re
sultaat het uitzicht op de totale vernietiging bij de ko
mende algemene verkiezingen . Toegegeven, er wa
ren enkele speciale factoren aan het werk in Ber
mondsey , niet in de laatste plaats de obsessie waar
mee de media zich concentreerden op de vermeende 
persoonlijke tekortkomingen van Tatchell . Niette
min was Labours onvermogen om in deze fase van de 
politieke strijd één van haar traditionele bastions vast 
te houden een regelrechte ramp en misschien heeft 
het bewezen dat Michael Foot in het begin gelijk had 
om te opponeren tegen de selectie van een kandidaat 
die zo weinig gemeen had met Labours traditionele 
kiezers. 

Kan Labour terugkomen? 
Het besluit van het laatste partijcongres om de 'Mili
tant Tendency' uit de partij te verbannen houdt een 
krachtige afwijzing in van de sinds de komst van ' that
cherism' veel aangeprezen visie dat de Labour Party 
zou moeten proberen een 'brede linkse' beweging te 
vormen, die alle socialistische stromingen zou moe
ten omvatten, zelfs diegene die weinig heil verwach
ten van de parlementaire democratie . Maar zelfs met 
de trotskisten buiten de partij (en dat is nog niet eens 
gelukt), blijven er nog belangrijke barrières over die 
Labour moet nemen alvorens zij zich weer als een sa
menhangende democratisch-socialistische politieke 

(Vervolg van 'Herziening van het sociale zekerheids
stelsel: eerlijk delen, eerlijk kiezen ', pagina 8.) 
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formatie zal kunnen laten gelden. Niettegenstaande 
de recente successen van centrum-rechts in de interne 
machtsstrijd, blijft het links van Tony Benn de be
leidsoriëntaties van de partij ideologisch domineren , 
voornamelijk bij gebrek aan beter. Tenzij en totdat 
een levenskrachtig 'mainstream' Labour-concept van 
democratisch-socialisme wordt ontwikkeld, zal deze 
situatie waarschijnlijk blijven voortduren - inclusief 
al het bijbehorend potentieel voor toekomstige twee
dracht. Bovendien, tenzij en totdat de leiding van de 
partij de zich versnellende organisatorische en finan
ciële achteruitgang van Labour een halt weet toe te 
roepen, zullen proberen à la Militant Tendency eer
der groter worden dan kleiner. 
Uiteindelijk zouden de verschillen tussen het links 
van Benn en Labours gematigden (inclusief de 'soft 
left') - die door sommige commentatoren als de 
grootste kloof in het gehele Britse politieke spectrum 
worden beschouwd - wel eens te groot kunnen blij
ken om overbrugd te worden. De partij zal vrijwel ze
ker als een eenheid naar buiten de komende verkie
zingen ingaan ; maar de al zo lang durende interne 
strijd om de suprematie zal daarmee zeker niet afne
men. Mocht Labour als de nieuwe leidende rege
ringspartij te voorschijn komen , dan zal de partijlei
ding er ongetwijfeld toe neigen om geheel niets te 
doen aan Labours interne tegenstellingen , in de hoop 
dat ze uit zichzelf zullen verdwijnen. Als Labour ech
ter die verkiezingen verliest - en dat lijkt veel waar
schijnlijker - dan zal het vroeg of laat tot een soort 
finale krachtmeting moeten komen. 
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Het buitenlands beleid van de PvdA; een 
historische verkenningstocht 

Aangezien mijn betoog geen pretenties heeft van ori
ginaliteit , begin ik met enkele boutades. Zoals de uit
spraak van een 'realistische' theoreticus , dat Neder
land als kleine staat geen eigen buitenlandse politiek 
heeft ; enkel een 'stut' is op het wereldtoneel, maar 
geen onafhankelijke 'actor' . Of, zoals een ander zei : 
'de Hollanders hebben geen buitenlandse politiek, 
wij hebben enkel de NAVO' . Voor de oude SDAP 
kan met het eerste laten gelden ; voor de PvdA in haar 
eerste periode , het tweede. I 
In de beginselprogramma's van de SDAP zwoer men 
bij de internationale strijd der arbeidersklasse en 
waarschuwde men , bijvoorbeeld in 1912, tegen de ka
pitalistische drijfkrachten naar imperialisme, kolo
niale politiek, verzwaring van militaire lasten en toe
nemende spanning in de internationale verhoudin
gen. In het eerste programma van 1895 ontbrak zelfs 
elke toespeling op de internationale politiek en be
pleitte men enkel de regeling van internationale ge
schillen langs scheidsrechtelijke weg. In het alge
meen werd de internationale politiek overgelaten aan 
de speculaties over een vreedzame wereld na de zege 
van het socialisme. 
Deze soberheid in woorden heeft de oude socialisti
sche beweging echter niet belet ijverig deel te nemen 
aan vredesbewegingen en congressen , waar fel en 
omstandig gedebatteerd werd over het anti-oorlogs
wapen van de algemene werkstaking. Hoogtepunt 
daarin was vóór de Eerste Wereldoorlog het Congres 
van Bazel in 1912, waar de Franse vredesapostel Jean 
Jaurès zijn beroemde parafrase uitsprak op de woor
den van Schiller op de klokken van de kathedraal: 
'Vivos voco - ik roep de levenden , het monster te 
weerstaan , dat het land verwoesten kan; mortuos 
plango - ik ween om de talloze doden in het Oosten 
begraven (de Japans-Russische oorlog);fulgorafran
go - ik wil de donderslagen van de oorlog bezweren , 
die de hemel doorklieven . .. Wij zullen deze hal verla
ten , verplicht tot redding van vrede en beschaving' . 
Bekend is hoe Jaurès het eerste slachtoffer van die 
oorlog werd , aan de vooravond daarvan vermoord ; 
hoe de Internationale te zwak bleek en de arbeiders 
aan weerszijden tegen elkaar ten strijde trokken. Ne
derland bleef daarin neutraal. Maar tijdens de oorlog 
bleven de Nederlandse socialisten niet dadenloos. 
Aan conferenties als van Zimmerwald , Kienthal en 
Stockholm namen mensen als Troelstra en Henriëtte 
Roland Holst levendig deel. Aan het anti-oorlogsco
mité in Den Haag namen ook sociaal-democraten 
deel. 
Na de oorlog werd de Tweede Internationale met 
moeite hersteld , maar de scheuring met de commu
nisten kreeg toen haar definitieve vorm in de door 

hen gevormde Derde Internationale. Toch was het 
internationaal bewustzijn toegenomen. De Neder
landse sociaal-democratie ijverde voor de Volken
bond . Internationaal leeft de herinnering voort aan 
arbeiderscongressen als dat van het Internationale 
Vakverbond in Den Haag in 1922, met de onvergete
lijke 'Nooit-meer-oorlog! ' -plaat van Steinlen. Daar 
werd opnieuw over voorbereiding van de internatio
nale werkstaking tegen de oorlog beraadslaagd. In 
1923 leidde de beweging tegen de Vlootwet tot mas
sa-bijeenkomsten in Amsterdam met 80 000 deelne
mers en tot petities met 1 130 000 handtekeningen. 
De Vlootwet werd inderdaad verworpen , dank zij 
tien katholieke tegenstanders - de eerste 'dissiden
ten' . 
Geleidelijk raakte men ook meer betrokken bij de 
buitenlands-politieke praktijk , maar niet altijd dui
delijk of eensgezind. Zoals in de Belgische kwestie in 
1925, het koloniale vraagstuk; vóór 1914 vooral het 
domein van Van Kol, in de jaren twintig en dertig van 
mensen als J . E. Stokvis, Cramer, bekend door zijn 
optreden tijdens de Zeven-Provinciënstaking in 
1933, en practici als Van Ge/deren. In socialistische 
studentenkringen discussieerde men ijverig over vra
gen van imperialisme en nationalisme; het laatste , 
wat Vlaanderen betreft , ook met optreden in de prak
tijk verbonden. 
In de jaren dertig wordt het ernst met de buitenlandse 
politiek. Tegen de fascistische en andere agressieve 
krachten bleken de internationale instellingen niet 
opgewassen. De Volkenbond faalde , in 1932/'33 inza
ke de Mantsjoerijse crisis , in 1935 inzake de Abes
sijnse oorlog en de mislukking van de sancties, onder 
andere door weigering van de olie-sanctie. In 1936 
begon de expansie van nazi-Duitsland zich te mani
festeren , onder andere in de bezetting van het Rijn
land. Ook de Spaanse burgeroorlog had zijn interna
tionale repercussies. Ontwapeningsconferenties mis
lukten. In 1938 ontketende 'München' ook in socialis
tische kring een felle discussie . 
In 1937 vond de internationale ontwikkeling haar 
neerslag in het nieuwe program van de SD AP, waarin 
deze zich 'door historische lotsgemeenschap deel van 
de Nederlandse natie weet'. De 'nationale ontwape
ning' wordt als programpunt prijsgegeven. 'Bewogen 
door haar verlangen naar internationale solidariteit 
keert de sociaal-democratie zich tegen de krachten , 
die oorlogsgevaar oproepen' en 'streeft zij naar een 
internationale rechtsorde, waarin voor iedere natie 
de onafhankelijkheid gewaarborgd moet zijn'. 
Over de vraag wat te doen tegen het dreigend oor
logsgevaar bestond nog wel onenigheid, onder ande
re over de toepassing van naast economische ook mi-
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litaire sancties. Over de mogelijkheid van een alter
natief voor partij-kiezen door een zelfstandigheids
politiek tegenover de grootmachten . In 1936 kwam 
het op Nederlands initiatief tot een verklaring van de 
Oslo-staten, waarbij ook België en Luxemburg zich 
aansloten en waarin de bindende kracht van de Vol
kenbondsresoluties inzake collectieve veiligheid 
werd beperkt. Maar, nadat in september 1939 de 
Tweede Wereldoorlog , aanvankelijk aarzelend, had 
ingezet (de 'dröle de guerre'), kwam op 10 mei 1940 
voor Nederland het ruw ontwaken. Ook Nederland 
werd in de oorlog betrokken, en dat betekende, be
halve grote ellende, tevens het einde van de Neder
landse neutraliteit. 

Na 1945 
Na de Tweede Wereldoorlog dwongen de opgedane 
ervaringen het Nederlandse volk en zijn politieke for
maties, inclusief de in 1946 tot stand gekomen PvdA, 
tot een nieuwe plaatsbepaling in het wereld bestel. 
Het PvdA-beginselprogram van 1947 gaf daaraan uit
drukking in vrij algemene formules, waartoe thans 
ook het behoud van de geestelijke grondslagen van 
de westerse beschaving behoorde. In het algemeen 
sloot de partij , eenmaal in het politieke gareel , zich in 
de periode tot de jaren zestig aan bij de overheersen
de mening in Nederland. 
Nederlanders waren van de aanvang betrokken bij de 
nieuwe pogingen om tot een vreedzame wereldorde 
te komen. Idealen als het Atlantisch Handvat en de 
Vier Vrijheden van Roosevelt, de idee van 'One 
World' maakten ook te onzent opgang. Nederlandse 
staatslieden speelden een rol in Dumbarton en San 
Francisco bij de voorbereiding van de nieuwe wereld
orde, georganiseerd in de Verenigde Naties , een 
krachtiger editie van de Volkenbond, waarin de Vei
ligheidsraad een groter uitvoerende macht bezat en 
ook militaire macht kon worden ingeschakeld. Er 
rustten echter wel zware hypotheken op deze nieuwe 
orde , zoals de Jalta-verdragen, de deling van Duits
land en vooral de trieste demonstratie van het nieuwe 
wapen, de atoombom, op Hirosjima en Nagasaki . 
Een poging dit wapen onder internationale controle 
te stellen, mislukte door nationale en zakelijke egoïs
men van Amerikaanse en Russische kant. Spoedig 
zou zich een proces in gang zetten , waarbij de wereld 
in twee machtsblokken zou uiteenvallen , die de vrede 
baseerden op het atomair gefundeerde afschrikkings
evenwicht. 
In Nederland overheerste aanvankelijk de idee van 
een 'één wereld-politiek'. Dat gold ook voor de socia
listen, al toonde Koos Vorrink al tijdens de oorlog 
een 'Koude-Oorlogsstemming' tegenover de Sowjet
Unie, zoals naderhand figuren als Frans Goedhart 
van het illegale en legale Het Parool. De linkse illega
liteit, met name Vrij Nederlar:d, wilde in het alge
meen van polarisering tegen Rusland niet weten, 
zoals men ook in de oorlog zelf met loyale communis
ten had samengewerkt. 2 De Nederlandse socialisten 
waren evenals de Nederlandse regering aanvankelijk 
tegen blokvorming, zoals onder andere in het eerste 
parlementaire debat over de buitenlandse politiek, 

18 

eind 1946, bleek. Al spoedig manifesteerde zich een 
andere ontwikkeling. Via de Truman-doctrine , de 
'containment' -leer , en anderzijds de Russische ge
lijkschakeling van Oost-Europa , met Tsjechoslowa
kije in 1948 als sluitstuk , kwam het in 1949 tot de for
matie van de NAVO, gevolgd door die van het War
schaupact. Zo geraakte men in de Koude Oorlog, die 
in de oorlog in Korea een eerste hete crisis bereikte. 
Nederland aanvaardde spoedig de Pax Americana, 
geïntroduceerd met de Marshall-hulp en de financie
ring van de wederopbouw van de Nederlandse defen
sie. Er waren echter ook andere stemmen , zoals van 
Van der Goes van Naters, die een op Frankrijk ge
oriënteerde Europese blokvorming bepleitte . Daar
aan leek het Verdrag van Brussel van 1948 tussen En
geland, Frankrijk en de Beneluxlanden beter te 
beantwoorden, maar dit zou spoedig in feite over
gaan in de NAVO , al zou het Verdrag tot 1998 gel
den . In het algemeen aanvaardde ook de PvdA de 
Amerikaanse leiding, ondanks Amerikaanse tegen
werking bij de dekolonisatie van Indonesië en het la
tere verlies van Nieuw-Guinea. In de NAVO werd 
Nederland zelfs , vooral onder het vijftien jaren du
rende ministerschap van Luns , min of meer koploper 
en daarbij bleef de PvdA onder Drees niet achter. In 
1950 waren het de Nederlandse socialisten , die de 
neutraal gezinde Duitse geestverwanten onder lei
ding van Schuhmacher bewerkten in een poging, hen 
te winnen voor een Duitse herbewapening in het ka
der van de NAVO. Meer idealisme werd gestoken in 
de Europese beweging, al hadden mensen als Drees 
vrees voor verzwakking daardoor van de NAVO. 
Voortrekkers inzake Europe waren PvdA-figuren als 
Henk Brugmans, Ruygers en vooral in de praktijk 
Sicco Mansholt. Van het oorspronkelijk elan , zoals 
zich dat in het Haagse congres van de Europabewe
ging in 1948 manifesteerde, is niet veel meer over. De 
massa werd nauwelijks ernstig beroerd; van de Euro
pese tweeling-steden hoort men niet veel meer. Een 
intellectuele elite domineerde. De ontwikkeling van 
Verenigd Europa vertoonde allerlei problemen en 
crises: zoals de voorkeur van De GaulIe voor een 
'Europe des patries' en de Franse weerstand tegen de 
opneming van Engeland. Pogingen tot democratise
ring slaagden door de eenzijdige machtsverdeling tus
sen Commissies en Raden van ministers tegenover 
het Parlement, slechts ten dele . Ook de directe ver
kiezing van het parlement , waartegen Ruygers zich 
nog indertijd had verzet , bracht weinig verbetering, 
ondanks alle pogingen daartoe, tot op de huidige dag, 
onder het voorzitterschap van de PvdA-er Piet Dan
kert. 

Kentering. 
In de jaren zestig deed zich internationaal een aantal 
symptomen voor , die op een verstoring van de be
trekkelijke stabiliteit van na de oorlog wezen en ook 
in Nederland tot levendige discussies leidden . Ont
staan van een nucleair evenwicht tussen de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie, eerste symptomen van een 
détente na de Cuba-crisis , groeiend verzet tegen de 
hoge kosten en grote gevaren van de atoombewape-
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ning , conflicten in Zuidoost-Azië en het Midden
Oosten, dreven tot een intensiever bezinning. De 
sterke participatie-beweging, zoals die zich onder an
dere in de universitaire wereld uitte , strekte zich ook 
uit tot de internationale politiek. 'Vietnam' leidde tot 
openlijke protesten , zowel in als buiten het parle
ment . De PvdA , toen onder andere door Van der 
Stoel als staatssecretaris in het kabinet-Cals vertegen
woordigd , zond de Amerikaanse ambassadeur bui
ten het kabinet om een bezwaarschrift tegen de bom
bardementen in Vietman. Later , onder de regering
De Jong, eisten de socialisten stopzetting van die 
bombardementen , ten dele ook door de KVP onder
steund. Het Amerikaanse prestige bleef daardoor 
niet onaangetast. In de PvdA leidde een en ander tot 
een radicalisering onder 'Nieuw Links' . De algemene 
radicale trend versterkte de parlementaire positie van 
de PvdA en leidde , na de korte regeringsdeelname 
aan het kabinet-Ca Is (1965-'66) , in de jaren zeventig 
tot een kabinet onder socialistische leiding, het kabi
net-Den Uyl (1973-1977). 
De opmars van Nieuw Links uitte zich in opgewon
den PvdA-congressen , waar de Oost-West- evenals 
de Noord-Zuid-tegenstelling, het NA VO-lidmaat
schap, de koers van Verenigd Europa en de kernwa
penstrategie kritisch aan de orde werden gesteld. Als 
resultaat mede van deze discussie kan het verkie
zingsprogram ~elden van de PvdA, D'66 en PPR 
Keerpunt 1972. Dit was gericht op 'een nieuw beleid, 
een nieuw bestel , een nieuwe democratie' . Daarin 
nam een nieuw buitenlands beleid een voorname 
plaats in. Een kritisch , voorwaardelijk bepaald NA
VO-lidmaatschap, waarvoor het blijvende nastreven 
van veiligheid en ontspanning in Europa als doelstel
ling van het bondgenootschap als toetssteen gold; een 
actief ontspanningsbeleid (met onder andere erken
ning van de DDR) ; het kernwapen-vrij maken van 
Nederland en de vorming van een door de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie gegarandeerd Europese 
veiligheidssysteem , dat in Europa tot conventionele 
en kernwapen-ontwapening zou leiden , minstens tot 
een 'no first use'-verklaring inzake het kernwapen , 
waren enkele hoofdpunten . Mensenrechten en ont
wikkelingshulp werden principieel toegespitst. 
In het kabinet-Den Uyl werd dit alles getemperd door 
de regeringsdeelneming van de later tot CDA vere
nigde rechtse christelijke partijen en de weerbarstige 
internationale realiteiten . De onvermijdelijke kloof 
tussen de verkiezingsbeloften en de regeerpraktijk 
(in het regeerakkoord kwam Keerpunt '72 nauwelijks 
tot zijn recht) heeft de polarisatie binnen de PvdA in 
ongezonde mate verscherpt en de verhoudingen ver
bitterd . Dit bleek in het bijzonder uit de wijze , waar
op Max van der Stoel , als minister van Buitenlandse 
Zaken door de PvdA-leiding nauwelijks werd ge
accepteerd en ook in zijn functioneren op soms onbe
tamelijke wijze werd bejegend. 4 

Van der Stoels beleid 
Nu was het buitenlands beleid van het Kabinet-Den 
Uyl , dank zij de waakzaamheid van Van der Stoel , 
bepaald niet zonder positieve aspecten. Zoals bekend 

ging Van der Stoel de zaak der mensenrechten bij
zonder ter harte , zoals zijn eerder optreden in het Eu
ropese parlement tegen de Griekse Junta reeds had 
bewezen. Als minister ijverde hij voor de democrati
sche zuiverheid van de NA va wat leden en aspirant
leden als Griekenland, Portugal en Spanje betreft. 
Toen in Chili de contra-revolutie tegen Al/ende los
brak, stelde hij de Nederlandse ambassade open voor 
linkse vluchtelingen en riep hij de ambassadeur te
rug. Wat de Oost-West-verhouding betreft , profi
teerde hij van de algemene ontspanning, waartoe de 
Ostpolitik van Willy Brandt het hare bijdroeg, die 
ook de erkenning van de DDR vergemakkelijkte. 
Verder maakte hij gebruik van de Conferentie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa, de CVSE, in 
1975 met de slotakte van Helsinki afgesloten , om de 
mensenrechten in Oost-Europa te bevorderen. Dat 
hij daarbij mogelijke conflicten met het Oostblok 
niet vreesde , bleek uit de ontmoeting, die hij in 1977 
in Praag met Jan Potocka, woordvoerder van Charta 
'77, arrangeerde in aanwezigheid van de westerse 
pers . Al deze bedrijvigheden vonden maar een gerin
ge waardering bij de partij-achterban , waarvoor de 
ontwapening veel belangrijker was dan de kwestie 
van de mensenrechten . 
Toch heeft Van der Stoel ook zijn sporen verdiend in 
de bewapeningskwesties. De uit 'Helsinki' voort
vloeiende ontwapeningsonderhandelingen, MBFR, 
in Wenen , waarbij Nederland als woordvoerder na
mens de NAVO-mogendheden optrad , werden be
nut door te beginnen met de reductie van de tactische 
kernwapens in Europa op de agenda te plaatsen . 
Non-proliferatie van kernwapens was reeds een Ne
derlands stokpaardje: Nederland had dienaangaande 
bewerkt , dat de controle niet intra-Europees , maar in 
universeel verband door het Weense lAEA-bureau 
zou geschieden. Van der Stoel zorgde er bovendien 
voor , dat het verdrag tijdig door een aantal Europese 
staten werd ondertekend. Levering van kerncentrale
onderdelen aan landen als Zuid-Afrika en Brazilië 
leidde evenwel tot scherpe tegenstellingen binnen het 
kabinet. Merkwaardig is in dit verband de klacht van 
Van der Stoel over de geringe steun , die hij hierin 
kreeg van de radicale Labour-leider Wedgwood 
Benn, die eenvoudig de Braziliaanse order om econo
mische redenen wilde laten doorgaan. 5 Deze moei
lijkheden vielen in het niet bij de storm , die in 1973 
tegen de Nederlandse houding tegenover de oorlog in 
het Midden-Oosten en de daaruit voortvloeiende 
olie-crisis opstak. Goed beschouwd is , ondanks de 
hem verweten olie-boycot tegen Nederland, Van der 
Stoel daarin zeer tactisch opgetreden , met een zekere 
zelfstandigheid in EG-verband . Opvallend waren in 
deze affaire de felle perscampagnes, vooral van de 
rechtse pers, tegen de regering ondernomen . Achter
af was het belangrijkste resultaat van wat in vele op
zichten een storm in een glas water was , dat zich een 
lichte verschuiving voordeed in het regeringsstand
punt ten aanzien van de Palestijnse kwestie , nu als 
politiek probleem in plaats van als vluchtelingenzaak 
erkend. 
Ongetwijfeld zou , naast de buitenlandse politiek in 

19 
socialisme en democratie 
nummer 4, 
april 1983 



socialisme en democratie 
nummer 4, 
april 1983 

specifieke zin, ook het Ontwikkelingsbeleid, dat, 
dank zij de energieke aanpak van minister Pronk, 
evenals de mensenrechtenpolitiek van Van der Stoel, 
de signatuur van het kabinet bepaalde, ruimer aan
dacht verdienen. Maar cruciaal waren bovenal de 
ontwikkelingen op het gebied van de wapenbeheer
sing, c.q. de ontwapening. De PvdA had reeds aan 
het eind van de jaren zestig de allesbeheersende bete
kenis van het streven naar ontwapening in de interna
tionale politiek erkend. Een krachtens het congres
besluit van 1959 ingestelde commissie voor 'Oorlog 
en vrede in het atoomtijdperk' bracht in 1962 een rap
port uit , dat de twee hoofdstromingen in de partij, 
een meerderheid die voor alzijdige gecontroleerde 
internationale ontwapening was, en een minderheid 
die eenzijdige, nationale ontwapening bepleitte, tot 
hun recht liet komen. Voor beide groepen gold, dat 
de militair-strategische situatie van het nucleaire 
evenwicht, de balans der verschrikkingen, geen duur
zame vrede in de wereld kon verzekeren. 

Actieve vredespolitiek 
Voor het kabinet-Den Uyl werd deze bewapenings
kwestie tot voorwerp van een 'actieve vredespoli
tiek'. Van der Stoel introduceerde die politiek in zijn 
eerste rede in de Algemene Vergadering van de VN, 
vier maanden na zijn ambtsaanvaarding, met de 
woorden: 'Een van de belangrijkste veranderingen, 
die Nederland heeft ondergaan, is dat de generatie die 
bewust de Tweede Wereldoorlog heeft doorgemaàkt, 
is opgevolgd door een nieuwe generatie, die jarenlang 
met het probleem-Vietnam heeft geleefd. Zij geeft aan 
de versterking van de vrede de hoogste prioriteit. Deze 
opvatting heeft de Nederlandse regering tot de hare ge
maakt.' In andere verband definieerde Van der Stoel 
die 'actieve vredespolitiek' als 'een politiek met het 
oogmerk de détente in de wereld op verantwoorde wij
ze te bevorderen en de kansen op het uitbreken van ge
wapende conflicten te beperken en zoveel mogelijk te 
beheersen'. Vermindering van de kernwapens was 
daarbij een van de hoofddoeleinden. Maar Van der 
Stoel noemde in New York ook als voornaamste pij
lers van die 'actieve vredespolitiek' het Atlantisch 
bondgenootschap en de Europese eenheid. De nuan
ces en incongruenties tussen deze uitspraken zouden 
zich in de politieke praktijk meer dan eens manifeste
ren. 
Van deze 'actieve vredespolitiek' is een door Van der 
Stoel en staatssecretaris Kooymans in 1975 aan de 
Tweede Kamer aangeboden Nota over Ontwapening 
en Veiligheid een indrukwekkend document. On
danks in de Kamer, met name door regeringspartijen 
geoefende kritiek als 'onorigineel' en 'on-inspire
rend' levert dit stuk zoveel goed geordend en door
dacht materiaal over de hele problematiek van wa
penbeheersing, dat men er tot op de huidige dag zijn 
voordeel mee kan doen. In een principieel inleidend 
hoofdstuk over de beteugeling van macht wordt na
drukkelijk de ontoereikendheid van het op geweld 
gebaseerde veiligheidssysteem erkend. De tomeloos 
opgevoerde bewapening heeft geen werkelijke vrede 
gebracht. Uiteindelijk is internationale veiligheid al-
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leen te verzekeren in een op rechtvaardigheid geba
seerde rechtsorde. Maar veiligheid door macht, mili
tair en economisch, vormt nog altijd een van de 
grondregels van het internationaal verkeer, waarmee 
een regering rekening heeft te houden. De revolutio
naire wapentechnologische ontwikkeling zal echter 
meer en meer onveiligheid brengen. Het kernwapen 
bracht een nieuwe dimensie, die andere gedragspa
tronen in de samenleving vereist , want de kennis der 
kernwapens blijft bestaan, terwijl ook de technologie 
der conventionele wapens zich verder ontwikkelt. 
Dat is misschien geen inspirerende stellingname, 
maar zij baseert zich wel op een realistische , zij het 
allerminst kritiekloze, beoordeling der wereldsitua
tie , waarbij vooral crisisbeheersing een dwingende 
noodzaak is. 

Uitgangspunt en grondslag van de nota blijven verder 
de Amerikaanse nucleaire beveiliging van Europa en 
de geloofwaardigheid daarvan. In dit opzicht worden 
alternatieven daarvoor in de Nota, en nader uitge
werkt in een voordracht van Van der Stoel in maart 
1975 in Amsterdam , afgewezen. 6 Een collectieve vei
ligheid op Europese schaal zou op dezelfde moeilijk
heden stuiten als de VN, met name door de onwil van 
de leden voor de veiligheid en onschendbaarheid van 
elk lid op te komen, terwijl men die functie ook niet 
aan de supermachten kan overlaten. Een onafhanke
lijk West-Europa als supermacht zou tot eigen 
machtsvorming via kernwapens voeren, wat de Sow
jet-Unie, toch al bezorgd vanwege de attractie op de 
Oosteuropese satellieten, niet zou tolereren. Tegen 
een terugtrekking van Nederland op eigen neutrali
teit wordt aangevoerd , dat dit tot isolement en parasi
tisme zou leiden en evenmin als in 1940 veiligheid 
voor Nederland zou brengen. Alleen al Rotterdam 
maakt Nederland van te groot strategisch belang voor 
West-Europa èn voor zijn eventuele belagers . De 
verwijdering van de inmiddels in Europa belangrijk 
geworden tactische atoomwapens wordt afhankelijk 
gesteld van een te Wenen te bereiken gelijkwaardig
heid van conventionele strijdkrachten, waarvoor de 
regering wel haar best heeft gedaan . In een 'no first 
use' -verklaring van strategische kernwapens zag deze 
regering geen heil. Deze wat magere concretisering 
van de actieve vredespolitiek leverde Van der Stoel 
nogal wat kritiek en conflicten op, ook in de eigen 
partij . Maar deze kritiek deed de integriteit en con
scientieusheid van de bewindsman vaak tekort. 

Amerikaanse garantie 
Een element, waarop men in de discussie van deze 
veiligheidspolitiek telkens stuit , is de geloofwaardig
heid van de Amerikaanse nucleaire garantie. Deze 
kwestie kwam in de jaren zeventig in een nieuw licht 
te staan door zowel politieke ontwikkelingen als door 
de introductie van nieuwe tactische atoomwapens. 
Weliswaar werd hierdoor de officiële NA VO-doctri
ne van de 'f1exible response' niet aangetast. Men zou 
een eerste aanval met tactische wapens pogen af te 
slaan. Maar - en dat wordt het twistpunt - daardoor 
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zou de garantie met strategische nucleaire wapens 
niet verzwakt worden. Hierover bestond ook binnen 
de regering-Den Uyl meningsverschil, waarbij Den 
Uyl verder wilde gaan in een beperking van die tacti
sche atoomwapens dan Van der Stoel. 
Te onzent was Piet Dankert , toen defensiespecialist 
van de PvdA, een der eersten , die de geloofwaardig
heid van de Amerikaanse garantie in deze 'f1exible 
response '-strategie betwijfelde en die in het alge
meen betoogde, dat 'Amerika's veiligheid niet de onze 
is'. 7 Later zou Kissinger dit in Brussel (1979) bevesti
gen met de mededeling, dat men er in Europa niet op 
moest rekenen , dat Amerika bereid zou zijn zich de 
nucleaire 'holocaust' op de hals te halen ter wille van 
een onwillig Europa. Daarmee hangt weer samen het 
'NA VO-dubbelbesluit' van december 1979 om tegen 
de dreiging van de honderden, door de Russen tegen 
Europa opgestelde strategische SS-20-raketten even
tueel , bij een mislukking van onderhandelingen in 
Genève over middellange afstand-raketten , tot plaat
sing van 572 Amerikaanse , eveneens strategische, 
kruisraketten en Pershing-II granaten in Europa over" 
te gaan. 
Hiermee zijn we middenin de actuele atoomwapen
problematiek verzeild geraakt wat niet de bedoeling 
van de oud-studenten-conferentie was, maar onver
mijdelijk bleek. Sinds Hirosjima en de daarop ge
volgde nucleaire afschrikkingsstrategie en bewape
ningswedloop , draait de wereldpolitiek in laatste in
stantie om de vraag hoe wij een Derde Wereldoorlog 
verhoeden . Van een gezelschap van politiek bewuste 
mensen , die merendeels twee wereldoorlogen had
den meegemaakt en zich, direct of indirect , maar in 
het volle besef van de cruciale betekenis daarvan , met 
het vredesvraagstuk hadden beziggehouden , was niet 
anders te verwachten. 
Voegt men daarbij, dat vanaf circa 1980 de hele inter
nationale situatie zich gewijzigd heeft door een lawi
ne van onheilspellende ontwikkelingen , zoals de Rus
sische inval in Afghanistan en de reacties daarop, de 
herleving van de Koude Oorlog in optima forma na 
de verkiezing van Reagan, versterkt door de Poolse 
ontwikkelingen, de dramatische gebeurtenissen in 
het Midden-Oosten, de brutale processen in Latijns
Amerika en bij dit alles de nieuwe economische we
reldcrisis, dan is het begrijpelijk , dat daardoor ook de 
politieke meningsvorming, die in de PvdA incluis , 
min of meer overweldigd werd . Symptomatisch hier
voor is , dat een massale reactie op dit alles vanuit de 
vredesbeweging zich buiten en zelfs over de geijkte 
kaders heen ontplooide. Dit , alsnog ondoorzichtige, 
proces aan het eind van een overzicht van de buiten
landse politiek van de PvdA te overzien , te evalueren 
en er de balans van op te maken , bleek onmogelijk. 
In de discussie achteraf, die zich uiteraard juist op de
ze situatie en haar problemen richtte , manifesteerde 
zich de verscheidenheid van opvattingen, die zich in 
brede kring over deze problematiek voordoet en die 
nauwelijks onder een noemer viel te brengen. Tenzij 
dan , dat het vredesvraagstuk fundamenteler is dan 
ooit en zelfs, door de technologische ontwikkeling 
van het nucleaire , en trouwens ook het conventionele 

wapengeweld , een existentiële betekenis heeft gekre
gen. Het zij echter vergund , dit verslag hier te beslui
ten met enkele persoonlijke overdenkingen en op
merkingen , waartoe dit overzicht zowel vóór als na de 
voordracht en de discussie daarover aanleiding geeft. 

Enkele kernpunten 
1. Het is de vraag of het machtsevenwicht in zijn hui
dige gedaante onheils bezwerende functie in de inter
nationale verhoudingen uitoefent, daaraan in de 
zienswijze van politieke 'realisten' vanouds toege
kend. In een, aan allerlei dynamische processen en 
wisselvalligheden blootstaande, situatie is dit aller
minst het geval, zoals onder andere '1914' bewezen 
heeft. Het heeft de strekking in zich tegenstellingen 
te polariseren en te verstarren en militaire machtsvor
ming op te voeren. In het pokerspel, het 'supermach
ten wapenbeheersingsspel' (zoals de Britse historicus 
en pacifist E. P. Thompson het noemt) , thans door de 
beide wereldmachten van Oost en West bedreven, 
gericht eerder op overmacht dan op evenwicht, krijgt 
deze balans , mede door de excessieve ontwikkeling 
der wapentechnologie, een onheilspellend karakter, 
waardoor een quasi-vreedzame wereldorde elk ogen
blik kan exploderen in een orgie van geweld. Men 
moet , als men op veertig jaar 'wereldvrede' wijst als 
uitvloeisel van het 'afschrikkings-evenwicht', niet 
vergeten dat tal van conflictshaarden verstopt bleven 
en andere , aan de marge, tot openlijke uitbarsting 
kwamen met honderdduizenden slachtoffers . Terwijl 
het wereld bes tel minstens driemaal in die periode aan 
de rand van de afgrond heeft verkeerd. 
2. Een bedenkelijk gevolg van dit misplaatste ver
trouwen in de werking van het afschrikkingseven
wicht is de voortdurende inspanning, technologisch 
bij te blijven en op alle eventualiteiten maximaal 
voorbereid te zijn . Daardoor ontstaat een psychisch 
mechanisme, dat de agenten en 'actors' in het oor
logsbedrijf, in het Pentagon en in Moskou, geestelijk 
en moreel op de 'proef' prepareert , waarbij uitgebrei
de wetenschappelijke en technische staven jarenlang 
in alle details op de vernietiging van de 'vijand' ge
richt blijven en een geesteshouding wordt gekweekt, 
van alle humaniteit gespeend. Ook de politieke be
leids- en besluitvorming raakt daardoor overweldigd, 
zowel in moreel-verstandelijke als institutionele zin 
en tot horigheid aan het militair-industriële complex 
gedoemd. 
3. Uit dit proces vloeit tevens een groeiende gene
genheid voort in de betrokken kringen in de Verenig
de Staten (over de Sowjet-Unie zijn wij minder inge
licht, maar het ligt daar zeker niet beter) om een 
'atoom-oorlog op kleine schaal' mogelijk en succes
rijk te achten, hetgeen gemakkelijk tot de aanvaar
ding van een kernoorlog op wereldschaal kan escale
ren . Daarop wijzen ook de materiële en geneeskundi
ge voorbereidingen op een bescherming tegen en op
vang van de verschrikkingen van zulk een oorlog. 
Men denke aan de in hoge Amerikaanse kringen 
geopperde suggestie omtrent een 'inkuiling' van de 
bevolking, 'als men maar voor genoeg scheppen 
zorgt' , een idee dat aan de Russen zou zijn ontleend. 
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Men denke ook aan de opstelling van prioriteiten in 
reddingsmogelijkheden van getroffenen, door medici 
naar leeftijd en andere criteria opgesteld. En zo ver
meldt men ook de cynische opmerking van een Ame
rikaanse marine-officier, dat men over een dodental 
van vijfhonderd miljoen niet te veel drukte moet ma
ken. 
4. Daartegenover is er, althans in de westerse we
reld , een groeiende weerstand , niet alleen bij de be
dreigde massa's , over alle partij- en andere kaders 
heen, maar ook bij deskundigen , zowel op medisch 
gebied - getuige de artsenverklaring omtrent het on
vermogen, de gevolgen van een atoomoorlog op te 
vangen - als op dat van militaire en diplomatieke 
deskundigheid . Daarvan getuigt de bevriezingscam
pagne in Amerika, met figuren als McNamara, eens 
minister van Defensie, en George Kennan, Trumans 
adviseur voor de Koude Oorlog. Maar behalve dat 
omtrent een dergelijke weerstand in de wereld van 
het Oostblok nog altijd weinig meer doordringt dan 
wat illegale geschriften van dissidenten doen vermoe
den, terwijl de Russische diplomatie de westerse vre
desbeweging zoveel mogelijk ten eigen bate boogt te 
exploiteren , is ook die vredesbeweging allerminst on
dubbelzinnig. 
5. In het verzet tegen de bewapeningswaanzin is de 
meest opvallende tegenstelling die tussen de ' realis
ten ' , op twee- of meerzijdige , en de 'idealisten ' , op 
eenzijdige ontwapening gericht. Te onzent ervaren 
wij die tegenstelling scherp in de kwestie der middel
lange-afstandraketten, waarmee Nederland en Euro
pa dreigen te worden opgescheept. Terwijl in kerken 
en geestelijke stromingen een radicale, op een 'ge
zindheidsethiek' gefundeerde , anti-kern wapen-actie 
wordt gevoerd, worden de politieke partijen, afge
zien van enkele kleine 'beginsel'-partijen, geremd 
door een 'verantwoordelijkheids-ethiek' (om twee 
bekende termen van de socioloog Max Weber wat 
vrijmoedig te gebruiken) , die rekening houdt met his
torische processen en situaties. Zonder die beide po
sities te verabsoluteren , lijkt het voor een wat dieper 
gaande discussie en verantwoorde besluitvorming 
nuttig , zulke factoren daarin onder te brengen. 
Ook in de PvdA, die thans een radicaal standpunt in
neemt, en daarmee de indruk wekt tot 'gezindheids
ethiek' te neigen zal men met dissidenten op dit ge
bied rekening moeten houden. Max van der Stoel , die 
de aanvaarding van enkele kruisraketten door Neder
land in een 'interimregeling', misschien wel vooreerst 
het maximale resultaat van de Geneefse onderhande
lingen , in ruil voor een forse vermindering van tacti
sche kernwapens verdedigde, heeft op zijn opvatting 
evenveel recht als de andere Max, Van den Berg, die 
zich voornamelijk bezig houdt met de vraag, hoever 
de PvdA kan gaan met een buitenparlementaire actie 
tegen elke plaatsing van raketten. 

De stand van zaken 
Hoewel we hiermee terug zijn bij ons eigenlijke on
derwerp , de buitenlandse politiek van de PvdA , zou 
het te pretentieus zijn, met een verhandeling over de 
juiste tactiek tegenover de dreiging van een zich uit-
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breiden de nucleaire bewapening in Nederland en 
Europa te willen besluiten. Daaraan komt heel wat 
meer te pas dan in dit bestek onder te brengen is . Wel 
wil ik voor de duidelijkheid hier uitspreken , verzet 
met alle legale middelen , waaronder dus ook buiten
parlementaire , hiertegen geboden te achten, mits 
men telkens op verantwoorde wijze doel , middelen 
en moment van actie afweegt. Bij alle actie zal men 
bovenal de geloofwaardigheid in het oog moeten 
houden en de machten niet mogen onderschatten, 
waartegen men zich te weer stelt. Want ondanks de 
weerklank, die bij alle protesten , de 'Hollanditis' in 
de wereld heeft opgeroepen, is de publieke opinie 
wisselvallig en onbetrouwbaar; zie de Falkland
koorts in Engeland , het gaullistische pathos in het 
Frankrijk van Mitterrand, de zwakte van de vredesbe
weging in West-Duitsland , enz. Waarschijnlijk zullen 
de machtsverhoudingen in Genève wel tot een voor
lopige beslissing leiden, die hoogstens enig uitstel be
tekent , maar gezien de kennelijke onwil der groot
machten , tot 'zaken' te komen , allerminst bevredi
gend zal zijn en hoogstens ruimte tot nieuwe protest
acties zal laten . 
Misschien schuilt de grootste zwakheid van het hele 
vigerende bipolaire afschrikkingssysteem wel daarin , 
dat dit beheerd en beheerst wordt door vertegen
woordigers van twee samenlevingen , die zich voor die 
taak veelal onbekwaam hebben betoond. Zij bleken 
te zeer doordrongen van hun gelijk, hun ideologie, 
hun technologische en morele superioriteit , terwijl zij 
tevens al te zeer in een sfeer van primitieve geldings
drang, machtswaan en een soort dorps-rivaliteit ver
keren , om de schier onmenselijke taak , de existen
tiële uitdaging , waarvoor de mensheid staat , tot een 
vreedzame oplossing te brengen. Tegenover dit ge
vaar zijn geen ideologisch gebonden , in polarisatie 
opgaande , de wereld op manicheïsche wijze in goed 
en kwaad verdelende machten opgewassen. Maar in 
dit bijna fatalistische proces is ook de rol van een 
voornamelijk op gevoelens van vrees en onveiligheid 
gebaseerde massa-beweging beperkt , kwetsbaar en 
uitzichtloos , voor zover zij er niet in slaagt zich op 
vreedzame wijze een machtsbasis van eigen aard in de 
wereld te verwerven. 
In 1945 voelden wij het scherp: 'Eén wereld of géén' . 
Dat blijft het gebod ook nu . En daarover geven 
Washington en Moskou geen bevredigend uitsluitsel. 
Dit mondiale , universele gezichtspunt , dit 'holisme', 
zoals de Zuid-Afrikaan Smuts het indertijd noemde , 
is ook thans voorwaarde voor een opgang tot vrede . 
Of, zoals een Amerikaans historicus , Stanley Mof!
man, het als opgave voor de Amerikaanse politiek 
aanduidde: Geen 'primacy', maar 'world order' . 
Daaraan behoeft een poging tot een geordende regio
nale samenleving geen afbreuk te doen. Voor ons in 
Nederland , in Europa, is het de moeite waard ons 
vooreerst op een vernieuwde Europese orde te rich
ten , in federatieve organisatievormen over een uitge
breider gebied dan het huidige Verenigd Europa. Die 
zou althans in dit werelddeel kunnen opvoeden tot 
een vreedzame samenleving, een 'Civiel Europa', 
een idee ook door Van der Stoel en Kooymans in hun 
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nota ernstig genomen en waaraan Brinkhorst inder
tijd een aantrekkelijke vorm heeft gegeven. Dit 'Ci
viel Europa' zou een eigen participatie in de wereld
samenleving ontwikkelen door eigen vormen van 
handel en ontwikkelingshulp, een wijs natuurbeheer 
en een gelukkig compromis tussen vrijheid en geHjk
heid , sociale rechtvaardigheid en individuele kansen. 
Volgens Brinkhorst zou dit verbonden blijven met de 
naties aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, 
dus met de NAVO . Maar men zou zich ook op den 
duur aan de voogdij van de supermachten kunnen 
onttrekken en zich tegelijkertijd in verantwoordelijk
heid tegenover de Derde Wereld waar kunnen ma
ken . Van dit, op een brede ondersteuning van de vol
ken gebaseerde 'Civiel Europa', zou een kracht kun
nen uitgaan van stabiliteit en verbondenheid in de 
wereld , een verbondenheid, die tot dusver misschien 
een hechter fundering had in internationale werkge
meenschappen als Amnesty International en organi
saties van mensenrechten , gezondheidszorg en socia
le rechtvaardigheid , dan in de militaire pacten. 
Is dit Europees visioen een typisch produkt van de 
optimistische sfeer in de jaren zeventig? Of heeft het 
zin, zich terwille van de overwinning van de huidige 
politieke, economische en diplomatieke malaise op
nieuw daardoor, zij het in aangepaste vorm en met 
nieuwe taken , zoals een Nieuwe Internationale Eco
nomische Orde , te laten inspireren . Voor de buiten
landse politiek van een PvdA die zich niet uitgeran
geerd acht , ligt hier zeker een rijke bron tot overwe
ging van een nieuw vruchtbaar beleid. 
Laten wij ons niet laten intimideren door de luidruch
tige golf van conservatisme die , uitgebazuind door fi
guren als Reagan, Thatcher, en anderen, zich over de 
wereld verbreidt. Voor de ter conferentie vertegen
woordigde generatie , die in de jaren dertig haar intre-

WBS-conferentie 'Democratie in problemen' 

Op zaterdag 28 mei zal in het RAl-congrescentrum in Am
sterdam een conferentie worden gehouden naar aanleiding 
van het recentelijk verschenen WBS-rapport Democratie in 
problemen, geschreven door G. Heyne den Bak. In dit rap
port staat de spanning tussen doelmatig en democratisch 
functioneren van de PvdA centraal. Vanaf de tweede helft 
van de jaren zestig verschuift in de PvdA de nadruk van een 
representatief-elitair democratie-model naar een democra
tieopvatting waarin een actieve deelname van de leden voor
op staat (participatiemodel). Heyne den Bak beschrijft de be
doelde, maar vooral ook de onbedoelde gevolgen van deze 
verandering voor het functioneren van de partij. Daarbij be
steedt hij ook nadrukkelijk aandacht aan de politieke om
gangsvormen in de PvdA, de zogeheten partijcultuur. 

De conferentie, die om 10.00 uur begint, wordt geopend met 
een inleiding van de auteur, van M. Mulder (hoogleraar so
ciale psychologie in Delft) en van W. Meijer (fweede-Kamer-

de in onze Nederlandse maatschappij deed, bHjft het 
authentieke devies van kracht , dat ook een halve 
eeuw geleden velen hunner in de benardheid van de 
tijd steun verleende: 'Er is geen enkele hoop nodig om 
te ondernemen, noch enig succes om vol te houden'. 
Mogen ook de jongere generaties daarin een moreel 
houvast vinden. 

Noten 
1. In deze bewerking van mijn voordracht blijven lite

ratuur-aanwijzingen zoveel mogelijk achterwege. 
Voor de goede orde zij meegedeeld , dat het eerste ci
taat stamt uit J . J . C. Voorhoeve: Peace Profits and 
Principles. A Study of Dutch Foreign Policy (Den Haag 
1979), p. XV ; het tweede uit J . H . Leurdijk (ed.) : The 
Foreign Policy of the Netherlands, (Alphen 1978) p. 
169. Van beide werken is dankbaar gebruik gemaakt. 

2. Het zij mij vergund hier , bij alle erkentelijkheid 
voor de vriendelijke afscheidswoorden in SenD van ja
nuari 1983, toch enig bezwaar te opperen tegen het 'fer
vente anti-communisme' dat mij daarin werd toege
dacht. Dat het er in 1945 en volgende jaren anders uit
zag, heb ik in mijn bijdrage tot B. W. Schaper e.a.: Het 
verbleekte ideaal (Amsterdam 1982) menen te kunnen 
aantonen. Nu , in de periode van het eurocommu
nisme , liggen de zaken weer heel anders. 

3. Bij het volgende is onder andere gebruik gemaakt 
van het artikel van Ad Melkert: 'Van der Stoel in de 
herkansing', in SenD van oktober 1981, p. 494 e .v. 

4. Cf. over Van der Stoels relatie met de toenmalige 
partijvoorzitter Van der Louw het gesprek met Maar
ten van Traa in: De kleine stappen van het kabinet
Den Uyl (Deventer, 1978) , p . 82. 

5. Zie noot 4, blz. 87. 
6. Cf. M. van der Stoel: 'Verantwoord Veiligheidsbe

leid' , in de Internationale Spectator, maart 1975 , jaar
gang 29, nummer 3. 

7. In: Internationale Spectator, 22 juni 1973, jaargang 
27, nummer 12. 

lid voor de PvdA). Daarna volgt een forumgesprek, waaraan WBS-nieuws 
- naast de inleiders - ook W. van Velzen (secretaris PvdA) 
zal deelnemen. 
's Middags wordt in drie secties gediscussieerd: 
1. Hiërarchie van taken. Ingeleid en voorgezeten door 

B. Tromp; 
2. Participatie en organisatie. Ingeleid en voorgezeten 

door W. van de Zandschulp; 
3. Selectie van bestuurders en politici. Ingeleid en voor-

~ezeten door H. Ouwerkerk. 

De bijeenkomst wordt afgerond met een rapportage van de 
sectiegesprekken en met een afsluitend woord door de voor
zitter van de conferentie, J. Th . J. van den Berg. 
Belangstellenden dienen zich vóór 15 mei, en onder vermel
ding van de sectie van zijn/haar voorkeur, aan te melden bij 
de Wiardi Beekman Stichting, t.a.v. Ludy van Boxel, Nico
laas Witsenkade 30, 1017 ZT Amsterdam. 
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Sociaal-democraten, communisten en de 
ondergang van een democratie 

, De geschiedenis van de relatie tussen sociaal-demo
cratie en communisme zit vol met pijnlijke ervaringen, 
die diepe wonden geslagen hebben. Daarbij mag men 
niet blijven stilstaan. Maar die ervaringen kunnen 
evenmin genegeerd worden door degenen, die een be
tere relatie nastreven. ' Dit is althans de mening van het 
bestuur van de Partij van de Arbeid, neergelegd in 
een recente nota over de verhouding tussen PvdA en 
CPN.I 
Een van de meest pijnlijke ervaringen is de strijd ge
weest binnen de Duitse arbeidersbeweging vlak voor 
de machtsovername van de nationaal-socialisten . De 
onoverkomelijke kloof tussen de SPD (Sozialdemo
kratische Partei Deutschlands) en de KPD (Kommu
nistische Part ei Deutschlands) in de jaren 1928-1933 
heeft altijd sterk tot de verbeelding gesproken, ook 
van communisten en sociaal-democraten buiten 
Duitsland. Over de achtergronden van deze strijd en 
vooral over de politiek van de Duitse arbeidersbewe
ging tegen het licht van een democratie in verval, gaat 
dit artikel. 

Politieke en wetenschappelijke discussies 
Reeds voordat de consequenties van de nationaal-so
cialistische dictatuur duidelijk werden, poogden so
ciaal-democraten en communisten elkaar de verant
woordelijkheid voor het 'falen' van de Duitse arbei
dersbeweging in de schoenen te schuiven. Over de 
politiek van SPD en KPD in de laatste jaren van de 
Republiek van Weimar woedt nog steeds een inten
sieve discussie, die echter lange tijd overschaduwd is 
geweest door zuiver politiek geïnspireerde stellingna
men. Heel duidelijk blijkt dit tot op de dag van van
daag voor de geschiedschrijving in de DDR. De argu
menten lijken rechtstreeks ontleend aan de resoluties 
zoals die zijn aangenomen in 1935, op het zevende 
congres van de Komintern . 2 De SPD wordt verweten 
dat ze de Duitse arbeidersbeweging gesplitst heeft en 
de kloof tussen SPD en KPD in de laatste jaren van de 
Republiek nog verdiepte. De partij prefereerde aan
passing boven actieve strijd en predikte capitulatie 
voor het fascisme. 3 De rechtse sociaal-democratische 
leiding zou iedere poging hebben nagelaten om de de
mocratie te versterken en de dictatuur van de 
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
partei) te voorkomen. 4 Kortom, in de woorden van 
de DDR-historicus Wolfgang Ruge: ' ... beide vleugels 
van de Duitse arbeidersbeweging konden niet geza
menlijk optreden, omdat de sociaal-democratische lei
ders zowel bij de geboorte als bij de dood van de Repu
bliek zondigden tegen de wezenlijke belangen van het 
proletariaat en daarmee de eenheid van actie onmoge
lijk maakten'. 5 
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Over de KPD is de geschiedschrijving in de DDR 
vanzelfsprekend veel positiever. De partij zou als eni
ge de weg hebben gevolgd die recht deed aan de be
langen van de arbeidersklasse en de gehele natie .6 

Het fascisme is door de KPD altijd beschouwd als de 
gevaarlijkste tegenstander en daarom zijn het juist de 
communisten geweest die zich tot op het laatste mo
ment hebben ingezet voor de eenheid van de arbei
dersbeweging en de verdediging van de democratie. 7 

Zoals uit het navolgende zal blijken is de visie van de 
DDR-historici nauwelijks geloofwaardig. Het ont
breken van diversiteit tussen de verschillende publi
katies en de geringe nuance tussen de ingenomen 
standpunten maken het belang van de Oostduitse ge
schiedschrijving voor een goed begrip van het beleid 
van beide partijen dan ook gering. 
Ook in de Westduitse historiografie heeft lange tijd 
een tamelijk eenvoudig beeld bestaan van de politiek 
van SPD en KPD in de laatste jaren van Weimar. De 
geschiedschrijvers waren over het algemeen geneigd 
de visie over te nemen die de sociaal-democratische 
politicus Quo Braun in zijn memoires had weergege
ven. Op de vraag, waar de Republiek aan ten onder 
was gegaan , had Braun kort en bondig geantwoord: 
'Versailles en Moskou'. 8 NSDAP en KPD waren de 
tegenstanders en hadden gezamenlijk de Republiek 
vernietigd, terwijl de SPD zich juist had ingespannen 
om diezelfde Republiek te verdedigen. 
In de jaren zestig werd dit traditionele en eenvoudige 
beeld genuanceerd. De ondergang van de eerste 
Duitse democratie werd niet langer slechts geweten 
aan de ondermijnende activiteiten van de linkse en 
rechtse tegenstanders, maar ook aan het afwachtende 
en passieve beleid van haar voorstanders , vooral de 
SPD. 9 Een stellige verwerping van de politiek der 
communisten en een duidelijke associatie met de be
ginselen van de sociaal-democratie sloten een ver
gaande kritiek op de koers van de SPD niet langer uit. 
De formeel democratische en louter parlementaire 
strijd tegen het nationaal-socialisme zou onvoldoen
de zijn geweest. 10 

De Westberlijnse historicus Hagen Schulze voegt een 
nieuw element toe aan de discussie. Ook hij verwijt 
de SPD een uitdrukkelijk falen bij de verdediging van 
de Republiek. De partij zou zijn vervallen tot vol
strekte apathie en het ontbrak haar aan enige daad
kracht. Zijn alternatief voor de SPD-politiek is echter 
niet buitenparlementair of zelfs gewapend verzet 
maar het verkrijgen en het behoud van regeringsver
antwoordelijkheid. 11 

Het verst in hun kritiek op de SPD gaat een kleine 
groep linkse historici , gegroepeerd rondom Wolfgang 
Abendroth. 12 Zij nemen afstand van de SPD en geven 
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duidelijk aan dat ze zich niet verwant voelen aan de 
sociaal-democratie . De SPD wordt verantwoordelijk 
gesteld voor de splitsing van de arbeidersbeweging, 
zou niet geïnteresseerd zijn in samenwerking met de 
communisten of in daadwerkelijk verzet tegen de 
dreiging van rechts . Integendeel , de inspanningen 
van de SPD waren met name gericht op stabilisering 
van het kapitalistische systeem , op klassensamenwer
king met burgerlijke partijen en op behoud van de so
ciaal-democratische positie binnen de bestaande or
de . 13 Hun visie op de communistische politiek is over 
het algemeen positiever dan gebruikelijk in de West
duitse historiografie , hetgeen echter kritiek op de 
KPD niet uitsluit. Zo beschouwt Jürgen Harrer de 
communistische eenheidsfrontpolitiek vanaf het 
voorjaar van 1932 als oprecht , maar verwerpt hij in 
principe de sociaal-fascisme-theorie. 14 

Afgezien van deze groep historici is de Westduitse ge
schiedschrijving goeddeels eensgezind in haar opvat
ting over de politiek van de KPD en de mogelijkheid 
van een eenheid van de arbeidersbeweging. De KPD 
zou zich altijd hebben ingespannen voor de dictatuur 
van het proletariaat, bestreed de sociaal-democratie 
op het moment dat het nationaal-socialisme de groot
ste bedreiging vormde en leverde als zodanig geen en
kele bijdrage aan de verdediging van de Republiek. 15 

Doorgaans wordt de politiek van de KPD, vooral de 
sociaal-fascisme-theorie, dan ook aangewezen als de 
belangrijkste reden waarom de SPD niet aan samen
werking kon denken en het eenheidsfront tot de on
mogelijkheden behoorde. Of het eenheidsfront in
derdaad om die reden onmogelijk was , is nog steeds 
onderwerp van discussie . Wij willen hieronder slechts 
onze visie weergeven , waarbij we ons niet beperken 
tot het vraagstuk van de samenwerking alleen , maar 
de politiek van beide partijen in de laatste jaren van 
de Republiek van Weimar van enige kanttekeningen 
voorzien . 

Democratische republiek of dictatuur van het proleta
riaat 
De Republiek van Weimar ontstond in de chaos van 
de verloren oorlog. In het politieke machtsvacuüm na 
de val van de monarchie , kreeg de sociaal-democratie 
even onverwacht als onvoorbereid de mogelijkheid 
om op de puinhopen van het ineengestorte keizerrijk 
een nieuwe staat op te bouwen. De partij vreesde de 
revolutionaire woelingen die Duitsland in 1918-1919 
teisterden . De SPD beschouwde ze als ontoelaat
baar , gevreesd werd dat Duitsland dezelfde weg zou 
gaan als Rusland , waar de ondergang van de tsaristi
sche autocratie was uitgelopen op de dictatuur der 
bolsjewiki . Het was daarom noodzakelijk te streven 
naar een zo snel mogelijk herstel van de maatschap
pelijke orde , gebaseerd op de autoriteit van de demo
cratische staat . De enige manier om dit te realiseren 
was een politiek van compromissen . De sociaal-de
mocraten waren bereid om samen met een aantal bur
gerlijke partijen een coalitieregering te vormen , om 
op sociaal-economisch gebied afspraken te maken 
met de ondernemers (in de zogenaamde 'Zentrale 
Arbeitsgemeinschaft') en om een verbond te sluiten 

met het oude keizerlijke leger en de bureaucratie, ten
einde de jonge Republiek tegen mogelijke ondermij
nende activiteiten te beschermen. Daarbij bleek de 
partij niet terug te schrikken voor gewapend geweld. 
In het voorjaar van 1919 werden revolutionaire arbei
ders, voor een belangrijk deel verenigd in de kleine 
communistische partij, van de straat gejaagd door 
Freikorpsen die onder de politieke verantwoordelijk
heid van de sociaal-democraat Gustav Noske ston
den. Deze 'slag aan de Marne van de Duitse revolu
tie>16 zijn de communisten nooit vergeten. Nog in 
1932 stelde partijleider Ernst Thälmann dat de KPD 
niet zou kunnen onderhandelen met de leiders van de 
SPD , deze 'beulen die een zee van vergoten arbeiders
bloed op hun geweten hadden. ' 17 

Met de oprichting van de KPD (jaarwisseling 1918-
1919) was de Duitse arbeidersbeweging definitief ge
splitst, zowel ideologisch als organisatorisch. In de 
strijd die vanaf dat moment gevoerd werd tussen so
ciaal-democraten en communisten stonden twee be
grippen centraal : democratie en dictatuur . Het ging 
hierbij niet zozeer om de ideologische waarde van de
ze abstracties , als wel om de concrete en praktische 
betekenis van beide begrippen voor het politieke 
handelen van SPD en KPD. 
De sociaal-democraten geloofden in de parlementai
re democratie van Weimar , niet alleen omdat deze 
staatsvorm hen alle mogelijkheden bood om politiek 
en maatschappelijk actief te zijn , maar ook omdat de 
fase van de parlementaire democratie beschouwd 
werd als noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste 
socialistische samenleving. De SPD heeft vanaf 1919 
deel genomen aan het bestuur van Weimar. Op lan
delijk niveau met tussenpozen , waarin de partij in de 
oppositie verbleef maar in Pruisen, dat twee derde 
van de totale oppervlakte van de Republiek bedroeg, 
tot in juli 1932 toe , toen Dtto Brauns coalitieregering 
door rijkskanselier Von Papen werd afgezet. De poli
tieke strategie van de SPD in het begin van de jaren 
dertig werd , waar het ging om verweer tegen de 
rechts-radicale opmars , steeds sterk bepaald door 
een ' legalistisch parlementair denken . Buitenparle
mentaire actievormen als de politieke staking of ge
welddadig verzet, werden resoluut van de hand gewe
zen. In deze situatie , waarin de democratische repu
bliek in gevaar verkeerde , vormde de Rijksdag , zo re
deneerde men , het enige toneel waar de rechtse reac
tie mocht en kon worden bestreden . 'Met hetstembil
jet tegen het fascisme ' luidde het parool. Tegenstan
ders van de democratie dienden niet op straat te wor
den bestreden. 
De KPD was een van die tegenstanders. De verschil
len in visie op de parlementaire democratie tussen so
ciaal-democraten en communisten traden reeds aan 
het licht voordat de Republiek van Weimar über
haupt bestond. Kort nadat de SPD'er Philipp Schei
demann vanuit de Rijksdag de 'Duitse Republiek' 
uitriep, proclameerde Kart Liebknecht - later een 
van de oprichters van de KPD - de 'Vrije Socialisti
sche Republiek Duitsland'. In de ogen van de zoge
naamde Spartakisten was de val van de monarchie in 
Duitsland niet voldoende. Hun doel was de omver-
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werping van de burgerlijk-maatschappelijke orde en 
de vestiging van de dictatuur van het proletariaat. De 
Spartakisten vonden echter onder andere de SPD op 
hun weg. 
In feite veranderde er na 1919 niet veel aan de opvat
tingen van de Duitse communisten over de burgerlij
ke democratie. Ook in het begin van de jaren dertig 
was Weimar voor de KPD slechts een dictatuur. Zelfs 
de aanwezigheid van een parlement en vrije verkie
zingen konden dit niet verhullen . Toch moest de par
tij naar eigen overtuiging gebruik maken van de de
mocratische instituties die de Republiek haar bood. 
Ook in de Rijksdag dienden de sociale , economische 
en politieke verworvenheden van de arbeidende klas
se verdedigd te worden en door middel van verkie
zingsstrijd en parlementaire arbeid moest het prole
tariaat opgezweept worden voor de socialistische re
volutie en de dictatuur van het proletariaat. 18 

Tot in de maanden na Hitlers machtsovername heeft 
de KPD zich met blinde ijver ingezet voor de 'arbei
ders- en boerenrepubliek' . Iedere parlementaire en 
democratische illusie diende vernietigd te worden en 
de dictatuur van het proletariaat werd gepresenteerd 
als een reëel alternatief voor de chaos van Weimar, 
zelfs op een moment dat een dictatuur van een geheel 
ander gehalte reeds haar donkere schaduw vooruit 
wierp. 

'Sociaal-fascisten' 
De politiek van de KPD in de laatste vier jaar van de 
Republiek van Weimar is algemeen als 'ultra-links' 
omschreven. Na een korte periode van gematigd be
leid (1926-1928) , betekende het zesde congres van de 
Komintern (augustus-september 1928) voor de Duit
se communisten dat de koers drastisch geradicali
seerd werd . 
Deze radicalisering sloot wel aan bij de economische 
crisis in het Westen, maar is toch in eerste instantie te 
verklaren vanuit de ontwikkelingen in de Sowjet
Unie. Aan het einde van de jaren twintig namelijk 
werd de machtsstrijd binnen de Russische communis
tische partij goeddeels beslist in het voordeel van 
Stalin. De massale collectivisatie en industrialisatie in 
de Sowjet-Unie (het eerste vijfjarenplan) gingen ge
paard met een wending naar links van de Komintern . 
Alle aangesloten partijen plaatsten zich achter deze 
koerswijziging , die onder andere de beruchte 'so
ciaal-fascisme'-theorie' behelsde. De nieuwe lijn 
werd ideologisch gerechtvaardigd met de stelling dat 
de kapitalistische maatschappij-ordening in het Wes
ten spoedig ineen zou storten . De economische crisis 
zou de tegenstellingen ongemeen verscherpen : tus
sen kapitaal en arbeid , tussen de imperialistische 
machten onderling (de strijd om afzetmarkten en in
vloedssferen) en tussen de socialistische Sowjet-staat 
en het imperialistische deel van de wereld. Dit alles 
zou samengaan met een revolutionaire opleving van 
de koloniale volkeren en een radicalisering van de ar
beidersklasse in West-Europa en de Verenigde Sta
ten. In deze nieuwe situatie was het de taak van alle 
communisten om zich onverwijld achter het 'moeder
land van het socialisme' op te stellen en het te verde-
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digen tegen mogelijke contra-revolutionaire aansla
gen. In de praktijk diende de strijd gevoerd te worden 
tegen de internationale sociaal-democratie. In de vi
sie van de Komintern waren het de 'reformisten' die 
poogden met behulp van hun proletarische achterban 
het kapitalisme van de ondergang te redden en het re
volutionaire verzet van de communisten te breken . 
De KPD plaatste zich met volle overtuiging achter de 
sociaal-fascisme-theorie. Niet alleen omdat hiermee 
de reeds tien jaar durende stijd tegen de SPD ideolo
gisch 'onderbouwd' kon worden of omdat het blijk
baar aansloeg bij een belangrijk deel van het proleta
riaat , 19 maar vooral omdat haar positie binnen de Ko
mintern niet anders toeliet. Het is niet overdreven om 
te stellen dat de KPD reeds vanaf 1926-1927 volstrekt 
afhankelijk was van Moskou en dater geen communis
tische partij in West-Europa was die meer gedomi
neerd en gecontroleerd werd door het uitvoerende co
mité van de Internationale dan de KPD. De Sowjet
leiders beschouwden de KPD als de belangrijkste par
tij buiten Rusland en juist deze situatie gaf een extra 
dimensie aan de strijd tegen de SPD. Invloed van so
ciaal-democraten op het regeringsbeleid werd door 
Stalin namelijk gezien als een grote bedreiging voor 
goede relaties tussen Duitsland en de Sowjet-Unie, 
daarde SPD meer dan andere partijen de voorkeur gaf 
aan nauwe betrekkingen met het Westen bovensamen
werking met de Sowjet-Unie. En deze samenwerking 
leek Stalin noodzakelijk voor het slagen van het eerste 
vijfjarenplan. 
De deelname van de KPD aan het 'Volksentscheid' 
van augustus 1931 toonde aan hoever de afhankelijk
heid van Moskou ging en hoe belangrijk de Russische 
leiders de bestrijding van de SPD achtten. Dit refe
rendum was aanvankelijk onderdeel van een rechts 
offensief tegen de coalitie-regering van Pruisen , het 
laatste bolwerk van de SPD. Nazi 's, 'Deutsch-Natio
nalen' en 'Stahlhelm' wilden door middel van het re
ferendum bereiken dat de Pruisische landdag ontbon
den zou worden en de regering-Braun-Severing zou 
vallen. De KPD reageerde in eerste instantie afwij
zend op het initiatief van extreem rechts. De afkeer 
van de SPD bleek nog niet zo sterk dat men samen 
met de NSDAP de strijd tegen de Pruisische regering 
wilde aanbinden . Binnen het uitvoerend comité van 
de Komintern dacht men er echter anders over. Stalin 
eiste dat de Duitse communisten hun houding zouden 
herzien en gaf opdracht deel te nemen aan het refe
rendum . En zo geschiedde. Op 22 juli maakte de lei
ding van de KPD bekend dat de partij toch aan het 
'Volksentscheid ' zou meedoen. Het 'fascistische 
volksbedrog' was gewijzigd in het 'rode referendum'. 
Deze samenwerking van KPD en NSDAP heeft een 
diepgaande invloed gehad op de relatie tussen so
ciaal-democraten en communisten in de laatste jaren 
van de Republiek . De SPD werd gesterkt in haar 
overtuiging dat communisten en fascisten natuurlijke 
bondgenoten waren , uit op vernietiging van de demo
cratie . De sociaal-democraat Willy Dehnkamp gaf de 
mening van toen een halve eeuw later duidelijk weer: 
'We beschouwden de houding van de communisten bij 
dat referendum als misdadig, als verraad aan de zaak 
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van de arbeiders ( .. .) Voor ons sociaal-democraten 
waren ze volstrekt onbetrouwbaar geworden. Ze de
den wat Moskou zei, ze vielen de Republiek aan. '20 

Gezien vanuit de communistische visie van die tijd 
was de deelname van de KPD alleszins begrijpelijk. 
'Sozial-demokratie = Sozialfaschismus = Haupt
feind' luidde het parool immers. In de gedachtengang 
van de KPD was de sociaal-democratie vervallen tot 
een verraderlijk soort fascisme en de strijd tegen het 
nationaal-sociaHsme kon alleen gewonnen worden 
indien allereerst de SPD zou zijn vernietigd. De 'Ju
das Iskariots' dienden uit het kamp van de arbeiders
klasse verdreven te worden .2\ In het belang van de 
Sowjet-Unie, van het internationale communisme en 
van het Duitse proletariaat stelde de KPD zichzelf 
voor de opdracht om de sociaal-democratische lei
ders te isoleren en de achterban te veroveren. 

De dilemma's van de SPD 
De SPD had een andere visie op de bestrijding van 
het fascisme en op het voorkomen van een mogelijke 
dictatuur van het nationaal-socialisme . Toen in maart 
1930 de 'Grote Coalitie' onder leiding van de SPD 'er 
Hermann Müller viel en de voorman van de Zentrum
partij Joseph Brüning een presidentiële regering 
vormde, een regering zonder binding aan de fracties , 
zonder parlementaire meerderheid en waarin de so
ciaal-democratie niet vertegenwoordigd was, besloot 
de SPD in eerste instantie in de oppositie te gaan . Op 
dat moment, een tijd van economische crisis, malaise 
en toenemende politieke spanningen , werd het ech
ter steeds duidelijker dat de parlementaire democra
tie meer en meer bedreigd werd door een 'rechts of
fensief' van conservatieve en nationaal-socialistische 
tegenstanders van de Republiek . 
Nadat de verkiezingen van 14 september 1930 een 
enorme opmars van de NSDAP hadden laten zien , 
koos de SPD er tenslotte voor het kabinet-Brüning te 
tolereren. Onder het motto 'alles beter dan Hitier' 
voerde de partij twee jaar lang de 'politiek van het 
kleinere kwaad' (Politik des kleineren Uebels) . Brü
ning regeerde echter voor een belangrijk deel per 
noodverordening en zijn strikt deflatoire politiek be
tekende een serieuze aantasting van het levenspeil 
van de Duitse arbeidersklasse. Geen wonder dat bin
nen de SPD een aantal mensen zich niet langer kon 
verenigen met het beleid van de partijleiding. Dit re
sulteerde uiteindeHjk in een afsplitsing van enkele 
duizenden leden die zich in oktober 1931 verenigden 
in de Sozialistische Arbeiterpartei (SAP) . 
Ruim een half jaar na de oprichting van deze linkse 
sociaal-democratische splinterpartij viel de regering 
Brüning, om opgevolgd te worden door het ' Kabineu 
der Barone' van Franz von Papen. Eén van de eerste 
maatregelen van de nieuwe regering was de opheffing 
van het verbod op de SA (juni 1932) . De SPD moest 
nu haar politieke opstelling herzien . Van mogelijke 
regeringsdeelname kon vanzelfsprekend geen sprake 
zijn . Zelfs al zouden de sociaal-democraten daarvoor 
gevoeld hebben , dan was dit onmogelijk omdat de 
partijen van de voormalige 'Grote Coalitie' hun 
meerderheid in het parlement hadden verloren en het 

Zentrum afkerig was van hernieuwde samenwerking 
met de SPD. De partij restte slechts twee mogelijkhe
den: voortzetting van de 'politiek van het kleinere 
kwaad ' of de open oppositie . De sociaal-democrati
sche leiders kozen voor het laatste. De verkiezings
resultaten van 1932 zullen deze keuze zeker beïn
vloed hebben. Zowel in juli als in november verloor 
de partij zetels in de Rijksdag . Gemeten aan het pro
centuele aandeel van de uitgebrachte stemmen , bete
kenden de verkiezingen van november zelfs het 
slechtste resultaat sinds 1890. 
Toch was de SPD ook met de optie van de onvoor
waardelijke oppositie niet uit de problemen. Hoe 
diende dit beleid te worden ingevuld? Moest men vol
staan met louter parlementair verzet of diende de 
strijd ook met andere middelen gevoerd te worden? 
De partij koos voor het eerste en hoewel dit begrijpe
lijk was vanuit haar opvatting over de burgerlijke de
mocratie , veroordeelde het de SPD wel tot onmacht. 
Men beperkte zich binnen de volksvertegenwoordi
ging tot het indienen van kansloze moties en machte
loze protesten en daarbuiten poogde de partij de in
druk op te houden van een ongebroken weerstands
kracht door middel van massabijeenkomsten, felle 
toespraken en radicale publikaties. Toch was het dui
delijk dat in de laatste maanden van de Republiek de 
op één na grootste partij van het land - gezien naar 
het aantal zetels in de Rijksdag - geen rol van bete
kenis meer speelde in de nationale politiek, wat over
bleef was de 'Theorie der Untätigkeit' 22 , gericht op het 
verdedigen van de eigen organisatie. Het enige tacti
sche concept dat de partij nog bezat , aldus de eerder 
genoemde Hagen Schulze , was het streven om de kie
zers , die ondertussen naar de KPD waren overgelo
pen , weer terug te winnen.23 

Hiertoe voerde de SPD inderdaad een felle strijd met 
de communisten , waarin de laster van de KPD met 
gelijke munt werd terugbetaald. 'Bolsjewisme en fas
cisme zijn broeders' had partijvoorzitter OUo Wels 
reeds uitgesproken op de partijdag van Leipzig in 
1931,24 zich daarbij waarschijnlijk de uitspraak van 
Stalin herinnerend , die in 1924 al zei dat fascisme en 
sociaal-democratie tweelingen waren . Men wees op 
de samenwerking van KPD en NSDAP bij het 
'Volksentscheid' van 1931 en later bij de Berlijnse 
verkeersstaking van november 1932. De grenzen tus
sen beide politieke stromingen werden onduidelijk 
geacht , zonder de reactie was er volgens de sociaal
democraten geen communisme en zonder het com
munisme geen rechts-radicalisme . Steeds weer werd 
er de nadruk opgelegd dat de verdeeldheid van de ar
beidersklasse, veroorzaakt door de KPD , extreem 
rechts in de kaart speelde. Een gevaarlijke fascisti
sche partij zou niet hebben kunnen ontstaan indien 
het proletariaat niet verdeeld was als gevolg van de 
verderfelijke politiek der communisten.25 

De verdeeldheid van de arbeidersklasse , het was niet 
alleen een thema van de KPD-propaganda maar be
heerste ook het denken van de sociaal-democraten . 
De eigen organisatie was heilig , in het Duits is er een 
aparte term voor: 'Organisationspatriotismus'. Deze 
zorg om de organisatie bepaalde mede de angst van 
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de partij voor politieke risico's , van mogelijke samen
werking met communisten tot en met factievorming 
of revolutiepogingen. Alle arbeiders dienden lid te 
zijn van de SPD en een ieder die daarbuiten dacht de 
belangen van het proletariaat te kunnen verdedigen 
leverde een objectief hulpbetoon aan fascisme en 
communisme. Een eenheidsfront met 'scheurmakers' 
behoorde dan ook tot de onmogelijkheden. 26 

Het eenheidsfront 
Toch schreef Friedrich Stampfer, redacteur van Vor
wärts, op 11 februari 1933 een open brief aan de com
munistische arbeiders, waarin hij onder andere het 
volgende zei: 'Jullie willen het eenheidsfront van alle 
arbeiders tegen het fascisme, en onder ons sociaal-de
mocraten is er geen die het eenheidsfront niet wil. '27 

De opmerkingen van Stampfer zijn karakteristiek 
voor de gehele discussie over samenwerking die so
ciaal-democraten en communisten in de laatste jaren 
van de Republiek van Weimar voerden. De leiders 
van SPD en KPD benadrukten bij herhaling hoe 
noodzakelijk het eenheidsfront wel was en gaven el
kaar tegelijkertijd de schuld voor het niet tot stand 
komen ervan. De beide partijen voerden dus zoiets 
als een 'eenheidsfrontpolitiek' . De strekking daarvan 
willen we hier kort aangeven . 
De KPD richtte in april 1932 haar eigen eenheids
front op, de 'Antifaschistische Aktion', kortweg Af A. 
Deze beweging werd gepresenteerd als een breed en 
onafhankelijk front , waar een ieder lid van kon wor
den. Sociaal-democraten mochten het partijboekje in 
de achterzak houden en toch tot de Af A toetreden. 
Want , aldus Thälmann, de Af A zou geen KPD-bewe
ging zijn maar een onafhankelijke massa-organisatie 
die boven de politieke partijen stond. 28 

In de praktijk was echter niets minder waar. De op
richting van de Af A had slechts weinig invloed op de 
politiek die de KPD tot dan toe gevoerd had. Deze 
was en bleef gericht op de bestrijding van de sociaal
democratische beweging. De eenheidsfrontpolitiek 
aan de basis, gericht op verovering van de achterban 
van de SPD en eliminatie van haar leiding, is nimmer 
verlaten . Samenwerking was alleen mogelijk indien 
ze onder leiding van communisten stond. 
Ook de SPD achtte het eenheidsfront slechts moge
lijk onder haar leiding en binnen het kader van haar 
eigen samenwerkingsverband: het 'Eiserne Front'. 
Bovendien was de leiding van de SPD in meerderheid 
van mening dat gezamenlijk optreden met de com
munistische partij alleen mogelijk was indien de KPD 
alle kritiek op de sociaal-democratie zou staken. De
ze voorwaarde van een 'niet-aanvals-pact' werd door 
de communisten echter niet geaccepteerd , ze vrees
den dat hierdoor de eigen - revolutionaire - identi
teit van de partij verloren zou gaan. 
SPD en KPD waren blijkbaar noch bereid , noch in 
staat om samen te werken en daarbij van de andere 
partij het afzonderlijke bestaansrecht en de eigen 
identiteit te respecteren. In feite omvatte de een
heidsfrontpolitiek van elke partij niet veel meer dan 
propaganda; gezien vanuit de ideologie en politieke 
strategie van beide delen van de Duitse arbeidersbe-

28 

weging behoorde een eenheidsfront ter redding van 
de Republiek inderdaad tot de onmogelijkheden. 
De KPD kon geen democratie verdedigen , omdat ze 
die niet wilde verdedigen . Pas op het zevende congres 
(1935) erkende de Komintern dat er een wezenlijk 
verschil bestond, ook voor communisten , tussen een 
burgerlijke democratie die een communistische partij 
mogelijkheden bood om politiek actief te zijn en een 
fascistische dictatuur die de gehele arbeidersbewe
ging vertrapte. Maar het waren juist de gebeurtenis
sen in Duitsland na januari 1933 geweest die de Inter
nationale van dit onderscheid had overtuigd. Vóór 
Hitlers machtsovername dacht men er nog volstrekt 
anders over. Hoe kon het ' nationaal-fascisme' (de be
naming voor de NSDAP) nu bestreden worden met 
behulp van het 'sociaal-fascisme'? 
De SPD was vanuit haar overtuiging nog wel bereid 
om de schamele resten van de democratie van Wei
mar te verdedigen , maar ze wist niet hoe . In haar 
machteloosheid voerde de partij een volstrekt defen
sieve politiek die in eerste instantie gericht was op be
scherming van de eigen organisatie. Buiten-parle
mentaire oppositie werd - zoals gezegd - afgewe
zen, niet zozeer omdat daar de middelen toe ontbra
ken maar vooral omdat het risico's met zich mee
bracht , die de partijleiding juist wilde voorkomen . 
Samenwerking met de communisten paste evenmin 
in de politieke strategie van de SPD. De Republiek 
kon niet verdedigd worden met behulp van tegen
standers van de democratie en een eenheidsfront was 
niet alleen nutteloos maar zelfs gevaarlijk voor de ar
beidersbeweging. Geïsoleerde uitspraken als van 
Stampfer ten spijt, probeerde de sociaal-democrati
sche partij na Hitlers benoeming tot rijkskanselier 
zelfs maar de schijn van samenwerking met de KPD 
te voorkomen . Communisten waren immers al op 4 
februari per noodverordening ('zum Schutz des deut
schen Volkes') tot volksvijandige elementen ver
klaard , waarmee de sociaal-democraten niet geïden
tificeerd wensten te worden. De SPD vreesde de 
kracht van de NSDAP en vreesde boven alles de drei
gende ondergang van de eigen organisatie. Angst en 
een gevoel van machteloosheid bepaalden dat iedere 
offensieve actie werd nagelaten. In de emigratie, toen 
de partij in Duitsland al verboden was , verwoordden 
Hans Vogel en Erich Ollenhauer nog eens de opvat
tingen die in de maanden na 30 januari 1933 algemeen 
gedeeld werden: 'Een partij die in de periode van haar 
diepste crisis een vast bestand van een miljoen leden 
wist te behouden en die onder de felste terreur nog ze
ven miljoen kiezers kon aantrekken, een partij, die on
der democratische regels tot een massa-beweging ge
worden is, zo 'n partij is geen revolutionaire secte of 
een club van anarchisten, die van de ene op de andere 
dag alles opoffert, wat door twee generaties in moeiza
me strijd is opgebouwd. '29 

Conclusie 
Tot slot kunnen we de vraag stellen of er een alterna
tief was voor SPD of KPD? Had men met inachtne
ming van de fundamentele waarden en overtuiging 
van de eigen beweging een andere politiek kunnen 
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voeren dan gevoerd is? Zoals we reeds zeiden was sa
menwerking in de vorm van een eenheidsfront feite
lijk onmogelijk. Maar zelfs bij een gezamenlijk op
treden van de arbeidersbeweging had men waar
schijnlijk de Republiek van Weimar niet kunnen red
den. Een algemene staking, waar in eerste instantie 
aan gedacht had kunnen worden, zou door de econo
mische crisis waarschijnlijk niet effectief geweest 
zijn. Het is weliswaar aannemelijk dat aanvankelijk 
voldoende instellingen en bedrijven, vooral in de gro
te steden, platgelegd hadden kunnen worden. Maar 
toch moet gevreesd worden dat deze algemene sta
king uiteindelijk zou zijn mislukt. Veel werklozen 
zouden bereid geweest zijn om in het geval van sta
king de opengevallen plaatsen in te nemen. Daar 
komt nog bij dat niet de gehele arbeidersklasse bin
nen de SPD , KPD en hun vakbonden verenigd was . 
Bovendien kon met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid verwacht worden dat de burgerlijke 
partijen voorlopig de verschillen van mening met ex
treem rechts zouden laten rusten om allereerst de 
dreiging te keren die uitging van een samengebun
deld verzet van de arbeidersbeweging. 
Bij het mislukken van de algemene staking was er 
voor beide partijen in theorie nog de mogelijkheid 
geweest van gewelddadig verzet. Dan had men echter 
niet alleen de burgerlijke partijen , de NSDAP en de 
SA tegenover zich gevonden, maar vooral de Reichs
wehr. Het leger was weliswaar van een beperkte om
vang, maar was afdoende bewapend en beschikte 
over goed getrainde manschappen . Hiertegen zou 
een gewapend arbeidersverzet niet opgewassen zijn. 
Een overwinning van het leger zou naar alle waar
schijnlijkheid een militaire dictatuur hebben bete
kend. Daarmee was zeker de rol van de georganiseer
de arbeiders voorlopig uitgespeeld , maar zou ook de 
kans op een nationaal-socialistische dictatuur aan
zienlijk minder groot zijn geweest. Maar los van de 
vraag of men bereid was samen te werken, was er dan 
toch geen alternatief voor de politieke strategie die 
door beide partijen in de praktijk is gevolgd? 
Voor zover het de KPD betreft, ligt het antwoord 
voor de hand . De stalinistische dogma's waarin de 
partij verstrikt was geraakt, boden geen speelruimte 
voor een andere politieke koers . Dit is geen verwijt, 
geen apologie maar een constatering. Het 'falen' van 
de communistische partij lag ingesloten in de aan
vaarding en dogmatisering van een ideologie die was 
'geïmporteerd' vanuit de Sowjet-Unie en die abso
luut niet aansloot op de Duitse situatie. 
De SPD had misschien wel een andere keus kunnen 
doen, hoewel ze dan zware risico's had genomen . Op 
het vierde congres van de Socialistische Arbeiders In
ternationale (juli 1931) werd over de dreiging van het 
fascisme gesproken . QUo Bauer, de voorman van de 
Oostenrijkse sociaal-democratie , bracht daar het 
vraagstuk van het gebruik van geweld naar voren . Hij 
vatte zijn stelling als volgt samen: Geweld heeft twee 
dimensies, als methode om de macht te verkrijgen en 
als methode om de partij, c.q. de democratische 
staatsordening te verdedigen. Wanneer het fascisme 
de arbeidersklasse deze democratie ontneemt, zoals 

in Duitsland het geval was, wanneer geweld het enige 
alternatief voor onderdrukking is, dan moet ook de 
arbeidersklasse naar de middelen van het geweld grij
pen. 30 Toegespitst op de politieke keuze van de SPD 
betekent dit niet dat in de partij gewapenderhand 
Berlijn had moeten veroveren maar dat ze misschien 
meer had kunnen ondernemen dan de louter parle
mentaire oppositie , bepaald door een strikt legali
tei tsdenken. 
Dit is echter een uitermate omstreden zaak. Er is een 
groep historici die ervan uitgaat dat er voldoende 
weerstandswil en -mogelijkheden waren om te ko
men tot een indrukwekkend verzet. De sterkste ini
tiatieven hiertoe kwamen niet van de partijtop, maar 
vanuit de basis van de SPD. De sociaal-democrati
sche leiding keurde buitenparlementaire tegenstand 
echter ten zeerste af. Door de strakke discipline bin
nen de partij kon van spontane verzetsacties dan ook 
geen sprake zijn. 31 Hiertegenover staat de mening 
van Hagen Schulze. Hij benadrukt de machteloze po
sitie van de SPD en betwijfelt of er onder de sociaal· 
democratische aanhang wel zo'n wil aanwezig was om 
zich daadwerkelijk te verzetten tegen de aanval van 
rechts op de Republiek van Weimar. Hierbij betrekt 
Schulze factoren als de enorme werkloosheid en het 
feit dat de sociaal-democratie bijna alle politieke 
krachten en de staatsmacht tegenover zich had. 32 

Hoe gemakkelijk is het niet om nu, begin 1983, vijftig 
jaar nadat Adolf HitIer aan de macht kwam, in alle 
eenvoud te stellen dat de SPD had moeten kiezen 
voor de onvoorwaardelijke strijd tegen de nationaal
socialistische opmars, met inbegrip van alle daarbij 
behorende risico 's. Want wie kon in januari 1933 ver
wachten dat het regime van de ex-korporaal nog eens 
de halve wereld zou bezetten, een volk vrijwel zou 
uitmoorden en het Duitse Rijk en Europa in puinho
pen zou achterlaten. Het lijkt een platitude maar het 
is een realiteit. De SPD kon in het geval van een bur
geroorlog zeker weten 'schwere Verletzung' op te lo
pen, maar ze kon niet weten dat een passief blijven 
uiteindelijk tot 'Selbstmord' zou leiden. En wie kiest 
er voor de zekerheid van zware verwonding bij een 
niet voorziene mogelijkheid van moord of zelf
moord? 
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Socialisten op het hellende vlak 

Jan Rogier bespreekt: 
G . Bakker: Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi
greep. Alphen aan den Rijn , Sijthoff, 1981. 
Leo Hartveld , Frits de Jong Edz. , Dries Kuperus : De 
Arbeiders Jeugd Centrale AJC 1918-1940/1945-1959. 
Amsterdam, Van Gennep , 1982. 
Hans Dona: Sport en Socialisme. De geschiedenis van 
de Nederlandse Arbeiderssportbond, 1926-1941. Am
sterdam , Van Gennep, 1981. 

De voormalige hoofdredacteur van de VARA-gids , 
G. P. Bakker, heeft zich na zijn pensionering in 1975 
op verzoek van het V ARA-bestuur beziggehouden 
met het bestuderen van de bronnen voor de geschie
denis van de VARA in de Tweede Wereldoorlog on
der Duitse bezetting. Het resultaat van zijn onder
zoek heeft hij vastgelegd in een boek , dat de VARA 
zelf met de uitgeverij Sijthoff heeft uitgegeven . 
Schrijver en omroeporganisatie verdienen daarvoor 
lof, want het onopgesmukte relaas van Bakker over 
de faits et gestes van de V ARA-leiders gedurende de 
oorlog is niet iets om trots op te zijn. Terecht heet het 
boek dan ook Het hellende vlak en dat mag wel heel 
letterlijk genomen worden , want bestuur, program
maleiding en verenigingsraad hebben het nazifice
rings-proces van hun omroep van mei 1940 tot januari 
1941 niet alleen stap voor stap lijdelijk aangezien 
maar er zich ook steeds weer aan aangepast. Als lam
meren hebben zij zich naar de slachtbank laten voe
ren en je moet er niet aan denken hoeveel concessies 
de VARA nog zou hebben gedaan als de nazi's en de 
nieuwe secretaris-generaal van het departement van 
Volksvoorlichting en kunsten , de NSB 'er T. Goede
waagen, niet besloten hadden om de omroepvereni
gingen op te heffen en een staatsomroep in het leven 
te roepen. 
Bakker heeft het hele proces ook zelf meegemaakt -
hij was sinds 1930 als assistent-redacteur aan de om
roepgids verbonden - en over zijn eigen bescheiden 
rol vertelt hij ook het een en ander in de laatste 
hoofdstukken van zijn boek. Hij doet dat alles sober 
en , voor zover ik kan nagaan , zonder iemand of iets te 
willen sparen , maar hij heeft nergens een oordeel en 
hij trekt ook nauwelijks conclusies. Dat is wel begrij
pelijk en van hem kon ook niet verwacht worden dat 
hij veertig.jaar later zijn collega's en superieuren van 
toen aan de kaak zou stellen , maar er zou eigenlijk 
wel een vervolg op dit boek moeten verschijnen , want 
de lezer van nu blijft met vele vragen zitten . Een aan
tal hoofdrolspelers kan nog antwoord geven op die 
vragen en daarom zal ik proberen ze zo helder moge
lijk te formuleren . 

De NSB'er Rost van Tonningen werd door Rijkscom
missaris Seyss 1nquart op 20 juli 1940 benoemd tot 
Commissaris van de marxistische partijen. Rost hield 
nog diezelfde dag een radiotoespraak , waarin hij de 
leden van de SDAP, de VARA , de AJC, het NVV en 
de vele socialistische culturele organisaties opriep tot 
samenwerking met hem en waarin hij meedeelde dat 
de leiding van de SDAP van haar functies ontheven 
was. De dag daarop maakte hij 's morgens zijn op
wachting op het partijbureau en 's middags bij de 
VARA. Die bezoeken waren tevoren aangekondigd. 
Bij de SDAP ving Rost van Tonningen bot, bij de 
VARA echter aarzelend gehoor en zelfs de bereid
heid van drie van de vier dagelijks-bestuursleden om 
met hem in zee te gaan. Alleen de chef-de-bureau J. 
B. Broeksz weigerde medewerking ondanks sterke 
aandrang van zijn medebestuursleden en van Rost, 
die hem zelfs nog thuis bezocht heeft om hem om te 
praten . Mijn vraag is , waarom de besturen van de 
SDAP en VARA tussen de radio-toespraak van Rost 
en het onderhoud op de volgende dag, geen overleg 
hebben gepleegd over het in te nemen standpunt. Dat 
had toch voor de hand gelegen? Het VARA-bestuur 
liet dit niet alleen na, maar maakte zich zelfs uitdruk
kelijk los van SDAP en NVV. 
Mijn tweede vraag is , welke illusie koesterden de drie 
bestuursleden De Vries, Pleysier en Bomli, nadat 
Rost in zijn radio-toespraak duidelijk zijn oordeel 
had uitgesproken over parlement en democratie? Te
genover Broeksz herhaalde hij zijn afwijzing van het 
democratisch-socialisme nog eens tijdens de bijeen
komst op 21 juli . 

Collaboratie 
Als de drie bestuursleden al de illusie hadden dat zij 
onder de NSB'er Rost van Tonningen ongestoord en 
ongecensureerd konden doorwerken en geen propa
ganda hoefden te maken voor Duitsland en het natio
naal-socialisme, waarom kwamen zij dan vrijwillig 
met een eigen verklaring voor de radio , die hun capi
tulatie inhield voor de nazi-opvattingen? Het begon 
al met deze zin : 'Een storm is over Europa heenge
gaan en hij heeft heel wat geveld wat uiterlijk krachtig 
scheen, maar wat innerlijk vermolmd was'. Ook als de 
feitelijke constatering in deze zin waar was , hield het 
toch ook een goedkeuring in van die storm. Even ver
derop wordt dat nog duidelijker uitgesproken: 'Wie 
het wezen van een zaak boven de vorm weet te stellen, 
zal dan ook niet treurend neerzitten bij hetgeen door de 
maatschappelijke storm werd verwoest'. En tenslotte 
klonk het in alle duidelijkheid, toen V ARA-voorzit
ter De Vries de werkers van de arbeidersbeweging 
opwekte te 'beseffen dat niets is ingestort dan een be
letsel op de weg naar een betere samenleving'. Arie 
Pleysier die deze verklaring heeft opgesteld, bekende 
in 1969 dat dit 'een mislukte gok' was , omdat hij erop 
gerekend had dat Rost deze verklaring zou verwer
pen. Maar hoe kon hij daarop rekenen, als Rost on
gevraagd een knieval van de V ARA-leiding aangebo
den kreeg? Rost vond zelfs goed dat na de toespraak 
Morgenrood gezongen werd. Als zo'n verklaring nog 
geen daad van collaboratie met de vijand heten mag, 
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dan is vrijwel elke vorm van samenwerking met nazi
Duitsland daarmee goedgekeurd. 
Dat de partijleiding niet betrokken is geweest bij de 
beslissing van het VARA-bestuur mag op zichzelf al 
verwonderlijk zijn, nog gekker wordt het als ook de 
Verenigingsraad van de VARA, voor 28 juli 1940 
bijeengeroepen, het bestuurlijk gedrag aanvaardt 
zonder rekening te houden met de principiële hou
ding van het partijbestuur. Wel was er kritiek op de 
verklaring van de voorzitter voor de microfoon , maar 
toen een verwijzing naar die verklaring uit de con
cept-motie van goedkeuring werd gehaald, werd het 
gevoerde beleid van het bestuur vervolgens met alge
mene stemmen door de vergadering goedgekeurd. 
Alleen een paar oude rotten als de radio-specialist N. 
Tj. Swierstra hadden geprotesteerd. Hoe slecht moe
ten de onderlinge relaties reeds toen geweest zijn in 
de 'rode familie' als het de nazi's en Rost van Tonnin
gen gelukt is om de socialisten zonder slag of stoot uit 
elkaar te spelen. 
Bakker vermeldt in zijn boek dat na afloop van de 
Verenigingsraad op het station van Hilversum een 
toevallige ontmoeting plaatsvond tussen partijvoor
zitter Koos Vorrink en bestuursleden van de VARA. 
Vorrink zou bij die gelegenheid in woede ontstoken 
zijn en geschreeuwd hebben: 'Verraad aan het demo
cratisch-socialisme! Schandelijk de toespraak die De 
Vries heeft uitgesproken!' En op hun aarzelende inter
ruptie dat zij zich van die toespraak gedistancieerd 
hadden was zijn luide en schampere weerwoord: 
'Maar het kwaad is geschied en die schandelijke rede
voering vindt de bevestiging in het doorwerken. Wat 
denken jullie daarmee te bereiken? Gelijkgeschakeld 
worden jullie. Spreektrompet van het nationaal-socia
lisme! Jullie hebben de V ARA aan onze aartsvijanden 
uitgeleverd. Denk niet dat jullie ook maar iets berei
ken. Integendeel. Ik zal jullie mensen waarschuwen en 
opwekken de gelijkgeschakelde VARA te verlaten'. 
Ik zal hier op het verdere verloop van de gebeurtenis
sen niet ingaan . Het ging van kwaad tot erger. Nadere 
uitleg van de voorzitter na zijn eerste verklaring le
verde zinnen op als deze: 'Er moet worden geordend 
en ordening verlangt activiteit, waarbij de arbeiders ze
ker nu niet aan de kant moeten staan, doch veeleer in 
het voorste gelid' en: 'Het heeft geen nut oude vormen 
te betreuren die zijn heengegaan en niet terugkeren '. 
Dat laatste sloeg blijkens de context op de democra
tie. 
Was het werkelijk naïviteit of vertrouwen in de belof
tes van de nazi's en Rost van Tonningen waardoor de 
VARA-bestuurders gedreven werden? Of gaf het 
verlangen om de eigen persen , de gebouwen en de 
eigen zender in handen te houden de doorslag voor de 
leiding van de Arbeiderspers , de VARA , het Insti
tuut voor Arbeidersontwikkeling, de Arbeiders
sportbond en niet te vergeten het NVV? Alleen het 
partijbestuur en de AJC weigerden onder Rost van 
Tonningen door te werken. 
Het antwoord op deze laatste vraag moet helaas lui
den: het was naïviteit die deze sociaal-democraten 
beheerste, maar toch wel een zeer bedenkelijke. 
Vroegere uitlatingen van dezelfde mensen die in 1940 
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met de nationaal-socialisten wilden samenwerken, 
wettigen namelijk de conclusie dat zij wel wat zagen 
in het nationaal-socialisme en dat zij in elk geval heel 
weinig zagen in de parlementaire democratie . Deze 
was in hun ogen het instrument van de Colijn-poli
tiek, die voor de arbeiders armoede en werkloosheid 
had opgeleverd en die de SDAP tot machteloze oppo
sitie gedwongen had. De parlementaire democratie 
werd door deze sociaal-democraten als een uitvloei
sel gezien van het liberalisme, dat vereenzelvigd werd 
met kapitalisme en uitbuiting van de arbeidersklasse. 
Deze redenering kwam ook naar voren in de toespra
ken die de VARA-bestuursleden De Vries en Pley
sier ter rechtvaardiging van hun doorwerken onder 
nationaal-socialistische controle hebben opgesteld. 
Zij hadden inderdaad de illusie dat zij onder een regi
me als dat van de nazi's eindelijk aan de opbouw van 
een socialistische samenleving konden beginnen. De 
geschiedenis van nazi-Duitsland tussen 1933 en 1940 
had hen blijkbaar de ogen niet geopend. Zij deden in 
Nederland wat Hendrik de Man in België heeft ge
daan. 

Arbeiderssportbond 
Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in de Neder
landse Arbeiderssportbond , over welke socialistische 
organisatie Hans Dona zijn proefschrift geschreven 
heeft onder de titel Sport en socialisme. Na 14 mei 
1940 heerste een grenzeloze verwarring in het bestuur 
over de tegenover de bezetter en de NSB aan te ne
men houding, ofschoon in het bondsorgaan het fascis
me altijd fel en principieel bestreden was. Voorzitter 
A. F. Muller van de NASB verklaarde na het eerste 
gesprek met Rost van Tonningen zelfs tegenover zijn 
eigen achterban: 'Natuurlijk wijken de opvattingen 
van deze man in sommige opzichten enigszins van de 
onze af, doch gezien het enthousiasme waarmee deze 
man over het socialisme spreekt, geloof ik dat hij een 
waarachtig socialist is'. Zeven jaar na het oprollen 
van de sociaal-democratische partij in Duitsland was 
de benoeming van een nationaal-socialistische com
missaris over alle sociaal-democratische instellingen 
in Nederland geen teken aan de wand. Ook het be
stuur van de Nederlandse Arbeiderssportbond was 
van mening dat het na de Colijn-periode 'in socialisti
sche richting' zou gaan. Pas toen de gelijkschakeling 
van alle culturele organisaties ten behoeve van de 
vakbonden in één naar Duits voorbeeld werkende in
stelling Vreugde en Arbeid ('Kraft durch Freude' 
heette het Duitse equivalent) werd afgekondigd , 
werd het bestuur van de NASB wakker. Toch heeft 
het nog tot 10 mei 1941 geduurd - precies een jaar na 
de Duitse inval in Nederland - voordat het bestuur 
van de NASB tot liquidatie van de eigen vereniging 
besloot. 
Hans Dona heeft een voortreffelijk boek geschreven 
over een sociaal-democratische instelling die in de ge
schiedschrijving van de Nederlandse sociaal-demo
cratie lang verwaarloosd is. Uit zijn boek wordt ook 
duidelijk waarom. De NASB was in 1926 opgericht 
tegen de zin van het SDAP-bestuur en vooral ook te
gen de zin van het AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) , 
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de jongeren-organisatie van de SDAP, en het Insti
tuut voor Arbeiders Ontwikkeling, het vormings-in
stituut van de partij. Het partijbestuur zag in een so
cialistische sportbond een belemmering op de weg 
naar integratie van de sociaal-democraten in de bur
gerlijke politiek en een beletsel te meer voor deelne
ming aan de regering , vooral omdat de sportbond 
zich uitdrukkelijk afzette tegen de burgerlijke sport
beoefening, gericht op wedstrijden , competitie , pres
tatie en sterrenkwekerij . Ale en IvAO waren tegen 
een sociaal-democratische sportbond, omdat zij con
currentie vreesden van een organisatie die de sport 
zag als een culturele uiting, die onderdeel moest zijn 
van een breed cultureel pakket, waartoe ook vor
mingswerk , kunstbeoefening en kunstgenot behoor
den. 
Het partijbestuur van de SDAP ging pas over tot er
kenning van de NASB , toen deze beloofd had zich 
strikt te zullen beperken tot de sport in engere zin. De 
sportbond mocht zich bovendien niet met politiek be
moeien en daarmee was de sportbond gedwongen 
zich aan te passen aan de 'neutrale' sportverenigin
gen, waartegen zij juist was gekant. Het partijbestuur 
vreesde dat de sportbond een broeinest van de linkse 
oppositie binnen de partij zou worden en ten aanzien 
van de Amsterdamse afdeling van de NASB was er 
ook alle aanleiding voor die vrees . Het kwam zelfs tot 
een royement van deze afdeling , onder meer omdat 
de leider daarvan , de ex-beroepsofficier Paul Kiès, 
mars- en kampeervendels oprichtte, die zouden kun
nen uitgroeien tot een geüniformeerd weerkorps naar 
Oostenrijks voorbeeld . De geschiedenis van dit roye
ment is door Hans Dona wel uitvoerig beschreven , 
maar hij is er niet in geslaagd om de verwarrende ge
beurtenissen helder uiteen te zetten . De motieven en 
standpunten van de vele prominente partijleden die 
zich met dit conflict hebben beziggehouden komen 
niet uit de verf. Ook wordt niet duidelijk hoe het mo
gelijk was dat het vendel '1848' ordediensten ver
richtte bij grote bijeenkomsten 'ook bij die van de 
partij', terwijl juist het bestaan van de vendels de gro
te steen des aanstoots zou zijn geweest voor het par
tijbestuur. Al evenmin verklaart hij waarom de be
stuursleden Matthijssen en Boekman optraden als 
sprekers op het Pinkstersportfeest van de geroyeerde 
afdeling in 1929, Matthijssen , dat kan nog , want die 
stond altijd met één been in de linkse oppositie , maar 
Boekmans optreden kan niets te maken hebben met 
een politieke oppositie tegen de meerderheid van het 
partijbestuur. Boekman behoorde juist tot de rech
terzijde . Matthijssen werd volgens Dona ter verant
woording geroepen in het partijbestuur, maar om
trent Boekman vermeldt hij verder niets. De auteur 
had zich in verband met deze royementskwestie beter 
kunnen afvragen of het hier wel om een linkse of 
rechtse politieke keuze ging . Het oprichten van weer
korpsen of knokploegen is geen liefhebberij van uit
sluitend linkse politici of politieke partijen. Matthijs
sen verdedigde zich bovendien met een verwijzing 
naar het streven om Paul Kiès weg te werken. En Kiès 
was - dat blijkt duidelijk uit het boek van Hans Dona 
- meer een stuntman dan een politieke leider. Hij 

zou dat tien jaar later nog duidelijker demonstreren, 
toen hij de fascistische Troelstra Beweging Neder
land oprichtte, die tijdens de oorlog propaganda 
maakte voor dienstnemen bij de SS . 
Het is verleidelijk en voor de hand liggend om con
flicten in politieke bewegingen en zeker rondom so
cialistische partijen te verklaren uit politieke en ideo
logische meningsverschillen. Toch is er alle reden om 
de voorkeur van het NVV voor de sportbond en van 
de SDAP voor de Ale meer toe te schrijven aan een 
verschillend maatschappelijk klimaat in vakbeweging 
en partij. De vakbondsjeugd voelde zich niet thuis in 
de sfeer van mei-dansende geheelonthouders en na
tuurvrienden en in de feestcultuur van Vorrinks Ale, 
zo sfeervol beschreven in het boek van Leo Hartveld, 
Frits de Jong en Dries Kuperus, De Arbeiders Jeugd 
Centrale AJ C. 
Beide sociaal-democratische jeugdorganisaties zijn 
gedepolitiseerd , de Ale van het begin af aan door 
toedoen van Koos Vorrink , die al in 1921 in lichter 
laaie stond over de Duitse jeugdbeweging met haar 
vlaggen , vaandels, uniformen en symbolen. De lei
der, die geen tegenspraak duldde en zijn cultuur-so
cialisme uitdroeg in zijn 'preken van een leider' voor 
de socialistische jeugd, maakte van de Ale een 
ethisch-religieuze beweging. Het is inderdaad type
rend voor hem, zoals de auteurs vermelden , dat op 
zijn ex libris stond: 'allen te geven goddelijke wijding'. 
Zijn ideaal van de 'vrije mens der nieuwe gemeen
schap', was het 'doelbewust kweken (van) die algeme
ne geestesgesteldheid onder (het) arbeidersgeslacht 
van de naaste toekomst, nodig voor het welslagen van 
de grote mensheid-bevrijdende taak waarvoor de ar
beidersbeweging zich geplaatst ziet' . De Ale predikte 
ascese, discipline en onthouding en keerde zich te
gen , wat Koos Vorrink noemde, het 'minderwaardig 
vermaak, waarbij ziel en geest noodwendig te gronde 
gaan'. Dat vermaak omschreef hij als: 'Kroegen, bio
scopen, cabarets, danszalen, variété's en hoe het nog 
meer heten mag'. Dit socialisme als cultuurbeweging 
vond zijn bedding in de massapsychologische inter
pretatie van het socialisme door de Belgisch-Duitse 
socialistische voorman Hendrik de Man , die vooral 
na het debacle in Duitsland van de sociaal-democra
tie de geestelijke leider werd van veel sociaal-demo
craten die vroeger met bewondering hadden opgeke
ken naar de grote Duitse zusterpartij. Plan-socialis
me, cultuur-socialisme en religieus-socialisme vloei
den ineen tot de nieuwe ideologie van de sociaal-de
mocraten, die marxisme, revolutie , klassenstrijd en 
ontwapening hadden afgezworen. De partij werd een 
nationale volkspartij zonder leidende beginselen. 
Het wordt tijd dat er een geschiedenis wordt geschre
ven van de SDAP in de jaren dertig. Dat zal een re
laas worden van ideologische verwarring, van lonken 
naar zowel liberalisme als communisme, fascisme en 
het katholieke corporatisme. In één partij zaten Vor
rink , bewonderaar van De Man , maar in 1940 fel te
genstander van elke vorm van samenwerking met de 
nationaal-socialisten , Banger, principieel democraat 
in de parlementaire vorm, Boekman, pleitbezorger 
van het Franse neo-socialisme, dat tegen het fascisme 
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aanhing, Wibaut, die tot zijn dood bleef geloven in 
het socialistische systeem van de Sowjet-Unie, en 
Banning die slechts een socialisme aanvaardde als dat 
christelijk geïnspireerd was. 
Toen in 1937 de SDAP een nieuw beginselprogram
ma aannam was één van de ontwerpers daarvan, Ban
ning, verheugd over de breuk met het marxisme en de 
klassenstrijd, maar gekant tegen het aanvaarden van 
de nationale bewapening in het licht van de fascisti
sche dreiging. Hij verklaarde toen op het partijcon
gres, waar de afgevaardigde van de afdeling Gronin
gen had gewezen op de oorlogsdreiging vanuit Duits
land: 'Groningen kiest, als er een conflict komt tussen 
democratie en vrede, de democratie. Ik kies onder alle 
omstandigheden, althans voorlopig, de vrede. Want 
als er een oorlog komt, dan is er daarna niet meer te 
zien of er ooit nog een opbloei van de democratie zal 
komen. Komt er echter een dictatuur, ja zelfs een nazi
dictatuur, ook als we dan niet plat geschoten zijn en als 
er dan niet een geestelijke verwildering door ons land is 
gegaan, dan is er nog een mogelijkheid van levens- en 
cultuurvernieuwing' . 
Tegen de achtergrond van zo'n citaat gezien mag het 
geen wonder heten dat de Nederlandse socialistische 
beweging in 1940 even stuurloos en even weerloos 
was als de Duitse zusterpartij in 1933, toen Hitier de 
staat veroverde en het socialisme om zeep hielp. 
De Nederlandse sociaal-democraten hadden wel met 
afgrijzen de ontwikkelingen in Duitsland gevolgd, 
maar in hun bestrijding van fascisme en nazisme wa
ren zij even fel - getuige het blad Vrijheid, Arbeid, 
Brood - als onzeker geweest. Vorrink bijvoorbeeld 
bestreed in het fascisme de barbarij, maar in zijn 
hartstochtelijke en bezielde redevoeringen ontbrak 
de politiek-economische ontleding van het fascisme 
en ontbrak een antwoord op het fascisme dat verder 
reikte dan verdediging van de zo zwak gebleken par
lementaire democratie. Misschien ligt daar wel de 
verklaring voor het onmiskenbare feit , dat hij wel het 
partijbestuur en de AJC meekreeg in een principiële 
afwijzing van fascistische voogdij, maar dat zijn in
vloed op de andere leden van de rode familie niet 
groot genoeg bleek om ze te bewaren voor afglijden 
op het hellende vlak. 

Jan Rogier is directeur van de Boekmanstichting, 
kunstsociologisch studiecentrum te Amsterdam. 
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Pen op papier 

Grenada 

Met veel waardering hebben wij 'Suriname, van de
mocratie tot "heilstaat" , inS enD nr. 2, februari 1983, 
gelezen. De auteur, Henk Molleman, spreidt een ge
degen kennis over Suriname en de gebeurtenissen al
daar ten toon. Het is jammer dat hij zich evenwel niet 
beperkt tot het terrein waarop hij deskundig is. 
Wij doelen op de passage in de linkerkolom van pagi
na 10, waar Molleman enkele volstrekt ongefundeer
de beweringen uit over Grenada. De eerste betreft de 
vermeende invloed van Grenada's premier Maurice 
Bishop op Bouterse. Het is waar dat Bouterse te pas 
en te onpas zich pleegt te beroemen op zijn vriend
schap met Maurice Bishop. Dat is ook begrijpelijk: 
hij mocht willen dat hij zo gerespecteerd was bij de 
bevolking als Bishop op Grenada! Dat Bishop vóór 8 
december 1982 vriendelijke woorden heeft geuit aan 
het adres van de Surinaamse machthebber, heeft ech
ter niets te maken met de latere moorden in Surina
me. Het kleine Grenada, dat van alle kanten door be
moeienissen van de VS worden geïsoleerd en geïnti
mideerd , was in die tijd blij (net als velen van ons 
hier) met de vermeende opkomst van een zich pro
gressief uitende nieuwe leider in het Caribisch gebied 
- een leider bovendien die van Nederland in die tijd 
een 'voordeel van de twijfel' kreeg in de vorm van 
miljoenen guldens ontwikkelingshulp en die met Ve
nezuela nog eind november militaire en economische 
overeenkomsten wist te sluiten . De tweede opmer
king van Molleman is zo gespeend van kennis zaken 
dat we alleen maar kunnen vermoeden dat hij zich de
ze heeft laten influisteren door kwaadwillige bron
nen. Het gaat om de zin: 'Met name op Grenada heeft 
het bewind zich kunnen vestigen door rücksichtslos 
eerst met de tegenstanders af te rekenen.' 
Een blik op de feiten leert anders. 
Op Grenada was in 1979 al meer dan 20 jaar Sir Eric 
Gairy aan de macht. Deze wist zich via terreur en ver
valste verkiezingsuitslagen te handhaven. Jarenlang 
is op die wijze de politieke partij van Bishop, de New 
Jewel Movement (NJM) , systematisch onderverte
genwoordigd in het parlement en onderdrukt. In die 
jaren heeft de partij haar politieke programma uitge
werkt (wat tot een lidmaatschap van de Socialistische 
Internationale leidde) , en haar basis onder de bevol
king verbreed. Haar groeiende populariteit maakte 
de NJM tot aanvoerder van de oppositie tegen Gairy , 
die zich allengs meer schuldig maakte aan politiek ge
weid. Vermissingen naar Argentijns en Chileens mo
del traden ook op Grenada op. De NJM-Ieiders wer
den regelmatig opgepakt en door de veiligheidspoli
tie mishandeld. Desalniettemin hebben Bishop en de 
zijnen pas toen er uitlekte dat Gairy de partijtop van 
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de New Jewel Movement wilde laten vermoorden, 
terwijl hijzelf een reisje naar de VS maakte, door een 
snel georganiseerde actie op 13 maart 1979 militaire 
barakken en politieposten en de radio bezet. Na een 
oproep via de radio kwam de bevolking massaal de 
straat op, waarna politie en leger hun verzet opgaven. 
Bij deze actie waren twee militairen omgekomen en 
in het erop volgende bevrijdingsfeest kwam er nog 
iemand onder een auto. Sindsdien is er op Grenada in 
vier jaar revolutie één tegenstander van Bishop in een 
vuurgevecht met de politie doodgeschoten toen men 
hem wilde aanhouden wegens betrokkenheid bij een 
bomaanslag op 19 juni 1980 op een openbare verga
dering , waarbij drie vrouwen werden gedood en tien
tallen gewond. 

lijk . Afgelopen najaar waren er nog 78 onberechte 
gevangenen met een deels politieke achtergrond, 
waaronder vele voormalige veiligheidsagenten van 
Gairy . Thans zijn het er nog ongeveer twintig. Uit
gangspunt in Grenada is dat iedere verdachte recht 
heeft op een eerlijk proces. Standrechtelijke execu
ties worden volstrekt afgewezen en zijn er dan ook 
niet voorgekomen. De revolutie in Grenada is ge
weldloos. Ons viel de afwezigheid van militairen en 
politie in het straatbeeld ook juist op. 
We hopen later dit jaar in een artikel nader in te kun
nen gaan op vier jaar revolutionaire opbouw in Gre
nada. 

Door onderbezetting van de rechterlijke macht gaat 
de berechting van arrestanten niet zo snel als wense-

Eveline Herfkens 
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I DENKEN OVER ARBEID 
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Om de werkloosheid te bestrijden is herverdeling van arbeid onontkoombaar. 
Niet alleen van betaalde arbeid, ook onbetaalde arbeid moet hierin betrokken 
worden. Dit vereist een herbezinning op het westerse arbeidsethos. 
Uit de inhoud: 
- de huidige situatie op het gebied van arbeid 
- het denken over arbeid in de socialistische beweging 
- een veranderende socialistische visie op arbeid 
- een socialistische visie op arbeid in de praktijk 
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DEMOCRATIE IN 
PROBLEMEN 

PARTICIPATIE EN BESLUITVORMING IN DE PVDA 
Gerard Heyne den Bak 

WBS Cahier 

'Wie organisatie zegt, zegt tendens tot oligarchie'. Aldus de roem
ruchte 'ijzeren wet' van Roberto Michels. 
Sinds die tijd is de permanente spanning tussen het 'doelmatig' en 
'democratisch' functioneren van politieke partijen gemeengoed 
geworden. 
In deze publikatie wordt in beeld gebracht op welke wijze deze 
problematiek in de PvdA vanaf de tweede helft van de jaren zestig 
tegemoet is getreden. 
Kenmerkend voor deze periode is de overgang van een represen
tatief-elitair democratiemodel naar een democratie-opvatting waarin 
een actieve deelname van de leden voorop staat (participatie
model). De bedoelde, maar vooral ook de onbedoelde c.q. niet
voorziene gevolgen van deze drastische verandering in denken voor 
het intern functioneren van de PvdA staan in dit boek centraal. 
Uitdrukkelijk wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke 
omgangsvormen in de PvdA, de zogeheten partijcultuur. 
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Denkend aan Nederland 

Een paar jaar geleden ging New York bijna bankroet. 
Door de trek van welvarende bewoners naar de voor
steden, de vlucht van bedrijven naar elders en het 
verval van de haven namen de belastingopbrengsten 
af, terwijl de kosten van sociale voorzieningen en het 
handhaven van de openbare orde snel stegen. Het fi
nancieringstekort nam astronomische proporties 
aan, Washington was niet bereid de financiële steun 
te verhogen, zodat er binnen afzienbare tijd geen geld 
meer zou zijn om sociale voorzieningen, vuilnisopha
lers, brandweer en politie te betalen. De openbare 
chaos was nabij. 
Op dat moment benoemde de burgemeester een 
commissie, die een herstelplan moest bedenken èn 
uitvoeren. Dat plan berustte op een combinatie van 
economisch herstel , stadsherstel en reorganisatie van 
overheidsdiensten. Maar de vorm was even belang
rijk als de inhoud. Het plan vroeg offers van de werk
nemers - een aanzienlijke salarisverlaging geduren
de een aantal jaren -, maar het bood perspectief op 
herstel en het had samenhang. Het deed bovendien 
een beroep op de trots van de New Yorkers op hun 
stad. Wat weinigen hadden verwacht, gezien bijvoor
beeld de langdurige stakingen van vuilnisophalers in 
voorgaande jaren, het plan werd door alle betrokke
nen aanvaard. En het werkte. Het bankroet werd af
gewend en het ging New York economisch en sociaal 
beter, al bleven er natuurlijk gigantische problemen 
bestaan. 
Hoe groot ook, een stad is geen staat. Toch had ons 
kabinet 'de les van New York' ter harte kunnen ne
men. Maar het regeerakkoord heeft nu niet eens een 
inleiding, met daarin een paar hoofdlijnen van een al
gemeen beleidsperspectief. Het is louter een opsom
ming van beleidsonderdelen, waarbij dan nog op de 
belangrijkste punten - het financieel en sociaal-eco
nomisch beleid - rapporten van twee werkgroepen 
zijn ingevoegd. Bij het lezen daarvan kan men zich 
niet aan de indruk onttrekken, dat het regeringsbe
leid voornamelijk is afgeleid van een paar kwantita
tieve financieel-economische grootheden. Het enige, 
dat mensen van een dergelijk stuk en van de latere 
presentatie van het kabinetsbeleid bijblijft is bezuini
ging, achteruitgang, collectieve verarming - met als 
reactie : hoe kunnen mijn groep en ikzelf daar het 
minst schade van lijden . Heeft het kabinet nog nooit 
van de zichzelf vervullende voorspelling gehoord? 
Economisch en maatschappelijk herstel is niet moge
lijk zonder perspectief, zonder enige verwachting, 
dat het beter kan en zal worden. Misschien kan het 
ook niet zonder enjge nationale trots , zonder trots op 
de sociale en culturele kwaliteiten van de Nederland
se samenleving en er wat voor over te hebben om die 
te behouden. 
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De PvdA als 'natuurlijke regeringspartij' 

Op het jongste congres van zijn partij schetste Joop 
den Uyl het perspectief van een Partij van de Arbeid 
die zou moeten uitgroeien tot een 40%-partij . Tevens 
zette hij zich sterk af tegen 'Groene partijen', die 'of 
de emancipatie of het functioneren van de democra
tie of het behoud van de vrede loskoppelen van de 
vraag naar brood en werk' . 
Gewild of ongewild heeft Den Uyl met deze opmer
kingen het debat over de politieke strategie van de 
PvdA heropend. Voor beide uitspraken bestaat ook 
de nodige aanleiding. De ervaring met het tweede ka
binet-Van Agt (1981-1982) lijkt de conclusie te wetti
gen dat in de huidige omstandigheden van economi
sche crisis de PvdA maar beter de sterkste partij in 
een regering kan zijn, wil zij niet vermalen worden. 
De gunstige tendens in de opiniepeilingen van de 
laatste tijd - ca. 35 % - biedt natuurlijk ook enige 
ruimte voor dit soort bespiegelingen . En wat de groe
ne partij betreft waartegen Den Uyl zich zo krachtig 
afzet: deze is bijvoorbeeld in West-Duitsland veel 
meer een politieke realiteit dan in Nederland , maar 
toch ziet het er naar uit dat in de hoek van CPN , PSP 
en PPR de aandrang tot de vorming van een klein
links blok steeds groter wordt. De strategie-congres
sen die de PSP en de PPR in juni gaan houden , zullen 
zich vermoedelijk voor zo'n bundeling, althans voor 
wat betreft een gezamenlijke lijst voor de Europese 
verkiezingen , uitspreken. Voor de CPN is dit nog 
geen uitgemaakte zaak , maar ook daar bestaat, zeker 
onder de 'vernieuwers' , een krachtige stroming die 
voor zo'n klein-linkse optie pleit. 
Geconfronteerd met een solide ogende CDA-VVD
regering en uitgedaagd door een mogelijke bundeling 
van klein-links , ziet de PvdA zich in een nieuwe situa
tie geplaatst voor een oud probleem: hoe een politie
ke machtspositie te verwerven die voldoende moge
lijkheden biedt om in dit land een vooruitstrevende 
politiek te realiseren? Hieronder zullen we betogen 
dat de polarisatie-strategie, die het optreden van de 
PvdA vanaf het eind van de jaren '60 heeft geken
merkt, niet meer past op de huidige politieke verhou
dingen . Het streven zal er in de eerste plaats op ge
richt moeten zijn om de PvdA tot verreweg de groot
ste partij van het land , en daarmee tot de 'natuurlijke 
regeringspartij' te maken . Hiertoe dienen de inhou
delijke en organisatorische voorwaarden te worden 
geschapen. Daarbij zal het idee van linkse samenwer
king , dat de afgelopen jaren zo'n prominente rol in 
het denken van de PvdA heeft ingenomen , sterk 
moeten worden gerelativeerd . 

Het einde van de polarisatie 
Haast onopgemerkt heeft zich voorafgaande aan de 

verkiezingen van 8 september 1982 een drastische 
wending voorgedaan in de politiek-strategische op
stelling van de PvdA. Na een decennium van polari
satie , stelde de partij zich opeens naar alle kanten 
open en coöperatief op. Eventuele regeringssamen
werking met de christen-democraten werd niet meer 
van een hele reeks voorwaarden afhankelijk gemaakt 
(enige uitzondering: de niet-plaatsing van kruisraket
ten). Anders dan bijvoorbeeld in 1981 probeerde de 
PvdA haar positie tegenover het CDA ook niet te 
versterken door met het alternatief van 'linkse' of 
'progressieve samenwerking' te schermen. Zelfs de 
jaren oude blokkade ten opzichte van een coalitie 
met de VVD werd door het verkiezingscongres offi
cieel opgeheven. 
Vanwaar deze stille revolutie? Daarvoor moeten we 
terug naar het einde van de jaren zestig toen de pola
risatiestrategie vorm kreeg . Steeds slechter worden
de verkiezingsresultaten gedurende de jaren zestig -
vooral terug te voeren op het onvermogen van de 
naoorlogse partijleiding om een aantrekkelijk oppo
sitie-concept te ontwikkelen na zoveel jaren van 
rooms-rode regeringssamenwerking - vormden de 
voedingsbodem voor het opkomen van een nieuwe 
leidersgeneratie met een nieuwe politieke strategie: 
Nieuw Links. Vanaf 1969 kreeg deze beweging in de 
partij de overhand, waarbij behoorlijk huisgehouden 
werd onder de oude garde ; van deze bleef Joop den 
Uyl als één van de weinigen echt overeind. Nieuw 
Links knoopte , zij het met deels geheel eigen midde
len , aan bij de traditie en doelstellingen van de zoge
naamde Doorbraak-strategie van vlak na de oorlog. 
Ook nu was het streven gericht op een relatieve meer
derheid (die de partij een maatgevende invloed 
moest geven in regering en parlement) door aanslui
ting te vinden bij nieuwe kiezersgroepen. Anders dan 
in 1946 moest echter niet met behulp van ideologische 
aanpassing maar van politieke druk de dominantie 
van het confessionele midden worden aangetast. Met 
de zich aftekenende secularisering onder vooral het 
katholieke volksdeel leek hiervoor de tijd ook gunsti
ger dan ooit . Een strategie van links-rechts polarisa
tie vis à vis de VVD (die daar zelf ook al jaren mee 
bezig was) moest de confessionele partijen dwingen 
(hun behoudende) kleur te bekennen; op die manier 
zou de naar progressieve politiek neigende confessio
nele kiezer (in het bijzonder de katholieke arbeider) 
ertoe overgehaald kunnen worden in het vervolg zijn 
stem aan de PvdA te geven. 
Gedurende de hele jaren '70 tot en met de verkiezin
gen van 1981 heeft deze zienswijze de strategie van de 
partij en indirect ook de Nederlandse politiek in het 
algemeen beheerst. Zij nam verschillende vormen 
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aan: anti-KVP motie (1969), progressieve blokvor
ming en progressieve volkspartij (begin van de jaren 
'70), schaduwkabinet en programakkoord (verkie
zingen 1971 en 1972), minimum program en meerder
heidsstrategie (1977), linkse meerderheid en , als 
tweede keus, strijdpunten in geval een coalitie met 
het CDA niet te vermijden viel (1981). Onderdeel 
van deze strategie vormde ook het streven naar pro
gramcolleges in gemeenten en provincies en naar 
staatkundige vernieuwingen (districtenstelsel , direct 
gekozen kabinetsformateur). Dat laatste liep echter 
geheel vast op confessioneel-liberale onwil om mede
werking te verlenen aan de daarvoor noodzakelijke 
wijziging van de grondwet. 
In 1982 was van een dergelijke polarisatie ineens geen 
sprake meer. De belangrijkste verklaring hiervoor 
lijkt te liggen in het feit dat deze strategie naast posi
tieve, ook negatieve effecten begon te sorteren . Ach
teraf bezien heeft de geslaagde poging in 1973 om de 
confessionelen uit elkaar te spelen - die het meest 
linkse kabinet in de Nederlandse politieke geschiede
nis, het kabinet-Den Uyl , opleverde - de confessio
nele hergroepering tot één CDA aanzienlijk versneld 
en vergemakkelijkt. Het lukte de nieuwgeboren 
christen-democraten zich electoraal te stabiliseren; 
gecombineerd met het feit dat nu ook de VVD de 
vruchten begon te plukken van polarisatie en decon
fessionalisering, leverde dat in 1977 de objectieve 
grondslag op voor het eerste grote deficiet van de po
larisatiestrategie. In tegenstelling tot 1972-73 ont
stond er toen namelijk weer een centrumrechtse 
meerderheid, hoe klein en wankel ook. Dat het kabi
net Van Agt-Wiegel er uiteindelijk kwam, had echter 
ook veel van doen met de socialistische fixatie op de 
eigen strategie (getalscriterium, obsessie met de ge
wenste progressieve 'kleur' van het tweede kabinet
Den Uyl, hun wantrouwen in de eigen onderhande
laars , in het bijzonder Den Uyl) . 
Voor deze 'historische fout' heeft de partij duur be
taald . Ze verloor er de regeermacht mee en be
schaamde zodoende het vertrouwen van veel van 
haar traditionele kiezers. Wat misschien nog wel er- . 
ger is: de kans om door te breken naar ca. 40% van 
het electoraat (wat er na de overwinning van 1977 in 
zat), werd ermee gemist. De partij kreeg het imago 
van onredelijkheid en machtsarrogantie dat zo lang 
het kenmerk van de KVP was geweest. Dit schiep de 
ruimte voor het 'redelijk alternatief' van 0 '66 , dat 
vervolgens als enige ter linkerzijde van de voortgezet
te deconfessionalisering profiteerde . Afgaande op de 
verkiezingscampagne van 1982 heeft de PvdA daaruit 
inmiddels lering getrokken. 
Men kan zich echter afvragen of niet ook om meer 
objectieve redenen aan de polarisatiestrategie als zo
danig de grondslag is ontvallen. Al of niet onder in
vloed van de polarisatie , is het confessionele blok in 
het centrum van de Nederlandse politiek binnen 15 
jaar van meer dan 50% tot minder dan 30% geredu
ceerd. Hierdoor kan de PvdA zich niet meer als Da
vid opstellen die de strijd met Goliath moet aanbin
den . Zij is een gelijkwaardige partij geworden die 
zich niet meer door angst voor confessionele wille-
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keur zou moeten laten leiden . Dat gold zeker in 1977, 
toen de kiezers , daartoe nota bene door de PvdA op
geroepen - 'kies de minister-president, kies Den 
Uyl' - de partij aanwezen als gedoodverfde rege
ringspartij. In dit licht bezien was de fout van de 
PvdA in de formatie 1977 dus niet zozeer miskenning 
van de mogelijkheid van een centrum-rechts alterna
tief, maar vooral een optreden alsof de vooronder
stellingen van de polarisatiestrategie nog onvermin
derd van kracht waren. 

Op weg naar de 40% 
De in 1977 door de PvdA miskende verschuiving in de 
politieke krachtsverhoudingen in ons land, is ook van 
wezenlijk belang voor de strategie van de partij in de 

. jaren '80. Het is niet overbodig om dat te benadruk-
ken. Op zichzelf is het namelijk denkbaar dat de 
PvdA , na een tijdelijke onderbreking vanwege zeer 
slechte verkiezingsresultaten , de polarisatiestrategie 
opnieuw ter hand neemt. Sommigen zullen de voor
waarden daartoe aanwezig achten , nu de verkiezin
gen van september 1982 voor de PvdA een electoraal 
herstel van formaat te zien hebben gegeven, en het 
CDA in de daaropvolgende formatie zonder veel om
wegen een coalitie met de VVD is aangegaan. Beant
woordt het CDA niet meer dan ooit aan het beeld dat 
de voorstanders van de polarisatiestrategie altijd 
daarvan hebben geschetst, namelijk een tot conserva
tisme neigende middenpartij, die alleen 'in uiterste 
noodzaak' met de PvdA in zee wil gaan? Vraagt de 
situatie niet om een krachtige oppositie, uitlopend op 
een links alternatief, dat de aarzelende confessionele 
kiezer een duidelijke keuze biedt en de 'Doorbraak' , 
in het bijzonder in het zuiden van ons land , alsnog zal 
doen slagen? 
Deze redenering gaat echter , zoals gezegd , voorbij 
aan de veranderingen die in de Nederlandse politiek 
zijn opgetreden . De polarisatie is tot op grote hoogte 
geschikt gebleken voor omstandigheden waarin de 
PvdA moest opboksen tegen confessionele dominan
tie, maar heeft veel minder waarde nu de PvdA de 
grootste partij van ons land is geworden en ter rech
terzijde de VVD het CDA begint te bedreigen. De 
ultimatieve methoden van de polarisatiestrategie , 
agressief van karakter, en behoud van eigen identiteit 
uiteindelijk boven regeringsdeelname stellen , zou
den nu als een boemerang gaan werken en het streven 
van de PvdA om haar positie als grootste partij te ver
sterken , belemmeren . 
Dat betekent niet dat elke vorm van polarisatie nu 
ineens uit den boze is; dat zou strijdig zijn met het 
maatschappij-hervormende karakter van de PvdA. 
Maar in de huidige omstandigheden moeten alle in
spanningen erop gericht zijn om van de PvdA een 
partij te maken die op grond van stemmenaantal , 
program en organisatie automatisch een groot stem
pel drukt op de regering waaraan zij deelneemt. Het 
grootste stempel op een regering drukt natuurlijk een 
partij die de absolute meerderheid heeft. Anders dan 
bijvoorbeeld in Frankrijk of Engeland, sluit echter al
leen al het kiesstelsel in ons land het verkrijgen van 
een absolute meerderheid praktisch uit . Een vergelij-
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king met landen als Zweden, waar de sociaal-demo
cratie al geruime tijd over een (ook maatschappelijk 
verankerde) ' relatieve meerderheid' beschikt , die 
haar in staat stelt om de politieke verhoudingen ver
regaand te beïnvloeden, ligt meer voor de hand. 
De PvdA zou zich met andere woorden moeten ont
wikkelen tot de 'natuurlijke regeringspartij ' van ons 
land. Daarmee doelen we op een grote volkspartij 
links van het midden , die enerzijds de belangen en 
wensen van arbeiders en middengroepen weet te inte
greren tot een samenhangend politiek programma, 
gericht op maatschappelijke verandering; en die an
derzijds beschikt over zodanig bestuurlijk talent en 
een zodanig probleemoplossend vermogen , dat zij 
ook bij groepen buiten haar traditionele electoraat 
vertrouwen weet te wekken. Dit zou neerkomen op 
het overnemen door de PvdA van de positie die de 
confessionelen meer dan 60 jaar lang in de Neder
landse politiek hebben bekleed, waarbij geprobeerd 
wordt het zwaartepunt van de politieke krachtsver
houdingen vanuit het midden naar links te verschui
ven. 
Joop den Uyl heeft op het in april gehouden PvdA
Congres al een pleidooi in die richting gehouden. We 
staan in Nederland, aldus Den Uyl, op de drempel 
van een nieuwe periode , gekenmerkt door een be
perkte economische groei , maar ook door het streven 
naar een radicale herverdeling van arbeid en inko
men. 'Aan dat proces kan en moet de PvdA leiding ge
ven. Daartoe mag zij een beroep doen op mensen en 
groepen die traditioneel buiten het socialisme hebben 
gestaan. Als de PvdA dat beroep doet, bescheiden 
maar in het besef van wat er op het spel staat, dan ligt 
daarin ook de mogelijkheid dat zij uitgroeit van een 
30%-partij naar een 40% -partij, zonder welke in feite 
in dit land niet kan worden geregeerd. ' 
Het hoeft geen betoog dat een dergelijk streven van 
de PvdA veel meer zou vergen dan het ooit van de 
confessionelen heeft gedaan. Omdat zij regerings
macht in de eerste plaats willen gebruiken om maat
schappelijke verandering tot stand te helpen bren
gen, zijn socialisten bijvoorbeeld zeer kwetsbaar in 
een klimaat , waarin vermoeidheid van allerlei her
vormingen zich onder de bevolking doet gelden . 
Steeds weer zal gezocht moeten worden naar een de
licaat evenwicht tussen het handhaven van bestuurs
kracht enerzijds, en anderzijds het op peil houden 
van het vermogen om nieuwe maatschappelijke pro
blemen te onderkennen en daarvoor een programma
tische vertaling te vinden. Zo'n partij is geen grijze 
middenpartij , maar ook geen partij die zichzelf ten 
doel stelt om een programma van radikale maat
schappijverandering in enkele jaren tijds te realise
ren. Ze zoekt een evenwicht tussen socialistische her
vormingen en bestuurlijke continuïteit en geeft zelfs 
onder de ogenschijnlijk meest gunstige omstandighe
den voorkeur aan een maatschappelijk compromis, 
waarvoor ze rond de eigen partij een consensus op
bouwt , boven een radikale 'breuk' met het bestaande 
systeem. 

Heeft de PvdA nu de mogelijkheid om tot zo'n na-

tuurlijke regeringspartij uit te groeien , of zijn de re
cente gunstige opiniepeilingen slechts een tijdelijke 
uitzondering op de regel dat de PvdA een stabiele po
litieke minderheid is met een betrekkelijk vaste aan
hang van een kwart van de kiezers, en op hoogtijda
gen een derde? Zonder zich over te geven aan koffie
dikkijkerij kan men beweren dat er voor de PvdA 
nogal wat kansen liggen, hoe strijdig dat ook moge 
lijken met het beeld van een door de economische cri
sis in het defensief gedrongen sociaal-democratie. 
Juist een crisis biedt echter mogelijkheden tot ver
nieuwing en dringt de PvdA als het ware een leiding
gevende rol op. Dat geldt in het bijzonder voor de ur
gente herverdeling van arbeid en inkomen en voor de 
herziening van de 'verzorgingsstaat' (inrichting en fi
nanciering van de sociale zekerheid en van de collec
tieve voorzieningen). 
Van zo'n belangrijke rol kan echter pas sprake zijn als 
de PvdA een 'intern compromis' weet te formuleren , 
dat door alle belangrijke stromingen in de partij ge
dragen wordt. Het heeft de PvdA in de jaren '70 niet 
ontbroken aan openheid jegens nieuwe maatschap
pelijke ideeën en ontwikkelingen; in dat opzicht is ze 
pluriformer en 'moderner' dan de meeste van haar 
Westeuropese zusterpartijen . Integratie van deze 
ideeën en van het bestaande gedachtengoed tot een 
redelijk samenhangend geheel bleef echter achterwe
ge , niet in de laatste plaats doordat de polarisatie
strategie ook het interne menings- en besluitvor
mingsklimaat niet onberoerd liet. Er zijn echter teke
nen die wijzen op een ·verandering ten goede. Dat 
bleek bijvoorbeeld op het in april gehouden congres 
over arbeid , waar (tot schrik van de media) de gang
bare 'populistische' confrontatie tussen top en basis 
van de partij grotendeels achterwege bleef. Er vond 
een redelijk bezonnen discussie plaats , die in een 
evenwichtige stellingname met betrekking tot arbeid 
en arbeidstijdverkorting resulteerde. 
Daarmee is echter bij lange na niet voldaan aan wat 
van een natuurlijke regeringspartij in spe gevraagd 
mag worden. De wijze waarop bijvoorbeeld in de 
PvdA doorgaans over sociale zekerheid en collectie
ve voorzieningen wordt gesproken is veel te defensief 
voor een partij die een leidinggevende rol wil vervui
len bij de herijking van de verzorgingsstaat. Iets 
soortgelijks is van toepassing op thema's als de toe
komst van de industriële samenleving (de verhouding 
tussen economie en ecologie) , de gewenste economi
sche orde en de buitenlandse politiek. Op al deze ter
reinen schort er nog veel aan de interne menings- en 
besluitvorming in de PvdA. 
Het gaat daarbij overigens niet alleen om verbetering 
van de partij cultuur (verandering van de wijze waar
op men in de partij met elkaar discussieert ; bereid
heid om voor impopulaire standpunten uit te komen 
en tussen tegenstrijdige beleidsopties te kiezen), 
maar ook om het inhoud geven aan de pretentie , een 
volkspartij te zijn . Wil de PvdA tot een hecht intern 
compromis kunnen komen, dat ook gedragen wordt 
door het eigen electoraat, dan komt men er niet om
heen om de oververtegenwoordiging van specifieke 
hoger geschoolde middengroepen in het ledenbe-
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stand , en in het partijkader in het bijzonder, terug te 
dringen. 

Linkse samenwerking 
Hoe verhoudt het bovenstaande zich nu tot het stre
ven naar linkse samenwerking, dat weliswaar in de 
meest recente partij documenten niet meer voor
komt , maar dat menigeen nog in het achterhoofd 
heeft? Vastgesteld moet worden dat sinds D'66 zijn 
eigen gang is gegaan en de PPR van deelname aan een 
mogelijk tweede kabinet-Den Uyl afzag (voorjaar 
1977) , het idee van progressieve (in tegenstelling tot 
linkse) samenwerking, anders dan in het begin van de 
jaren zeventig, geen institutionele vorm meer heeft . 
In progressieve samenwerking school voor de PvdA 
veel aantrekkelijks . Immers, door samenwerking 
met D '66 en PPR leek de partij te slagen daar waartoe 
zij op eigen kracht niet of onvoldoende in staat was, 
namelijk in het slaan van een brug naar zich radicali
serende confessionelen en progressieve middengroe
pen. Een dergelijke alliantie tussen arbeidersklasse 
en al dan niet confessionele middengroepen is onmis
baar voor het verwerven van de positie van 'natuurlij
ke regeringspartij' . Nu D'66 echter (al dan niet tijde
lijk) sterk in omvang is verminderd en de PPR defini
tief de functie van opvangtehuis voor doorbrekende 
confessionelen lijkt te hebben ingeruild voor het ac
tiewezen , staat de PvdA voor de taak om in de eerste 
plaats zelf, op eigen kracht, de gewenste coalitie tus
sen arbeiders en middengroepen, essentieel voor het 
verwerven van de positie van natuurlijke regerings
partij, tot stand te brengen. 
Linkse samenwerking, in de vorm van een op rege
ringsvorming gerichte coalitie PvdA-CPN-PSP-PPR, 
moet uit dat gezichtspunt worden afgewezen. Zelfs 
indien men D'66 zou meerekenen (hetgeen niet 
mag), is een linkse meerderheid in Nederland getals
matig , maar vooral ook programmatisch , een hersen
schim - tweeëneenhalf jaar 'dialoog van Driebergen' 
heeft voornamelijk geleerd waar men in linkse kring 
tégen , echter nauwelijks waar men vóór is . Boven
dien zal zo'n linkse samenwerking de cruciale kiezer 
van het midden eerder van de PvdA vervreemden 
dan hem aanlokken . Belangrijker nog is wellicht dat 
samenwerking met klein links als alibi kan gaan fun
geren om niet tot een hecht intern compromis te ko
men. De neiging zal bijvoorbeeld toenemen om het 
milieu aan de PPR over te laten. 
Natuurlijk sluit deze zienswijze geenszins het overleg 
uit , zoals dat al een aantal jaren met de besturen van 
PSP, PPR, EVP en sinds een jaar ook CPN wordt 
gevoerd . De PvdA kan veel baat hebben bij een re
gelmatige uitwisseling van informatie en ideeën. Bo
vendien kan zij pogen om op deze wijze die partijen 
aan PvdA-standpunten te binden. Maar veel moet 
men zich van dat laatste niet voorstellen ; elk van deze 
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partijen staat in een bijzondere concurrentieverhou
ding tot de PvdA en één (de PSP) geeft zelfs openlijk 
toe dat zij door middel van linkse samenwerking de 
positie van de sociaal-democratie wil verzwakken . 
Eventuele bundeling van klein links tot één electorale 
formatie zal dat concurrentie-element vermoedelijk 
alleen maar sterker maken . Daar is op zichzelf niets 
tegen : een klein links dat te veel compromissen met 
de PvdA aangaat zal gauw haar nuttige functie verlie
zen van bestoker van de sociaal-democratie en van 
parlementair doorgeefluik van radicaal protest. Maar 
het relativeert wèl de mogelijkheden voor samenwer
king met klein links . 
Er is slechts één geval waarin linkse samenwerking in 
verdergaan de vorm aanbeveling verdient. Dat geval 
zou zich voordoen indien de huidige coalitie van 
CDA en VVD zou uitlopen op een blijvend bondge
nootschap , dat zou afstevenen op een radicale breuk 
met de naoorlogse con census met betrekking tot de 
verzorgingsstaat en een aan Nederlandse verhoudin
gen aangepast ' thatcheriaans' offensief zou inzetten. 
Ofschoon de retoriek in sommige linkse kring deze 
toestand reeds ingetreden wil zien , is dat (met alle 
kritiek die op het kabinetsbeleid moet worden geuit) 
een niet zo waarschijnlijke ontwikkeling. Daarvoor 
lijkt de bijdrage die ook confessionelen en liberalen 
aan de opbouw van de verzorgingsstaat hebben gele
verd borg te staan , terwijl bovendien het Nederland
se kiesstelsel een extreme ideologische polarisatie te
genwerkt. Voor de opstelling van de PvdA tegenover 
vergaande linkse samenwerking geldt dus de formule 
die de katholieke partij ooit voor een coalitie met de 
socialisten hanteerde : 'niet dan bij uiterste noodzaak'. 
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Israël: het einde van de Arbeiderspartij-staat 

In Noordwest-Europa moeten de sociaal-democrati
sche partijen lijdzaam toezien hoe de verzorgings
staat, waarvan zij bij uitstek de politieke architecten 
zijn , kreunt onder de botte bijl van rechtse crisisbe
strijders. Het lot van de Israëlische zusterpartij is nog 
iets triester. De Israëlische socialisten mogen zich be
schouwen als de ontwerpers van het hele staatsge
bouw , dat vervolgens bijna dertig jaar lang ook voor
namelijk door hen is ingericht. Maar sinds de verkie
zingen van 1977 staan ze aan de kant, en ondanks de 
forse tegenstand die de onbeheerste politiek van de 
regering-Begin oproept , slinkt de hoop dat het Li
koed-bewind slechts een kronkel van de geschiedenis 
is. 
'Dit is in wezen nog steeds een Arbeiderspartij-staat', 
verzekerde een socialistische partijfunctionaris me , 
toen ik tijdens de Libanon-veldtocht in Israël was . 
Het klonk niet erg overtuigend. Want hoe zeer Israël 
onder de regering-Begin in een internationaal isole
ment mag zijn gedrongen , hoe veel honderdduizen
den Israëli's mogen hebben gedemonstreerd tegen 
het militaire optreden in Libanon, hoe hevig de Israë
lische economie mag worden geteisterd door een in
flatie die bijna alle wereldrecords slaat , Begin en zijn 
Likoed-blok houden in de opiniepeilingen de over
hand op Shimon Peres en zijn Arbeiderspartij. 
De meest comfortabele verklaring daarvoor is de in
terne verdeeldheid waaraan de grootste oppositie
partij nu al enige jaren ten prooi is . Oud-premier 
yitzhak Rabin heeft zich nooit echt willen neerleggen 
bij het leiderschap van Peres en voert een soms open
lijke , soms bedekte machtsstrijd , die diep door de 
partij heen snijdt. Peres van zijn kant mist het gezag 
en de reputatie van integriteit om zijn rivaal definitief 
te overvleugelen. 
Dat gegeven kan de malaise van de Arbeiderspartij 
echter niet afdoende verklaren . Heftige interne te
genstellingen heeft de partij - of liever de Mapai, de 
voornaamste erflater van de in 1968 via een samen
smelting gevormde Miflegel Ha'avoda Hayisraelit (de 
Arbeiderspartij) - eerder gekend in haar geschiede
nis. In het bijzonder kan gedacht worden aan de La
von-affaire , die de partij in het begin van de jaren zes
tig op haar grondvesten deed schudden . Pinhas La
von, een beschermeling van premier David Ben-Goe
rion , was in 1956 verantwoordelijk gesteld voor de li
quidatie van een joodse spionagegroep in Egypte en 
tot ontslag gedwongen als minister van Defensie . 
Korte tijd daarna was Lavon evenwel secretaris-ge
neraal van de machtige vakbeweging Histadroet ge
worden. Dit riep ook binnen de Mapai verzet op, dat 
er in 1961 toe leidde dat Lavon werd weggestemd als 
hoogste chef van de Histadroet. Daarmee was voor 

de Mapai de zaak afgedaan , maar Ben-Goerion en 
een aantal getrouwen bleven hardnekkig ijveren voor 
eerherstel voor Lavon . Na een slepend conflict kwam 
het zelfs zo ver, dat de 'vader des vaderlands' zich af
scheidde van de partij waar hij een van de oprichters 
was . Desondanks kwam het linkse blok rond de Ma
pai bij de eerstvolgende verkiezingen voor de Hista
droet en de Knesset (september en november 1965) 
ongeschonden uit de stembus. 

Socialisme stevig verankerd 
In retrospectief kan geconcludeerd worden dat die 
electorale standvastigheid alles te maken had met het 
feit dat het socialisme nog stevig verankerd was in de 
Israëlische maatschappij, zowel in ideologisch als in 
institutioneel opzicht. Ideologisch : door de geest van 
saamhorigheid en sociale rechtvaardigheid waarin de 
nieuwe staat was voorbereid en gesticht en door het 
sterk ontwikkelde arbeidsethos dat de opbouw van de 
staat begeleidde. Institutioneel : door het overwicht 
van socialisten in vrijwel alle instanties die aan de 
wieg van de staat Israël stonden (en zich daarna om
vormden tot staatsinstellingen) en door het ontbre
ken van een duidelijk afgebakende , politiek georga
niseerde economische bovenlaag. 
Zo analyseerde een topman van de Wereld Zionisti
sche Arbeidsbeweging in 1970: 'De kracht van het Is
raëlische socialisme is niet gelegen in zijn wisselend 
succes bij parlementsverkiezingen. Formele macht is 
niet de voornaamste steunpilaar ( .. . ) Dat is wel de ho
ge mate van controle over de belangrijkste machtsposi
ties in de Israëlische industrie en landbouw en in het 
netwerk van dienstverlenende instanties dat het func
tioneren van een moderne staat bepaalt. (. .. ) Alleen als 
politieke macht berust op een veelheid van niet-politie
ke machtsposities, is er een waarborg tegen degradatie 
tot de rol van wisselspeler, die nu eens de verkiezingen 
wint en dan weer verliest. ' 
Het was overigens een analyse die gemaakt werd in 
betrekkelijk comfortabele electorale omstandighe
den. Want al reikten de socialisten nooit naar de ab
solute meerderheid bij parlementsverkiezingen , tot 
en met de verkiezingen van 1973 bleef de Mapai (al
leen dan wel in lijstverbinding met aanverwante par
tijen) slechts één keer (in 1955) iets achter bij het 
stemmenpercentage dat de PvdA op haar electorale 
hoogtepunt in 1977 haalde. 
In datzelfde jaar, 1977 dus , maakte de Arbeiderspar
tij haar grote tuimeling: van 51 naar 32 zetels in de 120 
zetels tellende Knesset . Het betekende het einde van 
een 29-jarige , ononderbroken regeringsperiode. Een 
nieuwe coalitie van het Likoed-blok , de kleine reli
gieuze partijen en de vernieuwingspartij DASH (die 
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overigens weer snel van het toneel zou verdwijnen) 
kwam aan de macht. 
De 'veelheid van niet-politieke machtsposities' moet 
nu bewijzen wat ze waard was. Inderdaad slaagde de 
Arbeiderspartij er bij de eerstvolgende Histadroet
verkiezingen in om haar meerderheid in de vakbewe
ging te behouden, wat op dat moment gezien werd als 
een ernstige tegenslag voor de kersverse regering-Be
gin. Maar in de loop der tijd bleek het maatschappe
lijk tegengewicht dat de Arbeiderspartij kon mobili
seren, toch weinig uit te halen tegen de agressieve re
geerstijl van Menachem Begin. De politieke macht 
van de Likoed overvleugelde de maatschappelijke 
weerbaarheid van de socialisten. En wat meer was: 
vóór 1977 leek Begin een man die altijd een margina
le (zij het soms spectaculaire) rol in de zionistische 
beweging had gespeeld en die alleen onder extreme 
omstandigheden en bij grove blunders van zijn tegen
standers aan de macht zou kunnen komen; maar als 
premier bleek hij in staat om grote bevolkingsgroe
pen aan zich te binden en het hele politieke klimaat 
van het land ingrijpend te wijzigen. 
Wat men ook van de politiek van de achtereenvolgen
de Arbeiderspartij-regeringen kan vinden, in de Is
raëlische context gezien werd ze gekenmerkt door 
een gematigde inslag, door een permanent streven 
om de cohesie van de jonge staat niet nodeloos op de 
proef te stellen. Met die erfenis heeft de ideologisch 
zwaar opgetuigde regering-Begin korte metten ge
maakt. Het begrip 'breed maatschappelijk draagvlak' 
is aan de Likoed-leiders niet besteed, zelfs niet als het 
gaat om kwesties van oorlog en vrede. 
Het meest dramatisch is dat tot uiting gekomen bij de 
recente Israëlische invasie in Libanon . Voor het eerst 
leidde een Israëlische regering het land een oorlog in, 
waarbij de publieke opinie in eerste instantie bewust 
misleid werd omtrent de werkelijke doeleinden (uit
schakeling van de PLO als militaire en politieke fac
tor) en die niet steunde op een nationale consensus. 
En ondanks het feit dat zich in de Israëlische samenle
ving niet geringe spanningen manifesteerden, die de 
cohesie van de staat op den duur inderdaad zouden 
kunnen ondermijnen, week de regering niet van de 
uitgezette koers. Ook het rapport van de commissie
Kahan, die een onderzoek had ingesteld naar de mate 
van Israëlische medeverantwoordelijkheid van het 
door falangisten aangerichte bloedbad in twee Pales
tijnse kampen in West-Beiroet, bracht daarin geen 
wijziging. De aanbevelingen van het rapport, die on
der meer het vertrek van 'veldheer' Ariel Sharon als 
minister van Defensie behelsden, werden naar de let
ter uitgevoerd, maar het beleid bleef precies het zelf
de en de nauwelijks verholen minachting voor oppo
nenten veranderde evenmin. 

Arbeiderspartij op drift 
Intussen had de Arbeiderspartij opnieuw het nakij
ken . De hele periode vanaf de Israëlische inval in Li
banon tot en met de nasleep van het rapport-Kahan is 
voor de socialisten trouwens een uiterst onaangena
me geweest. In de maanden die aan de inval vooraf 
gingen, had de Arbeiderspartij zich steeds verzet te-
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gen een militaire operatie in Zuid-Libanon - en zich 
naar buiten toe niet zelden op de borst geslagen voor 
het feit dat door haar opstelling de regering-Begin 
was weerhouden van roekeloze dingen. Maar toen 
het Israëlische leger op 6 juni van het vorig jaar de 
Libanese grens overschreed en partijleider Peres 
daarvan in de ochtenduren in kennis werd gesteld , 
gingen de socialisten overstag en stemden in met de 
officiële doelstelling van de operatie 'Vrede voor Ga
lilea': alle PLO-guerrillastrijders verdrijven uit een 
strook van 45 kilometer. Daarbij diende de regering 
alles in het werk te stellen om een regelrechte con
frontatie met de Syrische strijdkrachten te vermij
den. Maar vier dagen later stond de voorhoede van de 
Israëlische invasiemacht aan de rand van Beiroet , wa
ren de beruchte Syrische SAM-6 raketten in de Oos
tlibanese Bekaa-vallei gedegradeerd tot schroot en 
waren Israëlische gevechtsvliegtuigen doende een 
kwart van de Syrische luchtmacht uit te schakelen. 
Dat strookte allemaal niet met wat de Arbeiderspar
tij voor ogen had gestaan, maar het militaire succes 
viel natuurlijk ook voor de oppositie moeilijk te ver
smaden. Het gevolg was dat het partij-standpunt ho
peloos op drift raakte. Enerzijds kritiseerde men de 
regering voor het overschrijden van de 45 kilometer
grens, anderzijds wilde men zich niet onttrekken aan 
de 'nieuwe omstandigheden' en werden er allerlei, 
niet door consistentie uitblinkende suggesties gedaan 
over de wijze waarop het beleg van West-Beiroet tot 
een succesvol einde kon worden gebracht. Pas in de 
slotfase van het beleg, tijdens de hevigste bombarde
menten die Sharon op West-Beiroet liet uitvoeren , 
hervond de Arbeiderspartij zich enigszins in een 
onomwonden afwijzing van dat genadeloze optre
den. 
De politieke verwikkelingen rond de gebeurtenissen 
in Sabra en Chatila gaven een zelfde beeld te zien . In 
de eerste dagen na het bekend worden van het bloed
bad was het optreden van Peres tamelijk overtui
gend. Op een vastberaden wijze, waartoe nog slechts 
weinigen hem in staad hadden geacht, vertolkte hij in 
de Knesset en daarbuiten de in brede kring levende 
onthutsing over de slachtpartij en de vele vragen over 
de handelwijze van Israëlische politieke en militaire 
autoriteiten . Maar toen de commissie-Kahan vier 
maanden later met haar indringende rapport kwam, 
Lieten Peres en de partijtop zich weer geheel meesle
pen door de tactische vraag hoe van de gelegenheid 
gebruik kon worden gemaakt om een terugkeer naar 
de regeringsmacht te bewerkstelligen . Daarbij werd 
zelfs de mogelijkheid van een regering van nationale 
eenheid, met Peres als minister van Defensie in plaats 
van Sharon, niet uitgesloten. Tactische manoeuvres 
in die richting mislukten echter en hadden alleen tot 
gevolg dat de geloofwaardigheid van de Arbeiders
partij opnieuw een deuk had opgelopen . 
Wederom zou gezegd kunnen worden: partijpolitie
ke omstandigheden - in dit geval tactische misreke
ningen - spelen de Arbeiderspartij parten. Maar de 
zes voorbije oppositiejaren overziend, dringt zich de 
conclusie op dat de betrekkelijke onmacht van de 
partij niet in de eerste plaats van tactische aard is . De 
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oorzaak lijkt veeleer gezocht te moeten worden in de 
maatschappelijke metamorfose die Israël doormaakt 
en die maakt dat het land niet langer 'in wezen een 
Arbeiderspartij-staat' is. 

Fundamentele wijzigingen 
In dit verband is de politieke en culturele emancipatie 
van de sefardische joden de meest in het oog sprin
gende ontwikkeling. Deze bevolkingsgroep van 
Aziatische en Noordafrikaanse origine is eigenlijk al 
sinds het eind van de jaren vijftig numeriek in de 
meerderheid, maar heeft zich geruime tijd zonder 
noemenswaardige protesten geschikt in een bestaan 
aan de onderkant van de Israëlische samenleving, 
waaraan slechts weinigen zich wisten te ontworstelen. 
De sefardim voelden weinig verwantschap met de 
duidelijk op westerse waarden geënte maatschappij
visie van de Arbeiderspartij , die op haar beurt weinig 
oog had voor de specifieke sociale noden en het cultu
rele isolement van de 'nieuwkomers'. Vanwege hun 
oriëntaalse achtergrond en hun ervaring met Ara
bisch antisemitisme , sprak de fel nationalistische en 
anti-Arabische inslag van de Likoed hen veel meer 
aan . Dat werd nog versterkt toen de verstokte Begin 
de kans kreeg om zijn politieke ideeën in de praktijk 
te brengen en dat deed met een roekeloosheid die 
sterk appelleert aan chauvinistische sentimenten . 
Daarbij kwam dat de regering-Begin op een aantal 
gebieden , vooral op het punt huisvesting , beslist 
meer deed voor de sefardim dan haar socialistische 
voorgangsters . 
Het resultaat is een toenemende sociale en culturele 
frictie tussen de sefardische gemeenschap en het as
kenazische establishment (joden van Europese en 
Amerikaanse afkomst) , die zich ook in electoraal op
zicht manifesteert. Onderzoek naar de verkiezingen 
van 1977 en 1981 wijst uit dat de politieke tak van de 
Israëlische arbeidersbeweging haar stemmen vooral 
betrekt van de beter gesitueerde ashkenazim, terwijl 
het sefardische proletariaat overwegend voor de Li
koed kiest. En er zijn geen tekenen die erop wijzen 
dat de socialisten druk doende zijn de onrustbarende 
kloof met de sefardische gemeenschap te dichten . 
Een tweede factor die bijdraagt tot de maatschappe
lijke metamorfose , is de onmiskenbare afbrokkeling 
van het beeld van een staat in opbouw. Dat is inder
daad een kwestie van beeldvorming, omdat er nau
welijks objectieve criteria zijn waaraan zoiets kan 
worden afgemeten. Qua levensstandaard staat Israël 
bepaald nog niet op één lijn met bijvoorbeeld West
Europa. Anderzijds zijn de ontberingen van de be
ginfase onmiskenbaar voltooid verleden tijd . En wat 
misschien nog belangrijker is : waar Israël zich tot 
voor enkele jaren nog in overwegende mate voor
deed als een tere bloem die op elk onbewaakt ogen
blik door zijn vijandige Arabische omgeving vertrapt 
kon worden , is het zich onder het Likoed-bewind 
steeds meer gaan presenteren als een (zo niet dé) re
gionale mogendheid , die weliswaar nog steeds op 
haar tellen moet passen , maar zich door niemand de 
wet hoeft te laten voorschrijven . 
Ook dat is een stap weg van de door pioniersidealis-

me gedreven , kleinschalige staat waaraan de Arbei
derspartij vorm heeft gegeven en die nog steeds tot 
haar ideologische bagage behoort. Al eerder waren 
de kibboetzim en mosjavim, eens de pronkstukken 
van het Israëlische socialisme, gedegradeerd tot een 
marginale plaats in de samenleving. 

Polarisatie tussen links en rechts 
Een belangrijke ontwikkeling in de politieke constel
latie is het verdwijnen van een stabiel midden . Daar
bij gaat het om meer dan partijpolitieke verwikkelin
gen. Voortbouwend op de hechte samenwerking tus
sen Ben-Goerion en Chaim Weizmann hebben de so
cialisten in hun eerste vijftien regeringsjaren een vrij
wel constante coalitiegenoot gehad in de liberale stro
ming , waarvan de groepering van de Algemene Zio
nisten de voornaamste was. Die verbintenis heeft on
miskenbaar bijgedragen tot het gematigde karakter 
van het socialistische bewind en vooral tot het open , 
tolerante politieke klimaat van die tijd. 
In de loop van de jaren zestig sloegen de liberalen 
echter een andere weg in . Doordat de Arbeiderspar
tij zich ook steeds meer op het midden oriënteerde , 
werden de liberalen naar rechts gedreven . Bovendien 
kwamen zij tot de conclusie dat de sefardische ge
meenschap veel beter benaderd kon worden via de 
band van het nationalisme van Begins Cheroet-partij . 
Op een kleine afsplitsing na gingen de liberalen in 
1965 een lijstverbinding aan met de Cheroet: het Ga
hal-blok, waaruit vervolgens de Likoed ontstond. 
In het politieke midden hebben zich sindsdien ver
scheidene groeperingen aangediend , maar zonder 
blijvend succes. In 1977 maakte de onideologische 
DASH-partij met 15 zetels een spectaculaire entree 
in de Knesset , maar anderhalf jaar later was deze for
matie alweer ul!eengespat . Veelzeggend is dat zelfs 
Moshe Dayan met zijn nieuwe centrum-partij Telem 
in 1981 niet verder reikte dan 2 armzalige zetels. 
De polarisatie tussen links en rechts is gepaard ge
gaan met een aanmerkelijke verharding van het poli
tieke klimaat , iets dat overigens vooral aan de rauwe 
manier van politiek bedrijven door vooraanstaande 
Likoed-figuren moet worden toegeschreven . In dat 
klimaat staan bereidheid tot het sluiten van compro
missen en respect voor minderheidsstandpunten aan
merkelijk lager genoteerd dan in het verleden. 
'J n feite begint het nu pas tot ons door te dringen dat de 
verkiezingen van mei 1977 een gebeurtenis zijn ge
weest met de dimensies van een ware revolutie', 
schreef een lid van het centraal comité van de Arbei
derspartij enkele maanden geleden. Het is een be
moedigend geluid , maar vooralsnog lijkt het te ko
men van een roepende in de woestijn. Want van een 
echte ideologische bezinning en van daadwerkelijke 
pogingen om aansluiting te vinden bij de sefardische 
gemeenschap, de loodzware partijbureaucratie te 
ontmantelen en tot een nieuw politiek leiderschap én 
een nieuw politiek alternatief tegenover de Likoed te 
komen , is weinig of niets te merken . Als er al sprake 
is van beweging, dan voornamelijk in de richting van 
wat een Israëli van Nederlandse afkomst eens 'de Li
koed-b ' noemde. 
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De actualiteit van Keynes 

Op 5 juni 1983 is het honderd jaar geleden dat de be
roemde Engelse econoom John Maynard Keynes 
werd geboren. Hij wordt als een der grootste econo
men beschouwd en niet zonder reden. Hij heeft zijn 
economisch denken bij meer dan een gelegenheid 
weten te richten op zaken die op dat ogenblik van gro
te praktische betekenis waren. Het kon dan ook niet 
anders of zijn denkbeelden zouden allen beïnvloeden 
die zelf, geheel often dele, hun houding baseerden op 
economisch denken . Daartoe behoorden ook de so
cialisten: hun denken was uiteraard sterk beïnvloed 
door Karl Marx en deze eist voor zichzelf de eer op, 
dat hij als eerste een wetenschappelijke grondslag 
aan het socialistisch ideaal had gegeven. Zijn weten
schappelijke benadering was voor een belangrijk deel 
economisch, al reikte zij veel verder dan alleen deze 
wetenschap. 
Voor diegenen onder de socialistisch-georiënteerden 
die ook wezenlijk wetenschappelijk wilden blijven 
denken na de dood - in het geboortejaar 1883 van 
Keynes! - van de grote meester, was het vanzelfspre
kend dat zij rekening wilden houden met nieuwe fei
ten en nieuwe denkbeelden sedert dat jaar. Zou men 
dat niet doen , dan bestond het gevaar dat de plaats 
van de wetenschap zou worden ingenomen door het 
dogma, in de zin van geloofsartikel. Aan dit gevaar 
zijn met name een aantal marxisten niet ontsnapt. 
(Hier mag ik misschien verwijzen naar mijn artikel 
'Ways to Socialism' , in het tijdschrift Coexistence 19, 
1982, pp 1-13.) Keynes heeft dan ook duidelijk in
vloed gehad op het denken van ondogmatische socia
listen , als hoedanig sociaal-democraten met enig 
recht kunnen gelden. Dit bleek onder meer uit het 
Plan van de Arbeid van 1935, waar onder meer ook 
gepleit werd voor het uitvoeren van grote openbare 
werken zonder dat het overheidsbudget in tijden van 
depressie in evenwicht behoefde te zijn . 
Het is vooral door deze wijze van crisisbestrijding dat 
Keynes in onze kringen bekend is geworden. Maar 
zijn werk strekt zich over vele andere terreinen uit. 
Allereerst over het belangrijke punt van de oorlogs
schatting die na de Eerste Wereldoorlog Duitsland 
moest worden opgelegd . Keynes liet zien dat aan zo'n 
bedrag grenzen worden gesteld , omdat de bedragen 
die een land naar het buitenland kan overmaken, 
moeten worden onttrokken aan wat dat land kan uit
voeren en er aan die uitvoer ook grenzen worden ge
steld door de markt. Toen de onderhandelaren-poli
tici hem hierin niet volgden , wijdde hij daaraan - na 
te zijn afgetreden als delegatielid - het bekende boek 
The Economic Consequences of the Peace (1919). 
Keynes heeft verder veel aandacht gegeven aan hoe 
zijn land de Tweede Wereldoorlog moest betalen en 
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hoe na die oorlog het internationale geldwezen moest 
worden geregeld en wederopbouw en ontwikkeling 
moesten worden gefinancierd. De overige door hem 
behandelde onderwerpen laat ik rusten. Belangstel
lenden kunnen worden verwezen naar het door S. E. 
Harris geredigeerde verzamelwerk The New Econo
mics. Keynes' lnfluence on Theory and Pubiic Policy 
New York , Alfred A. Knopf, 1947). 
Ongelukkigerwijze heeft men aanvankelijk naar 
Keynes niet geluisterd. Dit heeft bijgedragen tot de 
Tweede Wereldoorlog, via de Duitse hyperinflatie 
van 1922/'23, een der gevolgen van de geëiste hoge 
oorlogsschatting. De verarmde Duitse middenstand 
eerst en de werkloze arbeiders na 1929 hebben Hitier 
nogal wat aanhang opgeleverd . Deze kon tegenstan
ders ook gemakkelijk als 'landverraders' aan de kaak 
stellen; men moest in Duitsland wel sterk in zijn 
schoenen staan om tegen de nazi's te durven ageren. 

De ontwikkeling van het economisch leven na 1929 
In 1929 begon, met de beurscrisis in New York, de 
diepe depressie die bij de mensheid de schok van de 
massawerkloosheid heeft teweeggebracht. Deze de
pressie is nu algemeen bekend als De Grote Depres
sie. Zij heeft voor verschillende landen een heel ver
schillend verloop gehad, mede omdat ieder land zijn 
eigen weg zocht. Het beste kwam nog het Britse Ge
menebest er af. In september 1931 devalueerden de 
Engelse autoriteiten het pond en kort daarna werd 
een muur van beschermende rechten om het in alle 
werelddelen liggende Gemenebest opgezet, waar
door de concurrentie van andere zijde werd beperkt. 
In 1933 vonden twee grote veranderingen plaats: in 
de Verenigde Staten , waar Rooseveit en in Duitsland, 
waar Hitier aan de macht kwam. Beide landen begon
nen een actieve werkgelegenheidspolitiek (in de VS 
de 'New Deal' en in Duitsland eigenlijk een vrijwel 
keynesiaanse politiek). De Duitse was economisch 
beter doordacht en aanvankelijk geconcentreerd op 
de aanleg van de autowegen , waarvan de militaire be
tekenis allengs duidelijker werd . Door invoercontin
gentering werd ook daar de concurrentie van het bui
tenland afgeschermd. België volgde in 1935 met een 
devaluatie en voegde zich daardoor bij Groot-Brit
tannië , dat al eerder door enkele andere landen was 
gevolgd. Trouw aan de gouden standaard bleven 
Frankrijk , Zwitserland en Nederland , die daardoor 
de volle zwaarte van de crisis te dragen kregen: hun 
prijzen konden niet meer concurreren met die van de 
grote landen. Alle nadruk werd bij ons gelegd op ma
tigen en bezuinigen , op grond van de theorie dat al
leen daardoor het vertrouwen van potentiële inves
teerders kon terugkeren. 
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De diversiteit in het beeld der verschillende landen 
werd langzamerhand vervaagd door de politieke zij
de van Hitiers bedoelingen: hij wilde werkelijk oor
log en had daardoor een voorsprong op alle andere 
landen, die eigenlijk niet wilden. Economisch bete
kende dit dat er binnen korte tijd volledige werkgele
genheid tot stand kwam . Alle remming om de over
heidsuitgaven binnen het kader van de overheidsont
vangsten te houden verdween , de produktiecapaci
teit was de enige nog aanvaarde grens . De belastin
gen werden opgeschroefd , tegelijk met het uitschrij
ven van staatsleningen. Alle produktie was 'voor het 
vaderland' - het nationalisme was, en is zeker nog 
altijd, de sterkste kracht om de mensen in beweging 
te zetten . 
Sommige economen vreesden nog dat er na de oorlog 
een depressie zou komen. De omschakeling van oor
logs- op vredesproduktie geschiedde vlotter dan men 
voor mogelijk had gehouden en er kwam geen de
pressie. Tijdens de oorlog hadden alle regeringen de 
prijzen en de lonen zo goed mogelijk onder controle 
gehouden, maar er was wel meer geld in omloop ge
bracht, waar belastingen en leningen niet genoeg 
hadden opgebracht. Na de oorlog wilden de Ameri
kanen natuurlijk weer zo gauw mogelijk af van deze 
'bemoeienis' en zij hieven hun Office of Price Admi
nistration (OPA) gauwer op dan verstandig was: dit 
bracht een flinke prijsstijging, die internationaal 
doorwerkte. De Amerikaanse regering deed iets dat 
zeer positief te beoordelen is: zij lanceerde het Mars
hall-plan , dat wil zeggen dat een bedrag van circa 2,5 
procent van het nationale inkomen van de Verenigde 
Staten als hulp voor de wederopbouw van Europa 
werd aangeboden , gedeeltelijk als geschenk, gedeel
telijk als lening. Daar het Amerikaanse produktieap
paraat van de oorlog weinig geleden had en de pro
duktieapparaten van de miádelgrote Europese lan
den veel geleden hadden , was de vraag naar Ameri
kaanse produkten relatief groot. Er werden vele in
stallaties in Europa aangevuld met Amerikaanse pro
duktiemiddelen en deze installaties waren al gauw 
ook goed van orders voorzien . 
Aanvankelijk was het levenspeil van de landen die in 
de oorlog geweest waren zeer bescheiden ; het werd 
bescheiden gehouden om voor zoveel mogelijk men
sen werk te scheppen . In Nederland was de vakbewe
ging zich van de prioriteit van de werkgelegenheid 
boven loonsverhoging , onder leiding van Vermeulen 
en Roemers, goed bewust en zo bleven de lonen tot 
circa 1960 bescheiden - ook in vergelijking tot de 
omringende landen . Wij waren een tijd lang een 
goedkoopte-eiland . In andere landen liep het wat an
ders; zo werden de Duitse arbeiders aangemoedigd 
om niet bescheiden te zijn , omdat zij door Engelsen 
en Fransen als concurrenten werden gevreesd. Doch 
geleidelijk aan stegen de lonen overal en brak een pe
riode van ongekende groei van de produktie aan . 
Tussen 1950 en 1970 was de groei vijf procent per 
jaar, terwijl de eeuw daarvoor een cijfer van circa 
drie procent normaal was . Het werd de periode waar
in de sociale voorzieningen werden uitgebreid voor 
zieken, voor ouden van dagen , voor weduwen en we-

zen , voor - de niet zeer talrijke - werklozen . Er was 
werk te over, de Europese arbeiders konden de bete
re banen kiezen en de werkgevers voerden 'gastarbei
ders' uit armere landen in , bijvoorbeeld Turken en 
Marokkanen , terwijl bij ons ook nog de 'rijksgeno
ten ' uit Suriname terecht konden . In Engeland vestig
den zich grote aantallen 'gemenebest-genoten' , die 
op veel plaatsen de minder geschoolde banen bezet
ten . Door de volledige werkgelegenheid was de on
derhandelingspositie van de vakbeweging sterk en na 
enige tijd stegen de lonen meer dan de produktiviteit , 
waardoor een begin van prijsverhoging ontstond. 
Geruime tijd waren er maar onbetekenende terugsla
gen en het leek alsof wij, ten dele door Keynes' denk
beelden, de periodieke crises achter de rug hadden, 
die sinds circa 1800 waren opgetreden. 
Toen begonnen zich enige donkere wolken samen te 
pakken. Het eerst in de Verenigde Staten , waar, als 
gevolg van een bondgenootschap met Zuid-Vietnam , 
een inval van Noord-Vietnam (dat communistisch 
was geworden) werd beantwoord met Amerikaanse 
militaire hulp aan Zuid-Vietnam . Deze strijd werd zo 
hardnekkig door de communisten volgehouden , dat 
hij voor Amerika een geldverslindende actie werd , 
nog afgezien van de menselijke offers , die overigens 
aan de andere zijde nog veel afschuwelijker waren. 
Amerika nam ook zijn toevlucht tot financiering door 
het scheppen van geld en zo kwam het ogenblik , in 
1971, dat de goudwaarde van de dollar niet kon wor
den gehandhaafd: hij deprecieerde. De prijzen in de 
VS stegen verder , evenals in de landen die de dollar 
volgden. 
In 1973 voegde zich daarbij een forse stijging van de 
prijs van minerale oliën , opgelegd door de Organisa
tie van Olie Exporterende landen (OPEC). Hiermee 
voegde zich bij de reeds bestaande prijsstijgingen nog 
een; looneisen werden op grond daarvan gesteld en er 
begon een algemene gewenning aan prijsstijgingen. 
Door de hogere olieprijs begon het reële nationale in
komen van alle landen die olie invoeren, te dalen en 
daarmee ook hun vraag naar andere goederen en er 
zette zich weer zo'n depressie in , die we dachten kwijt 
te zijn . De produktie en daarmee de werkgelegen
heid stagneerden. Terwijl bij alle vroegere depressies 
na enige tijd de prijzen gingen dalen , evenals de Io
nen , kon de vakbeweging die loondaling nu tegen
houden . De ondernemers hadden ook geen animo 
om de prijzen van hun produkten te verlagen en zo 
begon een nieuw soort depressie - stagnatie met in
flatie, of stagflatie . Door een tweede olieprijsstijging 
in 1979 werd dat beeld nog versterkt. We zitten nu 
klem als gevolg van ieders vasthouden aan eigen 
koopkracht en de winsten zijn enorm gedaald, het 
aantal werklozen stijgt met de dag. 

De ontwikkeling van het economisch denken na 1929 
Het denken en daarmee ook de economische weten
schap, wordt gedreven door het opkomen van nieuwe 
feiten en door het verder doordenken van al bekende 
feiten. Nieuwe feiten hadden zich , we zagen het , ge
noeg voorgedaan ; met in het centrum de in een de
pressie doorgaande inflatie. 
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De 'keynesiaanse revolutie ' - die altijd haar critici 
had gehad - leidde tot een vooral door Milton Fried
man geleide 'monetaristische contrarevolutie' (de 
beide termen zijn van L. R. Klein) en eigenlijk tot een 
reeks tegenargumenten . Keynes had vooral zijn re
cept gegeven voor tijden van te weinig vraag. Er kwa
men dus 'aanbodeconomen' , die wezen op tijden, of 
bedrijfstakken , die door te weinig aanbod geken
merkt waren . De al genoemde monetaristen hadden 
vooral aandacht voor de rol van het geld. Amerika 
had immers niet alleen zijn stempel gedrukt op het 
wereldgeldstelsel in 1944, maar het in wanorde ge
bracht in 1971 . Bovendien komen er steeds nieuwe 
soorten geld bij : ook bankiers zijn vindingrijk. Ten
slotte waren er altijd mensen geweest die vonden dat 
de overheid zich met te veel zaken bemoeide; de so
ciale voorzieningen waren steeds uitgebreider gewor
den en nu ging men ook het milieu beschermen - niet 
zonder noodzaak, zouden wij zeggen. 
Zolang de economische ontwikkeling gunstig was, 
discussieerden de economen van de verschillende 
richtingen met elkaar. Maar de machthebbers , in be
drijfsleven en politiek , konden , zoals Keynes al had 
gezegd , er opinies op na houden die desnoods uit hun 
eigen studententijd stamden . 
Een groot deel van de politiek-economische discussie 
ging bovendien over de nieuwe positie van de vroege
re koloniën, die in tientallen de status van onafhanke
lijke landen verkregen, maar nu ook de welvaart van 
de vroeger-alleen-vrije landen hoopten deelachtig te 
worden. Men ontdekte het sociale vraagstuk op we
reldschaal ' en deze visie paste goed bij verschillende 
socialistische visies (ondogmatische zowel als dogma
tische) . Ook dit vraagstuk was voer voor economen , 
die ten dele een herhaling van de geschiedenis van de 
industrielanden verwachtten en ten dele zich afvroe
gen of de 'ontwikkelingslanden' konden leren van de 
fouten der anderen en de weg in kortere tijd konden 
afleggen. 
Vooruitziende economen en politici - vooral dege
nen die betrokken waren bij het werk van de Verenig
de Naties en de zogenaamde gespecialiseerde organi
saties - wezen op de noodzaak van financiële en 
technische bijstand door de welvarende landen te ge
ven aan de arme landen , evenals binnenslands het te
gemoet komen aan de gerechtvaardigde verlangens 
van de arbeidersbeweging tot de politieke stabiliteit 
zou bijdragen. Vergelijkbaar met leuzen als die voor 
de achturendag werden ten aanzien van de financiële 
bijstand door de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties de leuzen omtrent de omvang van die 
bijstand geformuleerd. In het bijzonder zou uit de pu
blieke middelen 0,7 procent van het bruto-nationaal 
produkt moeten worden beschikbaar gesteld. Voor 
alle rijke landen te zamen is het niet verder gekomen 
dan de helft van dit bedrag, alleen Zweden , Noorwe
gen , Denemarken en Nederland hebben de 0,7 pro
cent verwezenlijkt of overtroffen . 
Toen in de jaren zeventig de stagflatie doorzette , 
bleef de discussie over de verschillende nieuwe eco
nomische theorieën niet langer beperkt tot econo
men. De politici hadden raad nodig en nu wreekte 
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zich het gebrek aan eensgezindheid tussen de econo
men. Zij konden geen zelfs maar min of meer ge
meenschappelijk advies geven over de weg uit de 
moeilijkheden, evenals voor Keynes . Mede door het 
ontbreken daarvan sleept zich de stagflatie voort. 

Na de Grote Depressie de Grote Stagflatie 
De onverwachte nieuwe vorm van moeilijkheden die 
wij stagflatie noemen, duurt nu al langer dan de Gro
te Depressie. Er is alle aanleiding om maar aanstonds 
te spreken van de Grote Stagflatie als tegenhanger. 
Er zijn duidelijke verschillen , maar er komt in som
mige opzichten steeds meer gelijkenis . 
Een eerste verschil is dat het gemiddelde welvaarts
peil in de jaren dertig aanzienlijk lager lag dan nu . In 
Nederland was het inkomen per hoofd van de bevol
king in de jaren dertig maar 36 procent van wat het in 
het begin van de jaren tachtig was , dus maar iets meer 
dan een derde . Nederland was toen nog relatief iets 
welvarender dan Frankrijk en Duitsland, wat nu niet 
meer het geval is . De werkloosheid was in de Grote 
Depressie, bijvoorbeeld in 1932, duidelijk groter dan 
nu ; in de buurt van een derde van de werknemers. De 
uitkeringen die werklozen ontvingen , bleven beperkt 
tot de kostwinners en waren ongeveer twee derde van 
het loon , gemiddeld voor alle werklozen bedroegen 
ze een derde van het loon . 
Er was wel meer verschil tussen afzonderlijke landen . 
De Engelsen hadden minder van de crisis te lijden en 
waren toen ook nog wat welvarender dan de Fransen 
en de Duitsers . Wat de laatsten betrof, werd van 1933 
af de werkloosheid snel minder , terwijl deze in 
Frankrijk en Nederland nog verder toenam, totdat 
daar in 1936 de munt gedevalueerd werd. In de 'kolo
niën ', waarmee we nu de ontwikkelingslanden moe
ten vergelijken, daalden de prijzen van de voornaam
ste uitvoerprodukten tot beneden de helft , hetgeen 
een enorme daling van de inkomens betekende. Daar 
echter tussen de jaren dertig en de jaren tachtig de 
bevolking van deze landen sterk steeg, was er op lan
ge termijn aanmerkelijk minder stijging dan in de in
dustrielanden, of andersom gezegd , stak hun armoe
de in de jaren dertig minder sterk af tegen onze wel
vaart dan nu . 
De crisis was in de Grote Depressie dus dieper dan in 
de Grote Stagflatie. Intussen is de duur van de inzin
king langzamerhand groter geworden dan tijdens de 
Grote Depressie . Bovendien beginnen in andere, 
economisch-politieke, opzichten de twee perioden 
meer en meer op elkaar te gelijken. Er komt nu ook 
een neiging op om de oplossing ten dele te vinden op 
nationaal niveau: de neiging tot het gebruik van be
schermende maatregelen kan steeds moeilijker on
derdrukt worden. Men denke aan de Franse politiek 
of aan die van de EG als geheel inzake de textielin
dustrie en men denke aan alle conflicten tussen de 
Verenigde Staten , de EG en Japan over al of niet ver
meende protectie. Alle drie voeren een protectioni
stische landbouwpolitiek, en het kopen in eigen land 
door staatsbedrijven is moeilijker te doorbreken. 
De interne economische politiek is in de eerste plaats 
gericht op het bestrijden van het overheidstekort , dus 
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op bezuinigen. De hoofdgedachte is dat het vertrou
wen van de kapitaalaanbieders moet worden hersteld 
en dat dit vooral afhangt van het herstellen van het 
evenwicht in de overheidsfinanciën. Dat was ook het 
hoofdthema in de jaren dertig , vooral bij ons . 
De vergelijking met die periode wordt angstwek
kend, als wij ook nog het oorlogsgevaar in onze be
schouwingen betrekken: na de Grote Depressie was 
het inderdaad de politiek van Hitier die de werkloos
heid tot een einde bracht. De tegenwoordige bewape
ningstechniek zou , als iemand al zo geestesziek zou 
zijn , een aanbeveling om langs de weg van een oorlog 
de werkloosheid te beëindigen, het uitzichtloze daar
van duidelijk maken. 

Prioriteit voor de werkloosheidsbestrijding: de actua
liteit van Keynes 
In de hoop dat de lezer zich nu weer goed georiën
teerd voelt , keren wij tot de hoofdvraag van vandaag 
terug: hoe moeten wij 'de crisis te lijf'? (De rode 
draad). 
Om te beginnen telt voor ons de bestrijding van de 
werkloosheid als belangrijker dan de bestrijding van 
de inflatie. Inflatie is zeker ongewenst; zij bevoor
deelt bepaalde vormen van speculatie , die niet als 
maatschappelijk nuttig kunnen worden beschouwd. 
Zij maakt het economisch leven ingewikkelder dan 
nodig en daardoor duurder. Toch is haar onheil niet 
te vergelijken met de psychische schade die werkloos
heid teweeg brengt bij de slachtoffers en in het bij
zonder bij jeugdige slachtoffers . Het leven als volle
dig voor een taak opgeleid burger te moeten begin
nen met de boodschap overbodig te zijn , komt hard 
aan . Dit psychische aspect is belangrijker , veel be
langrijker dan het scheeftrekken van de geldvoorzie
ning . 
Trouwens , het bestrijden van de inflatie moet ook 
niet stopgezet worden . Wij erkennen dat van tijd tot 
tijd controleren van wiens uitgaven dan ook op hun 
noodzaak , nut en doeltreffendheid gezond is . De Re
kenkamer is een zeer nuttige instelling, die zichzelf 
dik verdient. Wij erkennen dat een matiging in ieders 
inkomenseisen gerechtvaardigd is, vooral wanneer 
onze gehele volkshuishouding er rekening mee moet 
houden dat energie schaarser is geworden en dat de 
zorg voor het milieu een last is , die wij samen moeten 
dragen . Wij weten dat na 1963 de lonen en salarissen 
sterker gestegen zijn dan de produktiviteit. Wij zijn 
het eens met de stelling dat nieuwe investeringen 
voor onze toekomst en die van onze kinderen nodig 
zijn , in bedrijven met een toekomst. Er is een politiek 
nodig , die rekening houdt met alle nieuwe inzichten 
die na 1929 in de economische wetenschap naar voren 
zijn gebracht - in de mate die zo goed mogelijke 
schattingen van hun relatieve belang opleveren. 

Zoals ik elders (Economisch-Statistische Berichten 
van 1 december 1982, pp . 1284/5) heb gesteld: uit alle 
nieuwe denkbeelden der economische wetenschap 
moet een synthese worden gevormd . En die synthese 
(de combinatie van these en antitheses) moet als basis 

dienen voor de beste politiek. Ons bezwaar is dat in 
de tegenwoordige regeringsbureaus - in binnen- en 
veel buitenland - wat te veel aanbodeconomisch, 
wat te veel monetaristisch , wat te veel antiregulerend 
wordt gedacht . Men is naar een ander uiterste omge
slagen; er is weer wat keynesiaans denken nodig: 
Keynes is weer actueel geworden. Niemand minder 
dan H. J. Witteveen, oud-directeur van het IMF en 
oud-minister van Financiën, heeft dit ook gesteld 
(NRC-Handelsblad, 11 december 1982, blz. 12). Het 
IMF heeft dan ook zijn quota met vijftig procent ver
hoogd. Het vervolgrapport van de Commissie-Brandt 
(Common Crisis, North-South: Co-operation Jor 
World Recovery. Pan Books, London and Sydney) 
pleit voor honderd procent en nog enkele andere im
pulsen . 
Wat de Commissie-Brandt zo goed doet uitkomen -
ook in haar eerste rapport , al weer drie jaar oud! - is 
het gemeenschappelijk belang dat de industrie- en de 
ontwikkelingslanden (Noord en Zuid) hebben om 
aan de wereldhuishouding een impuls te geven. Als 
meer middelen in de handen van de Derde Wereld 
worden gebracht , zullen zij een goed deel daarvan 
omzetten in bestellingen van machines en verkeers
middelen in de industrielanden. Geen werkelijke 
oorlog, zoals aan het einde van de Grote Depressie, 
maar een figuurlijke : een oorlog tegen armoede en 
vervuiling van het leefmilieu. 
Als men eenmaal heeft begrepen dat een opleving 
doelbewust georganiseerd kan worden - dit is ook 
een innovatie; er zijn ook andere dan technische in
novaties - geldt ook dat een impuls een zekere mini
mumomvang moet overtreffen om effect te sorteren. 
Dat is de gedachte van de 'big push' , ook nodig geacht 
door hen die zich met de ontwikkelingspolitiek als 
eersten bezig hielden (Rosenstein Rodan) . Een van 
de argumenten ten gunste van een 'stevige duw' is dat 
er in elke economische ontwikkeling steeds kleine 
schommelingen optreden en dat de daarbij voorko
mende lichte terugslagen alleen dan niet onmiddellijk 
weer ontmoedigen, wanneer zo'n impuls hun uitwer
king compenseert. 
Bij het extra-uitgeven , bijvoorbeeld voor een aantal 
investeringen in ontwikkelingslanden of voor een 
aantal overheidsinvesteringen in het Westen - tot 
uitbreiding van het railvervoer en het spoor- en tram
wegnet of aan versneld onderzoek naar nieuwe ener
giebronnen en een reeks andere onderzoekingen (op
nieuw mag ik misschien verwijzen naar een eigen arti
kel in het Hamburger Jahrbuch 1982, blz. 257-270) zal 
een aantal processen tot staan komen, die ons nu tel
kens opnieuw doen wanhopen. Er zullen dan ook 
eens belastingopbrengsten gaan toenemen, aantallen 
werklozen gaan dalen. 
Wij zagen het al , Keynes is weer actueel , een eeuw na 
zijn geboorte. Laten wij hem dankbaar zijn dat hij in 
1929 de Liberale Partij - ik heb het over de Engelse 
- wist te overtuigen, in haar programma op te ne
men: de werkloosheid de baas te worden ('to con
quer' ) door een politiek van openbare werken en mo
netaire expansie (Harris, t.a.p. , blz . xxi). 
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Terugkeer naar Lilliput 

Halverwege de jaren zeventig woedde in de Partij van 
de Arbeid het economendebat. Tegenover elkaar 
stonden de vertegenwoordigers van de ' Amsterdam
se school' (met als voornaamste protagonist Hans van 
den Doel) en de volgelingen van de Tilburgse hoogle
raar Theo Stevers (waaronder Dik Wolfson, Arnold 
Heertje en Victor Halberstadt) . Inzet van de strijd 
was, in één zin samengevat} , de vraag of de economi
sche crisis - en daarmee de werkloosheid - bestre
den moest worden door de collectieve (of publieke) 
sector uit te breiden of in te krimpen . De 'Amster
dammers' bepleitten het eerste , Stevers cum suis het 
tweede , waarbij met name de noodzaak van verster
king van de export werd benadrukt . De discussie was 
vooral daarom nogal verwarrend, omdat economi
sche en politieke argumenten voortdurend door el
kaar liepen. 'Onder het mom van economische we
tenschap worden soms zuiver politieke keuzen aan de 
man gebracht', merkte Van den Doel daar terecht 
over op (Het biefstuksocialisme en de economie, 
Utrecht/Antwerpen, 1979 (tweede druk), blz. 38). 
Enerzijds ging het namelijk om de vraag of het über
haupt mogelijk was de collectieve sector te vergroten, 
anderzijds om de vraag of dat, indien mogelijk , wen
selijk was . Het eerste is een economische (weten
schappelijke) kwestie , het tweede een politieke, 
waarbij overigens moet worden aangetekend, dat de 
scheidslijn tussen beide in de praktijk niet zo scherp 
kan worden getrokken . 
De economische controverse werd door Van den 
Doel beeldend geïllustreerd aan de hand van het (om
streden) ministaatje Lilliput ('Het biefstuksocialis
me', blz. 57 e.v.) . Dit land telt vijf burgers. Drie daar
van zijn werkzaam in de particuliere (of markt-)sec
tor, en wel als boer, bakker en kleermaker. Elk van 
hen produceert goederen (aardappelen, brood, kle
ren) ter waarde van f 20 en verkoopt die op de markt, 
zodat ieder een (primair) inkomen heeft van f 20. De 
andere twee Lilliputters zijn ambtenaar, de een on
derwijzer, de ander havenmeester. Omdat in Lilliput 
de ambtenarensalarissen gekoppeld zijn aan het loon 
van de werknemers in het particuliere bedrijfsleven, 
verdienen zij elk ook f 20. Per definitie2 is dan de 
waarde van hun produktie (in de vorm van diensten) 
eveneens f 20. Het nationaal inkomen van Lilliput 
bedraagt dus f 100. Ieder betaalt over zijn inkomen 
f 8 belasting, zodat de totale belastingopbrengt (5 x 
f 8 = f 40) voldoende is om de twee ambtenaren te 
betalen. Het overblijvende, vrij beschikbare (secun
daire) inkomen, f 12 de man, wordt geheel besteed 
aan voeding en kleding. De collectieve goederen 
(diensten) komen een ieder in gelijke mate ten goe
de, zodat het tertiaire inkomen weer f 20 per persoon 
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bedraagt. De inkomensverdeling in Lilliput vertoont 
dan het volgende beeld: 

.:: 00 .~ ~ 
. ~ E .§ ~ '" .:: E E <:) .!! ::s <:) '- .... u .... 
~.5 '" -<:> ~ ·5 

boer 20 8 12 } 
bakker 20 8 12 marktsector 
kleermaker 20 8 12} onderwijzer 20 8 12 

collectieve sector havenmeester 20 8 12 
-

100 40 60 

Van den Doel liet nu zien dat het , wanneer de Lilli
putters daar de vookeur aan zouden geven , heel goed 
mogelijk is de boer en kleermaker om te scholen tot 
dokter en politieman en in overheidsdienst te nemen. 
De produktie van collectieve .goederen neemt daar
door toe tot f 80, terwijl de marktsector (één bakker/ 
boer/kleermaker in één) nog slechts voor f 20 aan het 
nationaal inkomen bijdraagt. De belasting wordt ver
dubbeld tot f 16 per werknemer, wat weer juist vol
doende is om de ambtenaren te betalen. Voor het 
netto-inkomen van f 4 koopt men eten en kleren , 
maar omdat men nu ter waarde van f 16 aan collectie
ve goederen ontvangt, blijft het tertiaire inkomen 
f 20 per persoon. 3 

Daarmee was , meende Van den Doel, het fabeltje de 
wereld uit geholpen , dat de marktsector het econo
misch draagvlak vormt voor de collectieve sector , 
waardoor het onherroepelijk mis gaat wanneer de 
collectieve uitgaven meer dan vijftig of zestig procent 
van het nationaal inkomen bedragen (Milton Fried
mans beruchte 'the line we dare not cross'). Of dan 
ook de werkloosheid bestreden moet worden door 
het scheppen van extra arbeidsplaatsen in de collec
tieve sector is echter een kwestie van politieke voor
keur en kan (hoewel Van den Doel zich er een fervent 
voorstander van toont) niet op wetenschappelijke 
gronden worden beslist .4 

Ed van Thijn riep Van den Doel , bij het verschijnen 
van Het biefstuksocialisme en de economie, tot win
naar van het economendebat uit: 'Van den Doel kan 
tevreden zijn. Hij heeft niet alleen de economenstrijd 
gewonnen, hij heeft met zijn scherpzinnige analyses 
van de economische crisis ook binnen de PvdA de pu
blieke besluitvorming beslissend beïnvloed' (de Haag
se Post van 5 augustus 1978). Op dat moment mag het 
wellicht zo geschenen hebben ,5 nu - bijna vijf jaar 
later - moeten we vaststellen dat het meer een Pyr
rusoverwinning is geweest. Twee belangrijke ontwik
kelingen hebben zich sindsdien in de politieke me-
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ningsvorming ten aanzien van het te voeren econo
misch beleid voorgedaan. In de eerste plaats heeft het 
streven naar versterking van de marktsector ten koste 
van de collectieve sector niet alleen in alle partijen ter 
rechterzijde van de PvdA, maar ook in de PvdA zelf 
een steeds prominenter plaats ingenomen .6 Omdat 
echter vrijwel iedereen inziet dat dat niet voldoende 
werkgelegenheid zal opleveren om de werkloosheid 
tot een aanvaardbaar peil terug te dringen , heeft, in 
de tweede plaats , het streven naar arbeidstijdverkor
ting als middel om de werkloosheid te bestrijden uit
breiding van de collectieve sector grotendeels ver
drongen. 

Arbeidstijdverkorting 
Nu is arbeidstijdverkorting inderdaad een reëel alter
natief voor werkgelegenheid in de collectieve sector. 
Dit kan weer aardig geïllustreerd worden aan de hand 
van Van den Doels ministaatje Lilliput. In Lilliput 
heeft inmiddels de chip toegeslagen . Met als gevolg 
dat in de marktsector nog maar twee werknemers no
dig zijn voor een produktie-omvang waarvoor eerst 
drie werknemers werden ingezet. De boer is de klos 
en wordt ontslagen . De bakker en kleermaker, die nu 
- in dezelfde tijd - ook voor de landbouwproduktie 
zorg dragen, zien hun inkomen stijgen tot f 30. Hoe
wel de techniek geen invloed heeft op de produktivi
teit in de collectieve sector, ontvangen nu ook de 
twee ambtenaren, dankzij het koppelingsmecha.nis
me, f 30.7 Sociaal voelend als de Lilliputters zijn , 
krijgt de ontslagen boer een (netto) werkloosheids
uitkering van f 8. Om het loon van de twee ambtena
ren en de werkloosheidsuitkering (totaal f 68) te be
talen wordt de belasting fors verhoogd tot f 17 per 
werkende . De vier werknemers houden dan netto 
f 13 over, die zij weer geheel besteden aan voeding en 
kleding . De enige verandering die in feite heeft plaats 
gevonden is dat de boer er flink wat vrije tijd bij heeft 
gekregen, waarvoor hij een derde van zijn inkomen 
(f 4) heeft afgestaan aan de vier nog werkenden . Het 
aandeel van de collectieve sector in het nationaal in
komen is toegenomen van 40 procent (40/100) vóór 
de introductie van de chip tot 57 procent (68-120) nu: 
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bakker/boer 30 17 13 } 
kleermaker/boer 30 17 

13 marktsector 

werkloze 1~ } collectieve sector onderwijzer 30 17 
havenmeester 30 17 13 

WO 68 60 

Het feit dat één Lilliputter met zijn armen over elkaar 
zit , bevalt de andere Lilliputters niets. Na diepgaande 
studie komen zij tot de conclusie dat er twee mogelij
ke oplossingen zijn . Ze worden 'scenario's' genoemd . 
In het eerste scenario gaan de bakker en de kleerma
ker beide een derde van de tijd korter werken. Ze sto
ten hun landbouwtaken af, die weer worden opgeno-

men door de werkloze boer, eveneens in twee derde 
van de oorspronkelijke arbeidstijd . Het loon past 
zich aan ieders produktie aan en wordt weer f 20. 
Voor de ambtenaren geldt - hoewel zij niet korter 
gaan werken - het zelfde . De belasting kan verlaagd 
worden tot f 8 per werknemer, zodat het netto loon 
weer f 12 wordt. H Het resultaat is , wat produktie en 
inkomen betreft , exact gelijk aan de situatie vóór in
voering van de chip. Alleen is de arbeidstijd van de 
werknemers in de marktsector met een derde ver
kort. 
In het tweede scenario krijgt de werkloze een baan in 
de collectieve sector als politieman . Hij verdient 
daarmee evenveel als de andere werknemers , name
lijk f 30. Omdat zijn uitkering vervalt en hijzelf ook 
belasting gaat betalen , kan de belastingverhoging be
perkt blijven tot f 1 per werknemer . Iedereen betaalt 
dan dus f 18 belasting en houdt netto weer f 12 over. 
Het verschil met de oorspronkelijke situatie is nu dat 
de boer politieman is geworden, waardoor de pro
duktie van collectieve diensten is toegenomen, ter
wijl de produktie in de marktsector gelijk is gebleven. 
Het aandeel van de collectieve sector in het nationaal 
inkomen is daardoor gestegen tot 60 procent. Dit le
vert de volgende inkomensverdeling op: 
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bakker/boer 30 18 12 } marktsector 
kleermaker/boer 30 18 12 
politieman 30 18 12 } 
onderwijzer 30 18 12 collectieve sector 
havenmeester 30 18 12 

150 90 60 

Welk van beide scenario's de voorkeur heeft, is een 
politieke keuze waar men op zuiver economische 
gronden geen uitspraak over kan doen . Die keuze is 
overigens niet van invloed op de grootte van de 
marktsector. Slechts de omvang van de collectieve 
sector wordt er door bepaald. Het mag dan ook wat 
merkwaardig heten dat de balans (zowel binnen als 
buiten de PvdA) zo genadeloos in het voordeel van 
arbeidstijdverkorting is doorgeslagen. De vraag lijkt 
gerechtvaardigd Of er wel van een weloverwogen af
weging tussen beide scenario's sprake is geweest. 
Want welke redenering ligt aan het pleidooi voor ar
beidstijdverkorting ten grondslag? 
Er zijn momenteel zo'n 800000 geregistreerde werk
lozen . Ieder jaar neemt het aanbod op de arbeids
markt - ten gevolge van de toetreding van gehuwde 
vrouwen en schoolverlaters - met ruim 70 000 mens
jaren toe . Volgens de meest recente vooruitbereke
ningen van het CPB valt pas na 2005 een stabilisering 
van het aanbod van arbeid te verwachten. Tegelijker
tijd geloven zelfs de grootste optimisten niet dat er 
binnen afzienbare termijn weer een economische 
groei van meer dan 3 à 31/2 procent per jaar mogelijk 
is . Als bovendien, ten gevolge van de technologische 
ontwikkeling, de arbeidsproduktiviteit jaarlijks met 
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één procent of twee (en wellicht aanzienlijk meer) 
toeneemt, blijft er voor uitbreiding van de werkgele
genheid hooguit 11/2 procent oftewel een kleine 
70000 (voltijd)banen per jaar over. Dat wil zeggen 
dat zelfs in de meest rooskleurige toekomstvisie 
hooguit van een stabilisering van het huidige, reeds 
onaanvaardbaar hoge werkloosheidsniveau sprake 
kan zijn. De enige mogelijkheid die dan nog rest om 
toch wat aan de werkloosheid te doen is de bestaande 
werkgelegenheid eerlijker over werkenden en werk
lozen te verdelen. Arbeidstijdverkorting is daartoe 
het aangewezen middel. 

De vergeten sector 
Op het eerste gezicht lijkt er geen speld tussen te krij
gen. Bij nadere beschouwing blijkt de redenering 
echter geheel geënt te zijn op de marktsector. Neem , 
ter illustratie, het bekende voorbeeld van de spelden
fabriek (zie Bertrand Russells In Praise of Idleness 
and Other Essays, London, 1935, blz. 16,17) . Door 
technologische vernieuwing kan dezelfde hoeveel
heid spelden met aanmerkelijk minder personeel ge
fabriceerd worden dan vroeger. De mogelijkheden 
om de produktie uit te breiden zijn echter zeer be
perkt. Enerzijds kan de buitenlandse afzet niet ver
groot worden door het stagneren van de wereldhan
del. Anderzijds bestaat er in het binnenland geen be
hoefte aan nog meer spelden, zelfs al zou men de prijs 
verlagen. De keus is dan een deel van het personeel te 
ontslaan Of allemaal wat korter te gaan werken. Dit is 
inderdaad - zeer schetsmatig - de situatie waarin 
zich een groot deel van het particuliere bedrijfsleven 
momenteel bevindt. 

De omstandigheden in de collectieve (of quartaire) 
sector zijn echter geheel anders. Denk aan instellin
gen voor gezins- en bejaardenverzorging, verpleging, 
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, politie, mi
lieureiniging, enzovoorts . De technologische ontwik
keling gaat daar weliswaar niet geheel maar toch gro
tendeels aan voorbij. De arbeidsproduktiviteitsstij
ging komt er nauwelijks boven nul uit. Anderzijds is 
er van een verzadiging van behoeften aan niet-com
merciële diensten nog allerminst sprake. Zou een we
tenschappelijk onderzoeker korter moeten gaan wer
ken omdat er anders teveel wetenschappelijke kennis 
wordt geproduceerd? Of zou een verpleegkundige 
eerder naar huis moeten gaan om te voorkomen dat 
hij teveel tijd aan zijn patiënten besteedt? Nee, de 
stagnatie in de collectieve sector is uitsluitend te wij
ten aan het feit dat er te weinig geld beschikbaar voor 
wordt gesteld. Arbeidstijdverkorting in de collectie
ve sector dient dan ook slechts als argument om van 
ambtenaren en trendvolgens een inkomensoffer te 
vragen en daarmee anderen aan het werk te helpen of 
ontslagen te voorkomen. Dat is in het algemeen ech
ter even goed (zo niet beter!) mogelijk zonder de ar
beidstijd te verkorten. In de collectieve sector is, an
ders dan in de marktsector, volop ruimte voor een 
forse uitbreiding van de werkgelegenheid , waardoor 
een zeer groot deel van de huidige werkloosheid en 
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van de jaarlijkse toetreding tot de arbeidsmarkt zou 
kunnen worden geabsorbeerd. 9 

Uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van priori: 
teiten. Als men een inkomensoffer moet brengen ten 
behoeve van de werkgelegenheid geeft men dan, in 
ruil daarvoor, de voorkeur aan meer vrije tijd of aan 
meer collectieve voorzieningen? Gezien de massale 
belangstelling voor arbeidstijdverkorting kan men 
licht in de verleiding komen het eerste te conclude
ren. Probleem is evenwel dat werknemers in het ge
heel niet voor een dergelijke keuze gesteld worden. 
Arbeidstijdverkorting kan de inzet zijn van onder
handelingen tussen vakbonden en werkgevers en kan 
desnoods met behulp van stakingen worden afge
dwongen . Met een beetje geluk kunnen de vakbon
den ook nog garanties voor behoud of uitbreiding van 
werkgelegenheid verkrijgen . Maar het levert hoe dan 
ook wat extra vrije tijd op , dus helemaal voor niets 
inleveren doet men nooit. Een loonoffer ten behoeve 
van uitbreiding van (de werkgelegenheid in) de col
lectieve sector kan echter alleen door de overheid 
worden opgelegd (door middel van een belastingver
hoging lO . Dat het huidige centrum-rechtse kabinet 
daar niets voor voelt, hoeft geen verbazing te wek
ken. Er blijft de vakbeweging dan ook niets anders 
over dan massaal voor arbeidstijdverkorting te kie
zen. Het geeft echter te denken dat ook de PvdA, als 
grootste oppositiepartij, het alternatief van omvang
rijke werkgelegenheidscreatie in de collectieve 
(quartaire) sector blijkbaar geheel over boord heeft 
gezet. Is herverdeling van bestaande werkgelegen
heid dan werkelijk socialistischer dan vergroting van 
de werkgelegenheid ten behoeve van de collectieve 
voorzieningen? II 

Noten 
1. Een uitgebreider uiteenzetting van de standpunten 

aan het begin van de economenstrijd vindt men in de 
Haagse Post van 18 oktober 1975 ('De verdeeldheid der 
linkse economen'). Een afrondende beschouwing is het 
artikel 'Van economendebat tot economiediscussie' 
van Amour Weeda in Socialisme en Democratie van ja
nuari 1979. 

2. Omdat goederen en diensten die in de collectieve 
sector worden geproduceerd geen (markt)prijs heb
ben , wordt hun waarde in de Nationale Rekeningen 
per definitie gelijk gesteld aan de loonkosten (d . w.z. de 
am btenarensalarissen). 

3. Natuurlijk geeft de illustratie van het staatje Lilliput 
geen realistisch beeld van een echte economie . Invoer 
en uitvoer ontbreken bijvoorbeeld , en er zijn geen ka
pitaalgoederen (machines) of voorraden , terwijl het 
geld uit de lucht komt vallen . Natuurlijk zou dat alles 
wel in het voorbeeld verwerkt kunnen worden . Zo is 
het denkbaar dat de kleermaker de helft van zijn kleren 
exporteert en grondstoffen (textiel) met dezelfde waar
de importeert. Geleidelijk ontstaat dan een 'echt ' mo
del dat men z6 realistisch (en daardoor z6 ingewikkeld) 
kan maken dat men het verband tussen uitgangspunten 
en conclusies uit het oog ve·rliest. Dat wekt een schijn 
van degelijkheid en betrouwbaarheid , maar het is een 
illusie te denken dat daardoor 'hardere ' bewijzen wor
den verkregen . 

vervolg noten op pag. 22 
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Vrouwenwerk geteld noch gewaardeerd 

Veel werk in de Derde Wereld wordt door vrouwen 
verricht. Als je echter de officiële statistieken moet 
geloven , is het aantal economisch actieve vrouwen 
gering. Een paar voorbeelden. 
Volgens een in 1973 in Soedan gehouden volkstelling 
maakt slechts twaalf procent van alle vrouwen boven 
de vijftien jaar deel uit van de beroepsbevolking. Stu
dies op micro-niveau geven een geheel ander beeld te 
zien . Het blijkt dat in plattelandsgebieden met een 
zelfvoorzienende economie vrouwen economisch 
minstens zo actief zijn als mannen en dat alle vrouwen 
betrokken zijn bij activiteiten die bijdragen aan het 
welzijn van het gezin en de maatschappij .l 
Soedan is een land waarvan altijd wordt gedacht dat 
vrouwen er op economisch (en ander) terrein nauwe
lijks een rol spelen vanwege haar beperkte bewe
gingsvrijheid. Ditzelfde geldt voor Syrië. Inderdaad 
geeft de volkstelling van 1976 aan dat slechts 4,6 pro
cent van de vrouwen gerekend wordt tot de economi
sche actieve bevolking. Een diepergaand onderzoek 
komt tot de volgende conclusie: 
'Het lijkt duidelijk dat de arbeidslast van Syrische 

vrouwen veel groter is dan in de officiële cijfers wordt 
gesuggereerd. Hoewel kwantitatieve gegevens nog niet 
beschikbaar zijn, is de indruk die wordt verkregen uit 
intensieve observatie, dat Syrische vrouwen net zoveel 
bijdragen aan de agrarische produktie als vrouwen in 
vele andere ontwikkelingslanden. Dat wil zeggen dat 
ze lange en zware werkdagen hebbe,:!. '2 

Volgens een boek over Pakistan doen vrouwen in dat 
land 'niet veel meer dan wat huishoudelijk werk, rod
delen, visites brengen aan vrouwelijke familieleden en 
het bezoeken van religieuze feesten '. Studies op het 
gebied van vrouwenarbeid laten zien dat vrouwen 
daar weinig tijd voor hebben. Ze verrichten allerlei 
werkzaamheden als het drogen van het graan , het 
verzorgen en melken van vee en het bewerken van 
melk tot yoghurt en boter. Dit is ook het geval in die 
gebieden waar streng de hand wordt gehouden aan de 
islamitische wet. Ook daar zijn vrouwen de hele dag 
in de weer. Dat werk wordt echter voornamelijk ge
daan binnen de zgn . 'home-compound'. Vrouwen 
zijn daar voor onderzoekers van buitenaf niet zicht
baar , omdat mannelijke vreemdelingen er niet wor-

Tabel Deelname van vrouwen in de traditionele en moderne plattelandseconomie in Afrika (ten zuiden van de Sahara) 

deelname van vrouwen in percenten 

A . Produktie en distributie 
voedselproduktie 
voedsel conserven 
voedsel verwerken 
verzorgen van vee 
handel in landbouwprodukten 
bierbrouwen 
watervoorziening 
brandstofvoorziening 

B. Huishouding 
verzorging en opvoeding van kleine kinderen 
koken voor het gezin 
schoonmaken, wassen , enz. 

C. Gemeenschap 
bouwen van eigen huis 
reparaties aan eigen huis 
deelname aan zelf-hulp projecten ' 

van totale deelname 
(mannen en vrouwen) in de 
betreffende activiteit 

70 
50 

100 
50 
60 
90 
90 
80 

JOO 
100 
JOO 

30 
50 
70 

• Definitie van 'zelf-hulp-projecten' : samenwerking onder dorpelingen in verschillende vorm (traditioneel en modern) , 
die zonder hulp en zonder leiding van buitenstaanders wordt opgezet en uitgevoerd . 
Bron: Elise Boulding . Women in the twentieth Century World. New York, 1977, tabel 5.1. 
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den toegelaten . Haar werk is letterlijk onzichtbaar. 3 

Dat betekent overigens niet dat daar waar vrouwen 
wel te zien zijn, haar werk (in voldoende mate) wordt 
meegeteld. In de officiële statistieken van Kenia 
wordt 45 procent van de vrouwen beschouwd als deel
nemer aan het arbeidsproces. In werkelijkheid wer
ken in de plattelandsgebieden vrijwel alle vrouwen 
op het land, waarbij ze meestal veel langere dagen 
maken dan mannen. 4 

Eén van de oorzaken van de ondervertegenwoordi
ging van vrouwen en vrouwenarbeid in de statistieken 
is de wijze waarop het cijfermateriaal wordt verza
meld . Bij interviews wordt meestal aan de man ge
vraagd een opgave te doen van de in en door de huis
houding verrichte werkzaamheden. 5 Hoe dan ook 
wordt, wanneer in een huishouding een man wordt 
aangetroffen, vrijwel altijd onmiddellijk aangeno
men dat deze dan het hoofd van het gezin is , die het 
meeste en zwaarste werk verricht en de belangrijkste 
beslissingen neemt . De term 'boer' wordt voor man
nen gereserveerd. Vrouwen worden , als ze al worden 
opgemerkt , hooguit beschouwd als de 'echtgenote 
van de boer' die haar man helpt bij diverse werk
zaamheden. Rarbara Rogers geeft in haar boek The 
domestication of women een aardig voorbeeld hoe 
diep dit idee is doorgedrongen. Twee onderzoekers 
die zich uitvoerig hebben beziggehouden met de Afri
kaanse landbouw benadrukken in hun boek dat vrou
wen in Afrika het meeste werk in de landbouw ver
richten. Ze merken op 'in undeveloped Africa, there
fore, woman is still the true farmer '. Dit weerhoudt ze 
er echter niet van in de rest van het boek te verwijzen 
naar de man als boer en de vrouw als 'the farmer's 
wife'. 6 
Verder is er bij de verzameling van gegevens sprake 
van een enorme mate van willekeur bij het scheiden 
van economische en niet-economische activiteiten. In 
een rapport van de ILO wordt het probleem als volgt 
samengevat: 'Het scherpe onderscheid dat wordt ge
maakt tussen " economische" activiteiten en werk voor 
het gezin (water halen, voedsel bereiden, verzorgen 
van kinderen) is hoogst willekeurig. Veel van bovenge
noemde activiteiten dragen meer bij aan het we/zijn 
van de familie dan allerlei werkzaamheden die formeel 
als "economisch" worden gezien '. 7 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen in de 
Derde Wereld , maar ook voor vrouwen hier. Overal 
wordt de bijdrage van vrouwen aan de economie on
derschat . Eén van de meest gebruikte methoden om 
welvaartsverschillen tussen landen te bepalen is het 
nationaal inkomen of nationaal produkt per hoofd 
van de bevolking. Dit kan op verschillende manieren 
worden berekend. Bij de zogenaamde subjectieve 
methode worden alle inkomens van de bewoners van 
een land bij elkaar opgeteld, bij de objectieve metho
de wordt uitgegaan van de produktie . Beide metho
den stemmen hierin overeen dat slechts die arbeid en 
die produktie wordt meegerekend waarvoor is be
taald . Dat dit merkwaardige gevolgen kan hebben 
wordt ook in het boek 'Heertje' dat zeer veel middel
bare scholieren voorgeschoteld krijgen , erkend : 'Dat 
de berekening van het nationaal inkomen altijd een 
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beetje willekeurig is, blijkt uit het feit dat het nationaal 
inkomen een daling ondergaat als de heer A met zijn 
huishoudster in het huwelijk treedt'.-~ 
Bij nationaal-inkomen-berekeningen wordt dus geen 
rekening gehouden met onbetaalde arbeid (bijvoor
beeld huishoudelijk werk) en produktie voor eigen 
consumptie ; werkzaamheden dus die voor een be
langrijk deel door vrouwen worden verricht. 

Modernisering en ontwikkeling 
Vrouwen verrichten onbetaalde arbeid , mannen be
taald werk. Deze scheiding tussen wat wel het offi
cieuze of informele en het officiële circuit wordt ge
noemd , is in de Derde Wereld mede veroorzaakt 
door de introductie van de moderne geldeconomie. 
Deze is door de komst van Europese kolonisten sterk 
gestimuleerd, zoals duidelijk blijkt uit ontwikkelin
gen in Afrika. 9 Traditioneel werd in Afrika ten zui
den van de Sahara veelal zo'n zestig à tachtig procent 
van het werk in de landbouw door vrouwen verricht. 
Mannen zorgden voor het kappen van het bos en het 
prepareren van het grasland , vrouwen deden vervol
gens de rest. Er werd in de eerste plaats geproduceerd 
voor eigen consumptie; wat overbleef werd weggege
ven of verhandeld. Vrouwen bezaten in dit systeem 
een zekere mate van economische onafhankelijk
heid. Onder het koloniale bewind werd een ontwik
keling in gang gezet, waarbij de nadruk meer en meer 
kwam te liggen op produktie voor de export. Europe
se kolonisten vestigden plantages en mijnen - één 
van de redenen voor hun komst was behoefte aan 
grondstoffen voor de Europese industrie - waarvoor 
arbeidskrachten nodig waren. Om de Afrikaanse 
mannen - die als 'lui' werden gekenmerkt lO - zover 
te krijgen hun arbeidskracht ter beschikking te stel
len , werden belastingen ingevoerd . Dit bracht de 
noodzaak geld te gebruiken en dus te verdienen . In 
samenlevingen waar geld weliswaar wel bestond , 
maar niet als algemeen ruilmiddel werd aanvaard , 
kon dit alleen door Of voor de Europeanen in loon
dienst te gaan werken Of door zelf die gewassen te 
gaan verbouwen die aan de Europeanen konden wor
den verkocht. Op de plantages en in de mijnen wer
den alleen mannen toegelaten . Vooral waar mannen 
werden ingezet bij de mijnbouw trokken ze maan
denlang weg van huis. Vrouwen kregen hierdoor nog 
meer te doen, omdat ze ook dat werk dienden te ver
richten dat voorheen door mannen werd gedaan . 
Veelal had dat tot gevolg dat vrouwen, omdat ze het 
hele werk niet aankonden , overstapten op de ver
bouw van minder arbeidsintensieve , maar ook min
der voedzame gewassen . Dit had en heeft verder
gaande gevolgen voor de gezondheid van de bevol
king . Een Nederlandse arts heeft dit beschreven voor 
Gabon. 11 Het idee van de koloniale bestuurders (en 
na hen van de eigen Afrikaanse regeringen) dat man
nen betere landbouwers zijn dan vrouwen , bracht 
hen ertoe alleen mannen te onderrichten in de ver
bouw van handelsgewassen en het verbeteren van de 
landbouwtechnieken . Bij landhervormingen werden 
en worden vrouwen meestal overgeslagen. In 1957 
bijvoorbeeld kregen in het Bitika-gebied in Zimbab-
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we alleen mannen en weduwen grond toegewezen, 
getrouwde vrouwen kregen niets. Katharine Staudt 
merkt in dit verband op: 'Women are, perhaps, the 
largest landless class in the entire world'.12 
Door het werk in loondienst en de verbouw van han
delsgewassen raken mannen in het bezit van geld , dat 
vaak niet wordt gebruikt om in de behoeften van het 
gezin of de familie te voorzien, maar om luxe goede
ren als bier en sigaretten te kopen, of kapitaalgoede
ren zoals een fiets of bepaalde werktuigen. Vrouwen 
kunnen zich een dergelijke luxe meestal niet veroor
loven. Zij hebben niet alleen minder mogelijkheden 
om een (extra) inkomen te verdienen, maar worden 
bovendien verantwoordelijk geacht voor de kinde
ren . Dat betekent dat hun inkomsten vrijwel geheel 
aan het huishouden opgaan. 13 

Door de groei van de bevolking - maar-dat niet al-' 
leen 14 - is grond schaars aan het worden. Grond 
wordt een marktartikel , wat betekent dat je niet, 
zoals een eeuw geleden , een stuk grond zomaar in ge
bruik kunt nemen, maar een eigendomsbewijs moet 
laten zien . En daarvoor is weer geld nodig, dat vrou
wen niet hebben. Vrouwen worden teruggedrongen 
op steeds kleinere en slechtere stukken grond . Om
dat ze geen (goede) grond hebben , kunnen ze ook 
geen krediet krijgen , die immers vaak wordt verleend 
met grond als onderpand. 15 Vrouwen worden de pro
duktiemiddelen meer en meer uit handen genomen . 
Vrouwen zijn nog steeds verantwoordelijk voor de 
voedselvoorziening, maar onder steeds moeilijker 
omstandigheden. Ze kunnen niet sparen en dus ook 
niet investeren . Daarnaast wordt ook de bereiding 
van voedsel (ook de verantwoordelijkheid van vrou
wen) steeds zwaarder. Ontbossing zorgt voor hout
schaarste en daling van het grondwaterpeil. De dagen 
van vrouwen in Afrika worden steeds langer. 16 Toch 
vertonen de Afrikaanse regeringen weinig bereidheid 
de aandacht op de voedsel producerende landbouw 
en dus op vrouwen te richten. In de vijfjarenplannen 
van de diverse landen staat uitbreiding van de fro
duktie van handelsgewassen meestal bovenaan. 1 Op 
het platteland wordt de situatie voor vrouwen steeds 
moeilijker , niet alleen in Afrika , maar ook elders . 
Onder de zogeheten Groene Revolutie is de werkge
legenheid in de landbouw voor vrouwen sterk ver
minderd . Onder de naam Groene Revolutie werden 
in de jaren zestig en zeventig met name in Latijns
Amerika en Zuid- en Oost-Azië moderne landbouw
methoden geïntroduceerd , waarbij gebruik gemaakt 
werd van hoogwaardige zaden, mest en moderne ma
chines - onder meer met het doel de voedselproduk
tie te stimuleren. De invoering van nieuwe technie
ken heeft in veel gevallen de produktieverhoudingen 
sterk veranderd. In Indonesië bijvoorbeeld was het 
het traditionele recht van vrouwen om bij de boeren 
uit het dorp de rijstoogst van het veld te gaan halen. 
Dit gebeurde dan met het zogenaamde ani-animesje. 
De introductie van de sikkel heeft echter het ontstaan 
van een nieuw oogstsysteem in de hand gewerkt. 
Steeds meer is het zo dat de boeren hun gewas onge
veer een week vóór de oogst verkopen aan een pene
bas (handelaar) , die dan met een groepje loonarbei-

ders gewapend met een sikkel de rijst van het land 
komt halen. Daarnaast is werkgelegenheid van vrou
wen verloren gegaan door de introductie van rijstpeI
machines die het met de hand stampen van de rijst 
(traditioneel vrouwenwerk) vervangen. IS 

In een aantal gevallen is onder invloed van de Groene 
Revolutie de inkomensongelijkheid op het platteland 
sterk vergroot . Alleen de rijkere boeren en landeige
naren konden zich de toepassing van nieuwe land
bouwtechnieken veroorloven. Kleinere boeren 
moesten zich in de schulden steken en kwamen veelal 
in nog armoedigere omstandigheden te verkeren. 19 

Op het platteland is hierdoor een grote groep landlo
ze boerenfamilies ontstaan , waardoor ook het aantal 
economisch actieve vrouwen sterk is verminderd. 
Het vinden van andere bronnen van inkomsten op het 
platteland is niet eenvoudig. Integendeel, ook de 
huisnijverheid, een belangrijke bron van inkomsten 
voor vrouwen, krijgt het steeds moeilijker. Verande
rende consumptiepatronen tasten de produktie van 
traditionele nijverheidsprodukten aan: cola vervangt 
plaatselijk gefabriceerde drankjes, spijkerbroeken 
komen in de plaats van zelfgemaakte kleding. De 
markten van landen als Mexico , Brazilië en Indonesië 
worden overstroomd met goedkope consumptiegoe
deren via import vanuit het buitenland en een 
groeiend aantal moderne industrieën in de Derde 
Wereld zelf. Het gevolg is een moordende concurren
tie die uiteindelijk meestal ten koste gaat van de pro
dukten en dus ook van de werkgelegenheid in de tra
ditionele nijverheid .2o Vanwege de uitzichtsloze si
tuatie op het platteland gaan dagelijks steeds meer 
vrouwen op weg naar de stad in de hoop daar een be
ter bestaan te kunnen opbouwen. In Latijns-Amerika 
is die trek van vooral jonge vrouwen naar de steden al 
een tijd aan de gang. De rol van vrouwen in de land
bouw is hier relatief gering. Hier werd bovendien al in 
de jaren vijftig onder invloed van de zogeheten im
portsubstitutie industrialisatie een groot deel van de 
huisnijverheid teniet gedaan , zodat het voor arme 
boerenfamilies economisch gezien voordeliger is 
dochters naar de stad te laten gaan , omdat er dan 
minder monden te voeden zijn . De laatste jaren zien 
we dit verschijnsel echter ook steeds meer in Azië en 
zelfs in Afrika . In de steden zijn de mogelijkheden 
voor vrouwen in de moderne sector gering. Bij ge
schooid en leidinggevend personeel geven werkge
vers de voorkeur aan mannelijke werknemers die 
vaak toch al een hoger opleidingsniveau hebben. 21 

Toch zijn er bedrijven die profiteren van dit groeiend 
aanbod van vrouwen die op zoek zijn naar betaald 
werk . Veelal zijn dit bedrijven uit de geïndustriali
seerde landen die de arbeidsintensieve delen van de 
produktie naar de Derde Wereld verplaatsen. Deze 
voornamelijk op de export gerichte industrieën (tex
tiel , elektronica) zijn meestal geconcentreerd in be
paalde centra zoals de vrijhandelszones. Het perso
neelsbeleid van deze ondernemingen is erop gericht 
vooral jonge vrouwelijke werknemers aan te trek
ken. Dit in de eerste plaats vanwege het lage loonpeil , 
maar vooral omdat aangenomen wordt dat vrouwen 
niet zo snel in verzet zullen komen tegen slechte 
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werkomstandigheden. En deze zijn vaak heel erg 
slecht. 22 Regeringen van Derde Wereldlanden die in
dustrialisatie beschouwen als hèt middel om een ein
de te maken aan problemen van armoede en groei, 
adverteren zelfs met vrouwen om zo buitenlandse in
vesteerders ertoe over te halen zich in hun land te ves
tigen. Zo wordt in een officiële investeringsbrochure 
van de Singaporese overheid in lyrische bewoordin
gen gesproken over de toewijding en de ijver van de 
oosterse vrouwen met name over haar snelle vinger
tjes die haar geschikt maken voor het monteren van 
allerlei kleine apparaatjes. 23 

Ongeacht de fase van economische ontwikkeling 
waarin een land verkeert zijn vrouwelijke indus
triearbeiders altijd te vinden in de laagst gekwalifi
ceerde sectoren van de arbeidsmarkt met de laagste 
lonen. Het zijn conjunctuurgevoelige, arbeidsinten
sieve bedrijfstakken met een laag technologisch peil , 
slechte arbeidsvoorwaarden en weinig zekerheid 
over behoud van werkgelegenheid. ·Vergeleken met 
mannen hebben vrouwen op de arbeidsmarkt een 
minder sterke positie . Ze beschikken over minder 
mogelijkheden , bekleden meestal laag gewaardeerde 
functies en ontvangen minder loon dan mannen. 24 

Als rechtvaardiging voor die lage lonen wordt vaak 
gewezen op het vermeende feit dat vrouwen eigenlijk 
geen inkomen nodig hebben ; haar loont dient ter aan
vulling van dat van de man. Er wordt dan echter to
taal voorbijgegaan aan de omstandigheid dat grote 
aantallen vrouwen alleen , met geen of nauwelijks 
mannelijke steun , verantwoordelijk zijn voor het le
vensonderhoud van haarzelf en haar kinderen. Het 
percentage vrouwelijke kostwinners wordt over de 
gehele wereld geschat op meer dan veertig procent. 25 

En veel (getrouwde) vrouwen kunnen morgen ook 
kostwinner zijn . Veel vrouwen komen uiteindelijk te
recht in de zogeheten informele sector. Bittere nood
zaak onderwerpt een groot aantal van haar aan sek
suele uitbuiting door prostitutie. 

Integratie van vrouwen in ontwikkeling 
Bovenstaande ontwikkeling heeft, hoewel al eerder 
bekend, vooral sinds 1975, het Internationaal Jaar 
van de vrouw, de aandacht getrokken . Er wordt op 
allerlei conferenties en in vele publikaties gepleit 
voor 'integratie van vrouwen in ontwikkeling' en er 
wordt zelfs gesteld dat ontwikkeling van vrouwen af
hangt .26 In veel opzichten is het tot nu toe bij die 
woorden gebleven. Integratie van vrouwen blijkt in 
de praktijk veelal neer te komen op speciale vrou
wenprojecten gecentreerd rond thema's die kunnen 
worden samengevat onder de term 'home econo
mies': opvoeding, naaien , koken en hygiëne. Niet al
leen dwingen dergelijke projecten vrouwen in een be
paalde rol, ze vormen bovendien vaak een excuus om 
vrouwen van andere 'echte' projecten uit te sluiten . 27 

Toch is er in de jaren zeventig wel het een en ander 
gebeurd. De Verenigde Naties hebben een speciaal 
vrouwenfonds opgericht en binnen internationale 
hulporganisaties zijn 'vrouwenwerkers' aangesteld. 
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 
kent sinds een aantal jaren een 'coördinator Interna-
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tionale vrouwenzaken ' en ook verschillende particu
liere hulporganisaties hebben nu speciale medewer
kers voor het 'vrouwenwerk' . Blijkens een artikel in 
Onze Wereld zijn er al veel veranderingen ten goede 
te bespeuren , hoewel het 'een lange weg met veel dis
cussies, praten en overtuigen' blijft. 28 Het is nodig op 
deze weg voort te gaan en te zorgen dat met de huidi
ge economische crisis, de aandacht voor vrouwen en 
ontwikkeling niet weer wegebt onder de druk van wat 
dringender problemen heten te zijn. Aandacht voor 
vrouwen in ontwikkeling is echter geen luxe , maar 
dringende noodzaak. ' .... meer aandacht in het ont
wikkelingsbeleid voor de bijdrage van v,:ouwen (kan) 
een goede voortgang van het proces van sociale en eco
nomische ontwikkeling bevorderen en (is) zeker op de 
wat langere termijn dus niet alleen in het belang van 
vrouwen zelf, maar van de gehele samenleving en dus 
ook van mannen'. 29 

Hiervoor is duidelijk gemaakt dat arbeid van vrou
wen niet meegeteld wordt , onzichtbaar is . De drin
gende opdracht die eruit volgt is dat het vele werk dat 
vrouwen verrichten , zichtbaar wordt gemaakt . Met 
behulp daarvan kan duidelijk worden gemaakt dat 
het teveel aan werk dat vrouwen in veel gevallen heb
ben een rem op de ontwikkeling vormt. Het zichtbaar 
maken van vrouwenarbeid is een noodzakelijke voor
waarde om te kunnen vaststellen wat zowel in de ont
wikkelingsstrategie (macro-niveau) als in de ontwik
kelingssamenwerking (micro-niveau) moet worden 
veranderd om de vrouw te integreren in de welvaarts
ontwikkeling van de Derde Wereld. Op macro-ni
veau zou dit onder meer inhouden dat het huidige sys
teem om het bruto nationaal produkt te berekenen en 
arbeidsstatistieken te verzamelen sterk veranderd 
moet worden . Ook zou , vooral in Afrika , ernst ge
maakt moeten worden met de ontwikkeling van de 
kleinschalige , voedselproducerende landbouw. 
Want , hoewel hier al van verschillende kanten (onder 
meer door de Wereldbank30) , voor is gepleit , laat de 
uitvoering hiervan nog steeds op zich wachten. Bin
nenlandse veranderingen en méér financiële en tech
nische steun vanuit de rijke landen zijn hiervoor 
noodzakelijk. 31 

Zowel op macro- als op micro-niveau moet steeds 
worden nagegaan welk effect er van bepaald beleid 
uitgaat op het leven van mensen , dus op mannen èn 
vrouwen . Maatregelen mogen enerzijds niet tot ge
volg hebben dat vrouwen de mogelijkheid om een 
zelfstandig bestaan op te bouwen wordt ontnomen. 
Anderzijds hebben ook maatregelen die de werklast 
van vrouwen alleen maar verzwaren weinig zin , als 
niet tegelijk wordt aangegeven hoe de traditionele ta
ken van vrouwen kunnen worden verlicht. 32 

Voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid houdt het 
bovenstaande in dat , veel meer dan nu het geval is , bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij particu
liere hulporganisaties het besef moet groeien dat aan
dacht voor vrouwen noodzakelijk is . Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de 'vrouwen problematiek' een geïn
tegreerd onderdeel moet zijn van opleidingen op dit 
terrein. Het klinkt obligaat , maar zo bezien zal ook 
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het aantal vrouwen dat beleidsfuncties bekleedt of 
dat naar ontwikkelingslanden wordt uitgezonden, 
moeten toenemen. 
Een andere kwestie is dat vrouwen in de Derde We
reld het recht toekomt hun wensen kenbaar te ma
ken. Dit vereist een actieve opstelling van ontwikke
lingsorganisaties. Het aannemen van een afwachten
de houding impliceert dat men weinig inzicht heeft in 
bestaande machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen en ook belangentegenstellingen niet onder
kent. Daar vrouwen zowel in Nederland als in de 
Derde Wereld nogal eens afwezig zijn in besluitvor
mingsorganen worden haar belangen daar nauwelijks 
behartigd. Eén manier om daaraan tegemoet te ko
men zou bijvoorbeeld kunnen zijn te bepalen dat bij 
toewijzing van beurzen minstens 25 procent bestemd 
is voor vrouwen of dat minstens 25 procent van de 
deelnemers aan een bepaald project vrouw moet zijn. 
Om te weten te komen wat vrouwen daar werkelijk 
willen, zijn contacten nodig met vrouwenorganisaties 
en vrouwen bureaus. Tenslotte zouden vrouwenorga
nisaties als bijvoorbeeld de Rooie Vrouwen contact 
kunnen leggen met vrouwenorganisaties in de Derde 
Wereld . Er kunnen dan ervaringen uitgewisseld wor
den en men zou elkaar op verschillende mam eren 
kunnen ondersteunen. 
Westerse vrouwen krijgen in dit verband vaak het 
verwijt te horen dat ze proberen feministische nor
men op te leggen aan vrouwen daar. Zij die dat zeg
gen gaan daarbij voorbij aan het feit dat westerse 
mannen al eeuwenlang bezig zijn hun waarden en 
normen aan de Derde Wereld op te leggen. Volgens 
José van Hussen is het een wijdverbreid misverstand 
dat de ontwikkeling van vrouwen het opleggen van 
westerse feministische ideeën inhoudt. De gedachte al
leen al is voor ( .. ) vrouwen een belediging . .. Ontwik
kelingssamenwerking met (..) vrouwen is dus niet het 
opleggen van westers feminisme, maar geeft (..) vrou
wen zelf de mogelijkheid te bepalen op welke wijze en 
in welk tempo zij veranderingen in hun ondergeschikte 
positie in de maatschappij en in hun familie willen be
werkstelligen'.33 De overeenkomsten tussen vrouwen 
hier en vrouwen daar zijn bovendien groter dan veel 
westerse mannen vaak doen geloven. 
Opkomen voor de belangen van vrouwen betekent in 
allerlei organisaties (internationaal, nationaal en par
ticulier) ingaan tegen het bestaande beleid. Daarvoor 
is politieke druk nodig. Deze is noodzakelijk om er
voor te zorgen dat de Nederlandse regering in toene
mende mate aandacht schenkt aan de 'vrouwenpro
blematiek' , zodat zij er op haar beurt weer voor kan 
zorgen dat dit ook in internationale organisaties ge
beurt. Om die politieke druk te kunnen uitoefenen is 
het van belang dat meer mensen, vooral meer vrou
wen met inzicht in emancipatievraagstukken naar vo
ren komen . En dat vrouwen komen te zitten op alle 
niveaus waar beslissingen worden genomen. 

Mensen hebben recht op een menswaardig bestaan. 
Het gaat daarbij om de vervulling van materiële 
(voedsel , kleding, huisvesting , enz.) en immateriële 
(mogelijkheid om - binnen de grenzen van een de-

mocratische samenleving - op grond van eigen wen
sen, ideeën en mogelijkheden bepaalde keuzen te 
doen) voorwaarden. Mannen en vrouwen is en wordt 
hierin vaak onrecht aangedaan , maar vrouwen heb
ben over het algemeen vaak nóg minder keus. Eman
cipatie van vrouwen hier en van vrouwen daar staan 
dan ook niet los van elkaar. Kiezen voor een eerJi jker 
verdeling in de wereld houdt ook in kiezen voor een 
eerlijker verdeling tussen mannen en vrouwen; opdat 
beide als gelijkwaardigen worden meegeteld en ge
waardeerd. 
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Problemen der partij democratie 

Menigeen in de Partij van de Arbeid acht zichzelf lid van een der meest democratische partijen in Nederland, zo 
niet dé meest democratische. Daar is ook veel voor te zeggen. Het is de historische functie van de sociaal-demo
cratie de arbeidersklasse en 'de onderkant van de samenleving' in brede zin een stem te geven; zij streeft er zo
doende naar materiële inhoud te geven aan de idee dat in een democratie in beginsel ieder mens even veel te zeggen 
moet hebben over de publieke gang van zaken. Deze gedachte weerspiegelt zich ook in de wijze waarop de 
besluitvorming binnen de Partij van de Arbeid zelf is georganiseerd; immers de partij wil in haar optreden en 
organisatie een voorafschaduwing zijn van het soort samenleving waarnaar zij zegt te streven. Dat betekent uiter
aard niet dat over de meest ideale vorm van democratie in de Partij van de Arbeid de meningen steeds eensluidend 
zijn. Dat geldt voor de externe, noch de interne democratie. Zo heeft met de opkomst van Nieuw Links de heer
sende partijopvatting over de gewenste organisatie van zeggenschap en besluitvorming in de partij zelf (en trou
wens ook in de wereld erbuiten) een tamelijk drastische wijziging ondergaan. Kort samengevat: binnen enkele 
jaren werd democratie als 'gedelegeerd vertrouwen' vervangen door 'georganiseerd wantrouwen' en de organisa
tiekenmerken van de representatieve democratie werden ingeruild voor die der 'participatie-democratie'. 
De bedoeling met dit alles was niet anders dan goed: de besluitvorming in de partij moest doorzichtiger worden en 
de zeggenschap van de leden sterk vergroot. Nu, zo'n vijftien jaar later, moet worden geconstateerd dat het niet 
alles goud is wat er blinkt in de interne partijdemocratie. 
Gerard Heyne den Bak, oud-secretaris van de PvdA, heeft voor de Wiardi Beckman Stichting in een rapport de 
erfenis van Nieuw Links tegen het licht heeft gehouden. (Gerard Heyne den Bak: Democratie in Problemen. 
Participatie en besluitvorming in de PvdA. WBS-cahiers, Kluwer, Deventer, 1982. 124 blz. Prijs f 24,50). 
Zijn bevinding: op menig punt is de interne partijdemocratie voor herziening en reparatie vatbaar, niet zozeer om 
weer terug te keren naar het verleden, maar om de kloof tussen leer en leven te verkleinen en om een houdbaar 
compromis tussen het( extern) doelmatig en het (intern) democratischfunctioneren van de partij te zoeken. Heyne 
den Baks pleidooi verdient het om door de partij serieus genomen te worden. Om die reden organiseert de Wiardi 
Beckman Stichting op zaterdag 28 mei een conferentie over dit onderwerp, waar ieder die de partijdemocratie ter 
harte gaat welkom is. 
Onderstaande bijdragen, een uitvoerige bespreking van het rapport Democratie in Problemen door partijbe
stuurslid Wil/em van de Zandschulp en een reeks positief-kritische kanttekeningen van de hand van Maarten 
Wolsink, bestuurder van het PvdA-gewest Amsterdam, vormen de eerste aanzetten tot deze belangrijke discussie. 

Kloof tussen partijkader en achterban versmallen 
De Partij van de Arbeid is in haar huidige structuur 
sterk gestempeld door de vernieuwings- en democra
tiseringsbeweging van het eind van de jaren zestig en 
het begin van de jaren zeventig. Sinds enkele jaren is 
er binnen de PvdA een bezinning op de resultaten er
van gaande. Sommige vroegere hemelbestormers van 
Nieuw Links, kortstondig als 'nieuwe realisten' aan
geduid, spreken thans met enig dédain over basisme 
en belangengroependemocratie en appelleren graag 
aan het gezonde verstand van de kiezers achter het 
kader. Emancipatiebewegingen van iets later datum 
dan Nieuw Links, het feminisme voorop, kritiseren 
de mannetjesmakerij, carrièrezucht en verbalistische 
vergadercultuur in de PvdA. 

Herbezinning op partijtaken , partij structuur en wijze 
van besluitvorming spreekt ook uit een reeks rappor
ten van de laatste jaren: Partij, parlement, activisme 
(1978), Rapport van de commissie meerjarenramin
gen en partijorganisatie (MEP-rapport, 1979), Rap-

port van de commissie interne partijdemocratie (1980) 
en Beleidsnota partijbestuur (1981): 
Als voorlopige afronding in deze reeks verscheen in 
december 1982 het WBS-cahier Democratie in pro
blemen. Participatie en besluitvorming in de PvdA. 
De auteur, Gerard Heyne den Bak, was van 1973-'79 
secretaris van de PvdA en daarna gewoon lid van het 
PvdA-bestuur. Zijn probleemstelling ligt in de span
ning tussen organisatie en zeggenschap of anders ge
zegd tussen het doelmatig en het democratisch func
tioneren van de PvdA. Hij plaatst daarbij Bongers' 
Problemen van de democratie (1934) en de Nieuw 
Links-brochure Een partij om mee te werken (1967) 
tegenover elkaar. 
Bonger legde de nadruk op organisatiebegrippen als 
vertrouwen ('democratie is gedelegeerd vertrou
wen'), selectie ('de democratie zal selectionistisch 
zijn of zij zal niet zijn'), kwaliteit en continuïteit. In 
de Nieuw Links-brochure worden andere uitgangs
punten voor de partijstructuur geformuleerd: directe 
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deelname van de leden aan de besluitvorming, per
manente doorstroming van ideeën en personen, con
trole op de partijleiding en openheid van partijstruc
tuur. Bonger werd hierbij vrijwel op zijn kop gezet: 
democratie als 'gedelegeerd vertrouwen' werd ver
vangen door 'georganiseerd wantrouwen' en de orga
nisatiekenmerken van de representatieve democratie 
werden ingeruild tegen die van de participatiedemo
cratie. De traditionele taken van de politieke partij 
werden daarbij verzwaard. De verkiezingsprogram
ma's werden gedetailleerder en de bemoeienis van de 
partijorganisatie met haar parlementaire fracties ver
stevigd, soms tot en met het mee-onderhandelen over 
collegeprogram en -samenstelling. Dank zij de pro
clamatie van de 'actiepartij' werd van de actieve par
tijleden verder gevoeligheid voor de thema's van 
nieuwe sociale bewegingen verwacht en medewer
king aan acties. Mede via gereactiveerde (Rooie 
Vrouwen) of nieuwe categorale en functionele groe
pen werden de thema's van de nieuwe en oude sociale 
bewegingen verder de partij binnengehaald. De af
wegings- en integratiefunctie van de partij in pro
gramma's en beleid werd daardoor een moeizamer 
aangelegenheid. De opschroeving van de participa
tienorm kreeg in enkele jaren haar beslag. Van een 
stapsgewijze vergroting van de participatie, met over
zienbare taken en heldere procedures, begeleid door 
een uitgekiend scholingsprogramma, was geen spra
ke. 
Van de vergrote zeggenschap profiteerden het meest 
de leden met een hogere , vaak academische, oplei
ding en met een baan die enige speelruimte in tijdsbe
steding toeliet. Een sterk verbalisme ging domineren, 
evenals een overtrokken geloof dat politiek gewicht 
en koers van de partij vooral tot uiting komen in mo
ties en amendementen. De interne partij democratie 
werd groter, maar ook bureaucratischer en neerge
slagen in uitdijende reglementen en procedurevast
stellingen. Leden die minder bedreven waren in deze 
'verschriftelijking' van menings- en besluitvorming 
haakten af. De vraag hoe representatief het actieve 
ledenbestand en kader voor het totale ledenbestand 
en het electoraat zijn , is daardoor nijpender gewor
den. Voor een partij die vooral de spreekbuis wil zijn 
van de lager betaalden en hen ook bij de besluitvor
ming wil betrekken , is dat een zorgelijke ontwikke
ling. Reeds op afdelingsniveau doet zich deze selectie 
van actieve leden en kader voor en dat plant zich 
voort naar andere niveaus. Actieve leden en kader 
hebben wel een grotere greep op de partijleiding ge
kregen, maar het aantal actieve leden is niet toegeno
men. Het benadert hooguit de tien procent van het 
ledental. De vergrote zeggenschap wordt vaak als rol
lenspelopgevoerd. De lagere organen stellen eisen 
aan het (naast-) hogere orgaan, zonder zich vanaf het 
begin medeverantwoordelijk te weten voor de uit
voering van de besluiten. Iets overvragen behoort tot 
het onderhandelingsmodel tussen de verschillende 
niveaus in de partij. Het tijdsbeslag van de partij op 
het kader is nogal fors . De verhoging van de partici
patienorm leidt tot verminderde participatieduur
zaamheid. Het lagere en middenkader bestaat vooral 
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uit snel doorstromende generaties van dertigers met 
een goede opleiding. Ervaring gaat zo verloren, het 
collectieve geheugen van de partij is klein en het wiel 
moet steeds opnieuw worden uitgevonden . Overbe
lasting maakt een combinatie van activiteiten in de 
partij en in andere maatschappelijke organisaties 
(bijvoorbeeld de vakbeweging) tot een zaak van al
leen de zeer sterken. Ervaring vanuit andere maat
schappelijke organisaties wordt te weinig de partij 
binnengebracht. Mede daardoor maakt de partijcul
tuur een sterk naar binnen gerichte indruk. 
De te plotselinge overgang van de organisatiebegin
selen van de representatieve democratie naar die van 
de participatiedemocratie liet weinig ruimte voor een 
leerproces. Gemakkelijk werd de participatieideolo
gie instrument van de interne machtsstrijd en dek
mantel en springplank voor persoonlijke carrière. De 
sfeer in de PvdA kreeg daarbij afstotende trekken . 
Op deze wijze beschrijft Heyne den Bak de schaduw
kanten en onvoorziene gevolgen van de interne par
tijdemocratisering. In deze ingedikte samenvatting 
springen ze iets scherper naar voren dan in zijn uit
voerige uiteenzetting die meer nuanceringen bevat. 

Gewetensvolle analyse 
Toch is Heyne den Bak geen plotselinge bekeerling 
met heimwee naar de tijden van weleer. Hij erkent 
participatie als waarde op zichzelf, die ook een op
voedkundige functie heeft en overeenkomt met het 
mens- en maatschappijbeeld van democratisch links. 
Terugblikkend concludeert hij dat het participatie
model te onverhoeds is losgelaten op een organisatie 
die daarop niet voorbereid was . Er werd te weinig re
kening gehouden met de specifieke kenmerken van 
de partijorganisatie (de partij moet opereren in een 
'vijandige omgeving', de grootte en complexiteit stel
len grenzen aan de mate van participatie). 
Hij formuleert zijn doelstelling tenslotte bescheiden: 
de kloof tussen leer en leven verkleinen, zoeken naar 
een houdbaar compromis tussen het (extern) doelma
tig en het (intern) democratisch functioneren van de 
partij. Participatie moet opnieuw nagestreefd wor
den, nu als leerproces aan de hand van een duidelijke 
doelformulering en heldere procedures . Het partici
patiemodel behoeft voorts enige bijstelling, waarbij 
enkele elementen uit het model van de representatie
ve democratie (delegatie van taken , selectie) aan een 
herwaardering toe zijn . De niet waar te maken inter-' 
pretatie van participatie als plicht van de afdelings
vergadering om zich met alles bezig te houden , kan 
soms beter vervangen worden door delegatie van ta
ken met democratische controle. 
In zijn laatste hoofdstuk doet Heyne den Bak enkele 
aanbevelingen . Ik noem de voornaamste: enige re
ductie van het aantal 'verplichte nummers' voor de af
deling; de overweging van een partij referendum 
(maar slechts via de afdelingsvergadering); een jaar
lijks congres met gelijktijdige terugdringing van de 
politieke rol van de partijraad; een kandidaatstel
lingsprocedure voor de Staten-Generaal , waarbij er 
meer ruimte ontstaat voor een landelijke totale afwe
ging en een voorlichtingsbeleid dat meer op het gewo-
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ne lid en minder op het kader is afgestemd (maande
lijkse ledenkrant) . 
Heyne den Bak heeft in deze publikatie een gewe
tensvolle poging ondernomen om de resultaten van 
de democratiserings- en vernieuwingsbeweging in de 
PvdA in kaart te brengen, zowel de positieve als de 
negatieve , de bedoelde en de onbedoelde . Het boek 
mist de renegatentoon van de in zijn verwachtingen 
bedrogen idealist . Er is evenmin sprake van de 
krampachtigheid van de oud-strijder voor democrati
sering die slechts verworvenheden wil koesteren en 
schaduwzijden toeschrijft aan gebrek aan inzet van 
anderen . Kenmerkend voor zijn benadering is de be
reidheid om de door hem beleden idealen opnieuw te 
toetsen aan de praktijk. Meestal loopt dat uit op een 
bescheidener herformulering van die idealen . Hij is 
niet de nieuwe regent die participatie reduceert tot 
een instrument van machtsuitoefening, maar waar
deert participatie als waarde op zichzelf. Tegelijker
tijd onthult hij het 'klasse-aspect' dat in de sociale sa
menstelling van de partij gemakkelijk opgetreden is 
bij een snelle en onvoorbereide verhoging van de par
ticipatienorm. Zijn nuchtere , analytische demystifi
catie van te hoog opgevoerde pretenties is een van de 
nuttige functies van dit boek. De bekwame samenvat
ting van eerdere rapporten is een andere functie, 
vooral voor hen die wat gemist hebben. Zijn pleidooi 
voor een stapsgewijze opbouw van participatie is al
leszins redelijk en verdient nadere uitwerking, bij
voorbeeld in trainings- en scholingsprogramma's 
voor afdelingsbestuurders . 

Elite 
Een beperking die de auteur zich heeft opgelegd , be
treur ik zeer. De PvdA wordt in dit boek vooral be
studeerd als een geïsoleerd maatschappelijk feno
meen. Pas het voorlaatste hoofdstuk bevat een para
graafje 'maatschappelijke en politieke achtergron
den '. Dat beslaat ruim twee bladzijden van de 121 die 
het boek telt. Het bevat niet meer dan enkele termen: 
ontzuiling; opkomst van nieuwe middengroepen , ac
tiegroepen en feminisme; bureaucratisering en pro
fessionalisering en tenslotte het afnemend vertrou
wen in de overheid als probleem oplosser en planner. 
Die verschijnselen hebben de PvdA niet onberoerd 
gelaten , verzucht hij daarbij . De vraag wordt niet ge
steld in hoeverre deze verschijnselen specifiek de Ne
derlandse PvdA treffen, dan wel ook andere Neder
landse politieke partijen en maatschappelijke organi
saties, dan wel een heel specifieke uitwerking hebben 
op de uit de arbeidersbeweging voortgekomen par
tijen , ook in andere landen van West-Europa, met 
een vergelijkbare maatschappelijke ontwikkeling. 
Een antwoord op die vraag zou meer onderzoek vra
gen en het kader van deze studie te buiten gaan. Maar 
een iets uitvoeriger analyse van de maatschappelijke 
ontwikkeling en enige bestudering van buitenlandse 
gegevens zou wel een begin van een antwoord kun
nen opleveren . Het bijna verwaarlozen van de maat
schappelijke context wreekt zich het meest in de be
schouwing over de PvdA als elitepartij . Heyne den 
Bak kiest onomwonden voor de PvdA als massapartij 

en spreekt misprijzend over het elite karakter van de 
huidige PvdA. Ik deel zijn voorkeur voor een massa
partij. Zijn betoog over het elitekarakter van de 
PvdA vind ik echter te ongedifferentieerd en te emo
tioneel gekleurd . Als hij elders stelt dat het begrip 
'macht' niet in de taboesfeer gedrukt moet worden en 
ook delegatie van bevoegdheden en de gedeeltelijke 
onvermijdbaarheid van specialismen nuchter onder 
ogen gezien moeten worden , wil ik die benadering 
graag uitstrekken tot het begrip 'elite' . Heyne den 
Bak koppelt macht en delegatie terecht aan afbake
ning van bevoegdheden en verantwoordingsplicht. 
Op een analoge wijze kan men ook het begrip 'elite' 
benaderen en - waar dit problematisch functioneert 
- haar oplossingen zoeken . Hij definieert het begrip 
elite niet , maar leidt het af uit de indicatoren oplei
ding , sociaal-economische status en inkomen. Die 
liggen bij het actieve ledenbestand en afdelingskader 
al hoger dan bij een doorsnede van het ledenbestand 
en in verhevigde mate hoger dan bij het electoraat. Ik 
ben graag de laatste om de problemen die hieruit 
voortvloeien , weg te redeneren . Toch passen bij deze 
discussie eerst enkele relativerende opmerkingen. 
Heyne den Bak meent dat het PvdA-kader te weinig 
historisch besef heeft. Hier slaat dit argument op 
hemzelf terug. De sociaal-democratische beweging is 
steeds een bondgenoot geweest van intellectuelen en 
de geschoolde en georganiseerde arbeidersklasse . 
Over de problematische relatie arbeiders-intellectue
len is al tachtig jaar nagedacht en gepubliceerd. De 
SDAP (gedurende vele jaren schoolmeesters- , domi
nees- en advocaten partij genoemd) kreeg haar mas
sakarakter vooral door een nauwe samenwerking met 
het NVV. De 'Rooie Familie' functioneerde mede 
om de problemen van elitevorming iets te verzachten . 
De beweging kende drie poten , schematisch gezegd: 
de partij voor de politieke strijd , de vakbeweging 
voor de sociaal-economische strijd en de culturele 
poot (AJe, Nivon , Vara , l:Iet Volk , enz.) voor pro
paganda , scholing en bewustwording. Die drie poten 
te zamen gaven de beweging haar massakarakter. 
Het uiteenvallen van de Rooie Familie heeft de pro
blemen rond elitevorming waarschijnlijk verscherpt. 
Het lagere en middenkader van de PvdA voor de op
komst van Nieuw Links bestond, naar mijn indruk, 
inderdaad voor een veel kleiner deel uit academisch 
gevormden , maar eveneens slechts voor een klein 
deel uit bedrijfsarbeiders. De toonaangevende groep 
werd gevormd door middelbare ambtenaren , perso
neelsfunctionarissen , onderwijzers en boekhouders . 
De huidige oververtegenwoordiging van academici is 
mede het gevolg van de politiek geëngageerde stu
dentenbeweging uit de periode 1965-'75 . Die over
vertegenwoordiging heeft ook te maken met het rela
tieve succes van de sociaal-democratische invloed op 
het onderwijsbeleid: het huidige hoger geschoolde 
kader bestaat ten dele uit kinderen van die vakbonds
bestuurders , personeelschefs , onderwijzers en 
beambten van een generatie terug . 
Hoewel de kloof tussen kader en achterban (hier ge
meten naar opleiding, status en inkomen) zeker te 
denken geeft , hoeft dat niet per definitie het centrale 
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probleem te vormen. De vraag of het PvdA-kader als 
elite de stem van de zoveel lager opgeleide en betaal
de achterban adequaat kan vertolken, wordt mede 
bepaald door de sociale afkomst van dat kader, de 
wijze waarop het jeugdervaringen heeft verwerkt en 
de vraag of het in beroepsuitoefening, woonbuurt of 
vrije tijdsbesteding geconfronteerd wordt met de no
den en aspiratiès van arbeiders, arbeidersvrouwen en 
degenen die uit het arbeidsproces gestoten worden of 
er niet eens toegelaten. Het is daarbij nodig het elite
karakter van de PvdA nader te onderzoeken. Als die 
elite vooral zou bestaan uit vakbondsbestuurders, so
ciale rechtshulpverleners en uit geëngageerde leer
krachten van basisscholen in arbeidersbuurten, lager 
beroepsonderwijs en moeder-Mavo's, is de kans dat 
de stem van de doelgroepen tijdig doorklinkt groter, 
dan wanneer de spraakmakende gemeente in de 
PvdA vooral te vinden is bij hogere ambtenaren, 
functionarissen van welzijnskoepels of wetenschap
pelijk medewerkers aan de universiteit. En voor wie 
mocht menen dat ik de beroepsuitoefening nu als be
palende factor ga opvoeren, haast ik me te zeggen dat 
de 'subjectieve factor' soms meer gewicht in de schaal 
legt dan welk interessant statistisch gegeven ook. 

Nogmaals, ik deel Heyne den Baks zorg. Juist daar
om heb ik behoefte aan verder onderzoek, ook over 
de attitude en oriëntatie van het PvdA-kader. Meer 
gegevens zijn nodig om knelpunten goed in kaart te 
brengen en naar oplossingen te zoeken. Een vraag 
daarbij is of we in eerste aanleg op zoek moeten gaan 
naar nieuwe, minder hoog opgeleide en lager betaal
de, actieve leden of naar een betere scholing en vor
ming en een andere oriëntatie van het thans voorradi
ge actieve ledenbestand, met meer aandacht voor de 
sociaal-economische problematiek en de geschiede
nis van de arbeidersbeweging. 
Ten tweede is het noodzakelijk om de relatie partij
vakbeweging opnieuw te doordenken. Naar mijn me
ning is de band losser geworden dan voor beide wen
selijk is . Opmerkelijk is dat aan de toppen van beide 
organisaties meer contacten bestaan dan aan de basis . 
Ook de contacten van de partij-afdelingen met bij
voorbeeld de nog vrij prille organisaties van buiten
landse arbeiders/vrouwen en met organisaties van 
uitkeringsgerechtigden zijn te schaars ontwikkeld. 
Aan het betoog van Heyne den Bak over het eliteka
rakter van de PvdA wil ik nog een nieuw problema
tisch aspect toevoegen: de relatieve oververtegen
woordiging van werkers in de overheidssector en 
door de overheid gesubsidieerde sectoren. Mijn in
druk dat het hier om een onevenredig hoog percenta
ge gaat, wordt geschraagd door de cijfers die het 
MEP-rapport geeft over vakbondslidmaatschappen. 
Van de vakbondsleden binnen de PvdA is 32 procent 
lid van de ABVA, vijftien procent van de Industrie
bond, twaalf procent van de ABOP en elf procent van 
de Dienstenbonden. Aannemende dat vrijwel alle 
ABV A- en ABOP-leden en een deel van de leden van 
de Dienstenbonden (omroep, ziekenfondsen, be
drijfsverenigingen) werkzaam zijn in sectoren die di
rect of indirect afhankelijk zijn van het overheidsbe-

26 

leid, zal dat aandeel wellicht de helft van de beroeps
matig actieve PvdA-leden uitmaken. Die veronder
stelling roept meteen twee problemen op: 
1. De afhankelijkheid van de overheid als werkgever 
of subsidiegever bemoeilijkt een onbevangen oordeel 
over de verscherpte prioriteitskeus van de overheid 
bij een stagnerende of inkrimpende economie ; 
2. Het kaderlid dat als stadhuisambtenaar of wel
zijnswerker werkzaam is en tegelijk in de partij te
genspel moet bieden aan en controle moet uitoefenen 
op de partijgenoot-wethouder kan de situatie van het 
spreken met twee petten op moeilijk mijden. Bij mijn 
weten hebben de diverse commissies gewijd aan func
tiecumulatie aan dit aspect nog geen aandacht ge
schonken . 

Kritiek 
Deze constateringen leiden ook tot enige kritische 
opmerkingen bij het pleidooi van Heyne den Bak om 
de parlementaire en bestuurlijke taken van de PvdA 
in het partijwerk centraal te stellen. De gevaren van 
de incrowd-sfeer , vrienden- en wederdiensten liggen 
op de loer, zeker in plaatsen waarin de PvdA de do
minerende machtsfactor is . Zijn pleidooi om de func
ties van stemmenmaximalisatie, parlementair en be
stuurlijk werk centraal te stellen en de functies van 
bewustwording en maatschappelijke actie als afgelei
de daarvan te beschouwen , vraagt overigens een na
dere verantwoording. 
Heyne den Bak neemt deze opsomming van functies 
van de PvdA over van de commissie Interne partij de
mocratie , die tot zijn ergernis hierbij geen rangorde 
wil aanbrengen. Hij wil wel een hiërarchie van func
ties vaststellen. Dat mag natuurlijk en ik spits mijn 
oren bij de verantwoording van die keus. Hij leidt de 
door hem voorgestane rangorde 'rechtstreeks' af uit 
de principiële omarming van de parlementaire demo
cratie door de PvdA. Die principiële keus voor parle
mentaire democratie is binnen de PvdA in het geheel 
niet omstreden . Maar het woordje ' rechtstreeks' kan 
de ontbrekende schakel in de redenering niet verhul
len . De principiële keus voor parlementaire demo
cratie als staatsvorm betekent niet minder en niet 
meer dan dat de PvdA haar parlementaire werk se
rieus opvat, het parlement niet alleen beschouwt als 
een middel om haar doelstellingen dichterbij te bren
gen , maar ook als waarde op zichzelf beschouwt en 
verdedigt tegen pogingen tot uitholling en ondermij
ning. 
Dat is heel wat. Het hoeft echter niet noodzakelijker
wijs te betekenen dat de PvdA als vrije maatschappe
lijke organisatie in de eigen partijactiviteiten aan het 
parlementaire werk en wat daarmee samenhangt 
steeds de voornaamste aandacht geeft . De vraag hoe 
de partij haar energie verdeelt over haar verschillen
de taken is vooral afhankelijk van de vraag waar ze in 
een bepaalde fase van maatschappelijke en politieke 
strijd de grootste inzet nodig acht , is met andere 
woorden een kwestie van tactiek en strategie. Het 
aantal parlementszetels zal daarbij een rol spelen en 
de mogelijkheden van coalitievorming, maar ook de 
verwachtingen die men heeft van de actuele moge-
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lijkheden van maatschappelijke hervorming via de 
overheidsorganen. Degenen in de PvdA die gepleit 
hebben voor een minder eenzijdig staatsgerichte en 
een meer maatschappijgerichte oriëntatie van de 
PvdA, leggen meer de nadruk op de fase van maat
schappelijke machtsvorming en opinievorming die 
voorafgaat aan de parlementaire wet- en regelgeving 
en misschien ook wel op de na-parlementaire fase van 
uitvoering en controle vanuit de bevolking op de na
leving van bijvoorbeeld arbeids- en milieuwetgeving. 
Als in het WBS-cahier Partij, parlement, activisme ge
sproken wordt over een zekere relativering van het 
parlementarisme , dan slaat dit niet op de parlemen
taire democratie als norm, maar betreft de relative
ring het feitelijk machtsbereik van het parlement en 
daarmee ook van het parlement als het instrument bij 
uitstek tot maatschappelijke hervormingen. In feite is 
dit het (in de PvdA nog niet uitgekristalliseerde) de
bat over de staatstheorie , wat onder andere te maken 
heeft met de vanouds door de sociaal-democratie ge
constateerde discrepantie tussen de mate van politie
ke democratie (formele gelijkheid) en sociaal-econo
mische democratie (maatschappelijke ongelijkheid) 
en met de onbeheersbaarheid van het overheidsappa
raat . De uitgesproken voorkeur van Heyne den Bak 
voor het centraal stellen van het parlementaire werk 
in de activiteiten van de PvdA berust niet op een 
grondige analyse van de verhouding staat-maatschap
pij en een bijpassende staatstheorie en blijft daarom 
persoonlijk van aard. 

Wat te doen 
Tot slot maak ik nog enkele kanttekeningen bij de 
aanbevelingen in het laatste hoofdstuk , naar Lenin 
'wat te doen' geheten. De aanbevelingen van algeme
ne aard onderschrijf ik in hoofdlijnen , evenals zijn 
aanbevelingen aan de afdelingen . Het voorstel tot 
een jaarlijks congres met gelijktijdige terugdringing 
van de politieke rol van de partijraad vind ik aan
vechtbaar. De kosten in tijdsbeslag en geld van een 
jaarlijks congres wil ik graag afwegen tegen de wens 
van een maandelijkse ledenkrant. 
Waar Heyne den Bakin het algemeen enige herwaar
dering van delegatie , mits democratisch gecontro
leerd , bepleit ter ontlasting van de afdelingen is mij 
niet duidelijk waarom nu juist het gedelegeerdenin~ 
stituut van de partijraad verder ontmanteld moet 
worden . (De belangrijke functie van een oordeel 
over kabinetsdeelname is recentelijk al overgeheveld 
van partijraad naar congres , in dit speciale geval met 
mijn instemming.) 
Ik erken dat de mandatering vooraf en de verant
woording achteraf aan de gewestelijke vergadering 
soms gebrekkig verloopt. Toch is die terugkoppeling 
veel sterker en beter georganiseerd dan in de tijd dat 
ik als partijraadslid - nu ruim tien jaar geleden - de 
avond voor de partijraad in mijn eentje vlammende 
betogen beqacht tegen de voorstellen van het partij
bestuur , als allerindividueelste expressie van een al
lerindividueelste emotie. Zo'n solo-optreden kan te
genwoordig een partijraadslid zich terecht niet meer 
veroor loven . 

Een jaarlijks congres betekent ook dat ingewikkelde 
procedures een sterk beslag leggen op de afdelingen 
en de 'verschriftelijking' van meningen en de woord
kunstenarij van net iets andere formuleringen in de 
amenditis ruim baan krijgen. Heyne den Bak wil de 
amendementen golf indammen door het aantal amen
dementen per afdeling te maximeren tot bijvoorbeeld 
vijf. Ik geloof volstrekt niet in zo'n paardemiddel. Als 
het maximum tevens als minimum wordt opgevat, zit
ten we nog met enkele duizenden amendementen op
gezadeld en wie zucht onder de beperking van een 
maximumaantal vindt snel uitwijkmogelijkheden . 
Een betere aanpak zou zijn als het partijbestuur zelf 
steeds heldere en concrete concept-voorstellen zou 
formuleren (na de resolutie-arbeid mag de hand wel 
in eigen boezem!) en de afdelingen hoofd- en bijza
ken wilde onderscheiden . (Het voorgaande valt -
naar ik vrees - onder de categorie vrome wensen.) 
Een praktische suggestie is , dunkt mij , om de catego
rale en functionele groepen een rechtstreeks amende
ringsrecht toe te kennen, in plaats van via de omweg 
van de afdelingen die daarop dan weer tal van subtie
le varianten aanbrengen . Wie de amendementen
stroom met een paarde middel wil indammen , kan de 
gewestelijke vergadering als voorselectiestadium 
overwegen. Het theoretisch aantal gelijkluidende 
amendementen , dat thans bijna 700 bedraagt, wordt 
daarmee tot zestien gereduceerd. Een mogelijk ern
stig nadeel ligt in de kans dat een minderheidsstand
punt de zeef van het gewest al niet passeert. 

De betekenis van Democratie in problemen ligt voor
al in de ernstige en beredeneerde inventarisatie van 
de voordelen en de knelpunten van de huidige partij
structuur. De aanbevelingen van het laatste hoofd
stuk vind ik minder indrukwekkend . Ik acht ze ten 
dele bruikbaar, maar dan behoeven ze nadere uitwer
king. Ik acht ze ten dele aanvechtbaar. Belangrijker 
is dat de discussie erover v~rder wordt gevoerd . De 
WBS organiseert deze maand een discussiedag over 
deze publikatie. In de partij functioneert een werk
groep Organisatie , die deze zomer met een interim
rapportage hoopt te komen. Ik denk dat het klimaat 
in de PvdA rijp is voor deze discussie . Sommige door 
Heyne den Bak beschreven misstanden zijn naar mijn 
gevoel het dieptepunt gepasseerd. De door hem met 
schaarse aandacht bedeelde inbreng vanuit de vrou
wenbeweging over arbeidsdeling (eventueel tot en 
met duoraadsbanen) en een andere vergadercultuur 
heeft waardevolle kanten die in de discussie een rol 
kunnen spelen. 
Economische crisis , massawerkloosheid en een afne
mend vertrouwen in de staat als alomvattende pro
bleemoplosser zullen het klimaat in de partij beïn
vloeden . Ik weet nog niet precies op welke manier. 
Duidelijk is wel dat we ons de luxe van een naar bin
nen geslagen polarisatie met verziekende twisten 
minder kunnen veroorloven . Wellicht zal het elitair 
geachte kader een beter afgestelde antenne ontwik
kelen voor elementaire arbeid-en-brood-onderwer
pen en daarmee de kloof met de achterban versmal
len. 
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Ook de partijtop treft blaam 

De discussie over het functioneren van de Partij van 
de Arbeid, die na het rapport van de commissie Inter
ne Partij democratie langzaam voortsudderde, is de
cember vorig jaar weer in de belangstelling gekomen 
door een WBS-publikatie van de hand van oud-par
tij secretaris Heyne den Bak. L Gezien de publiciteit 
rond het verschijnen van dit boekje, leek het alsof de 
schrijver er slechts op uit was de klok ver terug te 
draaien. Er werd onder andere teruggegrepen op een 
oudere uitspraak van hem, volgens welke het een ze
gen is dat slechts vijf à tien procent van de PvdA-le
den actief is, daar bij succes met het participatiestre
ven de organisatie van de partij zou vastlopen. 2 Bij 
lezing van het boekje blijkt de aanval op de 'verwor
venheden' van de participatiedemocratie nogal mee 
te vallen. Heyne den Bak wenst een grotere rol voor 
representatie en delegatie in plaats van rechtstreekse 
deelname. Maar tegelijkertijd wil hij een grotere na
druk op de democratische controle (pag. 116) . 
Het lijkt mij zinnig het boekje serieuzer te nemen dan 
velen van plan zijn te doen, omdat het genuanceerder 
is dan uit de publiciteit kon worden opgemaakt. Dat 
wil ook weer niet zeggen dat alle adviezen klakkeloos 
moeten worden opgevolgd, want er zijn zeker kantte
keningen te plaatsen bij veel van wat Heyne den Bak 
beweert. Het boekje is een inventarisatie van proble
men in de partijorganisatie en meningen daarover, 
zonder dat de naar voren geschoven verklaringen al
tijd met elkaar in overeenstemming zijn. De meeste 
betogen over de manco's van het functioneren van de 
PvdA zijn gebaseerd op de constatering dat er aan de 
representativiteit van de partijorganen iets schort. 
Met cijfers kan worden aangetoond, dat er selectie 
plaats vindt op verschillende niveaus. 3 Daarnaast is 
het duidelijk dat de participatiegraad in de PvdA laag 
is. Nu is selectie uiteraard noodzakelijk, het is alleen 
de vraag volgens welke criteria . De kritiek op de hui
dige praktijk is dat bet selectiemechanisme in de par
tij zo werkt, dat er een elitekarakter is ontstaan. 4 Als 
we bij de verklaring hiervan zijn aangeland, worden 
de beschouwingen zeer theoretisch. Heyne den Bak 
zegt ook, dat veel zaken die hij aanvoert niet cijfer
matig en spijkerhard kunnen worden aangetoond, 
maar slechts aannemelijk kunnen worden gemaakt 
(pag. 14). Bepaalde selectiemechanismen kunnen 
echter wel degelijk met enkele cijfers zichtbaar wor
den gemaakt. 

De partij na Nieuw Links 
Zeer terecht legt Heyne den Bak grote nadruk op de 
Nieuw Links-publikatie Een partij om mee te werken 
uit 1967. Het belang van dit werkje was dat het een 
ommekeer in de organisatie van de partij inluidde. 
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Actieve deelneming van leden , controle van verte
genwoordigers, doorstroming van personen en 
ideeën en een open structuur moesten de nieuwe pij
lers van de partijdemocratie worden. Veel van de 
voorstellen uit Een partij om mee te werken werden , 
na bestudering door een commissie die door het con
gres was ingesteld, uitgevoerd . Met een verwijzing 
naar de IJzeren wet van de Oligarchie van R. Michels, 
werd als middel om deze wet te doen verroesten, de 
participatiedemocratie omarmt. 5 

Wat is ervan terechtgekomen? Net als de commissie 
Interne Partijdemocratie oordeelt Heyne den Bak 
overwegend positief: de verworvenheden zijn niet ge
ring, spreiding van macht, controle , programmatisch 
werken, enzovoort. Wanneer er een poging gedaan 
wordt de problemen die desondanks zijn gerezen op 
te lossen, zal ervoor opgepast moeten worden dat de
ze verworvenheden niet worden aangetast. 
Wat zijn dan die problemen? Vooral het er niet in sla
gen meer leden actief te krijgen , de snelle doorstro
ming van het kader en het elitekarakter van het ka
der. Deze zaken zijn deels ook in strijd met de uit
gangspunten voor democratisering die in Een partij 
om mee te werken werden geformuleerd . Het zijn 
vooral problemen met de selectie binnen de partij, 
met gevolgen voor de partijcultuur. 6 

Het pleidooi voor doorstroming was Nieuw Links in
gegeven door de lange zittingsduur van mensen in de 
partijtop en de cumulatie van functies aldaar. Het is 
interessant om te zien hoe het nu met de doorstro
ming staat ten opzichte van de periode vóór Nieuw 
Links . Er zijn wel enkele cijfers bekend, die aange
ven hoe kort de actieve kaderleden gemiddeld lid zijn 
van de partij en hoe kort ze slechts actief zijn. Maar 
een echte vergelijking met de tijd vóór de structurele 
veranderingen wordt nooit gemaakt . 
In de volgende figuur is de snelheid van doorstroming 
goed af te lezen en is duidelijk te zien wat er na het 
optreden van Nieuw Links is veranderd. De figuur 
geeft de gemiddelde duur aan van het lidmaatschap 
van het bestuur van het gewest Amsterdam. 7 Dit is 
een stadsgewest met directe bemoeienis met drie be
stuurslagen en kan dus bij uitstek gezien worden als 
een orgaan waarin actieve kaderleden zitting hebben . 

De zittingsduur is tegenwoordig onmiskenbaar een 
stuk korter dan vóór Nieuw Links. De scherpste da
ling zien we in 1968, toen een aantal Nieuw Links
aanhangers erin slaagde door te dringen tot het be
stuur , ten koste van een aantal oudgedienden. Daar
na treedt er geen stijging op , de curve beweegt zich 
blijvend op een lager niveau . Binnen vier jaar is de 
gemiddelde zittingsduur gezakt tot rond de twee jaar 
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en rond dat getal schommelt hij nu nog. Sinds 1972 is 
er geen sprake van een dalende tendens, klachten dat 
het gebrek aan continuïteit juist de laatste tijd op
treedt lijken ongegrond. Maar dat het verloop hoe 
dan ook zeer groot is , staat vast, zeker als we beden
ken dat het hier om gemiddelden gaat. De cijfers ha
len het weergegeven niveau soms voornamelijk door
dat één of twee personen een groot aantal dienstjaren 
hebben. Bovendien is het meetpunt telkens aan het 
einde van het bestuursjaar gelegen , vrijwel iedereen 
heeft dan in ieder geval één jaar ervaring en dat werkt 
ook flatterend . 
Een voor de hand liggende verklaring voor het grote
re verloop is de invoering van een aantal anti-cumula
tiebepalingen. Het gewestbestuur is voor een groot 
aantal mensen een opstap geweest naar een vertegen
woordigende functie . Sinds het lidmaatschap van een 
fractie niet meer gecombine~rd mag worden met dat 
van het gewestelijk bestuur , moet degene die in een 
vertegenwoordigend lichaam wordt gekozen uit het 
bestuur stappen. Vroeger waren er veel overlappin
gen , het bestuurslidmaatschap werd niet automatisch 
door toetreding tot een fractie afgebroken. 

Doorstromers en wegstromers 
De motivatie van leden om actief te zijn in de partij , is 
de beslissende factor bij de analyse van de participa
tie. Tromp onderscheidt drie categoriën leden 8: 

Een meerderheid waarvoor het partijlidmaat
schap niet meer is dan de objectivering van een poli
tieke keuze , een uiting van steun zonder de behoefte 

zich binnen de partij te manifesteren. 
Een categorie waarvoor participatie een wezen

lijk onderdeel van het lidmaatschap is en die dan ook 
tot deelneming komt wanneer men daartoe in staat is. 

Een categorie die ook voordelen denkt te kunnen 
ontlenen aan participatie, zoals ambten , status, enzo
voorts. 
In-de beschrijving van deze categorieën zit de motivà
tie om actief te zijn al opgesloten . Het is overigens de 
vraag of er, met name binnen de derde categorie , niet 
nog meer onderscheid is aan te brengen . Wanneer we 
er van uitgaan , dat de leden van een gewestbestuur 
tot de derde categorie behoren, dan blijkt dat er nog 
een essentieel verschil bestaat tussen hen die dat be
stuurslidmaatschap zelf al een mooie functie vinden 
en hen die voor zichzelf een verdere partij carrière in 
het verschiet zien. In de volgende tabel zijn dezelfde 
bestuursleden als die uit de figuur gesplitst in twee 
groepen: een groep die direct vanuit het bestuur is 
doorgestroomd naar een vertegenwoordigend 
lichaam en een groep die niet is doorgestroomd. Als 
we de cijfers van vóór en na de organisatorische ver
anderingen met elkaar vergelijken, blijkt dat niet de 
anti-cumulatiebepalingen de oorzaak van de kortere 
zittingsduur zijn . De zittingsduur van de doorstro
mers is inderdaad iets gedaald , de door Nieuw Links 
gewenste doorstroming. Maar de daling bij degenen 
die niet tot een fractie konden of wilden toetreden , is 
veel aanzienlijker. Deze bestuursleden zaten voor 
1967 gemiddeld zelfs langer dan die uit de eerste 
groep en na 1970 is dat beeld volledig omgekeerd . 

Tabel gemiddelde duur lidmaatschap van aftredende bestuursleden gewest Amsterdam voor en na 1970 

doorgestroomd naar een vertegenwoordigend lichaam" 
niet doorgestroomd 

'62- '69 

3,21 (14) 
3,68 (23) 

" inclusief vier leden van de in 1981 ingestelde stadsdeelraden, exclusief interimvoorzitter Van der Doef. 

'70-'82 

2,61 (24) 
1,71 (51) 
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We zien hier een heel andere doorstroming optreden 
dan Nieuw Links bedoeld heeft . Niet alle afgetreden 
bestuursleden zijn voor de partijorganisatie verloren 
gegaan , maar het grootste deel is voorgoed uit het 
zicht verdwenen. De doelstelling van Nieuw Links , 
de doorstroming van personen naar vertegenwoordi
gende functies , is dus nauwelijks bereikt . Eerder lijkt 
er een roulatie op te treden tussen potentieel actie
ven: velen proberen het een tijdje , verdwijnen vrij 
snel weer en worden opgevolgd door nieuwe hoop
vollen. Eén middel ter verhoging van de interesse 
voor partijactiviteiten is wel volledig uit de verf geko
men: ter verhoging van de belangstelling voor het se
lectieproces van kandidaten, dienden onder andere 
'wedstrijdelementen' te worden ingebouwd. 9 Dat is 
gelukt, de participatie in de partij is een afvalrace ge
worden. 
Heyne den Bak zal in het voorgaande zeker een on
dersteuning zien van zijn stelling dat de participatie
ideologie van Nieuw Links heeft gefaald. Hij komt op 
de proppen met een 'machtversla\;'ingstheorie' , waar
in de verworvenheden van de participatiedemocratie 
worden aangewend voor het streven naar meer 
macht. Dat streven zou bij hen die al over enige 
macht beschikken groter zijn dan bij de machtelozen. 
De 'machtsafstandsreductietendens' is sterker naar
mate de machtsafstand tussen twee groepen kleiner 
is. lO De groep in het bestuur met kansen en ambities 
zal zich, vrij vertaald, meer inspannen om de werke
lijke machtsposities te bereiken. Hetgeen tot uiting 
komt in een langere adem binnen het bestuur. Dat dit 
verschijnsel zich voor 1970 niet voordeed, toont aan 
dat de 'participatiedemocratie' het instrument moet 
zijn ter verkleining van de machtsafstand tussen de 
ambitieuze groep en de fracties. En het misbruik van 
de participatie-ideologie voor (eigen) machtsdoelein
den is een gevaar voor die ideologie. Wat de tabel in
derdaad laat zien , is een groter doorzettingsvermo
gen van doorstromers. Maar ook hun gemiddelde zit
tingsduur is gedaald. De essentie van het probleem is , 
dat de rest zo snel afvalt en dat is met de machtsaf
standsreductietheorie niet verklaard. 
In een heel ander hoofdstuk roert Heyne den Bak een 
verschijnsel aan , dat hij de participatie-paradox 
noemt (pagina 60 e.v.) . De structurele overbelasting 
van het kader veroorzaakt een groot verloop. Bij het 
onderscheid tussen soorten participanten kwam al 
naar voren dat niet iedereen bereid of in staat is de
zelfde participatiekosten te maken. Wanneer die kos
ten tot een zodanige hoogte worden opgeschroefd dat 
nog slechts een zeer beperkte groep kan functione
ren , zal de rest afvallen . Zo bedreigt de overpartici
patie van enkelen de participatie van velen. 11 Anders 
gezegd: de inzet die van een bestuurslid wordt ge
vraagd , is alleen op te brengen door iemand die ook 
bepaalde baten verwacht , bijvoorbeeld in de vorm 
van een promotie naar een fractie. Voor een ander 
wegen de kosten niet op tegen de baten en zo'n be
stuurslid valt snel af. 

Het gevoel van politieke effectiviteit 
Op zichzelf is de buitengewone inzet van enkelen 
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geen reden voor anderen om het op te geven. In het 
algemeen mogen we er vanuit gaan, dat iemand al
leen duurzaam participeert, als de activiteiten als zin
vol worden ervaren. Heyne den Bak zet de zaak op 
zijn kop. Hij stelt dat een gevoel van persoonlijke po
litieke effectiviteit ('sense of political efficacy') de 
voornaamste voorwaarde is voor succesvolle partici
patie. Hij verwijst hierbij naar de theorie van Pate
man, die dit gevoel zich ziet ontwikkelen door een 
goed opgebouwde stapsgewijze participatie. 12 Dat 
wil dus zeggen , dat zij het gevoel van persoonlijke po
litieke effectiviteit juist ziet als gevolg van succesvolle 
participatie. Bij het niet succesvol deelnemen groeit 
het zelfvertrouwen niet of het verdwijnt zelfs en als 
gevolg daarvan wordt de als mislukt ~rvaren partici
patie beëindigd. 
De participatie-ideologie gaat ervan uit , dat het ge
wone lid invloed op de politieke lijn van de partij 
moet kunnen uitoefenen . Dit is een belangrijke drijf
veer om actief te worden . Een partijlid wordt actief 
om zelf aan politiek te gaan doen en Nieuw Links wil
de dat ook. Er werd ruimte bepleit om op afdelings
en gewestniveau niet slechts vrijblijvend sprekers aan 
te horen , maar beslissingen te nemen aangaande de 
politieke lijn. De suggestie die de participatie-ideolo
gie wekt , is dat effectieve politieke invloed door het 
modale actieve lid kan worden uitgeoefend. Als dat 
zo zou zijn , ontwikkelt dat lid een gezond politiek 
zelfvertrouwen. Blijkt die invloed tegen te vallen , 
dan zal het aanwezige effectiviteitsgevoel verdwij
nen. De activiteit van het betreffende lid zal dan ook 
verdwijnen, tenzij er nog andere motieven meespe
len , zoals persoonlijke ambities. 

Wie is er schuldig? 
Al het voorgaande is nog niet in strijd met de stellin
gen van Heyne den Bak en Tromp. Zij stellen dat een 
actief lid dat niet bereid of in staat is net zoveel te 
doen als anderen, niet zinvol kan deelnemen aan de 
besluitvorming in de partij. Dit kan een verklaring 
zijn voor het verdwijnen van het politieke zelfver
trouwen. Maar zij maken nergens duidelijk waarom 
dit ligt aan de zeer actieve kaderleden en niet aan de 
vertegenwoordigers van de partij. Deze laatsten zijn 
het die de politieke lijn van de partij in effectieve be
sluiten moeten omzetten en ze worden door Heyne 
den Bak dan ook de 'machtigen' genoemd . Aan hun 
daden zal het actieve lid afmeten welke invloed zijn 
werk heeft gehad. Daaraan zal het gevoel van per· 
soonlijke politieke effectiviteit moeten worden ont
leend. 
Is de invloed van het kader op de praktische politiek 
wel zo groot als de participatie-ideologie suggereert? 
Als dit niet zo is , zal het een bron van frustraties zijn 
en dan wordt het hoog tijd om iets aan die ideologie 
bij te stellen . Maar eerst moet worden vastgesteld 
hoe het komt dat die invloed kleiner is . Kan die niet 
groter zijn? Of mag die niet groter zijn? En wie be
paalt dat? Het gevoel dat je bij het lezen van pub lik a
ties als die van Heyne den Bak en Tromp bekruipt , is 
dat zij het antwoord niet geven , maar het wel weten. 
Ik zal daarvan een voorbeeld geven. 
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Tromp geeft een uitstekende beschrijving van de rol 
die verkiezingsprogramma's in de partij spelen. 13 

Hoewel een programma in eerste instantie bedoeld is 
om aan te geven wat voor beleid er gevoerd zal wor
den , is het meestal slechts inzet bij coalitieonderon
derhandelingen. Door deze dubbelzinnigheid ont
staat de neiging om aan uitwerking en detaillering 
steeds hogere eisen te gaan stellen. Daarbij heeft de 
overheersende positie die de programmavast3telling 
in de partij heeft gekregen, het ethos versterkt dat al
le maatschappelijke processen calculeerbaar en poli
tiek bestuurbaar zijn. Naderhand blijken vele in het 
programma opgenomen punten niet uitgevoerd te 
(kunnen) worden , waardoor de frustratie van hen die 
zich hebben ingespannen om het programma te beïn
vloeden een feit wordt. Tromp legt de schuld van de
taillering en uitwerking bij het kader en ook Heyne 
den Bak heeft vaak geklaagd over de amendementen
lawines. Het is waar , dat een te vergaande detaille
ring slecht is voor de werking van een programma. De 
bindende kracht ervan is geringer, de uitvoerders 
kunnen er gemakkelijker onderuit. Maar het is de 
vraag of de neiging tot detaillering alleen het kader 
verweten moet worden. De belangrijkste stap in de 
programopstelling is het concept. Iedereen die wel 
eens een verkiezingscongres heeft meegemaakt , weet 
dat er maar weinig wezenlijks aan de tekst van het be
stuur wordt gewijzigd. Eén à twee punten krijgen 
veel aandacht en worden tot op het bot publicitair af
gekloven. Van de overige amendementen worden de 
meeste weggestemd en wat overblijft betreft over het 
algemeen kleine wijzigingen . Het programma wordt 
feitelijk voor zeker 90 procent door de partijtop ge
schreven en als het niet deugt , ligt daar de grootste 
verantwoordelijkheid. Het aantal amendementen 
dat wordt ingediend , is bovendien sterk afhankelijk 
van de kwaliteit en de gedetailleerdheid van het con
cept . 
Wat hieruit hopelijk duidelijk wordt, is dat de proble
men van het functioneren van de partij te gemakke
lijk worden toegeschreven aan het kader. De proble
men die Heyne den Bak beschrijft, zijn reëel en de 
partij doet er niet verstandig aan ze te bagatelliseren. 
Maar alvorens we overgaan tot de aangeprezen 'her
waardering van representatie en delegatie' is het pret
tig te weten wat voor vorm de tevens aanbevolen 'be
nadrukking van democratische controle' zal krijgen. 
De partij dient zich te realiseren , dat het fnuikend is 

voor de inzet van de leden, wanneer gesuggereerd 
wordt dat participatie reële invloed geeft en deze sug
gestie niet wordt waargemaakt. Dat betekent dat aan 
het voorspiegelen van invloed die er niet is, iets moet 
worden gedaan. Maar het betekent evenzeer, dat de 
uitvoerders van de partij in de fracties deze invloed 
misschien meer tot zijn recht moeten laten komen. 
Het somtijds negeren van uitspraken van bevoegde 
organen blijft niet zonder gevolgen. Het tast de inzet
baarheid van het actieve deel van de partij aan. 

Noten 
1. Gerard Heyne den Bak: Democratie in problemen. 

Participatie en besluitvorming in de PvdA. WBS-ca
hiers , Deventer, 1982. De paginaverwijzingen in de 
tekst van dit artikel verwijzen naar het boek . 

2. Zie zijn bijdrage in : Democratisch-socialisme in Ne
derland. Over de beginselen van de PvdA. Amsterdam , 
1977. 

3. Bijvoorbeeld commissie Meerjarenramingen en Par
tijorganisatie (MEP), 1979, p . 22: Rapport commissie 
Interne Partijdemocratie, 1979, pag. 31 ; Heyne den 
Bak, pag. 58-60. 

4. MEP-rapport , pag. 83 e .v. Zie ook de typeringen 
van het kader, zoals bijvoorbeeld Koen Koch: 'Na 
zwarte dinsdag. Kanttekeningen bij een verkiezingsne
derlaag'. In: Socialisme en Democratie 1981, nr . 10, 
pag. 475-82. 

5 . Rapport van de structuurcommissie, 1968, pag . 2. 
6. Sterk is B. Tromp: 'De Partij van de Arbeid in de 

jaren tachtig .' Beleid en Maatschappij, 1981, nr 10, pag. 
313-325. Verder vele publikaties van Tromp, Huijsen, 
Gortzak, Koch enzovoorts. 

7. Bron: Jaarverslagen federatie Amsterdam van de 
PvdA (tot 1969) en jaarverslagen gewest Amsterdam 
(1970-1982). Niet meegeteld is interimvoorzitter Van 
der Doe/, die tijdens de Lammers-Van Duyn-crisis zes 
weken door het partijbestuur aan Amsterdam was 'uit
geleend '. Zie Roos in de Vuist, 23 januari 1976, jrg. 2 
nr. 7. 

8. Bart Tromp: 'Participatie-democratie: vermeende 
oplossingen en echte problemen' . In : Socialisme en De
mocratie, 1980, nr 4 pag. 162-3. 

9. Rapport van de structuurcommissie, pag. 26 . 
10. Ontleend aan M. Mulder: Het spel om macht. Mep

pel, 1972. 
11 . Tromp, 1980, pag. 163. 
12. Carole Pateman: Participation and democratie theo

ry . Cambridge, 1970. 'The participatory theory (..) ar
gues that (he experienee of participation itself wil/ deve
lop and foster the 'democratie' personality', pag. 64. 

13. Tromp, 1981, pag. 320-321. 
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Signalementen 

Socialisten en de democratie 
Achteraf is de motie-Utrecht, door de partijraad op 
15 januari met krappe meerderheid aangenomen , 
niet zo'n slecht besluit geweest. Zij dwong de leiding 
van de partij niet alleen tot wat de motie vroeg: 'on
derzoek naar mogelijke vormen van burgerlijke en 
bestuurlijke ongehoorzaamheid'. Tegelijk vroeg zij 
om leiding aan een discussie over gezag en betekenis 
van de parlementaire democratie na jaren van , ten 
dele vastgelopen , democratisering. Tenslotte bood 
zij de mogelijkheid tot politieke plaatsbepaling van 
de sociaal-democratie in een periode van stagnerende 
economie en afnemende welvaart. De motie-Utrecht 
zal waarschijnlijk primair gericht zijn geweest op de 
houding jegens een parlementair besluit tot plaatsing 
van kruisraketten op Nederlandse bodem; dat zulk 
een debat van wijdere strekking is tijdens een periode 
van zeer grote werkloosheid en afbraak van over
heidsvoorzieningen staat echter evenzeer vast. 
Een grote sociaal-democratische partij heeft zich op 
dit moment haar houding tegenover de parlementaire 
democratie goed voor ogen te stellen, om meer dan 
één reden. In de eerste plaats geldt voor een partij-in
actie dat zij niet slechts de doeleinden van maatschap
pelijke bewegingen moet toetsen aan haar eigen be
ginselen maar minstens zozeer de middelen en me
thoden. Juist als zij zich met de doeleinden meer of 
minder verwant voelt , dan is een nauwkeurige be
grenzing van wat wel en niet aanvaardbaar is noodza
kelijk. 
Het gaat daarbij niet zonder meer om statische gren
zen. Die wijzigen zich ten dele door de tijd heen. Wat 
tien jaar geleden maatschappelijk nog toelaatbaar 
werd geacht , is dat nu lang niet altijd meer. In een tijd 
van economische onzekerheid pleegt de behoefte aan 
sociale en politieke 'rust en orde' eerder toe te nemen 
dan te verminderen. Nonchalance in opvattingen 
over de democratie is onder alle omstandigheden al 
tamelijk riskant, omdat zelfs de Nederlandse variant 
daarvan , hoe geworteld ook in de geschiedenis , niet 
onkwetsbaar is. Zulke slordigheid wordt des te ge
vaarlijker naarmate rechts en links groepen opkomen 
die democratie en rechtsorde ofwel radicaal afwijzen, 
ofwel feitelijk ondergraven met daden van fysieke 
agressie of van racisme. 
De tweede reden voor beraad ligt in een regeringsbe
leid dat uitgerekend die groepen in de samenleving 
het hardst treft aan wie de sociaal-democratie zich het 
meest gebonden weet en wier politieke pleitbezorg
ster zij krachtens haar beginselen is. Het effect van 
bezuinigingen in vooral de sociale zekerheid is niet al
leen dat de positie van hen die daarvan afhankelijk 
zijn verslechtert, soms tot onder de armoedegrens. 
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Zulke bezuinigingen ontnemen aan de betrokkenen 
in belangrijke mate de bestaanszekerheid, ook gees
telijk . Zij stimuleren het gevoel dat sociale zekerheid 
er blijkbaar alleen is voor goede tijden . De Partij van 
de Arbeid dreigt daardoor voor een dilemma te wor
den gesteld. Haar socialisme vereist een hoge mate 
van opstandigheid. Haar trouw aan de democratie 
vereist dat zij zich - na verlies in het parlement - bij 
de schadelijke besluitvorming neerlegt, totdat zich 
binnen de parlementaire democratie nieuwe moge
lijkheden tot verandering voordoen. Dat schept ge
makkelijk een beeld van machteloosheid en als uit
vloeisel daarvan bij de betrokkenen een beeld van fa
lende democratie . Tenslotte voedt het , ook binnen de 
sociaal-democratie zelf, de verleiding falend rege
ringsbeleid en democratie te vereenzelvigen en naar 
andere middelen te zoeken tot verhaal , ook al zijn die 
strijdig met democratische normen. Voor een derge
lijk dilemma geplaatst , komt het er op aan de parle
mentaire democratie serieus te nemen en grote zorg
vuldigheid te betrachten in de wijze van oppositie 
voeren en - opnieuw - de grenzen te bepalen van 
wat aan buiten-parlementaire activiteit geoorloofd is . 
Dat binnen de partij de opvattingen , in de loop van 
vijftien jaar democratisering en met de ervaring van 
een totalitair systeem ver weg, op zijn minst enige 
slordigheid vertonen staat wel vast . Als voorbeeld 
kunnen enkele citaten dienen uit )let januarinummer 
van De Tipgever, het Kaderblad van het gewest 
Noord-Holland-Zuid van de PvdA. Vooropgesteld 
zij, dat het gewestelijk initiatief om zowel op papier 
als in gesprek problemen van democratie en burger
lijke ongehoorzaamheid aan de orde te stellen grote 
waardering verdient , gelet op wat er aan de hand is. 
Het blad bevat voorts doordachte beschouwingen 
van , onder andere Piet Stoffelen en Harry van den 
Bergh. Maar er zijn ook geheel andere opvattingen in 
te lezen: 
1. 'Indien een meerderheidsbesluit uitgevoerd moet 
worden, legt dat de verplichting op geen besluiten te 
nemen die voor de minderheid volstrekt onaanvaard
baar zijn .' 
2. 'Overigens kan men zich afvragen of ons systeem, 
waarbij tijdens verkiezingen zulke verschillende za
ken als vrede en veiligheid en sociaal-economische 
politiek in de partij-programma's vast aan elkaar ge
koppeld zijn , wel zo gelukkig gekozen is.' 
3. 'De PvdA dient haar idealen op twee manieren te 
verwezenlijken: ten eerste langs de parlementaire 
weg. Indien dat niet lukt langs buitenparlementaire 
weg.' 
4. 'De regering regeert, het Parlement neemt beslui
ten uit naam van U, van mij en van ons allemaal. Dat 
kan natuurlijk helemaal niet , want uw belang is vaak 
het mijne niet.' 
5. We kunnen ons niet permitteren om te gaan zitten 
wachten op het moment waarop 51 procent van het 
volk óOk de verhoudingen wil wijzigen .' 
Het zijn slechts enkele van de meest opmerkelijke 
uitspraken die hier zijn geciteerd . Zij zijn (helaas) 
met andere aan te vullen . Ook al zijn zij niet bewust 
anti-democratisch, zij getuigen van een onaanvaard-
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bare slordigheid in het denken over de democratie . 
Zoals verwacht is het vooral de weerzin tegen een on
juist geacht meerderheidsbesluit in de volksvertegen
woordiging die de verleiding oproept 'daar onderuit 
te kruipen', eventueel omdat het een stap terug is van 
de weg naar een 'socialistische samenleving' . Een de
mocratisch-socialistische beweging kan echter niet 
anders dan de democratie zien als essentieel onder
deel van zulk een socialistische samenleving. Zij ziet 
weliswaar de vele niet-democratische machtsverhou
dingen buiten de politieke besluitvorming in enge zin 
als een kwaad dat verdient te worden opgeheven . Dat 
kan echter bezwaarlijk door de hand te lichten met 
het democratisch karakter - hoe onvolmaakt ook -
van datgene wat aan democratie is verworven zonder 
dat verworvene zelf verdacht te maken. Wie zichzelf 
legitimeert tot zulke 'handlichtingen' doet dat boven
dien ook anderen , inclusief de politieke tegenstan
der. 
De principiële aanvaarding van de democratie als po
litiek stelsel - dat zoveel meer omvat dan de meer
derheidsregel - is op het besef gebaseerd dat elke 
menselijke activiteit, ook die van socialisten , voor 
kritiek vatbaar is en kan berusten op onjuiste opvat
tingen en vooronderstellingen. De sociaal-democra
tie is per definitie geen heilsleer maar een politiek 
concept. Dat impliceert dat alleen overtuigen en ar
gumenteren tot besluiten kunnen leiden die tot een 
betere samenleving kunnen leiden. Dat brengt voorts 
aanvaarding mee van meerderheidsbesluiten , totdat 
een meerderheid van onze opvattingen te overtuigen 
blijkt. 
De democratie brengt overigens met zich mee , dat so
ciaal-democraten zoveel meer mogelijkheden heb
ben om de samenleving te (helpen) hervormen dan 
alleen via het openbaar bestuur. Die wegen worden 
onvoldoende bewandeld en de verwachtingen van 
staat en overheid worden al jaren lang veel te hoog 
gesteld . Elke mislukking op het parlementaire niveau 
wordt dan gemakkelijk een mislukking van het socia
lisme als zodanig , hetgeen des te gemakkelijker ver
leidt tot verzet en 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. 
De maatschappelijke beïnvloeding, zoals anderen die 
intensief beoefenen , is geruime tijd veel te beperkt 
geweest. De PvdA heeft zich te zeer geïsoleerd van 
allerlei maatschappelijke machtsvorming, waartoe 
de sociaal-democratie in staat zou zijn , indien zij haar 
energie beter zou weten te verdelen. 
Tenslotte: wie meent dat verkiezingen ten onrechte 
over allerlei zaken tegelijk gaan , ontneemt aan de po
litieke partij en aan elke ideologie hun zin en beteke
nis . De politieke partij tracht nu juist te laten zien , 
dat verschijnselen en problemen samenhang verto
nen en in samenhang moeten worden aangepakt . In
tussen is oppositie voeren heel wat meer dan verbeten 
wachten tot de volgende verkiezingen . In en buiten 
het parlement zal steun moeten worden gezocht voor 
een ander, meer rechtvaardig beleid . Waar dat niet 
slaagt , hebben wij het gezag te erkennen van parle
mentaire besluiten , ook als wij die 'volstrekt onaan
vaardbaar' vinden . Daartegen is hooguit vreedzame 
actie mogelijk die de meerderheid van die onaan-

vaardbaarheid kan overtuigen. Sociaal-democraten 
gaan er immers van uit dat het parlement handelt na
mens de gehele bevolking, precies omdat het belang 
van de een in strijd is met dat van de ander. Wie dat 
niet accepteert, aanvaardt niet het recht van een in
terveniërende overheid: een wel heel negentiende
eeuws liberaal standpunt. (JvdB) 

Doorbraak in het enquêterecht 
Toen in 1982 opname van het minderheidsrecht op 
enquête in de Eerste Kamer strandde, leek voor on
beperkte tijd de mogelijkheid om parlementaire en
quêtes in te stellen weer van de baan . Weliswaar was , 
dankzij een initiatief van de kamerleden Jurgens 
(PPR) en De Vries (PvdA) in 1974 de Enquêtewet 
aanzienlijk vereenvoudigd , maar nog steeds moest 
een Kamermeerderheid tot zulk een onderzoek be
sluiten. Die meerderheid was na de enquête naar het 
regeringsbeleid tijdens de Duitse bezettingstijd nooit 
meer te vinden geweest . Trouwens voordien al niet 
meer sedert 1886. Voor en na de 'oorlogsenquête' 
was het probleem dat elk onderzoek zich per definitie 
met , onder andere , het regeringsbeleid zou hebben 
bezig te houden en dus politiek riskant was. De nood
zaak om een meerderheid voor elk enquêtevoorstel 
te krijgen , bracht met zich mee dat telkens tenminste 
een grote regeringspartij in zulk voorstel zou moeten 
toestemmen . Praktisch gesproken was dus de steun 
van de katholieke partij nodig. Die voelde daar abso
luut niets voor . In het conflict waartoe een enquête
voorstel nu eenmaal leidde , koos zij (en ARP en 
CHU met haar) voor trouw aan de regering. De inter
pellatie als controlemiddel vond zij voldoende. Daar 
kwam in meer recente tijd bij dat een behoorlijk on
derzoek naar het Londense regeringsbeleid vergde 
dat , zo nodig , leden of ex-leden van de ministerraad 
direct konden worden verplicht voor de enquêtecom
missie te verschijnen en onder ede te getuigen. Daar
toe werd de enquêtewet in 1948 gewijzigd, omdat 
voordien deze mogelijkheid was uitgesloten . Voor 
deze bijzondere gelegenheid - in Londen had im
mers elke parlementaire controle ontbroken - werd 
die bepaling aanvaard . Sindsdien werkte zij als een 
extra-hindernis . Het loyaliteitsconflict binnen rege
ringspartijen werkte nu immers in verscherpte mate. 
Tenslotte had de enquête naar het Londense rege
ringsbeleid zoveel energie en zoveel tijd gevergd (on
geveer vijf jaar van intensief onderzoek) dat na 
afloop alleen al daarom enige jaren geen kamerlid 
nog aan enquêtes behoefte had. Het is aan te nemen 
dat deze enquête aan de socialistische commissie
voorzitter , L. A . Donker, zijn gezondheid heeft ge
kost. Hij kon immers zijn mandaat als minister van 
Justitie na 1952 niet meer voltooien . 
Aan het einde van de jaren zestig echter nam , onte
genzeglijk onder invloed van D'66, het gebruik van 
het parlementaire instrumentarium aanzienlijk toe. 
Ook de PvdA werd tot groter parlementair activisme 
gestimuleerd dankzij het optreden van Nieuw Links , 
in het bijzonder sedert het Haagse partijcongres van 
1969, dat de Kamerfractie opriep tot stelselmatiger 
oppositie . Van die tijd dateert het sterk toegenomen 

33 

socialisme en democratie 
nummer 5, 
mei 1983 



~._-----------~-~-._------- -

socialisme en democratie 
numm r S, 
mei 1983 

gebruik van het vragenrecht, de interpellatie , de mo
tie en het initiatiefrecht. Enquêtes waren echter nog 
steeds niet mogelijk dankzij het vereiste van een par
lementaire meerderheid. Jurgens en De Vries streef
den in '74 aanvankelijk in de richting van een minder
heidsrecht op enquête - naar het redelijk geslaagde 
voorbeeld van de Duitse Bondsdag - maar zij moes
ten uiteindelijk genoegen nemen met enige, op zich
zelf niet onbelangrijke, vereenvoudigingen in de En
quêtewet. 
Tot in februari 1980 uit nogal onverwachte hoek, die 
van het CDA, het kamerlid Sytze Faber 'toesloeg'. 
Hij diende immers tijdens de behandeling van hoofd
stuk 3 van de grondwetsherziening in de Tweede Ka
mer een amendement in op het beoogde artikel 70 er 
toe strekkend dat de beide Kamers verplicht werden 
een enquête in te stellen indien een minderheid van 
een vijfde der leden deze zou verlangen . 'Toesloeg', 
want minister Wiegel wist tot het moment van de in
diening van niets. De vraag is of Faber niet ook zijn 
eigen fractie lichtelijk heeft overvallen. Als dat al zo 
was, dan bleef de CDA-fractie loyaal, ook al omdat 
de minister het amendement niet onaanvaardbaar 
verklaarde. Het amendement-Faber kreeg mede 
door de steun van de PvdA-fractie , die wel tijdig op 
de hoogte was gebracht, een ruime meerderheid in de 
Tweede Kamer. De Eerste Kamer ging met pijn en 
leed ook akkoord , hoewel de meerderheid daar ge
ring was. Van meet af aan viel sedertdien te vrezen 
voor de vereiste twee derde meerderheid in tweede 
lezing, na de verkiezingen van 1981. De Tweede Ka
mer bleef weliswaar bij haar standpunt , maar on
danks de verdediging van het minderheidsrecht door 
minister Van Thijn in de Eerste Kamer strandde het 
daar uiteindelijk . 
Aanvankelijk leek daarmee de mogelijkheid tot ge
bruik van een zwaar maar noodzakelijk parlementair 
controlemiddel weer geheel verdwenen. Totdat on
langs het voorstel werd ingediend tot het houden van 
een parlementaire enquête naar de gang van zaken 
rond de overheidssteun aan het RSV-concern , sedert 
de regering zich daarmee intensief is gaan bemoeien . 
Van belang is niet zozeer dat de oppositie het belang 
van deze enquête inzag en zelfs niet de aanvaarding 
van het voorstel door CDA en VVD , hoewel dat op 
zichzelf al een historische doorbraak betekende. Be
langrijk was vooral het argument voor aanvaarding 
door de liberalen , die daarmee het CDA tot mede
werking noopten . Immers, zo meende de VVD-frac
tie bij monde van Huub Jacobse, indien een gewichti
ge minderheid van de Kamer een onderzoek noodza
kelijk acht , dan behoort de Kamer aan dat verlangen 
gehoor te geven . Het hoofdargument van het verwor
pen amendement-Faber dus. 
In dat argument zit de eigenlijke doorbraak rond het 
enquêterecht, die in de media opmerkelijk weinig 
aandacht heeft gekregen. (Met het amendement-Fa
ber ging het destijds al nauwlijks beter, overigens.) 
Ook zonder grondwetsherziening is daardoor mate
rieel een minderheidsrecht op enquête erkend. In ze
kere zin is deze oplossing zelfs verkieslijker dan de 
dwang van een grondwetsartikel. Een afgedwongen 
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enquête zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat de 
meerderheidscoalitie zich er met een Jantje van Lei
den vanaf maakt. Nu de erkenning, evenals bij de in
terpellatie , er een is van politieke moraal , is de kans 
op succesrijk gebruik en loyale medewerking aan
zienlijk groter. Omgekeerd houdt de Kamer - even
als bij de interpellatie - de formele mogelijkheid om 
oneigenlijk en excessief gebruik van dit middel tegen 
te houden. 
Het belangrijkste voor de toekomst is uiteraard of de 
eerste enquête sedert die van 1948 een succes wordt. 
Het is weliswaar jammer dat Marcel van Dam, en dan 
nog om weinig duidelijke redenen , het voorzitter
schap is ontgaan . Hij zou zich ongetwijfeld tot een 
waardig opvolger van L. A. Donker hebben ontwik
keld . Toch hoeft dat niet tot een mislukking te leiden . 
Sam Ervin, was in 1973 wel de wereldberoemde voor
zitter van de Watergate-enquêtecommissie in de 
Amerikaanse Senaat , maar zeker niet de meest 
schrandere vragensteller. De echte 'beulen' in de 
commissie waren anderen , onder wie vice-voorzitter 
Howard Baker ... (JvdB) 

Boeken 

Weimar of Stalin? 

Jürgen C. Hess bespreekt: 
J. van Santen: Weimar 1933. Demokratie tussen fas
cisme en kommunisme. SUN, Nijmegen , 1983. 

Nederlandstalige literatuur over de Republiek van 
Weimar is uiterst schaars. Een nieuw boek over de pe
rikelen en de ondergang van Weimar , op tijd gepubli
ceerd op de golf van de herdenkingen van '50 jaar 
Machtergreifung', zal zeker lezers vinden. Duitstali
ge boeken zijn er legio, maar het . gemak zich in de 
eigen taal over het lot van de veelbesproken repu
bliek te kunnen informeren zal menigeen aantrek
ken. Zal hij of zij in dit boek de gezochte informatie 
vinden? Ik ben bang dat de gemiddelde lezer op dit 
wezenlijk punt niet krijgt wat hij op grond van de titel 
zou mogen verwachten . Dat betekent niet dat Van 
Santens boek niets te bieden heeft. Reden voor kri
tiek is er wel degelijk, maar toch niet voor een totale 
afwijzing. Er moet echter vastgesteld worden dat de 
interessante aspecten van dit boek niet in de behan
deling van Wei mar zelf liggen. Waar dan wel? Met de 
opmerking in zijn voorwoord , 'dat ik dit boek als het 
ware met mijn hele wezen geschreven heb ', geeft Van 
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Santen het zelf eigenlijk al aan ; dit is zijn boek over 
het vraagstuk van de 'democratie tussen fascisme en 
communisme' (aldus de subtitel van het boek). Dat 
het daarbij ook over Weirnar gaat, lijkt eerder toeval
lig . Bovendien gaat het vaak niet over Weirnar. 
De recensent kan niet ontkennen dat hij dit boek als 
een boek over Wei mar heeft willen lezen. Hierbij is 
hij diep gefrustreerd geraakt. Tegelijkertijd werd 
duidelijk dat de afrekening met de stalinistische vorm 
van het communisme, voor Van Santen als oud
CPN'er dus met een belangrijk deel van zijn eigen 
verleden, een centrale, zelfs de centrale inhoud van 
dit boek vormt. Vandaar de titel van deze bespre
king. Over dat aspect straks enkele opmerkingen . 
Het boek zelf wordt gepresenteerd in titel , voor
woord en inleiding als een boek over de Republiek 
van Weirnar en haar ondergang in 1933. Als zodanig 
wil ik het hier dan ook in de eerste plaats bekijken . 
Dat Duitsland zo dichtbij en voor vele Nederlanders 
toch een ver land is, laat ook dit boek weer eens zien. 
Wat weet Van Santen over Duitsland? Daarmee doel 
ik niet op bepaalde facetten van de Duitse filosofie -
wie met hem over Hegel en Marx in debat wil treden , 
moet goed beslagen ten ijs komen . Ook Friedrich En
gels heeft hij goed gelezen . Maar kennis van Duits
land en de Duitse geschiedenis? Het eerste dat opvalt 
zijn de aloude cliché's: de Duitsers met hun neiging 
tot onderdanigheid , vol bewondering voor 'das Mili
tär' en dit alles veroorzaakt door Luther. Enige uitleg 
en nuancering zijn kennelijk overbodig. Van Santen: 
'De Duitser werd een uniform genoemd. Maar hij is in 
de allereerste plaats Luther' (p . 45) . Ook de katholie
ke Duitser (om alleen maar dit punt hier te noemen)? 
Zo simpel is dat dus, ook anno 1983. Allemaal samen
gevat als 'geestelijke crisis ', aan wier wortel natuur
lijk weer ... Luther ligt, maar waarbij ondanks Hegel 
en Marx vooral Nietzsche ook nog een handje gehol
pen heeft . Nadat op deze wijze de 'Duitse geestescri
sis ' toegelicht is (overigens zonder ook maar enigszins 
aan te tonen hoe de filosofische ideeën in feite tijdens 
de Republiek van Weirnar het denken en doen van 
diverse groeperingen beïnvloed hebben - de funeste 
uitwerking van het 'anti-democratische denken' valt 
immers niet te ontkennen I komen de andere twee cri
ses aan de beurt die het lot van Weirnar bezegeld heb
ben, de 'economische crisis ' en de 'politieke crisis ' . 
Weliswaar bleek het volgens de auteur 'helaas' niet 
mogelijk ook nog 'de dialectiek van de crisis ' uiteen te 
zetten , maar daarvoor kon hij gelukkig naar zijn 
eigen studie over 'De marxistische accumulatietheo
rie' verwijzen. De lezer wordt niettemin vele pagina's 
lang op algemene aspecten van de economische pro
blemen van het kapitalisme getracteerd. De vele lees
vruchten die Van Santen uit de grotendeels oudere li
teratuur bijeengeplukt heeft ten spijt en ofschoon 
zijn beeld van de details van de economische crisis 
vaak wel klopt , is hij er toch niet in geslaagd het ge
heel op een adequate manier te interpreteren . Dat 
geldt vooral voor de economische politiek van Kanse
lier Brüning (1930-1932). Zijn bezuinigingspolitiek 
was niet zo zeer gericht op het herstel van de Duitse 
economie als zodanig, maar allereerst op het kwijtra-

ken van de buitenlandse herstelbetalingen. Met de 
desastreuse gevolgen van die bezuinigingen hield hij 
geen rekening. Het ging hem er in de eerste plaats om 
aan te tonen dat Duitsland niet tot betalen in staat 
was . Op deze manier wilde hij van het in het voorjaar 
van 1930 ondertekende Young-plan af komen, waar
mee de westerse mogendheden het herstelbetalings
probleem voor tientallen jaren geregeld dachten te 
hebben . Brüning alleen te karakteriseren met 'inte
griteit , nauwgezetheid en plichtsbesef , laat de centra
le doelstellingen van deze politicus onbesproken. Dit 
geldt bijvoorbeeld ook voor zijn pogingen om de par
lementaire democratie van Weirnar uit te hollen. Po
sitief vind ik daarentegen dat zijn notie van de drie 
crises als achtergrond van de ondergang van Weirnar 
de auteur ervoor behoedt, alleen het kapitalisme als 
oorzaak voor het fascisme aan te wijzen. Het samen
gaan van kapitalisme en fascisme in de economische 
crisis vond immers in het zwaar geteisterde Amerika 
niet plaats , zoals hij zelf onderstreept. De politieke 
crisis van Weirnar is voor Van Santen in de eerste 
plaats die van de Duitse arbeidersbeweging , 'omdat 
juist deze de historische taak had de Weimar-repu
bliek en Wei mar-democratie te redden, nadat en om
dat de burgerlijke partijen te kort bleken te schieten' 
(p. 141). Dit hoofdstuk bevat tamelijk veel fouten, 
waarbij enige de maat van het toelaatbare toch wel 
overschrijden. 2 Zonder grondige kennis van de 
nieuwste literatuur over Weirnar in het algemeen 3 en 
over de arbeiderspartijen in het bijzonder ,4 komt hij 
tevens tot conclusies die niet anders dan verbazing
wekkend genoemd kunnen worden. Volgens hem 
waren het de communisten die een dergelijke 'sleu
telpositie ' innamen, dat zij 'bijna zeker de Hitler-dic
tatuur hadden kunnen verijdelen' (p. 152). Later blijkt 
Stalin de schuldige van dit alles! Ooit heeft Otto 
Braun, sociaal-democratisch minister-president van 
Pruisen gedurende het grootste deel van de Weimar
periode , Versailles en Moskou als oorzaken aangege
ven voor de ondergang van Weirnar. Dit was opmer
kelijk omdat menigeen toen bleef steken bij Versail
Ies. Van Santen schiet door naar de andere kant. Ver
sailles noemt hij weliswaar en op de economische ge
volgen ervan gaat hij zelfs uitvoerig in, maar bij het 
politieke effect ervan blijft hij niet lang stilstaan . 
Voor hem ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor de 
ondergang van Weirnar bij Moskou . Deze gericht
heid op de buitenlandse factoren ontneemt het zicht 
op vele aspecten van de binnenlandse ontwikkelingen 
in Weirnar en op hun belangrijke aandeel in de te
loorgang van de eerste Duitse democratie. Het opval
lendst is Van Santens recept voor de redding van de 
republiek. Men telle even de resultaten van de vier 
verkiezingen van 1928 tot 1932 voor centrum-links 
(bekender als de Weimar-coalitie van SPD, Zentrum 
en Linksliberalen) op en rekene dan niet de stemmen 
van de 'rechts-liberale, marginale (!) coalitiegenoot' 
de DVP erbij, maar die van de communisten. Dan 
luidt de 'belangrijke conclusie: centrum-links plus 
communisten hadden bij alle vier verkiezingen de ab
solute meerderheid, achtereenvolgens 60,5,56,3, 52,6 
en 53,6 procent (p . 177) . Een dergelijke combinatie 
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had de Republiek dus kunnen redden, suggereert 
Van Santen. Dat kan hij toch niet menen! Daarvoor 
weet hij toch te goed dat de communisten te zeer 'an
ti-Weimar' waren om een dergelijke reddingsactie uit 
te voeren. Ook hieruit blijkt zijn selectieve benade
ring die diverse belangrijke facetten van de histori
sche realiteit verwaarloost. In dit geval betekent dit 
dat hij aan de burgerlijke partners van de SPD in de 
Wei mar-coalitie helemaal geen aandacht schenkt, 
zich dus ook niet afvraagt of de katholieken en links
liberalen zich in een dergelijke combinatie wel had
den kunnen schikken. Notabene de Zentrum-partij! 
Als er één partij anti-communistisch was, dan die 
wel. Bovendien sinds 1928 schuivend naar rechts. 
Daarom was deze katholieke partij ook zo bereidwil
lig om in de figuur van Brüning de eerste kanselier 
voor de presidentiële (d.w.z. extraparlementaire) ka
binetten te leveren. Hierover vindt men niets bij Van 
Santen. 
Op dit punt in het boek wordt steeds duidelijker dat 
Van Santen het eigenlijk over democratie en marxis
me in het algemeen en democratie en Stalin in het bij
zonder heeft. Zo stuit de verbaasde lezer opeens op 
een tussen geschoven hoofdstuk waarin een aparte 
verhandeling over 'de onvrijheid van het marxisme' 
- met als centrale conclusie dat 'de vrijheidnietigende 
momenten van het stalinisme in beginsel dezelfde mo
menten zijn als die van het marxisme' (p. 175). Het 
volgende hoofdstuk dat over de Duitse communisten 
moet gaan, besteedt aan de KPD maar enkele pagi
na's; het hoofdgedeelte ervan gaat over het stalinisme 
en de alternatieven van de jaren twintig in Rusland 
(met lange stukken over Boecharin). Het was dan 
ook Stalin die 'onder het mom van een revolutionaire 
politiek', waarin hij zelf niet geloofde, 'de Duitse ar
beidersklasse en nagenoeg de gehele arbeidersklasse in 
Europa verraden' heeft (p. 212). 
Hoe lang en hoe kronkelig is de weg geweest die deze 
oud-communist, die onder de in het eerste hoofdstuk 
bewogen beschreven sociale misstanden in 1930 par
tijlid werd en die het tot Eerste Kamerlid van de CPN 
bracht, tot deze kritische distantie tot het marxisme in 
het algemeen en het stalinisme in het bijzonder voer
de? Opvallend is zijn vaststelling dat niet de kritiek 
op Stalins persoon voldoende is, maar dat principiële 
kritiek nodig is in de vorm van 'zelfkritiek', die zich 
richt ' op het dogma van de heersende leer en op de met 
die leer samenhangende maatschappelijke structuur' 
in de Sowjet-Unie (p. 215). 
Het is jammer dat de auteur niet een boek geschreven 
heeft dat deze thematiek in het middelpunt stelt. On
getwijfeld zou dat een beter boek geworden zijn. Ook 
zijn afsluitende opmerkingen over 'de dialectiek van 
de vrijheid' laten dit vermoeden. Het boeiende van 
dit boek ligt namelijk in de poging de eigen heroriën
tatie ten aanzien van het marxisme historisch te bear
gumenteren. Juist de persoonlijke aspecten hiervan, 
die voor de lezer in dit boek verborgen blijven, zou
den een goed inzicht in dit proces hebben kunnen bie
den. Maar voor de omweg over Weimar was Van San
tens uitrusting te beperkt en te verouderd. Het zou 
vooral jammer zijn indien de gebreken van het ge-
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deelte over Weimar menigeen als excuus diende om 
ook de rest van het boek niet serieus te nemen. Dat 
heeft Van Santen niet verdiend. 

Jürgen C. Hess is hoogleraar in de Nieuwste Geschie
denis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Noten 
I. Voortreffelijk hierover nog altijd Kurt Sontheimer: 

Antidemokratisches Denken in der Weimarer Repub/ik, 
München2 1968; voor de visie van een DDR-historicus 
zie de materiaalrijke studie van Joachim Petzold: Wegbe
reiter des deutschen Faschismus. Die Jungkonservativen 
in der Weimarer Repub/ik. Köln 1978 (licentieuitgave van 
de Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin/DDR). 
Een korte goede samenvatting bij Karl Dietrich Erd
mann, Die Zeit der Weltkriege (Gebhardt, Handbuch 
der deutschen Geschichte, deel 4), Stuttgart9 1976, p. 287 
e.v. 

2. Hier de volgende voorbeelden: 
a. p. 133: Van Santen kent het zogenaamde noodtoe
standsartikel48 van de grondwet van Weirnar een veel te 
ruime strekking toe. Dit artikel regelde de volmachten 
van de president in een noodsituatie en gaf hem onder 
andere het recht tot het uitvaardigen van noodverorde
ningen. De ontbinding van de Rijksdag en de benoeming 
en het ontslag van de regering, die Van Santen ook met 
artikel 48 in verbinding brengt , waren normale bevoegd
heden van de president, die berustten op artikel 25 , res
pectievelijk 53 van de grondwet. Juist de combinatie van 
deze drie bevoegdheden vormde het constitutionele dua
lisme van Weirnar en bood de president de kan het par
lement opzij te schuiven. 
b. pp. 147,233: er kan geen sprake van zijn dat Hitier 
de SA-top 'op bevel van de rijksweergeneraals' heeft 
'moeten vernietigen ' . Eveneens zijn de hier genoemde 
getallen van 2800 slachtoffers van de nationaal-socialisti
sche moordpartij veel te hoog. Zie hierover o .a. Erd
mann , als noot I , p. 379 e.v. Karl Dietrich Bracher: Die 
deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Fo/gen des Na
tiona/sozia/ismLls. Köln 1969, p. 262 geeft als schatting 
150-200 doden. 
c. p. 177: de verkeersstaking in Berlijn eind 1932, ver
maard vanwege de samenwerking van communisten en 
nationaal-socialisten in de gezamenlijke strijd tegen de 
overheid, richtte zich niet tegen de Pruisische regering 
van de sociaal-democraat Otto Braun , want deze was al 
in juli 1932 door Von Papen illegaal van haar post verwij
derd. 

3. Zie hiervoor mijn literatuuroverzicht: J . C. Hess : 
'Weirnar als paradigma van de crisis', in : Tijdschrift voor 
Geschiedenis 95 (1982) , p. 179-195. Hier moet nu in ieder 
geval aan toegevoegd worden : Hagen Schulze: Weimar. 
Deutsch/and 1917-1933. Berlin , 1982. 

4. Van Santen heeft wel de boeken van S. 8ahne en W. 
LU/hardt (red .) gebruikt. De literatuur over beide par
tijen is echter veel omvangrijker ; allemaal genoemd bij 
Andreas Dorpa/en, die zojuist een boeiende samenvat
ting van de rol van de 'SPD und KPD in der Endphase der 
Weimarer Republik' gegeven heeft : in Vierte/jahreshefte 
fiir Zeitgeschichte 31, 1 (1983), p. 77-107. Een zeer over
tuigende interpretatie van ' Das Dilemma der Weimarer 
Sozialdemokratie' geeft de bekende historicus Heinrich 
August Wink/er in Merkur 36, 12 (1982) , p . 1173-1185. 
Zie ook André Gerrits en Tim Graaf: 'Sociaal-democra
ten , communisten en de ondergang van een democratie ' . 
In: Socialisme en democratie, jaargang40, april 1983, blz. 
24-30 
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Het wezen van het 
media vraagstuk DOCUMENTATIECENTRUM 

NEDERLANDSE POLITIEKE 
PARTIJEN 

De strijd in omroepland heeft zich verhard. De charge 
van minister Brinkman ter versterking van het brugge
hoofd 'stromingsidentiteit' - waarop in ons bestel de 
legitimatie van de zendgemachtigden berust - heeft 
geleid tot algehele mobilisatie bij Tros , Veronica en 
Avro. Resultaat: een oorlogszuchtige stemming, ver
nauwing van het mediavraagstuk tot deze omroepen 
als bedreigde onschuld en onevenredige propaganda 
voor publieksgerichtheid in het bestel. 
Het gaat natuurlijk niet aan genoemde omroepen hun 
bestaansrecht te betwisten. Ook Tros en Veronica zijn 
in het huidige bestel tot stand gekomen èn groot gewor
den. Waar het wèl om dient te gaan, is de pluriformi
teit, ook in cultureel opzicht, gestalte te geven . Daarbij 
moet de voorkeur van het publiek ongemanipuleerd 
tot uitdrukking kunnen komen. Bij iedere omroep
organisatie blijkt de verbondenheid van de leden op 
een andere wijze. Bovendien hangt het ervan afhoe je 
die meet. Zo zou de Tros het goed doen bi j omroepver
kiezingen , maar veel minder als lidmaatschap werd 
losgekoppeld van programmablad. Zowel Avro als 
Kro zouden bij beide methoden op verlies komen te 
staan (InterIView 1976). Als de kaarten toch opnieuw 
geschud moeten worden, gaat het erom de legitimatie 
voor overheidsbemoeienis met het omroepbestel te 
versterken. Voorkeur voor een omroep vanwege z'n 
'lekkere' programma's is dan niet minder gerechtvaar
digd dan preferentie vanwege affiniteit met een be
paalde stroming, mits beide maar tot uitdrukking ge
bracht kunnen worden . 
Dit kabaal leidt overigens slechts de aandacht af van de 
kern van het huidige mediavraagstuk. Hèt probleem is 
dat de overheid zowel de pluriformiteit dient te waar
borgen als de door de techniek bevorderde vernieu
wing mogelijk moet maken . Zowel in het (publieke) 
omroepbestel als in het (particuliere) persbestel kan 
zonder reclame niet tot een ' renderende' exploitatie 
worden gekomen. Met de komst van nieuwe media 
(abonnee-tv , telekrant, lokale omroep) en bij een ge
lijkblijvend reclame-aanbod, zal de positie van de pers 
en daarmee de pluriformiteit in dat medium sterk wor
den aangetast . De overheid kan dit niet oplossen zon
der de bevoegdheid op te eisen de reclamestromen eni
germate te reguleren . Anders gezegd, de overheid zal 
moeten aangeven welke nieuwe media wèl en welke 
niet voor exploitatie met behulp van reclame in aan
merking komen. Dit is niet slechts een kwestie van be
leid maar ook van legitimatie van overheidshandelen. 
Tevens is dit de sleutel tot het überhaupt kunnen voe
ren van samenhangend mediabeleid. Daarop zal de 
discussie zich moeten toespitsen. 

1 

H. A. van Stiphout 
Oud-lid van de 
Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid; 
voorzitter van de werkgroep 
die hel WRR-rapport 
Samenhangend Mediabeleid 
(1982) heeft voorbereid. Hij 
is lid van de media commissie 
van de PvdA en van de 
redactie van SenD . 
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Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en 
middenschool 

De invoering van de mammoetwet in 1968 maakte 
geen einde aan het streven naar vernieuwing van het 
stelsel van voortgezet onderwijs in ons land . De 
komst van deze wet markeerde slechts een tussensta
tion op weg naar geïntegreerd voortgezet onderwijs. 
Sedertdien is deze weg stapje voor stapje steeds ver
der afgelegd , periodiek gehinderd door het deelne
men van de VVD aan de landsregering. Ook thans 
stagneert de politieke besluitvorming. Bij de forma
tie van het kabinet-Lubbers kwamen CDA en VVD 
overeen dat er tijdens de regeerperiode van dit kabi
net geen beslissingen over de invoering van een mid
denschool (die ook wel wordt aangeduid als een 
school voor voortgezet basisonderwijs) zullen wor
den genomen. Wel gaat het overleg met het 'onder
wijsveld' door over de beleidsvoornemens inzake de 
opzet van het voortgezet onderwijs zoals deze zijn 
neergelegd in de nota's Verder na de Basisschool en 
De tweede fase Vervolgonderwijs die in januari res
pectievelijk september 1982 onder verantwoordelijk
heid van toenmalige kabinetten verschenen. Ook de 
experimenten met een middenschool worden voort
gezet ; onlangs kwamen er zelfs tien nieuwe proef
scholen bij . Terwijl de politieke besluitvorming stag
neert, blijft het vernieuwingsstreven springlevend. 
De weg naar geïntegreerd voortgezet onderwijs 
wordt verder afgelegd zonder dat het eindpunt van 
deze reis in zicht is. Het ontbreken van een duidelijk 
gemarkeerd toekomstperspectief veroorzaakt veel 
onzekerheid en verhindert thans het nemen van 
maatregelen die de komst van een nieuw stelsel van 
vervolgonderwijs moeten voorbereiden. 

Herbezinning gewenst 
De huidige stilstand in de besluitvorming schept gele
genheid voor een herbezinning op de uitgangspunten 
en vormgeving van een middenschool. Anders dan de 
vraag Of er in ons land een middenschool zou moeten 
komen , is de vraag wèlke middenschool dan gewenst 
is naar mijn mening geenszins een gepasseerd station 
in het onderwijspolitieke debat . Integendeel. Naar
mate de contouren van de middenschool zich duide
lijker aftekenen wordt de noodzaak van een funda
mentele herbezinning op de onderwijskundige ken
merken van dit schooltype klemmender. Het is name
lijk geenszins uitgesloten dat de komst van een mid
denschool zal worden aangegrepen om pedagogische 
idealen te verwezenlijken die uit een oogpunt van so
ciaal-democratische beginselen als gevaarlijk moeten 
worden bestempeld. Doordat sociaal-democraten ja
renlang hun aandacht vooral richtten op het vraag
stuk van de ongelijke toegang tot en gebruik van het 
onderwijs door leerlingen uit verschillende sociale 

milieus , is hun belangstelling voor de inhoud van het 
onderwijs op de achtergrond gebleven. Vele sociaal
democraten zijn zozeer gebiologeerd door vragen die 
de structuur van het schoolwezen raken , dat zij geen 
oog hebben voor vragen en problemen van cultuurpo
litieke aard . Ria Jaarsma had gelijk toen zij er onlangs 
voor pleitte dat vragen over de inhoud van het onder
wijs binnen de sociaal-democratie in ons land meer 
aandacht krijgen. l Het ontbreken van richtinggeven
de sociaal-democratische beginselen bij het bepalen 
van de inhoud van het onderwijs heeft de deur open
gezet voor de omarming en praktizering van zeer uit
eenlopende onderwijskundige denkbeelden. Daar
toe behoren uitgesproken liberale visies op persoon
lijke ontplooiing en ook naïeve denkbeelden over de 
bijdrage van onderwijs aan emancipatie en maat
schappelijke weerbaarheid . 2 Indien de middenschool 
zou worden ingericht volgens de inzichten die thans in 
sociaal-democratische kring dominant zijn , dan 
wordt voor de oplossing van het vraagstuk van de 
structuur van ons schoolwezen een hoge cultuurpoli
tieke prijs betaald. Wij staan voor de uitdaging en de 
opgave om de onderwijskansen van leerlingen uit de 
maatschappelijke achterhoede te vergroten , zonder 
dat het vermogen van de school om bij te dragen aan 
maatschappelijke weerbaarheid en aan culturele ver
heffing juist van kinderen uit die achterhoede, wordt 
aangetast. De inzet van de vernieuwing is spreiding 
en niet het onthouden van kennis aan kinderen voor 
wie het spreidingsideaal is bedoeld . Het heeft geen 
zin om het vraagstuk van de toegankelijkheid van on
derwijsvoorzieningen op te lossen ten koste van de 
kwaliteit van het onderwijs. Deze oplossing is alleen 
maar interessant indien het vermogen van het onder
wijs om te fungeren als voertuig van groepen in ach
terstandssituaties wordt versterkt in plaats van wordt 
aangetast . Daarom behoren juist sociaal-democraten 
discussies over de kwaliteit van het onderwijs niet te 
schuwen . 'Links' heeft bij kwalitatief hoogstaand on
derwijs meer belang dan ' rechts' . Nogal eens gaan zo
genaamde progressieve denkbeelden over onderwijs 
eraan voorbij dat het schoolwezen niet onvoorwaar
delijk functioneert als voertuig van sociale verande
ring. Er zijn , met andere woorden , inhoudelijke 
grenzen die bij de oplossing van het kansenvraagstuk 
scherp in het oog gehouden moeten worden. 

In dit artikel sta ik stil bij enkele, vooral door sociaal
democraten ontwikkelde en geponeerde gedachten 
over de onderwijskundige uitgangspunten van een 
middenschool. Ik beperk mij tot een bespreking van 
die gedachten , welke ik schadelijk acht voor het be
vorderen van de maatschappelijke weerbaarheid en 
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de culturele verheffing van kinderen uit de maat
schappelijke achterhoede. Tot die gedachten beho
ren pleidooien voor: 
a. een terugdringing van de cognitieve functies van 
de school ten gunste van de niet-cognitieve ; 
b. een verdere verbreding van het onderwijsaan
bod, welke de school stuwt in de richting van een ' to
tal institution ' ; 
c. het méér uitgaan van de persoonlijke behoeften 
en wensen van de leerling bij het kiezen van onder
wijsdoelen. 

Omdat de twee eerstgenoemde gedachten sterk sa
menhangen zal ik ze tegelijk bespreken. 

Verbreding van onderwijs- en vormingsaanbod 
Het verbreden van het onderwijs- en vormingsaan
bod behoort tot de richtinggevende uitgangspunten 
van het streven naar een nieuw stelsel van voortgezet 
onderwijs in ons land. In de nota Verder na de Basis
school wordt betoogd dat er op school meer aandacht 
moet worden besteed aan de ontwikkeling van crea
tieve , artistieke, technische , huishoudelijke en socia
le vaardigheden. Voorts dient er meer ruimte te ko
men voor de lichamelijke ontwikkeling en de ontwik
keling van het gevoelsleven. 3 Deze visie is in overeen
stemming met de gedachte dat de middenschool is ge
fundeerd op een pluriform vormingsprincipe , waar
van , zoals Matthijssen bepleit , cognitieve, sociale, 
morele en emotionele aspecten gelijkwaardige com
ponenten zijn .4 Niet zelden gaan pleidooien in deze 
richting gepaard met een aanzienlijke relativering 
van de betekenis van de cognitieve vorming door de 
(midden)school. Er zou minder aandacht moeten zijn 
voor kennisoverdracht en meer voor de ontwikkeling 
van houdingen, waarden , gevoelens en manuele 
vaardigheden . In het jargon van de onderwijskunde 
heet dit een verschuiving van het cognitieve naar het 
non-cognitieve domein. Een school waarin vooral 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van eigenschap
pen op dit terrein wordt niet zelden gezien , ja soms 
zelfs gedefinieerd als een emancipatoire onderwijsin
stelling, terwijl een middenschool waarin het cogni
tieve element overheerst wel wordt aangeduid als een 
technocratisch instituut. Ik meen dat de begrippen 
emancipatoir en technocratisch dan op een hoogst 
verwarrende wijze worden toegepast. Of een mid
denschool wel of niet als een emanciperende instel
ling kan worden aangeduid , staat of valt met de bij
drage van zo'n school aan het vermogen van een of 
andere achtergestelde groep (bijvoorbeeld arbeiders
kinderen, kinderen van allochtonen , meisjes) om 
haar maatschappelijke positie te verbeteren. De 
maatschappelijke effecten van aangeboden kwalifi
caties bepalen het emancipatoire karakter van een 
school. De vraag is of een accentverschuiving in non
cognitieve richting een bijdrage levert aan de maat
schappelijke weerbaarheid van groepen in achter
standssituaties. Wie analyseert , welke in de praktijk 
van het maatschappelijk leven de bepalende elemen
ten zijn van deze weerbaarheid, wordt getroffen door 
het grote belang van cognitieve vaardigheden, varië-
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rend van het kunnen lezen en schrijven van brieven 
en rapporten tot het hebben van een brede en grondi
ge kennis over allerlei facetten van het hedendaagse 
leven . Het is zo gezien niet toevallig dat in het scho
lings- en vormingswerk van bijvoorbeeld politieke 
partijen en vakbonden vooral cognitieve doelen op 
de voorgrond staan . In vele opzichten moet een ver
sterking van de cognitieve functies van de school van 
meer belang worden geacht voor de stimulering van 
maatschappelijke weerbaarheid dan een vergroting 
van de aandacht voor houdingen , waarden , emoties 
en andere psychische en lichamelijke eigenschappen. 
Ik denk hier bijvoorbeeld aan het méér stimuleren 
van de taalvaardigheid en aan het vergroten van de 
kennis over de inrichting van de samenleving. Wie in 
een actiegroep , ondernemingsraad of vrouwenbewe
ging wil strijden voor het beschermen of verbeteren 
van zijn of haar maatschappelijke positie heeft van 
het ontbreken van dit soort cognitieve vaardigheden 
meer last dan van een zwakker ontwikkeld gevoelsle
ven. Daarom is het merkwaardig dat de, cognitieve 
functies van het onderwijs juist door sociaal-demo
craten zijn en worden gerelativeerd , ja, soms zelfs als 
onbelangrijk worden beschouwd. 

Implicaties van verbreding 
Er wordt beweerd dat een verdere verbreding van het 
onderwijsaanbod in overwegend non-cognitieve rich
ting niet ten koste behoeft te gaan van de cognitieve 
functies van de school. Dit is het ontkennen van een 
cultuurpolitieke prijs die voor de beoogde verbreding 
onvermijdelijk zal moeten worden betaald . Verbre
ding is namelijk zonder een gelijktijdige versmalling 
van het onderwijsaanbod in andere opzichten niet 
mogelijk. 5 Een lesuur is een schaars goed , ook al 
wordt de leerplicht verder verlengd. Tussen leerge
bieden bestaat door schaarste aan lesuren een con
currentieverhouding. Er is bovendien een spannings
verhouding tussen reikwijdte en diepgang in het on
derwijs. Naarmate aan meer facetten van de mense
lijke ontwikkeling op school aandacht wordt besteed , 
komt de diepgang van het onderwijs meer onder druk 
te staan . Deze druk kan zo zwaar worden dat het we
gens tijdgebrek niet langer zinvol is om onderwijs in 
bepaalde onderdelen te geven. Bij het samenstellen 
van lesroosters dienen kritische ondergrenzen in acht 
genomen te worden. De onderwijspolitieke discussie 
over verbreding van onderwijs- en vormingsaanbod 
zou aan kwaliteit en maatschappelijke betekenis win
nen indien de cultuurpolitieke implicaties niet langer 
buiten het debat zouden blijven. Deze implicaties 
worden zichtbaar indien we kennis nemen van opvat
tingen die thans opgeld doen in de zogenaamde Cen
trale Werkgroep waarin de overheid momenteel met 
representanten van de onderwijspressiegroepen 
overleg pleegt over de inrichting van het voortgezet 
basisonderwijs , zoals dit is geschetst in de nota Verder 
na de Basisschool. Ik beperk mij tot de (zo goed als 
uitgekristalliseerde) opvattingen over een lessentabel 
voor dit schooltype. Uitgangspunt van denken in de 
Centrale Werkgroep is de gelijkwaardigheid van leer
gebieden . Aan ieder leergebied wordt evenveel tijd 
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toegewezen . Dit impliceert , gelet op een aantalleerge
bieden en de noodzaak van enige speelruimte per 
school , dat een leergebied de beschikking krijgt over 
8,4 procent van de totale beschikbare leertijd. De hoe
veelheid tijd waarover een leergebied beschikt, is in 
niet geringe mate bepalend voor de kwaliteit (met na
me de diepgang) van het onderwijsaanbod. Onder
zoek wijst uit dat leerlingen meer leren naar mate op 
school aan de onderzochte vermogens meer tijd is be
steed. 6 

Het verdelen van de (schaarse) tijd over de verschil
lende onderdelen van het onderwijsaanbod is dan 
ook één van de belangrijkste instrumenten van on
derwijsbeleid. Ik vergelijk de voorgestelde lessen ta
bel voor het voortgezet basisonderwijs (vbo) met de 
lessen tabellen die thans gelden voor het middelbaar 
algemeen vormend onderijs (mavo) en de onder
bouw van het lager beroepsonderwijs. Op deze wijze 
zal ik aangeven welke verschuivingen in onderwijspo
litieke keuzen door de invoering van het vbo zullen 
gaan optreden . De vergelijking met het mavo is van 
belang omdat dit schooltype bij invoering van het 
voortgezet basisonderwijs volledig zal verdwijnen . 
Wat komt er voor terug? Anders dan in de nota Ver
der na de Basisschool nog is geschetst , zal er in de 
tweede fase van het vervolgonderwijs geen plaats ko
men voor een tweejarige avo-stroom. De leerlingen 
die voorheen kozen voor het mavo zullen na beëindi
ging van het vbo moeten kiezen hetzij voor vwo-ha
vo, hetzij voor beroepsonderwijs. De vergelijking 
met het lager beroepsonderwijs blijft beperkt tot de 
onderbouw van dit schooltype. De huidige tweejarige 
bovenbouw wordt immers gesitueerd in de tweede fa
se en komt dus (anders dan het mavo) door de invoe
ring van het vbo niet te vervallen. Over de inrichting 
van deze bovenbouw liggen bovendien nog geen uit
gewerkte voorstellen ter tafel. Er bestaat voor de 
tweejarige onderbouw van het lbo geen door de over
heid voorgeschreven basistabel. Vandaar dat in on
derstaande vergelijking een lessen tabel is gehanteerd 
van een doorsnee school voor lager beroepsonder
wijs. Dit was de enige mogelijkheid om het lbo in de 
vergelijking te kunnen betrekken . Het resultaat van 
de vergelijking is als volgt 7: 

uren vbo 

l. Nederlands 252 
2. Engels , Frans en Duits 504 
3. Wiskunde 252 
4. Natuurkunde, scheikunde, biologie 252 
5. Mens en maatschappij 

(zie toelichting) 252 
6. Techniek en ambacht 252 
7. Huishouden en verzorging 252 
8. Informatica 8 252 
9. Expressievakken (zie toelichting) 504 

10. Mentoraat/studieles 150 
11. Vrije zone 78 

Totaal 3000 

Toelichting: 
• het leergebied mens en maatschappij omvat met 
name de vakken of onderdelen: geschiedenis, aard
rijkskunde , staatsinrichting, handelskennis, maat
schappijleer en beroepenoriëntatie ; 
• het leergebied expressievakken omvat: muziek, 
dans, handvaardigheid, tekenen en gymnastiek; 
• de vrije ruimte waarover de onderzochte Ibo
school beschikt is verdeeld over de andere tien onder
delen van het curriculum. 

De hier gepresenteerde lessentabel van het mavo is 
een zogenaamde basis- of minimumtabel met een re
latief omvangrijke vrije zone (namelijk van 26,7 pro
cent) . In de praktijk wordt deze ruimte hoofdzakelijk 
gebruikt om lesuren toe te voegen aan de voorge
schreven minimumaantallen voor de diverse vakken. 
Voor onze vergelijking impliceert dit dat de geconsta
teerde verschillen soms aanzienlijk groter zijn.dan uit 
bovenstaande tabel blijkt. Ten opzichte van het mavo 
springt in de eerste plaats de zeer aanzienlijke terug
gang van de talen , zowel in absoluut als in relatief op
zicht , in het oog. Het is merkwaardig dat in de nota 
Verder na de Basisschool een verbetering van de 
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
van belang wordt geacht , terwijl de ruimte om aan de 
ontwikkeling van deze eigenschappen te werken (ten 
opzichte van het mavo) wordt verkleind . De ruimte 
die beschikbaar komt voor de drie moderne vreemde 
talen is zo beperkt dat het volgens vele deskundigen 
niet mogelijk zal zijn om de leerlingen op een mini
maal niveau van beheersing ervan te brengen. Het 
ziet er naar uit dat er in het lesrooster van de midden
school voor slechts twee vreemde talen ruimte zal 
zijn. Het is niet te gewaagd te voorspellen dat het vak 
Frans dan zal gaan sneuvelen in het funderend onder
wijs, dat wil zeggen tijdens de leerplichtige fase .9 

De beoogde verbreding van het onderwijsaanbod 
brengt ten opzichte van het mavo vervolgens met zich 
mee dat het aandeel van de op mens en maatschappij 
gerichte vakken aanzienlijk daalt. De verbreding in 
de richting van het lbo zit de wens om méér aandacht 
te besteden aan de sociale vorming van de leerling be
hoorlijk in de weg. De ten opzichte van het mavo 

Onderbouw lbo 
% uren mavo % uren % 

8,4 467 11 ,7 234 11 ,7 
16,8 767 19,2 200 10,-
8,4 233 5,8 234 11,7 
8,4 267 6,7 134 6,7 

8,4 533 13,3 166 8,3 
8,4 266 13,3 
8,4 166 8,3 
8,4 

16,8 633 15 ,8 534 26,7 
5,0 33 0,8 66 3,3 
2,6 1067 26,7 zie toelichting 

100 4000 100 2000 100 
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nieuwe leergebieden 'huishouden en verzorging', 
'techniek en ambacht' en het vak informatica, redu
ceren de speelruimte voor een gedegen kennismaking 
met de geschiedenis en inrichting van het maatschap
pelijk bestel in niet geringe mate . De relatief om
vangrijke 'vrije zone' waarover scholen voor mavo 
thans beschikken bij het samenstellen van lesroosters 
zal praktisch geheel verdwijnen. Verbreding van het 
onderwijsaanbod en het handhaven van de huidige 
vrijheid van inrichting verdragen elkaar niet. 
De voorgestelde lessen tabel voor het vbo is slechts in 
beperkte mate vergelijkbaar met de onderbouw van 
het lager beroepsonderwijs. Het oog kan hier maar 
moeilijk gericht zijn op absolute verschillen of over
eenkomsten; onbekend is hoeveel uur in de tweejari
ge 'bovenbouw' van het beroepsonderwijs aan de di
verse leergebieden zal worden besteed. Toch kunnen 
er al wel enkele tendenties worden gesignaleerd. Zo 
manifesteert de inkrimping van de ruimte voor het 
vak Nederlands zich ook ten opzichte van het lager 
beroepsonderwijs (een daling van 11,7 naar 8,4 pro
cent). Voor de moderne vreemde talen komen daar
entegen meer uren beschikbaar. Er is in absolute zin 
nauwelijks een teruggang op het terrein van techniek 
en ambacht, terwijl er aanzienlijk méér uren voor 
huishouding en verzorging beschikbaar komen dan 
thans in de onderbouw van het lbo het geval is. Ver
houdingsgewijs daalt het aandeel van de expressie
vakken, maar het aantal lesuren blijft in dezelfde or
de van grootte liggen. De onderwijskundige contou
ren van het lager beroepsonderwijs lijken in het 
voortgezet basisonderwijs meer herkenbaar dan die 
van het mavo. Het beoogde nieuwe schooltype wordt 
een kruising van lbo en mavo waarbij het lbo de gene
tisch gezien meest dominante inbreng lijkt te krijgen. 
De onderwijskundige formule van vbo lijkt als twee 
druppels water op die van het lbo: een globale alge
mene vorming zonder veel diepgang (hiervoor is sim
pelweg geen gelegenheid gelet op de wenselijk ge
achte reikwijdte van het onderwijsaanbod) gecombi
neerd met een eveneens globale kennismaking met 
algemene technieken en vaardigheden ten dienste 
van het huishouden. 

De middenschool in het buitenland 
Indien de middenschool in ons land zou worden inge
richt conform de gepresenteerde lessentabel voor het 
vbo , dan ontstaat een schooltype dat in een aantal es
sentiële opzichten afwijkt van middenscholen in het 
buitenland . Dit is opmerkelijk omdat het bestaan van 
geïntegreerd voortgezet onderwijs in het buitenland 
bij ons wordt aangegrepen om de invoering van een 
middenschooJ te bepleiten. Vergelijken we de plan
nen in ons land met de lesroosters van de midden
school in Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJs
land, Frankrijk, Engeland, Italië, West-Duitsland 
(deelstaat Hessen), Oost-Duitsland, Finland , Tsje
choslowakije en Zwitserland dan vallen (onder meer) 
de volgende verschillen OplO: 

a. nergens is het leerplan gefundeerd op het begin
sel van de gelijkwaardigheid van vakken of leergebie-
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den. Overal worden bijvoorbeeld aan de talen of de 
exacte vakken aanzienlijk meer uren besteed dan aan 
bijvoorbeeld de expressievakken; 
b. in alle buitenlandse middenscholen is het aan
deel van de moedertaal in het leerplan aanzienlijk 
groter dan bij ons staat te gebeuren. Gemiddeld 
wordt er in het buitenland dubbel zoveel leertijd voor 
uitgetrokken dan bij ons wordt voorgestaan; 
c. zelden heeft het leergebied huishoudkunde een 
plaats in het lesrooster van buitenlandse middenscho
len. Indien dit wel zo is (te weten in Zweden en Dene
marken) dan is het relatieve aandeel van dit leerge
bied circa drie procent en niet, zoals bij ons de bedoe
ling is, ruim acht procent. 

Aangezien in het buitenland het aantal lesuren per 
week veelal groter is dan dertig, betekenen de hier 
gesignaleerde procentuele verschillen dat er ook in 
absolute zin grote verschillen zijn in de aanwending 
van lesuren voor de diverse leergebieden tussen de bij 
ons beoogde middenschool en de middenschool in 
het buitenland. Overal elders heeft men , anders dan 
thans in ons land het geval lijkt , geen moeite met de 
erkenning dat de maatschappelijke waarde van de di
verse leergebieden verschillend is . Er rust vooral bin
nen de sociaal-democratie in ons land een taboe op 
een discussie over de ongelijkwaardigheid van leerge
bieden. De prijs voor dit taboe zou wel eens een mid
denschool kunnen worden waarvan de onderwijskun
dige kwaliteit zo gering is dat de verschillen in cogni
tieve bagage tussen leerlingen uit uiteenlopende so
ciale milieus per saldo eerder worden vergroot dan 
verkleind. De onderwijsachterstanden van arbeiders
kinderen manifesteren zich nu eenmaal primair op 
het cognitieve domein. Wanneer er op school voor dit 
terrein slechts een bescheiden aandacht mogelijk is, 
dan zijn juist deze kinderen hiervan de dupe. De kin
deren uit de hogere milieus zullen hiervan minder het 
slachtoffer zijn, omdat zij thuis allerlei impulsen voor 
hun cognitieve ontwikkeling ondergaan; zo nodig zijn 
hun ouders veelal in staat om extra hulp (bijvoor
beeld via bijlessen) te geven. Een terugtred van de 
school op het cognitieve vlak is vooral schadelijk voor 
arbeiderskinderen , omdat de school in hun ontwikke
lingsgang een nagenoeg exclusieve plaats inneemt. 
Voor de ontwikkeling van hun cognitieve en instru
mentele vaardigheden bestaan niet of nauwelijks bui
tenschoolse alternatieven. Daarom is een verbreding 
van het onderwijsaanbod ten koste van de cognitieve 
functies van de school uit een oogpunt van sociaal-de
mocratisch onderwijsbeleid geen nastrevenswaardig 
doeL Het primaire doel van zo'n beleid behoort te 
zijn om zoveel mogelijk kennis te spreiden over zo
veel mogelijk kinderen. 

Anti·intellectuele tendens 
Het streven naar meer aandacht voor niet-cognitieve 
onderwijsdoelen is een uiting van een anti-intellec
tuele tendens die onder meer als onderdeel van de 
'Reformpedagogische' beweging periodiek de kop 
opsteekt in het pedagogisch denken : 11 In ons land 
manifesteert deze tendens zich met name binnen de 



ie 
In 

n-
jk 
Id 
or 

! n 

o
e
e
e-

er 
er 
in 
Jg 
)ij 
in 
aD 

:Ie 
li
n
)p 
,e-
d
n
li-
0-

an 
:s
:>p 
:iit 
is , 
n
Iet 
or 
jn 
)r
de 
or 
:e
lt . 
'u
Ji
ng 
ve 
le
lig 
te 
:0-

ve 
!c
de 
op 
nd 
de 

sociaal-democratie (in het bijzonder in de Partij van 
de Arbeid) omdat de aanhangers van deze stroming 
zich vooral binnen deze politieke beweging hebben 
genesteld. Veelal bezetten zij sleutelposities in de or
ganen en commissies die namens de sociaal-democra
tie standpunten over onderwijsbeleid voorbereiden 
en vertolken . Op deze wijze wordt de sociaal-demo
cratische beweging als voertuig gebruikt voor peda
gogische idealen die soms op zeer gespanne11 voet 
verkeren met het streven naar spreiding van kennis 
en naar vermindering van sociale ongelijkheid. 

Leerlinggericht onderwijs 
Vaak gaan pleidooien voor een accentverlegging van 
het cognitieve naar het niet-cognitieve terrein hand in 
hand met pleidooien voor onderwijs dat méér is afge
stemd op de individuele behoeften en belangstelling 
van de leerlingen. Leerlingen zouden op de midden
school vooral datgene moeten leren wat zij zelf leuk 
vinden . Het onderwijs zou meer moeten aansluiten 
bij hun leef- en ervaringswereld . Niet de leerstof, 
maar de leerling zou op school centraal moeten staan . 
Er dient dan ook veel ruimte te zijn voor het kiezen 
van vakken en voor het bepalen van eigen leertempo 
en werkwijze. De onderwijsgevende fungeert in deze 
visie niet zozeer als iemand die kennis overdraagt, 
maar als een begeleider (vooral in pedagogische zin) 
van jongeren die op weg zijn naar volwassenheid . Het 
onderwijs dient 'volgend', niet 'ontwikkelend' te zijn. 
Door te wijzen op de Glockseeschule te Hannover 
schets Lagerweij hoe het op een leerlinggerichte 
school toegaat : 'Er is niet een normaal lesrooster, er is 
geen sprake van een indeling in vaste lesuren en pau
zes. Er zijn geen van elkaar geïsoleerde jaarklassen. 
De kinderen kunnen zich weliswaar oriënteren in de 
vaste ruimte voor hun jaargroep, maar mogen zelf hun 
leer- en spelactiviteiten kiezen. Dat is een principieel 
uitgangspunt, gebaseerd op de gedachte dat men voor
al leert door ervaringen die de lerende zelf opdoet. Er 
zijn geen tests en men geeft er geen cijfers. (. . .) De tra
ditionele schoolvakken zoekt men er tevergeefs'. 12 

Er zijn vanuit sociaal-democratisch gezichtspunt vele 
kritische kanttekeningen bij zo'n scholingsconcept te 
plaatsen . Om te beginnen valt het op hoezeer het ac
cent in deze visie valt op de persoonlijke ontplooüng 
van de leerling en hoe weinig diens maatschappelijke 
voorbereiding als uitgangspunt van onderwijsbeleid 
wordt genomen . Onderwijsdoelen worden meer af
geleid van individuele behoeften en interessen dan 
van maatschappelijke vereisten . Het welbevinden 
van de leerling is in deze visie een belangrijker crite
rium om het succes van een school aan af te meten 
dan de mate waarin de school erin slaagt om leerlin
gen op hun toekomstig maatschappelijk leven voor te 
bereiden. Volgens Lagerweij is dit laatste zelfs uit 
den boze: 'We moeten de school een functie geven in 
het hier en nu van de jongeren en niet een functie voor 
later. De school is een verblijfplaats voor de jongeren 
van nu en geen leerfabriek voor de volwassenen van 
morgen'. IJ 

Een dergelijke visie op de maatschappelijke beteke
nis van het onderwijs gaat voorbij aan de essentiële 

taak van het onderwijs om juist kinderen uit de maat
schappelijke achterhoede voor te bereiden op maat
schappelijke participatie , ook en vooral in kritische 
zin . Indien de school slechts een functie zou vervullen 
voor het 'hier en nu ' van de leerlingen , zoals Lager
weij bepleit , dan zullen van deze taakstelling vooral 
arbeiderskinderen de dupe worden. De idee van de 
individuele ontplooiing, ongehinderd door leerstofei
sen en achterliggende maatschappelijke vereisten, is 
eerder een liberaal dan een socialistisch pedagogisch 
ideaal te noemen. Zo'n idee is een uiting van de cul
tuur van het narcisme , van het 'gewoon' lekker met 
jezelf bezig zijn , zo min mogelijk 'gestoord' door 
prestatie-eisen. Pleidooien voor leerlinggericht on
derwijs gaan dan ook vrijwel altijd gepaard met plei
dooien voor het afschaffen van selectie in en presta
tiebeoordeling door de school. Wie meent dat op de
ze wijze de maatschappelijke weerbaarheid van leer
lingen wordt gediend, moet toch wel een naïeve kijk 
hebben op de vereisten waaraan in het bijzonder ach
tergestelde groepen in onze samenleving moeten vol
doen om met succes te kunnen opkomen voor het be
schermen of verbeteren van hun sociale positie . 

Individualisme 
In een kritische evaluatie van de middenschool in En
geland heeft David Hargreaves onlangs gewezen op 
het groeiende individualisme bij leerlingen . Deze 
tendens is volgens hem niet los te zien van toenemend 
egoïsme en groeiende onverschilligheid ten opzichte 
van maatschappelijke vraagstukken . 14 

De idee van de zelfontplooiing staat op gespannen 
voet met de socialiserende functies van de school , dat 
wil zeggen met het voorbereiden van jongeren op hun 
sociaal functioneren . Naarmate er op school meer 
ruimte wordt geboden voor individuele behoeften 
van leerlingen neemt de kans toe dat het onderwijs in 
maatschappelijk opzicht van een geringere betekenis 
wordt . Dit zou op den duur voor het bestaansrecht 
van scholen en zeker voor het behoud van de vigeren
de hoge financiële prioriteit van de onderwijsuitga
ven in het totaal van de gemeenschapsuitgaven , do
delijk zijn. Wanneer onderwijsinstellingen zouden 
evolueren in de richting van een psychotherapeutisch 
instituut, een vormingsinternaat of een speeltuin (en 
hiervoor zijn indicaties aanwezig) dan komen de es
sentiële maatschappelijke functies van het onderwijs 
zodanig in het gedrang dat de samenleving niet langer 
bereid zal zijn om het onderwijsbestel tot verreweg 
de duurste gemeenschapsvoorziening te verkiezen. 
Zeker in tijden van economische crises is het opteren 
voor het primaat van individualistische onderwijs
doelen bedreigend voor de legitimiteit van het 
schoolwezen . Hargreaves meent dat het goed zou zijn 
indien ogenschijnlijk rechtse en conservatieve deug
den zoals plichtsbesef, je best willen doen , leren ge
hoorzamen , leren luisteren naar anderen en dergelii
ke op school weer in ere zouden worden hersteld . 5 

Op deze wijze kan het ideaal der solidariteit naar zijn 
mening beter worden gediend dan wanneer indivi
duele behoeften van leerlingen bepalend zijn voor de 
gang van zaken op school. 
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Leerlinggericht onderwijs blijkt in de praktijk niet 
bevorderlijk voor de onderwijskansen van kinderen 
uit de maatschappelijke achterhoede. De Groningse 
onderzoeker Meijnen heeft de schoolprestaties van 
arbeiderskinderen op uiteenlopende lagere scholen 
vergeleken en concludeert dat leerlinggericht onder
wijs 'geen gunstige voedingsbodem is voor leerpresta
ties van arbeiderskinderen'. /6 Deze kinderen blijken 
het best te presteren op leerstofgerichte scholen. Ver
wonderlijk is dit niet gelet op de correspondentie tus
sen een dergelijke gerichtheid enerzijds en de opvoe
dingsstijl in hun milieu van herkomst anderzijds. 17 

Het onderzoek van Meijnen wijst erop dat scholings
concepten niet los kunnen worden gezien van hun ef
fecten op milieuspecifieke selectie door de school. 

Middelen zijn geen doelen 
Bij het inrichten van een middenschool dient de be
langstelling van sociaal-democraten vooral uit te gaan 
naar de gevolgen van gepropageerde kenmerken 
voor de stimulering van de onderwijskansen van leer
lingen uit lagere sociale milieus. Voorkomen moet 
worden dat inrichtingskenmerken op voorhand, nog 
voordat een dergelijke toetsing heeft plaatsgevon
den , tot doelen worden verheven. Indien uit weten
schappelijk onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat het he
terogeen groeperen van leerlingen (dat wil zeggen het 
bij elkaar in één leergroep plaatsen van leerlingen 
met een sterk uiteenlopende begaafdheid) niet altijd 
bevorderlijk is voor de onderwijskansen van kansar
me groepen , en dat het toepassen van het beginsel 
van positieve discriminatie soms met zich meebrengt 
dat het homogeen groeperen van leerlingen de voor
keur verdient , dan dient een dergelijke oplossing niet 
op ideologische gronden te worden verworpen. De 
keuze van didactische werkvormen , de wijze van 
groeperen van leerlingen, de wijze waarop de leerstof 
wordt geordend en gepresenteerd , de manier waarop 
leervorderingen worden gemeten , al deze instrumen
tele kenmerken van een school behoren te worden 
beoordeeld op hun bijdragen aan het vermogen van 
de school om zo veel mogelijk leerlingen zoveel mo
gelijk te leren. Alle andere evaluatiemaatstaven zijn 
van een lagere orde. Het is zo gezien bedenkelijk dat 
in recent onderzoek naar de effecten van midden
schoolonderwijs in ons land uitvoerig wordt stilge
staan bij het welbevinden van leerlingen (ik keer 
weer terug naar de gepropageerde leerlinggericht
heid van de middenschool), terwijl iedere vraag naar 
het leereffect van dit type onderwijs achterwege 
blijft. 18 Alsof ook het succes van een middenschool 
niet behoort te worden afgemeten aan de leereffecten 
die uiteindelijk bij de leerlingen optreden. 

Prestatiemoraal 
Pleidooien voor leerlinggericht onderwijs zijn niet al
leen een uitvloeisel van een uitgesproken anti-intel
lectuele tendens binnen het pedagogisch denken, 
maar ook van aanvallen op prestatiemoraal als rich
tinggevende waarde in onze samenleving. Voorstel
len om selectie binnen de middenschool uit te ban
nen , prestatiebeoordelingen van leerlingen hoog-

8 

stens in kwalitatieve zin mogelijk te maken , leerlin
gen niet bloot te stellen aan een schoolonafhankelijk 
eindexamen en dergelijke duiden op het geringe be
lang dat aan het leveren van prestaties wordt gehecht . 
Het is ironisch dat de advocaten van deze visie veelal 
zelf een tegenovergesteld gedrag vertonen . Dit is 
geenszins verwonderlijk. Wie in onze samenleving 
veranderingen wil doorvoeren (bijvoorbeeld ten 
strijde wil trekken tegen prestatiemoraal) , zal hier
voor niet geringe prestaties moeten leveren. 19 Zo ge
zien is prestatiemoraal een linkse waarde. Deze waar
de is nodig om veel van wat in de maatschappij niet 
deugt te verbeteren . Zij staat haaks op de cultuur van 
het narcisme. In het denken over de inrichting van de 
middenschool gaat de belangstelling soms meer uit 
naar het bevorderen van de motivatie van de leerlin
gen dan naar de betekenis van schoolse socialisatie 
voor hun latere deelname aan maatschappelijk leven . 

Er zijn overigens gegronde redenen om te betwijfelen 
of een afschaffing van prestatiebeoordeling op school 
een bijdrage zal leveren aan het vergroten van de 
leermotivatie van leerlingen. 
Voor het stimuleren van leermotivatie blijven prik
kels noodzakelijk. Waarschijnlijk is het oplossen van 
de huidige jeugdwerkloosheid van meer betekenis 
voor de leermotivatie dan allerlei aanpassingen van 
het onderwijs aan de leefwereld van jongeren. Wer
kelijk emanciperend onderwijs overstijgt bovendien 
de belevingswereld van leerlingen. Daarom is een ze
kere kloof tussen de school en het alledaagse leven 
van de scholier onvermijdelijk . Onderwijs dat een 
ontwikkelende in plaats van een conserverende func
tie wil vervullen , dient vergezichten te openen en niet 
te blijven steken in het 'hier en nu' van de leerlingen. 

Middenschool ja, maar niet zó 
Er zijn voor het invoeren van een éénsporige midden
school in ons land nog steeds geldige argumenten. 
Uitstel van studie- en beroepskeuze van het twaalfde 
naar het vijftiende levensjaar zal bijdragen aan een 
vermindering van de sociale selectiviteit van het 
schoolwezen. Op latere leeftijd heeft de schoolkeuze 
een minder milieu- en sekse-specifiek karakter. In 
landen met een middenschool is het percentage arbei
derskinderen dat doordringt tot hogere vormen van 
onderwijs veel groter dan in landen met een catego
riaal stelsel van voortgezet onderwijs , zoals Neder
land. Invoering van een middenschool betekent een 
verdere verlenging van de voor alle leerlingen ver
plichte periode van funderend onderwijs . Vooral 
door de groei van onze wetenschappelijke kennis valt 
er aan kinderen steeds meer te leren. Ik denk hier met 
name aan de overdracht van kennis op het terrein van 
de sociale en de technische wetenschappen . Hiervoor 
is op school ruimte nodig en die kan worden gescha
pen door het basisonderwijs met enkele jaren te ver
lengen. Niet ten onrechte wordt de middenschool wel 
aangeduid als een school voor voortgezet basisonder
wijs . 
Er zijn ook ongeldige argumenten ten gunste van een 
middenschool in omloop . Vele wenselijk geachte 
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• kenmerken van een middenschool kunnen even goed 
in een categoriaal schoolstelsel worden verwezen
lijkt. Voor het meer betrekken van ouders bij de 
school, het opgaan van vakken in brede leergebie
den, het afschaffen van het zittenblijven, het prakti
zeren van projectonderwijs, het meer betrekken van 
de leerling bij de gang van zaken op school, het af
schaffen van rapportcijfers, het in praktijk brengen 
van het beginsel van participerend lerend en dergelij
ke is niet een herziening van de structuur van ons stel
sel van voortgezet onderwijs vereist, maar een veran
dering van onderwijsdoelen en van onderwijskundige 
werkwijzen. Wie voorstander is van een midden
school , dat wil zeggen wie er vóór is dat de schoolkeu
ze wordt verschoven naar een later moment en dat de 
basisschool met enkele jaren wordt verlengd, behoeft 
nog geen voorstander te zijn van geheel ander onder
wijs met geheel andere doelen en methoden. Aan
vankelijk werd het invoeren van een middenschool 
vooral (zo niet uitsluitend) op grond van het argu
ment dat een zodanige wijziging van het schoolstelsel 
bevorderlijk is voor de onderwijskansen van achter
blijvende groepen zoals arbeiderskinderen en meis
jes. Geleidelijk aan heeft zich, eerst onopgemerkt, 
een verschuiving in de argumentatie voorgedaan. 
Steeds meer raakte het streven naar vermindering 
van sociale selectiviteit op de achtergrond en steeds 
vaker werd de middenschool bepleit op grond van de 
(veronderstelde) noodzaak van 'ander onderwijs met 
andere doelen' . Het streven naar een middenschool is 
aangegrepen om allerlei (niet zelden tegenstrijdige) 
pedagogische denkbeelden , die in het bestaande on
derwijsbestel niet of nauwelijks tot gelding konden 
komen , door te voeren. Vooral de voorstanders van 
leerlinggericht onderwijs kregen door de komst van 
de middenschool de kans van hun leven. Zo is de 
merkwaardige situatie ontstaan dat de originele pleit
bezorgers van de middenschool in toenemende mate 
gedwongen zijn om hun stem tegen de middenschool 
te verheffen. Het beoogde 'ander onderwijs met an
dere doelen' is namelijk voor het streven naar werke
lijk emanciperend en cultuurverheffend onderwijs in 
veel opzichten niet bevorderlijk. 20 

Het lijkt mij heel goed mogelijk om een midden
school te ontwerpen die zal bijdragen aan een vergro
ting van de onderwijskansen van kinderen uit lagere 
sociale milieus , zonder dat essentiële maatschappelij
ke functies van het onderwijs worden aangetast. Zo'n 
school heeft in hoofdlijnen (onder meer) de volgende 
kenmerken. 

a. Het voor alle leerlingen geldende onderwijsaan
bod heeft betrekking op zes leergebieden. Voorts is 
er enige ruimte in het lesrooster voor een kennisma
king met geestelijke en levensbeschouwelijke stro
mingen; dit laatste onderdeel zou ook voor het open
baar onderwijs verplicht moeten zijn, omdat het van 
belang is dat alle leerlingen worden voorbereid op de 
culturele verscheidenheid in onze samenleving. Een 
lesrooster zou er als volgt kunnen uitzien: 
Er is geen ruimte voor een afzonderlijk leergebied 
huishoudkunde. Enkele wl;lardevolle elementen uit 

uren % 
1. Nederlands 450 15 
2. Engels, Frans en Duits 600 20 
3. Exacte vakken (wiskunde, scheikunde, 

biologie, natuurkunde) 450 15 
4. Mens en maatschappij 450 15 
5. Techniek, ambacht, informatica 450 15 
6. Expressievakken 450 15 
7. Geestelijk leven 150 5 

Totaal 3000 100 

dit gebied worden ondergebracht bij andere leerge
bieden, met name consumenteneducatie bij het leer
gebied 'mens en maatschappij' en voedingsleer bij 
het onderdeel biologie in het blok der exacte vakken. 
Mede hierdoor (en ook door het onderbrengen van 
informatica bij het leergebied techniek en ambacht) 
komen er, vergeleken met de eerder gepresenteerde 
lessen tabel voor het vbo, méér uren beschikbaar voor 
Nederlands, is het wèl mogelijk om drie vreemde ta
len te bieden en is er méér ruimte voor het leergebied 
mens en maatschappij. 
b. De onderwijskundige vormgeving en inrichting 
van de middenschool worden ondergeschikt gemaakt 
aan het streven om zoveel mogelijk leerlingen zoveel 
mogelijk te leren. Er zijn door de overheid vastgestel
de basiseindtermen die voor alle leerlingen gelden. 
c. Bij het groeperen van leerlingen wordt rekening 
gehouden met verschillen in begaafdheid en leertem
po. Zo mogelijk is er sprake van interne differentiatie 
binnen heterogene groepen. 
d. De middenschool wordt afgesloten met een deels 
schoolonafhankelijk eindexamen, waarvan de eisen 
centraal worden vastgesteld. 

Noten 
1. Ria Jaarsma: 'Een onaangename stelling' , in: Come

nius, jaargang 2, september 1982, p. 369. Men zie in dit
zelfde nummer van Comenius ook de bijdrage van Mi
chael Green ('Onderwijs en sociaal-democratie in Enge
land' , met name p. 334: 'De beperking tot het thema 
" toegang" alleen laat dit sociaal-democratisch repertoire 
met lege handen achter zo gauw deze doelstelling ook 
maar enigermate bereikt zou zijn') en die van Sjoerd 
Karsten ('Aantekeningen bij het thema "sociaal-demo
cratie en onderwijs",' met name p. 435: ' ... het struc
tuurdenken laat een ruimte open aan de inhoudelijke 
kant'). 

2. Karsten (op. ci!.) wijst erop dat het sociaal-democra
tisch denken over onderwijsbeleid enerzijds is gevoed 
door de 'romantische traditie van " zelfbeschikking", die 
vaak een onkritische verwerking van de reformbeweging 
inhield' en anderzijds door het streven naar 'vorming lOt 
sociale bewustwording', stammend uit een sociaal-chris
telijke traditie. 

3. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Verder 
na de Basisschool. Nota ter voorbereiding van een wet 
inzake de opzet en inhoud van een nieuw stelsel van ver
volgonderwijs, Den Haag 1982, p. 12 en 13. 

4. M. A . J . M. Matthijssen: De elite en de mythe. Een 
sociologische analyse van strijd om onderwijsverande
ring, Deventer 1982, p. 166. 
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5. J. M. G . Leune: 'Naar een verdere verbreding van 
onderwijsaanbod?' , in: Pedagogische Studiën, jrg. 60 , 
nr. 3, maart 1983, met name p. 112 en 113. 

6. W. Brookover e .a.:, School social systems and stu
dent achievement, New York 1979, p. 48 en 49 . 

7. De gegevens over het voortgezet basisonderwijs zijn 
ontleend aan de voorlopige conjusies van de Centrale 
Werkgroep over het basisprogramma VBO (CW 8309) 
d.d. februari 1983; de lessentabel voor het mavo is ont
leend aan het KB van 10 december 1980, Staatsblad 
660; de gegevens over de onderbouw van het lager be
roepsonderwijs zijn ontleend aan de lessentabel voor 
een openbare school voor lbo te Capelle aan den IJssel; 
deze school heeft een geïntegreerde onderbouw voor 
lto en lhno . 

8. De uren voor het vak informatica worden mogelijk 
toegevoegd aan één of meer andere leergebieden, waar
binnen dan ruimte voor informatica zou komen. 

9. Van Kemenade laat blijkens de door hem geschetste 
opzet van een middenschool slechts ruimte voor twee 
moderne talen (waaronder in ieder geval Engels); zie J . 
A. van Kemenade: Over onderwijs gesproken, Gronin
gen 1983, p. 193. Vergeleken met het huidige mavo 
wordt het vak Frans onder meerverdrongen door het vak 
huishoudkunde. Ik vind di t een verkeerde cultu urpolitie
ke keuze; koken kun je buiten de school leren, Frans niet 
of nauwelijks. 

10. Deze gegevens zijn ontleend aan een niet gepubli
ceerde doctoraal scriptie d.d. januari 1983 van de Leid
se studente onderwijskunde Conny ten Toom getiteld 
Het vakkenaanbod in de 1 e fase Voortgezet Onderwijs in 
enkele landen. Informatierapport. De gegevens werden 
verzameld in het kader van een stage bij de Directie 
Voorbereiding Beleid Voortgezet Onderwijs van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen . 

Bundel over Afrika 

WBS-nieuws De economische neergang in de eigen omgeving dreigt ons 
steeds meer het zicht te ontnemen op de problemen en ont
wikkelingen in de Derde Wereld. Alsof het een niet met het 
ander, hoe ondoorzichtig soms ook, zou samenhangen. 
Om althans in een deel van deze lacune te voorzien heeft de 
Wiardi Beekman Stichting onlangs een bundel uitgebracht 
met opstellen over Afrika, een werelddeel dat in ons land wel 
het minst bekend is: 

De Smalle Marge van de Onafhankelijkheid. Opstellen over 
Afrika. Wiardi Beekman Stichting/Uitgeverij Bert Bakker. 
1982. 405 p. Prijs f 34,50. 

Formeel zijn de landen van Afrika onafhankelijk. De werke
lijkheid is vaak anders. De koloniale verhoudingen zijn nog 
lang niet uitgewerkt. Bovendien dreigt Afrika steeds meer 
een speelbal te worden in het Oost-West-conflict. 
In dit boek aandacht voor de twee kanten van de Afrikaanse 
situatie. Enerzijds een analyse van de verschillende facetten 
van de afhankelijkheid. Anderzijds een standopname van de 
wijze waarop Afrika zich in die samenhang ontwikkelt en on
derontwikkelt: de duale economie, de post-koloniale staat, 
nieuwe klassenverhoudingen, de positie van de vrouwen van 
de nieuwe Afrikaanse elite. 
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11. Deze tendens is in dit tijdschrift eerder gesignaleerd 
door Dr A. Mantel: men zie S en D, juli/augustus 1976, 
nr. 7/8, p. 329. 

12. N. A. J. Lagerweij: Werken aan ander onderwijs, 
Groningen 1982, p. 3 en 4. 

13. Geciteerd uit een interview met Lagerweij in de 
Volkskrant van woensdag 16 februari 1983, p. 9. 

14. David H . Hargreaves: The Challenge for the Com
prehensive School, Londen 1982, met name hoofdstuk 
4; vgl. H. C. J. Duijker: 'De ideologie der zelfont
plooiing' , in: Pedagogische Studiën, jrg. 53 , 1976, p. 
358-373. 

15. Hargreaves (op. cit.), p. 109. 
16. G . W. Meijnen: 'Selectie in en door het onderwijs' , 

in: H. P. M. Creemers e.a .: De kwaliteit van het onder
wijs, Groningen 1983. Men zie ook: G. W. Meijnen: 
'Schooltypen in het lager onderwijs', in : Mens en Maat
schappij, jrg. 55 , 1980, p. 385-411. 

17. G. W. Meijnen: Maatschappelijke achtergronden van 
intellectuele ontwikkeling, Groningen 1977. 

18. Jan Coopmans: De middenschool uit. Een tussentijds 
verslag van een onderzoek bij leerlingen die de midden
school afsluiten. Band 1: verantwoording en onder
zoeksresultaten, Harlingen 1982 (SVO-reeks nr. 66) . 
De onderzoeker heeft van alles en nog wat gemeten, be
halve datgene wat de leerlingen op de middenschool 
hebben geleerd. 

19. Vgl. J. A . A. van Doorn: 'Toekomstoriëntatie en 
prestatiemoraal; over een klassiek thema van actueel 
belang', in : R . F. Beerling, J . K. M. Gevers en H . Phi
lipsen (red.): Onderzocht en overdacht. Sociologische 
opstellen voor prof dr F. van Heek, Rotterdam 1972, p. 
299-320. 

20. Vgl. J . F . Vos : De Middenschool in de jaren '80, 
Amsterdam 1981 . 

Bijzondere aandacht ook voor de (zelden belichte) Neder
landse relatie met het zwarte continent. Afrika ligt tenslotte 
dichterbij dan wel lijkt. 

De bundel bevat bijdragen van Bob Cohen, Basil Davidson, 
Meine Pieter van Dijk, Johanna Fortuin, Arie Gerla, Peter 
Geschiere, Roeland van Geuns, Klaas de Jonge, Aly Knol, 
Bram van Ojik, Henk Overbeek, Ger van Roon, Bernhard 
Schellenberger, Jan Stoof en Willem Veenstra. De redactie 
werd gevoerd door WBS-medewerker Marnix Krop. 

Uit de recensies: 
... Lofwaardig initiatief Kwaliteit van behoorlijk niveau ... 

(Ferry Versteeg in NRClHandelsblad) 

... Veruit het beste Nederlandse boek over Afrika. Actueel, 
diepgravend, helder ... 

(Nico Kussendrager in Onze Wereld) 

Korting: lezers van Socialisme en Democratie kunnen de 
Afrikabundel met een korting van 20 procent op de winkel
prijs, dat wil zeggen voor f 27,50, verkrijgen. Hiertoe moeten 
zij dit bedrag overmaken op postgironumnier 3479700 t.n.v. 
PvdA-pers, Amsterdam, onder vermelding van de titel. 
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Mensenrechten en ontwikkelingshulp: testcase 
Suriname 

Het is opmerkelijk stil rond het Nederlandse Surina
me-beleid. Op de 'gebeurtenissen van 8 december' 
heeft de regering gereageerd met een aantal maatre
gelen. De beslissing om de hulp op te schorten is daar
van in materiële zin de belangrijkste. De verontwaar
diging over Bouterses moordpartij was algemeen . Dit 
wordt weerspiegeld in de unanimiteit waarmee zowel 
regeringspartijen als oppositie het opschortingsbe
sluit (als ook de andere Nederlandse stappen) hebben 
gesteund. Wat opvalt is dat daarbij eigenlijk geen 
vragen zijn gesteld naar de relatie tussen doel en mid
delen met betrekking tot de opschorting van de hulp. 
Met andere woorden : welke bedoelingen had de re
gering precies , welk effect wilde zij teweegbrengen 
en op welke wijze moest de opschorting van de hulp 
tot de verwezenlijking van die doelstellingen bijdra
gen? 
Bij nadere beschouwing blijkt dat bij de besluitvor
ming verschillende motieven een rol (kunnen) heb
ben gespeeld , dat voorts ter ondersteuning een paar 
andere motieven zijn aangedragen en dat mogelijk op 
de achtergrond ook nog enkele andere factoren van 
invloed zijn geweest . Bij het ontwarren van deze klu
wen krijgt men de indruk dat een deel van de motie
ven en argumenten voor de opschorting ondeugdelijk 
is en dat tevens aan een aantal problemen dat dit be
sluit oproept geen aandacht is besteed . Het opschor
ten van hulp houdt toch in dat de donor (Nederland 
dus) in beginsel bereid is , zij het op bepaalde voor
waarden , de hulp ooit weer te hervatten? Uit niets 
blijkt dat in dit geval de regering een helder idee had 
van de voorwaarden waarop de hulprelatie kon wor
den hersteld. Evenmin lijkt de regering nu , zes maan
den later , een concept te hebben voor een eventuele 
aanwending van het opschortingsbesluit ten behoeve 
van een verbetering van de situatie in Suriname. 
Voor de relatie met Suriname , noch voor de Neder
landse ontwikkelingsinspanning in het algemeen is 
dat een gewenste situatie. 

Ondersteuning van een repressief regime 
De regering heeft haar motieven voor het opschorten 
van de hulp niet erg precies omschreven . Het belang
rijkste argument dat is aangevoerd luidt 'dat ontwik
kelingshulp nooit een ondersteuning van repressieve 
regimes zal mogen worden , noch zal mogen leiden tot 
medeplichtigheid aan ernstige schendingen van de 
rechten van de mens'. 
Op 10 december 1982 heeft ambassadeur Hoekman 
namens de regering een nota met de volgende tekst 
aan bevelhebber Bouterse overhandigd: 'De Neder
landse regering heeft met grote ontzetting kennis geno
men van de executie van een aantal vooraanstaande 

personen in de Surinaamse samenleving. De Neder
landse regering veroordeelt de wijze waarop de militai
re machthebbers in Suriname zijn opgetreden ten 
scherpste. Dit optreden is in strijd met de meest ele
mentaire begrippen van de rechtsstaat. (. . .) Dit optre
den heeft ook een ongunstige invloed op de bilaterale 
betrekkingen. (. . .) De regering beziet de consequen
ties voor de voortzetting van ontwikkelingshulp. Her
innerd z ij aan het uitgangspunt dat ontwikkelingssa
menwerking nooit een ondersteuning voor repressieve 
regimes zal mogen worden, noch zal mogen leiden tot 
medeplichtigheid aan ernstige schendingen van de 
rechten van de mens. De regering heeft reeds nu beslo
ten dat elk overleg met betrekking tot de ontwikke
lingssamenwerking wordt opgeschort. Dat betekent 
onder meer dat geen committeringen zullen worden 
aangegaan'. 
Op 16 december werd een volgende nota overhan
digd waarin meer uitgebreid wordt ingegaan op de 
door Nederland genomen maatregelen . In deze nota 
komt bovenstaand argument niet terug , maar is wel 
een andere motivatie aan te treffen , die volkenrech
telijk van aard is : ' ... Nederland (is) meer in het bij
zonder van mening dat de thans in Suriname heersen
de omstandigheden fundamenteel verschillen van de 
omstandigheden die golden ten tijde van het aangaan 
van bedoelde overeenkomsten. Het is evident dat de 
verdragsluitende partijen destijds deze verandering 
van omstandigheden niet hebben voorzien en tevens, 
dat de destijds vigerende omstandigheden een essen
tiële voorwaarde vormden voor het aangaan van deze 
overeenkomsten .. . ' 

Met enige goede wil is het eerste argument te be
schouwen als een nadere uitwerking van het tweede. 
Overigens is de formulering van dit tweede argument 
rijkelijk vaag. Immers , niet nader omschreven wordt 
de term 'omstandigheden' . De eerdere nota doet ver
moeden dat daarmee de standrechtelijke executies 
worden bedoeld, maar naar de tekst zou het ook om 
andere zaken kunnen gaan , zoals de afwezigheid van 
een democratisch gekozen regering of het gevoerde 
sociaal-economisch beleid . Vreemd genoeg is ook de 
Kamer in haar debatten van 16 december 1982 en 17 
februari 1983, anders dan het uiten van de wens om 
Nederlandse ondersteuning van Bouterses repressie 
te vermijden , niet toegekomen aan de formulering 
van een hechte argumentatie voor de opschorting van 
de hulp . 
Het eerstgenoemde argument geeft aan dat Neder
land door het opschorten van de hulp duidelijk wil 
maken dat zij dit regime niet steunt, er op geen enke
le wijze mee verbonden wenst te zijn , noch aan diens 
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wandaden medeplichtig wil zijn. Men zou dit motief 
het schone-handenmotief kunnen noemen . Op zich
zelf kan dit een respectabel motief zijn ; het roept ech
ter in dit verband een paar vragen op. Op 8 december 
gaf Nederland nog hulp aan Suriname. Was het daar
om medeplichtig aan de moorden? En als de hulp niet 
was stopgezet, was het dan medeplichtig aan de daar
op volgende 'dood' van Horb? En nu niet? Moeilijk 
te beantwoorden vragen . Het vermoeden van een 
mogelijke indirecte medeplichtigheid is wel eens 
geuit met het oog op de activiteiten van de Neder
landse militaire missie , maar zou die er ook zijn door
dat Nederland tot op dat moment hielp bij het bou
wen van scholen en bij de aanleg van wegen en spoor
lijnen? Ik weet het niet . Feit is ieder geval dat de rege
ring op geen enkel punt heeft aangegeven of en hoe 
Nederland aan mensenrechtenschendingen mede
plichtig is geweest of, bij het voortzetten van de hulp, 
zou zijn geweest. 
Dan zijn er steekhoudender argumenten te vinden ter 
ondersteuning van het tweede deel van het schone 
handen motief, namelijk de wens om niet met hulp 
een repressief regime te ondersteunen. Het komt in
derdaad voor dat hulp het repressieve karakter van 
bepaalde regimes ondersteunt en hen in staat stelt 
daarmee door te gaan: enerzijds , omdat de officiële 
ontwikkelingsrelatie een dergelijk regime internatio
nale erkenning verschaft en anderzijds omdat de hulp 
binnenlands behalve politieke ondersteuning ook een 
onafhankelijke financiële basis biedt. 
Nederland zou zich op dit motief kunnen beroepen, 
indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen 
dat de grove schending van mensenrechten niet tot de 
executies van 8 december beperkt blijft , maar in de 
toekomst zal doorgaan. 7·0 staat het ook in de rege
ringsnota De plaats van de mensenrechten in het Ne
derlands beleid (1979): opschorting van hulp is moge
lijk wanneer het gaat om een voortdurende en grove 
schending van mensenrechten . Afgaande op de be
richten van na december , hebben moorden zich alleen 
in het geval Horb voorgedaan. Het is dus niet duidelijk 
of deze grove schendingen voortdurend van aard zijn . 
Wèl worden sinds 8 december andere mensenrechten 
geschonden: er is geen vrijheid van drukpers , geen 
onafhankelijke rechterlijke macht , geen structuur van 
politieke participatie , enz. ,Maar het probleem daar
mee is dat zulks vóór 8 december ook al ruimschoots 
het geval was en dat Nederland daarin géén aanleiding 
zag om de hulprelatie op te schorten . Daarnaast zijn er 
nogal wat andere landen , waaraan Nederland hulp 
geeft , waar dat soort rechten niet is gewaarborgd. Met 
het verstrijken van de tijd wordt het zaak dat regering 
en parlement tot een uitspraak hieromtrent komen . I 

Selectieve verontwaardiging 
Een ander en eigenlijk het meest begrijpelijke motief 
voor de opschorting is gewoon een diep gevoel van 
verontwaardiging. In de trant van : dit mag niet zo 
maar gebeuren , we moeten onze solidariteit met de 
slachtoffers tonen , we moeten een daad stellen. Met 
het opschorten van de Nederlands-Surinaamse ver
dragen hebben we aan ons gevoel van verontwaardi-
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ging lucht gegeven . Dit zou men het getuigenismotief 
kunnen noemen. 
Ik denk dat dit motief, mede door de persoonlijke 
banden die bestonden tussen de vermoorden en de 
Nederlandse politieke en bestuurlijke elite , een be
langrijke rol heeft gespeeld. Met andere woorden: 
het is de vraag of de verontwaardiging even groot was 
geweest indien vijftien volstrekt onbekende Surina
mers het slachtoffer waren geweest. Op zichzelf kan 
een algemeen gedeeld gevoel van verontwaardiging 
een dergelijke drastische stap rechtvaardigen. Vastge
steld moet echter wel worden dat het een geval van 
selectieve verontwaardiging zou zijn, omdat bij soort
gelijke voorvallen in andere hulpontvangende landen 
doorgaans niet zo wordt gehandeld. Nu valt er in deze 
roerige wereld aan selectieve verontwaardiging niet te 
ontkomen , dus dat hoeft nog geen probleem te zijn en 
zeker niet waar Nederland , volgens menigeen , metSu
riname een speciale band heeft . Het land is een voor
malige kolonie , bijna eenderde van de bevolking 
woont inmiddels in Nederland , zo'n 4000 Nederlan~ 
ders wonen in Suriname , er zijn aanzienlijke Neder
landse economische belangen in Suriname, Nederland 
is (was) Surinames belangrijkste externe financier , 
enz. Die speciale band is zonneklaar, maar het is niet 
duidelijk waarom deze een goede reden vormde voor 
het opschorten van de hulp . De regering heeft dit al
thans niet duidelijk gemaakt. 

De verklaring van de minister van Buitenlandse Za
ken van 14 december lijkt deze getuigenis-motivatie 
te steunen. De woorden 'ontzetting' en 'afschuw' ko
men veelvuldig voor , en ook de nota van de ambassa
deur te Paramaribo begint met de woorden 'De Ne
derlandse regering heeft met grote ontzetting kennis 
genomen '. De toevoeging in de verklaring dat het om 
'vooraanstaande' personen gaat, bevestigt de per
soonlijke band als medemotief. 
Wanneer het willen uiten van verontwaardiging over 
een eenmalige daad - aannemende dat de moordpar
tij eenmalig zal blijken te zijn - de belangrijkste 
drijfveer is , komt onmiddellijk de vraag op : hoe lang 
duurt morele verontwaardiging? Zes maanden , een 
jaar, twee jaar? En kun je ooit op je schreden terug
keren zonder verraad te plegen aan je eens gevoelde 
verontwaardiging? Een tweede probleem met morele 
verontwaardiging is dat men daardoor geneigd is het 
kwaad bij personen in plaats van bij dieper liggende 
factoren te zoeken . Zoiets leidt tot uitspraken als 
'Wanneer Bouterse maar eenmaal weg is .. .' of 'Ne
derland kan alleen maar hulp hervatten wanneer er 
een onderzoek naar de gebeurtenissen is ingesteld en 
de schuldigen zijn gestraft' (zie bijv. J. Pronk in de 
Volkskrant van 19-3-'83 en E. van Thijn in de NRC 
van 3-5-'83). Schuldigen moeten uiteraard gestraft 
worden . Maar het is onwaarschijnlijk dat daarmee de 
situatie in Suriname fundamenteel zou verbeteren. Is 
het niet de neo-koloniale positie van Suriname die de 
voedingsbodem vormt voor autoritaire , repressieve 
regimes waaraan ook na Bouterse denkelijk voorlo
pig geen einde zal zijn gekomen? (zie ook J. Breman 
in NRC van 3-5-'83). 
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Hulp als drukmiddel 
Een derde motief zou je het herstel-van-rechtsorde
motief kunnen noemen (zie bijvoorbeeld oud-staats
secretaris P. Kooymans in NRC 14-12-'82) . Met het 
opschorten van de hulp zou men kunnen beogen de 
eerbiediging van de mensenrechten in Suriname weer 
te verzekeren. De maatregel zou dan verschillende 
functies kunnen hebben , bijvoorbeeld : 
a . druk uit te oefenen op Bouterse om af te treden , 
b. druk uit te oefenen op Bouterse om de rechtsre
gels weer te eerbiedigen , 
c. oppositionele groeperingen in Suriname en Ne
derland moreel en politiek te steunen, 
d . Suriname internationaal te isoleren , enzovoorts . 

Hoewel de regering ontkent dat dit motief een rol 
speelt , lijkt het toch niet geheel afwezig . Zo is van de 
zijde van minister Schoo wel eens te kennen gegeven 
dat een belangrijk obstakel voor het hervatten van de 
hulp verdwenen zou zijn , indien Bouterse weg was. 
Ook is in het kader van het opschorten van de hulp 
zeker in het begin van regeringszijde wel eens vastge
steld dat Bouterse c.s. daardoor binnenlands èn inter
nationaal zeer geïsoleerd zouden zijn geraakt. Het 
benadrukken hiervan kan alleen uit bovenstaand mo
tief verklaard worden. Nederland heeft om dezelfde 
reden de Surinaamse kwestie internationaal-politiek 
aanhangig gemaakt, activiteiten dus die gericht zijn 
op het herstel van de rechtsorde in Suriname (bij de 
VN-commissie voor mensenrechten en in het kader 
van de Europese Gemeenschap, bijvoorbeeld). Het 
is de vraag of de hulprelatie inderdaad niet voor dit 
doel als wapen in het veld zou mogen worden ge
bracht . Vast te houden aan de notie dat ontwikke
lingshulp zich niet leent voor manipulatie of straf 
(zoals de genoemde Nota Mensenrechten stelt) , lijkt 
enigszins academisch . Alle (gebonden) hulp heeft 
sturende effecten die niet geheel in overeenstemming 
zijn met de wensen van het ontvangende land (zoals 
de noodzaak tot aankoop in Nederland, technische 
specificaties, zekere keuzes van adviesbureaus, con
troles, maar ook een voorwaarde als voorrang voor 
hulp aan de armsten), hoewel die uiteindelijk meestal 
wel aanvaard worden . Indien dit motief eveneens aan 
de opschorting van de hulp ten grondslag ligt, moet 
men zich met enige regelmaat afvragen of deze maat
regel ook inderdaad tot het herstel (beter misschien: 
de totstandkoming) van een redelijke rechtsorde bij
draagt . Op dit moment is dit geenszins duidelijk . Ne
derland heeft Suriname inderdaad internationaal 
enigszins geïsoleerd. Aan de andere kant heeft het 
stopzetten van de hulp Suriname gestimuleerd de 
nieuwe contacten met Cuba , Grenada, mogelijk de 
Sowjet-Unie, en de groep van niet-gebonden landen 
te versterken. Ook de poging om Suriname in La
tijns-Amerika te isoleren, lijkt niet erg effectief (zie 
de nieuwe samenwerking met Brazilië). In Suriname 
zelf is het opschorten van de hulp een steuntje in de 
rug van de oppositie tegen Bouterse. Maar ook heeft 
het de binnenlandse chaos vergroot. Of dit alles leidt 
tot herstel van de rechtsorde en democratie moet 
worden afgewacht . De omgekeerde stelling, dat dit 

het regime heeft verhard, krampachtiger gemaakt , 
kan evengoed verdedigd worden. Indien Nederland 
inderdaad de hulp voor dit doel (heeft) wil(len) ge
bruiken, kan worden betwijfeld of stopzetting nu wel 
het daarvoor meest geëigende middel was (is) . Im
mers , je kunt het maar één keer gebruiken, daarna is 
het uit handen gegeven . Toekomstige onderhande
lingen met de hulp als inzet zijn er ook moeilijker 
door geworden. 
Misschien is in dit verband een vergelijking met een 
land als Frankrijk verhelderend. Frankrijks beleid is 
er op gericht om met een heel scala van vooral indi
recte pressiemiddelen (waarvan toegegeven sommige 
van dubieuze aard) in landen als Tsjaad of de Cen
traal Afrikaanse Republiek een enigszins normale 
rechtsorde te herstellen, zonder de samenwerkings
banden door te snijden. Ook zonder te wensen dat 
Nederland zich van een dergelijke cynische realpoli
tik bedient , zou men een grotere doelgerichtheid in 
het Nederlandse beleid op prijs kunnen stellen. 

Een vierde motief, dat zich meer specifiek op de hulp
relatie zelf richt, zou men het effectiviteitsmotiefkun
nen noemen. Door de gebeurtenissen van 8 decem
ber zou , zo kan men redeneren , het klimaat in Surina
me zodanig veranderd zijn dat de doelstellingen van 
het hulpverdrag niet meer verwezenlijkt kunnen wor
den . Hierbij dient men dan vooral te denken aan de 
sociaal-economische doelstellingen van het verdrag, 
zoals werkgelegenheid , inkomensherverdeling, en 
een ontwikkelingsbeleid dat vooral aan de arme Suri
namers ten goede komt. Dit standpunt treft men aan 
bij Kooymans (NRC 14-12-'82) en ook bij J. van der 
Straaten, lid van de Suriname-Commissie van de 
PvdA (NRC 3-1-'83). Waar de onvrede met de wijze 
waarop Suriname de Nederlandse hulp besteedde, 
alom groeide , komt een dergelijke aanleiding natuur
lijk zeer gelegen om er maar helemaal mee te stop
pen. De maatregel had waarschijnlijk meer moeite 
gekost indien het hulpprogramma in Suriname wèl 
goed had gelopen. Niettemin is de redenering achter 
dit effectiviteitsmotief niet erg steekhoudend. Resul
taten op het gebied van werkgelegenheid en inko
mensverdeling worden door een veelvoud van facto
ren beïnvloed en het verband tussen politieke moor
den en het al dan niet boeken van sociaal-economi
sche vooruitgang ligt niet zo direct als de voorstan
ders van dit standpunt doen voorkomen. Wanneer de 
verdragsdoelstellingen gehanteerd worden als argu
ment om de hulp op te schorten , moet dat ook aan 
concrete resultaten op gebieden als het werkgelegen
heidsbeleid gemeten worden . Het klinkt ook als een 
oneigenlijk argument. Het is helaas moeilijk voor
stelbaar dat Nederland de hulp zou hebben opge
schort alleen op grond van een buitengewoon slecht 
sociaal-economisch beleid , corruptie , enzovoorts . 
De paradox wil dat het daartoe juist wèl het recht 
had. 

Mogelijke andere factoren van belang 
Omdat de argumentatie van de regering voor het op
schortingsbesluit zo gebrekkig is, laat zij de nodige 
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ruimte voor speculatie over achterliggende motieven 
en factoren . Want het blijft een intrigerende vraag 
waarom Nederland zijn hulp aan Suriname wèl op
schort en niet aan landen waar vergelijkbare proble
men met de mensenrechten bestaan , vaak op nog veel 
omvangrijker schaal (bijvoorbeeld Indonesië en Pa
kistan). 
Een begrijpelijkerwijs niet openlijk genoemd motief 
voor de opschorting zou de wens kunnen zijn om de 
publieke steun in Nederland voor ontwikkelingssa
menwerking niet in gevaar te brengen. Immers , het 
krakeel in den lande zou niet van de lucht zijn ge
weest , indien Nederland de hulp aan Suriname rustig 
had voortgezet. De verontwaardiging daarover had 
vervolgens gemakkelijk de Nederlandse ontwikke
lingspolitiek in het algemeen kunnen treffen. Vol
gens een recent NIPO-onderzoek (de Volkskrant 18-
5-'83) zou de meerderheid van de Nederlandse bevol
king de hulp aan Suriname alleen willen voortzetten 
indien er een democratisch gekozen regering in Para
maribo komt. Als dit criterium van toepassing wordt 
verklaard op andere landen waaraan Nederland hulp 
geeft , zou dat praktisch het einde van de Nederlandse 
ontwikkelingsinspanning betekenen . In dat licht be
zien , beh ')eft het geen verbazing te wekken dat minis
ter Schoo op allerlei manieren , en met argumenten 
als 'Suriname is een geval apart' , zich inspant om de 
Surinaamse gebeurtenissen te isoleren van de ontwik
kelingshulp aan andere landen . 
Een tweede mogelijke factor die de Nederlandse hou
ding kan hebben beïnvloed, is het feit dat Suriname in 
het Oost-West-conflict betrokken dreigde te raken. 
Tegen de achtergrond van de toenemende onrust en 
confrontatie in het Caribisch gebied (zie ook SenD 12 
'82) zullen Bouterses vrijages met Cuba , Nicaragua en 
Grenada door de Verenigde Staten niet bijzonder op 
prijs zijn gesteld. Zolang Nederland de ontwikkeling 
in Suriname redelijk onder controle leek te hebben , 
heeft Amerika zich op de achtergrond gehouden . 
Sinds ongeveer een j aar is de Amerikaanse bemoeienis 
echter sterk groeiende. Het is niet ondenkbaar dat 
Washington de Nederlandse regering bij haar besluit
vorming na 8 december heeft beïnvloed in de richting 
van een actieve destabilisatie van Bouterses regime. 
Misschien is het toeval , maar de wijze waarop Neder
land sindsdien Suriname probeert te isoleren vertoont 
duidelijk gelijkenis met Reagans politiek ten opzichte 
van Nicaragua. 

Hoe verder? 
Uit het voorgaande blijkt dat , naar mijn overtuiging, 
de belangrijkste overweging bij het besluit om de 
hulp al dan niet op te schorten , had moeten zijn of die 
stap kon bijdragen tot herstel van enige rechtsorde in 
Suriname. Het lijkt wel alsof de regering zichzelf al
lesbehalve juist die vraag gesteld heeft. In hoeverre 
de opschorting van de hulp ook daadwerkelijk enige 
invloed ten goede op de ontwikkeling in Suriname zal 
hebben , kan alleen de toekomst leren . Tevens hangt 
dat af van eventuele Nederlandse stappen in de rich
ting van herstel van de hulprelatie. Of die stappen in
derdaad ook genomen zullen moeten worden , zal 
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hier in het midden worden gelaten . Maar wel is duide
lijk dat de stilte rondom het Nederlandse Suriname
beleid doorbroken zal moeten worden. Het lijkt me 
dat de discussie zich daarbij zal moeten toespitsen op 
de volgende vragen. 
1. Waren Bouterses gewelddaden uitingen van een 
weloverwogen politiek ter verkrijging van de onbe
twiste macht? En zal , nu hij die verworven lijkt te 
hebben , 'rust en orde' zijn teruggekeerd? Of zullen 
gewelddaden een structureel weerkerend element 
vormen van zijn ' revolutionair proces'? 
2. Luidt het antwoord op vraag 1 dat het om een een
malige gebeurtenis ging, dan bestaat er aanleiding , 
zeker ook gezien de Nederlandse verdragsverplich
ting , om de hulp (eventueel in gewijzigde vorm) te 
hervatten. Is het antwoord echter dat we telkens 
nieuwe gewelddaden kunnen verwachten , dan zal 
men zich moeten afvragen of hervatting van de hulp 
een redelijke kans biedt om daarop een matigende in
vloed uit te oefenen. 
3. Indien de laatste vraag bevestigend beantwoord 
wordt, kan men zich nog afvragen of hervatting van 
de hulp aan Suriname in die omstandigheden niet op 
dermate grote weerstanden bij de Nederlandse be
volking zal stuiten dat daarmee de Nederlandse ont
wikkelingshulp in zijn geheel gevaar gaat lopen. Het 
zal dan misschien aankomen op de moed van de over
tuiging dat onderontwikkeldheid nu eenmaal zelden 
een goede voedingsbodem voor democratie en men
senrechten is en dat het geven van ontwikkelingshulp 
niet zonder vuile handen kan . 
4. Zou het oneigenlijk zijn de opschorting van de 
hulp te baat te nemen om , uit onvrede met de wijze 
waarop Suriname de Nederlandse hulp besteedde , 
zich maar tegelijk van de Nederlandse hulpverplich
ting in zijn geheel ontheven te achten. Wel kan de 
vraag gesteld worden of niet een eventuele hervatting 
van de hulp aangewend kan worden om de construc
tiefouten in de oude relatie te herstellen. 

In het algemeen mag gelden dat Nederland het even
tueel hervatten van de hulp enerzijds kan aangrijpen 
om zich te ontdoen van allerlei neo-koloniale schuld
gevoelens die de relatie met Suriname tot nu toe sterk 
hebben vertroebeld (vg!. Ornstein in SenD 2 '83) . An
derzijds moet nu de illusie opgegeven worden als zou 
ontwikkelingshulp in Suriname een democratische 
orde , inclusief alle ons dierbare rechten en vrijheden , 
tot stand kunnen brengen'. Een Surinaamse democra
tie kan alleen uit de Surinamers zelf voortkomen , en 
het zou wel eens zo kunnen zijn dat enige confronta
tie met Nederland daarbij een onvermijdelijke fase 
is . 

Noot 
1. De enige die een poging heeft gewaagd om het struc

turele karakter van de gewelddadigheid in Suriname aan 
te tonen , is Henk Mollemon. Zie zijn 'Van democratie tot 
" heilstaat '" in : Socialisme en Demócratie, jaargang 40 
nr. 2, februari 1983, i.h.b . blz. 12. 
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Idealisme en buitenlandse politiek 

'Als de minIster van buitenlandse zaken nog een 
greintje fatsoen in zijn donder heeft gaat hij niet op 
bezoek bij het slagersregime in El Salvador. ' Aldus 
de voorzitter van de Partij van de Arbeid ter gelegen
heid van de eerste mei . Op die ene feestelijke kracht
term na steekt er in zo'n uitspraak niets bijzonders. 
Zelfs niet wanneer men bedenkt dat , zo diezelfde mi
nister zou hebben overwogen een reis naar Moskou af 
te zeggen vanwege de slagerspraktijken in Afghani
stan , de vraag zou zijn gesteld hoe hij het in zijn don
der haalde. Op de Dag van de Arbeid ligt het nu een
maal meer voor de hand zich af te zetten tegen rechts 
dan tegen wat zich links noemt. Maar voor velen is 
het wat dit aangaat alle dagen 1 mei. De stemmen van 
socialistische voormannen die voor de radio , 'feiten 
van de dag bekijkend door een rode bril ', om beurten 
rechts en links 'op de korrel' namen, zijn sinds lang 
verstomd. Nu is de verhouding eerder tien op één. 
Philip Everts mag dan in een stelling bij zijn kersverse 
proefschrift ] gelijk hebben als hij opmerkt dat het 
van selectieve verontwaardiging getuigt zich meer te 
ergeren aan mensen die selectief protesteren dan aan 
anderen die hun stem helemaal nooit verheffen , deze 
wijsheid gaat beter op voor individuen en actiegroe
pen dan voor een politieke partij die zich heeft voor
zien van een beginselprogram. Wel kan die laatste 
zich gemakkelijker beroepen op een realistische taxa
tie van de machtsverhoudingen , die nu eenmaal mee
brengen dat men met protesten meer greep heeft op 
kleine landen en op open maatschappijen dan op een 
totalitaire supermacht. En zo IS het ook. 
Toch zit er een kant aan die me hindert . Namelijk dat 
het stelselmatig begrip tonen en het voordeel van de 
twijfel gunnen aan die totalitaire supermacht zich 
aandient als het summum van idealisme. Wanneer bij 
ontstentenis van een wereldrechtsorde landen harder 
worden aangepakt naarmate ze zwakker staan of een 
vrijere nieuwsgaring toelaten, dan zou dit links juist 
uit een oogpunt van idealisme zwaar moeten verdrie
ten . Elke moraliteit wordt daarmee.op zijn kop gezet. 
Men zou zich ook gerust eens mogen afvragen hoe
veel schade het normbesef lijdt als in de VN-commis
sie voor de Mensenrechten te Genève met behulp van 
totalitaire staten die zelf nimmer een rapporteur bin
nenlaten , bij meerderheid van stemmen rapporteurs 
worden gestuurd naar landen die te bang of fatsoen
lijk zijn om dat te weigeren. 
Ook in kwesties van bewapening kan soms de verden
king rijzen dat daar een zelfde mechanisme - de 
machtige ontzien - een rol speelt . Hoe is het anders 
te verklaren dat welhaast niemand hier in de buurt 
zich ooit zorgen maakte over Pershing-l 's die al vele 
jaren op Polen staan gericht, doch nu een deel daar-

van vervangen zou kunnen worden door iets verder 
reikende Pershing-2's menigeen zich uitput in mede
lijden met een Sowjet-Unie die zich van haar kant 
toch ook niet onbetuigd heeft gelaten , met name niet 
tegenover West-Europa? Zeker , ik ken alle argu
menten tegen het NA Va-dubbelbesluit , bijvoor
beeld dat niet zo bijster mobiele lanceerinstallaties in 
een uiterste geval zelf vuur aantrekken en dat Ameri
ka over het geheel genomen werkt aan een kernarse
naal dat kwalitatief zijn gelijke niet kent. Maar ten 
eerste zijn wij het vooral die door Moskou worden 
geïntimideerd, want ook Moskou bedreigt liever wat 
zwak is . En ten tweede moet men ook nagaan hoe het 
voor de hoofdnorm , spreiding van macht en on
macht , uitpakt wanneer van hieruit onevenredig veel 
zorg wordt besteed aan onschendbaarheid van Rus
land, dat in het Warschau Pact militair de bov~ntoon 
voert. 
Zijn we misschien bezig, achter een gordijn van leu
zen en rationalisaties , her en der de sterke te sparen 
en de kwetsbare te straffen voor zijn kwetsbaarheid , 
alles onder de vlag van het idealisme? We spreken 
graag humanitair over mensenrechten en over huma
nitair oorlogsrecht. Maar als dit erop uitdraait dat re
gels , sancties , dreigementen eenzijdig drukken op 
landen met de minste externe macht of de meeste in
terne vrijheid , dan verdienen dat recht en die huma
niteit nauwelijks hun naam. 
Zou het echter niet verwonderlijk zijn als inderdaad 
tienduizenden leden van een sociaal-democratische 
partij ten prooi waren gevallen aan normloos realis
me en geduldig weefden aan een internationaal web 
van het type: de groten gaan er door, de kleintjes blij
ven hangen? Natuurlijk , maar zo ligt het ook niet. De 
meesten hebben hun hart op de juiste plaats doch 
gaan af op een te simpel schema. Volgens dat schema 
zijn de VS , ondanks hun bestel van restricties aan de 
uitvoerende macht, toch het meest daadkrachtige 
machtscentrum ter wereld en deelt ieder die zich met 
Washington inlaat vanzelf in die superioriteit, of het 
nu Salvadoriaanse slagers zijn of Afghaanse opstan
delingen of Westeuropese bondgenoten. In die denk
wijze is de Sowjet-Unie ten opzichte van een land als 
Nederland de underdog. Hoe vaak hoor je zelfs men
sen van de vredesbeweging niet praten over onze in
tercontinentale raketten , zoals de muis die , met een 
olifant op pad, uitroept: wat stampen we hard. Im
mers , het kan in een per abuis niet verijdelde oorlog 
best gebeuren dat er in het strategische havengebied 
van de Benelux door de neveneffecten van een con
ventionele bommenregen miljoenen doden zijn ge
vallen , terwijl 'onze' raketten aan de overzijde van de 
oceaan nog keurig ophun plaats staan. Zeker als de 
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PvdA voortgaat stromingen in de VS te steunen die 
dat land nooit als eerste willen zien rammelen met 
een kernwapen . 

Drie elementen van buitenlands-politiek idealisme 
Zulke aspecten zijn niet enkel meer een zaak van het 
hart. Daar komt meer bij kijken en het gewone partij
lid kan dat alles niet overzien. Alhoewel ... , waarom 
eigenlijk niet? Misschien omdat het tegenover leuzen 
van rechts (elke wapen vernieuwing draagt tot het 
voorkomen van oorlog bij) uitsluitend getracteerd 
wordt op leuzen van links (elk kernwapen brengt ons 
dichter tot de oorlog)? 
Want nog in ander opzicht laat het idealisme lelijk 
verstek gaan. Maar daarvoor heb ik eerst een kleine 
aanloop nodig. De reden waarom ik het destijds bij 
de socialistische beweging heb gezocht , was dat men 
er meer dan elders oog had voor de positie van de 
zwakkere . Maar lid van de PvdA werd ik in 1966 toen 
men daar fantasie en denkvermogen opnieuw leek te 
gaan bundelen . Idealisme houdt in dat die inspanning 
niet kansloos of zinloos is. Dat getuigt nog niet van 
optimisme maar wel van voluntarisme: als een grote 
partij in een actief land consistent haar prioriteiten 
kiest , dan kan ze heel wat. Wat is daar op het terrein 
van de buitenlandse politiek nu van terecht geko
men? Al weldra weinig meer. De PPR en D'66 heb
ben in de jaren zeventig elk minstens zoveel aan ge-

j 
dragen als de PvdA die bij de import van nieuwe 
ideeën moest drijven op Piet Dankert en later Klaas 
de Vries, van wie de eerste allang is vertrokken en de 
tweede schijnbaar uitgeredeneerd. Van partijzijde 
heugt me geen enkel substantieel symposium, artikel 
of rapport over de politieke verhoudingen in Europa . 
In plaats daarvan werden verspreid tirades gehouden 
tegen Reagan, waarbij men vergeet dat men begin 1980 
precies eender over Carter sprak en nu al zou moeten 
anticiperen op een nieuwkomer in het Witte Huis. 
Kortom , tekenen van berusting waar zelfs de VVD van 
vandaag af en toe levendig bij afsteekt. 
Een tegenwerping ligt voor de hand. De analyse mo
ge er dan enigszins bij inschieten , er wordt tenminste 
geageerd. Wie had ooit durven hopen dat in de jaren 
tachtig keer op keer in campagnes en coalitiebespre
kingen het instrumentarium voor vrede en veiligheid 
het hardste strijdpunt zou vormen? Is het idealisme in 
de zin van ongedurigheid dan soms niet springle
vend? In de woorden van een strijdlied dat Margot 
Vos een halve eeuw terug schreef over de haast die 
internationaal was geboden: 'Ons hart is ten boorde 
toe gevuld / met fel verlangen en hevig willen / Wij kun
nen het niet met droomen stillen / en eindeloos beiden 
in geduld'. 

Eerst is het evenwel goed een onderscheid te maken 
tussen drie elementen waarop politiek idealisme 
moet slaan. Op het doel : het is mogelijk een mens
waardige wereldsamenleving naderbij te brengen . 
Op de middelen: het is mogelijk met macht om te 
gaan zonder de menswaardigheid geheel naar de toe
komst te verschuiven. En op het proces van besluit
vorming: het is mogelijk in open communicatie met 
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een wijde kring van betrokkenen rationeel tot afwe
ging van alternatieven te komen . De stelling die hier
na zal worden ontwikkeld is , dat voor doel en midde
len van de buitenlandse politiek de PvdA nog wel 
idealen voor ogen zweven , maar dat van controleer
bare discussie over het verband tussen middel en doel 
steeds minder is te merken. 

Ooit was ik onder de aanwezigen toen een ook in link
se milieus niet onbekende moraaltheoloog, nadat 
hem door Den Uyl was gevraagd of hij een bepaald 
standpunt van de Partij van de Arbeid ethisch verant
woord vond , als reactie gaf: dat durf ik zo niet te zeg
gen , maar de manier waarop het tot stand kwam, is 
dat in elk geval niet. Velen zullen zo'n antwoord te 
fijnzinnig achten voor de politieke praktijk. Wel is 
het zo , dat een slordige methode van programeisen 
voorbereiden de kans verhoogt op resultaten die niet 
veel beter zijn . 
Overigens zijn er factoren die helpen verklaren waar
om het spaarzaam denken over de relatie tussen mid
del en doel zo weinig als een gemis wordt ervaren. Om 
te beginnen speelt hierin mee dat de sociaal-democra
tie eens behoorde tot de erfgenamen van ee'n determi
nistisch vooruitgangsgeloof . Het zonder dien zinledige 
woord progressief is daar nog een restant van, evenals 
de nadruk op bewustwording in plaats van op confron
tatie van argumenten . Voorts heeft zich in het bijzon
der ook in Nederland bij niet-christelijke partijen een 
confessionalisering voorgedaan , die zogeheten princi
piële uitgangspunten stelt boven een telkens weer 
moeizaam wegen banen. Optimisme en getuigenis lei
den te zamen tot een vaag geloof dat de zuiverste mid
delen vanzelf de schoonste toekomst bereiden . 

Vrede en rechtvaardigheid 
Idealisme betrokken op het doel - in de zin van: het 
is geen vergeefse moeite een menswaardiger wereld
samenleving na te streven - roept nog geen erg con
creet beeld op. Begrippen als vrede en rechtvaardig
heid schieten al gauw te binnen . (Er zijn ook mensen 
die beweren dat vrede en rechtvaardigheid precies 
hetzelfde inhouden . Dat is echter een nogal schade
lijk geval van taalbederf.) Wel rijzen er nadere vra
gen . Wat zijn de eigen socialistische varianten van die 
waarden? In hoeverre zijn ze onderling altijd verenig
baar? En liggen ze elk op zichzelf ook binnen bereik? 
Want stel dat men een ontwapende wereld als ideaal
beeld kiest , fungeert dat dan ook bij het dagelijks 
handelen als kompas of moeten we het voorlopig eens 
worden over een tussendoel? En is dat dan spreiding 
of juist concentratie van militaire macht? Is het we
derzijds afschrikken of overal schuilkelders bouwen? 
Een probleem met het vredesstreven is dat we niet 
zonder meer altruïsme kunnen bedrijven door zelf 
veiligheid in te leveren . Zeker in het nucleaire tijd
perk is het lot van allen gediend met een stabiel even
wicht in vernietigingskracht en in kwetsbaarheid. Het 
is dan ook geen altruïsme maar een wijder belang dat 
ons moet doen afzien van superioriteit aan wapens in 
kwantiteit of kwaliteit. Maar voor een klein land als 
het onze, dichtbij het breukvlak in een wereld die in 
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tal van opzichten asymmetrisch is , staat allerminst 
vast wat afzien van superioriteit van geval tot geval 
meebrengt. 

Bij rechtvaardigheid ligt dit niet eens zo heel veel dui
delijker , al is hier niet meer te overzien welke offers 
de ongelijkheid verzachten. Want wat is het effect op 
de totaal te verdelen welvaart? Binnenslands valt nog 
net te werken met de fictie van inkomensverschillen 
als een noodzakelijk kwaad , waarbij de bewijslast 
drukt op degene die beweert dat van de gelijkheid 
moet worden afgeweken. Doch ondanks het streven 
naar een nieuwe internationale economische orde ligt 
op wereldschaal die norm wel heel veraf van het poli
tieke bedrijf van alledag, zeker in een tijd van econo
mische recessie. 

Iemand als J. L. Heldring heeft meermalen betoogd 
dat van de staat helemaal geen morele doelstelling is 
te verwachten. In het kort komt zijn stelling hierop 
neer , dat mensen zich uit gemeenschapszin aaneen
sluiten tot een natie, doch dat met de vorming daar
van dan ook alle potentieel aan gemeenschapszin is 
verbruikt , zodat de staat zelf alleen nog maar het col
lectieve eigenbelang kan belichamen dat dan immers 
nog niet is uitgeput. 'De mens moge den mens geen 
wolf zijn, naties onderling zijn dat wel. '2 

We zouden van daaruit echter ook verder kunnen re
deneren. Want juist omdàt de staat het collectieve ei 
genbelang al behartigt krijgen de burgers de gelegen
heid om aan het welzijn elders ter wereld te denken . 
En vanaf dat moment eist het zelfrespect dat men al
thans iets gedaan wil zien ter leniging van alle nood . 
Solidariteit is daar in bijna alle gevallen een veel te 
mooi woord voor. Noem het filantropie . Maar de 
staat moet, ter wille van het collectieve eigenbelang, 
aan die behoefte aan zelfrespect tegemoetkomen . 
Nog in ander opzicht laten moraliteit en belang zich in 
de politiek niet zo scherp onderscheiden . Volgens 
Von der Dunk stond het streven naar externe macht 
in de laatste eeuwen vrijwel altijd tevens in dienst van 
een idee , van een normatieve sociaal-politieke voor
stelling. Juist moreel idealisme maakt dikwijls fanaat. 
Zoals de Canadees John W. Holmes schreef: 'Het is 
nog een open vraag of de oorlog in Vietnam beëindigd 
werd toen de moralisten in de Verenigde Staten de 
overhand kregen op de realisten of toen de realisten de 
overhand behaalden op de moralisten'.3 Het was in 
elk geval met een terugblik op Vietnam dat de Ameri
kaanse minister van defensie Schlesinger constateer
de hoe aandacht voor het eigenbelang zijn land voor 
noodlottig fanatisme zou kunnen behoeden. 4 

Het belang van een staat laat zich in vier elementen 
onderscheiden: verdeling , stabiliteit , normbesef en 
zelfrespect. Voert men de zuiver humanitaire activi
teit terug op het sociaal-psychische (en dus ook poli
tieke) gevaar dat dreigt wanneer de eigen bevolking 
haar zelfrespect verliest , dan omzeilt men ook het 
veronderstelde onvermogen van de staat om zich als 
zodanig een moreel doel te kiezen. Zo ook zal het 
zelfrespect op den duur hopelijk niet verdragen dat 
het normbesef in de wereld verder wordt ondergra-

ven door een selectieve behandeling al naar gelang 
landen toevallig in het bezit zijn van kernwapens , 
grondstoffen of een ondoordringbaar stelsel. 

De middelen 
Tot de politieke middelen behoren hoe dan ook : 
recht, macht en argumenten. Blijft het daar echter 
bij? Wanneer die drie samenvallen komt het idealis
me nog aardig aan zijn trekken , maar liever zouden 
velen toch hun doel anders bereiken , met een moreel 
appèl , door de zwakkere dankbaar te stemmen en de 
sterke genadig. Zonder twijfel zijn er gevallen waar 
die methoden vruchten afwerpen. Doch er zijn min
stens vier bedenkingen. Ten eerste is de staat slecht 
toegerust voor sentiment en erkentelijkheid. Verder 
wil een royaal gebaar jegens een zwakkere nogal eens 
neerbuigend overkomen. Bovendien is een land als 
het onze zelden van voldoende gewicht om de emo
ties in de wereld diep te beïnvloeden . En tenslotte zal 
op het gevoel werken van een oliesheik of een arro
gante kernmogendheid al snel de schijn aannemen 
van wat Renate Rubinstein onderwerpingsgedrag 
pleegt te noemen . Als die supermogendheid bij haar 
gewapend ingrijpen in andere landen dan ook nog bij 
voorkeur het vaandel van de broederhulp voert dan 
wordt zo'n gevoelsband zelfs dubbel problematisch. 

De emotionele benadering moge dan dikwijls ineffec
tief of contraproduktief zijn, als pendant past de 
vraag of op haar beurt macht wel als middel beant
woordt aan een idealisme dat die naam verdient. Is 
macht vies? Algemeen leeft een gevoel dat Von der 
Dunk uitdrukt met de woorden 'macht van de ander is 
slecht en dus is eigen macht noodzakelijk. '5 Maar niet 
elke macht van anderen geldt als even slecht , zodat 
ook niet altijd om tegenmacht wordt geroepen . Bin
nen de rode zuil zi j n er mensen die de macht van chris
ten-democraten slechter vinden dan die van commu
nisten en men treft er ook aanhangers aan van het om
gekeerde. Niet zeldzaam zijn degenen die bij overleg 
met middenpartijen in eigen land het mes op tafel wil
len zien en in onderhandelingen met het Kremlin al
leen de schede. Dit hoeft nog niet voort te komen uit 
onderwerpingsgedrag. Vaak is het te verklaren uit aar
zeling de eigen positie te versmallen door haar naar 
twee kanten tegelijk te markeren . Dat dje laatste ge
woonte na de jaren zestig ook in onzesociaal-democra
tie enigszins in onbruik is geraakt, hangt minder samen 
met de mate waarin het vaderlandse comm unisme zich 
al dan niet van Moskou afwendt dan met verbittering 
over de westelijke partners. En dan vooral over Wash
ington naJohn F. Kennedy . Kort voordat de oorlog in 
Vietnam naar zijn hoogtepunt ging had Den Uyl nog 
tegenover Het Parool als politiek visioen geschetst dat 
iedere arbeider de kans zou krijgen niet alleen een 
eigen autote kopen maar ook te boeken voor een cruise 
naar Amerika . Bovendien stelde het diep teleur dat 
West-Europa op zijn beurt evenmin model bleek te 
kunnen staan voor humaniteit. Nadat het ideële con
cept van de Europese eenwording goeddeels was be
zweken onder de opeenvolging van Duitse herbewa
pening , Algerijnse oorlog , nucleaire ambities en pro-
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tectionisme doorbrak De GaulIe op zijn manier de im
passe. Hij schoof namelijk voor dat ideële beeld een 
zuiver geografisch omlijnd begrip van ons werelddeel , 
los van inhoudelijke maatstaven. Dit kwam bijvoor
beeld tot uiting toen hij de eerste bemande ruimte
vlucht van de Rus Gagarin begroette als een succes 
voor Europa en kort daarop de tegenhanger met Glenn 
als een succes voor Amerika. De tegenstelling tussen 
het Westen en de Sowjet-Unie had kennelijk voor hem 
afgedaan . Merkwaardigerwijs vermengde zich die 
houding met die van linkse idealisten en versterkte on
der hen een vaak naïef paneuropisme. 
Zou daarentegen West-Europa als entiteit zijn poli
tieke positie naar twee kanten willen markeren , dan 
zou wel eens kunnen blijken dat het die slechts weet 
te schragen met machtsmiddelen waar zelfs de fraai
ste ideële omkleding weinig van verhullen zou. De be
langrijkste beslissing betreft ook dan de wapenkeuze: 
ofwel louter conventionele strijdkrachten , wat gelijk 
zou staan aan dreigen met een strategie van de ver
schroeide aarde , ofwel tegendreiging met eenzelfstan
dig kernarsenaal dat zich technologisch kan meten met 
dat van een supermacht. 
Kortom , precies dezelfde vragen die nu de verstand
houding met Amerika op het gebied van de veiligheid 
zozeer belasten , zouden dan wellicht anders maar 
niet minder acuut terugkeren. Want er is een gegeven 
dat blijft . Net als tegenwoordig ook de ban-de-bom
beweging het krachtigst protesteert tegen de meer 
bruikbare soorten kernwapens omdat die de kans op 
daadwerkelijk gebruik verhogen, zo zal elke ver
schuiving van het accent in de richting van nog weer 
bruikbaarder militaire middelen , namelijk de con
ventionele , onherroepelijk de drempel naar de oor
log als zodanig verlagen en in elk geval de nervositeit 
verhogen. 
Intussen mogen we de gewone partijgangers de 
waaier van antwoorden niet verwijten die zou blijken 
zodra hun per enquête werd gevraagd van welke ge
weldmiddelen het bezit vooralsnog het meest tot het 
voorkomen van oorlog bijdraagt , vooral indien er 
eerlijk bij werd verteld wat het zou moeten kosten om 
ze op peil te houden. Immers, in het parlement is de 
PvdA ongeveer elke drie jaar van nucleaire strategie 
veranderd , als betrof het slechts modegrillen . En nog 
steeds krijgt men de indruk dat het ene fractielid bij 
gebrek aan beter aankoerst op dreiging met massale 
vergelding , een ander op steun bij Westeuropese 
kernmachten en een derde op conventionele onover
winlijkheid . Dit zonder dat deze en andere keuzemo
gelijkheden ooit merkbaar bestudeerd zijn , laat staan 
vergeleken. Daarmee wordt trouwens ook het effect 
van het eigen optreden in het buitenland nogal onbe
rekenbaar. 

De besluitvorming 
Dit brengt ons tot het besluitvormingsproces. Is het 
ontbreken van een fundamenteel debat over midde
len tot oorlogspreventie nu echt een ramp of alleen 
een schoonheidsfout? In zoverre is het geen ramp dat 
de politici in kwestie , door hun veelvuldig reizen en 
diverse lidmaatschappen van internationale assem-

18 

blees, terdege op de hoogte kunnen zijn van de voor
naamste facetten en ontwikkelingen . Daarbij lopen 
ze echter het risico te klakkeloos bepaalde emotione
le wensen uit de eigen achterban te verbinden met uit 
nationaal belang geboren denkbeelden van andere 
landen. En daarmee dreigt de toch ook voor idealis
ten relevante Nederlandse gezichtshoek, de nuchtere 
kijk vanuit een dichtbevolkt gebied zonder eigen 
kernwapens, dat juist in een conventionele krachtme
ting door zijn strategische ligging onevenredig zwaar 
getroffen zou worden , onvoldoende aan bod te ko
men. 
Minder speculatief dan schatten wat het uitblijven 
van debat onder Nederlandse sociaal-democraten be
tekent voor de internationale samenwerking is de 
vraag of de democratie daar kwalitatief aan tekort 
komt. Dit is het geval ongeacht welke van de volgen
de vier motieven om vlug de gelederen te sluiten rond 
een paar negatief omschreven strijdpunten de door
slag geeft . 
1. Men gaat er vanuit dat de internationale veilig
heidsproblemen van het moment alleen kunnen wor
den begrepen door een klein aantal ingewijden. 
Ik betwijfel of dit de echte reden is . Ten eerste laat 
zich , indien men de alternatieven werkelijk doorzich
tig wil maken , het vraagstuk van de wapenkeuzen wel 
herleiden tot een paar eenvoudige dilemma's. Het 
wordt eerder onbegrijpelijk doordat zovelen er ken
nelijk een belang in zien die dilemma's en hun voor
keur daarin te verhullen. Ten tweede zullen - om 
eens een paar figuren te noemen - zowel Max van der 
Stoel als IKV-voorzitter Ter Veer het erover eens zijn 
dat tot de belangrijkste aspecten van de Nederlandse 
opstelling het effect op de Bondsrepubliek behoort. 
En wie durft nu te beweren dat een handjevol experts 
in of buiten de fractie de wijsheid in pacht heeft over 
de onderstromen van de Duitse politieke cultuur? 
2. Een andere overweging zou kunnen zijn dat het 
meer omslachtig dan lonend is als een politicus breder 
inzicht gaat vergaren dan nodig om medepolitici uit 
andere partijen te verstrikken in hun tegenstrijdighe
den. 
Daargelaten echter of sommigen zich hierbij niet 
veelal een te gemakkelijke prooi in het andere kamp 
uitkiezen , lijkt punten scoren tegenover politieke te
genstanders , hoe nuttig ook, geen alternatief voor ge
wetensonderzoek in eigen kring. 
3. Als derde reden is voorstelbaar dat men de buiten
landse politiek in een periode van economische jobstij
dingen en sociaal-culturele onvrede tracht te gebruiken 
als een bliksemafleider voor onlustgevoelens en als 
bindmiddel voor een anders verdeelde aanhang, dit 
met het argument dat Nederland hoe dan ook te klein 
en onbeduidend is om veel in de internationale verhou
dingen te bederven. 
Het zou me niet verbazen als deze kijk bij verschillen
den ingang had gevonden. Die benadering zou even
wel niet alleen onwaardig zijn , ze is ook aanwijsbaar 
onjuist. Van tijd tot tijd kan een land als het onze wel 
degelijk de balans ten gunste van het een ofhet ander 
doen doorslaan . Hoewel hier de ruimte ontbreekt om 
dit uit te werken lijkt het me aannemelijk dat , indien 
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Nederland op het vinketouw had gezeten, Noorwe
gen nu in de EG zat , Schmidt nog bondskanselier was 
en het vermaarde dubbelbesluit over de raketten in 
zijn schadelijke gedaante zou zijn uitgebleven zonder 
dat Moskou daarover had kunnen gnuiven. 
4. Een vierde argument om niet veel tijd te verdoen 
met rationeel beraad luidt misschien, dat de internatio
nale toekomst toch te onvoorspelbaar is om zinvol 
vooruit te denken, zelfs in het kleine gezelschap van 
zogeheten ingewijden. 
Dit is een lastig te weerleggen veronderstelling, al 
staat tegelijk vast dat , zo zij werd aanvaard , daarmee 
de grond zou wegvallen onder elke poging vorm te ge
ven aan de toekomst. 
Plausibel is bovendien dat nu juist op het terrein van 
de Europese veiligheid die onvoorspelbaarheid in 
hoofdzaak niet opgaat. Analyses van vóór 1973 over 
de centrifugale werking van de wapentechnologie 
zijn aanmerkelijk reëler gebleken dan zogenaamd 
kwantificerende verkenningen uit die periode over de 
economische ontwikkeling op termijn. En toch waren 
ook daarbij alle factoren al gegeven: het opdringen 
van Japan , de verrijzenis van nieuwe industrielan
den , de komst van moderne produktiemethoden, de 
inflatie door Vietnam , de toenemende aanspraken 
van olielanden . Intussen roept toch niemand dat we 
het vooruitdenken over de economie verder wel kun
nen vergeten , wat in het licht van de vergelijking van 
daarnet altijd nog minder dwaas zou zijn dan ophou
den met in de partij te discussiëren over toekomstige 
wapenbeheersing. 
Toegegeven, er is nog een vijfde motief om alle analy-

75 Jaar Rooie Vrouwen 

Ulla Jansz: Vrouwen, ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-de
mocratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet. 
Amsterdam, WBSlBertBakker, 1983,244blz. Prijsf 27,50. 

In april bestond de vrouwenorganisatie van de Nederlandse 
sociaal-democratie officieel 75jaar. Vande Bond van Sociaal
democratische Vrouwenclubs, de Vrouwenbond, het Vrou
wencontact en de Rooie Vrouwen in de PvdA - want zo heette 
de organisatie achtereenvolgens - moest de geschiedenis nog 
geschreven worden. 
In deze nieuwe uitgave van de Wiardi Beckman Stichting ver
telt Vila Jansz het boeiende verhaal van een organisatie van 

seerwerk te staken. En dat is frustratie over 's werelds 
loop en onverstand. Die frustratie is weliswaar een 
grond om deel te nemen aan massa betogingen rond 
pakkende leuzen, maar geen vrijbrief voor de poli
tiek om het daar verder bij te laten. Om met H . M . 
van Randwijk te spreken, van wie voor de hand ligt 
dat hij tot de demonstranten van nu zou hebben be
hoord: 'Het is geen schande op grote problemen het 
antwoord niet een-Mee-drie gereed te hebben. Schan
de is: bij grote problemen onze gebrekkige oplossink
jes als afdoend aan te prijzen'. 
Met dat laatste is de Partij van de Arbeid hard bezig. 
En dat terwijl vooruitdenken, tijdig elkaars onder
scheidingsvermogen scherpen een bij uitstek geweld
loze en goedkope manier zou zijn om bij te dragen tot 
vrede en veiligheid . 

Noten 
1. Ph . P. Everts : Public opmlOn, the churches and fo 

reign policy. Studies of domestic factors in the making of 
Dutch foreign policy. Leiden , 1983. 

2. J . L. Heldring, Vredesopbouw april 1972 (overgeno
men uit De Kareoler december 1969). Zie ook zijn Het 
verschil met anderen (Amsterdam, z.j .) p . 9v . 

3. In: International Perspectives sept/okt 1977. 
4. Zie hierover in afwijkende zin H. J. Roethof, in : Mo

raal en buitenlandse politiek (Baarn 1975). 
5. H. W. von der Dunk: 'Macht en moraal' in : Dezer ja

ren - Buitenlands beleid & internationale werkelijkheid 
(Baarn 1982). 

6. Heet van de naald p. 133. 

vrouwen die ervoor kozen om binnen en door middel van de 
sociaal-democratische partij te werken aan de emancipatie 
van de (arbeiders)vrouw, ook al moesten zij daarbij optornen 
tegen een overwicht aan mannelijk onbegrip. De gegroeide 
invloed van de Rooie Vrouwen in de hedendaagse Partij van de 
Arbeidkrijgtmetditboekdezonodigehistorischedimensie. 

Korting: lezers van SenD kunnen Vrouwen ontwaakt! tegen 
een korting van twintig procent op de winkelprijs, voor 
f 22,50, verkrijgen door dit bedrag over te maken op postgiro
nummer 3479700 t.n.v. PvdA-pers, Amsterdam, onder ver
melding van de titel. 
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Over burgerlijke ongehoorzaamheid 

Reeds voordat de partijraad van de PvdA op 15 janua
ri 1983 het partijbestuur vroeg om een onderzoek naar 
de mogelijkheden van burgerlijke en bestuurlijke on
gehoorzaamheid binnen het kader van de oppositie
strategie, was binnen de kamerfractie de behoefte ge
bleken zich met het verschijnsel van de burgerlijke on
gehoorzaamheid politiek bezig te houden. Aan Ed van 
Thijn werd gevraagd de gedachtenwisseling daarover 
voor te bereiden in samenwerking met Jen Dales. Na 
het partijraadsbesluit ging het werkstuk van Van Thijn 
en Dales een gewichtige rol spelen in de voorbereiding 
van de rapportage door het PvdA -bestuur aan de par
tijraad (van 18 juni jongstleden). 

Daarnaast leverde het partijbestuur een rapport over 
de bestuurlijke ongehoorzaamheid aan de partijraad. 
Daartoe werd een tekst voorbereid door de Sectie Ge
meente, Gewest en Provincie van de Wiardi Beckman 
Stichting. In dat rapport wordt 'bestuurlijke ongehoor
zaamheid' als verweermiddel tegen onjuist of onbe
hoorlijk beleid van de centrale overheid afgewezen. 
Wel worden de mogelijkheden uitgewerkt van wat 
wordt genoemd: 'bestuurlijk tegenspel'. Daarbij gaat 
het om acties vanuit het lokale bestuur tegen wettelijke 
regels die nog niet in de uitvoeringsfase zijn gebracht; 
het duidelijk maken aan de burgerij wie voor maatre
gelen - bijvoorbeeld excessieve tariefsverhogingen -
materieel verantwoordelijk is; het inventieve gebruik 
van de marges die gemeentebesturen hebben in de uit
voering van centraal genomen beslissingen. Tenslotte 
resteert, aldus het rapport, in uitzichtloze omstandig
heden het terugtreden van wethouders uit het college. 
De tekst van de notitie die de partijraad ontving over de 
burgerlijke ongehoorzaamheid is in feite een samen
vatting geweest van het uitvoerige betoog, geschreven 
door Ed van Thijn ten behoeve van Tweede-kamer
fractie en partijbestuur. In de PB-notitie werd ook het 
debat binnen het partijbestuur verwerkt, door een aan
tal leden daarvan voorbereid. 
Gelet op het belang van Van Thijns betoog drukken 
wij zijn tekst hieronder volledig en letterlijk af. 

Begripsomschrijving 
De PvdA baseert sinds jaar en dag haar politiek han
delen op de beginselen van de democratische rechts
staat. Eén van de belangrijkste uitgangspunten daar
bij is de bereidheid van burgers om zich te onderwer
pen aan de , democratisch tot stand gekomen, wette
lijke regels . Als die bereidheid ontbreekt , ontstaat er 
een situatie van rechteloosheid en willekeur die ko
ren op de molen is van diegenen in de samenleving die 
als geen ander in staat zijn zichzelf te redden. Het 
recht van de sterkste treedt dan in de plaats van het 
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'recht voor allen ', voor democratisch-socialisten een 
gruwel. 
Deze keuze voor de democratische rechtsstaat bete
kent meer dan een, passieve, aanvaarding van een , 
soms wat ongemakkelijk , keurslijf. Democratisch
socialisten hebben van oudsher een groot vertrouwen 
in de wet als instrument van maatschappijhervor
ming. 'De wet is, naar de uitspraak van Tawney, de 
moeder van de vrijheid'. 1 Waar ieder gelijk is voor de 
wet lijkt het wetgevend instrumentarium een probaat 
middel te zijn om de ongelijkheid in de samenleving 
terug te dringen. Niet voor niets is de totstandkoming 
van de verzorgingsstaat gepaard gegaan met de intro
ductie van een groot aantal wettelijke maatregelen . 
Niet voor niets worden er in de achtereenvolgende 
verkiezingsprogramma's van de PvdA weer nieuwe 
wetten in het vooruitzicht gesteld . De keuze voor de 
democratische rechtsstaat is voor de PvdA niet alleen 
een zaak van beginsel , het is evenzeer een zaak van 
opportuniteit. Als geen ander zijn het de democra
tisch-socialisten die er belang bij hebben dat de bur
gers bereid zijn zich aan de wet te onderwerpen. 
Tegen die achtergrond kan moeilijk gezegd worden 
dat het middel van de burgerlijke ongehoorzaamheid 
de PvdA op het lijf geschreven is . De burgerlijke on
gehoorzaamheid moet dan ook scherp onderscheiden 
worden van de buitenparlementaire actie . Voor de 
PvdA is de totstandkoming van maatschappijhervor
mende wetgeving nooit een zaak geweest die alleen in 
het parlement moet worden bevochten. Niet zelden 
is wetgeving de uitkomst van een maatschappelijk be
wustwordingsproces. Buitenparlementaire acties en 
sociale strijd hebben daarbij hun betekenis bewezen . 
Het is dan ook geen wonder dat de PvdA als maat
schappijkritische beweging aan deze buitenparle
mentaire strijdmiddelen een grote waarde toekent. 
Zij heeft dan ook steeds voorop gelopen om te be
werkstelligen dat dit soort actiemiddelen (demon
stratievrijheid, stakingsrecht , en dergelijke) erken
ning krijgen als legale uitingsvormen van maatschap
pelijk protest en nu een even fundamenteel bestand
deel van onze rechtsstaat zijn als de vrijheid van me
ningsuiting en het recht op vereniging en vergade
ring. 
Buitenparlementaire actie kan zich heden ten dage in 
onze democratische rechtsstaat afspelen zonder dat 
het beginsel dat wettelijke regels in acht dienen te 
worden genomen in het gedrang komt . Daaruit vloeit 
voort, dat er wel zeer dringende omstandigheden 
aanwezig moeten zijn om het actiemiddel van burger
lijke ongehoorzaamheid te kunnen rechtvaardigen . 
Een keuze voor de democratische rechtsstaat houdt 
in , dat burgerlijke gehoorzaamheid regel , burgerlijke 
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ongehoorzaamheid uitzondering is. Of, om het in de 
woorden van Mahatma Gandhi te zeggen: 'Burgerlij
ke ongehoorzaamheid veronderstelt de gewoonte om 
gewillig aan de wetten te gehoorzamen'. 2 

Deze notitie gaat dus niet over het brede spectrum 
van legale actiemiddelen , waarvan de toepassing als 
zodanig tegenwoordig niet of nauwelijks omstreden 
is. Zij gaat over één specifieke actievorm die wij als 
volgt zouden willen omschrijven: Een in beginsel ge
weldloze, welbewuste wetsovertreding, in alle open
heid gericht op het wijzigen van een bepaalde wettelij
ke regeling of een door de overheid gevoerd beleid. 3 

Essentieel in deze definitie is het beginsel van de ge
weldloosheid. Zodra een actie van burgerlijke onge
hoorzaamheid een gewelddadig karakter aanneemt , 
houdt zij op een actie van burgerlijke ongehoorzaam
heid te zijn. Voor de PvdA is dat niet louter een kwes
tie van begripsafbakening maar ook een kwestie van 
begrip: het toepassen van geweld als middel om be
paalde doeleinden na te streven , strookt in geen en
keI opzicht met onze keuze voor de democratische 
rechtsstaat en dient derhalve onder alle omstandighe
den te worden afgewezen. In beginsel dient letterlijk 
genomen te worden: naar beginsel. 

Nadere afbakening 
Deze definitie geeft aanleiding het onderwerp van de
ze notitie nader af te bakenen. Een sleutelbegrip is 
de openheid waarmee de actie wordt gevoerd. Welbe
wuste wetsovertreding is op zichzelf nog geen hande
ling waar men zonder meer het geuzen-etiket van bur
gerli jke ongehoorzaamheid op kan plakken. De statis
tiek wijst uit dat in ons land de wet op grote schaal 
wordt ontdoken c. q. overtreden. Het behoeft geen be
toog dat noch de grote, noch de kleine criminaliteit 
onder dit begrip te rangschikken zijn . Het gaat dan 
immers niet om 'burgerlijk' maar om 'on-burgerlijk' 
gedrag. Ook belastingontduiking en deelneming aan 
het zwarte circuit vallen buiten dit bestek , al zullen 
sommigen een dergelijk gedrag voorzichzelfrationali
seren als een protest tegen de hoge belastingdruk ofhet 
slechte beleid dat met 'onze centen ' wordt gevoerd. 
Het gaat hier per definitie om stiekeme handelingen 
die in het merendeel van de gevallen in het teken staan 
van 'eigen baat en eigen gewin' . Moeilijker wordt het 
als de weigering om belasting te betalen in alle open
heid geschiedt omdat men bezwaar heeft mee te moe
ten betalen aan bijvoorbeeld de aanschaf van kernwa
pens. Nog moeilijker wordt het als een dergelijke pro
testhandeling zich rechtstreeks richt tegen een speci
fieke heffing (Kalkar). 
Hier naderen we de problematiek van de individuele 
gewetensbezwaarden , zoals ook aan de orde is bij 
dienstweigering , euthanasie , vaccinatieweigering en 
dergelijke. In vele gevallen gaat het niet om collectie
ve acties maar om individuen die een beroep doen op 
het individueel geweten (al kan het verschijnsel een 
zekere omvang aannemen). Dit vraagstuk blijft in het 
kader van deze notitie buiten beschouwing. Voor 
zover hier wèl sprake is van een collectieve oproep 
om niet (of minder) te betalen (bijvoorbeeld Bewe
ging Weigering Defensiebelast\ng), is er in uiterste 

consequentie sprake van verhindering dat een demo
cratisch genomen besluit wordt uitgevoerd . Op het 
aspect van obstructie komen wij later terug. 
Overigens wil nog niet gezegd zijn dat bij 'collectieve' 
wetsovertreding het individuele geweten niet in hoge 
mate in het geding zou zijn . Voor Schuyt is het juist 
een cruciaal criterium bij de rubricering en beoorde
ling van de diverse vormen van burgerlijke ongehoor
zaamheid. Zo hanteert hij een indeling van acties in 
1. gewetenskwesties (dienstweigeren, euthanasie) ; 2. 
universele belangenbehartiging (kernenergie , kern
wapens) en 3. particuliere belangenbehartiging (bij
voorbeeld schippers blokkades , universiteitsbezettin
gen). 4 

Schuyt is van mening dat eigenlijk alleen de eerste 
twee categorieën voldoen aan de oorspronkelijke be
doeling van het begrip burgerlijke ongehoorzaam
heid , zich beroepend op onder andere Gandhi en 
Luther King. Bij de derde categorie is er sprake van 
een geïnfleerde uitleg van het begrip. 
Uit een onderzoek naar duizend acties van burgerlij
ke ongehoorzaamheid in de periode 1968-1981 bleek 
slechts vier procent onder de eerste en elf procent on
der de tweede categorie te vallen .5 Verdonk komt 
echter tot een benaderingswijze, die, goed be
schouwd ook de 'particuliere belangenbehartiging' 
onder bepaalde omstandigheden binnen de definitie 
kan brengen. In zijn oratie zegt hij : 'Er is geen loyali
teit mogelijk tegenover een staat of een wetgeving waar 
de rechtsbescherming, die vooral gemeten wordt aan 
het lot van de arme, onvoldoende is. Loyaliteit aan een 
recht dat anderen vernedert en wanhopig maakt of on
menselijk en uitzichtloos zal doen leven, of dat niet 
verhindert dat zo iets gebeurt, is onmogelijk, zelfs al 
zou het op democratische wijze tot stand gekomen 
zijn. De strijd om het recht van de macht is dan plicht, 
burgerlijke on~ehoorzaamheid kan dan zelfs nood
zaak worden'. 

Vrij vertaald zou men kunnen zeggen dat bij Ver
donk de 'particuliere belangenbehartiging' in tweeën 
uiteen valt. Het maakt groot verschil of een actie van 
burgerlijke ongehoorzaamheid gevoerd wordt door 
mensen die een redelijk bestaan genieten en zich te
weer stellen tegen de aantasting van hun verworven 
rechten of wanneer het daarbij gaat om achtergestel
de groepen die vanuit een situatie van machteloos
heid opkomen voor hun rechten. Of, om het weer in 
termen van Schuyt te zeggen: particuliere belangen
behartiging wordt dan tot universele belangenbehar
tiging. 

Het spreekt vanzelf dat hierbij het type samenleving 
waarin wij met elkaar verkeren niet buiten beschou
wing kan blijven. Het behoeft nauwelijks betoog dat 
het een wereld van verschil uitmaakt of we te maken 
hebben met een totalitair dan wel met een democra
tisch bestel. Zozeer als niemand een minderheid in 
een dictatuur het 'recht op opstand' zal betwisten , 
spreekt het vanzelf dat daarvan in een democratie 
geen sprake kan zijn . Het is dan ook onzinnig om ac
ties van burgerlijke ongehoorzaamheid vandaag te 
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vergelijken met het verzet in de bezettingsjaren 
(1940-1945). 
Ook Mahatma Gandhi en Maarten Luther King , bei
den lichtende voorbeelden als het om burgerlijke on
gehoorzaamheid gaat, streden onder onvergelijkbare 
omstandigheden tegen een soort van onrecht , zoals 
thans in ons land in die vorm gelukkig niet voorkomt. 
In het Nederland van vandaag leven we onder om
standigheden dat elke regering - van welke kleur dan 
ook - ten volle bereid is zi hzelf te onderwerpen aan 
de grondregels van de parlementaire democratie en 
de rechtsstaat. 
Schuyt onderscheidt drie soorten van overheidshan
delen die eventuele acties van burgerlijke ongehoor
zaamheid zouden kunnen rechtvaardigen: 
1. een overheid die zich bezondigt aan illegale acti
viteiten en dus zèlf de hand licht met de wet (illegale 
oorlogsvoering, discriminatie van burgers, en derge
lijke) ; 
2. een immorele overheid , wier activiteiten welis
waar legaal zijn , maar desalniettemin in strijd met be
ginselen van menselijke waardigheid of eerbied voor 
het leven; 
3. een hardhorende of slecht luisterende overheid. 7 

Hij constateert, naar ons oordeel terecht, dat in Ne
derland alleen sprake kan zijn van de derde situatie. 
Hoe verhoudt zich dat tot de 'rechtsorde' in ons land? 
Nederland is toch een 'kapitalistische' samenleving? 
De rechtsorde is toch een weerspiegeling van de on
gelijke machtsverhoudingen? Betekent dat niet dat 
de rechtsbescherming van de arme, om Verdonk aan 
te halen , per definitie zodanig tekort schiet dat loyali
teit tegenover staat en wetgeving onmogelijk wordt? 
Naar onze mening kan van een dergelijke situatie 
voorl;llsnog niet worden gesproken. De verzorgings
staat in Nederland wordt onder meer gekenmerkt 
door een stelsel van sociale zekerheid dat tot de 
hoogst-ontwikkelde in de wereld behoort. 
Het huidige regeringsbeleid moge er dan op gericht 
zijn het niveau van voorzieningen een eindweegs te
rug te schroeven - een politiek waartegen harde op
positie geboden is - , men kan niet zeggen dat de fun
damenten van onze verzorgingsstaat op dit mome.nt 
in het geding zijn. Bij de verdediging van deze funda
menten heeft de PvdA - daargelaten nog de princi
piële argumenten - meer te verwachten van een poli
tiek die gericht is op handhaving en respectering van 
de wet dan van een politiek die inspeelt op ontdui
king, overtreding en ongehoorzaamheid . De storm
loop tegen de bestaande wetgeving moet worden af
geslagen, niet aangemoedigd. 
Het is waar dat de machtsongelijkheid, ook in onze 
samenleving, nog onverantwoord groot is . Veel van 
de bestaande wetgeving is er echter op gericht om te 
voorkomen dat een strijd van allen tegen allen ont
staat waarvan de uitslag bij voorbaat vaststaat . Zo be
zien heeft de PvdA wel degelijk een boodschap aan 
'deze rechtsorde' . 

Burgerlijke ongehoorzaamheid als uiterste middel 
Is burgerlijke ongehoorzaamheid in een land als Ne-
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derland dan onder alle omstandigheden ontoelaat
baar? Zeker niet. Ook in Nederland kunnen zich si
tuaties voordoen waarin er sprake is van een hardho
rende c.q. onredelijke overheid. Maar regel is dat 
niet. Burgerlijke ongehoorzaamheid veronderstelt, 
normaal gesproken , burgerlijke gehoorzaamheid. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is dus een uiterste 
middel , slechts gerechtvaardigd in uitzonderlijke om
standigheden . 
Naar aanleiding van de Maagdenhuisbezetting for
muleerde Den Uyl het in 1969 als volgt : Burgerlijke 
ongehoorzaamheid is een uiterste middel in een werke
lijke noodsituatie tegenover een kennelijk onredelijke 
tegenstander, nadat alle mogelijkheden om met nor
maal overleg tot het doel te komen zijn uitgeput'. 8 

Naar zijn oordeel was van zo 'n situatie rond de Maag
denhuisbezetting nog geen sprake. Het overleg over 
de democratisering van de universiteit was nog in vol
le gang. Daarentegen was de bezetting van de EN
KA-fabriek in Breda in dat zelfde jaar alleszins be
grijpelijk . De werknemers leverden een wanhopige 
strijd voor het behoud van hun werk. Van enig over
leg over de bedrijfssluiting was geen sprake geweest . 
Waren zij niet tot actie overgegaan , zij zouden als 
baaltjes meel aan de kant zijn gezet . 

Zoals gezegd zijn er in onze democratische rechts
staat een groot aantal mogelijkheden die kunnen 
worden beproefd om de overheid tot andere gedach
ten te brengen. Mogelijkheden op parlementair en 
buitenparlementair niveau. Mogelijkheden van be
roep en protest. Er is een scala van legale protestmid
delen voorhanden (demonstratie , staking, boycot, en 
dergelijke) alvorens naar een uiterste middel behoeft 
te worden gegrepen. Zo'n uiterste middel kan pas 
met recht en reden worden gebruikt als alle legale 
middelen hebben gefaald, of van meet af aan evident 
is dat zij niet tot resultaat zullen kunnen leiden . 'Van 
de protestvormen die binnen een rechtsstaat te tolere
ren zijn is burgerlijke ongehoorzaamheid niet het be
ginpunt - zoals velen veronderstellen - maar het 
eindpunt.' (Hom). 9 

Ook Fransen van de Putte, die op zichzelf van een posi
tieve grondhouding ten opzichte van de burgerlijke 
ongehoorzaamheid getuigt (' Een op voorhand verwer
pen van de burgerlijke ongehoorzaamheid doet haar 
onrecht'), noemt als een van de toetsingscriteria voor 
de rechter: 'in hoeverre alle legale middelen zijn aange
wend om de betreffende regel te veranderen'. 10 

AI met al moet worden vastgesteld dat er niet te snel 
van kan worden uitgegaan dat er sprake is van 'een 
noodsituatie' en 'een kennelijk onredelijke tegen
stander' . De toepassing van een uiterste middel ver
eist een uiterste argumentatie. 

Een noodsituatie in een parlementaire democratie 
In een parlementaire democratie heersen diegenen 
die 51 procent van de kamerzetels weten te behalen . 
In een stelsel van louter minderheidspartijen is de in
vloed van de kiezer daarop maar beperkt. Meerder
heden worden bij ons niet gekozen , maar gemaakt. 
Dat gebeurt als de stembussen al lang en breed zijn 
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opgeborgen tijdens, dikwijls langdurige , kabinetsfor
maties. Niettemin geldt ook voor ons systeem dat de 
meerderheid in het parlement beslist. Haar wil is wet. 
· Daarmee is echter de kous niet af. Voor de legitima
tie van meerderheidsbeslissingen is nèt iets meer no
dig dan louter neuzen tellen . Democratie is niet al
leen een zaak van kwantiteit , er mogen ook kwalita
tieve eisen worden gesteld aan de wijze waarop meer
derheidsbesluiten tot stand komen. 
Zo noemt Barents een drietal spelregels waaraan een 
democratisch systeem dient te voldoen: 
1. beslissingen worden door een meerderheid geno
men ; 
2. de meerderheid toont respect voor de minder
heid of de minderheden ; 
3. de minderheid gehoorzaamt de beslissingen van 
de meerderheid . L1 

Tussen de spelregels 2 en 3 bestaat een grote samen
hang. Natuurlijk dient het regel te zijn dat de minder
heid zich neerlegt bij meerderheidsbeslissingen. On
ze democratie zou eenvoudigweg niet kunnen func
tioneren als aan een minderheid , van welke aard ook, 
een blokkeringsmacht zou kunnen worden toege
kend. Het is de essentie van een democratisch sys
teem dat er tussen meerderheid en minderheid een 
'agreement to disagree' bestaat. Maar daarbij hoort 
ook dat men zich er rekenschap van geeft dat meer
derheids- en minderheidsposities in een democratie 
vergankelijk zijn , of anders gezegd: verwisselbaar. 
Wie vandaag de meerderheid heeft , kan morgen in 
een minderheidspositie worden teruggeworpen. 
Daarom is het ook voor de werking van het systeem 
zo wezenlijk dat men er over en weer niet licht toe 
overgaat voor zichzelf een blokkeringsmacht op te 
eisen. 

Onder het motto 'Wat u niet wil dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet' dienen alle partijen (meerder
heid en minderheid) te aanvaarden dat in een demo
cratie van tijd tot tijd de verhoudingen zich wijzigen 
en dat het systeem doodloopt als minderheden niet 
bereid zijn , tijdelijk, te berusten in een positie van re
latieve machteloosheid . Burgerlijke ongehoorzaam
heid mag geen zaak zijn van selectieve beoordeling, 
al naar gelang de politieke wind waait . Dat neemt niet 
weg, dat ook in een democratie een dam mag worden 
opgeworpen tegen een meerderheid die zich tyran
niek gedraagt. Van een meerderheid mag zorgvuldig
heid ten opzichte van de minderheid worden ver
wacht (spelregel 2). Van Mierlo formuleert dat als 
volgt: 
• de meerderheid toont in het besluitvormingspro
ces haar respect aan de minderheid door alle belan
gen , dus niet alleen die van de meerderheid maar ook 
die van de minderheid , zorgvuldig tegen elkaar af te 
wegen ; 
• individuele voorkeuren dienen te worden omgezet 
in een consistente en consequente collectieve beslis
sing, waarvan de voor- en nadelen voor zowel meer
derheid als minderheid duidelijk zijn ; 
• de meerderheid dient duidelijk aan te geven waar-

om zij vindt dat de verlangens van de minderheid het 
in het afwegingsproces hebben afgelegd tegen de 
overwegingen van de meerderheid; 
• de winnende meerderheid dient zich ervan bewust 
te zijn dat er geen beslissingen voor de eeuwigheid 
worden genomen. Zij dient de bereidheid te tonen 
haar beslissingen opnieuw te overwegen wanneer 
daartoe aanleiding bestaat; 
• de meerderheid mag de minderheid de toegang tot 
de politieke agenda niet versperren als deze een her
overweîing van de beslissing aan de orde wenst te 
stellen. 2 

Ziehier ook de samenhang tussen de spelregels 2 en 3. 
Naarmate er meer aan deze voorwaarden wordt vol
daan is er minder recht en reden voor de minderheid 
om zich niet bij de besluitvorming te willen neerleg
gen. Omgekeerd kan men zeggen dat er slechts aan
leiding kan zijn tot verzet c.q. ongehoorzaamheid als 
met al deze voorwaarden evident de hand is gelicht en 
dan nog meer dan één keer. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid, aldus Schuyt, is het 
wapen van de permanente verliezers. In een democra
tie moet iedereen tegen zijn verlies kunnen, maar als 
bepaalde groepen altijd maar weer het loodje leggen, 
ondermijnt de democratie zichzelf. 13 

In zo'n situatie gaat het om de arrogantie van de 
macht . Van enig respect voor de minderheid of min
derheden is dan geen sprake neer. De meerderheid is 
hardhorend. De overheid verzaakt dan, om Fransen 
van de Putte aan te halen , haar legitimiteitsverplich
ting. Alleen wanneer duidelijk is dat daaraan is vol
daan 'kan zij met recht machtsmiddelen als geweld in
zetten tegen diegenen, die zich anders dan via de de
mocratische kanalen tegen haar optreden verzet
ten. ( ) Een democratisch bestel houdt in, dat men de 
wil van de meerderheid volgt, maar ook dat daarbij de 
wensen van de (grote) minderheden zo veel mogelijk 
worden ontzien. Dat brengt met zich mee, dat aan die 
minderheden een zekere marge ook op de grens van de 
wet gelaten moet worden om zich te uiten>14 

De legitimiteitscrisis 
Het beginsel dat iedere burger gehouden is de wette
lijke regels te gehoorzamen is gemakkelijk neerge
schreven, maar steeds moeilijker te realiseren. Dat 
ligt niet alleen aan de burgers . In zijn oratie hekelt 
Schuyt het 'woud van wetten' dat in de afgelopen ja
ren over de burgers is afgeroepen. In Nederland wer
den in de periode 1960-1969 duizend nieuwe wetten 
geïntroduceerd. 
'Brengt deze normen vloed zelf niet met zich mee dat 
burgers en groepen van burgers zich in hun activiteiten 
minder gelegen laten liggen aan de formele voorschrif
ten, en een eigen richting voor hun gedragingen kie
zen, juridisch eigenrichtig plegen? De kernvraag luidt 
hier of het beweerde verminderde gezag van recht en 
wet kan worden gezien als het onbedoelde gevolg van 
vele goede bedoelingen van de opeenvolgende wetge
vers en wettenmakers, dus een kenmerk van een sys-
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teem is, niet zonder meer een vervelende eigenschap 
van onwillige individuen?' 15 

Schuyt signaleert een zestal verschijnselen die van 
een communicatiestoornis tussen wetgevers en wet
nemers blijk geven: 
a. het afnemend gezag van recht en wet en de ge
constateerde herhaaldelijke niet-aanvaarding van 
wetten; 
b. de toegenomen proliferatie van belangen- en 
pressiegroepen , die zich tot de wetgever wenden , en 
de toename van zogenaamde one-issue pressiegroe
pen; 
c. het verschijnsel van het wederzijdse niet-begrij
pen van deze belangen- en pressie- en actiegroepen 
onderling; 
d. de toegenomen proliferatie , verkokering , ver
splintering van overheidsbeleid en overheidsorgani
saties , die elkaar onderling ook al niet zo erg meer 
begrijpen; in casu het wederzijds niet-begrijpen tus
sen deel sectoren en tussen deel-deel sectoren enzo
voort, tot aan de deel-deel-subsectoren; 
e. het verschijnsel van met elkaar tegenstrijdige of 
elkaar in de gevolgen tegenwerkende wetten; 
f. het verschijnsel van boemerang-wetgeving: wet
ten die de positie van groepen beogen te versterken , 
maar die positie in de praktijk juist doen verslechte
ren. 

De burger ziet door de regels de wet niet meer . Maar 
ook de overheid zelf is bij lange na niet meer bij 
machte de veelheid van opgelegde regels ook daad
werkelijk te handhaven. De politie is overbelast , de 
justitie is dolgedraaid , de gevangenissen puilen uit . 
De overheid is derhalve gedwongen een selectief 
handhavingsbeleid te voeren. Dat betekent , aldus 
Fransen van de Putte , 'dat de overheid een deel van de 
zo tot stand gekomen regels zelf niet handhaaft, het
geen niet alleen afbreuk doet aan de waarde van de be
treffende regel, maar ook aan die van het rechtsstelsel 
in het algemeen'. 16 

Voor diegenen die mikken op het wetgevend instru
mentarium als middel om de machtsongelijkheid in 
de samenleving te doorbreken is dit alles een hard ge
lag. Het gevolg van de aldus beschreven legitimiteits
crisis is immers dat de functie van de wetgeving in 
haar tegendeel dreigt te verkeren. Een overdosis aan 
regelgeving maakt dat de kwetsbaarste groepen het 
eerst het spoor bijster raken. Zij die toch al een voor
sprong hebben, zullen gemakkelijker hun weg in het 
doolhof van de bureaucratie kunnen vinden en min
der moeite hebben de mazen in de wet op te sporen, 
meer middelen ook om zich van deskundig advies te 
voorzien. 
Deregulering is , juist voor democratisch-socialisten, 
een noodzaak. Maar het is een andere deregulering 
dan die ons door rechts wordt aangeprezen. Rechts is 
er op uit juist die wetgeving terug te dringen die de 
economische machtsvorming verhindert de vleugels 
uit te slaan. Ons dient het er om te gaan de overdaad 
aan huis-, tuin- en keukenregels uit te dunnen, opdat 
de gewone burger weer zicht krijgt op de essentialia 
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van de democratische rechtstaat (rechtsgelijkheid, 
rechtszekerheid , rechtseenheid en zorgvuldigheid) 
en het respect voor wet en recht kan worden hersteld . 
Want als dit ontbreekt , mede omdat de overheid niet 
bij machte is de eigen regels te handhaven , dreigt het 
aanpakken van burgerlijke ongehoorzaamheid al 
gauw iets te krijgen van dweilen met de kraan open . 
Het argument dat burgerlijke ongehoorzaamheid een 
uiterste middel is dat alleen mag worden toegepast in 
een werkelijke noodsituatie, krijgt dan een bijklank 
van ongeloofwaardigheid. 

De participatiedemocratie 
En argumenten tellen in een volwassen democratie . 
Niemand minder dan Van Agt heeft er in een opzien
barend interview met Elseviers Weekblad in 1974 op 
gewezen dat de tijd definitief voorbij is dat de burgers 
wetten die de overheid over hen afroept voor zoete 
koek nemen : 'Men wil dat hen duidelijk gemaakt 
wordt dat een wet zin heeft, een maatschappelijk nut 
dient en dat de lasten ervan rechtvaardig worden ver
deeld. Als men de redelijkheid van een maatregel niet 
inziet, is de bereidheid ernaar te leven gering. Dat is 
een betrekkelijk nieuw verschijnsel en heeft te maken 
met de mondigheid van de mensen'. l7 

De tijd van 'gezag is gezag' is voorbij, zo betoogde 
Wierenga namens de PvdA-fractie tijdens het inter
pellatiedebat over dit interview. Hij die hamert op 
gehoorzaamheid aan de regels moet bereid zijn om 
die regels zelf te rechtvaardigen , uit te leggen, te 
beargumenteren. Dat is de onontkoombare conse
quentie van de participatiemaatschappij . l8 
De burger is mondiger geworden . Zeker. Maar de 
burger is ook meer ik-gericht geworden . Het tijdperk 
van de participatiedemocratie is geruisloos overge
gaan in het ik-tijdperk. Dat betekent dat de wettelij
ke regels primair getoetst worden aan het eigenbe
lang en dat de neiging groot is om , als er van strijdig
heid sprake is, de regels op voorhand als ongerecht
vaardigd van de hand te wijzen. 
, Elk meent zijn eigen abstractie de beste beschrijving 
van de werkelijkheid te zijn. Elke groep meent haar 
eigen verlangens en belangen het meest legitiem te 
zijn', zo verzucht Schuyt in zijn eerder vermelde ora
tie. Ten dele verwijt hij deze proliferatie aan de over
heid zelf, die in toenemende mate hardhorend is. Het 
wetgevingsproces wordt met de dag abstracter. Het 
adagium dat elke burger geacht wordt de wet te ken
nen is allang in rook en mist opgegaan. Dat tast de 
bereidheid tot gehoorzamen ten diepste aan. De 'on
doorzichtigheid en ondoordringbaarheid van het weli
ge woud van wetten vergemakkelijkt het afwentelen 
van de gevolgen van eigen handelen. Dit vermindert de 
persoonlijke verantwoordelijkheid in de verzorgings
staat', aldus Schuyt . 'De steeds langer wordende keten 
tussen handeling en handelin~sgevolgen nodigt uit tot 
onverantwoordelijk gedrag'. 9 

Daarmee is onverantwoordelijk gedrag verklaard , 
maar nog niet gerechtvaardigd. De lering die uit dit 
alles te trekken valt, is dat de overheid er goed aan 
zou doen bij het proces van regelgeving een grote 
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zorgvuldigheid te betrachten en zich meer open te 
stellen voor het hoor en wederhoor vanuit de samen
leving. Zij zal er mee moeten leren leven dat de bur
ger met haar in discussie wenst te gaan en in toene
mende mate naar de rechter zal stappen om zijn of 
haar gelijk op de overheid te bevechten. Zij zal ook 
hebben te aanvaarden dat, zeker in een tijd van eco
nomische crisis, het maatschappelijk protest niet van 
de lucht zal zijn. Toch schept deze situatie naar onze 
mening nog geen vrij brief voor burgerlijke ongehoor
zaamheid. Zoals reeds gezegd verschaft onze demo
cratische rechtsstaat tal van legale mogelijkheden om 
zich tegen de overheid teweer te stellen. De participa
tiedemocratie heeft meer en meer vorm gekregen. 
Dat betekent per definitie dat er heel wat wegen kun
nen worden bewandeld alvorens de inzet van uiterste 
middelen gerechtvaardigd kan worden geacht. De 
PvdA heeft zich in de jaren zestig opgeworpen als een 
van de grondleggers van de participatiedemocratie en 
sindsdien onophoudelijk gestreefd naar een minder 
hardhorig overheidsbestel. Voor hoor en wederhoor 
zijn echter twee partijen nodig. Bij het streven naar 
een overheidsbestel dat zich openstelt voor signalen 
uit de samenleving past een beroep op burgers zich 
hun verantwoordelijkheidsgevoel en burgerzin be
wust te zijn. Wie te lichtvaardig omspringt met bur
gerlijke ongehoorzaamheid draagt niet bij tot verdie
ping van de participatiedemocratie maar bevordert 
een samenleving waarin overheid en burgers elkaar in 
toenemende mate de rug toekeren . 

De betekenis van parlementaire meerderheidsbeslui
ten 
Alle relativering ten spijt zien wij geen reden om 
lichtvaardig af te wijken van het beginsel dat in onze 
democratische rechtsstaat van de burgers mag wor
den verwacht dat zij bereid zijn de wettelijke regels te 
respecteren. Echter, naar onze mening wordt in de 
discussie over burgerlijke ongehoorzaamheid dit be
ginsel te gemakkelijk vertaald in de eis dat tegen par
lementaire meerderheidsbesluiten geen actie zou mo
gen worden gevoerd. 
Dat is echter een oversimpïificätle van de betekenis 
van parlementaire besluitvorming. Niet elk parlemen
tair meerderheidsbesluit heeft kracht van wet. Jaar
lijks gaan er bijvoorbeeld honderden moties onder de 
hamer door, waarvan de uitvoering in ons dualistische 
staatsbestel niet bij voorbaat vaststaat. Integendeel. 
Niet zelden komt het voor dat een regering uiterst ge
wichtige uitspraken van de Kamer naast zich neerlegt. 
In het geval van de plaatsing van kruisrakketten ver
klaarde premier Lubbers tijdens het debat over de Re
geringsverklaring met grote nadruk dat hij niet van 
plan is o~ dit punt 'de oren naar de Kamer te laten 
hangen'. °MetwelkrechtverlangtDe Vriesvandebur
gers dat zij elke kameruitspraak zonder meer zullen 
eerbiedigen als niet eens bij voorbaat vaststaat dat de 
regering in deze het goede voorbeeld zal geven? Zelfs 
met betrekking tot de wetgeving liggen de zaken min
der simpel dan wel eens gemakshalve wordt gesugge
reerd. Wetgeving is een gecompliceerd proces. Meer
derheidsuitspraken van de Tweede Kamer zi in belang-

rijk maar lang niet altijd beslissend. Tussen de behan
deling in de Tweede Kamer en de uiteindelijke inwer
kingtreding moet een wetsontwerp nog diverse stadia 
doorlopen . 

Daarbij komt nog het recht van een oppositie, om te
allen tijde op heroverweging aan te dringen en met 
des te meer recht naarmate de daar omschreven eisen 
van zorgvuldigheid minder in acht zijn gekomen. 
Ook voor parlementaire meerderheidsbeslissingen 
geldt dat zij niet voor de eeuwigheid zijn genomen. 
Wij laten dan nog maar onbesproken de complicaties 
die zich kunnen voordoen als het parlement besluiten 
neemt die, naar de aard van ons staatsbestel, derden 
niet kunnen binden. Wij denken bijvoorbeeld aan de 
bijzondere positie van het particulier initiatief. Toen 
het parlement in 1980 in meerderheid besloot dat 
deelneming aan de Olympische Spelen in Moskou 
niet gewenst was, besloot de sport, daartoe op grond 
van haar autonomie gerechtigd, om toch te gaan. 
Maar ook de lagere overheden behoeven zich, gelet 
op hun autonomie, niet door elk kamerbesluit te la
ten overrulen . 
Daar komt nog bij dat steeds vaker, ook nadat de Ka
mer gesproken heeft, het oordeel van de rechter 
wordt ingewonnen. Zo signaleert Fransen van de Put
te dat de rechter gaandeweg meer en meer op de stoel 
van de wetgever gaat zitten . 'Deels werd hij daartoe 
uitgenodigd door toename van de vage normen in de 
wetgeving, deels werd hij daartoe al dan niet gewild ge
dwongen door het falen van de wetgever te beslissen in 
politiek moeilijk liggende kwesties'. Hoezeer deze 
verschuiving van verantwoordelijkheden tot regel 
dreigt te worden verheven blijkt uit de nota De Ba
lans Opgemaakt van de Industriebond FNV. Daarin 
wordt de stelling ontwikkeld dat men bij acties de 
grens niet bepaald ziet door het parlement maar door 
de rechter. Zolang de rechter niet ingrijpt acht Groe
nevelt c.s . het gerechtvaardigd ook tegen de beslissin
gen van de Staten-Generaal actie te voeren. Fransen 
van de Putte wijst op het gevaar van deze ontwikke
ling. 'Men vergeet dat men daarmee de meest democra
tische instantie in ons staatsbestel (namelijk het geko
zen parlement) inruilt voor de meest ondemocratische 
instantie in ons staatsbestel (namelijk de onafhankelij
ke, aan niemand verantwoording verschuldigde rech
ter) . Een te betreuren ontwikkeling, maar niet op 
voorhand onrechtmatig'. 21 

Al met al is het te simpel om te beweren dat actie voe
ren nadat de Kamer een uitspraak heeft gedaan een 
vorm zou zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Zeker als het om politiek zeer controversiële kwesties 
gaat is het alleszins gerechtvaardigd om een herover
weging c.q. terugdraaiing van een genomen besluit na 
te streven. Dergelijke kwesties kunnen ook zeker tot 
inzet worden gemaakt van verkiezingen waarbij poli
tieke partijen campagne voeren om tot een Kamer 
van andere samenstelling te komen. Dat is geen aan
tasting van de parlementaire democratie, maar ge
volg geven aan de essentie. Wat echter niet kan is dat 
parlementaire besluitvorming wordt gesaboteerd. 
Zolang een genomen besluit niet daadwerkelijk is te-
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ruggedraaid heeft niemand in beginsel het recht om 
de uitvoering daarvan in de weg te staan . Actie voe
ren voor terugdraaiing en verhindering van uitvoe
ring mogen niet worden verward, noch door voor
standers, noch door tegenstanders van het genomen 
besluit. Ook al mag de eeuwigheidswaarde van een 
parlementair besluit te allen tijde worden aangevoch
ten: alleen het parlement zelf is gerechtigd op een be
sluit terug te komen. Wie zichzelf het recht toekent in 
de plaats van het parlement te treden maakt zich 
schuldig aan eigenrichting. 
Daarmee betreden we echter het terrein van de mid
delen waarmee acties worden gevoerd. De grenzen 
daaraan te stellen vereisen een aparte bespreking, 
maar staan geheel los van de vraag van het moment 
waarop acties worden gevoerd. De regels van onze 
democratische rechtsstaat gelden zowel voor als na 
parlementaire besluiten. 

De grenzen te stellen aan burgerlijke ongehoorzaam
heid 
Op grond van het voorgaande tekenen zich zo langza
merhand de grenzen af die aan acties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid, ongeacht of zij voor of na parle
mentaire besluitvorming plaatsvinden, kunnen wor
den gesteld. Duidelijk is dat zozeer als gehoorzaam
heid aan de wet regel dient te zijn, burgerlijke onge
hoorzaamheid niet onder alle omstandigheden kan 
worden afgewezen. Of, om Van Agt nog maar eens 
aan te halen: 'De stelling dat in een parlementaire de
mocratie elke wet onder alle omstandigheden moet 
worden nageleefd lijkt mij te absoluut. Absolute ge
hoorzaamheid kan, meen ik, zelfs niet worden ge
vergd in een parlementaire democratie. Denkbaar is ... 
ook in een parlementaire democratie, dat een meerder
heid voorschriften oplegt aan een minderheid die de 
toets van de zedelijke kritiek niet kunnen doorstaan '. 22 
en 23 

Ons lijkt dat acties van burgerlijke ongehoorzaam
heid in uitzonderlijke situaties alleen dan kunnen 
worden getolereerd, indien: 

het gaat om zaken waarvan de betekenis uitstijgt 
boven particuliere belangenbehartiging en de begin
selen van onze democratische rechtsstaat zelf in het 
geding zijn (universele belangenbehartiging) ; 

de overheid zich een en andermaal onredelijk , 
arrogant, ja zelfs tyranniek heeft betoond en de op
vattingen van minderheden bij herhaling zijn gene
geerd en op onzorgvuldige wijze terzijde geschoven ; 

alle legale middelen tevoren zijn uitgeprobeerd 
en niet tot resultaat hebben geleid; 

de acties niet gericht zijn op obstructie van het 
beleid maar op heroverweging door de daartoe be
voegde instanties. 

Acties van burgerlijke ongehoorzaamheid kennen 
ook hun begrenzing in de daarbij gehanteerde midde
len. 
Al eerder is opgemerkt dat geweld onder geen enkel 
beding kan worden getolereerd. Op een moment dat 
een vreedzame actie omslaat in een gewelddadige 
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houdt de actie op het predicaat van burgerlijke onge
hoorzaamheid te verdienen. Daarbij passen de vol
gende kanttekeningen. 
Een geweldloze actie stelt hoge eisen aan de organisa
toren. Tevoren dienen voorzorgsmaatregelen te wor
den getroffen om ontsporingen te voorkomen . Bij 
sommige acties kan men tevoren zien aankomen dat 
het aanzuigen van kwaadwillige elementen welhaast 
onvermijdelijk is. Het is dan al te gemakkelijk als or
ganisatoren zich achteraf van de ontstane ongere
geldheden distantiëren (voorbeeld: de vicieuze cirkel 
tussen barricadering van kraakpanden - ontruiming 
- gewelddadige rellen) . 
Het organiseren van geweldloze acties van burgerlij
ke ongehoorzaamheid veronderstelt discipline. Wie 
daaraan geen aandacht besteedt en bijvoorbeeld 
kiest voor het model van 'de basisdemocratie' roept 
geesten uit de fles en maakt zich medeverantwoorde
lijk voor ontsporingen. Het begrip geweld mag hier in 
ruime zin worden geïnterpreteerd. Ook het dreigen 
met geweld en intimidatie van derden is onverenig
baar met de uitgangspunten van burgerlijke onge
hoorzaamheid. 
De overheid is van haar kant verplicht van meet af 
aan duidelijk te maken waar voor haar de grens ligt 
tussen geweld en geweldloosheid. Bij de Vondel
straat was dat: kraken ja, barricades nee . Bij Dode
waard was dat: demonstreren ja, blokkeren nee ; bij 
de munitietransporten: langs de rails ja, op de rails 
nee . . 

Dat brengt ons op het grensgebied tussen geweld en 
intimidatie. Op zichzelf zou kunnen worden betoogd , 
dat wanneer een aantal mensen op de rails gaat zitten 
dit een geweldloze vorm van actievoeren is. Men doet 
dit echter met het kennelijke doel een naderende 
trein tot stoppen te dwingen , daarmee de risico's af
wentelend op een derde : de machinist . Dit nu is een 
vorm van intimidatie die niet aanvaardbaar moet 
worden geacht. Daar komt bij dat bij dit soort acties 
wel degelijk sprake is van obstructie van overheidsbe
slissingen. Men past een vorm van eigenrichting toe 
die in onze democratische rechtsstaat onder geen en
kel beding aanvaardbaar is. Hoe aanvechtbaar som
mige parlementaire besluiten ook mogen zijn , nie
mand in onze samenleving is meer gelegitimeerd dan 
het parlement zelf om die beslissingen te nemen c.q. 
terug te draaien . Wie van die regel afwijkt zet de deur 
wagenwijd open voor een samenleving, waarin het 
recht van de sterksten beslist . Een gewe\dspiraal is 
dan niet meer te vermijden. Een knokploegendemo
cratie staat voor de deur, geen wenkend perspectief 
voor democratisch-socialisten die geloven in de 
kracht van het argument en niet in die van de vuist. 

De PvdA en de burgerlijke ongehoorzaamheid 
Deze notitie gaat niet over de problematiek van het 
politieke protest en de directe , buitenparlementaire 
actie in het algemeen. De burgerlijke ongehoorzaam
heid is een zeer specifieke actievorm die in het voor
afgaande nader is gedefinieerd en afgebakend . Niet
temin gelden bij de toelaatbaarheid van deze actie-
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vorm in de eerste plaats de criteria die de PvdA in het 
algemeen bij de beoordeling van 'maatschappelijke 
acties ' pleegt te hanteren. In dit verband wijzen wij 
op een aantal criteria voor het steunen van acties van 
anderen, die de PvdA in 1973 ontwikkelde: 24 

het niet opzij zetten van democratische vrijheden 
en rechten ; 

de acties dienen gericht te zijn op realisering van 
politieke en sociale grondrechten; 

het niet gebruiken van geweld en intimideren van 
personen ; 

het regelmatig terugkoppelen van acties naar de 
mensen , zodat zij niet elitair van karakter worden of 
in de lucht komen te zweven . 

Voor een beoordeling van de toelaatbaarheid van ac
ties van burgerlijke ongehoorzaamheid als uiterste 
middel geldt , zoals in het voorafgaande betoogd , nog 
een aantal bijzondere criteria: 

de acties dienen betrekking te hebben op kwes
ties die naar hun aard de beginselen van onze demo
cratische rechtsstaat zèlf ten diepste raken ; 

zij kunnen slechts overwogen worden in een si
tuatie waarin de overheid (c.q. een parlementaire 
meerderheid) zich een en andermaal 'tyranniek' ten 
opzichte van wezenlijke minderheidsopvattingen 
heeft gedragen ; 

alle legale middelen , parlementair en buitenpar
lementair, moeten tevoren zijn uitgeprobeerd en niet 
tot resultaat hebben geleid ; 

de acties mogen niet gericht zijn op obstructie 
van het beleid maar dienen zich te richten op herover
weging daarvan door de daarvoor in onze parlemen
taire democratie aangewezen en bevoegde instanties . 

De vraag doet zich voor wat de relevantie van deze 
criteria is voor de PvdA als politieke partij , vertegen
woordigd in het parlement , maar opererend vanuit 
een oppositionele minderheidspositie . Tot nu toe 
spraken wij over de aanvaardbaarheid van acties van 
burgerlijke ongehoorzaamheid in het algemeen. Nu 
gaat het over de omstandigheden waaronder en de 
mate waarin de PvdA daarbij betrokken zou kunnen 
raken. Het ligt , gelet op de geformuleerde criteria , 
voor de hand dat zich niet snel een situatie kan voor
doen , waarin de PvdA zich in een actie van burgerlij
ke ongehoorzaamheid zal kunnen vinden. Immers, 
onder de omstandigheden van de democratische 
rechtsstaat , zoals deze in Nederland algemeen wor
den erkend , zullen zich slechts uiterst zelden situaties 
aandienen waarbij met recht en reden kan worden ge
sproken van kwesties die naar hun aard de beginselen 
van die rechtsstaat ten diepste raken . Bovendien 
dient er heel w.at water door de parlementaire zee te 
stromen alvorens een oppositie met recht en reden 
aannemelijk zou kunnen maken door een meerder
heid 'tyranniek' behandeld te zijn. 
Daar komt nog bij dat juist een parlementaire opposi
tiepartij, die bovendien de buitenparlementaire actie 
niet schuwt, nog heel wat legale noten op haar zang 
heeft alvorens kan worden vastgesteld dat alle legale 
middelen ook werkelijk zijn uitgeput. Het ligt dus 

niet voor de hand dat een partij als de PvdA ooit zelf 
zou moeten besluiten om acties van burgerlijke onge
hoorzaamheid te initiëren. Daarvan zou pas werke
lijk sprake kunnen zijn als metterdaad door een par
lementaire meerderheid elementaire vrijheden en 
rechten , wezenlijk voor de functionering van onze 
democratische rechtsstaat, buiten werking zouden 
worden gezet. 
Het ligt meer voor de hand dat de Partij van de Ar
beid te maken zal krijgen met acties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid, door derden (bijvoorbeeld een
thema-bewegingen) georganiseerd, waarover een 
standpuntbepaling (veroordeling, begrip , solidarise
ring) moet worden ingenomen. Ook daarbij zal aan 
een uiterste terughoudendheid en een stringente toe
passing van de voornoemde criteria niet te ontkomen 
zijn . Wanneer te snel naar dit model zal worden ge
grepen en de zwaarte in geen verhouding staat tot het 
beoogde doel , zal onmogelijk begrip kunnen worden 
opgebracht. 
Van solidarisering kan alleen dan sprake zijn wan
neer de PvdA zèlf in kwesties als hierboven omschre
ven een en andermaal met de kop tegen de muur is 
gelopen en geen 'legaal' alternatief meer te bieden 
heeft. In feite gaat het dan om, al of niet door eigen 
toedoen , een testimonium paupertatis: de oppositie 
is dan volstrekt onmachtig gebleken om de meerder
heid op basis van argumenten in kwesties die onze de
mocratische rechtsstaat in het hart raken van een ty
ranniek optreden af te houden. Het spreekt vanzelf 
dat zo'n situatie van opperste machteloosheid geen 
vooropgezet onderdeel kan uitmaken van een zelfbe
wuste oppositie-strategie voor de komende jaren. 

Wat te doen met de kernraketten? 
Deze formuleringen komen wellicht wat abstract 
over. Wij menen dat dit , naar de aard van het onder
werp , moeilijk anders kan . Wie bij voorbaat inzicht 
wil hebben in situaties waarin van de PvdA de toepas
sing van uiterste middelen toelaatbaar kan worden 
geacht , vraagt in feite naar het onmogelijke. Het is 
gemakkelijker concreet aan te geven onder welke, 
reëel bestaanbare , omstandigheden uiterste midde
len niet voor aanwending in aanmerking komen, dan 
een precieze beschrijving te geven van uiterste dus 
uitzonderlijke noodsituaties die moeilijk voorzien
baar zijn. Noodrecht leent zich nu eenmaal niet ge
makkelijk voor codificatie. 

Een abstracte beschouwing over de toelaatbaarheid 
van burgerlijke ongehoorzaamheid in een democrati
sche rechtsstaat zal derhalve diegenen die zeer con
crete casusposities voor ogen hebben niet bevredi
gen. Toch zal uit het voorgaande duidelijk zijn ge
worden dat de hamvraag die velen in en buiten de 
PvdA voor ogen zweeft als men om dit soort abstracte 
beschouwingen vraagt (zoals de partijraad in feite 
heeft gedaan) impliciet in alle duidelijkheid beant
woord wordt. Immers , bij diegenen die de discussie 
over de burgerlijke ongehoorzaamheid hebben wil
len aanzwengelen , spookte vooral het vraagstuk van 
de nieuwe kernraketten door het hoofd . Wat te doen 
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als onverhoopt toch zou worden besloten tot plaat
sing daarvan over te gaan? 
Naar onze mening zal de PvdA alle parlementaire en 
buitenparlementaire middelen moeten aanwenden 
om een dergelijk besluit te voorkomen. Daarop zal 
het volle accent moeten liggen van de te voeren oppo
sitiestrategie. Die strijd houdt niet op, als een meer
derheid toch zou besluiten tot plaatsing over te gaan. 
Een oppositie heeft te allen tijde het recht om op her
overweging van een dergelijk besluit aan te dringen. 
Een oppositie heeft ook het recht om , wanneer zij na 
verkiezingen tot regeringsverantwoordelijkheid zou 
worden geroepen, zo'n heroverweging resp. terug
draaiing van een reeds genomen be~luit in het voor
uitzicht te stellen. Wanneer als gevolg van een derge
lijk besluit in de samenleving acties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid ontstaan, zou daarvoor alleen 
dan begrip kunnen worden opgebracht, wanneer de 
meerderheid haar besluit op tyrannieke wijze zou 
hebben doorgedrukt , in strijd met de regels van zorg
vuldigheid die in het democratisch verkeer in acht 
dienen te worden genomen, zonder respect voor de 
opvattingen van de minderheid. Zonder te voldoen 
dus aan haar legitimiteitsverplichting. 
Alleen onder die omstandigheden kan voor dergelij
ke acties begrip worden getoond, mits duidelijk vast
staat dat deze niet in het teken staan van obstructie 
van het genomen besluit. Het besluit kan immers al
leen ongedaan worden gemaakt wanneer daarvoor in 
het parlement, al of niet na verkiezingen, een nieuwe 
meerderheid is te organiseren. Daarop dient de PvdA 
zich als oppositiepartij in de allereerste plaats te rich
ten. 
Daarom dient zij zich ook te distantiëren van elke 
vorm van actie die de in deze paragraaf genoemde cri
teria te buiten gaan. Zij die deze criteria niet ernstig 
willen nemen, dienen zich wel te realiseren dat hun 
actie niet alleen op gespannen voet kan komen te 
staan met de beginselen van onze democratische 
rechtsstaat, maar ook aan de zaak zelf grote schade 
kan toebrengen. Burgerlijke ongehoorzaamheid kan 
immers nooit een doel op zichzelf zijn, maar is altijd 
een middel om een bepaald doel te bereiken. Dat 
doel is in dit geval het terugkomen op het besluit om 
tot plaatsing van nieuwe kernraketten over te gaan. 
Zij die dergelijke acties ondernemen met een beroep 
op de legitimiteitsvraag, namelijk de constatering dat 
een parlementaire meerderheid een besluit zou heb
ben genomen dat indruist tegen de opvattingen van 
een meerderheid van het Nederlandse volk, dienen 
zich wel te realiseren dat genoemde beginselen bij 
diezelfde meerderheid diep verankerd liggen. Een 
actie die inspeelt op een meerderheidsopvatting met 
als resultaat dat die meerderheid tot minderheid 
wordt, draagt niet bij tot een heroverweging maar tot 
een legitimering achteraf van het genomen besluit. 
Voor een grote , democratische oppositiepartij als de 
PvdA die uit diepste overtuiging vastbesloten is om 
de plaatsing van nieuwe kernraketten tegen te gaan, 
is dat noch qua beginsel, noch qua effectiviteit een be
gaanbare weg. 
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Signalementen 

De PvdA en Latijns-Amerika 

De belangstelling voor Latijns-Amerika in de PvdA 
is groeiende. Het begin van de betrokkenheid ligt 
vermoedelijk bij opkomst en ondergang van Allendes 
Chileens experiment. Maar sindsdien is de aandacht 
nauwelijks verflauwd. Argentinië, Jamaica , Nicara
gua en EI Salvador zijn de meest in het oog springen
de landen waarmee de PvdA zich in de afgelopen ja
ren intensief heeft beziggehouden. Maar er was ook 
nog zoiets als de Urenco-Brazilië affaire, waarmee 
het prille kabinet Van Agt-Wiegel onder druk werd 
gezet. In de Socialistische Internationale behoort de 
PvdA (André van der Louw, Maarten van Traa) tot 
de voortrekkers, waar het Latijns-Amerika betreft. 
En partijvoorzitter Max van den Berg toont zich voor
al zeer geëngageerd bij de ontwikkeling in Midden
Amerika . 
De PvdA wordt in Latijns-Amerika vaak geconfron
teerd met het onmenselijke gezicht van de Verenigde 
Staten , maar dit heeft tot nu toe niet geleid tot een 
standpunt dat Nederland het westers bondgenoot
schap maar vaarwel moet zeggen. Dat het Atlantisch 
enthousiasme in de partij gedurende de afgelopen 
tien jaar echter duidelijk is bekoeld , houdt zeker enig 
verband met de gegroeide belangstelling voor en soli
dariteit met progressieve krachten in Amerika's ach
tertuin . Dat een en ander dus consequenties heeft 
voor de meningsvorming en standpuntbepaling van 
de PvdA op buitenlands-politiek terrein spreekt van
zelf, en het is daarom ook te waarderen dat de La
tijns-Amerika commissie van de partij zich heeft ge
zet aan het formuleren van een advies voor het door 
de PvdA te voeren Latijns-Amerika beleid (Advies 
van de Latijns-Amerika Kommissie, PvdA, 1982). 
Het stuk bevat allerlei nuttige inzichten en aanbeve
lingen , maar toch verdient het kritiek. Ten eerste iets 
over de status van het stuk. Die is namelijk onduide
lijk. Het zou voor de discussie in de partij en daarbui
ten toch dienstig zijn indien men wist of het PvdA
bestuur dit advies voor zijn rekening neemt of dat 
slechts een adviescommissie aan het woord is . 
Dit is ook van belang voor het tweede onderwerp van 
kritiek , namelijk de inhoud van het advies. Zoals ge
zegd , er staat veel interessants in. Maar een belang
rijk probleem is dat een en ander in zo'n gebrekkig 
kader staat. Het advies kent een tamelijk beperkte 
vraagstelling , terwijl het eindigt met een reeks van 
aanbevelingen voor het Nederlands buitenlands be
leid die nogal ver gaan. Voor die adviezen valt wel
licht van alles te zeggen, maar het probleem is dat 
zulks in dit stuk niet wordt gedaan. Een degelijke on
derbouwing krijgt menige aanbeveling niet. K~rn-

vraagstuk in het advies is : met wie in Zuid-Amerika 
moeten we solidair zijn. Is dat met iedereen die zich 
tegen uitbuitende, heersende klassen en repressieve 
structuren verzet , of moeten we enig onderscheid 
aanbrengen tussen de verschillende politieke en 
maatschappelijke krachten in progressief Latijns
Amerika? En dezelfde vraag wordt in feite gesteld 
met betrekking tot de regimes die zichzelf als progres
sief of socialistisch bestempelen . Het antwoord komt 
in grote trekken neer op een aanbeveling om niet al te 
kieskeurig te zijn bij het aanleggen van onze criteria 
voor steunverlening. Bovendien moet de PvdA voor
al niet proberen om 'bevriende' partijen of bewegin
gen een voorkeursbehandeling te geven , omdat daar
mee de bevrijdingsstrijd alleen maar wordt verzwakt . 
Afgezien van de verdiensten van dit standpunt (daar
over hieronder meer), is het moeilijk in te zien hoe dit 
bijdraagt tot de aanbeveling aan het einde van het 
stuk waarin wordt vastgesteld dat Nederland aan een 
reeks van landen in Latijns-Amerika vanwege schen
ding van mensenrechten geen leningen (ook niet van 
particuliere banken) mag verstrekken . Daarvoor 
pleit ongetwijfeld veel , maar dat pleidooi wordt in het 
LAK-advies niet gehouden , zodat de lezer in het on
gewisse blijft over de mogelijke effectiviteit van dit 
middel en van de plaats ervan in het bredere Neder
lands buitenlands beleid en de Nederlands-Latijns
Amerikaanse betrekkingen. 
Een grote verdienste van het advies, is het erin ver
vatte pleidooi om de verhoudingen en ontwikkelin
gen in Latijns-Amerika niet al te zeer met een eng
Europese bril op te bekijken. Over het algemeen 
wordt daarbij een steekhoudende redenering gehan
teerd. Daarom valt het ook juist zo op dat in een cru
ciale passage het volgende staat te lezen: 'In toene
mende mate lijkt in Latijns-Amerika een vorm van de
mocratie geëigend te zijn, die steunt op directe partici
patie van de georganiseerde bevolking. Vanuit de 
georganiseerde zeggenschap in wijken, fabrieken, ver
enigingen lijkt een ander type democratie wellicht te 
kunnen worden opgebouwd dat niet direct aan de 
Westeuropese opvatting van de parlementaire demo
cratie gemeten kan worden op zijn democratisch ge
halte. Bovendien: misschien kunnen wij er wel van le
ren, want het probleem van de democratie is juist hoe 
het volk in brede lagen ervoor te interesseren en erin te 
betrekken'. Afgezien van het wegwerpende over de 
eigen democratie, is het opmerkelijkst in deze passa
ge het (tweemaal gebruikte) woord georganiseerde. 
Enige ervaring met regimes die, geïnspireerd door 
Rousseau en zijn volgelingen , de bevolking tot vrij
heid willen dwingen en haar daartoe willen organise
ren, zou ons toch met de nodige scepsis moeten ver
vullen. En dit nog afgezien van de intrigerende vraag, 
hoe het staat met dat deel van de bevolking dat zich 
niet in zo 'n democratie wil laten organiseren . Het lijkt 
erop alsof de commissie zich hier te veel heeft laten 
leiden door de actualiteit van het Nicaraguaanse ex
periment , zonder enige bezonnenheid in acht te ne
men. In verband hiermee valt in het advies op hoe 
weinig wordt ingegaan op redenen en oorzaken van 
het ' falen ' van eerdere socialistische experimenten 
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en/of hervormingsgezinde regimes in Latijns-Ameri
ka. Over Chili zegt het advies: 'We kennen allemaal de 
afloop, de tragische desillusie: ingrijpende maatschap
pelijke hervormingen, hoezeer ook via de stembus af
gedwongen, werden niet geaccepteerd'. Dat Allende 
in 1970 slechts met 38 procent van de stemmen tot 
president werd verkozen, en dat zijn Unidad Popular 
bij de algemene verkiezingen van 1972 weliswaar 
winst boekte maar niet verder dan 44 procent reikte 
en dat voor ingrijpende hervormingen dus geen dui
delijk mandaat van de bevolking was verkregen , 
wordt in het advies niet vermeld. Of Allendes strate
gie dus wel de enig mogelijke en juiste was, is een 
vraag die in het Chileense verzet al enige tijd aarze
lend wordt gesteld, maar die hier niet aan bod komt. 
Op die manier klinkt het wat goedkoop om , zoals het 
advies wèl doet , vervolgens de aandacht te vestigen 
op de Amerikaanse betrokkenheid bij de staats
greep tegen Allende (hoezeer die ook vaststaat en 
krachtig veroordeeld behoort te worden). Iets soort
gelijks is er aan de hand met Jamaica. Van 1972 tot 
1980 probeerde Michael Manley zowel de externe af
hankelijkheid van zijn land als de zeer ongelijke ver
deling binnenslands te verminderen . Dit loffelijk 
streven vond niet overal enthousiast onthaal. De VS 
en het IMF zetten Manley onder druk , terwijl de in
terne oppositie in kracht (en geweld) toenam . Bij de 
verkiezingen van 1980 kreeg Manley fiks klop . Sinds
dien vaart Jamaica onder Seaga weer een rechtse 
koers. Het probleem is echter dat het LAK-advies 
niet analyseert waaraan Manleys experiment nu pre
cies ten onder is gegaan. Het advies zwijgt zelfs als het 
graf over Jaimaica terwijl in EVS-kring regelmatig 
een verwijzing naar de druk van het IMF en de desta
bilisatiepolitiek van dè VS valt te beluisteren. Maar 
gezien het feit dat in 1980 de kiezers Manley in grote 
getale in de steek lieten, waar ze hem in 1976 nog 
krachtig steunden, kan die (toegegeven: belangrijke) 
externe factor toch nooit de hele verklaring vormen? 
Wat men hier mist is een serieuze behandeling van de 
vraag welke de mogelijkheden en grenzen zijn van 
een socialistische hervormingspolitiek (waar niet per 
se een meerderheid voor te vinden is) met behoud 
van democratie , rechtsstaat (voor zover aanwezig) . 
Juist zo'n analyse had de nu missende fundering kun
nen geven aan de hierboven vermelde uitspraak over 
een eigen Latijns-Amerikaanse vorm van democra
tie. 
Voor een analyse van het Jamaicaans experiment 
waarin de oorzaken van Manleys nederlaag niet in de 
eerste plaats bij externe factoren wordt gezocht , vgl. 
Winston James: 'The decline and fall of Michael 
Manley', 1972-1980, in: Capital and Class (London) , 
no. 19, spring 1983, blz. 143-182. (mk) . 
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Boeken 

De verzorgingsstaat in de steigers 

Flip de Kam bespreekt: 
Broer Akkerboom: Ekonomie & Verzorgingsstaat . 
Amsterdam, 1983, en 
Van Dril, Kootstra , Ter Veld (red.): Sociale zeker
heid in diskussie, Amsterdam , 1983. 

In januari 1982 heeft het PvdA-bestuur een commis
sie Verzorgingsstaat ingesteld. Deze commissie kreeg 
de opdracht een discussiestuk op te stellen. DaalÏn 
diende te worden aangegeven hoe bepaalde regelin
gen , die kenmerkend zijn voor de Nederlandse ver
zorgingsstaat , kunnen worden aangepast , zonder dat 
terzelfder tijd de grondslagen van het stelsel worden 
aangetast. Vooruitlopend op het eindrapport, dat 
naar verwachting komend najaar verschijnt , zullen 
verschillende deelrapporten worden gepubliceerd . In 
april jongstleden kwamen de eerste twee deelrappor
ten uit, één over het economisch fundament van de 
verzorgingsstaat (Ekonomie en verzorgingsstaat) en 
één over uitgangspunten voor een stelsel van sociale 
zekerheid (Sociale zekerheid in diskussie) . 1 Dit laat
ste rapport is mede gebaseerd op de gedachtenvor
ming in de eveneens door het PvdA-bestuur ingestel
de commissie Verzelfstandiging binnen de sociale ze
kerheid . Er zullen nog volgen: een algemeen deel , 
een publikatie over de quartaire sector en een deel
rapport over staat en bureaucratisering. 
Na lezing blijft de vraag bestaan of publikatie van bei
de deelrapporten - althans in deze vorm - niet beter 
achterwege had kunnen blijven. In het voorwoord 
luidt de motivering, dat met de publikatie een bijdra
ge wordt geleverd aan de reeds lopende intensieve 
discussie over de bedreigde verzorgingsstaat en de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid . Naar 
mijn overtuiging bieden de deelrapporten de geïnte
resseerde partijgenoot echter onvoldoende houvast 
om goed beslagen ten ijs te komen in de brede maat
schappelijke discussie over beide hete hangijzers van 
sociaal-economisch beleid . 

In de eerste plaats komt dit , doordat op enkele van de 
meest wezenlijke punten (in het bijzonder op het ter
rein van de sociale zekerheid) geen knopen worden 
doorgehakt. In de tweede plaats bevatten de rappor
ten slordigheden , spreken ze elkaar soms tegen en 
worden de consequenties van essentiële keuzen on
voldoende belicht . Juist omdat al zoveel over verzor
gingsstaat en sociale zekerheid wordt gesproken, zou 
een duidelijke , consistente plaatsbepaling vanuit de 
top van de partij op dit moment heel nuttig zijn . In 
plaats daarvan bestaat de kans , dat het modale ka-
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derlid met deze deelrapporten van de wal in de sloot 
wordt geholpen. Ik licht deze stellingen toe, door 
achtereenvolgens aan beide rapporten aandacht te 
besteden. 

Economie en verzorgingsstaat 
Hoewel dit rapport uitgebreid in de commissie Ver
zorgingsstaat is besproken, berust - blijkens het 
voorwoord - de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor het stuk uitsluitend bij FNV-econoom Broer 
Akkerboom. In het deelrapport staan twee vragen 
centraal: 

1. Wat is de relatie tussen en de betekenis van 
marktsector en collectieve sector van de economie? 

2. Wat is er nodig voor economisch herstel en welke 
rol is daarbij weggelegd voor de overheid (de collec
tieve sector)? 

Terecht wordt in het stuk benadrukt, dat beide secto
ren met elkaar in wisselwerking staan. Ondernemin
gen zijn bijvoorbeeld gebaat bij de (grotendeels col
lectief bekostigde) goede opleiding van de beroeps
bevolking en bij allerlei infrastructurele voorzienin
gen die door de overheid tot stand zijn gebracht. So
ciale' uitkeringen houden de koopkracht van econo
misch niet-actieven op peil en leiden zodoende tot be
tere afzetmogelijkheden voor bedrijven. Omgekeerd 
zorgt vooral de martksector voor de groei van de na
tionale produktie en is het met name deze sector die 
de opbrengst van de publieke heffingen genereert . 

Ook wordt in het rapport overtuigend aangetoond , 
dat er in theorie geen grens is voor het beslag, dat 
vanuit de collectieve sector op de nationaal beschik
bare middelen kan worden gelegd. Denkbaar is im
mers dat de collectieve sector het nationaal inkomen 
eerst geheel wegbelast en dit vervolgens (al dan niet 
herverdeeld) aan de bevolking ter beschikking stelt, 
die het dan weer besteedt in de marktsector van de 
economie. In eerste instantie moeten burgers en be
drijven dan een collectieve lastendruk van honderd 
procent accepteren. Deze heffingen moeten niet in 
een dynamisch proces worden afgewenteld op andere 
deelnemers aan het economisch verkeer. In de prak
tijk blijkt dit precies het knelpunt te zijn: zo zijn de 
sterk toegenomen kosten van de sociale zekerheid in 
Nederland gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar 
in belangrijke mate door de werknemers(organisa
ties) afgewenteld op het overig inkomen (winsten en 
kapitaalbeloning). De sociale zekerheid wordt be
kostigd uit premies die worden berekend naar en 
drukken op de beloning van de factor arbeid. De 
sterk gestegen sociale premiedruk zou dus , als er 
geen afwenteling had plaatsgevonden, een dalend 
aandeel van het (beschikbaar) arbeidsinkomen in het 
nationaal inkomen tot gevolg hebben gehad. Uit de 
grafiek blijkt echter dat het aandeel van de vrij be
steedbare (schone) lonen in het nationaal inkomen 
ongeveer stabiel is gebleven , terwijl de sterk in om
vang toegenomen sociale uitkeringen ten laste kwa-

men van het aandeel van het winst- en kapitaalinko
men daarin . Dit proces en de relevante cijfers worden 
in het onderhavige rapport onderbelicht. 2 Het stuk 
verliest daardoor in mijn ogen veel aan waarde. 

Met reden voorziet de schrijver van het rapport voor 
de komende jaren een sterke verdere stijging van de 
collectieve lastendruk (thans circa zestig procent van 
het netto nationaal inkomen van 330 miljard), zelfs 
indien ingrijpende ombuigingsmaatregelen worden 
geëffectueerd. Daardoor zal bij de huidige financie
ringswijze van de collectieve sector het verschil tus
sen bruto- en netto-inkomen van werknemers steeds 
groter worden, aangezien schatkist en sociale fond
sen een steeds groter deel aan loonbelasting en socia
le premies zullen nemen uit het vuile loon. Akker
boom beseft dat hieraan veel bezwaren zijn verbon
den; afgezien van de neiging de opgelegde heffingen 
te ontgaan, kan worden gevreesd dat de (financiële 
en gedwongen) solidariteit tussen economisch actie
ven en niet-actieven (verder) onder druk komt te 
staan. Verder zal een stijgende collectieve lastendruk 
wederom allerlei afwentelingsprocessen in gang zet
ten of versnellen. 

Het beleid zou erop gericht kunnen zijn deze ontwik
keling door zeer drastische bezuinigingsmaatregelen 
te keren. Dit is niet de oplossing die in het deelrap
port wordt aangegeven. Integendeel, de auteur is 
overduidelijk beducht voor 'uitverdieneffecten' van 
te omvangrijke ombuigingen op de collectieve uitga
ven, bijvoorbeeld het afzetverlies voor bedrijven in 
de marktsector dat plaatsvindt als de koopkracht van 
ontvangers van sociale uitkeringen teveel afneemt . 

Grafiek. Percentueel aandeel in het nationaal inkomen 
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Daarom wordt gepleit voor groei van de produktie 
(en het daarmee verdiende nationale inkomen) en 
voor herverdeling van werk (waardoor het aantal uit
keringsgerechtigden zal verminderen) . De schrijver 
houdt staande, dat de vakbeweging ook zonder loon
maatregelen van de overheid akkoord zal gaan met 
een zo gelijk mogelijke ontwikkeling van de netto-in
komens van werkenden in de marktsector en van 
mensen die voor hun inkomen van de collectievè sec
tor afhankelijk zijn (bladzijde 25) . Hiervan toont hij 
zich voorstander. In het licht van de geschiedenis lijkt 
dit een erg optimistisch uitgangspunt ; te vrezen valt 
dat de noodzakelijke stijging van de collectieve las
tendruk (= verlaging van de netto-inkomens in de 
marktsector) wel degelijk afwentelingsreacties op
roept, dan wel dat de sociale partners voor hun ver
langens zoveel van de nationale middelen claimen, 
dat onvoldoende ruimte overblijft om de koopkracht 
van werknemers in de quartaire sector en van niet-ac
tieven met de nettolonen in de pas te laten lopen . 

Alternatieve financiering 
Tevens worden in het rapport mogelijkheden onder
zocht. Om het grote verschil tussen bruto- en netto
loon van de werkenden enigszins te verkleinen. De 
lasten moeten wel worden opgebracht , maar de pijn 
van de solidariteit kan wellicht worden verzacht door 
meer onzichtbare financieringswijzen. Men zou kun
nen verdedigen dat mondige mensen juist zo duide
lijk mogelijk moeten beseffen hoeveel ze bijdragen 
aan de financiering van de verzorgingsstaat , maar 
kennelijk spreekt deze redenering Akkerboom min
der aan . Hij brengt achtereenvolgens een aantal al
ternatieve financieringssystemen ter sprake: 
a . premieheffing voor de sociale verzekeringen 
over de toegevoegde waarde in plaats van op de pro
duktiefactor arbeid (de lonen vormen overigens het 
belangrijkste bestanddeel van de toegevoegde waar
de). In het rapport worden erg veel nadelen ge
noemd, in feite voelt de opsteller er weinig voor ; 
b. verhoging van de BTW-tarieven en van andere 
kostprijsverhogende belastingen. Slecht voor de la
gere inkomensgroepen , als men de lasten op ' linkse' 
wijze over de bevolking wil verdelen . Denkbaar is 
volgens Akkerboom een compenserende verlaging 
van loonbelasting of sociale premies , zodat in totaal 
een aanvaardbaar beeld wordt verkregen ; 
c. in de sociale zekerheid alleen een bodemniveau 
collectief en verplicht verzekeren ; extra aanspraken 
boven het minimum vrijwillig en op particuliere basis 
bijverzekeren. Akkerboom wijst deze mogelijkheid 
niet echt af; in het deelrapport over de sociale zeker
heid wordt dit alternatief echter wèl afgewezen , met 
een onvoldoende motivering (daarover zo dadelijk 
meer) ; 
d. privatisering: overheveling in een of andere 
vorm van overheidstaken naar de marktsector. De 
auteur komt hier niet tot een duidelijke stellingname; 
e . inkomensoverdrachten en subsidies de vorm ge
ven van belastinguitgaven , dat wil zeggen tegemoet
komingen in de belastingwetgeving voor bepaalde 
groepen of alle belastingplichtigen. De ontvanger is 
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bij een belastingsubsidie evenveel gebaat als bij een 
rechtstreekse subsidie uit de schatkist , maar het 
'voordeel ' van belastinguitgaven is dat de statistische 
belastingdruk lager uitvalt. Akkerboom houdt hier
voor een warm pleidooi. Hij verzuimt echter nader in 
te gaan op de enorme taakverzwaring voor de belas
tingdienst die uit dit voorstel kan voortvloeien ; 
f. maatschappelijke eigendom van bedrijven uit
breiden . Nationalisering lost volgens Akkerboom 
weinig op; als er geen behoefte aan een bepaald pro
dukt is , raakt ook een staatsonderneming dit produkt 
niet tegen een kostendekkende prijs kwijt ; 
g. versterking van het profijtbeginsel. Hiermee 
dient men voorzichtig te zijn , wordt in het stuk opge
merkt . Vooral in verband met ongewenste inkomens
effecten . Aangezien bijna alle collectieve voorzienin
gen ook wel in meer of mindere mate door lagere in
komensgroepen worden gebruikt , zou dit betekenen 
dat van gebruikers vrijwel nooit een eigen bijdrage 
mag worden gevraagd . Dit standpunt lijkt mij niet 
houdbaar. Een tussenoplossing is inkomensafhanke
lijke prijzen en eigen bijdragen te vragen. We kennen 
echter al enkele van zulke regelingen (bijvoorbeeld 
individuele huursubsidie en studiefinanciering) en 
dan dreigt het gevaar van een akelige cumulatie van 
heffingen en inkomensprijzen , waardoor mensen te 
maken krijgen met een zeer hoge (impliciete) margi
nale druk op hun inkomen . En daar wilden we nu net 
van af. Dit hele vraagstuk blijft in het rapport onge
noemd. Dat lijkt een omissie. 

Meer algemeen gesproken valt te betreuren , dat de 
verschillende suggesties nauwelijks concreet worden 
uitgewerkt, zodat een betere toetsing aan de politieke 
uitgangspunten en prioriteiten van de partij mogelijk 
zou zijn . 

Economisch herstel 
In het tweede deel van het rapport ligt de nadruk op 
het de komende drie à vier jaar te voeren economi
sche herstelbeleid. Ik vraag me af of de in beschou
wing genomen periode wel lang genoeg is , gezien de 
structurele aard van veel economische problemen 
van dit ogenblik. Op bladzijde 44 wordt het jongste 
verleden op een beetje onzorgvuldige wijze beschre
ven ; daar wordt namelijk gesuggereerd dat de winst
erosie in de marktsector vooral is veroorzaakt door 
hoge rentebetalingen van bedrijven , die veel vreemd 
vermogen hebben aangetrokken voor de financiering 
van (over)investeringen en hierdoor na de eerste olie
crisis (en door afzetstagnatie) in de knoei raakten. De 
grafiek leert dat er al sinds het eind van de jaren vijf
tig sprake is van een proces van geleidelijke winstuit
holling (met name door de afwenteling van collectie
ve lasten op het overig inkomen) . De hele geschied
schrijving van de jaren zeventig in dit deel van het 
rapport heeft soms meer weg van partij propaganda 
dan van een verantwoorde economische analyse . 

-Het herstelbeleid maakt kostenbeheersing noodza-
kelijk , zonder dat dit ten koste mag gaan van de afzet 
(door vraaguitval van werknemers/consumenten die 
na loonmatiging minder te besteden hebben) . Een 
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geïntegreerde aanpak van kosten en afzetproblemen 
wordt gevonden , door ten aanzien van de loonkosten 
het plan-Schouten uit te voeren: een deel van de bru
tostijging (in het bijzonder de prijscompensatie) la
ten de werknemers in de bedrijven zitten, waartegen
over de overheid een compenserende belasting- of 
premieverlaging geeft. Gezien de specificatie van 
gangbare macro-economische modellen mondt een 
dergelijk beleid uit in een in verhouding aanzienlijke 
teruggang van de werkloosheid. Nu de prijscompen
satie gering is (door de lage inflatie) en er ook al prijs
compensatie wordt afgestaan voor de financiering 
van arbeidsduurverkorting, kan het pleidooi van Ak
kerboom slechts worden geïnterpreteerd als de ac
ceptatie van nominaal lagere brutolonen. Het is ver
heugend dat dit door een beleidsmedewerker van de 
FNC (zij het op persoonlijke titel) wordt verdedigd . 
Op bladzijde 60 merkt de schrijver op, dat uitvoering 
van het plan-Schouten een klimaat van overeenstem
ming en vertrouwen in de samenleving veronderstelt, 
waarvan thans geen sprake is . Voor de uitvoering van 
dit plan zou van Akkerboom het financieringstekort 
trouwens omhoog mogen. 
Een andere peiler voor economisch herstel is , volgens 
het rapport , het voeren van een kwalitatief beleid . In 
dit verband worden exportstimulering e .. innovatie 
genoemd . Zeer interessant zijn de passages over 
technologische vernieuwing; deze wordt essentieel 
genoemd voor het voortbestaan van bedrijven (blad
zijde 62 en verder) . Om te voorkomen dat snelle in
novatie leidt tot werkloosheid , moet het industrieel 
vernieuwingsproces 'worden ingekaderd in een even
wichtig sociaal beleid '. Onduidelijk blijft wat hier
mee wordt bedoeld. De internationale concurrentie 
zal het bepleite beleid niet steeds mogelijk maken . 
De schrijver is voorstander van hoge sociale uitkerin
gen. Daardoor zullen mensen op de arbeidsmarkt 
mobieler opereren (ze durven een tijdje werkloos
heid aan) en het is goed voor de woningbouw (men
sen hebben een bepaalde permanente inkomensga
rantie). Deze aanbeveling staat min of meer haaks op 
de conclusies in het rapport over de herstructurering 
van de sociale zekerheid. 
Bij het herstelbeleid is een stuwende taak voor de 
overheid weggelegd (bladzijde 67) . De concrete be
leidssuggesties berusten niet op een uitgewerkte en 
samenhangende visie en zijn toegespitst op de korte 
termijn. Tijdelijk zouden de WIR-premies met vijftig 
procent omhoog kunnen. Op bladzijde 84 merkt de 
schrijver in ander verband echter op, dat deze maat
regel wel eens weinig effectief zou kunnen zijn . Deze 
maatregel mag monetair worden gefinancierd . Ook 
wordt gepleit voor bezuinigingen en een verminde
ring van het begrotingstekort , om ruimte te maken 
voor de marktsector. Deze zeer globale observatie 
wordt helaas op geen enkele wijze geconcretiseerd , 
zelfs niet in aanzet. Ook dit lijkt een omissie . De con
touren van een links bezuinigingsbeleid zouden in
middels toch wat duidelijker moeten worden , nu vrij
wel iedereen - ook binnen de partij - ervan over
tuigd is dat omvangrijke ombuigingen onvermijdelijk 
zijn . Het beleid van de collectieve sector dient de 

marktsector te steunen en te stimuleren . Genoemd 
worden het ter beschikking stellen van financiële 
middelen , bevordering van onderwijs en onderzoek , 
steun voor de export, verbetering van het manage
ment en vermindering van bureaucratische regelge
ving. Ook nu weinig concreets . 
Herverdeling van arbeid is eveneens instrument ten 
dienste van het herstelbeleid , waarbij een voorkeur 
wordt uitgesproken voor deeltijdwerk en invoering 
van roostervrije dagen . 
Gezien de aard van de aanbevelingen is het jammer 
dat ze zo algemeen zijn geformuleerd. Een cijferma
tige benadering van de effecten op kardinale groothe
den als financieringstekort , ombuigingstaakstelling, 
produktiegroei en werkgelegenheidsontwikkeling 
ontbreekt. Bovendien biedt het rapport weinig nieu
we inzichten. Hooguit is het pikant te signaleren dat 
het begrip binnen de partij voor de functie van de 
winst en het ondernemen ook blijkens deze publika
tie toeneemt . Wel mogen mensen die risicodragend 
vermogen ter beschikking stellen nog steeds op niet 
meer beloning rekenen dan overeenkomt met de 
gangbare rentevergoeding op bankdeposito's . Hoe 
zit het dan met de risicopremie, is men geneigd aan de 
auteur te vragen. 

Sociale zekerheid in discussie 
Heel andere risico's komen ter sprake in het rapport 
onder eindredactie van Van Dril, Kootstra en Ter 
Veld. Het eerste gedeelte van het rapport geeft in vo
gelvlucht een overzicht van de achtergronden van de 
komende stelselherziening. Dit gedeelte blijft verder 
grotendeels onbesproken , aangezien hierop door De 
Kam en Wiebrens in SenD van april 1983 uitgebreid is 
ingegaan. Het tweede gedeelte van dit rapport be
handelt vraagstukken rondom de vormgeving van het 
stelsel in de toekomst. De indruk die na lezing over
heerst is , dat er op wezenlijke punten niet is gekozen 
en dat enkele 'onbetaalbare' claims op het nationale 
inkomen zijn geformuleerd. Het rapport gaat welbe
wust niet in op de brandende kwestie van de uitvoe
ringsorganisatie en de manier waarop het stelsel 
wordt gefinancierd. Dit hangt - zoals ook wordt ge
steld - inderdaad mede af van de keuzen die uitein
delijk met betrekking tot het stelsel zelf worden ge
daan . Toch ervaar ik het ontbreken van beschouwin
gen over uitvoering en financiering als een hinderlij
ke tekortkoming van het stuk. Verder valt op dat ook 
in dit deelrapport iedere kwantificering van in discus
sie gebrachte (maat)regelen ontbreekt. Bezuinigin
gen vinden is niet het hoofddoel van de werkzaamhe
den geweest. Tegelijkertijd wordt erkend dat beper
king van de explosieve uitgavenontwikkeling van de 
sociale zekerheid een probleem is dat op de achter
grond wel degelijk een rol speelt. Bovendien worden 
voorstellen gedaan (voor gelijkberechtiging van 
vrouwen) die zo op het eerste oog miljaren zullen ver
gen ; hiervan was de werkgroep zich bewust (bladzij
de 46). 
Om de zich aftekenende financiële problematiek te 
verlichten , wordt ook in dit deelrapport gepleit voor 
groei van de produktie en voor herverdeling van ar-
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beid. Een beschrijving van concrete maatregelen en 
kwantitatieve effecten blijft in dit rapport eveneens 
achterwege. 
Wat zijn de voornaamste conclusies van het rapport 
over sociale zekerheid? In de eerste plaats, dat de be
staande koppelingen van uitkeringen aan de ontwik
keling van de regelingslonen in beginsel moeten wor
den gehandhaafd. Bij de loondervingsverzekeringen 
is de uitkering thans tachtig procent van het dagloon. 
Uit bezuinigingsoverwegingen zou een verlaging van 
dit 'op zichzelf willekeurige' percentage kunnen wor
den overwogen (bladzijde 30). Ook zou het percenta
ge volgens een glijdende schaal wat lager kunnen 
worden gesteld , naarmate de uitkeringsgrondslag (en 
dus het inkomen) van betrokkenen hoger is. Omdat 
er wel voor wordt gepleit de te betalen premie te stel
len op een voor ieder gelijk percentage, komt deze 
aanbeveling neer op een duidelijke inbreuk op het 
verzekeringsbeginsel, waaraan voor het overige nog
al sterk wordt vastgehouden. 
In de tweede plaats wordt aandacht besteed aan de 
suggestie (voor het eerst verwoord door Haagse Post
journalist Frans Nypels) om slechts een basisuitke
ring voor iedereen langs collectieve weg te verzeke
ren , met de mogelijkheid van vrijwillige bijverzeke
ring van een hogere uitkering. Veel explicieter dan 
bij Akkerboom wordt dit alternatief hier afgewezen, 
met als voornaamste argument dat de premie per be
drijfstak dan zo uiteen gaat lopen in verband met het 
sterk variërende werkloosheids- en arbeidsonge
schiktheidsrisico per bedrijfstak. Dit is geen sterke 
redenering. Het afgewezen systeem bestaat thans 
ook in Ziektewet en Werkloosheidswet, en in het rap
port wordt niet voorgesteld deze regelingen op dit 
punt te wijzigen. Bovendien wordt op bladzijde 32 
van het rapport gezegd, dat het nuttig kan zijn de 
WAO-premie (thans uniform) te differentiëren per 
bedrijf, om zodoende een prikkel in te bouwen ter 
verbetering van de arbeidsomstandigheden . Een wei
nig consistente wijze van redeneren! 
In de derde plaats wordt ervoor gepleit de premievrij
stelling van het Ziektewet-inkomen af te schaffen ; 
uiteraard is dit geen ombuiging maar een collectieve 
lastenverzwaring, die de kloof tussen bruto- en netto
inkomen verbreed , iets waar Akkerboom juist zo be
ducht- voor is. 

Een loondervingswet 
Over de kwestie of er één loondervingsverzekering 
moet komen, laten de schrijvers zich niet duidelijk 
uit. De achtergrond van deze kwestie is de volgende. 
Onder de huidige omstandigheden van grote werk
loosheid maakt het weinig uit of iemand nu onvrijwil
lig werkloos is of arbeidsongeschikt. In geen van bei
de gevallen is er veel kans om weer een eigen arbeids
inkomen te kunnen verdienen. Het verschil dat nu in 
de uitkeringsregelingen WAO en WW bestaat is ech
ter groot. Iemand die werkloos is, valt na 2,5 jaar te
rug op de bijstand (= netto minimumloon); de 
WAO-uitkering (= bruto tachtig procent van het 
laatste dagloon , met een maximum) loopt in principe 
tot het vijfenzestigste jaar. De vraag is of de oorzaak 
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van de loonderving zo'n groot verschil in uitkerings
rechten kan rechtvaardigen. Dit klemt te meer, om
dat in de WAO rekening wordt gehouden met 'ver
disconteerde' werkloosheid van de arbeidsongeschik
te . De werkgroep heeft hier geen keuze gemaakt 
(bladzijde 32). Wel neigen de opstellers van het rap
port ertoe, een grotere mate van gelijkheid te bren
gen in de uitkeringssituatie. Voor zowel werklozen 
als arbeidsongeschikten zou de relatie tussen het 
vroegere (dag)loon en de uitkering na enige jaren 
moeten worden beperkt. Wel zou verschil moeten 
blijven bestaan tussen beide groepen uitkeringsge
rechtigden. Dit verschil zou dan betrekking moeten 
hebben op de periode dat iemand aanspraak maakt 
op tachtig procent van het laatst verdiende loon , op 
het tempo waarmee vervolgens dit uitkeringspercen
tage wordt verlaagd en op het uiteindelijke, lagere ni
veau van de uitkering (bladzijde 34-35). Een en ander 
wordt niet concreet uitgewerkt, evenmin worden mo
gelijk optredende inkomenseffecten in beeld ge
bracht. 
Wat betreft de sociale minima wil de werkgroep in de 
werknemersverzekeringen een vloer , uitgaande van 
de individuele minimumbehoefte . Deze wordt ge
steld op zeventig procent van het netto wettelijk mini
mumloon, met een aanvulling tot honderd procent als 
een afhankelijke partner feitelijk wordt onderhou
den (bladzijde 39). Voor het minimum in de volksver
zekeringen worden twee varianten in discussie ge
bracht: 
a. de geïndividualiseerde uitkering is gelijk aan ze
ventig procent van het netto sociale minimum ; 
b. de individuele aanspraak is gelijk aan vijftig pro
cent van het netto sociale minimum , met een toeslag 
voor alleenstaanden van bijvoorbeeld twintig pro
cent. 
De werkgroep heeft geen keuze kunnen maken. Va
riant a kost erg veel , doordat alle gehuwden (thans 
honderd procent van het netto minimumloon) naar 
honderdveertig procent van het minimum zouden 
gaan. Het is niet mogelijk door middel van fiscale 
maatregelen deze huishoudens in een evenwichtiger 
positie te brengen ten opzichte van alleenstaanden . 
De voorstanders van alternatief b willen daarom ook 
in de sfeer van de volksverzekeringen letten op de 
leefsituatie van individuen. De voorstanders van a 
wijzen dit af. 
Een vergelijkbare kwestie speelt bij de ABW (bij
stand). Een deel van de werkgroep wil strikt indivi
dualiseren ; twee samenwoners komen daardoor op 
honderdveertig procent van het netto minimumloon . 
Daartegenover bestaat wel de verplichting voor beide 
partners passende arbeid te aanvaarden . Gezien de 
budgettaire effecten lijkt een zo vormgegeven stelsel 
verre toekomstmuziek. Tevens wordt daarmee een 
enorm voorschot genomen op een gelijkmatiger ver
deling van betaalde arbeid . Hoewel de ideale situatie 
in de (verre) toekomst de werkgroep verdeeld hield , 
heeft men niet geprobeerd om een praktisch uitvoer
baar stelsel voor de komende jaren aan te geven. 
In het voorgestelde nieuwe stelsel van minimumuit
keringen zal een toeslag worden gegeven als iemand 
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feitelijk een partner onderhoudt. Het recht op de toe
slag vervalt, zodra door een van de partners of door 
beide partners samen een inkomen wordt ingebracht 
dat hoger is dan het sociaal minimum. Een beperkte 
vrijlating van verdiensten lijkt de werkgroep nodig, 
om de tot dan toe niet-verdienende partner te stimu
leren buitenshuis te gaan werken (bladzijde 47). De
ze aanbeveling verdraagt zich slecht met de uitspraak 
op bladzijde 27, dat de hoogte van sociale uitkeringen 
niet of nauwelijks van betekenis is voor de bereidheid 
om een baan te accepteren . 
Tenslotte trekt een passage op bladzijde 48 van het 
rapport nogal de aandacht. Het sociaal minimum 
wordt hier gelijk gesteld aan veertig keer het huidige 
minimumuurloon. Dit lijkt een gepasseerd station. 
Als de algemene werktijd tot zesendertig uur is terug
gebracht, ligt het voor de hand het sociaal minimum 
af te stemmen op het nettoloon dat een minimumlo
ner bij een werkweek van zesendertig uur verdient. 
Anders ontstaat de merkwaardige situatie dat een al
leenverdienende minimumloner (met partner) die 
werkloos wordt, er in netto-inkomen circa tien pro
cent op vooruit gaat. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Ter afronding 
Mijn bespreking van beide deelrapporten van de 
commissie Verzorgingsstaat is nogal kritisch uitgeval
len. Uiteraard hoop ik dat de definitieve versie van 
het rapport (die komend najaar verschijnt) een aantal 
van de gesignaleerde tekortkomingen niet meer ver
toont. 
En ondanks onze kritische kanttekeningen meen ik 
dat het goed is dat de partij snel de discussie over ver
zorgingsstaat en herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid intensiveert. Hopelijk zullen de deelne
mers aan deze discussie niet voor de verleiding be
zwijken om onbetaalbare idealen te verdedigen. Een 
- al is het globale - financiële verantwoording mag 
daarom in het definitieve rapport van de commissie 
Verzorgingsstaat niet ontbreken. 

Flip de Kam is werkzaam bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en lid van de kernredactie van SenD. 

Noten 
1. Beide rapporten zijn verkrijgbaar door storting van 

f 5,- per exemplaar op girorekening 3479700 ten name 
van PvdA-pers te Amsterdam onder vermelding van de 
titel(s). 

2. Aan dit verschijnsel wordt wèl aandacht besteed door 
J . B. M. Pierik in de WBS-uitgave De toekomst van de 
sociale zekerheid. 1981 , blz. 89. Prijs f 7,50; verkrijgbaar 
via het in noot 1 genoemde gironummer. 

Pen op papier 

Grenada -
het opportunisme van Maurice Bishop 

In oktober 1982 bracht Maurice Bishop, minister-pre
sident van Grenada, een bezoek aan Suriname. Intus
sen is ruimschoots bekend, dat het Surinaamse volk 
niet voor hem, maar voor vakbondsleider Cyriel 
Daal, de straat wenste op te gaan. In een toespraak 
tot een beperkt groepje volgelingen van de Surinaam
se revolutie, liet Bishop er geen onduidelijkheid over 
bestaan hoe de revolutie verdedigd dient te worden . 
Met de pathetiek eigen aan de Latijns/Caribische po
liticus, zei hij letterlijk: 'De revolutionaire explosie 
gist onder het volk in dit gebied. De reactie van de 
imperialisten daarop is de revoluties die aan de macht 
zijn neer te slaan. In ons gebied kunnen we er maar 
vier zo noemen. Cuba allereerst, Nicaragua, Grena
da en Suriname. Alleen die vier. Zo groeit de revolu
tie in Latijns-Amerika. Dat is 'n belangrijke taak. 
Tevens moeten we beseffen, dat revolutie geen thee
kransje is. Revolutie is geen feest, geen drank- en 
muziekfestijn. Revolutie is een strijd. Revoluties zijn 
overal ter wereld bevochten met bloedvergieten . 
Daarom zien we contra-revolutie niet als een grap. 
Zij moeten ons zien als hun gezworen vijanden. We 
moeten de kracht van de klassevijand zorgvuldig af
wegen, de omvang van hun acties, en van hun organi
saties bekijken, 't intellect van hun vooraanstaande 
leiders, hun landelijke en internationale connecties. 
Daarvan uitgaande beslissen we niet emotioneel. Er 
zijn regels waar we ons aan moeten houden. Uw be
velhebber is van plan dat te doen. Daar hebben we 
over gepraat'. 
Na de moorden in Suriname op 8 december 1982, 
we ru de Nederlandse pers opgetrommeld vanwege 
het feit dat de ambassadeur van Grenada in Brussel 
zich op een persconferentie zou distantiëren van het
geen in Suriname had plaatsgevonden. De ambassa
deur distantieerde zich echter niet. Om mijzelf van 
het standpunt van Grenada te overtuigen, ben ik naar 
Brussel gereisd. Ook toen nam de ambassadeur geen 
afstand . 
Dat er intussen een innige relatie tussen Grenada en 
Suriname was gegroeid, was mij in oktober 1982 ge
bleken tijdens gesprekken met de Grenadase minis
ter van mobilisatie, Selwyn Strachan. Regelmatig be
zocht hij Suriname, en hij kende Bouterse en Horb 
vrij goed. Het lijkt mij onwaarschijnlijk , dat ruj Suri
name bezocht voor een trip naar Langetabbetje. 
Meer voor de hand ligt uitwisseling van ervaring op 
het terrein van de mobilisatie, en vooral de organisa
tie van de militie. Zoals bekend heeft Suriname nu 
dan ook een speciaal departement voor mobilisatie. 
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Nog tijdens de niet-gebonden top in New Delhi (dus 
na de december-moorden), opereerde Desi Bouterse 
in het kielzog van de jonge revolutionaire leider, 
Maurice Bishop. Samen met Fidel Castro hadden ze 
de tocht tot Tasjkent afgelegd, en vervolgens gingen 
ze gescheiden verder. Wie schetst dan ook mijn ver
bazing te vernemen, dat Maurice Bishop, tijdens het 
congres van de Socialistische Internationale in Albu
feira (in april jl.) instemt met de door de PvdA inge
diende, afkeurende resolutie over Suriname. Als dit 
geen opportunisme is, mogen de volgende feiten de 
politiek van deze uit de advocatuur afkomstige leider 
illustreren. 
In november 1982 kwam de Caricom (Gemeenschap 
Caribisch Gebied) in Montego Bay op Jamaica 
bijeen. Er lag een resolutie ter tafel met de strekking, 
dat een land geen lid van Caricom kon zijn, als de 
mensenrechten niet werden nageleefd. De resolutie 
was gericht tegen Grenada, èn Suriname, dat kandi
daat was om lid te worden. Tijdens het begin van deze 
bijeenkomst telde Grenada 100 politieke gevangenen 
(op 110 000 inwoners). Onder hen bevonden zich ra
sta-mensen, oprichters van het maandblad The Gre
nadian Voice (dat na een keer verschijnen werd ver
boden), mensen die Bishop in de beginfase hadden 
gesteund en nu opponeerden tegen de ondemocrati
sche lijn. Op de tweede dag van de Caricom liet Bis
hop 28 gevangenen vrij, en diende hij een tegenreso
lutie in met de strekking een onderzoek te laten doen 
naar de mensenrechten op àlle Caribische eilanden. 
Een staaltje van slimme politiek, dat zeker. In de 
voorgaande fase van de vierjarige revolutie waren al 
eens eerder aantallen gevangenen vrijgelaten, maar 
kennelijk moet de dreiging met gevangenschap blij
ven bestaan. 
Een ander voorbeeld. In het zicht van de komst van 
de Interamerikaanse Commissie voor de Mensen
rechten van de OAS werden nog eens 58 gevangenen 
vrijgelaten. Nu zijn er naar men zegt nog twintig 
over. Langdurig informeren bij ambassades in Euro
pa levert geen enkele informatie op. Naar de voorzit
ter van de EVS, Evelien Herfkens, mij na een bezoek 
aan het eiland vertelde, is het probleem eigenlijk dat 
er maar 1 rechter is op het eiland. Dit argument trof 
mij, omdat de Indonesische overheid, ten tijde van 
het kabinet-Den Uyl, dezelfde argumenten gebruik
te. De Commissie voor de Mensenrechten, die als 
doel had de ernst van de politieke delicten te bekij
ken, heeft geen wezenlijke argumenten naar buiten 
gebracht voor de plotselinge vrijlatingen. Ik houd het 
er maar op dat de revolutionaire leider van tijd tot tijd 
aan 'window-dressing' doet, om lid van de Socialisti
sche Internationale te kunnen blijven, ontwikkelings
hulp van Frankrijk te ontvangen, en thuis gewoon 
verder te kunnen gaan met wat al vier jaar aan de 
gang is. Geen vrije meningsuiting, geen vrije vak
bond, de partij dirigeert. Op kernposten zitten linkse 
mensen uit St. Vincent, Trinidad en Jamaica, terwijl 
het eiland zelf een intellectueel potentieel bezit. Zo'n 
tweehonderd ongeschoolde krachten werken aan de 
nieuwe luchthaven in wording, export van de Cu
baanse werkloosheid. Natuurlijk, er ligt eindelijk een 
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goed sociaal-economisch plan op tafel, en Grenada 
organiseert zich suf aan congressen , en dient resolu
ties in die het beleid van IMF en Wereldbank om 
sommige landen geen leningen te verstrekken aan de 
kaak stellen. Internationaal raakt men onder de in
druk van dit moedige eiland in de Caribische zee. 
Mijns inziens valt niet te ontkennen, dat ondanks de
ze internationale aanpak, die socialisten natuurlijk 
aanspreekt, er een nieuwe, dit keer linkse, dictatuur 
zo stevig verankerd raakt, dat er geen verandering 
meer mogelijk is. Nergens heb ik in de pubLikaties 
van de PvdA iets van deze strekking gelezen. Datge
ne wat men in Suriname aan onder andere beperking 
van pers- en vakbondsvrijheid niet accepteert, ver
goeilijkt men wel in de rationeel (economisch) beter 
onderbouwde revolutie op Grenada. Hoe kan dit 
toch? Meer en meer blijkt me, dat de partij de poli
tiek niet afstemt op rationele politieke analyse met 
een klein scheutje idealisme, maar op een bijna reli
gieuze adoratie van revolutie. Hebben kritische , niet
gelovige, realistische sociaal-democraten dan toch 
geen onderdak meer in deze partij? Ik zou dat zeer 
betreuren. 

Leonie van Bladel, Hilversum 
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De Vara en het totaalplan 

De Vara gaat bij ongewijzigd beleid binnen korte tijd 
haar ondergang tegemoet, zegt het Vara-bestuur. De 
overwegingen waarop die bewering wordt gestoeld 
zijn tamelijk overtuigend. Dit geldt voor veel van wat 
er in het totaalplan staat. En toch heb ik grote twijfels 
over de geneeskracht van het totaalplan. Waarom? 
In de eerste plaats omdat men onder andere het heil 
zoekt in een programmering die is afgestemd op de 
zogenaamde gewone mensen. Dat blijken zieken
fondsleden te zijn tussen de 25 en 55 jaar die niet heb
ben doorgeleerd. Het is vanzelfsprekend dat een 
massamedium programma's presenteert die voor ge
wone mensen te begrijpen zijn. Maar het zo onzinnig 
definiëren van een doelgroep (in die groep zitten na
melijk de meeste abonnees op de Vara-gids, maar het 
Vara-bestuur schijnt over het hoofd te zien dat 
iemand van 18 mogelijkerwijs nog geen abonnement 
op de gids wil, maar wel naar de Vara wil kijken) , 
wekt de vrees, dat men uitsluitend marktconform wil 
programmeren. Als dat zo zou zijn is het helemaal 
niet erg dat de Vara haar ondergang tegemoet gaat. 
Er is geen behoefte aan nog een krokettenomroep. 
In de tweede plaats komt mijn twijfel voort uit de ver
rassende helderheid waarmee de diagnose van de zie
ke Vara nu wordt gesteld. In het totaalplan wordt ge
suggereerd dat het stervensproces al in 1970 begon
nen is. Waarom dan de diagnose pas 13 jaar later? De 
meeste patiënten verkeren na 13 jaar ziekte zonder 
adequate behandeling in het terminale stadium of 
zijn al dood . Moet je beterschap verwachten van ge
neesheren die een ziekte zo lang laten voortwoeke
ren? 
In de derde plaats moet worden afgewacht of de so
cialistische cultuur een harde sanering van een links 
bedrijf verdraagt. Er zijn bij de Vara veel te veel 
mensen in dienst. En ik heb het dan niet alleen over 
het aantal. Van die mensen zelf kun je niet verwach
ten dat ze staan te juichen bij hun eventuele ontslag. 
Integendeel. Zij zullen steun zoeken bij alles wat 
links is om dat te voorkomen . 
En wat moet je nu doen als je beste vrienden bij de 
Vara werken? Kiezen voor die vrienden, waarvan de 
meesten hebben doorgeleerd en niet meer in het zie
kenfonds zitten, of kiezen voor de Vara, dus voor ge
wone mensen, desnoods alleen de leden van het zie
kenfonds tussen de 25" en 55 jaar die niet hebben . 
doorgeleerd? De eenvoudigste oplossing van dit di
lemma is te zeggen dat je voor beide kiest . Het aan
trekkelijke daarvan is, dat je op korte termijn ieder
een te vriend houdt en na de ondergang van de Vara 
een ander de schuld kunt geven. De moeilijkste op
lossing is kiezen voor de Vara en voor je eigen vergui
zing als iemand die als een ordinaire kapitalist een be
drijf probeert te redden. 
Waarom heeft de redactie van SenD mij gevraagd om 
dit commentaar te schrijven en niet André Kloos? 

1 

Marcel van Dam 
Lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA 

socialisme en democratie 
nummer 7/8, 
juli/augustus 1983 



'~ 



Volledige werkgelegenheid: 
uitdaging voor de jaren tachtig 

Het feit, dat we bijzonder ver verwijderd zijn geraakt 
van de doelstelling van volledige werkgelegenheid, 
mag geen reden zijn om het (voorlopig maar) met die 
doelstelling niet meer zo nauw te nemen. De manier 
waarop in de praktische politiek aan het begrip 'volle
dige' werkgelegenheid inhoud wordt gegeven, zal 
moeten veranderen onder invloed van sociaal-cultu
rele, technologische en economische ontwikkelin
gen. Maar het basisprincipe moet blijven: iedereen, 
die zich aanbiedt voor betaald werk, moet een vol
waardige of in ieder geval zo volwaardig mogelijke 
baan kunnen krijgen. 
Uitgangspunt en doel van het beleid moet zijn, dat 
mensen door regelmatig, betaald werk in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Goede sociale 
voorzieningen voor mensen, die, om wat voor reden 
dan ook, niet of niet meer kunnen werken, zijn 
enorm belangrijk. Maar het recht op een sociale uit
kering kan, voor mensen die in de kracht van hun le
ven zijn, het recht om zèlf te (mogen) werken niet 
vervangen. Het is frustrerend om werkloos aan de 
kant te moeten blijven staan, als je zelf met eigen 
hoofd en handen je brood kunt verdienen. Ik kan me 
moeilijk voorstellen, dat dat ooit anders zal worden. 
Met een verandering van 'arbeidsethos' kunnen de 
problemen van de werklozen misschien wel worden 
verzacht, maar niet opgelost. 
Mijn pleidooi voor volledige, betaalde, werkgelegen
heid berust niet op een miskenning of onderwaarde
ring van het onbetaalde werk. Het onbetaalde werk is 
voor het leven en welzijn van de mensen en voor het 
functioneren van de samenleving even onmisbaar als 
het betaalde werk. De FNV heeft zich op haar laatste 
congres (in september/oktober 1981) nadrukkelijk in 
die zin uitgesproken. Zij verbindt daaraan echter niet 
de conclusie, dat het dus 'niet uitmaakt' of mensen 
betaald dan wel onbetaald werk doen. Het betaalde 
werk heeft andere kenmerken, het voorziet ( óók 
voor mensen, die het werk doen) in andere behoeften 
dan het onbetaalde werk. De conclusie, die de FNV 
t~~kt, is dat er in elk mensenleven plaats zou moeten 
ZIJn voor zowel betaald als onbetaald werk. In onze 
samenleving komt daar nog weinig van terecht. 
Het betaalde werk wordt voor het grootste deel ver
richt door mannen. Het onbetaalde werk, vooral het 
onbetaalde huishoudelijke werk, wordt voor het 
overgrote deel verricht door vrouwen. De FNV wil 
zich er voor inzetten deze traditionele rolverdeling 
tussen de seksen te doorbreken. Het betaalde en on
betaalde werk zal moeten worden herverdeeld. We 
moeten toe naar een samenleving, waarin iedereen, 
~an èn vrouw, ongeveer evenveel van zijn of haar 
tiJd besteedt aan betaald èn onbetaald werk, aan rust 

en ontspanning en aan andere activiteiten. 
We moeten niet toe naar een samenleving, waarin het 
betaalde deel van de economie wordt geleid door een 
betrekkelijk klein (en mogelijk kleiner wordend) 
deel van de bevolking, dat daar full-time mee bezig is, 
terwijl de rest van de bevolking is aangewezen op on
betaald werk of andere activiteiten. Sommige voor
standers van het arbeidsloos inkomen lijken in die 
richting te denken. De FNV wil juist de andere kant 
op: zij wil streven naar een zo groot mogelijke partici
patie van de bevolking (mannen èn vrouwen) in zo
wel het betaalde als het onbetaalde arbeidsproces. 

Uitdagingen voor de jaren tachtig 
De doelstelling van volledige werkgelegenheid lijkt 
verder weg dan ooit. Er zijn nu, medio 1983, bijna 
800 000 werklozen in ons land. Dat komt neer op cir
ca zeventien procent van de afhankelijke beroepsbe
volking. Het werkelijke tekort aan banen is nog veel 
groter - vermoedelijk boven de een miljoen - want 
er is een aanzienlijke verborgen werkloosheid, vooral 
onder gehuwde vrouwen en arbeidsongeschikten (die 
vaak best zouden kunnen en willen werken, als er 
maar voldoende banen waren). We moeten er op re
kenen, dat het arbeidsaanbod in de rest van de jaren 
tachtig en in een groot deel van de jaren negentig in 
een snel tempo zal blijven toenemen. De beroepsbe
volking zal in de komende jaren groeien met onge
veer 1,5 procent (of 70 000 mensen) per jaar. Ons 
land neemt wat dit betreft een uitzonderingspositie in 
binnen West-Europa. De snelle groei houdt verband 
met demografische factoren. We kenden (tot voor 
kort) een relatief hoog geboortecijfer en we kennen 
(nog steeds) een relatief lage participatiegraad. In het 
getal van 70 000 is ingecalculeerd, dat die participatie 
langzaam maar zeker zal toenemen. De groei van het 
arbeidsaanbod van vooral gehuwde vrouwen zal ove
rigens mede afhangen van de ontwikkeling van de 
vraag. Als er meer banen beschikbaar komen, zal dat 
een aanzuigende werking hebben op de (nu nog) ver
borgen werklozen. 
De ontwikkeling van het arbeidsaanbod in de rest van 
de jaren tachtig is vrij redelijk te voorspellen. Over 
de ontwikkeling van de vraag naar arbeid valt weinig 
met zekerheid te zeggen. Veel hangt natuurlijk af van 
het te voeren beleid. Dat beleid zal in de komende 
jaren, hoe dan ook, voor enorme uitdagingen worden 
geplaatst. De structuur van onze economie zal om al
lerlei redenen ingrijpende veranderingen (moeten) 
ondergaan. Ik noem de belangrijkste ontwikkelin
gen: 
• De wereldeconomie is duidelijk in beweging; de 
internationale machtsverhoudingen zijn aan het ver-
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schuiven in de richting van Japan, de olieproduceren
de (OPEC-)Ianden en een aantal snel opkomende in
dustrielanden in Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. 
De Nederlandse economie (met name de industrie) 
blijkt bijzonder kwetsbaar voor de ontwikkelingen, 
die zich aan het aftekenen zijn. Er zal in veel opzich
ten een vernieuwend beleid gevoerd moeten worden, 
wil de industrie zich internationaal kunnen handha
ven. 
• We moeten ons instellen op nieuwe, spectaculai
re technologische ontwikkelingen, die bijzonder in
grijpende gevolgen kunnen gaan hebben voor de om
vang, de aard en de kwaliteit van de werkgelegen
heid. Allerwegen wordt voorspeld, dat een herstel 
van de economische groei gepaard zal gaan met een 
versnelde introductie van arbeidsbesparende tech
nieken. De ondernemers zullen, als ze weer gaan in
vesteren, op ruime schaal gebruik gaan maken van de 
mogelijkheden, die de micro-elektronica is gaan bie
den om het werk verder te mechaniseren en te auto
matiseren. De gevolgen zijn nog nauwelijks te over
zien. Maar het lijkt aannemelijk, dat een hernieuwde 
produktiegroei zeker in de eerstkomende jaren over 
het geheel genomen niet of nauwelijks gepaard zal 
gaan met een vraag naar nieuw personeel. 
• De structuur van onze economie zal veranderin
gen moeten ondergaan vanwege sociale en demogra
fische ontwikkelingen. De (relatief arbeidsintensie
ve) bouwsector zal worden geconfronteerd met het 
feit dat de vraag naar nieuwe woningen langzaam 
maar zeker zal teruglopen . Het onderwijs wordt ge
confronteerd met de gevolgen van een duidelijk te
ruglopend kindertal. De behoefte aan collectieve 
voorzieningen voor ouderen zal , onder invloed van 
de vergrijzing, gaan toenemen. Ook zal de behoefte 
toenemen aan collectieve voorzieningen, die het 
vrouwen èn mannen mogelijk maakt om betaald en 
onbetaald werk op een evenwichtige manier te com
bineren. 

Het voorgaande geeft slechts een indicatie. Onze sa
menleving zal zich in veel opzichten (sociaal , econo
misch, technologisch) moeten vernieuwen . Het 
werkgelegenheidsbeleid staat voor een immense op
gave. De doelstelling van volledige werkgelegenheid 
dreigt verder uit het vizier te raken. Het arbeidsaan
bod groeit snel, de vraag zal dat op geen stukken na 
kunnen bijhouden, ook niet bij een krachtig herstel 
van de economische groei. Een drastische herverde
ling van het betaalde werk over werkenden en werk
zoekenden is dan ook onvermijdelijk en noodzake
lijk. De herverdeling van het betaalde werk zal op 
zo'n manier moeten gebeuren, dat het de herverde
ling van onbetaalde en betaalde taken over mannen 
en vrouwen helpt bevorderen. 

Crisisbestrijding anno 1983 
De beleidsnota's van de FNV (met name Maak Werk! 
gepubliceerd in augustus 1982) zijn samen te vatten in 
de slagwoorden werk en solidariteit. Ten aanzien van 
de werkgelegenheid vragen we om een samenhan
gend drie sporenbeleid: 
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• Herstel van economische groei. Daarvoor is een 
beleid nodig , dat gericht de investeringen aanzwen
gelt in zowel de marktsector als in (delen van) de col
lectieve sector. Zo'n gericht stimuleringsbeleid vergt 
een duidelijke visie van de kant van de overheid op 
hoe de structuur van de economie zich verder moet 
gaan ontwikkelen en in welke richting (en met welke 
instrumenten) die ontwikkelingen gestuurd moeten 
gaan worden. In dit verband hebben we al meermalen 
gepleit voor een tentatief, meerjarig werkgelegen
heidsprogramma. Dat kan geen programma zijn , dat 
precies aan de bedrijven voorschrijft , wat ze moeten 
doen en laten, want we leven (gelukkig!) niet in een 
centraal geleide economie. Het program moet veel
eer dienen als leidraad voor het overheidsbeleid , daar 
waar de overheid ontwikkelingen in de marktsector 
tracht te beïnvloeden en daar waar zij zèlf, binnen de 
collectieve sector, staat voor keuzen met ingrijpende 
werkgelegenheidsconsequenties. Een stimulerend, 
op groeiherstel , gericht beleid , zoals dat de FNV voor 
ogen staat, verdraagt zich niet met een beleid, dat 
door een overmaat aan lastenverhogingen en/of be
zuinigingen op collectieve uitgaven tracht om het fi
nancieringstekort in een geforceerd tempo terug te 
brengen . Ondernemers zullen niet gaan investeren , 
als zij - bij voortduring - worden geconfronteerd 
met teruglopende bestedingen en inkrimpende afzet
markten. 
• Herverdeling van arbeid door arbeidstijdverkor
ting. In Maak Werk wordt gepleit voor een arbeids
tijdverkorting van circa tien procent in vier jaar, 
overeenkomstig de richtlijn van het Europees Ver
bond van Vakbewegingen , EVV. We gaan ervan uit, 
dat de herverdeling van arbeid een 'kostenneutrale' 
operatie moet zijn (dus niet moet leiden tot kosten
verhogingen voor ondernemingen) . De arbeidstijd
verkorting moet - waar mogelijk - worden doorge
voerd bij handhaving van de zogenaamde bedrijfs
tijd. Over de werkgelegenheidsgevolgen van arbeids
tijdverkorting moet tussen de werkgevers en de vak
beweging, of andere werknemersvertegenwoordi
gers , overleg gevoerd worden. Dat overleg moet , 
waar mogelijk , uitmonden in concrete werkgelegen
heidsafspraken . 
• Behoud en, op enkele plaatsen , selectieve uit
breiding van de werkgelegenheid in de (semi-)collec
tieve sector. 
Solidariteit betekent , in de FNV-visie , in de eerste 
plaats een eerlijke lastenverdeling over hoger- en la
ger betaalden. Zwaarste lasten op de sterkste schou
ders dus. Het betekent een gelijke behandeling 
van werknemers en ontvangers van uitkeringen en 
van werknemers onderling. In concreto: handha
ving van het koppelings- en trendbeleid . Meer in het 
algemeen betekent solidariteit: het zo goed mogelijk 
in stand houden van onze verzorgingsstaat, vooral 
van die regels (wettelijk minimurr: loon , ontslagbe
scherming, enz.) en collectieve voorzieningen (socia
le zekerheid , onderwijs, gezondheidszorg, huursub
sidie, enz.) , die juist voor de achtergestelde en kwets
bare groeperingen in onze samenleving van belang 
zijn . 
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Het behoeft voor de lezers van Socialisme en Demo
cratie, naar ik aanneem, nauwelijks betoog, dat het 
huidige regeringsbeleid in vrijwel alle opzichten 
haaks staat op de aanpak, die de FNV heeft bepleit. 
Van een duidelijke, toekomstgerichte werkgelegen
heidsstrategie is geen sprake. Het kabinet heeft de 
neiging om in de coulissen terug te treden, juist nu 
een actief vernieuwend en sturend beleid van de kant 
van de overheid hard nodig is. Het kabinet flirt met 
de neo-Iiberale (of misschien moeten we gewoon zeg
gen: nieuw-rechtse) opvatting, dat de noodzakelijke 
veranderingen in onze economische structuur het 
beste door de onderneming zèlf, in een spel van vrije 
concurrentie , tot stand kunnen worden gebracht. Het 
financieel 'ruimte' scheppen voor ondernemingen en 
het opruimen van belemmeringen, die een vrij func
tioneren van het marktmechanisme in de weg zouden 
staan , zijn tot zelfstandige doelstellingen van het be
leid verheven. Verworvenheden van de verzorgings
staat , als de welvaartsvast gekoppelde uitkeringen, 
het wettelijk minimum loon, het ontslagrecht moeten 
het in deze neo-Iiberale aanpak ontgelden. In het al
gemeen leidt het neo-liberalisme tot een nogal onge
nuanceerd streven naar 'deregulering' en naar 'het te
rugdringen van de collectieve sector'. De afspraak in 
het regeerakkoord, dat (bijna) overal in de collectie
ve sector de werkgelegenheid met één en het zelfde 
percentage moet worden terug gebracht, is daar een 
produkt van. Het terugdringen van het financierings
tekort is uitgeroepen tot hoogste beleidsprioriteit. De 
gevolgen zijn, sociaal en economisch , rampzalig. Het 
kabinet heeft in 1983 met gigantische bezuinigingen 
en lastenverzwaringen willens en wetens een deflatoir 
proces ontketend , dat tot nu toe alleen maar heeft ge
leid tot een versnelde afbraak van werkgelegenheid 
in de marktsector en ook in de (semi-)collectieve sec
tor. Van een heropleving van de investeringen is , 
juist vanwege het deflatoire klimaat , geen sprake. 
In 1984 en volgende jaren dreigt een herhaling - en 
zelfs een versterking - van dit bezuinigingsbeleid. 
De kans is groot, dat we in een uitzichtloze deflatoire 
spiraal terecht komen. 
In moet er op wijzen , dat het Nederlandse beleid niet 
op zichzelf staat. In te veel westerse landen wordt 
eenzelfde, of een verwant , beleidsrecept toegepast. 
Alle aandacht is geconcentreerd op het weg bezuini
gen van bestaande activiteiten, op het zogenaamde 
ruimte scheppen voor ondernemingen. Het doelge
richt, van overheidswege, stimuleren van nieuwe ac
tiviteiten vindt nauwelijks plaats. Van een welbewus
te internationale samenwerking om de crisis te over
winnen is geen sprake. In plaats daarvan zijn de lan
den bezig om ten koste van elkaar hun (concurren
tie-)positie te versterken. Het pleidooi van het EVV 
en vele anderen voor een internationaal gecoördi
neerd stimuleringsbeleid wordt beleefd aangehoord, 
maar op topontmoetingen als in Williamsburg en 
Stuttgart wordt er alleen maar lippendienst aan bewe
zen. Men komt niet tot zaken. Het mislukken van de 
UNcr AD-conferentie in Belgrado is een ander te
ken aan de wand. De meest invloedrijke westerse lan
den zijn op geen enkele manier bereid om de Noordl 

Zuid-dialoog op een constructieve manier te hervat
ten. En dat terwijl bij velen het besef doorbreekt, dat 
de onderlinge verwevenheid en wederzijdse afuanke
lijkheid van de rijke, geïndustrialiseerde landen in het 
noorden en de zich ontwikkelende landen in het zui
den zodanig is toegenomen, dat een duurzaam herstel 
van de wereldeconomie nauwelijks meer denkbaar is , 
als daar niet het noorden èn het zuiden bij worden be
trokken . 

Al met al een somber beeld. De internationale situa
tie lijkt - in veel opzichten - op die van de jaren der
tig. Hoe lang zal het nog duren, voordat de door cen
trum-rechts gedomineerde regeringen van de wester
se landen gaan beseffen, dat ze bezig zijn om de fou
ten van weleer te herhalen? Het enige spoor, waarop 
duidelijk iets in beweging is, is de herverdeling van 
arbeid, door vormen van arbeidstijdsverkorting. De 
trein is na het zogenaamde Stichtingsakkoord van no
vember 1982 op gang gekomen . Er zijn nu voor meer 
dan de helft van de cao-werknemers meerjarencon
tracten afgesloten, die voorzien in enigerlei vorm van 
arbeidstijdverkorting. Het resultaat komt gemiddeld 
neer op een arbeidstijdverkorting van vijf procent in 
twee jaar. Dat komt overeen met de in Maak Werk! 
gehanteerde norm van tien procent in vier jaar. 
Ook de financiering van de arbeidstijdverkorting 
komt redelijk overeen met de uitgangspunten, die de 
FNV daaromtrent hanteert. De arbeidstijdverkor
ting wordt over het algemeen betaald uit de prijscom
pensatie. Doorgaans wordt voor de vijf procent ar
beidstijdverkorting door de werknemers minder dan 
vijf procent betaald (de rest wordt onder meer gefi
nancierd uit produktiviteitswinsten). In bijna alle 
cao's zijn bepalingen opgenomen, die voorzien in eni
gerlei vorm van overleg met vakbonden enlof onder
nemingsraden over de werkgelegenheidsconsequen
ties van de arbeidstijdverkorting. Een nieuwe uitda
ging voor de vakbeweging! We zullen in de onderne
mingen en de bedrijfstakken een maximale druk op 
de werkgevers moeten uitoefenen, om te bereiken 
dat de arbeidstijdverkorting resulteert in het behoud 
van zoveel mogelijk bestaande en de creatie van zo
veel mogelijk nieuwe banen. 
We hebben moeten ervaren, dat in het huidige defla
toire klimaat het accent nog bijna uitsluitend ligt op 
het behoud van arbeidsplaatsen: de arbeidstijdver
korting wordt gehanteerd als een instrument om ont
slagen te vermijden. De ondernemingen komen van
wege de bestaande overcapaciteit nauwelijks toe aan 
het in dienst nemen van nieuw personeel op de plaat
sen, die door arbeidstijdverkorting vrij komen. Als 
deze situatie nog lang voortduurt, zal dat - vrees ik -
funest zijn voor de voortgang van het op zichzelf zo 
bitter noodzakelijke proces van herverdeling van ar
beid. 
Als de arbeidstijdverkorting er alleen maar toe dient 
om de gevolgen van een overigens falend werkgele
genheidsbeleid te maskeren, dan zullen de werkne
mers zich ervan afkeren. Daar komt natuurlijk bij, 
dat een verdergaande arbeidstijdverkorting bij een 
voortdurende stagnatie, of verdere afbrokkeling van 
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de economie, van de werknemers te zware financiële 
offers zal gaan vergen. 

Een progressieve strategie 
Laten zien hoe het anders kan, en beter , is nog steeds 
de beste manier om de regerende politici er, natio
naal en internationaal, van te overtuigen, dat zij op 
de verkeerde weg zijn. Het huidige neo-liberale 
(nieuw-rechtse) beleid is een vorm van illusiepolitiek. 
Het leidt niet tot het duurzame, inflatievrije groeiher
stel, dat de top in Williamsburg ons voorspiegelt. En 
het leidt niet zonder meer tot een herstel van volledi
ge en volwaardige werkgelegenheid, ook niet op lan
ge termijn. Het is de taak van de vakbeweging en de 
progressieve partijen om dat, met kracht van argu
menten, aan te tonen . Ik heb niet de bedoeling en de 
pretentie om in deze bijdrage een blauwdruk te pre
senteren van een progressief alternatief. Ik wil me be
palen tot een aantal opmerkingen over het karakter 
van een alternatief beleid, dat met open ogen en op
geheven hoofd de uitdagingen van de jaren tachtig te
gemoet treedt. 
Ik wil voorop stellen, dat niemand in de huidige situa
tie een snelle, spectaculaire en pijnloze terugkeer kan 
beloven naar de volledige werkgelegenheid. Onze 
economie is danig ontwricht door de economische cri
sis van de afgelopen jaren. De werkloosheid is, voor 
een belangrijk deel, een structureel probleem. Het 
zal enorme moeite kosten om weer de produktiecapa
citeit op te bouwen, die de laatste jaren (vaak onno
dig) verloren is gegaan. Er zullen in grote delen van 
het bedrijfsleven ingrijpende herstructureringen 
moeten worden doorgevoerd om te kunnen overle
ven en om weer een nieuwe periode van groei moge
lijk te maken. Ook het arbeidsaanbod zal ingrijpend 
moeten worden geherstructureerd door de verdeling 
van arbeid over werkenden en werkzoekenden en de 
herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid . De 
herstructureringsprocessen vergen tijd en geld. Er zal 
op grote schaal moeten worden geïnvesteerd en dat 
gaat niet zonder financiële offers op dit moment. De 
herverdeling van arbeid zal met een voor velen pijn
lijke herverdeling van inkomen gepaard moeten 
gaan. 
Onze economische toekomst is onzeker en moeilijk 
in blauwdrukken vast te leggen. De gevolgen , voor 
ons land, van de verschuivingen in de wereldecono
mie en de gevolgen van de nieuwste technologische 
ontwikkelingen zijn moeilijk van te voren te over
zien. Het neo-liberalisme voert dit aan als argument 
voor haar stelling dat het voor een overheid princi
pieel onmogelijk en/of praktisch ondoenlijk is gewor
den om de economische toekomst te programmeren. 
We moeten er voor oppassen niet in tegenovergestel
de redeneringen te vervallen. 
De mogelijkheid voor de overheid om te anticiperen 
op toekomstige ontwikkelingen moet niet worden 
overschat. Een toekomstgericht beleid zal , meer dan 
ooit, een 'trial and error-beleid' moeten zijn, waarbij 
stapsgewijs, lerend van ervaringen en met maximale 
inspraak van de direct betrokkenen, de weg naar de 
toekomst wordt afgelegd . Er zal in de relatie over-
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heid-werkgevers-vakbeweging een nieuw evenwicht 
moeten worden gevonden tussen de wens en de nood
zaak om op centraal niveau gezamenlijk beleidslijnen 
uit te stippelen en de wens en de noodzaak om op de
centraal niveau zo veel mogelijk ruimte te hebben 
voor een eigen beleid. Er zullen , hoe dan ook , op cen
traal niveau belangrijke economische en maatschap
peli j ke keuzen moeten worden gemaakt (over de eco
nomische structuur, de verdeling van werk en inko
men , de toekomst van de collectieve sector) . Tegelij
kertijd is het noodzakelijk om op decentraal niveau 
voldoende manoeuvreerruimte over te laten , voor 
werkgevers èn werknemers, om flexibel op nieuwe 
(moeilijk van tevoren in te schatten) ontwikkelingen 
in te spelen . 
De herverdeling van arbeid kan niet vanuit een cen
traal punt 'geregeld' worden . Het beleid zal primair 
op decentraal niveau vorm en inhoud moeten krij
gen, zoals ook in het Stichtingsakkoord werd vastge
legd. Met name de vertaling van arbeidstijdverkor
ting in werkgelegenheid trekt een zware wissel op het 
decentrale overleg tussen de werkgevers en de vakbe
weging. De vertaling van arbeidstijdverkorting in 
méér banen zal in veel gevallen ingrijpende organisa
torische veranderingen binnen de ondernemingen 
vergen. Het werk zal opnieuw ingedeeld moeten wor
den. Het is essentieel, dat de werknemers daar op de 
meest directe manier bij betrokken worden . De her
verdeling van werk zal gepaard moeten gaan met een 
versterking van de zeggenschap van de werknemers . 
over de kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegen
heidsontwikkeling in hun onderneming, de verdeling 
van het werk in functies en taken , de precieze werktij
den, enzovoorts. Ik zei het al : hier ligt een enorme 
nieuwe uitdaging voor de vakbeweging. Datzelfde 
geldt voor de technologische ontwikkeling. De op
mars van de micro-elektronica biedt ongekende mo
gelijkheden om het werk te verlichten en te verbete
ren. Maar ook de gevaren zijn groot: het werk kan bij 
een verkeerde toepassing verder in kwaliteit achter
uit gaan (door een verdere taaksplitsing en tempover
snelling) . Ook dreigt het gevaar van een massale , 
chaotische uitstoot van arbeidskrachten. De vakbe
weging moet er bij zijn om de ontwikkelingen voor de 
werknemers in goede banen te leiden. Ik beschouw 
het als een van onze belangrijkste taken in de komen
de jaren om op decentraal niveau te komen tot tech
nologie-overeenkomsten met de werkgevers. Die 
overeenkomsten moeten vastleggen , hoe, waar en in 
welk tempo nieuwe produktietechnieken worden 
geïntroduceerd . De overeenkomsten zullen afspra
ken moeten bevatten over allerlei aspecten, die voor 
de werknemers van direct belang zijn: de gevolgen 
voor de omvang en de verdeling van de werkgelegen
heid , de verdeling in taken en functies , ergonomische 
aspecten , de om-, her- en bijscholing van personeel , 
enz. 
Zowel bij de herverdeling van arbeid , als bij de intro
ductie van nieuwe technieken zal het accent moeten 
liggen op decentrale beleidsvoering, waarbij het dan 
de taak is van de vakbeweging om de ontwikkelingen 
door druk van onderop in goede banen te leiden . Dit 
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neemt natuurlijk niet weg, dat een begeleidend en 
voorwaardenscheppend beleid van de kant van de 
overheid hard nodig is (nog afgezien van de verant
woordelijkheid , die op de overheid zelf als verreweg 
grootste werkgever rust) . 
Met betrekking tot de herverdeling van arbeid moet 
ik vooral wijzen op het inkomensbeleid en het beleid 
ten aanzien van de sociale zekerheid . Als de herver
deling van werk , en daarmee ook de herverdeling van 
inkomen, d66rzet, zal dat consequenties moeten 
gaan hebben voor de manier , waarop belastingen en 
premies geheven worden. Het zal moeilijk worden 
om een tussenweg te vinden tussen enerzijds het stre
ven naar een volledig zelfstandige behandeling van 
man en vrouwen anderzijds de noodzaak om al te 
grote draagkrachtverschillen te vermijden tussen 
huishoudens waar één inkomen binnenkomt en huis
houdens met twee of meer verdieners . De te ver
wachten technologische ontwikkelingen vergen een 
nieuwe discussie over de zogenaamde heffingsgrond
slag van de sociale zekerheid . Neo-liberalen beroe
pen zich er op , dat ze de keuzen zoveel mogelijk aan 
'de markt' overlaten. In de praktijk leidt de neo-libe
rale aanpak in binnen- en buitenland tot een type be
leid, dat mikt op (wat de WRR noemt) export-ge
stuwde groei . Wij moeten duidelijk maken, dat deze 
eenzijdige fixatie op de export op den duur m6ét lei
den tot een verschraling - en daardoor verarming -
van onze economische structuur. De FNV heeft met 
z'n drie sporen beleid van Maak Werk! de weg probe
ren aan te geven naar een meer evenwichtige struc
tuur. 
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Politieke ongehoorzaamheid 

Het debat dat in de PvdA onder de titel 'burgerlijke 
ongehoorzaamheid' wordt gevoerd, munt niet steeds 
uit door een overmaat aan helderheid. Zo lijkt het 
tenminste van even buiten de landsgrenzen. Voordat 
ik mij ertoe zet mijn duit in het zakje te doen , zou ik 
willen proberen vast te stellen waar het nu eigenlijk 
om gaat. 
De eerste vraag is daarbij of het wel zin heeft zich 
voornamelijk af te vragen of burgerlijke ongehoor
zaamheid geoorloofd is , of het 'mag' . Ongehoor
zaamheid betekent juist dat men doet wat niet 'mag'. 
Daar kan men natuurlijk tegenin brengen dat , wat 
van de overheid niet mag, toch geoorloofd of zelfs ge
boden kan zijn op een hoger niveau van moraliteit. Ik 
aanvaard dat , maar ik meen dat het niet altijd nodig is 
eerst de lastigste problemen op te lossen . Er is iets 
voor te zeggen om een aantal concrete politieke kan
ten van de ongehoorzaamheidsacties onder ogen te 
zien, voordat de discussie tot in de ijle sferen van de 
zedelijkheid wordt opgestoten. Die politieke aspec
ten betreffen vooral de gevolgen die zulke acties kun
nen hebben , gevolgen die zowel overheid als actie
voerenden moeten zien te schatten . Van de kant van 
de overheid zal men moeten uitmaken hoe strak of 
hoe laks er tegen de wetsovertreders zal worden op
getreden; daarbij moet worden getaxeerd wat de po
litieke baten en lasten zijn van het verhinderen , be
moeilijken of toelaten van die overtredingen. Dat is 
een lastige taxatie , niet alleen omdat eventuele doden 
en gewonden zich moeilijk laten wegstrepen tegen de 
man-uren van politie en justitie , maar ook omdat 
consequenties op langere termijn niet buiten de bere
kening kunnen blijven: met welke vormen van onge
hoorzaamheid zal de overheid in de toekomst te ma
ken kunnen krijgen , doordat zij nu deze vorm tole
reert? Van de kant van de organisatoren van de actie , 
en van die van de deelnemers, laat zich precies het
zelfde soort vragen stellen , bij voorbeeld: moeten wij 
eventueel veldslagen met de politie over hebben voor 
het verdwijnen van een kerncentrale? En naar gelang 
de organisatiegraad van de actievoerders groter is , 
zullen ze zich eerder vragen stellen als : als we met en
kele tienduizenden het functioneren van kerncentra
les kunnen stopzetten, zullen anderen dan niet met 
enkele tienduizenden een eind kunnen maken aan de 
inning van de vennootschapsbelasting, aan het buurt
huiswezen , of aan de huisvesting van buitenlandse 
werknemers? 
Als dat allemaal zo is , sluit zich daar meteen een 
tweede vraag bij aan : van welke kant moet een poli
tieke partij nu deze politieke consequenties bekijken, 
van die van de overheid of van die van de actievoer
ders? Misschien is de lezer geneigd daarop te ant-
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woorden : dat hangt ervan af of die partij regerings
partij is dan wel in de oppositie is terechtgekomen. 
Maar dan ben ik toch geneigd te zeggen dat je niet zo 
gemakkelijk een reëel probleem van tafel kunt ve
gen . En dat het een reëel probleem is , wil ik langs 
twee wegen aannemelijk trachten te maken: via het 
karakter van de burgerlijke ongehoorzaamheid en 
via de eigen aard van een politieke partij als de Partij 
van de Arbeid . 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 
De term burgerlijke ongehoorzaamheid is opgeko
men om een aantal acties van groepen burgers te kwa
lificeren die met elkaar gemeen hadden dat zij voort
vloeiden uit een soort gekwetstheid , uit diepgevoeld 
protest tegen wat de politiek had bekokstoofd , en 
waarbij volgens de actievoerders aan een of meer fun
damentele waarden tekort werd gedaan . Zoals Han
nah Arendt het in 1971 karakteriseerde in haar opstel 
over 'civil disobedience' : een belangrijk aantal men
sen is ervan overtuigd geraakt dat de normale politie
ke kanalen verstopt zijn geraakt ; zij menen daarom 
dat zij het recht hebben om , buiten die kanalen om , te 
zorgen dat bepaalde dingen niet kunnen gebeuren. 
Ook in Schuyts dissertatie uit 1972 vindt men die ge
dachte terug: het politiek systeem heeft op een be
langrijk punt niet goed gefunctioneerd , en groepen 
burgers zeggen daarom op dat punt de gehoorzaam
heid aan de overheid op. In de termen van ons repre
sentatieve stelsel betekent dat het volgende: omdat 
de politieke partijen hun werk niet goed hebben ge
daan, nemen de burgers voorlopig weer even het 
recht in eigen hand . Heeft evenwel , onder die om
standigheden , een politieke partij dan zèlf de vrijheid 
om een ongehoorzaamheidsactie te ontketenen? 
Op die vraag hebben sommigen een antwoord gevon
den dat aan een verdwijntruc doet denken . Die defi
nities van burgerlijke ongehoorzaamheid uit de jaren 
zeventig , zo zeggen zij , zijn te krap gemeten ; zij moe
ten ruimer worden gemaakt om met nieuwere ont
wikkelingen in de maatschappelijke werkelijkheid 
rekening te houden. Nu kan natuurlijk iedereen defi
nities ruimer of enger maken naar gelang dat voor de 
bestudering van de werkelijkheid beter uitkomt , 
maar dat moet ons niet de ogen ervoor laten sluiten 
dat we bezig zijn een heel andere constellatie onder 
dat begrip te brengen. De constellatie is anders, om
dat de burgers, zelfs als zij zich in tijdelijke actiecomi
tés organiseren, in de eerste plaats met 'hun' overheid 
te maken hebben wanneer het om volkstellingen , 
kerncentrales , kruisraketten of oorlogen-in-Derde
Wereldlanden gaat; voor een politieke partij geldt 
echter dat hij in de eerste plaats partner is van de an-
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dere politieke partijen. Waarom maakt dat zoveel 
verschil? Dat brengt ons op de tweede kant van de 
zaak: een politieke partij als de Partij van de Arbeid 
maakt , zoals het WBS-cahier Partij, Parlement, Acti
visme het al (in 1978) formuleerde, 'nadrukkelijk deel 
uit van het politieke systeem en aanvaardt dit als han
delingskader'. Al is zo'n partij, althans de laatste ja
ren , geneigd een (al te stellig geloof in de macht van de 
parlementaire organen' te relativeren , hij blijft er een 
die het representatieve stelsel waardeert en verdedigt 
en die de parlementaire democratie in beginsel ziet 
'als belichaming van volkswil en volksmacht'. Dat 
laatste mag een fictie zijn , maar het is wel de fictie die 
ook door de andere spelers in het spel wordt geaccep
teerd , en die er bovendien toe bijdraagt dat te onzent 
politieke beslissingen nog altijd meer te maken heb
ben met verkiezingscampagnes , rapporten, vergade
ringen en stemmingen dan met gebruik van wapens, 
gevangenissen en psychiatrische inrichtingen . 

Medeplichtigheid 
De politieke partijen die bereid zijn regeringsverant
woordelijkheid te aanvaarden , staan in dat opzicht in 
een bijzondere relatie tot elkaar; anders dan partijen 
die uit vrije keus of uit politieke noodzaak hun rol tot 
die van oppositiepartij beperkt zien , weten zij als zij 
in de oppositie zijn dat zij naar alle waarschijnlijkheid 
wel weer aan bod zullen komen. Dat smeedt ook een 
soort band , een 'medeplichtigheid', tussen die par
tijen: zowel het vuile als het leuke werk dat met re
geermacht gepaard gaat , moet nu eens gedaan wor
den door de ene partij, of combinatie van partijen, 
dan weer door de andere. 
Voor de Partij van de Arbeid betekent dat twee din
gen. In de eerste plaats doorbreekt zij door het orga
niseren van en leiding geven aan ongehoorzaamheids
acties die politieke medeplichtigheid; dat choqueert 
de partijen die de partners waren in dat medeplichtig
heidscircuit en maakt daardoor dat de kansen op re
geringscoalities met die partijen geringer worden of 
zelfs , als de zaak uit de hand loopt, tot nul worden 
teruggebracht. In de tweede plaats aanvaardt de 
PvdA, door leiding te geven aan ongehoorzaamheids
acties, dat andere politieke partijen, nu aan de 
macht , hun eigen ongehoorzaamheidsacties kunnen 
organiseren als zij zelf in de oppositie zijn. Als linkse 
kiezers zich bezwaard voelen door munitietranspor
ten , en linkse partijen leren die kiezers hoe die trans
porten te saboteren, dan zullen rechtse partijen zich 
vrij voelen om hun rechtse kiezers te leren hoe zij hun 
fundamentele bezwaren tegen het onderwijs , de bij
stand of de woonwagen bewoners in actie kunnen om
zetten. 
En nu komt het meest onaangename stuk van mijn 
korte betoög: linkse politieke partijen hebben meer 
reden voorzichtig te zijn met de aldus geschetste toe
stand dan rechtse partijen . Links koestert soms de il
lusie dat 'het volk', 'de massa's ' of 'de mensen ' alleen 
maar in beweging komen voor linkse , progressieve, 
vooral socialistische ideeën. De recente geschiedenis 
leert dat dit niet zo is. In de latere jaren van de Repu
bliek van Weimar wist rechts meer volk op straat te 

krijgen dan links; en in Chili werd, in de maanden die 
aan Allendes val voorafgingen, het straatbeeld in de 
hoofdstad beheerst door anti-linkse demonstranten, 
in dat geval vooral vrachtwagenchauffeurs en huis
vrouwen. Daar hoeft op zichzelf natuurlijk niets te
gen te zijn; maar sommige krachten die over invloed 
of geld of wapens beschikken zijn nog wel eens ge
neigd op weinig scrupuleuze wijze de verloedering 
van een links bewind een handje te helpen . De term 
'destabilisering' stamt uit de tijd dat linkse regeringen 
uit het zadel werden gestoten. In dat soort extreme 
situaties beschikken de krachten aan de rechterkant 
meestal over meer mogelijkheden; als het erom spant 
blijken degenen die wapens dragen en degenen die 
hen kunnen beïnvloeden vrijwel altijd naar de rech
terkant van het politieke spectrum te neigen. 

Rechts opgewassen tegen ongehoorzaamheid 
Maar dat is nog lang niet alles. Voor een rechts be
wind, we zien dat vaak in Latijns Amerika, is het in 
het algemeen minder vervelend met ongehoorzaam
heid geconfronteerd te worden. Typerende waarden 
uit de rechtse ideeënwereld zijn immers, grof gezegd, 
gezag, hiërarchie en gehoorzaamheid; een rechts be
wind is dus ook ideologisch goed bewapend om een 
ongehoorzaamheidsactie tegemoet te treden. Een 
bewind van het sociaal-democratische type heeft daar 
echter de grootst mogelijke moeite mee. We hebben 
dat dit voorjaar weer gezien met de reacties van de 
regering-Mauroy op de stakingen, demonstraties en 
harde acties van ziekenhuisartsen en medische stu
denten in Frankrijk: de kleine revolte wordt eerst ge
weten aan gebrek aan informatie (alles was toch zo 
goed uitgedacht?), vervolgens aan het wroeten van 
rechtse clubjes , en als de zaak dan uit de hand dreigt 
te lopen gaat de regering door de bocht. Voorbij die 
bocht staan de boeren trouwens al klaar, en die zijn 
meestal iets hardhandiger dan studenten en artsen . 
Wil een socialistische partij zich aan het hoofd stellen 
van een ongehoorzaamheidsbeweging, dan moet hij 
zich dit soort consequenties hebben gerealiseerd . Hij 
loopt namelij k de kans met een .vreemde paradox ge
confronteerd te worden: hoe groter het welslagen van 
de actie, hoe gevaarlijker het experiment . Want het 
succes maakt de kans op navolging door de partijen 
van de overzijde van het politieke spectrum groter en 
daarmee de mogelijkheid om via de normale politie
ke kanalen de maatschappij te hervormen geringer. 
Een van de weinige methoden die de sociaal-demo
cratie ter verwerkelijking van zijn ideeën met een ze
ker succes heeft gehanteerd , brokkelt daarmee af. 
Het is denkbaar dat de PvdA dat over heeft voor ver
zet tegen iets als de opvoering van de kernbewape
ning; ik wil daar in deze korte bijdrage geen partij in 
kiezen. Het enige wat ik betoog, is dat die afweging 
ook werkelijk plaats moet vinden. 
Met andere woorden: het kan allemaal best , en we 
kunnen het ons misschien zelfs gemakkelijker maken 
door politiek georganiseerde opzegging van het gezag 
'burgerlijke ongehoorzaamheid' te noemen. Maar we 
moeten wel weten wat we doen. 
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De weg terug naar het politiek initiatief 

Onder deze titel mengde de staf van de Wiardi Beckman Stichting zich, ruim een jaar geleden, in de discussie over 
koers en toekomst van de Partij van de Arbeid. Immers, de partij leek in een diep dal te verkeren, intern verdeeLd 
over de beLangrijkste thema's, hetgeen zich onder meer uitte in een halfsLachtige deeLname aan het tweede kabinet
Van Agt. Het actieve kader van de PvdA raakte gedesoriënteerd, de reLatie met de vakbeweging danig verstoord 
(Den Uyls ziektewetvoorstel) en de kiezers Liepen in grote getaLe weg of bleven thuis (het PvdA-resultaat bij de 
Statenverkiezingen van maart 1982: 21,7 procent) . 
In een bijdrage van de WBS-staf, die in Socialisme en Democratie van mei 1982 werd afgedrukt, werd gepLeit 
voor een meer stimuLerend economisch beLeid, voor een socialistische reLativering van de mogelijkheden van de 
overheid om maatschappeLijke consensus te verwezenlijken en voor een verandering van poLitieke strategie en 
tactiek die de PvdA uit het grotendeels zelf geschapen isoLement zou kunnen haLen. De WBS-staf stelde in dit 
artikel uitdrukkelijk niet te pretenderen de wijsheid in pacht te hebben; integendeel, zij hoopte daarmee anderen 
die voor de PvdA warm lopen, te prikkelen om hun gedachten aan het papier toe te vertrouwen en zo aan de 
discussie bij te dragen. 
Hieronder publiceren we twee van die reacties, die nogal verschillend van aard zijn: de een praktisch-politiek 
gericht, de andere op zoek naar de samenhang achter het verbrokkelde beeLd van alledaagse PvdA -politiek. 
Beide artikelen zijn zo geformuleerd dat ze onverminderd opgeld doen in omstandigheden die voor de PvdA in 
menig opzicht sterk afwijken van die van mei 1982. Immers, de problemen van de PvdA zijn niet van vandaag of 
gisteren. 

Linkse meerderheid of coalities 

De PvdA heeft de verkiezingen gewonnen en de 
rechtse meerderheid heeft de regeringsmacht aan 
zich getrokken . Een simpele zaak, ware het niet dat 
de PvdA vindt dat het tot haar taak behoort om rege
ringsmacht uit te oefenen. Hoe kan dit bereikt wor
den en met welke maatschappelijke gegevenheden en 
ontwikkelingen moet daarbij rekening worden ge
houden? De staf van de WBS deed een poging tot 
analyse 1, maar er blijkt meer aan de hand te zijn. Het 
gaat in de PvdA momenteel niet alleen om de tactiek 
op middellange termijn. Veel wezenlijker punten 
worden fundamenteel ter discussie gesteld . Het ge
loof in de maakbaarheid van de toekomst bijvoor
beeld en de rol van de overheid daarbij. Kalma 2 liet 
van het socialistische gedachtengoed op dit punt niet 
veel over en vindt dus, dat de steven gewend moet 
worden . Heyne den Bak3 vraagt zich af of niet het los
laten van het Bongeriaanse vertrouwensmodel van de 
democratie de PvdA met een door Nieuw-Links geïn
troduceerd georganiseerd wantrouwen heeft opgeza
deld. Daardoor zou de PvdA voor grote groepen van 
onze traditionele aanhang niet meer functioneren als 
wervende drager van het democratisch-socialisme. 
Beide auteurs dragen wel oplossingen aan, maar die 
zijn toch Of niet geheel overtuigend Of geven ook als 
oplossing onvoldoende zicht op ontwikkelingen in 
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gunstige zin. De discussie zal dus verder moeten 
gaan. 
De verhouding links-rechts in de Tweede Kamer is 
meestal 65-85 zetels , soms 70-80, maar daar blijft het 
bij. Bijna allen die in de confessionele hoek progres
sief zijn, stemmen inmiddels links. In het potentiële 
CDA-kiezerscorps is nog wel een grote markt voor 
VVD en klein rechts maar , helaas, een veel kleinere 
voor links. De principiële vraag die de PvdA zichzelf 
als strategievraag eerst moet stellen is dan ook of men 
zich moet neerleggen bij het feit , dat links nooit een 
royale werkbare meerderheid verwerft, dan wel zich 
moet afvragen onder welke voorwaarden een linkse 
meerderheid te behalen zal zijn. 
De eerste keuze heeft als consequentie , dat men zich 
een echt links programma kan veroorloven , maar dat 
men het , om mee te kunnen regeren , altijd eens moet 
zien te worden met partijen die ook met andere com
binaties tot meerderheden kunnen komen . Hoe link
ser het program, hoe groter de bereidheid moet zijn 
om punten te laten vallen. Als men deze keuze doet , 
is het tactisch uitermate onverstandig om voorwaar
den vooraf te stellen, hetzij ten aanzien van mogelij
ke partners, hetzij ten aanzien van bepaalde pro
grampunten . Het kan een alibi zijn , omdat men niet 
echt wil meedoen , ook al wil of durft men dat niet uit 
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te spreken. Anders is het alleen maar een middel om 
de andere partijen in staat te stellen de PvdA buiten
spel te zetten of extra tegemoetkomingen af te dwin
gen. Dit houdt niet in, dat wij voor ons zelf geen keu
ze moeten maken aan welke punten wij in concrete 
onderhandelingen meer gewicht toekennen, maar 
wel dat wij dat binnenskamer houden, omdat het an
ders per definitie de prijs verhoogt . Een kwestie van 
tactiek, en tactiek is uitsluitend bedoeld om zoveel 
mogelijk van het eigen programma te realiseren; niet 
iets om afkerig van te zijn. 
De andere keuze , die van de linkse meerderheid, 
houdt in dat de vraag wordt gesteld hoe het democra
tisch-socialisme zich moet opstellen, welk program
ma zij erop na moet houden, hoe zij zich moet presen
teren , opdat de PvdA er tenminste twintig zetels uit 
het politieke midden bij kan krijgen. Als dat gepaard 
gaat met enig verlies aan klein links is dat niet erg, al 
zal altijd een randvoorwaarde moeten zijn, dat een 
linkse meerderheid niet afhankelijk mag zijn van één 
of meer der linkse splinters. Nastreven van een linkse 
meerderheid houdt dus feitelijk het opschuiven naar 
rechts van de PvdA in, zodat het kiezerspotentieel tot 
iets over het midden wordt bestreken. Wij zullen ons 
moeten afvragen wat dat voor consequenties heeft 
voor het concrete programma en beleid. Maar daar
aan vooraf gaat de vraag of het mogelijk is enig in
zicht te krijgen in wat er nu echt in onze samenleving 
aan de hand is , met name in sociaal-economische zin. 
Voorts welke variabelen vatbaar zijn voor beïnvloe
ding en welke effecten dan worden bereikt. Den Uyl 
wist het al; de marge is smal in een democratie. Maar 
toch , je moet deze wel eerst in kaart brengen. 

Economie of technologie 
Een van de grote frustraties van dit moment is dat, 
terwijl we dachten de macro-economie in de vingers 
te hebben, nu blijkt dat de economen zeer verdeeld 
zijn wanneer hun een recept wordt gevraagd om de 
zieke economie te genezen. De aanhangers van het 
stimuleren van de vraag (ook al weten ze niet waar de 
middelen vandaan moeten komen om dit mogelijk te 
maken) staan scherp tegenover diegenen die het pri
maat toekennen aan het verbeteren van het financiële 
klimaat voor het bedrijfsleven en aan bezuinigen, in 
de veronderstelling dat, als het investeren maar weer 
op gang komt, de (economische) motor vanzelf in een 
hoger toerental gaat draaien. Deze economische poli
tiek wordt door een zeer groot deel van de westerse 
regeringen aangehangen en op zijn effecten be
proefd. Het is ook het wezen van de beschouwingen 
van bijvoorbeeld de commissie-Wagner. Weliswaar 
wordt door de monetaristische aanpak de inflatie te
ruggedrongen en daalt de rentestand, maar het aantal 
werklozen groeit dramatisch. Een toename van de 
economische bedrijvigheid, van de investeringen in 
het bijzonder, is vooralsnog uitgebleven. 

Het wereldwijde karakter van de economische crisis 
moet een aanwijzing zijn, dat er op wereldschaal me
chanismen werkzaam zijn. Oost- en West-Europa , 
Amerika en Japan vertonen dezelfde verschijnselen 

al zijn er natuurlijk verschillen aan te wijzen. Dit on
dergraaft al de argumentatie van de monetaristen, 
dat de doorgeschoten welvaartsstaat een van de voor
naamste oorzaken van de huidige malaise zou zijn. 
Veelal wordt de oliecrisis van 1973 als oorzaak en ze
ker als begin van de crisis, gezien. Door de schoksge
wijze verhoging van de energieprijzen ontstond er op 
wereldschaal een onderbesteding, doordat de OPEC
landen in veel gevallen geen kans zagen op korte ter
mijn de extra inkomsten weer in circulatie te bren
gen. Hier zou een soort Marshall-plan op wereld
schaal er voor hebben kunnen zorgen , dat de vraag op 
peil bleef door een belangrijke overdracht van mid
delen van de OPEC-landen naar, vooral, de Derde 
Wereldlanden. Helaas , het gebeurde niet en een eco
nomische verstoring was het gevolg. Ik denk, dat de 
ideeën van Keynes nog recht overeind staan. Waar 
het echter aan ontbreekt is een regering, of interna
tionale autoriteit die zo'n beleid kan en wil voeren. 
Een droeve constatering waaruit de opdracht voort
vloeit om met kracht te streven naar een dergelijke 
organisatie die zeer globaal de wereldeconomie kan 
leiden met de kennis en inzichten die voorhanden 
zijn. 
Op dit moment is echter de factor energie geen af
doende verklaring (meer) voor de economische stag
natie en er kan geen aanwijzing aan worden ontleend 
hoe verder te gaan in een wereld waar geen leiding op 
wereldschaal voorhanden is. Wellicht zijn economi
sche verklaringen niet voldoende om de maatschap
pelijke verschijnselen te verklaren. Het is denkbaar 
dat het betrekken van technologische ontwikkelingen 
in de beschouwing tot meer inzicht leidt in wat er wer
kelijk aan de hand is . Laten wij ons daartoe in de ge
dachtengang van de ondernemer verplaatsen. Wan
neer gaat deze investeren? Mijns inziens in drie geval
len: 
• als het onvermijdelijk is, omdat de kapitaalgoe
deren in technische zin op zijn; 
• als een zodanige groei in de afzet verwacht wordt, 
dat de produktiecapaciteit moet worden uitgebreid ; 
• als de technologische ontwikkelingen een zodani
ge produktiviteitsverbetering mogelijk maken, dat 
een investering in een beperkt aantal jaren kan wor
den terugverdiend. 

Wegens dit laatste verschijnsel wordt het begrip 'eco
nomische levensduur' gehanteerd die korter is dan de 
technische levensduur. Een machine met een techni
sche levensduur van bijvoorbeeld vijfentwintig jaar 
kan , als gevolg van technische ontwikkeling, na bij
voorbeeld tien jaar al vervangen worden door een 
machine die per eenheid produkt goedkoper is. Wan
neer een afschrijvingspolitiek wordt gevolgd die (spe
culatief) anticipeert op die technische ontwikkeling 
(en dus bijvoorbeeld ook op tien jaar is gesteld), dan 
betekent dit , dat er inderdaad niet na vijfentwintig 
jaar, maar na tien jaar een nieuwe machine kan wor
den gekocht. Wat momenteel echter wordt geconsta
teerd is, dat na die tien jaar die oude machine welis
waar is afgeschreven, maar nieuwe machines niet 
worden gekocht, omdat de prijs-prestatieverhouding 
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door onvoldoende technische verbetering niet we
zenlijk hoger is dan van de oude machine. Het gevolg 
is dat oude machines in gebruik blijven tot de techni
sche levensduur is bereikt. Een sterke stagnatie in de 
bestelling van kapitaalgoederen is het gevolg. 
Dit technologische verschijnsel van 'verminderende 
meeropbrengst' is mijns inziens de echte, tot nu toe 
niet in de beschouwing betrokken verklaring waarom 
de economische beschouwingen tekort schieten bij 
het verklaren van de voortgaande investeringsstagna
tie. Ook als het financiële klimaat verbetert door de 
monetaire politiek die momenteel wordt gevolgd , is 
het in heel veel gevallen voor de ondernemer nog 
steeds onaantrekkelijk om nieuwe investeringen te 
doen. De technologische meeropbrengst blijft im
mers onvoldoende, zeker in combinatie met een 
marktvooruitzicht dat geen groei maar stabilisatie 
doet verwachten. Anders gezegd: de economische le
vensduur van investeringsgoederen wordt steeds lan
ger en nadert steeds meer die van de technische le
vensduur. Ook die wordt echter weer langer door 
technische ontwikkelingen. 
Als deze redenering juist is4 dan betekent dit , dat de 
visie, als zouden in een verbeterd financieel klimaat 
automatisch de investeringen weer toenemen , (ge
deeltelijk) onjuist is. Het technologische klimaat is 
een onafhankelijke variabele . Zelfs al zouden wij 
erin slagen dit technologische klimaat in gunstige zin 
te beïnvloeden, dan nog werkt dit op veel te lange ter
mijn . 
Uiteraard is het bovenstaande heel algemeen en sche
matisch. Per bedrijfstak is de situatie heel verschil
lend. Er zijn nog wel technologische ontwikkelingen 
te noemen die tot grote produktiviteitsstijgingen aan
leiding kunnen geven. Het schoolvoorbeeld is na
tuurlijk de elektronica en in het bijzonder de chip 
naast de laserstraaltechnieken, de optische vezels en, 
op langere termijn , de DNA recombinant technie
ken. Wat de toekomst aan technologische doorbra
ken in petto heeft weten wij niet. De toekomst is 
daarom heel moeilijk verder dan bijvoorbeeld tien 
jaar vooruit te overzien, laat staan te plannen. Als 
door deze verschijnselen de huidige economische re
gerings visie gedoemd is geen soelaas te bieden , dan 
blijft de vraag: wat dan wel? 

Wat dan wel? 
Uitgangspunt bij elke mogelijke economische poli
tiek zal voor ons zijn om een zo groot mogelijk aantal 
mensen met (betaald) werk te combineren met, zo 
mogelijk, enige economische groei. Het nationaal in
komen bestaat in hoofdzaak uit de som van de in de 
marktsector verdiende inkomens en de bij de over
heid verdiende, dan wel via de overheid uitgekeerde , 
inkomens. Hoe meer er dus bezuinigd wordt, hoe 
meer mensen hun baan verliezen, hoe meer geldstro
men een andere bedding krijgen zonder dat op korte 
termijn de totale som belangrijk minder wordt . 
In deze omstandigheden wordt het idee geopperd van 
een basisinkomen voor iedereen als een van de mid
delen om onze hopeloos ingewikkelde sociale wetge
ving sterk te vereenvoudigen. Concreet recentelijk 
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door J. de Boer in Voorwaarts. 5 Het meest gedetail
leerd en consequent is dit uitgewerkt door de werk
groep van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs .6 

Maar dat is lange termijnwerk. Is het op korte termijn 
niet het meest rechtvaardig als het meerdere dat via 
de overheid moet gaan lopen via verhoogde belastin
gen wordt opgebracht? 
Ook aan belastingverhoging zijn uiteraard maat
schappelijk grenzen gesteld , maar dat geldt ook voor 
de omvang van het financieringstekort. Als dat niet 
verder mag toenemen of kleiner moet worden , dan 
moet het via belastingverhoging en/of via premiever
hoging van sociale regelingen. Het verdelingsvraag
stuk ligt dan weer op tafel , waarbij uitgangspunt is , 
dat de sterkste schouders aanzienlijk meer kunnen 
dragen dan de huidige regering verantwoord acht. 
Bezuinigen is in elk geval een onvoldoende oplossing. 
Het maakt de omstandigheden voor de marktsector 
nog ongunstiger en leidt binnen de overheid tot min
der dienstbetoon , meer werkloosheid , meer uitkerin
gen en hogere premies. De angst voor de beruchte 
neerwaartse spiraal als gevolg van te grote bezuini
gingen is gemeengoed onder economen van alle rich
tingen. 
Het gaat er dus om de bestedingen zoveel mogelijk op 
peil te houden . Dat kan het verder toenemen van het 
aantal werkzoekenden tegengaan , maar het is geen 
oplossing voor de ruim 750 000 werkzoekenden van 
nu. Daarvoor zijn twee mogelijkheden: de hoeveel
heid werk vergroten , dan wel de hoeveelheid beter 
verdelen over de totale beroepsbevolking. De eerste 
mogelijkheid is de meest constructieve. Wat zijn de 
mogelijkheden? Daarbij moeten wij onderscheid ma
ken tussen de marktsector (het particuliere bedrijfs
leven) en de overheidssector. De marktsector is maar 
zeer beperkt te beïnvloeden. Bij de overheidsbeste
dingen , die een significant deel van de totale beste
dingen uitmaken , bepaalt de gemeenschap echter de 
aard van de bestedingen: een welzijnsconsulent , een 
schoolgebouw, een vuilnisauto , een stukje weg , dan 
wel een extra ambtenaar. Extra werkgelegenheid in 
de overheidssfeer moet echter betaald worden uit 
verhoogde belastingen en dat gaat weer ten koste van 
de bestedingen in de marktsector. Het totale effect op 
de werkgelegenheid zal daarom niet groot zijn . Maar 
socialisten weten veel meer te bedenken dat voor de 
mensheid aangenaam en nuttig is. Stadsvernieuwing 
en woningrenovatie , isolatieplannen , bibliotheken , 
woningen (maar steeds minder) , monumentenzorg , 
landinrichtingsplannen , milieuvoorzieningen en in
frastructurele werken . Een hele verlanglijst die onder 
het hoofdstuk 'produktieve overheidsinvesteringen' 
te vangen is. En daar mag altijd voor worden geleend . 
De enig begaanbare weg is , mijns inziens , dus om niet 
te veel geld aan lastenverlichting voor het bedrijfsle
ven te besteden , want dat leidt niet tot extra investe
ringen . Evenmin zou te veel geld moeten worden be
steed aan de consumptieve uitgaven van de overheid 
teneinde een zekere sanering van financieringstekort 
en bureaucratie te bewerkstelligen. De overheid zou 
zoveel mogelijk bestedingsimpulsen moeten geven , 
gericht op produktieve investeringen ; een beleid dat 
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vergelijkbaar is met het Plan van de Arbeid . Wonde
ren moeten er niet van verwacht worden. Het kan 
echter op korte termijn gerealiseerd worden , want 
heel veel ligt bestekklaar te wachten . 
Een dergelijk beleid is te begrijpen voor de kiezers , 
ook voor potentiële kiezers uit het midden . Maar dan 
moeten we wel consequent zijn en niet een project, 
dat maatschappelijk gezien de hoogste opbrengst 
biedt (en voor honderd procent een overheidsaange
legenheid is) zonder argumentatie onuitgevoerd la
ten , omdat de waan van de dag dat dicteert . Ik bedoel 
de Markerwaard. Hier is een project , dat op korte 
termijn 5 à 10 000 mensen aan het werk zet en blij
vend zo'n 15 000 arbeidsplaatsen oplevert en moge
lijkheden biedt om projecten zoals de Oostvaarders
plassen te realiseren . Water zonder direct milieu be
lang omtoveren tot een veelvoud van nuttige bestem
mingen , waaronder een die onze vogel- en plantewe
reld structureel betere omstandigheden bied .7 Men 
moet er niet aan denken wat het voor onze vogelwe
reld betekend zou hebben als Flevoland niet was in
gepolderd. Daarbij zie ik nog afvan de planologische 
ruimte die het het oude land biedt en daar ongewens
te ontwikkelingen tegenhoudt . De laatste mogelijke 
technische bezwaren zijn nu ook bestudeerd en over
komelijk gebleken. 8 

Als wij enerzijds roepen om werkgelegenheid en an
derzijds zo'n project afwijzen, dan blijven we onge
loofwaardig, zoals we al te lang op allerlei onderdelen 
ongeloofwaardig zijn . Dat geldt zeker voor de groep 
kiezers uit het midden die ons twintig zetels extra 
moeten opleveren. 
Zoals gezegd, wonderen mogen niet worden ver
wacht van een nieuw Plan van de Arbeid . Maar via 
een dergelijke bestedingsimpuis in de marktsector lij
ken er meer en directer voorwaarden geschapen te 
zijn voor een vergroting van de werkgelegenheid en 
het verhogen van het toerental van de economische 
motor , dan via de lijn van de algehele lastenverlich
ting voor het gehele bedrijfsleven. Het is de 'Zweedse 
weg' die hier wordt aanbevolen , eerder in S en D be
pleit door Thijs Wöltgens. 9 Pal me heeft ook deze aan
pak gekozen: niet zozeer een banenplan, maar een 
economisch herstelprogram via enerzijds bezuinigin
gen en anderzijds gerichte overheidsinvesteringen . 
De stijging van de arbeidsproduktiviteit is sneller ge
gaan dan de vermindering van de arbeidstijd , hetgeen 
in een toename van de individuele welvaart geresul
teerd heeft. Door een sterke vergroting van het ar
beidsaanbod, vooral van vrouwen , staan wij nu voor 
de opgave om honderdduizenden aan zinvol werk te 
helpen. Dus zijn wij gehouden te blijven pleiten voor 
arbeidsduurverkorting , deeltijdbanen , een gemid
delde verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd 
en het creëren van extra faciliteiten voor vrouwen om 
hen in staat te stellen aan het arbeidsproces deel te 
nemen . Daardoor zal het nationaal inkomen niet 
sterk toenemen. De economische effecten van deze 
herverdelende maatregelen zullen bescheiden zijn. 
Maar wij zijn er uit het oogpunt van solidariteit toe 
verplicht. Verbeteringen zullen moeten komen van 
door de overheid met verstand bevorderde technolo-

gische verbeteringen en van het uitvoeren van een 
programma van openbare werken met een groot 
maatschappelijk rendement. In het voorstel van kabi
nets-informateur Van Kemenade is veel van het bo
venstaande terug te vinden. lO 

Wat nog meer? 
Er kan op deze geschetste wijze geen probleemloze 
toekomst gegarandeerd worden , maar wel een wen
kend perspectief. Onze nationale overheid kan in ma
cro-economische zin op korte termijn niets garande
ren; zij kan wel gunstige voorwaarden scheppen, 
voor zover die binnen het bereik van die nationale 
overheid liggen. Een overheid die verder ook afhan
kelijk is van wat er in de wereld rondom haar plaats
vindt. 
Ik denk , dat de kiezers dit betoog kunnen volgen en 
begrijpen. Maar zelfs al slagen we erin om op deze 
wijze een vertrouwensband met onze (potentiële) 
kiezers te herstellen , dan nog lijkt een dergelijke on
derkoelde , pragmatische aanpak van de macro-eco
nomische problematiek, niet voldoende om er bij de 
volgende verkiezingen twintig zetels uit het midden 
bij te krijgen. Er zijn meer onderwerpen die deze 
groep kiezers huiverig maakt om vertrouwen te geven 
aan de PvdA. Afgezien van de stijl van politiek be
drijven , het ruzie maken en het allemaal op een hu
morloze wijze zo goed , zo precies weten (wat dan nu 
in de praktijk niet op blijkt te gaan) , zijn er een paar 
maatschappelijke probleemvelden die in elke discus
sie in kleine kring steeds weer opdoemen. Openbare 
veiligheid is er een van , evenals de bureaucratie en de 
hele problematiek van vrede en veiligheid. 
Omdat iedereen tegen oorlog is , en bang is voor kern
wapens, is de vrede- en veiligheidsproblematiek in dit 
opzicht nog het minst beladen . Ook al omdat het on
derwerp , net als energie en milieu, gerekend wordt 
tot die zaken waar men als burger toch niet het fijne 
van weet ; die men de regering in goed vertrouwen in 
handen geeft. De anonieme kiezer weet vaak beter 
dan de politiek dat de invloed van Nederland in de 
wereld vrij beperkt is. 
Daarom is een algemeen gegeven (niet alleen in Ne
derland) , dat binnenlands politieke issues een veel 
hoger gewicht wordt toegekend dan zaken van bui
tenlands politieke aard . Daarom is het volstrekt on
begrijpelijk voor een rand kiezer die geneigd is om op 
de PvdA te stemmen dat die partij zich uit de regering 
laat houden door een blokkade in verband met de 
plaatsing van kruisraketten. Hij ziet liever de PvdA in 
de regering en gelooft ook zonder blokkade wel, dat 
de PvdA in de regering haar best zal doen om, als het 
even kan, het zonder nieuwe kruisraketten te stellen. 
Dat een democratie internationale onderhandelingen 
structureel zwakker ingaat, dan een dictatuur, door
dat de bevolking zijn afkeer van bewapening in een 
democratie tot gelding kan brengen, is iets waar we 
mee moeten leren leven . De gebeurtenissen van deze 
tijd illustreren dagelijks de paradox , dat de (begrijpe
lijke) activiteiten van vredesbewegingen, voorzover 
ze doorklinken in het parlement , tot resultaat heb
ben , dat het niveau van bewapening aan beide kanten 
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hoger uitvalt dan zonder die activiteiten . Dit is geen 
reden om negatief over de democratie (en de vredes
beweging) te doen. Het is wel een reden voor een po
litieke partij, ook al vanwege die twintig zetels, om 
wat subtieler met het onderwerp vrede en veiligheid 
om te springen. Tot nu toe wordt de PvdA, terecht, 
gezien als de partij die het meeste verwacht van een 
overheid die op zeer veel terreinen meer in detail 
moet regelen . Als die randkiezer dat beeld van de 
PvdA confronteert met zijn eigen ervaring met de 
ambtenarij en met de praktijk van het overheidshan
delen , dan moeten wij er begrip voor hebben dat in de 
praktijk een heel hoge drempel blijkt te bestaan tus
sen die randkiezer en de PvdA. Het is niet alleen een 
kwestie van tekort schieten in dienstbetoon ten op
zichte van de burgers. Het is vaak echt Kafka . Het is 
veel structureler. 
Moeten we inderdaad als socialisten niet erkennen , 
dat wij de regelbaarheid van de samenleving zwaar 
hebben overschat. Zeker in de huidige gecompliceer
de wereld waarin zozeer alles met alles samenhangt, 
dat het inderdaad moeilijk is om dingen in efficiënte 
en simpele regelingen te vangen . Ja , waarin het vaak 
onmogelijk blijkt om de kennis van zaken te mobili
seren, die een greep op de te regelen materie moge
lijk maakt. 

Ten slotte: rechtsorde, politie , kraken , openbare or
de en veiligheid , burgerlijke ongehoorzaamheid . Een 
complex van onderwerpen, dat bij het grote publiek 
zeer sterk leeft en waar altijd over gepraat wordt . 
Men' verlangt en verwacht antwoorden van de poli
tiek. Helaas, die antwoorden (voorzover ze er zijn) 
zijn niet erg zichtbaar. Dit zou wel eens een van de 
voornaamste oorzaken kunnen zijn , waarom men 
zich van de politiek afwendt. Het hele verschijnsel 
van afglijdend normbesef is voortreffelijk beschreven 
in het kerstnummer (1982) van de Haagse Post. 11 Ge
constateerd kan worden, dat de PvdA er (nog) niet in 
slaagt om het beeld over te brengen , dat zij de rechts
staat het fundament van onze samenleving vindt en 
daarom belangrijk . Daarbij gaat het niet in de eerste 
plaats om spectaculaire kraakakties . Maar wel om be
rovingen door , veelal, drugverslaafden , om het kra
ken van zelfs woningwetwoningen. Om het feit , dat 
de sterken de regels aan hun laars lappen en zich ten 
koste van zwakkeren naar voren ellebogen. Hier ver
wacht men heel in het bijzonder een duidelijke stel
lingname van links, omdat de democratische rechts
staat er in het bijzonder is om de zwakken in de sa
menleving te beschermen. Daarom moet de politiek 
in dit opzicht een voorbeeldfunctie vervullen . Koket
teren met burgerlijke ongehoorzaamheid past daar 
niet bij. De enigen die profiteren van de ruimte die 
door deze discussie kan ontstaan , zijn de mensen die 
geen belang hebben bij de rechtsstaat: de sterken en 
de knoeiers. Natuurlijk, intellectueel is er heel veel , 
en heel genuanceerd , over deze problemen te zeggen. 
Het gaat er in dit verband echter om hoe dit leeft bij 
de (rand)kiezers. Die (rand)kiezer begrijpt het niet 
als onze partij in de Tweede Kamer tegen uitbreiding 
van de politie is , hoewel anderzijds zoveel oudere da-
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mes uit zijn straat al een keer van hun tas beroofd 
zijn ; hoewel diefstal door de politie niet meer in be
handeling wordt genomen of door het Openbaar Mi
nisterie niet meer wordt vervolgd . Het relatieve ge
wicht van dit probleem , vergeleken met bijvoorbeeld 
energieproblematiek of de kernrakettenkwestie bij 
een groot deel van de burgers , wordt door de PvdA 
ernstig onderschat . Wij kunnen ons daar niet gemak
kelijk van af maken . Deze problematiek van handha
ving van regels en normen in de samenleving heeft 
echt niet alleen betrekking op criminele gedragingen. 
Het gaat ook om het respecteren van regels door de 
ene overheidsinstantie ten opzichte van de andere , 
om het uitvoeren van wetten door lagere overheden 
zoals deze door het parlement zijn bedoeld , om het 
naleven van milieuwetten door de overheid en het be
drijfsleven, om het netjes belasting betalen door de 
beter gesitueerden. 
Als ten aanzien van deze laatste voorbeelden een ver
goelijkende houding wordt aangenomen , en dat ge
beurt, dan schreeuwt het erom , dat de marges van de 
sociale wetgeving wat extra worden benut en dat men 
zijn eigen recht in handen neemt als het om woon
ruimte gaat. Daarom is het voor de politiek en het 
openbaar bestuur van het allergrootste belang dat de 
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van allerlei 
regels in de samenleving voorop staat in plaats van 
dat er niet of nauwelijks over nagedacht wordt . 

Epiloog 
Linkse meerderheid of coalitiebereidheid. Wat wil
len wij? Als veel van het bovenstaande door de PvdA 
geïncorporeerd zou moeten worden om een kans te 
hebben op een werkbare linkse meerderheid , zouden 
wij dat dan willen? Of zullen we in meerderheid , bin
nen de PvdA , van mening zijn , dat dan 'links links 
niet meer is' . Gezien de discrepantie tussen de opvat
tingen van ons kader en van onze potentiële kiezers , 
ben ik redelijk pessimistisch over de kans dat de 
PvdA een programma en een houding aanneemt die 
de mogelijkheid in zich bergen om die linkse meer
derheid te verwerven . Maar dan moet onze strategie 
ook niet op een linkse meerderheid worden gericht , 
met als consequentie een veel grotere bereidheid tot 
het aangaan van compromissen als het om regerings
deelname gaat. Soms lijkt het erop , dat we geen van 
beiden willen, of dat we de vraag zelfs niet onder ogen 
willen zien. Zou het echter niet veel positiever zijn 
om programmatisch wel aan die linkse meerderheid 
te werken , maar tevens de bereidheid te tonen om, 
als het niet of niet voldoende lukt , toch compromis
sen te sluiten teneinde regeringsverantwoordelijk
heid te kunnen dragen? Want dat willen wij en dat 
willen onze kiezers . Het is er ons immers om te doen 
iets waar te maken van die droom van een samenle
ving waarin vrijheid , gerechtigheid en solidariteit 
geen loze kreten zijn , maar begrippen die door ons 
handelen reële inhoud krijgen . Dat geldt ook in tij
den waarin het , door technologische en door sociaal
economische ontwikkel;ngen , niet meer zo goed 
gaat. 
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De verborgen politieke theorie van de PvdA 

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de 'be
ginselen' van het democratisch-socialisme sterk toe
genomen. In de eerste plaats moet hierbij gewezen 
worden op de discussie die vanaf ongeveer 1973 in de 
PvdA werd gevoerd over de grondslagen van het 
nieuwe beginselprogramma. t Dit beginselprogram
ma, dat in 1977 werd aanvaard , was voor een belang
rijk deel de neerslag van de maatschappelijke gebeur
tenissen in de jaren zestig , de economische groei van 
de jaren zestig en zeventig en het in dat opzicht wen
kend perspectief voor de jaren tachtig. 
Het moment van totstandkoming was niet erg geluk
kig. De grote problemen waarmee het democratisch
socialisme te maken zou krijgen , werden in 1977 nog 
onvoldoende onderkend. De sterke stijging van de 
olieprijzen , die zich ongeveer een jaar later inzette 
(de zgn . tweede olie-crisis) veroorzaakte een econo
mische teruggang. De werkloosheid nam onrustba
rend toe . Het in snel tempo verslechterende toe
komstperspectief van grote groepen mensen (vooral 
jongeren) heeft tot meer individualisme en afnemen
de solidariteit geleid. Veel 'verworvenheden' kwa
men onder druk te staan. Sinds in 1979 Engeland 
Margaret Thatcher tot premier koos en anderhalf jaar 
later ook Amerika een conservatieve leiding kreeg , is 
'nieuw rechts' in de hele westerse wereld een begrip 
geworden. Het voornaamste uitgangspunt van dit 
nieuw rechts is een afkeer van, en kritiek op , de ver
zorgingsstaat , wat een drastische besnoeiing op de 
overheidsuitgaven tot gevolg heeft. Dit uitgangspunt 
kan gedeeltelijk worden teruggevoerd op de opvat
tingen van de Amerikaanse filosoof Robert Nozick, 

die vanaf ongeveer 1974 pleit voor een 'minimale 
staat' en voor afschaffing van het solidariteitsbegin
sel. 
Het is tegen deze economische en ideologische uitda
ging dat het democratisch-socialisme zijn beginselen 
moet zien te verdedigen en, indien nodig , te herdefi
niëren. In Nederland nam vanaf 1980 ook de weten
schappelijke belangstelling voor de 'sociaal-demo
cratie' weer toe ; wellicht omdat werd ingezien dat al
leen de PvdA de aanval op de verzorgingsstaat zou 
kunnen pareren . In november 1981 organiseerde de 
Universiteit van Amsterdam een congres over de so
ciaal-democratie. Civis Mundi wijdde in maart 1982 
een apart nummer aan de PvdA als politiek feno
meen. Intermediair liet in augustus 1982 een thema
nummer over de sociaal-democratie het licht zien.3 

Maar het belangrijkste lijkt toch de discussie die de 
laatste jaren in dit blad , SenD, wordt gevoerd. Dit ar
tikel is in zekere zin een reactie op de uitnodiging van 
de WBS-staf aan de lezers van SenD om een bijdrage 
te leveren aan het debat over koers en beleid van de 
PvdA. 4 

De meeste auteurs die de laatste jaren over de koers 
van het democratisch-socialisme hebben geschreven, 
lijken het over een ding eens te zijn: de 'sociaal-de
mocratie' kent nauwelijks een eigen ideologie, haar 
aanhangers hebben nooit een eigen visie ontwikkeld 
op de inrichting van de samenleving, maar zich be
perkt tot vragen van methode en strategie. Leon de 
Wolffmerkt in genoemd nummer van Intermediair op 
dat de retoriek van de sociaal-democratie sterk geïn
spireerd is door de socialistische doctrine maar dat er 
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altijd een groot verschil is geweest tussen retoriek en 
feitelijk handelen. Magee spreekt van een vertroe
beld mengsel van marxisme en liberaal-gezind oppor
tunisme dat bij democratisch links voor een politieke 
theorie doorgaat. 5 Degenen die tot nu toe vanuit de 
PvdA de discussie over de koers van de partij voer
den, erkennen dat het een speurtocht is naar een 
nieuw ideologisch referentiekader, naar een nieuw 
maatschappelijk compromis en naar een nieuwe orga
nisatie van de solidariteit. 6 Ook volgens hen is van 
een samenhangende ideologie thans nog geen sprake. 
Met dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan die 
ideologische speurtocht door het aangeven van een 
globale richting en het schetsen van enkele hoofdlij
nen. 
Zo'n speurtocht kan in principe op twee manieren 
worden uitgevoerd . Door uit te gaan van de concrete 
maatschappelijke en politieke situatie en de verschil
lende antwoorden van de socialistische beweging 
daarop te analyseren. Met behulp van deze methode 
kan dan een aantal algemene principes worden afge
leid. 
In dit artikel wordt echter de omgekeerde weg be
wandeld. Zoveel mogelijk abstraherend van de histo
rische en maatschappelijke achtergronden wordt 
eerst geprobeerd een aantal algemene normen voor 
politiek handelen te ontwikkelen. Hierbij wordt, 
waar mogelijk aangesloten bij in brede kring aan
vaarde ethische normen. Vervolgens zal worden be
keken in hoeverre deze normen zich verhouden tot de 
democratisch-socialistische praktijk en tot concrete 
onderdelen van het PvdA-beginselprogramma. Op 
grond van een aantal overeenkomsten wordt dan ge
concludeerd dat er achter het democratisch-socialis
tisch handelen wel degelijk een politieke theorie 
schuilgaat. Brokstukken van deze theorie kunnen 
worden gevonden bij verschillende politieke filoso
fen. 

Normen voor politiek handelen 
Lang heeft de gedachte overheerst dat algemeen aan
vaarde normen voor ethisch handelen niet zouden be
staan. Zich, bewust of onbewust, baserend op de uit
gangspunten van het neopositivisme nam men aan 
dat uitspraken alleen zinvol waren , wanneer ze op af
doende wijze langs proefondervindelijke weg konden 
worden getoetst. Dit is het verificatieprincipe. Uit
spraken van ethische of politieke aard (iets is goed of 
slecht; rechtvaardig of onrechtvaardig) zouden niet 
aan dat principe voldoen. Verschillen van mening 
over ethische en politieke kwesties waren dus princi
pieel onoplosbaar en de keuze ertussen was op zich
zelf een beslissing die niet kon worden genomen op 
basis van rationele gronden. Inderdaad blijken men
sen fundamenteel van mening te kunnen verschillen 
over wat juist, rechtvaardig en deugdzaam is . Deze 
waardeoordelen van mensen en soms van hele sa
menlevingen blijken bovendien nauw samen te han
gen met concrete situaties , ze verschillen naar tijd en 
plaats. Zo worden handelingen die in sommige cultu
ren als misdaad gelden , zoals bloedwraak en kinder
moord , door andere volkeren geaccepteerd. 
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In de loop van de jaren vijftig is men echter van dit 
meta-ethisch-relativisme teruggekomen. Voort
gaand antropologisch onderzoek leidde tot de conclu
sie dat, achter al die uiteenlopende waardeoordelen, 
normen en waarden zaten die algemener van aard wa
ren. 7 Men sloot daarmee weer aan bij de oudere tra
ditie van het natuurrecht. Tegelijkertijd werden in de 
logica de grondslagen van het neopositivisme ter dis
cussie gesteld en aangetast. Zo toonde Wisdom aan 
dat ook het verificatieprincipe zelf niet langs proefon
dervindelijke weg kan worden getoetst. 8 Het zou dus 
enigszins overdreven zijn dit principe voor ethische 
uitspraken dwingend voor te schrijven. 9 Zowel in de 
logica als in de ethica kwam men langzaamaan tot de 
conclusie dat het ontwerpen van algemene , weten
schappelijk onderbouwde waardeoordelen mogelijk 
moest zijn. 
De overtuiging van een groeiend aantal filosofen dat 
het mogelijk is algemeen geldende ethische uitspra
ken te formuleren , kan de politiek niet onverschillig 
laten. Zeker nu de economische situatie zodanig is 
dat diep ingrijpende maatregelen niet kunnen wor
den voorkomen, is het noodzakelijk dat de politiek 
haar uitgangspunten formuleert op een zo hecht mo
gelijke ethische fundering. 
Hierna zal een aantal voor het politiek handelen rele
vante ethische uitspraken worden geformuleerd en 
kort behandeld . 

De norm als opdracht en verplichting 
In zijn boek Filosofen van de derde wereld constateert 
Achterhuis dat in de westerse filosofie iedere notie 
ontbreekt dat handelen in overeenstemming moet 
zijn met beleden beginselen. IQ Misschien is dit in het 
algemeen nogal extreem geformuleerd , maar erkend 
moet worden dat het politieke handelen vaak veraf
staat van de aangehangen theorie . Ethische uitspra
ken hebben natuurlijk alleen zin als ze een grondslag 
zijn voor praktisch handelen. Hare zegt, in zijn 'Lan
guage of morals' dan ook dat normen in principe op
drachten zjjn . 11 Een politieke partij die normen stelt 
voor haar eigen handelen geeft zichzelf tevens de op
dracht die normen zoveel mogelijk na te leven. 
Prachtige programma's zijn zinloos als niet tegelij
kertijd gewezen kan worden op praktische resultaten 
in het verleden en beschikbare instrumenten voor de 
toekomst. Ook neemt men met de formulering van 
een politiek programma tevens de verantwoordelijk
heid voor negatieve bijeffecten op zich die uitvoering 
ervan met zich meebrengt. Positieve ontwikkelingen 
op een deelgebied verliezen hun waarde als ze wor
den gecompenseerd door negatieve elders. De prak
tische realisering van politieke doelstellingen wordt 
hierdoor zeer bemoeilijkt. De samenleving is een in
gewikkeld geheel met een groot aantal elkaar beïn
vloedende krachten en belangen. Het geheel is zo 
complex dat de empirische wetenschap daarvoor 
geen wetten kan opstellen. Onze kennis is slechts in 
staat enkele aspecten van dit geheel te overzien . Het 
inzetten van veranderingen kan daarom allerlei on
voorziene effecten oproepen . Vaak is het zelfs zo dat 
het omgekeerde effect wordt bereikt . Forrester 
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spreekt in dit soort gevallen van een 'contra-intuïtief 
gedrag van het systeem. 12 Aan een politiek van her
vorming van de maatschappij moet dus de eis worden 
gesteld dat zij openbaar en overzichtelijk is en dat on
gewenste effecten snel gesignaleerd en gecorrigeerd 
kunnen worden . Dit kan het best geschieden in een 
'open maatschappij' die kritiek toelaat en waarin 
dwalingen kunnen worden hersteld . Dit sluit nauw 
aan bij de gedachten van de Duitse filosoof Karl Pop
per hierover. 13 Niet het ontwerpen van grote alom
vattende schema's voor sociale verandering is essen
tieel , of zelfs maar wenselijk . Het gaat primair om de 
eliminatie van manifeste onrechtvaardigheden en het 
zoveel mogelijk vermijden van toekomstige fouten. 
Een flexibele en stapsgewijze manier om de eigen 
normen te verwezenlijken is dan ook op zich zelf geen 
teken van zwakte. Integendeel , Popper geeft sterke 
argumenten dat het de meest rationele en minst ge
vaarlijke weg van politieke besluitvorming is . 
Normen zijn dus opdrachten voor handelen die zich 
richten op eliminatie van concreet gevoelde misstan
den en op het voorkomen en bestrijden van onge
wenste ontwikkelingen . Voor de nadere invulling van 
deze normen is dan ook een zekere mate van inzicht 
nodig in de huidige en toekomstige ontwikkelingen. 
Een groot probleem hierbij is dat het onmogelijk is de 
toekomst met enige mate van zekerheid te voorspel
len. Om dit in te zien hoeven we niet ver terug te 
gaan. Heeft men twintig jaar geleden het heroïne
probleem in de grote steden, de minderhedenproble
matiek , de seksuele revolutie en de tweede emanci
patiegolf voorzien? En is het niet frappant dat in de 
toekomstvisies van nog geen tien jaar geleden de 
werkloosheid als probleem nog nauwelijks wordt ge
noemd? Toch levert de onzekerheid over de toe
komst geen principiële problemen op voor het formu
leren van normen voor toekomstig handelen . Nor
men zijn immers opdrachten , verplichtingen om iets 
te doen of te laten . Het is dan ook voldoende om 
slechts een deel van de toekomst te kennen , namelijk 
dat gedeelte dat ons verplichtingen oplegt. In het al
gemeen zijn dat zodanig ernstige bedreigingen voor 
het voortbestaan en de toekomst van deze en komen
de generaties dat we ons niet kunnen permitteren er 
geen rekening mee te houden. Met andere woorden: 
normen kunnen worden gebaseerd op aannemelijk 
gemaakte veronderstellingen die zulke ernstige con
sequenties inhouden , dat de bewijslast niet meer ligt 
bij degenen die de voorspelling doen , maar bij dege
nen die haar willen negeren . Van dit soort veronder
stellingen zijn er verschillende. 
Zo is er de laatste jaren een groot aantal wetenschap
pelijke publikaties verschenen dat zeer verontrusten
de prognoses bevat. In de eerste plaats zijn dit de rap
porten die ingaan op het toenemende gevaar van een 
met kernwapens uitgevochten conflict . Het voortbe
staan van de mensheid staat hierbij op het spel. 14 

Daarnaast kan gewezen worden op de vele publika
ties die wijzen op de gevaren die het leven op aarde 
op de iets langere termijn bedreigen als de huidige 
vervuiling en aantasting van de natuur door blijven 
gaan. 15 Vele duizenden soorten organismen en vele 

ecosystemen zijn reeds verdwenen of lopen steeds 
meer gevaar. Een natuurlijk evolutieproces dat hon
derden miljoenen jaren duurde en een onvoorstel
baar rijk en gevarieerd planten- en dierenleven heeft 
opgeleverd wordt rechtstreeks bedreigd . Verant
woordelijkheid voor het voortbestaan van de mens
heid en de andere levensvormen op aarde is dan ook 
onze eerste norm. 
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de voort
durende en zelfs toenemende armoede in de we
reld. 16 Honderden miljoenen mensen lijden aan on
dervoeding , hebben slechte huisvesting, en gaan ge
bukt onder een gebrek aan opleiding en kansen. 
'Rechtvaardigheid' ook mondiaal, is daarom de vol
gende norm die zal worden behandeld. Met de laatste 
norm, 'vrijheid en vrijheidsbeperking' ga ik kort in op 
de grenzen die moeten worden gesteld aan de wijze 
waarop onze normen in de gewenste open samenle
ving, kunnen worden afgedwongen. 

Eerbied voor het leven 
Het beginsel 'eerbied voor het leven' is als algemene 
norm nauwelijks omstreden ; vaak wordt ze zelfs onze 
meest fundamentele norm genoemd. Toch is het deze 
norm die in de praktijk het meest wordt geschonden. 
Gewezen kan worden op de toenemende schendingen 
van de mensenrechten zoals politieke moorden , ver
dwijningen , marteling en dergelijke , de ongelij ke ver
deling van welvaart, waardoor grote groepen mensen 
permanent gebrek lijden en medische voorzieningen 
ontberen, wat miljoenen slachtoffers tot gevolg heeft. 
Maar de ernstigste schending van deze norm zal onge
twijfeld een kernoorlog zijn . De mogelijkheden zijn 
aanwezig om daarmee een zeer groot gedeelte van het 
leven op aarde te vernietigen. De ontwikkelingen op 
het gebied van de wapentechnologie dreigen de uit
spraak dat eerbied voor het leven een kenmerk is van 
onze beschaving dan ook tot een sinistere grap te ma
ken. Met name de strategische kernwapens kunnen 
miljoenen mensen tegelijk vernietigen. Deze wapens 
worden steeds verder ontwikkeld en hun eventueel ge
bruik bedreigt het voortbestaan van de wereld zoals wi j 
die kennen . 
De belangrijkste ethische opdracht voor deze en ko
mende generaties is dan ook een nieuwe grote oorlog 
te voorkomen en het gebruik van kernwapens onmo
gelijk te maken. Deze opdracht moet worden vervuld 
in een internationaal politiek klimaat waarin de rol 
van kernwapens als middel tot afschrikking vrij alge
meen wordt geaccepteerd en de bereidheid ze te ge
bruiken toeneemt. Wat is , ethisch gezien , de juiste 
benadering van het probleem? De paradoxale situa
tie doet zich immers voor dat de voorstanders van 
kernwapens hun standpunten verdedigen door te wij
zen op het oorlogsvoorkomend karakter van kernwa
pens. Hoewel moeilijk bewijsbaar, is het inderdaad 
aannemelijk dat de relatief lange periode van niet
oorlog in Europa voor een deel te danken is aan het 
feit dat het bestaan van kernwapens agressie heeft af
geschrikt. Geen weldenkend mens zal immers bewust 
een oorlog beginnen als het gevaar van de eigen ver
nietiging zo groot is . 
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Ook bestaat er een wezenlijke kloof tussen het ge
bruik van kernwapens enerzijds en het bezit ervan in 
de vaste overtuiging dat zo een conflict kan worden 
voorkomen anderzijds . Het probleem is daarom ge
compliceerd en de oplossing niet eenvoudig. 
Toch zijn er wel enkele fundamentele uitgangspun
ten. In de eerste plaats moet het gebruik van kernwa
pens tegen stedelijke bevolkingsconcentraties altijd 
worden afgekeurd. Dood en lijden van miljoenen on
schuldige burgers is een misdaad tegen de mensheid 
en altijd onaanvaardbaar. 17 Dit blijft zo , ook als het 
een vergelding zou betreffen van de (dreigende) ver
nietiging van de eigen bevolkingsconcentraties . 

In de theorie van het wederzijdse afschrikkingseven
wicht wordt vernietiging van de vijandelijke bevol
king als vergeldingsmaatregel gerechtvaardigd ge
acht . Dit is onjuist. Het is ook zinloos en onwenselijk . 
Welke goede bedoelingen er ook achter een strategie 
mogen liggen , het praktisch resultaat ervan mag nooit 
de vernietiging zijn van een groot deel van de wereld
bevolking. De wederzijdse nucleaire afschrikking 
met zijn extreme consequenties kan dus nooit een 
blijvende grondslag zijn van onze verdediging. Om 
die reden is het in wezen ook niet te aanvaarden dat 
Amerikaanse strategische kernwapens in laatste in
stantie garant staan voor de veiligheid van West
Europa, dat wil zeggen dat ze ingezet worden tegen 
doelen in de Sowjet-Unie bij een eventueel escale
rend gewapend conflict in Centraal Europa (de zoge
heten automatische koppeling). Hoe verschrikkelijk 
een kernoorlog in Europa ook mag zijn, het is niet ver
antwoord de rest van de wereld hierin mee te slepen . 
Het loslaten van een automatische koppeling is daar
om mede een stap naar een veiliger wereld, althans in 
die zin dat de vernietiging van de gehele wereld wat 
onwaarschijnlijker wordt. 
De morele argumenten tegen het gebruik van kern
wapens gelden in laatste instantie ook tegen het bezit 
ervan. Ongeacht het feit dat het afschrikkingseven
wicht wellicht een aantal jaren vrede-bevorderend 
heeft gewerkt , brengen het bezit van de geweldige ar
senalen , de politieke spanning en het wederzijds ge
brek aan vertrouwen onvermijdelijk de kans met zich 
mee van gewild of ongewild gebruik . Al is de kans op 
een nucleair conflict gering, de resultaten zijn zo ver
schrikkelijk dat die kans niet mag worden gelopen. 
De eventuele voordelen van het nucleair afschrik
kingsevenwicht (oorlogsvoorkoming tegen betrekke
lijk geringe kosten) vallen geheel in het niet bij een 
eventuele mislukking. Alleen het uitgangspunt van 
niet-gebruik en het daaruit af te leiden uitgangspunt 
van niet-bezit is daarom verenigbaar met de norm 
eerbied voor het leven , en alleen dit uitgangspunt kan 
de grondslag zijn voor een ethisch verantwoorde poli
tiek . 
Maar deze opdracht moet ook in de praktijk vorm 
worden gegeven. Het gaat er niet om dat de afschrik
king van kernwapens verbaal wordt beleden maar het 
gaat er om op korte termijn met initiatieven te komen 
die de kansen op oorlog en vernietiging daadwerke
lijk verkleinen. Daarom moet soms voor tussenoplos-
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sin gen worden gekozen die niet overeenkomen met 
de gewenste eindsituatie. Zo kan het tijdelijk hand
haven van enkele kerntaken acceptabel zijn ais het 
past in een consequent op vermindering gericht be
leid. 
Daarnaast blijft , in ieder geval voorlopig , een sterke 
conventionele verdediging noodzakelijk . Hoewel 
ook een conventionele oorlog in het dichtbevolkte 
Europa grote verwoestingen kan opleveren , zal het 
aantal slachtoffers waarschijnlijk vele malen kleiner 
zijn. IS 

Daarnaast zullen de onafhankelijke Franse en Britse 
kernwapens voorlopig niet verdwijnen . Hun betrek
kelijk geringe aantal en de kwetsbaarheid van de 
Franse en Engelse bevolking garandeert dat hun re
geringen bij een eventuele inzet uiterste terughou
dendheid zullen betrachten. De vitale Franse , Engel
se (en Amerikaanse) belangen bij een vrij Europa 
zijn duidelijk . Een eventuele agressor kan nooit ze
ker zijn van de reactie van die landen . Dat kàn een 
nucleaire vergelding zijn . Er blijft dus wel sprake van 
enige nucleaire afschrikking, maar op een aanmerke
lijk minder gevaarlijk niveau. Dit geeft dan weer de 
ruimte de veiligheid van Europa te vergroten door 
een politiek van conflictbeheersing en samenwer
king, ook met de landen van het Warschau-pact. 
Via dit soort tussenoplossingen kan de waarschijn
lijkheid van een nucleair conflict sterk worden ver
minderd en komt er ruimte voor de veilige overgang 
naar een niet-nucleaire wereld. Dat is de ethische uit
daging waar we op dit moment voor staan . Vernieti
ging van het leven op aarde dreigt niet alleen op de 
zeer korte termijn door nucleaire conflicten . Volgens 
veel gezaghebbende deskundigen is de mensheid be
zig om in onvoorstelbaar tempo zijn eigen bestaans
bronnen te verspillen en te verwoesten en daarmee 
rechtstreeks de levenskansen van huidige en toekom
stige generaties bedreigend . De zeer ongelijke verde
ling van macht en rijkdom in de wereld versterkt dit in 
hoge mate . In de arme landen sterven honderden mil
joenen voortijdig aan honger, ziekte en gebrek. Dit 
zal in de nabije toekomst verergeren . Voor een toe
nemend aantal landen wordt een vroegtijdige dood 
door honger , gebrek en vervuiling voorspeld van een 
groot deel van de bevolking. 19 De oorzaken hiervan 
zijn velerlei. Als belangrijkste worden genoemd de 
toenemende verarming van grote groepen van de be
volking, de vernietiging van hele ecosystemen , de 
snel groeiende produktie van mens- en milieugevaar
lijke stoffen en het verlies van landbouwgrond . Dit 
laatste door allerlei oorzaken waarvan bodemerosie, 
woestijnvorming en ontbossing wellicht de belang
rijkste zijn . Daarbij komt dan nog de vernietiging van 
een groot aantal natuurlijke soorten en variëteiten . 
Afgezien van het feit dat voor grote groepen mensen 
die direct afhankelijk zijn van het natuurlijke milieu 
de levenskansen worden geschaad , doet zich hier een 
ethisch probleem van andere orde voor. Is het geoor
loofd om , vaak voor de tijdelijke behoeftebevredi
ging van een gering aantal bevoorrechten , een evolu
tieproces dat honderden miljoenen jaren duurde in
grijpend te veranderen en zo vele kansen op toekom-
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stige evolutie te vernietigen? Deze gevaren zijn zo 
ernstig en omvangrijk dat het alleen geoorloofd is ze 
als irrelevant af te doen wanneer met grote mate van 
wetenschappelijke zekerheid kan worden aangeno
men dat de voorspelde trends onjuist zijn. Die zeker
heid bestaat niet. In tegendeel. De meeste onderzoe
kingen onderschrijven in grote lijnen de hierboven 
genoemde conclusies. 
Naast het voorkomen van een nieuwe grote oorlog is 
het daarom onze opdracht om de huidige wereldbe
volking te beschermen tegen massale sterfte door 
honger , ziekte , gebrek en onderdrukking en voor de 
toekomstige wereldbevolking de essentiële ecologi
sche systemen in stand te houden , de genetische di
versiteit te behouden en de vervuiling binnen aan
vaardbare grenzen te houden. 
Dit alles mag echter niet ten koste gaan van een andere 
grote opgave van deze tijd: de strijd voor opheffing 
van de ellende waarin een zeer groot en nog groeiend 
deel van de wereldbevolking verkeert. Ecologische 
bezorgdheid zonder aandacht voor de gerechtvaar
digde verlangens van de armsten kan echt zijn , maar 
ethisch is ze onvoldragen . Het wordt tijd over te gaan 
tot een ander ethisch principe , de rechtvaardigheid. 

Rechtvaardigheid 
Hoewel rechtvaardigheid zeker niet de enige norm is 
voor politiek handelen is het wel een van de belang
rijkste en waarschijnlijk de meest controversiële . 
Door de eeuwen heen hebben politieke filosofen zich 
bezig gehouden met de grondslagen van rechtvaardi
ge politieke orde. Sommige van die beginselen wor
den nu algemeen onderschreven , zoals de norm dat 
gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden 
(Aristoteles) en de norm van rechtsgelijkheid (Cice
ro) . Over de rechtvaardige verdeling van goederen 
lopen de meningen nog steeds sterk uiteen. Voor de 
'utilitaristen ' was rechtvaardigheid identiek aan het 
bereiken van het 'grootste geluk voor het grootste 
aantal '. De beste verdeling was die welke meer geluk 
veroorzaakt dan enig andere verdeling gemiddeld ge
nomen over alle individuen van een samenleving. De
ze theorie heeft vooral latere auteurs van socialisti
sche huize beïnvloed (bijvoorbeeld Tawney, Tinber
gen) . Door hen wordt vooral de gelijkheid als hoo~ste 
norm van rechtvaardigheid naar voren geschoven. 0 

De Amerikaanse filosoof Rawls heeft in zijn boek A 
theory of justice geprobeerd een aantal rechtvaardig
heidsprincipes te ontwerpen volgens de wetenschap
pelijke methode.21 Hoewel er zeker kritiek mogelijk 
is op de opvattingen van Rawls moet worden opge
merkt dat zijn manier van werken zeer aantrekkelijk 
is . Rawls kiest voor een soort 'ideale contract theo
rie' . Hij gaat uit van een beginsituatie waarin een 
groep individuen in open communicatie met elkaar 
staat , waar iedereen precies weet hoe de maatschap
pij waarin hij leeft in elkaar zit , hoe rijkdom , armoe , 
kansen en talenten zijn verdeeld . Alleen een ding we
ten ze niet. Hun eigen positie in die maatschappij. 
Die wordt door een 'sluier van onwetendheid' voor 
hen verborgen gehouden. Volgens Rawl's contract
theorie zijn de afspraken die rationele , hun eigen be-

lang nastrevende individuen onder deze omstandig
heden zullen maken , te beschouwen als de meest ra
tionele rechtvaardigheidsprincipes. 
In een uitvoerig betoog probeert Rawls dan aan te to
nen dat , gezien de grote onzekerheden, unaniem zal 
worden gekozen voor een risico-mijdend gedrag en 
dat daaruit twee fundamentele rechtvaardigheids
principes volgen: 
1. iedereen heeft gelijke rechten op het meest om
vangrijke stelsel van fundamentele vrijheden die ver
enigbaar zijn met een gelijk stelsel van vrijheden voor 
een ieder; 
2. ongelijkheden in de verdeling van sociaal-econo
mische goederen zijn alleen gerechtvaardigd wan
neer wordt voldaan aan twee voorwaarden. Ze moe
ten : 
a. bet grootste verwachte voordeel opleveren voor 
de minst bevoordeelden; 
b. verbonden zijn aan banen en posities die open
staan voor iedereen onder voorwaarde van gelijke 
kansen voor een ieder. Principe 1 gaat aan 2 vooraf. 
Het werk van Rawls is buitengewoon invloedrijk ge
weest, met name in liberale kring. In een geschrift 
van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau 
van de VVD, wordt het zelfs als uitgangspunt geno
men voor een analyse van de liberale inkomens
ethiek. 22 

Toch is er ook veel kritiek op geweest. Zo wordt door 
sommigen betwijfeld of het mo~elijk is tegelijkertijd 
aan beide principes te voldoen. 3 Verder kunnen de 
maatschappelijke omstandigheden waaronder de af
spraken worden gemaakt een grotere invloed hebben 
dan Rawls aanneemt. Het is zeer wel mogelijk dat de 
criteria van Rawls worden gekozen in een beginsitua
tie van maatschappelijke omstandigheden die onge
veer overeenkomen, met die van de verlichte Ameri
kaanse middenklasse. Maar onder veel slechtere so
ciale omstandigheden , met honger en ellende, zoals 
die heersen in een groot aantal ontwikkelingslanden, 
zullen risicomijdende individuen waarschijnlijk een 
gelijke verdeling van schaarse goederen stellen boven 
de klassieke vrijheden. Ook is aan te nemen dat in 
perioden waarin de economie sterk terugloopt en er 
een algemene teruggang dreigt, de risicomijdende 
individuen zullen kiezen voor een zodanige verdeling 
van de pijn dat de minst bevoorrechten gespaard blij
ven . Het wekt dan ook geen verwondering dat een 
aantal auteurs wel de methode en uitgangspunten van 
Rawls aanvaardt (de ideale contractheorie), maar 
niet diens eindconclusies. Zo lijken ook meer utilita
ristisch getinte afspraken uit zijn contracttheorie te 
kunnen worden afgeleid .24 

De meest fundamentele kritiek op Rawls komt echter 
van nieuw rechts en met name van Robert Nozick. Hij 
verwerpt de gelijkheidsgedachte en de solidariteit als 
grondslag voor politieke moraal en gaat uit van een 
theorie van ' rechtvaardige aanspraken' . Rechtvaar
digheid is bij hem het op legitieme wijze verkrijgen 
van bezit. De staat vervult in zijn theorie slechts een 
minimale rol. 
Het leidt nauwelijks twijfel dat Nozicks ideeën beter 
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aansluiten bij de realiteit dan de opvattingen van 
Rawls en Tinbergen. Dit is echter geen reden om ze 
als norm te accepteren. Normen zijn immers geen fei
ten maar opdrachten voor (toekomstig) handelen . 
Kijken we naar de politieke en economische trends in 
de wereld dan zien we een situatie waarin een groot 
en nog steeds groeiend deel van de bevolking geen 
minimale bestaanszekerheid kan worden gegaran
deerd. Onder omstandigheden waarbij de inko
mensverdeling nationaal en internationaal, alleen op 
legitieme verkrijging wordt beoordeeld en de rol van 
de overheid afneemt, zal de concentratie van macht 
en rijkdom in de handen van enkelen toenemen en 
zullen grote delen van de wereldbevolking creperen. 
In het licht van deze consequenties kunnen de opvat
tingen van Nozick niet als ethische norm worden ge
accepteerd. 
In situaties waarin zelfs een minimale welvaart afwe
zig is, zoals bijvoorbeeld geldt voor de armste groe
pen in ontwikkelingslanden, komen Rawls en Tinber
gen tot vergelijkbare conclusies. Alle primaire goe
deren zoals inkomen en arbeid moeten gelijker wor
den verdeeld, waarbij de allerarmsten met voorrang 
worden geholpen. Of concreter geformuleerd , er 
moet worden gestreefd naar het minimaliseren van 
het aantal mensen dat leeft en sterft onder omstandig
heden waarbij niet wordt voldaan aan basisbehoef
ten, zoals voedsel, behuizing, medische zorg, kleding 
en brandstof. Politiek vertaald betekent dit dat zowel 
vanuit de (liberale) principes van Rawls als uit de (so
cialistische) opvattingen van Tinbergen een voortdu
rende en zelfs toenemende inspanning ten bate van 
de ontwikkelingssamenwerking kan worden afgeleid , 
met name voor wat betreft de armste landen en groe
pen. Waar echter de sociaal-economische situatie be
ter is, worden de verschillen tussen de opvattingen 
van Rawls en Tinbergen duidelijker. Op dit moment 
zien we in de geïndustrialiseerde wereld een dusdani
ge economische recessie dat inkomens, sociale zeker
heid en arbeid anders zullen moeten worden ver
deeld. Welke principes gelden hierbij? 
De oplossingen van socialistische auteurs als Tinber
gen en Tawney lijken duidelijk. Gelijkheid is de be
langrijkste norm, de goederen en kansen zullen gelij
ker moeten worden verdeeld; de bezitlozen gaan er 
niet op achteruit zolang er nog ongelijkheid bestaat. 
De meer liberaal ingestelde Rawls heeft zich hier 
nooit zo duidelijk over uitgelaten. Zijn principes lij
ken nogal beïnvloed door de economische groei van 
de jaren zestig en zeventig. Het is echter aannemelijk 
dat ook zijn risicomijdende contractanten met hun 
sluier van onwetendheid zullen kiezen voor een op
lossing waarbij de bezitlozen worden ontzien . Gelijk
heid voor allen is voor hem echter geen principe. 
Rawls aanvaardt inkomensverschillen maar verbindt 
daaraan de eis dat ze het grootste verwachte voordeel 
moeten opleveren voor de minst bevoordeelden. 
Het is daarom zelfs gerechtvaardigd de ongelijkheid 
te vergroten, mits daardoor de 'totale economische 
koek' zoveel groeit, dat de minst bedeelden er (in ab
solute termen) beter van worden. Hij neemt hierbij 
aan dat afgunstgevoelens niet zullen optreden. Op 
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zichzelf heeft het streven naar het zodanig vergroten 
van de koek dat iedereen erop vooruit gaat aantrek
kelijke kanten . Er is weinig reden om dit ethisch prin
cipe minder hoog aan te slaan dan een absoluut ge
lij kheidsbeginsel. 

Er zijn echter een paar negatieve aspecten. In de eer
ste plaats kijken mensen niet alleen naar hun absolute 
welvaartsniveau , maar ook naar de verschillen tussen 
hun eigen bestedingspatroon en dat van anderen . 
Omdat zeker in een groeiende economie de con
sumptie van goederen zal worden gestimuleerd zullen 
gevoelens van afgunst optreden. Niet alleen van de 
armsten tegenover de rijksten maar evenzeer tussen 
beter bedeelden onderling. Hoe deze afgunstgevoe
lens het beeld zullen beïnvloeden is niet zeker, maar 
het lijkt waarschijnlijk dat het ten koste zal gaan van 
de groepen met de minste politieke en economische 
macht , vooral de armste groepen . Een tweede kant
tekening bij de principes van Rawls is dat hij wel ver
band legt tussen rechtvaardigheid en vrijheid maar 
'vergeet ' dat het daarbij behorende groeimodel grote 
negatieven gevolgen heeft voor het huidige milieu en 
de levensomstandigheden van toekomstige genera
ties . Zijn Theory of justice verscheen in 1971 , een jaar 
voor het eerste rapport van de Club van Rome. Wel
ke ook de onvolkomenheden van deze (en andere) 
rapporten mogen zijn , zolang deskundigen van me
ning zijn dat de aangenomen ontwikkelingen globaal 
juist zijn , mag hun hoofdboodschap niet worden ge
negeerd. Op wat langere termijn zal de wereld een 
economisch en ecologisch evenwicht moeten berei
ken. Om iedereen een minimale welvaart te kunnen 
bieden , zal de nadruk moeten liggen op een gelijkma
tiger verdeling. Het streven naar het vergroten van de 
welvaart zal in de nabije toekomst stuiten op de 'gren
zen aan de groei ' en is daarom alleen acceptabel als 
tijdelijke strategie om de aanpassingsproblemen die 
optreden bij een sterke economische recessie te over
winnen. 
Al met al lijkt de afweging op overzienbare termijn 
uit te komen bij een bescherming van de positie van 
de zwaksten (nationaal en internationaal) en een 
daarvoor noodzakelijke inkomensachteruitgang van 
de economisch sterksten. Dit zal op maatschappelij
ke en politieke weerstand stuiten . De volgende vraag 
die zich dan aandient , is welke verplichtingen de 
overheid aan zijn onderdanen kan opleggen en welke 
vrijheden moeten worden geëerbiedigd? 

Vrijheid en vrijheidsbeperking 
Gedurende lange tijd is de vrijheidsideologie , het 
ideaal van onafhankelijke individuen die zelf hun be
slissing namen en hun eigen geluk nastreven, een van 
de grondslagen van de westerse maatschappij ge
weest. Het begrip 'vrijheid' is niet zo eenduidig als 
wel wordt gedacht en bovendien kunnen de opvattin
gen over 'vrijheid' door wisselende maatschappelijke 
omstandigheden worden beïnvloed. Zo was er bij een 
aantal filosofen in de achttiende en negentiende eeuw 
duidelijk sprake van twee soorten vrijheid ; een per
soonlijke en een publieke. Ter wille van deze tweede 
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soort , de mogelijkheid om gezamenlijk als burgers de 
publieke zaak te behartigen, vonden de Franse en de 
Amerikaanse revolutie plaats. 25 

In het westen versmalde in de negentiende eeuw het 
begrip vrijheid geleidelijk tot persoonlijke vrijheid, 
dat zowel in het politieke vlak (vrijheid van menings
uiting, pers , enz.) als in het economische vlak (con
tractvrijheid) grote betekenis kreeg. De vrijheid tot 
het 'najagen van geluk' uit de Amerikaanse onafhan
kelijkheidsverklaring was in eerste instantie het stre
ven naar publiek geluk , de vreugde van hetin vrijheid 
behartigen van staatszaken. Later werd dit geïnter
preteerd als een recht op individuele ontplooiing en 
het vergaren van rijkdom, een recht dat zelfs tegen de 
overheid bescherming diende te geven. 
Nu de grenzen aan de groei zichtbaar worden en de 
verdelingsproblematiek steeds grimmiger wordt , 
komt dit vrijheidsideaal onder druk te staan. Een dui
delijk voorbeeld werd gegeven door de Amerikaanse 
bioloog/filosoof G. Hardin in zijn Tragedy of the 
Commons. 26 Hij vergelijkt hierin de maatschappij 
met een gemeenschappelijke weide (commons) 
waarin alle herders , geleid door een streven naar 
maximale persoonlijke winst , hun kuddes laten 
groeien totdat de gehele weide is overgraasd en voor 
iedereen verwoest. Hoezeer de gemeenschap als ge
heel ook is gebaat bij beperking, iedere herder afzon
derlijk kan zijn eigen voordeel het best veilig stellen 
door verdere uitbreiding van zijn eigen kudde . Har
din concludeert daarom dat volledige vrijheid in een 
eindig , gemeenschappelijk bezit , bij het bereiken van 
de grenzen aan de groei , dit bezit zal ruïneren. Poli
tieke dwang wordt dan onvermijdelijk. 
Ook de Nederlandse econoom Van den Doel heeft 
zich herhaaldelijk uitgesproken voor het (democra
tisch gelegitimeerd) opleggen van overheidsdwang, 
op het gebied van de inkomensvorming. 27 Net als 
Hardin neemt hij aan dat op zichzelf rationeel gedrag 
van individuen in het geval dat deze individuen el
kaars beslissingen niet kunnen beïnvloeden , niet leidt 
tot collectieve rationaliteit. Het 'prisoners dilemma' 
is hiervan een voorbeeld. Het streven naar een collec
tief welvaartsoptimum kan daarom leiden tot de 
noodzaak van aanvaarding van dwang. 
De opvattingen zoals naar voren gebracht door Har
din en Van den Doel krijgen enige ethische onder
bouwing vanuit de contracttheorie. Het is immers 
waarschijnlijk dat contractanten die de negatieve ~e
volgen van individuele beslissingen voor allen kennen 
maar hun eigen positie niet , zullen kiezen voor een 
oplossing die het gemeenschappelijk belang zoveel 
mogelijk dient . Zij zullen onder die omstandigheden 
een bepaalde mate van vrijheidsbeperking accepte
ren . Het lijkt echter aannemelijk dat de contractan
ten de vrijheidsbeperking zullen binden aan een aan
tal voorwaarden , zoals: 

• vrijheidsbeperking kan alleen geschieden door een 
democratisch gekozen orgaan dat kan rekenen op het 
vertrouwen van een grote meerderheid van de con
tractanten ; 
• de bewijslast voor de noodzaak van vrijheidsbe-

perkende maatregelen ligt bij de beperker; 
• de dwang om een democratisch vastgesteld doel te 
bereiken moet zo gering mogelijk worden gehouden. 

Onder deze omstandigheden, die veel lijken op de 
door Popper beschreven open maatschappij, kan be
perking van de persoonlijke vrijheid (met name de 
economische) die noodzakelijk is om gemeenschap
pelijke doelen te bereiken, goed verdedigd worden. 

De politieke theorie van het democratisch-socialisme 
De hierboven behandelde normen zijn globaal en on
volledig. Toch geven zij voor een aantal centrale pro
blemen (kernoorlog, rechtvaardigheid, geloofwaar
digheid en dergelijke) de meningen weer van belang
rijke politieke filosofen . Hoe verhouden deze uit
spraken zich nu tot de praktische politiek en tot de 
uitgangspunten van het democratisch-socialisme? 
Want het ging er toch om enig licht te brengen in het 
' vertroebelde mengsel van marxisme en liberaal-ge
zind opportunisme dat bij democratisch links door
gaat voor een politieke theorie' (Magee). 
Hiervoor werd gezegd dat normen in de eerste plaats 
opdrachten zijn voor handelen en zich moeten rich
ten op de eliminatie van concreet gevoelde misstan
den. 'Beperk ongeluk tot een minimum', is niet alleen 
maar een negatieve formulering van de utilitaristi
sche stelregel 'vergroot geluk tot het uiterste'. De op
dracht is duidelijker. We weten niet hoe we mensen 
gelukkig moeten maken, maar we kennen wel manie
ren om hun ongeluk te verminderen . Een dergelijke 
benadering leidt tot een voortdurende stroom van 
vragen om onmiddellijke actie om herkenbare vor
men van onrecht te verhelpen. Dit kan echter alleen 
worden bereikt in een open maatschappij die kritiek 
toelaat en waarin dwalingen kunnen worden voorko
men of rechtgezet. De opbouw van een betere wereld 
zal bij stukjes en beetjes verlopen. Het is onvermijde
lijk dat dit kan leiden tot een soort zig-zag-koers. De 
meningen over wat de belangrijkste misstanden zijn 
(werkloosheid, armoede, aantasting van het milieu) 
kunnen wisselen evenals de instrumenten om ze te
gen te gaan. 
Deze benadering verschilt principieel van de strikt 
planmatige en meer utopische waarbij eerst een uit
eindelijk politiek doel (de ideale staat) tenminste in 
grote trekken wordt bepaald. Het is vooral Popper 
geweest die grote bezwaren heeft gemaakt tegen 
iedere benadering van de politiek die begint met een 
blauwdruk en dan voortgaat met de verwezenlijking 
ervan. Zo zal iedere totale verandering onvermijde
lijk tegenstand ontmoeten en bij gebrek aan correc
tiemechanismen (open kritiek) uitlopen op een totali
tair systeem , vaak gevolgd door onderdrukking. Dit 
betekent niet dat de voorstanders van de open samen
leving en de stapsgewijze veranderingen geweld als 
politiek instrument principieel afkeuren . Popper zelf 
acht het gerechtvaardigd de democratie tegen min
der- en zelfs meerderheden, desnoods met geweld te 
verdedigen. Ook kan geweld nodig zijn om een dicta
tuur te vervangen. Stapsgewijze veranderingen tegen 
de gevestigde orde zijn in een totalitaire staat immers 
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niet mogelijk. Maar in een open en democratische sa
menleving zijn in het algemeen totale verandering en 
de daarbij behorende gewelddadige middelen , ratio
neel noch gerechtvaardigd. 
Deze opvattingen vinden we sterk terug in de manier 
van politiek bedrijven van het democratisch-socialis
me. De westerse democratieën mogen grote tekort
komingen hebben , de verbetering ervan dient te ge
schieden langs de parlementaire weg in een open 
maatschappij. Meer dan de opbouw van een radicaal 
andere maatschappij is de eliminatie van onrecht
vaardigheden, kortom de bestrijding van misstanden, 
steeds de strategie van het democratisch-socialisme 
geweest. Dit neemt niet weg dat in hun pogingen om 
de bestaande maatschappij te verbeteren SDAP en 
PvdA veel aandacht hebben besteed aan een planma
tige aanpak en vele en goede plannen hebben uitge
bracht. 2 Essentieel is echter dat, hoewel deze plan
nen nergens geheel zijn uitgevoerd, het democra
tisch-socialisme steeds een grote bereidheid heeft ge
toond voor het nemen van verantwoordelijkheid 
voor in haar ogen minder ideale deeloplossingen . 
Hieraan werden natuurlijk wel voorwaarden gesteld . 
In het algemeen was men het erover eens dat de steun 
van de socialisten voor een 'rechts' beleid alleen werd 
verleend als die steun daadwerkelijke invloed op dat 
beleid met zich mee bracht. Die invloed mocht ook 
'negatief' zijn: het aanwijsbaar voorkomen van erger 
werd uitdrukkelijk als een redelijk resultaat gezien. 
Een tweede voorwaarde was dat de korte termijn 
compromissen de verdere stappen niet in de weg 
mochten staan, maar uitdrukkelijk een perspectief 
moesten bieden op verbeteringen. Deze strategie 
waarin de bestrijding van duidelijk aanwijsbare mis
standen een belangrijke plaats inneemt, wordt het 
democratisch-socialisme vanuit radicaal-linkse hoek 
vaak ten onrechte verweten. De democratisch-socia
listische beweging kan wijzen op een indrukwekkend 
aantal verbeteringen in de levensomstandigheden 
van grote groepen mensen die zonder haar niet of la
ter waren gerealiseerd. 
Kortom, het democratisch-socialisme hoeft zich niet 
te schamen voor haar kleine stappen en flexibel be
leid. De voorkeur voor stapsgewijze veranderingen 
in een open maatschappij berust op een gezonde filo
sofische basis (Popper) en lijkt de meest rationele en 
minst gevaarlijke weg van politieke besluitvorming. 
De in de paragrafen over 'de norm als opdracht voor 
handelen' en 'vrijheid en vrijheidsbeperking' opge
stelde principes kunnen in deze strategie van het de
mocratisch-socialisme goeddeels worden terugge
vonden. Ook met betrekking tot de normen 'eerbied 
voor het leven' en 'rechtvaardigheid ' is er grote over
eenstemming tussen de hierboven beschreven princi
pes en de concrete programma's van de PvdA. Noch 
voor de aanval noch voor de verdediging is volgens 
het beginselprogramma het gebruik van nucleaire , 
biologische of chemische wapens zinvol of aanvaard
baar. De twee laatste verkiezingsprogramma's bevat
ten een principe-uitspraak over de denuclearisering 
van Nederland en Europa. Tegen de achtergrond van 
deze principiële afwijzing van gebruik en bezit van 
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kernwapens moet ook het standpunt over de afstoting 
van de bestaande kerntaken worden gezien. Het tij
delijk handhaven van enkele kerntaken kan immers 
acceptabel zijn als het past in een consequent op ver
mindering gericht beleid. Aan die voorwaarde lijkt 
het beleid van de PvdA te voldoen . 
In het beginselprogramma spreekt de PvdA zich uit 
voor een rechtvaardiger verdeling op wereldniveau 
waarbij de tegenstelling tussen economisch sterken 
en zwakken is opgeheven , tevens wordt grotere ge
lijkheid van inkomens en een eerlijker verdeling van 
vermogens bepleit. Verder wordt gewezen op de ge
wenste solidariteit met toekomstige generaties en het 
daarvoor noodzakelijke evenwicht tussen natuur en 
milieu. 
De uitwerking van dit beginselprogramma in de ver
kiezingsprogramma's en in feitelijk beleid laat er wei
nig twijfel over bestaan, dat van de drie grote partijen 
de PvdA zich het meest inzet voor een rechtvaardiger 
verdeling van kennis , macht en inkomen, nationaal 
en internationaal , ook in tijden van minder groei. In 
het algemeen bestaan er geen fundamentele verschil
len tussen de concrete punten uit het · beginselpro
gramma en de in het vorige hoofdstuk behandelde al
gemene ethische uitgangspunten . 

Concluderend kan dus worden gesteld dat er wel de
gelijk een politieke theorie bestaat achter het demo
cratisch-socialistisch handelen. Brokstukken van de
ze theorie kunnen worden teruggevonden bij ver
schillende politieke filosofen. In plaats van een 
blauwdruk te zijn voor de opbouw van een ideale 
staat is zij een aansporing om het menselijk lijden tot 
een minimum te beperken en de specifieke misstan
den op te sporen en weg te nemen , beginnend bij de 
ergste problemen en de grootste bedreigingen voor 
een leefbare toekomst. Die problemen kunnen het 
snelst worden gesignaleerd en het best aangepakt in 
een open maatschappij die kritiek toelaat en waarin 
dwalingen kunnen worden hersteld . De bedreigingen 
voor een leefbare toekomst kunnen worden afgeleid 
uit aannemelijk gemaakte prognoses die zulke ernsti
ge consequenties hebben dat de bewijslast niet meer 
ligt bij degene die de prognose doet , maar bij degene 
die haar wil negeren. Het is een praktische benade
ring, met weinig ideologische status misschien , maar 
een benadering die uit is op veranderingen ten gunste 
van de minst bedeelden en die dat doet op een wijze 
die - anders dan een gewelddadige revolutie - ratio
neel en humaan is . 

Noten 
1. Beginselprogramma PvdA . Amsterdam 1977. 
2. R. Nozick: Anarchy, State and Utopia. Basic Books, 

New York 1974, vgl. ook: Philosophical explanations. 
Harvard University Press , Cambridge Mass . 1981. 

3. Intermediair, 27 augustus 1982. 
4. Y. van Baarie , e.a.: 'De weg terug naar het politiek 

initiatief, SenD, mei 1982. 
5. B. Magee: Popper. Aula 1974. 
6. Zie noot 4 en tevens Th. J . van den Berg: 'Het drei-
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Oud en nieuw socialisme in Chili 

De stroom van publikaties over de gebeurtenissen in 
Chili tijdens de regering van president Salvador Al
lende (1970-1973) houdt , tien jaar na de gewelddadi
ge omverwerping ervan , nog gestaag aan . Onvermij
delijk 'pièce de résistance' in de analyses vormt tel
kens weer het aangeven van de oorzaken die ten 
grondslag hebben gelegen aan de uiteindelijke onder
gang van de 'Chileense weg naar het socialisme' , het 
historisch project waarmee een aantal linkse partijen, 
verenigd in de Unidad Popular, I staat en samenleving 
wilden veranderen. 
Afgezien van de waarde van enkele academische stu
dies over deze turbulente periode van de Chileense 
geschiedenis , moet bijzondere betekenis worden toe
gekend aan het debat dat in de loop der jaren in het 
linkse kamp is gevoerd ,2 omdat verwacht mag wor
den dat op basis hiervan correcties zijn aangebracht 
en perspectieven worden geboden voor de strijd te
gen de militaire dictatuur , die het land sedertdien in 
zijn greep houdt . 
Laten we de simplistische , al dan niet voor propagan
distisch gebruik bedoelde verklaringen achterwege 
(het imperialisme, de fascistische generaals en de dito 
bourgeoisie, het reformisme of juist het extremisme 
van sommige stromingen van de Unidad Popular) en 
overzien we het discussieveld , dan vallen enkele the
ma's op waarover de verschillen van mening aanzien
lijk lijken. Het betreft voornamelijk het beleid en de 
houding ten opzichte van de Christen-democratische 
Partij , de middengroeperingen, de strijdkrachten en 
de Verenigde Staten . Bij nader inzien kunnen de 
ogenschijnlijk ver uit elkaar liggende opvattingen 
over het gevoerde beleid veeleer worden terugge
bracht tot verscheidenheid in tactische inzichten , dan 
dat er sprake zou zijn van fundamentele onenigheid 
omtrent strategische uitgangspunten. Deze laatste 
berustten op de nog geruime tijd door een ieder ge
deelde inschatting van het politieke en economische 
realiteitsgehalte van het door Unidad Popular voor
gestane model van overgang naar het socialisme en de 
daarmee samenhangende globale beleidsimplicaties. 
De lezer van de betreffende analyses blijft uiteinde
lijk dan ook onthutst achter met het gevoel dat de ca
tastrofe van de staatsgreep vermeden had kunnen 
worden , wanneer de regering-Allende en de partijen 
van de Unidad Popular het - vooral in de relatie met 
de christen-democraten - iets handiger hadden aan
gepakt. 3 We zullen nog zien dat sommige beschou
wingen uit latere fasen dieper graven en daardoor, 
tenminste in intellectueel opzicht meer bevredigen. 
Gezien de aard van de aangeduide analyses over het 
mislukken van het 'Chileens experiment' door de be
langrijkste linkse leiders , is het niet verwonderlijk dat 

in de eerste jaren na de staatsgreep de inspanningen , 
behalve op de strijd voor het louter voortbestaan van 
elk der partijen en hun leden, voorshands gericht ble
ven op het vasthouden van het bondgenootschappe
lijk karakter van de Unidad Popular en het tot stand 
brengen van een breed anti-fascistisch of anti-dictato
riaal front, waarin een belangrijke plaats was toebe
dacht aan de christen-democraten. Hoewel vooral 
enkele sectoren van de Socialistische Partij zich van 
meet af aan krachtig tegen dit streven verzetten (van
wege de betrokkenheid van de Christen-democrati
sche Partij bij de coup, de aanvankelijke collaboratie 
met het nieuwe regime en de burgerlijke hegemonie 
binnen deze partij), zag de meerderheid van de lei
ders hierin het meest geëigende middel om het verzet 
te mobiliseren en te bundelen en de militaire junta 
nationaal en internationaal te isoleren. Lange tijd 
bleef men , langs deze lijn opererend, ten overstaan 
van de omvangrijke internationale solidariteitsbewe
ging hoopvolle berichten aankondigen over de al
lengs voortschrijdende vorderingen in het toenade
ringsproces en de, als gevolg daarvan , op handen 
zijnde onvermijdelijke val van het regime. 
Naarmate de vruchteloosheid van de gevolgde strate
gie van de anti-fascistische strijd , waarvan de Com
munistische Partij zich als de meest uitgesproken 
voorstander had opgeworpen , duidelijker werd en 
het regime zich wist te consolideren, nam niet alleen 
de solidariteitsbeweging in omvang en daadkracht af, 
maar raakten ook de linkse Chilenen zelf, hetzij als 
balling, hetzij als slachtoffer in eigen land, steeds 
meer vertwijfeld over de kansen op verandering ten 
goede. 
Voor de christen-democraten golden verschillende 
redenen om zich niet in een nauwe alliantie met de 
Unidad Popular te verbinden . Allereerst waren er 
nog vele open wonden door de vaak meedogenloze 
propagandaslag uit de laatste fase van de strijd vóór 
de coup. Met name partijleider en ex-president 
Eduardo Frei had uit deze periode zeer rancuneuze 
gevoelens ten opzichte van de linkse politici overge
houden. Daarnaast waren de partijen van de Unidad 
Popular zwaar gehavend uit de staatsgreep tevoor
schijn gekomen en stelden ze organisatorisch lange 
tijd nauwelijks iets voor. Maar bovenal bleef voor de 
partijleiding de overweging van kracht die haar ook 
had doen besluiten te blijven volharden in de con
frontatie met de regering-Allende, namelijk een 
diepgeworteld wantrouwen ten aanzien van de demo
cratische gezindheid van de partijen van de Unidad 
Popular, waarvan de meeste immers de marxistisch
leninistische ideologie hadden omhelsd. Te midden 
van een door de militaire junta tot in het extreme aan-
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gewakkerd anti-marxistisch klimaat, zou een zij aan 
zij optreden met deze groeperingen de eigen partij tot 
een wel bijzonder gemakkelijke prooi voor repressie 
hebben gemaakt (pas in 1977 wordt haar officieel ver
boden in enigerlei vorm politieke activiteiten te ont
plooien). 
De aanhoudende stagnatie op het politieke vlak , de 
ontmanteling en desintegratie van de maatschappelij
ke organisatie in het bijzonder van de vakbonden4, en 
de schijnbare successen van het economisch beleid 
van de monetaristische ministers en adviseurs (de 
'Chicago-boys') van de junta, liepen op den duur uit 
op grootscheepse desertie en rebellie van kader en 
gewone leden van de politieke partijen van de Uni
dad Popular tegen de gevestigde leiders, die op hun 
beurt vaak niet anders wisten te reageren dan met de 
beproefde methodes van het democratisch(bureau
cratisch)-centralisme: strakkere discipline , verdacht
makingen , uitstoting, en dergelijke. Dit alles leidde 
een kettingreactie in van afscheidingen binnen voor
namelijk de MAPU en de Socialistische Partij, welke 
een hoogtepunt bereikte in april 1979 met de uitsto
ting van de zgn. Altamirano-vleugel van de Socialisti
sche Partij (genoemd naar de in 1971 gekozen en tot 
dan in functie zijnde secretaris-generaal van de par
tij) door een groep rondom de vroegere minister van 
Buitenlandse Zaken , Clodomiro Almeyda. In feite 
werd hiermee ook de Unidad Popular ten grave ge
dragen. 

Revolutionair blok 
Deze schokkende gebeurtenjs vormt het kristallisa
tiepunt in een proces van herschikking van groeperin
gen dat voorlopig is uitgemond in de aftekenjng van 
twee duidelijk onderscheiden stromingen binnen 
Chileens links . 
De eerste wordt gevormd door het 'revolutionair 
blok' , bestaande uit de Communistische Partij, de 
Almeyda-fractie van de Socialistische Partij en de Be
weging van Revolutionair Links,5 die zich in ideolo
gisch en politiek opzicht laat leiden door de Moskou
se variant van de marxistisch-leninistische ortho
doxie . Deze partijen staan, in meerdere of mindere 
mate , een ondermijningsstrategie van de dictatuur 
voor, waarin de militaire dimensie van de strijd wordt 
benadrukt. Zij wijzen een pact met de christen-de
mocraten onder de gegeven omstandigheden van de 
hand, omdat daarbij de hegemonie door de burgerlij
ke krachten en niet door de arbeidersklasse zou wor
den gevoerd. 6 In het bijzonder waar het de Commu
nistische Partij betreft , lijken deze standpunten een 
opmerkelijke ommezwaai in te houden ten opzichte 
van de jarenlang gevolgde , hierboven aangegeven 
lijn. 7 Niettemin schijnt deze in de praktijk de concre
tisering van de weg van de gewapende opstand bij 
voorkeur over te laten aan de Beweging van Revolu
tionair Links en ziet ze voor zichzelf een duidelijker 
rol weggelegd in de hantering van de haar meer ver
trouwde strijdvormen van de sociale beweging (vak
bonden, studenten-, vrouwen- en culturele organisa
ties). Zij staat ook nog altijd minder onwelwillend te
genover de idee van een breed oppositiefront dan de 
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andere twee partners van het revolutionair blok, al 
weet ze zich daarvan bij voorbaat uitgesloten . Deze 
paradoxaal aandoende houding berust ongetwijfeld 
op de verwachting politieke winst te kunnen behalen 
bij de twee alternatieve opties voor de aflossing van 
de wacht. Dat wil zeggen, in geval van een geweldda
dige omverwerping van het regime kan zij zich reke
nen tot de op de voorgrond getreden ondermijnende 
krachten. Bij een geleideljjk proces van democrati
sche overgang daarentegen , kan zij zich volledig wij
den aan de uitbouw van invloed in de sociale bewe
ging, terwijl de dan regerende partijen aan sympathie 
bij de bevolking zullen inboeten, gezien de moeilijke 
taken waarvoor deze zich - vooral bij het te voeren 
sociaal en economisch beleid - gesteld zullen zien. 8 

De Almeyda-fractie van de Socialistische Partij be
schouwt een hechte coalitie met de Communistische 
Partij als de belangrijkste peiler van een oppositiebe
weging tegen de dictatuur. Zij houdt er een leninisti
sche (sommigen spreken van een stalinistische) par
tij-opvatting op na, waarbij ze zich beroept op uit
spraken van een partijcongres van 1967.9 Aangeno
men wordt dat, van de vele min of meer autonoom 
opererende sectoren van de oude Socialistische Par
tij , de Almeyda-volgelingen in Chili de grootste 
groep vormen. 10 Overigens bestaat volgens deze frac
tie de crisis van het Chileens socialisme slechts in de 
op hol geslagen fantasie van enkele onverantwoorde
lijke intellectuelen. 
De Beweging van Revolutionair Links verkeert als 
'Dritte im Bunde' thans in de merkwaardige positie 
schouder aan schouder te staan met de haar eertijds 
verketterende Communistische Partij. Meer dan ooit 
zjngt ze de lof van het Cubaanse model. 

Convergencia Socialista 
De tweede stroming die zich binnen het linkse politie
ke spectrum heeft geprofileerd , dient zich sedert on
geveer twee jaar aan onder de verzamelnaam Con
vergencia Socialista. Ze wil in eerste instantie een 
nieuwe politieke beweging zijn , die streeft naar ideo
logische en praktische vernieuwing van het Chileense 
partijstelsel. Naast politiek onafhankelijke personen 
en dissidenten uit andere partijen , betrekt zij het me
rendeel van haar leden uit de Altamirano-vleugel van 
de Socialistische Partij , de MAPU, de MAPU-OC en 
Christelijk Links . Desondanks beschouwen expo
nenten van de Convergencia Socialista 11 haar meer 
als een platform waarvan een dynamiserende en crea
tieve werking op Chileens links moet uitgaan , dan als 
een statische coalitie van bestaande politieke par
tijen . 
Hoewel de voornaamste impulsen voor haar ontstaan 
uitgingen van de diaspora van ballingen heeft ze in 
Chili snel vaste grond onder de voet gekregen , waar 
ze al min of meer (volgens sommigen voortijdig) is 
geïnstitutionaliseerd in de Groep voor de Convergen
cia Socialista met een permanent secretariaat. 
De Convergencia Socialista levert niet malse kritiek 
op de bestaande politieke partijen , waarbij ze noch 
de Christen-democratische Partij, noch de vroegere 
bondgenoten van de Unidad Popular, noch zichzelf 
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(dit is elk van de samenstellende delen) spaart. De 
christen-democraten verwijt ze een gebrek aan zelf
kritiek aangaande hun verantwoordelijkheid voor 
het aantreden van de dictatuur en de vanzelfspre
kendheid waarmee zij de marxistische partijen , an
ders dan als stoottroepen tegen Pinochet , van op her
stel van de democratie gerichte politieke verbanden 
meent te kunnen uitsluiten (bijvoorbeeld PRODEN 
en Multipartidaria).12 De partijen van het revolutio
naire blok zijn volgens de Convergencia Socialista in 
een oppervlakkige en au fond oneerlijke analyse van 
het eigen optreden blijven steken en lijden in wellicht 
nog ernstiger mate dan voorheen aan euvels als bu
reaucratisch leiderschap, secretarisme , het vasthou
den aan concepten als de voorhoede-partij en de dic
tatuur van het proletariaat, volgzaamheid ten opzich
te van c.q. rechtvaardiging van de buitenlandse poli
tiek van de Sowjet-Unie (Afghanistan , Polen) en de 
verheerlijking van het reëel bestaand socialisme. 
In de analyse van de nederlaag van de Unidad Popu
lar komt menig prominent lid van de Convergencia 
Socialista tot de conclusie dat de weg van het door de 
Unidad Popular gehanteerde model ten principale 
onbegaanbaar was. Enerzijds hanteerde de Unidad 
Popular een te mechanistisch beeld van de staat en 
overschatte zij het vermogen om met regeringsmaat
regelen de maatschappij ingrijpend en op korte ter
mijn te veranderen. Anderzijds was het model geba
seerd op de leidende rol van de arbeidersklasse , een 
concept dat de kracht van de middengroepen veron
achtzaamde en tevens vaak niet aansloot bij het po
litiek bewustzijn van de arbeiders . 13 Als gevolg daar
van wordt gepleit voor een type socialisme waarin 
concepten als democratie , pluralisme, autonomie van 
de sociale beweging ten opzichte van de politieke par
tijen en van de maatschappij ten opzichte van de 
staat , steeds opnieuw worden geijkt . Het streven is 
ook gericht op een socialistische beweging waarvan 
marxisten , anderssoortige socialisten en christenen 
op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen en 
die tot een geloofwaardig alternatief zou kunnen uit
groeien voor de Christen-democratische Partij ener
zijds , en orthodox links anderzijds. 14 

Het is moeilijk te beoordelen welke weerklank de 
ideeën van de Convergencia Socialista bij de Chileen
se bevolking inmiddels hebben gekregen . In de Chi
leense geschiedenis zijn eerdere pogingen om het po
litieke vacuüm tussen christen-democraten en mar
xisten-leninisten in te vullen niet erg succesvol ge
weest. Wellicht hebben tien jaar dictatuur de ontvan
kelijkheid van het Chileense volk voor de doorbraak
gedachte van de Convergencia Socialista sterk bevor
derd . Deze zal echter in de praktijk van alledag moe
ten aantonen dat het om iets anders gaat dan de nieu
we kleren van de keizer . 

Noten 
1. De Unidad Popular was een coalitie van zes politieke 

partijen , die de kandidatuur van Al/ende in 1970 hadden 
ondersteund . Het voornaamste gewicht ervan werd ge
vormd door de elkaar electoraal ongeveer in evenwicht 
houdende Communistische Partij (PC) en de Socialisti-

sche Partij (PS) . Deze werden geflankeerd door de Ra
dicale Partij (PR) , 's lands oudste politieke partij , die 
haar aanhang vooral uit de middengroepen betrok , de 
MAP U , een afsplitsing van de Christen-democratische 
Partij, en twee kleine sociaal-democratische groeperin
gen . In 1971 voegde zich een andere groep uit de Chris
ten-democratische Partij , Christelijk Links (IC), bij de 
Unidad Popular. Van de MAPU scheidde zich in 1973 
een groepering af, die zich als MAPU-OC (ook wel : 
MOC) eveneens tot de gelederen van de Unidad Popu
lar schaarde. 

2. Ook bij de tegenstanders heeft een aantal hoofdper
sonen zich in geschrifte voor zijn daden trachten te ver
antwoorden . Niet alleen bij Pinochet, maar ook bij
voorbeeld in de memoires van Nixon en Kissinger vallen 
daarbij de overwegende banaliteit van de analyses en de 
krampachtige pogingen tot zelfrechtvaardiging op. 

3. Julio Faundez: 'The defeat of polities: Chile under 
Allende' , in : Boletin de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe, nr. 28, junio de 1980, p. 69 . 

4. Dit geldt vooral voor de eerste periode van de dicta
tuur. Ook de nieuwe arbeidswetgeving uit 1979 laat 
vakbonden weinig ruimte. Desondanks is er sprake van 
toenemende bundeling van krachten , onder meer tot 
uitdrukking komend in de in mei 1983 opgerichte CNT, 
die de nationale protestdag van 14 juni jongstleden 
coördineerde . 

5. De Beweging van Revolutionair Links (MIR) ont
stond in 1965 uit een samengaan van voornamelijk 
trotzkistische groepen en segmenten van andere par
tijen . Vanaf haar eerste optreden gericht op de verove
ring van de macht door de gewapende strijd , verklaarde 
zij zich tegen de vorming van de Unidad Popular. Des
ondanks besloot zij tot een tactische, kritische onder
steuning van de Unidad Popular 'teneinde de klasse
vijand en het imperialisme niet in de kaart te spelen' . 
Zij werd vanwege haar radicale methodes van volksmo
bilisatie en gewapende propaganda door de Communis
tische Partij hevig verguisd en kreeg van deze een zware 
verantwoordelijkheid toegeschreven voor de fatale 
afloop van de regering-Allende . 

6. Voor een beknopte standpuntbepaling van de ver
schillende politieke partijen , zie de Reader: Für Chiles 
Freiheil, Por la Libertad de Chile, 24-26 juni 1983 in 
Münster, Kongress gegen Mililärdiktatur und Imperialis
mus in Chile und Lateinamerika pp. 146-171. 

7. De legitimering van de gewapende strijd werd in sep
tember 1980 uitgesproken door de in Moskou in balling
schap wonende secretaris-generaal van de Communisti
sche Partij , Luis Corvalan. Volgens sommige waarne
mers handelde deze daarmee overeenkomstig de kort 
tevoren uitgezette lijn van de Russische Academie van 
Wetenschappen ten aanzien van de Latijns-amerikaan
se communistische partijen (met uitzondering van de 
partijen in landen die van economisch belang zijn voor 
de Sowjet-Unie, zoals Argçntinië), zie: Mauricio Ro
jas: 'Chile: el nacimiento de una nueva izquierda', in: 
ALAI, 10 juni 1983. 

8. Sergio Spoerer: 'Chile , democracia y socialismo: exi
gencias de una opci6n estratégica', in : Plu ral, Revista 
del Instituto para el Nuevo Chile, abril-julio de 1983, 
nr . 1, pp 93-94. 

9. De Socialistische Partij van Chili werd opgericht in 
1933 door onder andere Salvador Allende als alternatief 
voor de sterk op Moskou gerichte Communistische Par
tij van Chili . Zich marxistisch noemend , kenmerkte ze 
zich door grote verscheidenheid binnen haar geledingen 
en veelvuldige afsplitsingen gedurende de jaren veertig 
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Tussen revolutie en hervorming; mogelijkheden 
en grenzen van de hervormingspolitiek van de 
regering-Attlee (1945-1951). Deel I 

Het socialistisch reformisme - de theorie en praktijk 
van het democratisch-socialisme - kent een veelheid 
aan problemen. Enerzijds gaat het om vragen als: hoe 
valt binnen het kapitalisme de maatschappij in socialis
tische zin te hervormen, is er wel een overgang naar het 
socialisme mogelijk, wat zijn eigenlijk socialistische 
hervormingen, zijn die definitief of kunnen ze ook in 
hun tegendeel verkeren, zijn er specifieke instrumen
ten voor socialistisch hervormingsbeleid (staatsinter
ventie, onteigening, en dergelijke) of gaat het meer om 
de intentie en effecten van zo'n politiek? Enzovoorts. 
In een land als Nederland, waar de sociaal-democratie 
met een permanente minderheidspositie te kampen 
heeft, luiden de vragen meer als volgt: hoe breed is de 
marge voor maatschappijverandering in een democra
tie, waar liggen de grenzen waarbinnen democratisch
socialisten nog geloofwaardig regeermacht kunnen 
uitoefenen, waar liggen de weerstanden tegen de ver
anderingen die men wil doorvoeren - in de maat
schappij, in de bureaucratie, in het buitenland, bij de 
politieke tegenstanders c. q. coalitiepartners - en in 
welke mate zijn die weerstanden te overwinnen? Ed 
van Thijn heeft over deze tweede reeks vragen in de 
WBS-publikatie De kleine stappen van het kabinet
Den Uyl (Deventer, 1978) een boeiend, tamelijkfun
damenteel stuk geschreven, dat overigens in de partij te 
weinig sporen lijkt te hebben getrokken. 
Steeds is in de geschiedenis de aandacht van Neder
landse socialisten ook uitgegaan naar de ervaringen en 
het voorbeeld van socialisten in andere Europese lan
den. Hoe is het de Zweedse sociaal-democraten bij
voorbeeld gelukt om zich als de 'natuurlijke regerings
partij' op te werpen, die gedurende een lange periode 
de ontwikkelingen in het land maatgevend heeft kun
nen beïnvloeden? Hoe slaagde de Duitse SPD erin een 
nieuwe Ostpolitik tegen grote weerstanden in binnen
en buitenland in vorm te geven? En zullen de Franse 
socialisten de omstandigheden zo naar hun hand we
ten te zetten dat hun hervormingspolitiek succes heeft 
en beklijft? 
Maar het eerste grote voorbeeld was toch wel de Britse 
Labour Party die in 1945 een klinkende verkiezings
overwinning behaalde en zich gesteund door een grote 
meerderheid in het parlement zette aan een veelomvat
tend programma ven maatschappelijke hervormin
gen. Het programmu werd grotendeels uitgevoerd en 
Engeland werd daardoor inderdaad een ander land, 
zij het niet fundamenteel anders. Bovendien werd het 
de Britse socialisten niet gegund hun politiek op lange
re termijn voort te zetten: in 1951 moesten ze, na een 
krappe verkiezingsnederlaag, het veld ruimen voor de 
Conservatieven. 
Omdat de geschiedenis van dit eerste grote experiment 
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in socialistisch reformisme nog steeds veel lessen te bie
den heeft aan een Nederlandse sociaal-democratische 
partij vier decennia later, publiceren wij hieronder de 
(enigszins bewerkte) inaugurele rede waarmee Jürgen 
Hess op 21 januari jongstleden hoogleraar in de nieuw
ste geschiedenis werd aan de Vrije Universiteit Amster
dam. Vanwege de lengte drukken we, bij wijze van uit
zondering, een tweede deel in het komende nummer 
(september) af. 

'We are out to build a new society, a society of peace, 
freedom and social justice. ' 1 Deze zin uit een redevoe
ring van Attlee uit de herfst van 1945, enkele maanden 
na de verrassende verkiezingsoverwinning van de La
bour Party in juli 1945, op basis waarvan in Engeland 
voor de eerste maal een socialistische regering werd 
gevormd , die over een meerderheid in het parlement 
beschikte , geeft blijk van de euforische stemming van 
vernieuwing die aan het einde van de Tweede We
reldoorlog velen , in Engeland en daarbuiten , beziel
de. Vele conservatieve tijdgenoten lieten echter een 
heel wat sceptischer geluid horen . Zo noteerde de be
kende Nederlandse liberaal Ernst Heldring op 27 juli 
1945 in zijn dagboek : 'Het grote nieuws van gisteren is 
de eclatante overwinning van Labour bij de Engelse 
verkiezingen. waarmede het socialisme over de gehele 
wereld een geweldige impuls krijgt. We gaan zware tij
den tegemoet.'2 
'A new society' of 'zware tijden '; dezelfde politiek
maatschappelijke ontwikkeling gezien vanuit de ver
schillende perspectieven van twee tijdgenoten . Bei
den kregen zij gelijk , maar slechts ten dele , en niet 
zoals zij het bedoeld hadden. Hoewel de Engelse 
naoorlogse maatschappij ontegenzeglijk een nieuwe 
maatschappij werd , bleef het een 'antagonistische 
klassenmaatschappij' ,3 die vele elementen van conti
nuïteit in zich droeg. Attlees belofte van volledige 
vernieuwing kon niet worden ingelost . En de zware 
tijden bleven ook niet uit . Waren deze het resultaat 
van de politiek die de regering-Attlee gedurende de 
jaren 1945 tot 1951 voerde? Met het oog op de sinds 
de jaren zestig regelmatig geuite klachten over de el
lende van de Britse economische en maatschappelij
ke verhoudingen dringt de vraag zich op naar de oor
sprong van deze ellende. 'Wh at went wrong?' is de 
steeds terugkerende vraag in de huidige Britse zelf
analyse. 4 Ook hierop moet acht worden geslagen bij 
een beschouwing van de Engelse regering in de eerste 
naoorlogse jaren. 
In deze studie heb ik mij echter een beperkter doel 
gesteld . Met de regering-Attlee als voorbeeld wil ik 
enkele problemen van een verregaande hervormings
politiek in een democratische , geïndustrialiseerde sa-
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menieving in het midden van de twintigste eeuw be
handelen. Dit onderwerp heeft ook actuele implica
ties . Heden ten dage vragen kritische stemmen of het 
'nieuwe Frankrijk' van Mitterrand geen illusie is. 5 

Het Franse experiment van nu vertoont , ondanks de 
talloze verschillen , vele overeenkomsten met de her
vormingspolitiek van de naoorlogse Britse Labour
regering, zoals bij voorbeeld de omvangrijke natio
nalisatiepolitiek . 
Welk voorbeeld ook gekozen wordt , het Britse van 
1945, het Franse van 1981 , of, hoewel de voorwaar
den hier weer heel anders zijn , het Westduitse van de 
regering-Brandt/Scheel van 1969 of het Nederlandse 
van de kabinetten-Drees of -Den Uyl, in alle gevallen 
spitst de vraag zich toe op de mogelijkheden en de 
grenzen van een progressieve hervormingspolitiek . 6 

Deze vraag kan vanuit een aantal deelvragen worden 
benaderd. Welke waren de ideologische veronder
stellingen bij de hervormingen , zowel in het alge
meen als met betrekking tot de specifieke hervor
mingsplannen? Waaruit bestonden de materiële om
standigheden , die de hervormingen op gang brach
ten , danwel noodzakelijk deden lijken? Onder welke 
voorwaarden lukte het de noodzakelijke mate van 
consensus voor de hervormingen tot stand te brengen 
en waar lagen de grenzen van deze consensus? Met 
welke institutionele èn persoonlijke omstandigheden 
moeten wij rekening houden? Welke rol hebben so
ciale en economische factoren gespeeld? Was er spra
ke van externe invloeden? En ten slotte , welke pro
blemen hebben de hervormingen op hun beurt weer 
opgeroepen en welke repercussies hadden deze voor 
de oorspronkelijke plannen? Deze opsomming is ver
re van volledig , maar ik zal er hier mee volstaan . 
Er zijn goede redenen om op dit complex van vragen 
in te gaan aan de hand van het Engelse voorbeeld. 
Het betreft hier immers een geheel uit socialisten be
staande regering, die geen rekening hoefde te houden 
met mogelijk weerspannige coalitiepartners . 7 Boven
dien is de bronnensituatie bijzonder gunstig. Sinds 
begin '82 staan de bronnen die betrekking hebben op 
de politiek van de regering-Attlee bijna volledig ter 
beschikking, terwijl ook de persoonlijke archieven 
van de betrokkenen in steeds grotere mate toeganke
lijk zijn. Tot op heden heb ik nog niet alle beschikba
re bronnen kunnen verzamelen. Het materiaal waar
op ik mij baseer , afkomstig onder andere uit de ar
chieven van de Labour Partij, het Trade Union Con
gress (de Britse vakcentrale) , en het Public Record 
Office (het staatsarchief) , 8 is desondanks voldoende 
om , met inachtneming van de steeds toenemende se
cundaire literatuur , 9 het onderwerp te analyseren , 
eerdere interpretaties te toetsen en vragen op te wer
pen die ons verder kunnen voeren . 
Rest mij nog een opmerking vooraf. De fragmentatie 
van het geschiedbedrijf heeft tot de situatie geleid die 
Harold T. Parker in het in 1980 verschenen Hand
book of Historical Studies als volgt omschreef: 'Histo
rical investigation seems to have disintegrated into 
anarchy.' \0 Gegeven de huidige overvloed aan bena
deringen , probleemstellingen en methoden is deze 
constatering zeker gerechtvaardigd. De methodische 

verscheidenheid en de tot nu toe onbegrensd lijkende 
toename van kennisbelangen brachten ons zowel een 
verrijking als een versplintering. Voor de buiten
staander is het verwarrend en wellicht ook ontmoedi
gend, keer op keer te moeten constateren dat het his
torisch onderzoek door interne differentiatie en me
thodische verdieping steeds vaker niet-historici bui
ten sluit . Het gevolg hiervan is dat historici op den 
duur nog slechts onderling communiceren. Parker 
maakt ons echter ook opmerkzaam op een nieuwe 
tendens tot herintegratie , waarbij onderzoeksresulta
ten op een complexer niveau met elkaar in verband 
worden gebracht. Dit leidt niet vanzelf tot een grote
re toegankelijkheid. De geschiedenis gaat ons echter 
allen aan en de historicus dient zich niet alleen te rich
ten tot de kring van vakgenoten , maar ook tot hen die 
daar buiten staan. 

Vreedzame verandering 
Hiervoor heb ik bewust over progressieve hervor
ming in algemene zin gesproken. Het begrip progres
siviteit heeft , als zoveel andere politieke begrippen, 
geleden onder een verlies aan inhoud, doordat ver
schillende politieke bewegingen het alleenrecht op 
het gebruik ervan opgeëist hebben. Ik omschrijf pro
gressiviteit hier kortweg als: gericht op vooruitgang. 
Na de ervaringen van deze eeuw, waarin het vanzelf
sprekende negentiende-eeuwse geloof in de vooruit
gang verloren is gegaan , ligt het voor de hand te vra
gen wat wij onder vooruitgang moeten verstaan en of 
vooruitgang - hetzij op korte , middellange of lange 
termijn - eigenlijk wel te bereiken is via de weg van 
gestuurde politieke verandering. Op deze vragen zal 
ieder zijn antwoord moeten zoeken . l t Toen Attlee in 
oktober 1945 het voornemen uitsprak 'to build a new 
society, a society of peace , freedom and social justi
ce' , wisten zowel hijzelf als zijn toehoorders dat deze 
maatschappij vooruitgang zou betekenen. 
Met betrekking tot de Britse maatschappelijke ont
wikkeling van de jaren d!!rtig is enkele jaren geleden 
een interessante poging gedaan tot differentiatie van 
de heersende opinie over de diepe sociale nood van 
het toenmalige Groot-Brittannië , die bepaald wordt 
door het beeld van een permanente, massale werk
loosheid en hongertochten. 12 

Het is zeker gerechtvaardigd erop te wijzen dat 
Groot-Brittannië voor de Tweede Wereldoorlog een 
complex geheel van sociale en economische omstan
digheden vertoonde en dat maar één zijde van de me
daille bestond uit nood en ellende, die zijde namelijk 
die de regionale noodgebieden liet zien, waar de 
oude, grote industrie in een diepe crisis verkeerde. 
Maar er mag niet uit het oog worden verloren dat 
Groot-Brittannië toen in hoge mate behoefte had aan 
sociale vooruitgang. Uit dit inzicht, dat in brede kring 
gedeeld werd , ook door de conservatieven, groeide 
de sociale concensus van de Tweede Wereldoorlog, 
waarvan het Beveridge-rapport uit 1942, met zijn 
voorstellen voor een nieuwe sociale wetgeving, het 
symbool werd . 13 

Bij een nadere beschouwing blijkt wel dat de Labour 
Party een grotere inzet aan de dag legde dan de Con-
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servatieven om de tijdens de oorlog schijnbaar alge
meen geaccepteerde sociale eisen ook daadwerkelijk 
te verwezenlijken. 14 Vooral hieraan dankte de partij 
de populariteitsstijging gedurende de oorlogsjaren . 
Labour presenteerde zichzelf als de partij van de 
nieuwe maatschappij, terwijl zij de Conservatieven , 
die immers gedurende achttien van de eenentwintig 
jaren tussen de wereldoorlogen de koers van de Brit
se politiek bepaald hadden , de verantwoordelijkheid 
toeschoof voor de oude wereld vol ellende en politie
ke tekortkomingen , met inbegriE van het falen tegen
over de fascistische dictaturen. 5 

Labour stelde zich niet alleen sociale vooruitgang in 
een wereld zonder oorlog ten doel , Labour be
schouwde zichzelf als een socialistische partij en pre
senteerde zich ook als zodanig. In bet verkiezingspro
gramma van 1945, dat met een bewuste toespeling op 
de toekomst de titel Let Us Face the Future meekreeg , 
schreef men: ' The Labour Party is a Socialist Party, 
and proud of it. lts ultimate purpose at home is the 
establishment of the Socialist Common wealth of Great 
Britain. 16 Interessant is de volgorde van de kenmer
ken die aan deze 'Socialist Commonwealth ' toege
schreven worden , namelijk: '{ree, democratic, effi
cient , progressive , public-spirited , its material re
sources organized in the service of the British peo
ple' . Dat 'free' en 'democratic' aan het begin van deze 
lijst staan, valt ook daarom bijzonder op omdat zelfs 
vandaag nog in sommige kringen beweerd wordt dat 
vrijheid en socialisme niet samen kunnen gaan. Ook 
toen was er alle aanleiding dergelijke aantijgingen te
gen te spreken. 17 Dat uitgerekend een kenmerk als 
'efficiënt' al op de derde plaats genoemd wordt , 
vraagt om nadere toelichting. Met grote regelmaat 
stuiten wij in Labour-toespraken en -geschriften op 
het begrip 'efficiency' , waaraan een grote waarde toe
gekend werd, onder andere als uitvloeisel van de Fa
bian-traditie. Dit gebeurde vooral wanneer Labour, 
uiteraard met de nodige propagandistische overdrij
ving, zich erop beroemde dat de partij 'stands for or
der as against tbe chaos' .18 Vanwege andere , zeer 
voor de hand liggende associaties , wil ik er met na
druk op wijzen dat men onder 'order' verstond 'posi
tive constructive progress' in tegenstelling tot de 
'chaos of economic do-as-tbey-please anarchy' . Tij
dens de verkiezingscampagne werd beloofd dat de 
economische chaos onder een Labour-regering plaats 
zou maken voor economische efficiency. Deze effi
ciency, waarvan de gehele gemeenschap de vruchten 
zou plukken, zou voortkomen uit een planning door 
de staat. Dit idealistische appèl , dat gericht werd tot 
de gehele natie , vond niet alleen weerklank in de ver
kiezingsdistricten waarin arbeiders het grootste ge
deelte van de bevolking vormden. Karakteristiek 
voor de verkiezing van 1945 is de brede sociale aan
trekkingskracht van de Labour Party , die overigens 
ook gepaard ging met een opvallende sociale ver
schuiving in de samenstelling van de Lagerbuisfractie 
en een volgende stap markeerde op de weg van een 
pure arbeiderspartij naar een progressieve volkspar
tij , die ook brede delen van de middenklassen omvat
te .19 Een curieuze illustratie hiervan is de vorming 
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van '1944 Association ', een vereniging van Labour
gezinde industriëlen .2o Dit feit wijst op de door La
bour gepropageerde mentaliteit van vreedzame en 
coöperatieve verandering. 
Dezelfde mentaliteit sprak ook uit de afwijzing van alle 
revolutionaire experimenten . Hoewel de vertegen
woordigers van de linkervleugel , zoals de bekende 
politicoloog van de 'London School of Economics' 
Harold Laski, soms spraken van een 'revolution by 
consent' ,21 is de volgende zin uit het verkiezingspro
gramma karakteristieker voor de naoorlogse Labour 
Party: 'But Socialism cannot come overnight, as the 
product of a week-end revolution. '22 Bij dit verband 
tussen week-end en revolutie dacht men overigens 
niet aan ons lange week-end , dat al op vrijdagmiddag 
begint. 

Kenmerken van Labours traditie 
Het niet-revolutionaire karakter van de Britse arbei
dersbeweging was bet resultaat van een lang en over
wegend vreedzaam proces. 23 Haar ontstaansgeschie
denis kent ook perioden van scherpe conflicten : het 
optreden van de Chartisten in de late jaren dertig en 
veertig van de vorige eeuw, en de vele arbeidsconflic
ten die uitgevochten werden vlak voor en na de Eer
ste Wereldoorlog tot en met de algemene staking van 
1926. De Britse staat had echter sinds de kiesrecht
hervorming van 1832 regelmatig bewezen tot veran
deringen in staat te zijn. Mede hierdoor vormen de 
inspanningen om geleidelijke en vreedzame verande
ringen te bewerkstelligen een dominant thema in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de Engelse arbeiders
beweging. Marxistische ideeën vonden slechts gerin
ge weerklank. 24 Drie factoren bepaalden in hoge ma
te de ontwikkeling. 25 Allereerst de denkbeelden van 
coöperatieve zelfhulp , die onder andere voortbouw
den op de inzichten van Robert Owen. Ten tweede de 
uit een lange traditie van vakbondsorganisatie ge
groeide praktijk van collectieve onderhandelingen , 
die bewust buiten de sfeer van staat en wetgeving ge
houden werden. Als derde moet gewezen worden op 
het door de burgerlijke theoretici van de 'Pabian So
ciety' ontwikkelde concept van permanente , evolu
tionaire hervormingspolitiek langs parlementaire 
weg. Marxistisch georiënteerde critici hebben dit 
ideeëncomplex en de daarmee verbonden praktijk 
wel gekarakteriseerd als 'labourism' en 'class-colla
boration ' . 26 Tot in de jaren zeventig heeft deze kri
tiek geen zichtbare invloed gehad op de opstelling 
van de Labour Party als geheel. Overigens is de La
bour Party vanwege de vele invloeden die sedert de 
definitieve oprichting in 1906 op haar ingewerkt heb
ben nimmer een eenheid geweest. Terecht heeft men 
de partij steeds opnieuw aangeduid als de 'Labour 
coalition', een coalitie waarin - in tegenstelling tot 
de arbeiderspartijen op het continent - de vakbon
den bij voortduring een centrale rol speelden. 
Ook christelijke ideeën oefenden een veel belangrij
ker invloed uit op de ontwikkeling van de Britse ar
beidersbeweging dan men in het algemeen beseft. 
Kenmerkend voor de bijzondere positie van het ne
gentiende-eeuwse Engelse protestantisme is , dat het 
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zich - in tegenstelling tot het continent en met name 
Duitsland - niet volledig vervreemdde van de tot 
ontwikkeling komende arbeidersbeweging. Diverse 
non-conformistische groeperingen droegen bij aan de 
vorming van een groot aantal van de leiders van de 
arbeidersbeweging. In haar traditie valt, naast andere 
factoren, de invloed van het negentiende-eeuwse 
'Christian Socialism' aan te wijzen. 27 Peiling karakte
riseerde de negenentwintig in 1906 gekozen Labour
Lagerhuisleden dan ook aldus: ' Many of them were 
under a vague Socialist influence, but only one or two 
were M arxists. Most of them claimed to be devoutly re
ligious - nearly all being some sort of Methodist, or 
Congregationalist. '28 

Toespelingen op het belang van christelijke invloe
den ontbreken ook tot op heden niet, zelfs niet bij 
niet-gelovige partijvertegenwoordigers als Attlee29 of 
Tony Benn30 . 
Nog verder ging een actief christen als Stafford 
Cripps, die gedurende de jaren dertig een der leiders 
van de linkervleugel was en na 1945 als minister van 
Handel en vanaf 1947 van Financiën een centrale 
plaats innam in de regering-Attlee. Uitgerekend tij
dens een redevoering voor vakbondvertegenwoordi
gers onderstreepte hij in september 1945: 'I have my
self always regarded Soeialism and Christianity as sy
nonymous.' Hij voegde daaraan toe: 'And I am con
vinced that all we are seeking to do by way of organiza
tion and planning must be earried out - if we are to 
sueeeed - in the light and under the guidance of our 
Socialist and Christian principles. '31 Zijn gelijktijdig 
appèl aan 'the spirit of Christian devotion and Socialist 
determinaJion' was weliswaar voor de Labour-leiding 
als geheel net zo min vanzelfsprekend als de intensi
teit van zijn christelijke overtuiging, maar het valt 
niet te ontkennen dat de wijze waarop de Britse ar
beidersbeweging opkwam voor vrijheid, gelijkheid 
en broederschap, ook in sterke mate inspiratie heeft 
geput uit het christendom. 32 

Socialistische oriëntatie 
Het economisch programma van de Labour Party, 
dat sinds de formulering van het partijprogramma 
van 1918 getuigde van een ondubbelzinnige socialisti
sche oriëntatie, was gericht op de reorganisatie van 
de nationale industrie, op basis van het gemeenschap
pelijk bezit van de produktiemiddelen. Zonder op de 
details van de programmatische ontwikkeling in te 
gaan, wil ik hier alleen vermelden dat de regering
Attlee in tweeërlei opzicht een erfenis van de jaren 
dertig was. De koers van deze regering werd zowel 
bepaald door de generatie Labour-leiders uit het laat
ste decennium voor de oorlog als door het na de split
sing van 1931 ontwikkelde hervormingsprogramma. 
Dit programma droeg enerzijds de sporen van de eco
nomische crisis, anderzijds van de intellectuele in
vloeden van deze periode, 33 onder andere van het op
timisme met betrekking tot planning dat, ook inter
nationaal gezien, de toenmalige sociaal-democratie 
in zijn greep kreeg. 34 De Tweede Wereldoorlog was, 
afgezien van de van buiten komende invloed van het 
Beveridge-plan, voor de ontwikkeling van het pro-

gramma weinig vruchtbaar. Er vonden weliswaar uit
voerige debatten plaats, maar het resultaat hiervan 
was eerder een concretisering van de eerder gestelde 
doelen dan een herformulering ervan. 35 Toch moeten 
we nog even stilstaan bij de oorlog. 36 De 'war-time 
consensus' is al eerder genoemd. Verder betekende 
de verandering van het binnenlandse klimaat, dat een 
Labour-verkiezingsoverwinning voor het eerst tot de 
mogelijkheden ging behoren. Bovendien raakte de 
Labour-leiding door haar succesvolle deelname aan 
de in 1940 geformeerde Churehill/Attlee-coalitie ver
trouwd met het regeringsapparaat. Ten vierde lever
de de totale economische mobilisatie tijdens de oor
log Labour het voorbeeld van de daadkrachtige ma
nier, waarop de staat de economie kon controleren en 
'plannen'. 
De perspectieven bleven echter gematigd. Zo schreef 
Attlee in 1944 aan Harold Laski: 'Whether the post
war govemment is Conservative or Labour it will ine
vitably have to work in a mixed economy. If it is a La
bour govemment it will be a mixed economy develo
ping towards Socialism. If a Conservative government 
it will be an economy seeking to retain as much as pos
sible of private enterprise. But both governments will 
have to work with the world and the country as it exists. 
There are limits to the extent to whieh the cloek can be 
put forward or back. '37 
Om deze 'limits' voor de regering-Attlee in kaart te 
brengen, zal ik in het hiernavolgende op twee aspec
ten van de hervormingspolitiek ingaan: de nationali
satiepolitiek en de kwestie van de industriële demo
cratie. Alvorens dat te doen wil ik het bekende feit 
onderstrepen dat de regering-Attlee een zeer pro
duktieve regering was. Niet alleen historici bevesti
gen dit,38 maar ook een felle criticus van de naoorlog
se ontwikkelingen van zijn eigen partij als Tony Benn 
onderstreept dat de regering-Attlee, binnen het ka
der van haar mogelijkheden, een 'real social revolu
tion' tot stand heeft gebracht. 39 Ook van conservatie
ve zijde wordt de regering-Attlee geprezen: volgens 
Harold MacMillan was deze regering' one of the most 
able governments of modem times'.40 De welvaarts
staat kwam tot stand, met zijn eindelijk tot een een
heid gebrachte sociale verzekeringssysteem en de Na
tional Health Service. 41 Ongeveer twintig procent 
van de Britse industrie werd genationaliseerd. Ver
der valt te wijzen op talrijke andere successen, waar
onder de succesvolle dekolonisatie van het Indische 
subcontinent. De Labour-leiding meende in 1950 dan 
ook dat er, gezien de vooroorlogse situatie en na de 
uiterst moeilijke economische startpositie van Groot
Brittannië na de Tweede Wereldoorlog, alle reden 
was zichzelf op de borst te kloppen. 
De hoge dunk die men van zichzelf had, werd echter 
slechts gedeeltelijk door de kiezers gedeeld. Dezen 
karakteriseerden de jaren na '45 als de 'age of austeri
ty', 'de jaren van soberheid', jaren die gekenmerkt 
werden door energietekorten en rantsoenering . 'Shi
ver with Shinwell, starve with Strachey' luidde de slo
gan, nadat in 1946 de minister van Voedselvoorzie
ning Straehey het brood op de bon deed - iets dat 
zelfs tijdens de oorlog nooit was gebeurd - en in 1947 
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een kolencrisis uitbrak, waarvoor de mInIster van 
Energie Shinwell verantwoordelijk werd gesteld. De 
verwijzing naar het overal ter wereld optredende 
voedseltekort en de strenge winter overtuigde slechts 
ten dele. Nog meer economische crises volgden, zoals 
de convertibiliteitscrisis in de zomer van 1947 en de 
crisis rond de devaluatie twee jaar later. De regering 
bleef telkens de situatie meester, doch alleen onder 
grote krachtinspanning en ten koste van zelfvertrou
wen en populariteit. 42 

Na de verkiezingen van februari 1950, die de Labour 
Party nog slechts een krappe meerderheid van zes ze
tels opleverden , behaalden de conservatieven bij de 
nieuwe verkiezingen in de herfst van 1951 de over
winning met een meerderheid van zeventien zetels. 
Dit ondanks het feit dat Labour met 48,8 procent 
tweehonderdduizend stemmen méér kreeg dan de 
conservatieven, die 48 procent behaalden. De con
servatieve overwinning werd veroorzaakt door de 
eigenaardigheden van het Britse kiessysteem .43 Zo
wel met betrekking tot de verkiezingsuitslag als tot de 
daden van de regering deed zich het tegenstrijdige 
verschijnsel voor dat Labour zowel winnaar als ver
liezer was . 

De nationalisatie van de staalindustrie 
Wat de veranderingen in de sociaal-economische 
structuur betreft, waaraan in het kader van de hervor
mingspolitiek een centrale plaats toegedacht was , 
werden, geheel volgens het programma, de Bank of 
England, de kolenmijnen, de spoorwegen, het weg
vervoer , de gas- en elektriciteitsbedrijven, enkele 
kleinere bedrijfstakken als de luchtvaart en uiteinde
lijk ook de ijzer- en staalindustrie genationaliseerd. 
Zelfs indien de conservatieven na 1951 de nationali
satie van de ijzer- en staalindustrie en het wegvervoer 
niet ongedaan gemaakt hadden , blijft de vraag naar 
de daadwerkelijke omvang en uitwerking van deze 
ingrepen. Was er in de sociaal-economische structuur 
van Groot-Brittannië iets wezenlijks veranderd? 
Dit was slechts in beperkte mate het geval. 44 Verre
weg het grootste gedeelte van de Engelse economie 
stond aan het einde van AttIees regeringsperiode niet 
onder directe staatsinvloed, vooral omdat het tijden's 
de oorlog ingevoerde systeem van controle en distri
butie langzamerhand weer afgeschaft was. De natio
nalisatiemaatregelen betroffen in eerste instantie 
openbare diensten en in slechte staat verkerende in
dustrieën, zoals de kolenmijnbouw, die toch allang 
aan reorganisatie toe was. 4 Zodra de Labour-rege
ring buiten dit kader trad, zoals in het geval van de 
ijzer- en staalindustrie, bleek de ingreep buitenge
woon moeizaam , van oppervlakkige aard en boven
dien van korte duur. 46 

Juist vanwege al deze moeilijkheden maakt de strijd 
rond de nationalisatie van de ijzer- en staalindustrie 
- volgens Rogow de bitterste controverse in de zesja
rige regeringsperiode van Labour47 - enkele funda
mentele problemen duidelijk. De ijzer- en staalindus
trie verklaarde zich pertinent tegen de voorgenomen 
nationalisatie. Dit ondanks het feit dat de interne 
structuur van de industrie grotendeels ongemoeid 
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werd gelaten en ondanks de ruime financiële com
pensatie - een hoeksteen van Labours concept van 
vreedzame verandering48 - die de eigenaren in het 
vooruitzicht was gesteld. In tegenstelling tot de ande
re nationalisaties kon Labour hier dus niet rekenen 
op de vrijwillige medewerking van de industrie zelf, 
waarmee reeds vanaf het begin een van de belangrijk
ste voorwaarden voor het doorzetten van de plannen 
ontbrak.49 Een harmonieuze oplossing was slechts 
dan bereikbaar wanneer Labour af zou zien van de 
nationalisatievoornemens en zich tevreden zou stel
len met een compromis. Indien de regering-Attlee 
vast zou houden aan haar eis tot nationalisatie , dan 
was daarmee de grens van de 'war-time consensus' en 
de daaruit voortvloeiende samenwerking tussen rege
ring en industrie bereikt . Labour hield inderdaad, na 
moeizame interne discussies , vast aan haar voorne
men. Voor de duur betaalde schijnoverwinning die 
de regering daarmee behaalde,50 zijn , naast de tegen
stelling tussen regering en industrie, nog andere oor
zaken aan te wijzen. 
De staalnationalisatie had nooit hoge prioriteit gehad 
in de verschillende nationalisatieplannen. Pas in de 
jaren dertig werd de staalindustrie voor het eerst ge
noemd als een van de te nationaliseren bedrijfstak
ken . De TUe-leiding, die de staalindustrie zelfs tij
dens de Tweede Wereldoorlog nog niet tot de onmid
dellijke objecten van de nationalisatiepolitiek had ge
rekend, zette haar pas in 1944 na aandrang van de 
belangrijkste metaalarbeidersbond op de lijst, maar 
gaf haar nog altijd een geringe prioriteit. 51 Ook in de 
Labour Party zelf vond een hevige interne discussie 
plaats voordat de nationalisatie van de staalindustrie 
een definitief onderdeel van het programma werd . 52 
De keuze vóór snelle nationalisatie en tegen reorga
nisatie onder staatstoezicht kwam verder ook daarom 
moeilijk tot stand omdat de Engelse staalindustrie 
dank zij haar gunstige ontwikkeling in de late jaren 
dertig en de Tweede Wereldoorlog geen probleemin
dustrie meer was , zoals de kolenmijnbouw .53 Puur 
economische argumenten, die bij de andere indus
trieën waarvoor nationalisatieplannen bestonden, 
een groot gewicht in de schaal hadden gelegd, speel
den hier dus een beduidend kleinere rol. Veel meer 
ging het de voorstanders van nationalisatie erom wie 
de macht in handen had. De staalindustrie diende, 
vanwege de sleutelpositie die zij in de Britse econo
mie innam , in handen van de staat te komen . Hugh 
Da/ton, tot 1947 de minister van Financiën en fel ver
dediger van deze nationalisatieplannen , gebruikte in 
het openbaar weliswaar economische argumenten -
ook hier werd op de eerste plaats gewezen op de 
noodzaak van efficiency54 - maar liet binnenskamers 
merken dat het hem erom ging de macht te breken 'of 
a most reactionary body of capitalists' . 55 Ook ande
ren lieten blijken dat politieke overwegingen op de 
eerste plaats kwamen . George Strauss, vanaf 1947 de 
tweede minister die de staal kwestie te behandelen 
kreeg, stelde in de zomer van 1948 in een van de voor 
het kabinet bestemde en als 'Top Secret' gekenmerk
te stukken uitdrukkelijk: 'that our case primari/y rests 
on the need for taking this important basic industry out 
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of the realm of private profitmaking info public ow
nership rather than on grounds of any ~resent ineffi
ciency in the industry's management'. 5 Deze politie
ke benadering - hierbij argumenteerde men ook her
haaldelijk met de verwachtingen van Labours achter
ban - liet in het overleg weinig ruimte om rekening te 
houden met de zeer complexe structuur van de indus
trie .57 Vanwege deze complexiteit , maar ook vanwe
ge de moeite die men had de grenzen van de voorge
nomen maatregelen te bepalen , waren er uiteindelijk 
twaalf wetsontwerpen nodig voordat de wet op de 
staal nationalisatie haar beslag kreeg. 58 

De tegenstanders van een snelle nationalisatie binnen 
Labour voerden als argument aan dat de reorganisa
tie tijdens het nationalisatieproces tot negatieve eco
nomische gevolgen zou kunnen leiden. 59 De Engelse 
economie kon zich dergelijke produktieverliezen niet 
veroorloven . 60 De meest uitgesproken en belangrijk
ste tegenstander was Herbert Morrison, die als 'Lord 
President of the Council ' tevens de centrale coördina
tor bij de voorbereiding van de wetgeving was . 61 Nog 
in 1948, nadat de beslissing de nationalisatieplannen 
door te zetten reeds lang gevallen was , herinnerde 
Morrison het kabinet aan zijn vroegere opvattingen , 
waarbij hij opnieuw het belang benadrukte de discus
sie niet met politieke, maar met economische argu
menten te voeren. Indien het niet mogelijk was de 
naoorlogse industrie van inefficiency te betichten , 
kon men alleen nog stellen dat de noodzakelijk ge
achte verdere stijging van de efficiency alleen plaats 
zou kunnen vinden wanneer de industrie in staatshan
den was .62 De regering stemde in met dit voorstel. 63 

Attlee had overigens aanvankelijk een bemiddelende 
positie ingenomen , maar sloot zich uiteindelijk bij de 
ministers 'aan die zich voor nationalisatie uitspra
ken .64 

Ook de kwestie van de timing mag zeker niet over het 
hoofd worden gezien. Had men de staalnationalisatie 
als een van de eerste wetsvoorstellen ingediend , dan 
was zij verzekerd geweest van een behandeling in de 
eerste , tevens actiefste fase van de regeringsperiode . 
De eerder ter sprake gekomen tweederangspositie op 
het verlanglijstje werkte dit echter tegen. De behan
deling van de wet werd daarna wegens het overvolle 
wetgevingsrooster van 1946 verschoven naar het par
lementaire jaar 1947-1948. In de zomer van 1947 
moest de regering , onder druk van de convertibili
teitscrisis, opnieuw besluiten de behandeling een jaar 
uit te stellen. Hierdoor kwam men voor een belang
rijke institutionele barrière te staan . Het Hogerhuis , 
waarin de conservatieven over een 'natuurlijke' 
meerderheid beschikten , was , ondanks de tijdelijke 
beperking van zijn mogelijkheden tot ingrijpen door 
de 'Parliament Act ' van 1948, in staat de uitvoering 
van de wet te verschuiven tot na de verkiezingen van 
1950. Pas begin 1951 trad de wet in werking. Op dat 
moment kon de regering , vanwege de precaire parle
mentaire positie die zij sinds de verkiezingen van fe
bruari 1950 innam , op generlei wijze meer optreden 
tegen de actieve tegenwerking van de staalindus
trie .65 

Het beeld wordt dus bepaald door de tegenstelling 

tussen de regering en de , onafgebroken door de con
servatieve oppositie gesteunde , industrie. De zwakte 
van de regering werd daarnaast ook veroorzaakt door 
interne meningsverschillen in partij en vakbonden en 
later door de sterk geslonken parlementaire meerder
heid . Het was aan de invloed van voorstanders onder 
de ministers , in de fractie en op partijconferenties en 
vakbondscongressen te danken dat de nationalisatie 
van de ijzer- en staalindustrie niet helemaal van de re
geringsagenda geschrapt werd . Hun voorspraak kon 
echter niet leiden tot de effectiviteit van de maatre
gel. De wet bewerkstelligde slechts een zeer opper
vlakkige reorganisatie van de industrie , die , zoals ge
zegd , de bedrijfsstructuur bijna volledig intact liet. 
Bovendien had de wet , die na de conservatieve ver
kiezingsoverwinning in de herfst van 1951 weer afge
schaft werd , een uiterst korte werkingsduur. De na
tionalisatie bleek slechts een schijnoplossing. La
bours concept van een vreedzame verandering stuitte 
in het geval van een winstgevende industrie als de 
staalindustrie in de toenmalige omstandigheden op 
niet mis te verstane wijze op de grenzen van de moge
lijkheden tot ingrijpen. Pas van de nieuwe initiatie
ven tot nationalisatie die de regering-Wilson in, 1967 
nam , ging een duurzamere werking uit , zonder dat er
door de problemen van de industrie konden worden 
opgelost . 66 

Nationalisatie zonder arbeiderszeggenschap 
De grenzen die Labour zichzelf stelde , blijken (an
ders dan bij de staalnationalisatie , waar deze haar 
veel meer van buiten opgelegd werden) uit de organi
satiestructuur van de genationaliseerde industrieën . 
Het Lagerhuislid Richard Cross man, een der belang
rijkste critici van de Labour-regering uit de partij 
zelf, vatte reeds in 1950 de stand van zaken in alle dui
deli jkheid samen: ' The change of ownership takes pla
ce, the flat ,poes up, and the management remains un
changed. '6 Labour had tijdens de jaren dertig in 
meerderheid besloten tot het concept van de zoge
naamde 'public corporation' als organisatievorm 
voor de genationaliseerde industrietakken. 68 De par
tij wees een directe leiding door de staatsbureaucratie 
af, evenals alle ideeën met betrekking tot directe con
trole door de arbeiders. Laatstgenoemde denkbeel
den hadden als erfgoed van het syndicalistisch den
ken ook in Engeland een niet te onderschatten bete
kenis , maar konden zich in de interne partij - en vak
bondsdiscussies van de jaren dertig niet doorzetten . 69 

De interne autonomie van de genationaliseerde in
dustrieën diende in hoge mate gewaarborgd te wor
den en de invloed en controle door de verantwoorde
lijke ministers en het parlement zouden zich moeten 
beperken tot de hoofdlijnen. Zodoende hoopte men 
'het beste van beide werelden' te verenigen , een za
kelijke bedrijfsvoering met de plicht rekenschap af te 
leggen aan de gemeenschap. 70 Teneinde de als hoofd
doel gestelde economische efficiency te bereiken, 
zouden zowel in de raden van bestuur als in het mana
gement alleen 'the best men' aangesteld mogen wor
den. 71 Vanaf het begin impliceerde dit een oriëntatie , 
die uitsluitend gericht was op management-ervaring. 
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Het resultaat was een sterke sociale continuïteit bin
nen de laag van bestuurders en managers in de gena
tionaliseerde industrieën. Wel wisten enkele vak
bondsleiders een plaats te verwerven in deze hiërar
chie. Rogow becijfert hun aandeel in 1951 op negen
tien procent van de full-time- en vijftien procent van 
de part-timeleden van de raden van bestuur. 72 Op het 
eerste gezicht lijkt dit nog opvallend veel. Deze cij
fers verliezen echter elke betekenis wanneer we be
denken dat de vakbondsleiders niet als vertegen
woordigers van hun bonden meewerkten aan de ad
ministratie en leiding van de genationaliseerde indus
trieën, maar als ervaren managers, die een speciale 
deskundigheid inzake arbeidsvraagstukken hadden . 
Zij hadden alle banden met hun bonden moeten ver
breken. Elke vorm van directe vakbondsvertegen
woordiging beschouwde men als een vorm van dub
bele verantwoordelijkheid, waardoor de efficiency 
van de industrie in gevaar zou kunnen komen en de 
onafhankelijkheid van de vakbonden bedreigd 
werd. 73 Dit werd dan ook door zowel de regering als 
de TUC ten sterkste afgewezen. Het zal niemand ver
bazen dat de 'Federation of British Industry', de ver
tegenwoordiging van het Engelse bedrijfsleven , 
eveneens geen plaats wenste in te ruimen voor vak
bondsvertegenwoordigers. 74 De houding van de 
TUC en de Labour Party behoeft echter nadere toe
lichting. 
In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat in de organen 
die de beslissingen namen in de genationaliseerde in
dustrieën , geen mogelijkheid bestond tot directe be
langenbehartiging. In plaats daarvan had men advies
organen ingesteld om de zogenaamde 'joint consulta
tion' te waarborgen .75 Deze 'joint consultation com
mittees' boden de werknemers op verschillende ni
veaus , van de mijnen en fabrieken tot de centrale be
drijfsleiding toe, de mogelijkheid hun stem te laten 
horen . Medezeggenschap was echter uitgesloten. Het 
functioneren of beter het niet-functioneren van deze 
adviescommissies gaf aanleiding tot een stortvloed 
van klachten, die in vele gevallen zeker niet onterecht 
waren. Vanaf 1947 nam de fundamentele kritiek erop 
op partij conferenties van Labour en vakbondscon
gressen sterk toe. 76 Ook op ministerieel niveau liet 
men blijken zeer bezorgd te zijn over deze kritiek. 
Het 'Socialisation of Industry Committee' , het rege
ringscomité voor alle vragen omtrent de nationalisa
ties, boog zich tot 1951 telkens weer over deze kwes
tie .77 Enerzijds zocht de regering de oplossing in het 
geven van meer informatie over de mogelijkheden 
van overleg en over het interne functioneren van de 
genationaliseerde industrieën. Anderzijds bepleitte 
men dat de vakbonden de werknemers beter zouden 
voorbereiden op de deelname aan de ' joint consulta
tion' . Tot werkelijke concessies in de richting van me
dezeggenschap was men niet bereid. De tactiek van 
het verschaffen van informatie en het uitdelen van 
vermaningen - die zich overigens ook tot het mana
gement richtte(n) - werd aangevuld door sussende 
geluiden. Aan de ene kant verklaarde bij voorbeeld 
Morrison in oktober 1950 in het parlement dat de in
dustrie nog maar aan het begin van het tijdperk van 
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industriële democratie stond. 78 Aan de andere kant 
suggereerde men dat de eigen adviesorganen reeds de 
aanduiding industriële democratie waardig waren . 
Twee onverenigbare concepten kwamen hier in bot
sing. Aan de ene kant het idee van publieke controle 
van bovenaf, gepaard gaande met een strikte schei
ding tussen industrieel management en vakbondsver
tegenwoordiging, verdedigd door de leiding van de 
TUC, de partij en de regering. Hier tegenover stond 
het idee van democratische controle van onderaf, een 
vorm van industriële democratie , waarin werkelijk 
sprake zou zijn van medebeslissingsrecht. Voorvech
ters hiervan waren te vinden onder het lagere partij
en vakbondskader; daarnaast verklaarden enkele 
bonden , onder andere de 'National Uni on of Rail
waymen' zich hiervoor. Ook op ministerieel niveau 
kon men de groeiende kritiek niet lan~er afdoen door 
te wijzen op communistische invloed. 9 Het ging hier 
om een principieel conflict. De voorstanders van in
dustriële democratie putten inspiratie uit de eerder 
genoemde syndicalistische traditie. Daartegenover 
stonden diegenen die de hoofdstroom van de Engelse 
vakbondstraditie vertegenwoordigden en vasthielden 
aan een onvoorwaardelijke zelfstandigheid van de 
vakbonden. Men had zich zozeer ingeleefd in de op
positionele rol , dat samenwerking en overleg nog wel 
tot de mogelijkheden behoorden , medeverantwoor
delijkheid daarentegen niet . 80 

Er zijn nog andere factoren waarmee we rekening 
moeten houden . Bij voorbeeld de typisch Engelse 
vakbondsstructuur van het 'multi-unionism'. Het 
grote aantal bonden dat in één bedrijf of bedrijfstak 
opereerde verhinderde het ontstaan van een eensge
zinde belangenbehartiging. Ook het gebrek aan ge
schikte personen speelde een rol van betekenis. De 
vakbonden hadden naar eigen zeggen te weinig erva
ren mensen om er nog meer dan zij al deden aan de 
'boards' van de genationaliseerde industrieën af te 
staan , zonder dat dit een personele uitholling van de 
eigen organisatie zou betekenen .81 Een dergelijke 
rollenwisseling van vakbondsbestuurders was vaak 
ook niet in overeenstemming met de plaats die zij 
zichzelf in de maatschappij toegedacht hadden. 82 Bo
vendien bestond er , zoals ook een gekwalificeerde 
toeschouwer als G. H. D. Cole bevestigt , een diep 
wantrouwen bij de Labour-leiding en de vakbonds
top tegen iedere werkelijke medezeggenschap van 
arbeiders .83 Overigens was ook blijkbaar het meren
deel van de arbeiders zelf niet werkelijk geïnteres
seerd in medebeslissingsrecht. 84 De groep voorstan
ders bleef dus klein , maar slaagde er desondanks in 
haar standpunten met grote regelmaat in het open
baar te verkondigen en wist soms op partij- en vak
bondscongressen een meerderheid ertoe te brengen 
haar resoluties te steunen. In tegenstelling tot de pro
pagandisten van de staalnationalisatie had deze groep 
onder de partij- en vakbondstop weinig en onder de 
ministers zelfs helemaal geen medestanders . Zo bleef 
zij een kleine voorhoede binnen de linkervleugel van 
de Labour Party , zonder noemenswaardige steun 
vanuit een brede, uit de basis voortkomende bewe
ging voor industriële democratie . Frustratie was er 
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wel maar een nieuwe, algemeen geaccepteerde aan
pak' kwam op deze wijze ~iet tot stand .. Pas tijdens de 
jaren zestig veranderde dIt beeld85 en nchtten ~e La
bour Party en de TUe zich op concepten van mdus
triële medeverantwoordelijkheid. 86 
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Signalementen 

Labour en de Britse verkiezingen 

De uitslag van de Britse verkiezingen op 9 juni was 
voor de Labour Party even desastreus als onont
koombaar. De partij haalde het slechtste electorale 
resultaat sinds 1918. Als men in aanmerking neemt 
dat Labour toen in maar tweederde van de kiesdis
tricten meedeed , en nu in alle, dan moet men zelfs 
concluderen dat deze verkiezingen de slechtste zijn 
geweest uit de hele geschiedenis van de in 1900 opge
richte partij . 
In de jaren zestig was het de toeleg van de toenmalige 
leider van Labour , Harold Wilson, van de Labour 
Party 'the naturel party of government' te maken. 
Tussen 1964 en 1983 was de partij elk jaar (met tus
senpozen) aan de regering . Maar de laatste Labour
regeringen waren minderheidsregeringen, en de uit
slag van 9 juni , waarin Labour de Alliantie van de Li
beralen en de Social Democratic Party maar 2, 3 pro
cent , 700 000 stemmen, voorbleef, maakte duidelijk 
dat Labour niet eens meer 'the natural party of oppo
sition is'. 
De politicoloog Ivor Crewe gaf wat dit aangaat een 
uitgebreide analyse van de verkiezingsuitslagen in 
The Guardian (13 en 14 juni) en van eigen onderzoek, 
uitgevoerd door het bureau Gallup. Zoals bekend 
was de uitslag niet zozeer een overwinning voor de 
Conservatieven - ondanks zetelwinst behaalden de 
Tories 42,4 procent van de uitgebrachte stemmen , 
een teruggang van 1,5 procent ten opzichte van 1979. 
Labour ging echter 9,7 procent terug. Die teruggang 
was maar gedeeltelijk toe te schrijven aan vroegere 
Labour-kiezers die deze keer op de Alliantie stem
den . Drie andere factoren droegen ook bij aan de 
'swing' : er stemden meer vroegere Labour-kiezers op 
de Conservatieven dan omgekeerd , niet-stemmers 
van 1979 stemden meer op de Conservatieven en de 
Alliantie dan op Labour , en onder de jongeren die 
voor het eerst mochten stemmen eindigde Labour als 
derde partij met niet meer dan zeventien procent . 
Een sociologische analyse van de uitslagen doet de 
toekomst er voor Labour nog somberder uit zien . 
Kort gezegd komt het hierop neer : Labour krijgt het 
leeuwedeel van z'n aanhang nog steeds uit de arbei
dersklasse , maar de arbeidersklasse heeft opgehou
den in meerderheid op Labour te stemmen . Bij deze 
verkiezingen stemde nog maar 38 procent van de hand
arbeiders op Labour; in 1959, toen de Conservatie
ven 66k de verkiezingen wonnen , was dat nog 62 pro
cent. Al even omineus is het gegeven dat nog maar 39 
procent van de vakbondsleden op Labour stemde, 
(32 procent op de Conservatieven en 28 procent op de 
Alliantie) . Voor het eerst in de geschiedenis stemde 
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dus meer dan de helft van de leden van vakbonden 
niet op de partij die door diezelfde vakbonden in het 
leven is geroepen en wordt gehouden. Binnen de ar
beidersklasse blijkt Labour bovendien haar steun
punten te vinden bij de lagergeschoolden in de verou
derde, genationaliseerde industrieën. In de privé-sec
tor van de economie stemden de arbeiders in gelijke 
mate op Conservatieven en Labour, en onder de hand
arbeiders die een eigen huis hebben en in het zuiden 
wonen was Labour derde keus , na de Conservatieven 
en de Alliantie. Crewe concludeert dat de oude arbei
dersklasse te klein is geworden om Labour aan een 
overwinning te helpen , en dat de partij het gevecht 
om de nieuwe arbeidersklasse heeft verloren. Onder
zocht naar sociale samenstelling bleek de Alliantie 
daarentegen geenzins de partij van de ntiddenklasse 
waarvoor haar tegenstanders haar steeds hebben uit
gemaakt : ze trok haar kiezers gelijkmatig uit alle la
gen en klassen. Deze evenwichtigheid kwam haar in 
het Britse districtenstelsel uiteraard duur te staan . 
Dat de uitslag van 9 juni voor alles een nederlaag van 
Labour was , blijkt uit de motieven van de kiezers . 
Nog nooit is er volgens Crewe in zo grote mate ge
stemd omdat men aan de andere partij meer een he
kel had dan dat men positief dacht over de eigen par
tij (59 procent) . Het algemene gevoelen dat Labour
leider Foot geen positieve bijdrage aan de uitslag 
voor Labour zou kunnen leveren , wordt in de cijfers 
van Crewe meer dan bevestigd. Het lot van de Allian
tie blijkt daarentegen bovenal te zijn bepaald door 
het Britse kiessysteem. Veel kiezers die wel voor de 
Alliantie hadden willen stemmen , zagen daar uitein
delijk vanaf omdat ze niet geloofden dat de Alliantie 
kon winnen. Dat betekende twee procent ntinder 
stemmen , en zo een zichzelf waarmakende voorspel
ling: als ze wèl op de Alliantie hadden gestemd , dan 
was deze hoogstwaarschijnlijk als tweede partij 
geëindigd. 
In een interessant commentaar van Peter Kellner in 
de New Statesman (17 juni) wijst deze er echter op dat 
ook in dat geval de Alliantie niet zou zijn doorgebro
ken in zeteltal. Ze lfs als de nieuwe combinatie 32 pro
cent van de stemmen zou hebben behaald , dan zou ze 
toch met niet meer dan 30 zetels in het Lagerhuis zijn 
geëindigd . Zoals gezegd , is dit het gevolg van de 
evenwichtige aanhang die de Alliantie zowel geogra
fisch als sociaal heeft opgebouwd. Tegelijkertijd , zo 
stelt Kellner , geven deze verkiezingen te zien dat er 
een duidelijke meerderheid tegen de regering That
cher bestaat . Noch Labour , nu verbannen naar z'n 
krakkemikkige bastions in de Midlands en het noor
den , noch de Alliantie, is echter in staat op eigen hou
tje een meerderheid in het Lagerhuis te winnen. De 
enige manier om in 1988 een nieuwe overwinning van 
de Tories te verijdelen zou een stembusakkoord tus
sen Labour en de Alliantie zijn. Dit is een vrijwel on
ontkoombare conclusie , die Kellner echter door geen 
van beide partijen in dank zal worden afgenomen . Ze 
laat dan ook buiten beschouwing de enorme ideologi
sche kloof tussen Liberalen en SPD enerzijds , en het 
huidige Labour anderzijds . 
Het programma van Labour werd niet gewaardeerd , 
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ook niet door de wel trouw gebleven kiezers , maar 
het is wel een gaaf voorbeeld van de diepe crisis waar
in de partij zich al sinds het midden van de jaren ze
ventig bevindt. In plaats van een duidelijk verkie
zingsmanifest , werd een compleet boekwerk uitge
bracht , waarin de met elkaar concurrerende fracties 
en belangengroepen binnen Labour hun vaak met el
kaar strijdige programpunten hadden weten te parke
ren . Peter Jenkins, de politieke columnist van de 
Guardian, schrijft daarover in The New York Review 
of Books (21 juli): 
'It (dat programma - bt) attemp.ted to advocate both 
unilateral nucIear disarmament and an active role 
and influence in NATO , and to reconcile a pledge to 
leave the European Common Market with a commit
ment to do nothing th at would harm job prospects, A 
vast reflationary program was put forward, but only a 
vague and euphemistic reference to an arrangement 
with the unions was proposed to prevent an explosion 
of wages . The manifesto was at the same time the 
most socialist put forward by the Labour Party since 
1945 , and also reminiscent of the McGovern platform 
of 1972 insofar it made thirty-one references to wo
men, ten to sex discrimination , but only one each to 
the steel industry and to the training of apprentices. ' 

De interne verloedering 
Wat voorafgaande aan deze uitslag binnen Labour 
gebeurde is in sommige opzichten te vergelijken met 
de veranderingen binnen de PvdA ten gevolge van 
het optreden van Nieuw Links in de tweede helft van 
de jaren zestig. In andere echter niet: de PvdA is 
nooit zo innerlijk verscheurd geraakt als Labour sinds 
de regering-Callaghan. In The Battle for the Labour 
Party (KQgan Page , Londen 1982) hebben de gebroe
ders Kogan - de een journalist , de ander hoogleraar 
politicologie - de interne ontwikkelingen van La
bour tot oktober 1981 overzichtelijk in kaart ge
bracht. Binnen Labour heeft altijd een linkervleugel 
bestaan, waaraan de namen van Bevan, Crossman en 
FOOI zijn verbonden. Zij vormde de 'Inside Left' -
want ze vond haar basis in de fractie in het Lagerhuis 
en rond het weekblad de Tribune. De 'Outside Left' 
ontstond in juni 1973 toen Harold Wilson duidelijk 
maakte dat hij niet van plan was het nieuwe , door het 
jaarlijkse partijcongres aangenomen program - met 
een zeer linkse inhoud , wat in Groot-Brittannië altijd 
neerkomt op veel nationalisaties - uit te voeren 
mocht hij weer een regering leiden. Dit was heel ge
bruikelijk binnen de traditionele cultuur van Labour, 
waar het partijcongres resoluties en programma's 
vaststelt , maar waar de partijleider uiteindelijk zelf 
daaruit een keus maakt. Wilsons daad werd hem nu 
echter als een demonische handeling aangerekend , 
en ze leidde tot de oprichting van de CLPD , de Cam
paign for Labour Party Democracy. Dat werd de eer
ste van een serie pressiegroepen , die een geheel nieu
we stijl van politiek binnen de partij introduceerden. 
De CLPD concentreerde zich daarbij niet op inhou
delijke punten , maar op veranderingen in statuten en 
reglementen die met name de traditionele relatie tus
sen de PLP, de Parliamentary Labour Party, en par-

tijcongres en NEC (National Executive Comittee, het 
partijbestuur) grondig zouden veranderen tot een 
waarin de PLP de besluiten van Congres en NEC zou 
moeten uitvoeren . De CLPD ging niet anders te werk 
dan na zorgvuldige voorbereiding, en ze hield zich bij 
haar acties nauwkeurig aan de letter van de geldende 
procedures binnen Labour. Ze organiseerde een 
klein aantal - enkele duizenden - activisten die ech
ter vrijwel al hun (vrije) tijd staken in het opstellen en 
rondsturen van modelresoluties, het bewerken van 
vakbondsbesturen en het lobbyen van NEC-Ieden. 
Tegen deze tactiek blijken massapartijen vrij weer
loos te zijn, en voor Labour gold dat temeer om de 
volgende redenen. Doordat de CLPD zich niet met 
een bepaalde politiek of politicus identificeerde, ver
grootte ze haar aantrekkingskracht. (In werkelijk
heid namen de meeste activisten van de CLPD ex
treem-linkse posities in) . In de tweede plaats was La
bour als massa-organisatie al jaren op z'n retour. Dit 
had, in de derde plaats , te maken met de wijze waar
op Harold Wilson als partijleider de traditionele 
spanning tussen regering en achterban, tussen fractie 
en partij , neutraliseerde: niet door als bijvoorbeeld 
zijn voorganger Gaitskell het gevecht met die achter
ban aan te gaan , maar door deze te negeren. De kloof 
binnen Labour werd nog groter toen aan het eind van 
de jaren zestig de Labourregering niet bij machte 
bleek tot effectieve afspraken met de vakbeweging te 
komen en tot een zekere wettelijke regulering van 
stakingen en industriële actie te komen. Binnen de 
partij betekende dat het teloor gaan van het fragiele 
evenwicht tussen PLP, vakbonden en ledenorganisa
tie , waarop Labour vanaf 1931 heeft berust; een 
evenwicht dat tot een specifieke partijcultuur heeft 
geleid die niet in officiële procedures en reglement is 
neergelegd, of zou kunnen worden vastgelegd. Het 
netto resultaat was een enorme verzwakking van de 
positie van de partijleider, en ook van de PLP. Deze 
bood eerder ruimte voor het optreden en succes van 
de CLPD dan dat de laatste de eerste veroorzaakte, 
zo kan men opmaken uit de studie van de Kogans. 
De wijze waarop Wilson de partij behandelde, ge
voegd bij het gebrek aan successen van zijn regerin
gen in de ogen van activisten , deed voorts een politie
ke mythe ontstaan, die binnen Labour steeds meer 
werd geloofd. De partijleider , en de PLP werden 
daarin voorgesteld als verraders uit gewoonte van het 
socialisme; als programpunten niet werden uitge
voerd lag dat nooit aan die punten zelf of aan de weer
barstige werkelijkheid , maar aan de kwade trouw van 
ministers - een mythe die des te gemakkelijker op
geld deed, omdat de 'Outside Left' nooit onder ogen 
wilde zien dat buitensporige looneisen en inflatie ech
te problemen waren , die ook een Labourregering niet 
kon ontlopen. Een duivelse rol werd in deze mythe 
ook voorbehouden aan 'de media'. 
Naast de CLPD ontstonden in de jaren zeventig 
soortgelijk opererende groepen binnen Labour, die 
in 1979 de wind definitief in de zeilen kreeg toen La
bour de verkiezingen verloor. Volgens links omdat 
het programma niet radicaal genoeg was, volgens an
deren omdat de stakingen in de voorafgaande 'winter 

37 

socialisme en democratie 
nummer 7/8, 
juli/augustus 1983 



~- - ~~- ----

socialisme en democratie 
nummer 7/8, 
juli/augustus 1983 

of discontent' waarin een tijdlang zelfs lijken niet ter 
aarde konden worden besteld, op Labour verhaald 
werden. Empirisch onderzoek bevestigde de juist
heid van deze interpretatie, maar in de ogen van de 
'Outside Left' toonde dat alleen maar eens te meer de 
verderfelijke invloed van de media op de kiezers aan. 

De Outside Left democratisch? 
Het partijcongres van 1979 gaf al geheel een nieuwe 
stijl te zien. Oudministers en parlementariërs werden 
behandeld als verraders. De Kogans signaleren een 
'inquisiteursmentaliteit' en het overboord zetten van 
een aantal conventies die gebruikelijk zijn in het pu
blieke debat. Dit zorgde er overigens wel voor dat er 
afstand bleef bestaan tussen de 'Inside' en de 'Outsi
de Left'. Merkwaardig bij dit hele proces was dat 
'rechts' - beter gezegd: niet-links - nooit in de gaten 
had wat zich in feite voordeed, en voorzover ze dat 
wel zag, berustte. De Kogans citeren Roy Hattersley: 
' . . .for some reason I can't explain . .. my half of the 
party is always in a mood to accept defeats ... and to 
lie down under them' . Het kan niet ontkend worden 
dat de traditionele partijorganisaties veelal ingesla
pen en versteend zijn ; het probleem is echter dat de 
Labour Party noch gewend is aan machtspolitiek 
door goedgeorganiseerde groepen binnen de partij, 
noch daarvoor een geschikt podium vormt. De Ko
gans zetten wat dat betreft grote vraagtekens bij een 
tactiek die formeel-democratische middelen gebruikt 
op een manier die niet strookt met een democratische 
partijcultuur: 'CLP (districtsafdelingen -bt), like 
most institutions, build up a stock of compromises 
which enable people of divergent views to work toget
her. If legitimacy and purity of socialist intentions are 
forever being scrutinised, the moderates become ti
mid and tolerance of a broad range of views becomes 
weaker. It is easy to make nonsense of common sense 
views of what the ordinary voter wants and needs. 
Traditional members can find themselves being tested 
by the secular theologies of those who trust nobody 
but their own comrades in secular thinking , and an 
imaginary working c1ass which the Outside Left , too, 
fails to attract to ward meetings or , on the evidence of 
recent by-elections, to the polling booth. The right 
constantly to inspect and override councillors and 
MP's pro duces conflict and uncertainty and undermi
nes individual discretion , self-respect and civil discus
sion' . (blz. 70-71) 
In mei 1980 verenigden de verschillende actiegroepen 
binnen Labour zich tot het Rank en File Mobilising 
Committee (RFMC); daarmee kwam een onheilige 
alliantie tot stand tussen de 'Outside Left' en de trots
kisten georganiseerd in de Militant Tendency. Dit was 
een vrij definitieve aanwijzing dat het de 'Outside 
Left' in het geheel niet om meer interne democratie te 
doen was , maar om de macht. Een ander voorbeeld 
daarvan is de gang van zaken in de Greater London 
Council na de verkiezingen van mei 1981. Daar had
den de niet-linkse leden van Labour , onder wie de zit
tende fractievoorzitter loyaal het door de linkervleu
gel doorgedreven program verdedigd , maar na de 
overwinning van Labour werden zij vrijwel allen door 
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Ken Livingstone en zijn aanhangers uit hun posities 
gezet. Het thema democratisering als drijvende 
kracht van de 'Outside Left' komt in een wel heel 
vreemd dagUcht te staan door weigering van deze 
vleugel de invoering van het stemrecht voor gewone 
leden zelfs maar te overwegen voor kwesties als de 
benoeming van parlementskandidaten of de verkie
zing van partijleider. In plaats daarvan stuurde de 
'Outside Left' - succesvol - aan op vergroting van 
de invloed van de erkend oUgarchische vakbondsbe
sturen. (Nauwelijks had Michael Foot zijn voorne
men om als partijleider af te treden bekend gemaakt , 
of een aantal vakbondsleiders maakte al bekend wel
ke kandidaat hun bond zou steunen. Daarvoor hoef
den ze blijkbaar niet eens overleg te plegen met hun 
besturen , laat staan met hun leden .) De veldslag bin
nen Labour - die overigens nog steeds wordt gestre
den - maakt volgens de Kogans voor alles de on
macht van de gewone leden duidelijk . De nieuwe po
litieke cultuur maakt het onmogelijk dat Labour weer 
de spreekwoordelijke 'broad church' wordt van de 
vele democratische en socialisti!!che stromingen . In
middels neemt zowel de kloof tussen activisten en le
den als tussen activisten en kiezers toe . Door de ver
plichte herselectie (niet door de leden van een kies
district , maar door het plaatselijke bestuur) worden 
steeds meer niet-linkse Lagerhuisleden afgezet, ter
wijl de potentiële krachten van centrum en rechts 
moeilijk van de grond komen door het overstappen 
van velen uit deze kringen naar de SPD. 
Het relaas van de Kogans is weinig opwekkend , en 
voor wie deze interne ontwikkelingen kent , is de ne
derlaag van 9 juni inderdaad onontkoombaar ge
weest. Hoop dat deze tenminste tot bezinning in 
eigen kring zal leiden lijkt voorbarig . De 'Outside 
Left' verklaart de nederlaag net als in 1979 uit gebrek 
aan radicalisme in het programma en bij de partijlei
ders; de klassenstrijd in de partij is verhevigd en de 
sociale en politieke eenzijdigheid van het kader - Pe
ter Jenkins spreekt van ' the polyarchie', omdat zove
len ervan afkomstig zijn van de polytechnical schools 
- neemt nog steeds toe. Veel van de processen die 
zich in Labour afspelen komen een waarnemer van de 
gang van zaken in de PvdA niet geheel vreemd voor ; 
nochtans is het opmerkelijk dat de bijna volledige 
verloedering die Labour nu teistert in de Nederlandse 
zusterpartij tot nu toe is vermeden , door wijsheid of 
geluk (bt) (Voor meer over de voorgeschiedenis van 
Labours historische nederlaag , zie Alan Day: 'La
bour in moeilijkheden' , in: Socialisme en Democra
tie, april 1983) 

In het spoor van de kiezer 

PoUtici weten op verkiezingsavond , na het bekend 
worden van de uitslag, meestal keurig te vertellen wat 
de kiezers ditmaal heeft bewogen om zus of zo te 
stemmen. Om die kennis ook te vergaren houden po
liticologen zich bezig met verkiezingsonderzoek. Een 
betrouwbare steekproef uit de kiesgerechtigde bevol
king krijgt daartoe op verkiezingsdag of vlak daarna 
een uitgebreide vragenlijst voorgelegd. De politiek 
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heeft de kiezers de nodige afwisseling bezorgd. Heb
ben de kiezers daar een consistent gedrag tegenover 
gesteld? 
Het team politicologen dat , in wisselende samenstel
ling, het Nationaal Kiezers Onderzoek verricht, heeft 
de gewoonte ontwikkeld om elke landelijke verkie
zing te laten volgen door een snelle publikatie waarin 
voor leek en vakgenoot een aantal facetten van het 
stemgedrag wordt toegelicht. De laatste verkiezing , 
die van september 1982, is aangegrepen om tot een 
wat zwaardere beoordeling te komen . In ' In het spoor 
van de kiezer. Aspecten van tien jaar kiezersgedrag' , 
de titel van het nationaal kiezersonderzoek 1982 dat 
de vorm heeft gekregen van een bundel artikelen en is 
afgedrukt in Acta Politica, 1983, nummer 2, wordt 
onderzocht of de sporen die de kiezers bij tenminste 
vijf achtereenvolgende verkiezingen hebben nagela
ten alle in een bepaalde richting wijzen . In deze bun
del wordt gekeken naar opkomsteffecten ; naar het 
stemgedrag van bijzondere groepen kiezers als jonge
ren , vrouwen , ambtenaren en werklozen; apart 
wordt ingegaan op de vraag of het CDA electorale 
toekomst heeft; de invloed van strijdpunten, lijst
trekkers en coalitievoorkeuren komt aan de orde; en 
de bundel wordt besloten met een overzicht van de 
stromen 'wisselaars ' tussen de verschillende partijen . 
In de publiciteit rond deze uitgave is door de onder
zoekers (onder andere in De Rooie Haan) gewezen 
op de vele vooroordelen die over het stemgedrag zijn 
ontstaan. Vooroordelen zoals die betreffende de ho
gere opkomst die in het voordeel van de PvdA zou 
werken , betreffende het stemgedrag van de jeugd dat 
de politieke trend voor de nabije toekomst zou uit
drukken, betreffende vrouwen die vaker behoudend 
zouden stemmen, enzovoort. In deze bundel zou met 
dergelijke vooroordelen zijn afgerekend. Vooropge
steld zij dat 'In het spoor van de kiezer' nuttig mate
riaal biedt voor diegenen die graag verkiezingsuitsla
gen interpreteren (en daarvan lopen er ook in de 
PvdA wel enkele rond). Op deze plaats echter geen 
uitvoerige bespreking, maar slechts een enkele kant
tekening bij de in de publiciteit veel besproken 'be
vindingen' uit dit onderzoek. 
Ten eerste iets over het belang van de hoogte van het 
opkomstpercentage voor de PvdA. In een bijdrage 
van Schmidt wordt ingegaan op de verbanden tussen 
de grootte van de opkomst en een reeks van gangbare 
achtergrondvariabelen. Wie weet dat de aanhang van 
verschillende partijen geenszins uit dezelfde sociale 
milieus komt , wordt nieuwsgierig naar het ant
woord. Schmidt vindt door de gehele jaren zeventig 
nauwelijks tekenen dat factoren als inkomen of oplei
ding van invloed zouden zijn op het al dan niet gaan 
stemmen . Voor andere onderzochte variabelen ziet 
het beeld er echter anders uit. Tussen kerkbezoek en 
opkomst bestaat een licht positief verband. De op
komst in de grote steden is bij iedere verkiezing het 
laagst. De aanhang van de PvdA blijkt bij iedere ver
kiezing wat minder trouw naar de stembus te komen 
dan die van CDA en VVD . AI zijn de verschillen niet 
altijd significant, zoals dat heet, toch krijgen ze bete
kenis als we ze verbinden met de ondervertegenwoor-

diging van niet-stemmers in de steekproef. Werpen 
we een blik op de tabellen 'wisselaars' (uit de bijdrage 
van Daudt) dan zien we dat het steeds de PvdA is die 
de meeste niet-stemmers van de vorige verkiezing 
weet te winnen. Schmidt erkent weliswaar de onder
vertegenwoordiging van niet-stemmers, maar houdt 
vervolgens geen rekening met een daardoor even
tueel optredende vertekening van de uitkomsten van 
zijn onderzoek naar de verkiezingsopkomst. Dat re
lativeert dus de waarde van zijn conclusies en de 
PvdA dient voorlopig nog maar door te gaan extra 
aandacht te besteden aan opkomstbevordering. Dat 
is ook daarom nodig omdat de niet-stemmers die wel 
in de steekproef zijn opgenomen in toenemende mate 
politieke redenen geven voor hun wegblijven. Bo
vendien blijkt uit eigen (van JdJ) onderzoek naar de 
electorale betekenis van de Centrumpartij dat de 
combinatie van grote werkloosheid en geringe op
komst in Rotterdamse wijken samen gaat met veel 
Centrumpartij-stemmen en een stagnatie van het 
PvdA-stemmental. 
Een andere opmerkelijke bevinding van het natio
naal kiezersonderzoek is aan te treffen in de bijdrage 
van Rosenthal. Hij heeft gekeken naar mogelijke ver
schillen in stemgedrag van ambtenaren enerzijds en 
werknemers in de marktsector anderzijds . Wanneer 
deze groepen zich door economisch eigenbelang la
ten leiden , dan zullen zij, zo luidt zijn hypothese, uit
eenlopend stemgedrag vertonen . Volgens Rosenthal 
zou de crisis dit effect nog eens versterken. Over de 
periode 1971-1982 stelt hij vast dat het aantal ambte
naren-stemmers op de PvdA toeneemt, terwijl de 
werknemers in de particuliere sector een groeiende 
voorkeur voor de VVD vertonen . Rosenthal ver
klaart dit verschijnsel uit de veronderstelling dat kie
zers in de PvdA een 'publieke sector-partij ' herken
nen en omgekeerd in de VVD een 'particuliere sec
tor-partij' . Een extra bewijs voor zijn stelling vindt 
hij in de uitslag van de verkiezingen van september 
1982, omdat toen in vergelijking met die van mei 
1981 , de verschuiving zich versneld voordeed . De 
vraag is of Rosenthal zijn conclusie hier niet te snel 
heeft getrokken . Weliswaar doet zich tussen 1971-
1982 die overall-trend voor, maar afzonderlijke ver
kiezingsuitslagen laten een sterk wisselend beeld 
zien . Wat de grote verschuiving tussen 1981 en 1982 
betreft is het opmerkelijk dat de perceptie van de 
PvdA respectievelijk VVD is veranderd , terwijl dat 
niet het geval is met hun standpunten. Of heeft de 
kiezer zich opeens met een schok gerealiseerd bij wel
ke partij zijn belang lag? 
Van der Eijk en Niemöller gaan in op de vraag of het 
CDA in de toekomst steeds minder steun zal krijgen . 
Zi j brengen de deconfessionalisering, de teruggang in 
stemmental van de confessionele partijen, in verband 
met twee ontwikkelingen, de ontkerkelijking en de 
ontzuiling, dat wil zeggen de afnemende politieke re
levantie van kerkelijkheid . Uit de cijfers blijkt de 
ontzuiling vooral in de vroege jaren zeventig groot te 
zijn geweest, in 1977 en 1981 daarentegen weten de 
confessionele partijen, inmiddels verenigd in het 
CDA , zich goed te herstellen. De schrijvers van deze 
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bijdrage concluderen dat de toekomst er voor het 
CDA somber uit ziet: het herstel zet zich in 1982 niet 
door en al vertoont de ontzuiling schommelingen, de 
ontkerkelijking gaat onverminderd door. Deze voor
spelling is echter gebaseerd op de gedachte dat kerk
bezoek een aanwijzing is voor stemmen op het CDA. 
Dat is inderdaad altijd het geval geweest. Maar het is 
niet uitgesloten dat het CDA in de toekomst een 
nieuwe formule weet te vinden die het voormalige 
kerkvolk aan zich bindt. Zo is het succes van het 
CDA in haar beginjaren in belangrijke mate aan het 
lijsttrekker-effect te danken (zie de bijdrage van lr
win). Helemaal toevallig is dat niet als men weet dat 
het katholieke zuiden altijd meer gevoelig is geweest 
voor de persoonlijke component van het politieke le
ven. (jdj) 

Boeken 

Emancipatie betreft meer dan vrouwen 

An Huitzing bespreekt: 
H. Verwey-Jonker: Emancipatiebewegingen in Ne
derland. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1983. 

Wie in de PvdA het oor te luisteren legt, kan niet aan 
de indruk ontkomen dat de term 'emancipatie' exclu
sief voor vrouwen is gereserveerd. Voor emancipa
toire stromingen in de Derde Wereld blijkt vaak het 
predikaat 'bevrijdingsbeweging' te bestaan, terwijl 
over de emancipatie van de arbeidersklasse bijna niet 
meer wordt gesproken; hopelijk duidt dit er niet op 
dat in de PvdA de mening heeft postgevat dat deze 
emancipatie inmiddels is voltooid. Alleen al daarom 
is het boek van Hilda Verwey-Jonker te verwelko
men en is te wensen dat het binnen èn buiten de PvdA 
ruime aandacht krijgt. 
Het boek van Hilda Verwey-Jonker maakt duidelijk 
dat er in Nederland vele groepen streven naar gelijk
heid. Verwey-Jonker heeft met haar studie in een la
cune in de literatuur willen voorzien. Door een over
zicht te maken van de vele emancipatieprocessen en 
-bewegingen die Nederland in de laatste eeuwen heeft 
gekend, wil zij aantonen wat daarin de algemene ten
densen zijn. Bij de beschrijving van al die groepen 
stelt ze dezelfde vragen. Waardoor zijn bepaalde ca
tegorieën mensen minder machtig dan de dominante 
groep; ontstaan er door maatschappelijke verande-

40 

ringen verschuivingen in de machtsbalans (emancipa
tieproces ) en is er sprake van bewuste emancipatiebe
wegingen? Door de verschillende groeperingen in de
zelfde termen te beschrijven, heeft de schrijfster wil
len nagaan of de oppervlakkige gelijkenis tussen 
emancipatiebewegingen terug te voeren is op een al
gemeen verschijnsel 'emancipatie'. 
De grote verdienste van het boek is dan ook dat deze 
bewegingen inderdaad bij elkaar gebracht worden . 
Hoe vaak wordt men niet gefrappeerd door de paral
lellen die er lijken te bestaan in de situatie van minder 
machtige groepen. De argumenten die door de domi
nante groep gebruikt worden om de anderen op hun 
plaats te houden, lijken eveneens vaak sterk op el
kaar. Zo werd en wordt voor het niet verlenen van 
kiesrecht aan bepaalde groepen (ooit de vrouwen en 
nu etnische minderheden) van de zijde van progres
sieve mensen het argument gehoord dat zij zo conser
vatief zullen stemmen. Het is goed om al die bewegin
gen nu eens in één kader behandeld te zien . Gecon
fronteerd met zoveel machteloosheid , gaat men zich 
wel steeds meer afvragen waar de oorzaken van 
machtsongelijkheid liggen . 

Een zo brede aanpak van de studie van emancipatie
bewegingen dwingt de onderzoeker om goed te defi
niëren wat hij daaronder verstaat . Dat is een hele 
vooruitgang ten aanzien van veel andere studies over 
één beweging, waarin de omschrijving van begrippen 
vaak wordt overgeslagen. In een recente bundel van 
de Teldersstichting wordt emancipatie bijvoorbeeld 
omschreven als 'het maken van een nieuw maatschap
pijstramien met veranderde posities van mannen en 
vrouwen'. Een beschrijving en nauwelijks enige ana
lyse is het gevolg van zo'n slecht omschreven uit
gangspunt. I 
Verwey-Jonker omschrijft emancipatie als het stre
ven van minder machtige sociale categorieën naar 
wijziging van de machtsbalans in de samenleving ten 
gunste van de eigen groep. Voor de definiëring van 
macht baseert ze zich op Van den Doel: 'Macht is in
vloed, voorzover deze ondersteund wordt door de mo
gelijkheid voor effectieve toepassing van positieve of 
negatieve sancties'. 2 

Zij onderscheidt emancipatiebewegingen - het be
wust streven naar emancipatie - van emancipatie
processen die door veranderingen in de economische, 
demografische of politieke structuur kunnen optre
den, zonder dat de betrokken groep daar de hand in 
heeft. Cruciaal is de relatie tussen emancipatieproces 
en -beweging. Terwijl op bepaalde momenten verbe
teringen in de positie van groepen tot een (her)ople
ving van de emancipatiebeweging leiden , zijn er ook 
momenten aan te wijzen waarop verslechtering in de 
situatie tot bewustwording van de ongelijkheid aan
leiding geeft, waarop dan het streven naar emancipa
tie kan volgen. Een voorbeeld van het eerste is de uit
vinding van de anti-conceptiepil als één van de ach
tergronden van de tweede feministische golf. De ver
slechterde positie van ambachtslieden onder invloed 
van de industriële revolutie - de proletarisering -
leidde ertoe dat het 'sociale vraagstuk' werd ontdekt. 
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Het waren vooral mannen buiten het eigenlijke pro
letariaat die op verbetering van de toestand van de ar
beidende klassen aandrongen en de aanzet tot de ar
beidersbeweging gaven. De emancipatie van arbei
ders en vrouwen kan over lange tijd bestudeerd wor
den en laat door de jaren heen wisselende invloeden 
van proces en beweging zien. Economische ontwik
kelingen en politieke verhoudingen spelen daarin een 
belangrijke rol. Binnen de bewegingen wisselen pe
rioden van groei en stagnatie elkaar af. 
Het grootste obstakel van de werkelijke emancipatie 
van de vrouw ligt voor Verwey-Jonker in huishouden 
en gezin . Welke verantwoordelijkheid hebben man 
en vrouw voor de verzorging van huishouden en kin
deren? De rol van de vrouw daarin en de opvattingen 
die daarover in de samenleving bestaan , bepalen de 
plaats van de vrouw in de gehele maatschappij. Zij 
bepalen de mate waarin vrouwen als volwaardige 
partners in betaalde arbeid worden geaccepteerd ; zij 
bepalen ook hun politieke invloed. De rolverdeling in 
de eenheid van man , vrouwen kinderen ligt zo sterk 
in de samenleving verankerd - om nog maar niet te 
spreken over de vanzelfsprekendheid van heterosek
suele relaties tussen twee mensen - dat het emanci
patiestreven van vrouwen telkens weer in een impas
se raakt. Voor Verwey-Jonker ligt de huidige impasse 
van de vrouwenbeweging in de spanning tussen een 
ver verwijderd ideaal en de directe eisen van de dag in 
het persoonlijk leven van zich emanciperende vrou
wen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat vrouwen 
met kinderen kunnen werken en zich buiten het gezin 
ontplooien , maar zolang dat niet kan , moeten vrou
wen kiezen tussen loopbaan en kinderen en slagen 
maar weinige erin om beide succesvol te combineren. 
Verwey-Jonker definieert emancipatiebewegingen 
als activiteiten van groepen mensen om hun eigen po
sitie (als groep) te verbeteren , maar zij signaleert 
eveneens de grote invloed van sympathiserende bui
tenstaanders daarbij. Voor de arbeidersbeweging 
waren dat sociaal bewogen heren uit hogere standen, 
voor de vrouwenbeweging socialistische en liberale 
mannen en ook de katholieken kregen steun uit het 
dominante , protestantse kamp. Organisaties van im
migranten in Nederland worden gesteund en deels 
gedragen door sympathiserende Nederlanders . Köb
ben signaleert dat dergelijke 'zaakwaarnemers' nog 
wel eens andere , vaak radicalere ideeën hebben dan 
de betrokken etnische minderheden , welke zij echter 
presenteren als de ideeën van degenen die zij steu
nen .3 Op die manier beschouwd , plaatst de invloed 
van 'zaakwaarnemers' de bewegingen van mensen 
die 'voor zichzelf opkomen' in een ander daglicht . Bij 
haar uiteindelijke analyse van het ontstaan van eman
cipatiebewegingen , gaat Verwey-Jonker niet meer op 
de rol van buitenstaanders in , waaraan ze bij haar be
schrijvingen wel aandacht heeft geschonken. 

Hollandse burger dominant 
De eerste stap die een machteloze groep (het beladen 
woord 'onderdrukt' gebruikt de schrijfster zelden) 
moet doen op weg naar emancipatie , is zich bewust 
worden van gebrek aan vrijheid , het moeten ge-

hoorzamen aan de eisen van dominante groepen en 
ongelijkheid. Vervolgens moet de mogelijkheid be
staan voor leden van de groep om over hun ervarin
gen te praten en te schrijven om zo elkaar bewust te 
maken en samen actie te kunnen voeren . Analfabe
tisme, isolement in kleine eenheden of juridische on
derdrukking kunnen op dat punt ernstige belemme
ringen vormen. Om iets te kunnen bereiken , moeten 
de machtelozen toch enige macht hebben ; zij moeten 
enige invloed kunnen uitoefenen op de dominante 
groep. Dat kan het geval zijn als de dominante groep 
niet zonder de machtelozen kan bestaan (arbeiders , 
vrouwen 4) , of als de machtelozen morele waarden 
kunnen benadrukken waar de dominante groep ge
voelig voor is (religieuze groeperingen). Tenslotte 
kan het van doorslaggevend belang zijn dat er poten
tiële leiders in de betrokken groep beschikbaar zijn. 
Doordat aan deze voorwaarden op verschillende ma
nieren voldaan kan worden , zijn er zulke grote ver
schillen in het ontwikkelingstempo van de bewegin
gen te bespeuren. Uit de studie van Verwey-Jonker 
blijkt wel dat alle emancipatiebewegingen als varia
ties op één thema te beschouwen zijn . Tegelijkertijd 
zijn er veel gelijkenissen te ontdekken in de dominan
te groepen en hun methoden . In belangrijke mate 
kan bij veel van de besproken bewegingen zelfs van 
een en dezelfde dominante groep gesproken worden: 
de mannelijke , autochtone Hollandse burger die een 
beroep doet op een soort 'vaderschap' om beslissin
gen voor minder machtige groepen te nemen , hen te 
beschermen en te leiden. 

Het is een enorm karwei om in kort bestek ruim vijf
entwintig groepen van zeer uiteenlopende aard en sa
menstelling te beschrijven. Verwey-Jonker behan
delt achtereenvolgens arbeiders , vrouwen, onder
drukte kerken , de stiefkinderen van de dominante 
kerk (afgescheiden protestantse kerken) , een regio
nalistische beweging, allochtone minderheden , de er
fenis van de koloniale periode en de emancipatie in 
de welzijnsmaatschappij . Met dat laatste bedoelt zij 
groepen die zich pas sedert kort van achterstelling be
wust zijn of pas kort daar tegen ageren , zoals ouderen 
en homoseksuelen . Op welk criterium groepen gese
lecteerd zijn , wordt niet vermeld. Vermoedelijk is 
het de bedoeling alle groepen die minder machtig wa
ren of zijn en die in elk geval een emancipatieproces 
hebben doorgemaakt , in het onderzoek te betrekken. 
Vrijwel alle groepen komen aan bod, behalve de boe
ren die in het begin van deze eeuw, met name in het 
zuiden , weinig macht hadden en zich daar bewust or
ganiseerden om hun positie in de (dorps)samenleving 
te verbeteren. Zij hadden toch evenzeer opname in 
dit overzicht verdiend. 
Bij zo'n geschiedschrijving op zevenmijlslaarzen is 
het onvermijdelijk dat in het boek zoveel factoren , 
bijzonderheden , vragen en antwoorden aan de orde 
komen dat de lezer soms door de bomen het bos niet 
meer ziet. Vooral de lezer die wil vasthouden aan de 
oorspronkelijke vraag naar oorzaak en ontstaan van 
machteloosheid , krijgt het moeilijk. De vraag waar 
het de schrijfster zelf vooral om gaat , namelijk die 
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naar opkomst en achtergrond van emancipatiebewe
gingen, wordt beter vastgehouden. Door de grote va
riatie in bewegingen , komen er zo veel aanleidingen 
en oorzaken aan de orde , dat de belangrijkste alge
mene les die we volgens de schrijfster hieruit nog kun
nen trekken is , dat de opkomst van emancipatiebe
wegingen niet te voorspellen en te plannen is. 
Voor mensen die zich interesseren voor de verschil
lende bewegingen in Nederland, is het boek als alge
meen overzicht heel nuttig. In een interview vertelt 
de schrijfster dat zij het vooral heeft geschreven voor 
mensen die bij een emancipatiebeweging betrokken 
zijn en die niet zien dat er meer dan die ene beweging 
is. 5 Nu , dat wordt duidelijk. Een minder bemoedi
gende les lijkt me dat tevens blijkt dat de weg naar 
emancipatie heel lang is . Dat is vooral het geval als de 
machtsongelijkheid zo fundamenteel is voor onze sa
menleving als die van vrouwen, arbeiders en mogelijk 
ook die van etnische minderheden. 

Op de verschillende beschrijvingen van emancipatie
processen en -bewegingen valt echter nog wel het een 
en ander aan te merken . De achtergrond van de 
machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
wordt beschreven in termen van de overgang van het 
'agrarisch-ambachtelijk patroon' naar het industriële 
tijdperk. Met dat 'agrarisch-ambachtelijk patroon' 
bedoelt de schrijfster de structuur van de pre-indus
triële economie in Nederland . Zij gebruikt deze term 
van E. W. Hofstee nogal veel en in brede zin. Hofstee 
bedoelt hiermee het 'agrarisch-ambachtelijk huwe
lijks- en voortplantingspatroon' : op Hofstees theorie 
dat dat demografische patroon bij een bepaalde eco
nomische structuur zou horen, is nog wel af te din
gen. 6 Belangrijker is dat de schrijfster beweert dat 
vrouwen in de pre-industriële samenleving meer keu
zevrijheid (cursivering H. V.-J.) hadden , omdat zij 
vaak niet trouwden. Volgens Hofstee trouwden in dat 
patroon veel mensen niet , omdat mannen niet genoeg 
geld of land hadden om een eigen klein agrarisch of 
ambachtelijk bedrijf te beginnen . Mannen en vrou
wen wilden wel graag trouwen, zoals Verwey-Jonker 
zelf ook schrijft . Als het economisch niet kon , deden 
ze dat niet en werkte de ongehuwde vrouw bij haar 
vader, broer of zwager op het bedrijf. Vrouwen die 
zelfstandig werkten zoals naaisters, woonden bij fa
milie in. Hun positie lijkt me nauwelijks rooskleuri
ger dan die van vrouwen na de industriële revolutie, 
toen het ideaal van een eigen bedrijf opgegeven werd 
en mensen die in loondienst waren wel trouwden. In 
Hofstees analyse heet dat de proletarische tussenfase 
van het huwelijks- en voortplantingspatroon . Het is 
wel mogelijk dat vrouwen in de kleine familiebedrij
ven meer in te brengen hadden dan de loonarbeid
sters of nietsdoende burgerjuffers ná de industriële 
revolutie . In de politiek en de kerk hadden vrouwen 
echter in de pre-industriële periode ook weinig te ver
tellen. Dat een vrouw haar eigen arbeidsterrein heeft 
zegt - in tegenstelling tot wat Verwey-Jonker be
weert - niet zo veel over haar plaats in de samenle
ving. De zeggenschap die zij heeft over het produkt 
van haar arbeid of over haar loon en de mate waarin 
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zij tot het echt belangrijke werk wordt toegelaten , 
zijn veel belangrijker. Let wel : relatief veel Mediter
rane vrouwen in Nederland verrichten betaalde ar
beid: toch hebben zij in het gezin en in de samenle
ving in het algemeen minder te zeggen dan Neder
landse vrouwen. Misschien was het beter geweest om 
de vraag naar de oorzaak van machtsongelijkheid 
maar niet te stellen , dan had de lezer ook niet naar het 
nu eens half gesuggereerde en dan weer totaal afwezi
ge antwoord gezocht. 

Immigranten in Nederland 
Aangaande de analyse van de situatie en de toe
komstperspectieven van allochtonen in Nederland , 
zoekt Verwey-Jonker de oorzaken van de problemen 
vooral bij de betrokkenen zelf. Zij schetst de verschil
len tussen immigranten en Nederlanders in termen 
van culturele afstand en stelt dat groepen die cultu
reel en religieus gezien niet ver van ons afstaan , min
der problemen zullen hebben. Dat lijkt op het eerste 
gezicht logisch. Voor Italianen , Grieken of Spanjaar
den zou de Nederlandse samenleving herkenbaarder 
kunnen zijn dan voor Marokkanen of Turken . Voor 
zover de eersten zich inderdaad makkelijker aanpas
sen , komt dat echter niet doordat het voor henzelf zo
veel makkelijker is om hun weg in Nederland te vin
den , maar doordat zij hier kwamen in een tijd dat 
'gastarbeiders' minder weerstand opriepen door de 
gunstige economische situatie èn omdat zij minder 
discriminatie ondervinden van de kant van de Neder
landers . De 'culturele afstand' speelt een rol in het 
bestaan van vooroordelen en discriminatie , waarbij 
echter ook de 'timing' van het immigratieproces en de 
hele economische situatie niet vergeten mogen wor
den . Blijkbaar wordt de beeldvorming van een groep 
beïnvloed door de in Nederland heersende ideeën 
over het land waar deze vandaan komt en door de 
ideeën over de Islam. Programma's die ons moeten 
voorlichten over de gewoonten en tradities in Turkije 
en Marokko om onze vooroordelen tegen de immi
gran ten weg te nemen , benadrukken vaak nog het an
ders-zijn van de betrokkenen . De felle veroordeling 
van de positie van de vrouw in het moslimgezin, is 
voor velen aanleiding om nog meer bevooroordeeld 
te raken. 7 Het is op diè manier dat de culturele af
stand die Nederlanders voelen de positie van de im
migranten in Nederland beïnvloedt en niet omdat 
Turken en Marokkanen vanwege hun godsdienst niet 
assimileren, zoals Verwey-Jonker vreest. De gevoe
lens van vervreemding en ontheemding waarmee ita
lianen, Spanjaarden, Grieken , Surinamers, Turken 
of Marokkanen als immigranten te maken krijgen , 
zijn niet in culturele afstand uit te drukken: die zijn 
voor elke emigrant die zijn geboorteland verlaat ge
lijksoortig. 
Afgezien van de gesignaleerde gebreken in de analy
se van de situatie van vrouwen en etnische minderhe
den , is er nog een gemis dat men de schrijfster zou 
kunnen aanwrijven. In Nederland zijn niet veel regio
nalistische bewegingen: zij noemt alleen de Friese. 
Buiten Nederland bestaan echter veel , soms omvang
rijke en oude , regionali~tische stromingen die grotere 
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zelfstandigheid , gelijkheid of zelfs totale afscheiding 
voorstaan. De laatste decennia hebben veel beoefe
naren van de sociale wetenschappen over de hele we
reld de blik op deze bewegingen gericht. Juist omdat 
die in alle soorten en maten te vinden zijn, ligt verge
lijking voor de hand. De theorievorming op het ter
rein van opkomst, bloei en verval van regionalistische 
bewegingen is op een hoog peil gekomen. Uiteinde
lijk zijn dit ook emancipatiebewegingen die echter 
een geografische component hebben en sterk cultu
reel van aard zijn. Het zou aan Verwey-Jonkers theo
rie over het ontstaan van emancipatiebewegingen 
hebben bijgedragen , als zij geprobeerd had om aan
sluiting te zoeken bij de theorieën over regionalisti
sche bewegingen. Daarin is ook veel aandacht voor 
de relatie tussen proces en beweging, voor economi
sche achterstelling en de mate waarin deze ervaren 
wordt door de betrokkenen en voor de interne on
enigheid over doel en strijdmethoden, waardoor 
emancipatoire stromingen verdeeld raken. Als Ver
wey-Jonker daarbij aansluiting had gezocht , zou de 
blikverruimende werking die zij van haar boek wil 
doen uitgaan nog groter zijn geworden: de lezers zou
den dan niet alleen verbanden hebben gezien tussen 
emancipatiebewegingen in Nederland , maar ook tus
sen deze en de al dan niet bewonderde 'bevrijdings
bewegingen' elders op de wereld . 

An Huitzing is cultureel antropoloog, werkzaam bij 
de Wiardi Beckman Stichting 

Noten 
1. Naar maatschappelijke zelfredzaamheid. Een liberale 

visie op emancipatie. Prof. Dr. B. M. Teldersstichting, 
's-Gravenhage 1983. 

2. H. Verwey-Jonker: Emancipatiebewegingen in Neder
land, p. 10. 

3. A. J. F. Köbben: 'De zaakwaarnemer', in: Interme
diair, 1983, jaargang 19, nummer 6. 

4. Terwijl arbeiders van die vorm van macht door stakin
gen vaak gebruik maken , doen vrouwen dat nooit en ze
ker niet massaal. Hun individuele relaties met leden van 
de dominante groep zijn daar debet aan . 

5. 'Emancipatie start met het verbreken van loyaliteit 
met de machtige' , in : Welzijnsweekblad, 14 januari 1983, 
p. 12-14. 

6. E. W. Hofstee: De demografISche ontwikkeling van 
Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. De
venter, Van Loghum Slaterus, 1978. En: 
H. J. de Haan: 'Het huishouden in Nederlands verleden' . 
In : Tijdschrift voor sociale geschiedenis, jaargang 6, num
mer 1, p. 63 e.v. 

7. Daarmee wil ik niet zeggen dat we de positie van 
moslimvrouwen klakkeloos moeten accepteren, omdat 
die bij hun 'normen en waarden' hoort. Normen en waar
den zijn tenslotte veranderlijk en als we kritiek mogen 
hebben op (groepen in) onze eigen samenleving, mogen 
we die ook hebben op anderen , zonder ons respect voor 
de mening van anderen te verliezen. 

Pen op papier 

Onvrede in Lilliput 

In SenD van mei 1983 verscheen een artikel van PauL 
de Beer dat - kort samengevat - op het volgende 
neerkomt: een samenleving heeft de vrije keuze tus
sen enerzijds een laag secundair inkomen en veel gra
tis collectieve voorzieningen en anderzijds een hoog 
secundair inkomen en weinig gratis collectieve voor
zieningen . Hij illustreerde dit aan de hand van het 
(aan Van den Doel ontleende) ministaatje Lilliput. 
Na allerlei veranderingen ziet de inkomensverdeling 
van Lilliput er als volgt uit: 

primair 
belasting secundair 

inkomen inkomen 

bakker 30 18 12 
kleermaker 30 18 12 
politieman 30 18 12 
onderwijzer 30 18 12 
havenmeester 30+ 18+ 12+ 

150 90 60 

Het verhaal van De Beer klinkt heel aannemelijk, 
maar toch heerst er onvrede in Lilliput. De politie
man stelt een onderzoek in door de bewoners te inter
viewen. Dat levert het volgende resultaat op: 
- De bakker en de kleermaker zijn ontevreden over 
de diensten van de onderwijzer. 'Het is een nogal be
perkte opvatting dat al\een de door Li1liput gefinan
cierde onderwijzer kennis en vaardigheden kan Ie
ren. De onderwijzer moet ons een basisopleiding ge
ven, waarop wij kunnen voortbouwen tijdens werk 
en door zelfstudie. Dat besef ontbreekt echter bij de 
onderwijzer. Aan wat hij ons wil leren hebben wij 
geen behoefte , terwijl hij ons niet kan uitleggen wat 
wij wèl wil\en weten', aldus de bakker en de kleerma
ker. De bakker voegt daar aan toe: 'Als ik brood bak 
dat niemand lust, dan krijg ik geen klanten ; de onder
wijzer heeft echter een door mij medebetaald inko
men , terwijl ik zijn onderwijs niet lust.' 
- Alleen de havenmeester is tevreden over de dien
sten van de onderwijzer. 
- De bakker, kleermaker , politieman en onderwij
zer zijn al\en uiterst ontevreden over de havenmees
ter. 'We hebben hem een functie gegeven toen hij 
werkloos was en belonen hem met f 30. Het is echter 
een onzinnige functie, want Lilliput heeft niet eens 
een haven! ' 
- De bakker wees erop dat in de nabijgelegen stad 
Minipolis de bakker lagere prijzen voor diens brood 
vraagt. Omdat daar de belasting een stuk lager is 
neemt Minipolis' bakker genoegen met een lager pri
mair inkomen en heeft toch een hoger secundair in-
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komen. 'Ik prijs me uit de markt, want geen inwoner 
van Minipolis koopt bij mij brood. Sterker nog, som
mige Lilliputters kopen in Minipolis hun brood. Zo 
word ik nog eens werkloos', zei de bakker. 
- Over het nut van de politieman is iedereen het 
eens. Ze vinden het reëel dat dit een taak van de over
heid is die uit de belastingen wordt betaald. 
- Er is een dringende behoefte aan een slager, en de 
havenmeester heeft ambities in die richting. Ook is er 
behoefte aan een klein kruidenierszaakje. 

Toen de bewoners van Lilliput elkaars meningen 
hoorden was de onderwijzer woedend: 'Onderwijs is 
een collectief goed en moet dus gratis zijn. Volgens 
de bakker moet ik het onderwijs verkopen zoals hij 
zijn brood. Dat is nogal triest voor de havenmeester 
als hij werkloos wordt en een uitkering krijgt, want 
hij heeft dan onvoldoende geld om bij mij onderwijs 
te kopen.' 
De politieman dacht diep na over de meningen en 
kwam tot de volgende oplossingen: 
- Onderwijs is inderdaad een collectief goed ; daar
om blijft de onderwijzer in dienst van Lilliput. 
- Het axioma 'collectieve goederen moeten gratis 
zijn' slaat als een tang op een varken. Je creëert een 
markt van welzijn en geluk , waar diensten worden ge
produceerd waarop niemand zit te wachten. Toch 
moet iedereen er voor betalen. 
- De financiering van de onderwijzer gaat in het ver
volg op een andere manier. De prijs voor het onder
wijs is domweg de kostprijs. Echter, als iemand on
derwijs wil krijgen en het niet kan betalen, dan be
taalt hij of zij een gereduceerd tarief en wordt de rest 
betaald uit de belastingen. 
- De functie 'havenmeester' wordt opgeheven. De 
havenmeester mag zich omscholen tot slager. Hij kan 
daarvoor in de leer bij de slager in Minipolis. 
- De onderwijzer moet een groot gedeelte van zijn 
taak afstoten, want er is geen behoefte aan een onder
wijzer met een volledige dagtaak. Het zou prettig zijn 
als hij kruidenier werd, want daar is wèl behoefte 
aan. 

De andere bewoners van Lilliput vonden het goede 
ideeën. De onderwijzer opende een kruidenierszaak
je. De ex-havenmeester ging een cursus volgen bij de 
slager in Minipolis. Hij kreeg negentig procent van 
het laatstverdiende loon . De slager in Minipolis vroeg 
f 6 voor de cursus . De ex-havenmeester betl'alde 
daarvan de helft zèlf; de andere helft werd door de 
anderen gezamenlijk betaald. De inkomensverdeling 
zag er nu als volgt uit: 

primair 
belasting 

sec. 
ink. inkomen 

bakker 32 13 19 
kleermaker 32 13 19 
politieman 32 13 19 
kruidenier 32 13 19 
ex-havenmeester 27 10 17 

151 62 93 
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Nadat de ex-havenmeester was omgeschoold tot sla
ger ging hij niet meer bij de onderwijzer langs . Hij 
besteedde zijn geld liever aan goede boeken en begon 
zelfs een bibliotheek. Dit trok mensen aan uit Mini
polis , zodat Lilliput floreerde als nooit tevoren . Het 
beeld zag er toen als volgt uit: 

primair belasting sec. 
ink. inkomen 

bakker 32 6 26 
kleermaker 32 6 26 
politieman 32 6 26 
kruidenier 32 6 26 
slager/bibliothecaris 35 8 27 

163 32 131 

Conclusie 
De Beer heeft gelijk dat een samenleving de in het 
begin geformuleerde vrije keuze heeft . Een relatief 
grote collectieve sector kent echter een aantal bezwa
ren: 
- het is de vraag of het aanbod wel is afgestemd op 
de maatschappelijke behoefte ; 
- een groot bruto-netto-traject verzwakt de concur
rentiekracht van de marktsector, wat in een interna
tionale economie schadelijk is . Dit bezwaar kan al
leen worden ondervangen door een grote muur om 
Nederland te bouwen. 

Mijn alternatief wil ik een ' linkse aanbodeconomie' 
noemen . Aanbodeconomie omdat het marktmecha
nisme zorgt voor een efficiënte allocatie van goede
ren en diensten; links omdat het met draagkrachtaf
hankelijke prijskaartjes (en - niet genoemd - zulke 
subsidies) kans- en kapitaalarme groepen helpt , maar 
alleen als de mensen die diensten zèlf willen. 

Paul Beijer, Delft 
ingeschreven aan de Technische Universiteit Delft 

Naschrift Paul de Beer 
De onvrede in Lilliput heeft blijkbaar twee oorzaken: 
de collectieve voorzieningen beantwoorden niet aan 
de maatschappelijke behoeften en ze tasten de con
currentiekracht van het land aan. 
Wat het eerste betreft: als de Lilliputters de voorkeur 
geven aan vlees en kruiden boven onderwijs en ha
vendiensten, dan is daar natuurlijk geen enkel be
zwaar tegen. Ik heb slechts Van den Doels stelling 
herhaald (en onderschreven) dat er geen economi
sche belemmeringen zijn die uitbreiding van de col
lectieve sector in de weg staan. Maar mijns inziens 
dienen de voorkeuren van de burgers uiteindelijk 
doorslaggevend te zijn . 
Het verbaast mij overigens dat Lilliput geen haven 
(meer) heeft . Lilliput is immers een eilandje (sla Gul
liver's travels er maar op na!) , zodat voor de handel 
met het nabijgelegen Minipolis een haven zeker te 
pas komt. 
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De stelling dat een groot bruto-netto-traject (oftewel 
een grote collectieve sector) de concurrentiepositie 
aantast wordt door Beijer zelf ontkracht. In zijn laat
ste voorbeeld, waarin de belastingdruk het geringst 
is, is het (primaire) inkomen van de bakker - en 
daarmee de prijs van het brood - hoger dan in de be
ginsituatie . Dat zal zijn concurrentiekracht zeker niet 
ten goede komen! 
Hoge belastingen tasten slechts dan de concurrentie
positie aan wanneer zij worden afgewenteld in de Io
nen - en die weer in de prijzen. En alleen wanneer 
het internationale marktmechanisme niet goed func
tioneert (ten gevolge van vaste wisselkoersen of in- of 
uitvoerbelemmeringen) resulteert dit in een structu
reel tekort op de betalingsbalans. 
Wederom blijken er geen economische redenen te 
zijn om uitbreiding van de collectieve sector afte wij
zen. Pas als men zich dit ten volle realiseert kan een 
open discussie worden gevoerd over de wenselijkheid 
van een grote(re) collectieve sector. Wellicht kunnen 
de Lilliputters toch nog wat bijscholing gebruiken? 

Stalin, doodgraver van Weimar 

Reactie op 'Weirnar of Stalin' , Jürgen Hess' bespre
king van J . van Santen: Weimar 1933. Demokratie 
tussen fascisme en kommunisme in: Socialisme en De
mocratie, mei 1983, blz. 34-36. 

'11 est difficile de contenter tout Ie monde et son père' , 
oftewel het is moeilijk iedereen mitsgaders zijn vader 
tevreden te stellen. Dat heb ik ondervonden: waarde
rende recensies en persoonlijke positieve reacties 
enerzijds en anderzijds in SenD van mei jongstleden 
plotsklaps een recensent (Jürgen Hess) die naar eigen 
woorden ' diep gefrustreerd geraakt' is en aan die frus
tratie een ongeremde kritiek ontleent. 
Dat Hess als gefrustreerd man niettemin een oordeel 
uitspreekt en erger nog dat oordeel publiek maakt is 
eigenlijk te betreuren . Zowel voor Hess als voor mij. 
Uit ondervinding weet ik , dat een literaire frustratie 
gepaard gaat met een krampachtige fixatie van eigen 
standpunt, met een wegwuiven van de contra-argu
menten en daardoor met een half-lezen of niet-lezen 
van deze argumenten. Dit alles heeft zich aan Hess 
gewroken. Helaas , ik ben nu wel genoodzaakt tot een 
ongewoon verweer. Ter wille van een rechtzetting 
moet ik een boek verdedigen dat ik zelf geschreven 
heb. Ik loop nu het gevaar mezelf te belasten met het 
odium van een oratio pro domo oftewel een pleidooi 
voor eigen standje. 
De grote pièce de résistance voor Hess: ik heb ont
wikkeld , dat Stalin verantwoordelijk is voor de over
winning van Hitier. Stalin met zijn vazallen , de Duit
se communisten, vormden de laatste beslissende 
voorwaarde voor de val van Wei mar. Hess bestrijdt 
dat. Dat is zijn goed recht, maar hij veronachtzaamt 
ten eerste één hoofdargument en het tweede hoofd
argument is hem zo volslagen vreemd, dat de portee 
helemaal niet tot hem doordringt. 
Ten bewijze: argument nummer één. Hindenburg 
heeft , zoals bekend op 30 januari 1933 de Weimar-

Republiek verraden door Hitier tot Rijkskanselier 
van een minderheidsregering te benoemen. Hinden
burg, de laatst verantwoordelijke werd in 1925 tot 
president gekozen dank zij ... de communisten. Zij 
hebben later hun schuld zelf erkend. In 1932 is er 
weer een presidentsverkiezing. Breitscheid stelt in het 
najaar van 1931 de communisten voor een kandidaat 
te steunen, die ook voor het centrum aanvaardbaar 
is . De communisten weigeren. Hun argument: de so
ciaal-fascisten (scheldnaam voor de sociaal-democra
ten!) zijn gevaarlijker dan de Hitler-fascisten. Ge
volg: de sociaal-democraten zijn genoodzaakt Hin
denburg te steunen om te voorkomen, dat de kandi
daat Hitier president van de Republiek wordt. Niet 
minder dan zes maal wijs ik in mijn boek in allerlei 
verband op de rol en de situatie van Hindenburg (p. 
8, 26, 38, 132, 137, 176). Hess memoreert zelfs de 
noodlottige toedracht rondom Hindenburg niet. 
Ten bewijze: argument nummer twee. Bij alle Rijks
dag-verkiezingen van 1928 tot 1933 hebben de com
munisten op de wip gezeten. Met de sociaal-democra
ten en de burgerlijke partijen (onder andere het cen
trum) was er steeds een parlementaire en electorale 
meerderheid. Natuurlijk waren de communisten 
principieel tegenstanders van 'de burgerlijke demo
cratie'. Dat neemt niet weg, dat zij zowel in Duitsland 
als elders gepacteerd hebben met principiële anders
denkenden en zelfs dito vijanden ter wille van concre
te, realistische doeleinden . Ieder, die iets van het leni
nisme af weet, is vertrouwd met de vermaarde tactiek 
en strategie van Lenin. De communisten zijn met dit 
type van politiek handelen zo ongeveer vanaf de moe
dermelk opgegroeid. Hess doet het nu voorkomen, 
alsof een (eventueel tijdelijk) bondgenootschap met 
sociaal-democraten en burgerlijke groeperingen cor
respondeert met de bekende kemel, die eerder door 
het bekende oog van de naald zou gaan. 
Stalin royeerde in 1928 Brandier en Thalheimer, de 
twee leiders , die hardnekkig een politiek van samen
werking met de sociaal-democraten verdedigden. 
Met hen verlieten duizenden de partij. De 'Versöhn
Ier' (Meyer c.s.) die, zij het minder hardnekkig, even
eens een nagenoeg gelijke tactiek bepleitten werden 
van hun functies ontheven. En ... nauwelijks ander
half jaar nà de Hitleroverwinning concipieerde de 
Franse communistische partij (natuurlijk met toe
stemming van Stalin) de bekende volksfront-politiek, 
een gezamenlijk front van communisten, sociaal-de
mocraten en burgerlijke partijen. Waarom geduren
de een veel gevaarlijker periode een dergelijke coö
peratie in Duitsland onmogelijk zou zijn, ontgaat me. 
De communisten hadden tijdens de eindfase van 
Weimar de sleutels in handen en hebben verzuimd 
van hun mogelijkheden tot politieke en fysieke hand
having (binnen één jaar na januari '33 zaten 135 000 
communisten in concentratiekampen en waren er 
2500 gesneuveld) gebruik te maken. 
Hess herhaalt een fout, die· ik in zijn algemeen
heid meer ontmoet heb bij hen, die buiten de arbei
dersbeweging van destijds gestaan hebben en daar
om de mogelijkheid van de toenmalige potentiële 
macht van de gezamenlijke partijen van de arbeiders-
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klasse miskennen. Zij weten niet om het verkort ~e 
zeggen, dat één en één meer dan twee is. Dat bewees 
het Franse en Spaanse volksfront in de beginperiode. 
Ik was vóór 1933 enige malen in Duitsland en heb 
daar met leden van de KPD en SPD gesproken, die 
allemaal in hun hart vóór een coöperatie tegen HitIer 
waren en mij dat ook meedeelden, maar zich aan hun 
partij-discipline gebonden achtten. De miskenning 
van de potenties van het toenmalige Duitse proleta
riaat wreekt zich ook bij de kritiek op de lengte van 
mijn beschouwingen over 'het stalinisme en de alter
natieven van de jaren twintig in Rusland' . Ik veroor
deel de anti-Weimar-politiek van de KPD in Duits
land. De KPD-leiders waren de meest gehoorzame, 
de meest serviele, de meest onderdanige lakeien van 
Stalin. Hun politiek werd dan ook niet in Berlijn , 
maar in Moskou bedisseld. Om die politiek te ont
maskeren moest ik me dus wel uitvoerig vergewissen 
van de binnenlandse en buitenlandse politiek van het 
stalinisme in de Sowjet-Unie. De extreem-linkse po
litiek in het Sowjet-binnenland: 5 tot 10 miljoen do
den door de gedwongen collectivisatie van de land
bouw; hongersnood in 1931/'32; miljoenen in concen
tratiekampen; uitputting en slavenarbeid ten behoe
ve van een geforceerde industriële accumulatie, en
zovoort. De buitenlandse politiek van Stalin: bestrij
ding van een vermeend gevaar van een Franse inter
ventie met steun van de internationale, vooral Duitse 
sociaal-democratie en van de Franse bondgenoten, 
de geallieerden. 
Daarnaast heb ik het reële alternatief van de machti
ge rechtervleugel van de bolsjewiki in de Sowjet
Unie ontwikkeld. Een alternatief, dat Stalin slechts 
door de walgelijkste intriges en misdaden heeft kun
nen blokkeren. Ook dat alternatief moest ik belich
ten, omdat de alternatieve leiders (Boecharin, presi
dent van de Kommunistische Internationale; Toms
ki, voorzitter van de vakverenigingen in de Sowjet
Unie en van de gelieerde vakbeweging in het buiten
land; Rykov, voorzitter van de Raad van Volkscom
missarissen oftewel minister-president) fervente aan
hangers van een bondgenootschappelijke politiek 
van communisten en sociaal-democraten in Duits
land waren. Het Sowjet-alternatief was dus identiek 
met het Duitse alternatief. Dat verband heeft Hess 
niet gezien; dubbel jammer, omdat hij de Sowjet-be
schouwing op zichzelf waardeerde. Merkwaardig , 
omdat met name de concretisering van de genoemde 
samenhang door anderen juist gewaardeerd wordt. 

Terwille van de plaatsruimte mijn verdere anti-kri
tiek in telegramstijl en puntsgewijze. 
1. Hess bestrijdt de invloed van Luther op het Duitse 
geestesmerk. Ik heb Luther niet 'sec' vermeld. De ex
treme 'gehoorzaamheids- en onderdanigheidsmo
raal ' van Luther is gepaard gegaan met de 'promotie' 
van het Lutherdom tot officiële kerk en daarbij tot 
onderdrukkingsmiddel van de tientallen potentaat jes 
en vorsten; daarbij noemde ik de ruïneuse gevolgen 
van de dertigjarige oorlog. Gevolg: de bekende aan
bidding van 'Das Militär' en het uniform naast het be
ruchte 'Befehl ist Befehl ' , dat de walgelijkste misda-
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den en moorden sanctioneerde. Proef op de som: in 
de lutherse gebieden van Duitsland was het aantal 
stemmen op de nazi 's procentueel bijna drie maal 
groter dan in het katholieke zuiden. Dat laatste heb ik 
twee maal vermeld (pagina's 48 en 232). Niettemin 
stelt Hess de rhetorische vraag of de lutherse invloed 
ook 'de katholieke Duitser raakt' . 
2. Tot drie maal toe wijs ik in mijn boek (pagina's 
119, 138, 208) op het beleid van Brüning (Rijkskanse
lier van 1930 tot 1932) dat mede gericht is op kwijt
schelding van de beruchte herstelbetalingen. Drie pa
gina's (116-118) zijn gewijd aan de mens-vijandige 
aanpassingspolitiek. Hess: 'Van Santen laat de doel
stellingen van Brüning onbesproken'. 
3. De moord van Hitier op Röhm en andere leiders 
van de SA was in werkelijkheid het gevolg van een 
bevel en een ultimatum van de Rijksweer , de toenter
tijd machtigste groepering in Duitsland. De moord 
omvatte 2800 mensen . Gedetailleerde gegevens zijn 
te vinden in het boek van Sohn-Rethel over het fascis
me. Sohn-Rethel behoorde als top-functionaris tot de 
intimi: hij wijdt in zijn boek een uitgebreid hoofdstuk 
aan de nacht der lange messen of de Duitse Bartholo
meusnacht. Niettemin zegt Hess dat er geen sprake 
kan zijn van een generaalsbevel. De bewering wordt 
zo maar gelanceerd zonder dat de door mij vermelde 
bron geraadpleegd is. 
4. Hess verwijt mij literaire tekorten . Ten eerste had 
hij tussen de regels door kunnen lezen, dat ik meer 
gelezen heb dan door mij vermeld wordt. Ten twee
de: het schijnt bon ton te zijn en van wetenschappe
lijkheid te getuigen zo veel mogelijk naar literatuur te 
verwijzen. Dat is niet mijn stijl. Niet dat ik voor een 
beroep op derden terugdeins , ik heb het zelf herhaal
delijk gedaan . Het komt echter mijns inziens de lees
baarheid niet ten goede. Daarom leg ik me altijd een 
zekere beperking op. Een maximaal aantal verwijzin
gen moge gewenst zijn voor proefschriften , ofschoon 
al te veel verwijzingen mijns i~iens niet op zelfstan
digheid en originaliteit wijzen. Overigens wil ik niet 
verheimelijken , dat ik niet alles gelezen heb van wat 
over Weimar is gepubliceerd. Ik zou zeggen , dat de 
omvang aan literatuur zo groot is , dat literaire perfec
tie bijna fysiek onmogelijk is. 
5. Hess heeft gelijk , wanneer hij mij verwijt , dat ik 
formeel de bevoegdheden van Hindenburg niet hele
maal goed heb gerubriceerd ; een omissie zonder za
kelijke en zonder politieke gevolgen . Ook was mijn 
datering van de schandelijke verkeersstaking van na
zi's en communisten verkeerd . De staking was dus 
niet gericht tegen de Pruisische landsregering van de 
sociaal-democraat Braun, maar tegen de centrale 
overheid. 

Besluit: Hess heeft me bekritiseerd vanuit een gefrus
treerd gemoed. Ik moet toegeven , dat ik in mijn dog
matische communisten-tijd zelf slachtoffer van frus
tratie ben geweest bij lezing van tegenstanders. Sartre 
heeft eens gezegd dat communisten andersdenken
den of helemaal niet lezen Of slordig lezen. Deze ha
bitus , deze pantsering tegen het vreemde , tegen het 
niet-eigene belemmert eigenlijk een verdere ontwik-
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keling. Het klinkt raar, maar men blijft op deze wijze 
onervaren . Werkelijke ervaring namelijk gaat ge
paard met verandering van het eigen bewustzijn en 
van de eigen levenshouding. Misschien wil Hess zijn 
kritiek , na grondige herlezing van mijn boek nog eens 
herzien. Het zou niet tégen, maar vóór hem pleiten. 

Joop van Santen 

Naschrift Jürgen Hess 
Hoe manipuleerbaar waren de communisten in de ja
ren dertig? 
Dat een auteur niet gelukkig is als zijn boek zware 
kritiek ontmoet , is begrijpelijk. Niet iedereen zal 
echter op de wijze reageren die Van Santen gekozen 
heeft. Zij biedt helaas niet veel hoop op een vrucht
bare gedachten uitwisseling. In deze reactie zou ik 
slechts op enkele punten in willen gaan: 
1. Dat de lutherse vorm van het protestantisme in 
Duitsland door de nauwe banden tussen Kerk en 
staat belemmerend voor de doorbraak van liberale en 
democratische denkbeelden en krachten gewerkt 
heeft, zou ik zeker niet willen ontkennen. Maar Van 
Santen blijft steken in clichés. Hij heeft niet de vraag 
gesteld naar de concrete ontwikkeling van het politie
ke denken in Weirnar - in het bijzonder naar de 
moeizame relatie van het protestantisme met de door 
de meeste protestanten niet gewenste republiek. 
2. Van Santen noemt inderdaad Brünings bedoeling 
om van de herstelbetalingen af te komen. Wat de le
zer echter mist , is een grondige bespreking van de sa
menhang tussen diens politieke en economische doel
stellingen. Gezien het feit dat Brünings positie nog al
tijd omstreden is in de historiografie - als laatste , 
maar gefaald hebbend redder van de republiek of als 
een van de eersten, die haar op een hellend vlak ge
bracht hebben - zou een dergelijke bespreking zon
der meer wenselijk geweest zijn . Daarbij had dan ook 
het politieke krachtenveld in deze periode van de pre
sidentiële regeringen beter in beeld gebracht moeten 
worden . 
3. Het is opvallend dat Sohn-Rethels verhaal over de 
omstandigheden van de beruchte moorden van juni 
1934, de 'Röhm-Putsch' , in de serieuze literatuur niet 
aangehaald wordt. Blijkbaar is zijn geloofwaardig
heid geringer dan Van Santen meent. Bovendien past 
een verhaal dat de legerleiding Hitier tot handelen te
gen de SA gedwongen zou hebben , bijzonder goed in 
de marxistische manipulatiethese volgens welke Hit
Ier eigenlijk alleen een marionet was. Dat HitleLech
ter zelfstandig en uit eigen motieven voor een derge
lijke actie tegen de SA-top en een aantal oude tegen
standers het sein op groen zette , komt kennelijk niet 
bij Van Santen op. Dat de Reichswehrleiding hierbij 
meer dan een passieve neutraliteit in acht nam, vormt 
een apart aspect van deze sinistere gebeurtenissen . 
4. Centraal in Van Santens betoog en reactie is zijn 
stelling van de beslissende betekenis van de commu
nisten voor de ondergang van de Republiek van Wei
mar. Zo geformuleerd is deze stelling ongetwijfeld 
uniek . Maar dat zij op een dermate eenzijdige wijze 

in de historische literatuur over Weirnar niet gepo
neerd wordt, zal niet iedere lezer ervan kunnen over
tuigen dat Van Santen geen gelijk heeft. Zou hij niet 
iets nieuws ontdekt kunnen hebben? Een paar andere 
recensenten van zijn boek vonden deze these toch 
ook interessant? Beter wordt zij er echter niet door. 
Wie namelijk meent een nieuwe interpretatie aan te 
kunnen bieden op het veel doorploegde terrein van 
de geschiedenis van de Weirnar Republiek, zou deze 
toch wel goed moeten kunnen onderbouwen. Een 
aantal losse beweringen - en het niet ingaan op be
staande interpretaties - kan hiervoor niet in de plaats 
treden . 
Om te beginnen : de presidentsverkiezingen van 1925 
en 1932. Op dit argument ben ik de vorige keer niet 
ingegaan omdat het mij zonder waarde lijkt. In 1925 
werd Hindenburg gekozen omdat de republikeinen 
er in de eerste plaats niet in slaagden een meerder
heid voor hun gemeenschappelijke, uit de katholieke 
partij CZentrum') afkomstige kandidaat te vinden. 
Afgezien van het stemgedrag van de aanhangers van 
de republikeinse partijen, in het bijzonder de linkse 
liberalen van wie niet iedereen een katholieke kandi
daat aantrekkelijk vond, wordt hiervoor in de litera
tuur vaak aangevoerd dat aan de ene kant de commu
nisten aan hun eigen kandidaat vasthielden en dat aan 
de andere kant de Beierse katholieken van de BVP 
niet op de republikeinse kandidaat van de katholieke 
zusterpartij wilden stemmen, maar zich voor de pro
testantse en anti-republikeinse Hindenburg uitspra
ken. Van Santen noemt alleen het stemgedrag van de 
communisten. Bovendien zonder overigens lang stil 
te staan bij de vraag hoe de communisten twee jaar na 
hun pogingen tot opstand in de herfst van 1923 (de 
'Duitse oktober') en gezien hun fel anti-republikeinse 
houding plotseling een andere positie hadden kunnen 
innemen . 
Ook de presidentsverkiezing van 1932 had volgens 
Van Santen anders kunnen verlopen. Voor een ge
meenschappelijke communistisch-sociaal-democrati
sche kandidaat ontbrak echter gezien de diepe kloof 
tussen beide partijen elke mogelijkheid. Incidentele 
contacten waarvan de bedoeling niet met zekerheid is 
vast te stellen, zijn geen tegenargument hiertegen. 
Bovendien had ook een dergelijke kandidaat geen 
kans gehad om de verkiezing te winnen want de ande
re republikeinse partijen hadden zo'n linkse ecn
heidskandidaat niet gesteund. Hoe fataal de rol van 
Hindenburg uiteindelijk ook geweest moge zijn 
(daarover bestaat geen twijfel - toch moet ook deze 
geplaatst worden in het politieke krachtenveld van 
oud-rechts , van de generaals , de hoge bureaucraten, 
de grootgrondbezitters , de grote industriëlen en de 
Duitsnationale Volkspartij als de vertegenwoordi
ging van al deze groeperingen) - wie van de commu
nisten in 1932 een ander stemgedrag had verwacht 
veronderstelt dat zij toen al wisten wat er in 1933 ging 
gebeuren. 
Maar was de communistische flexibiliteit niet toch 
groter dan door mij verondersteld? Berust Van San
tens oordeel over de KPD niet op de gedachte dat de 
toenmalige communistische beweging door Stalin 
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volledig gemanipuleerd kon worden? Een manipu
leerbaarheid waarvan zij inderdaad in de jaren dertig 
blijk heeft gegeven, namelijk ter gelegenheid van het 
Hitler-Stalin-pact in augustus 1939. Blijkbaar waren 
de communisten toen bereid Stalin te volgen in zijn 
pact met de duivel; hadden zij dan ook niet eerder 
een verbond met de minder duivelse republikeinen 
van Weimar kunnen sluiten? Hoe zat het dan met de 
Franse Communisten? Van Santen verzwijgt dat bij 
de verandering van hun houding vanaf 1934 - bij hun 
toen opkomende bereidwilligheid een breed volks
front tegen rechts te vormen - juist de daarvoor be
leefde ondergang van de eerste Duitse republiek en 
de - aanvankelijk niet verwachte - overwinning en 
het aan de macht blijven van de nazi's een belangrijke 
rol gespeeld hebben. In 1932 hadden de Duitse com
munisten - en natuurlijk ook Stalin - deze ervaring 
nog niet. Een pro-republikeinse opstelling toen van 
de KPD te verwachten, is weinig realistisch. 
Bovendien is ook niet te zien hoe de Duitse sociaal
democraten, sinds 1919 in hevige strijd met de com
munisten gewikkeld en sinds 1928 op de ook door 
Van Santen beschreven wijze door hen als 'sociaalfas
cisten' aangevallen, de communisten als geloofwaar
dige partner bij de verdediging van de republiek had
den kunnen accepteren. De afstand tot de communis
ten was nog veel groter bij de burgerlijk-republikein
se partijen, de linkse liberalen en de katholieken, 
zoals al in de recensie genoemd. Als Van Santen 
meent dat hier een brede coalitie van communisten 
tot katholieken mogelijk geweest zou zijn , dan ligt de 
vraag voor de hand hoe hij dat wil beargumenteren. 
Opvallend genoeg zwijgt hij ook over dit aspect van 
zijn stelling. 
Neen, de communisten hadden de Republiek van 
Weimar niet kunnen redden. Zij hadden het de ver
dedigers ervan makkelijker kunnen maken - en in 
die zin dragen zij en Stalin (op dit verband wijst Van 
Santen steeds terecht) een zekere verantwoordelijk
heid - maar zij zijn niet de oorzaak van de ondergang 
van de eerste Duitse democratie. Het voor het lot van 
Weimar wezenlijke conflict speelde tussen de repu
blikeinen enerzijds en de restauratieve krachten van 
oud-rechts anderzijds. Wat op dit terrein gebeurde 
heeft Van Santens aandacht onvoldoende. Ook de 
opkomst van nieuw-rechts , van het nationaal-socia
lisme, en de kronkelige wegen naar het bondgenoot
schap van oud- en nieuw-rechts worden voor een 
boek over Weimar opvallend onderbelicht. Daarvoor 
is Van Santen te zeer gericht op zijn (voormalige) 
eigen beweging en haar veronderstelde rol. 

Socialisten op het hellende vlak 

Het is vooral het slot van de recensie van Jan Rogier, 
onder de titel 'Socialisten op het hellende vlak' SenD 
83/4, dat om een reactie vraagt . In de eerste plaats 
doet dat de alinea waarin Rogier de wens kenbaar 
maakt dat er een geschiedenis geschreven dient te 
worden van de SDAP in de jaren dertig. Binnen en
kele jaren zal zijn wens vervuld worden als mijn dis-
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sertatie klaar is. Het is echter jammer dat Rogier nu 
al zegt hoe dat relaas zal worden . Het lijkt er nu op 
dat voor Rogier die geschiedenis niet geschreven 
hoeft te worden, omdat hij toch al weet hoe zij is. 
Zijn samenvatting is echter naar het mij nu voorkomt 
volstrekt onjuist. Niet zozeer een ideologische ver
warring, maar wel een gevoel van onmacht kenmerk
te de SDAP van die tijd . Dat gevoel van onmacht 
werd veroorzaakt door de geïsoleerde positie van de 
SDAP in de Nederlandse samenleving waar ze door 
haar beginselprogramma van 1913 alle aanleiding toe 
gaf. Het beginselprogramma van 1937 heeft een 
doorbraak uit dit isolement mogelijk gemaakt. 
De kwalificatie die Rogier geeft van enkele belangrij
ke leden van de SDAP in die tijd , als toelichting op 
zijn samenvatting van de situatie van de SDAP in de 
jaren dertig, is toch wel benedenmaats. Zo kunnen 
Boekman en Vorrink niet getypeerd worden. Nog er
ger maakt Rogier het als hij zijn kennelijke afkeer en 
haat van Banning weer eens opvoert. Het is beneden 
peil om Banning als adstructie op te voeren van wat 
zich in het begin van de Tweede Wereldoorlog bij de 
VARA en de NASB afspeelde . Alsof Banning daar 
in laatste instantie mede verantwoordelijk voor ge
acht kan worden . 
Waarom denkt Rogier trouwens dat Vorrink het be
stuur van de SDAP mee moest krijgen in een princi
piële afwijzing van het fascisme? Zoals hij het stelt, 
lijkt het erop dat , als zijn voorzitter niet zo principieel 
was geweest, het partijbestuur het fascisme niet zou 
hebben afgewezen. Ook die passage is mijns inziens 
historisch gezien onaanvaardbaar. 

Johan Wijne, Utrecht 

Naschrift Jan Rogier 
Over enkele maanden verschijnt een boek van Tony 
Jansen en mij over Boekman. Daarin zal ruimschoots 
aandacht besteed worden aan de verwarring in de top 
van de SDAP gedurende de jaren dertig . 'In hun be
strijding van fascisme en nazisme waren zij even fel .. . 
als onzeker' , heb ik geschreven. Wij hoeven het 
proefschrift van Johan Wijne niet af te wachten om 
deze conclusie uit het nu reeds beschikbare materiaal 
te handhaven en de ideologische verwarring, waarin 
de partij als geheel verkeerde werd niet alleen beves
tigd door het doorbraak-beginselprogramma van 
1937 maar vooral door de beginselloze reactie van 
een groot aantal sociaal-democratische voormannen 
op de nationaal-socialistische machtsovername in 
Nederland in 1940. Haat tegen Banning? Ik heb hem 
hier en elders getekend als exponent van de ideologi
sche verwarring binnen de SDAP en ik doe dat met 
letterlijke citaten .. Kan Johan Wijne aantonen dat ik 
die citaten verzin of vervals? 
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Dollars en kanonnen 

In Williamsburg wisten de westerse leiders het nog zo 
goed: de begrotingstekorten moesten structureel 
worden verkleind, anders zou het niet mogelijk zijn 
de rente op het voor economisch herstel benodigde 
lagere peil te krijgen. In absolute termen zijn de 
Amerikanen de grootste boosdoeners. Dit jaar be
reikte het tekort op de federale bgroting een record
omvang van 200 miljard dollar. En , Williamsburg of 
niet, de Amerikanen lijken nog steeds niet van zins er 
echt iets aan te doen. Reagan houdt onverminderd 
vast aan de drastische verhoging van militaire uitga
ven, terwijl het Congres niet van plan is voor een ge
lijk bedrag op andere overheidsuitgaven - waaron
der sociale zorg - te korten . Aan fiscale of monetaire 
financiering van het groeiend tekort wil Reagan niet 
denken. Per slot is hij tot president verkozen met de 
belofte zowel de belastingen als de inflatie omlaag te 
brengen. In die situatie lag de keus van de Ameri
kaanse centrale bank voor de hand : verhoog de rente 
opdat buitenlandse financiers de kapitaalhonger van 
de Amerikaanse overheid niet-inflatoir stillen . Aldus 
ontstond de recente run op de dollar. Wat de econo
mische ratio van dit beleid is , valt nog te bezien. Het 
frustreert het aarzelend economisch herstel in Euro
pa. Het brengt de met veel schulden beladen Derde 
Wereldlanden aan de rand van het faillissement. Dat 
laat ook de Verenigde Staten zelf niet onberoerd , 
waar een financiële crisis dreigt , nu menige bank het 
aantal dubieuze buitenlandse debiteuren nauwelijks 
meer kan tellen. Ook gaat het Amerikaanse export 
onder de dure dollar gebukt; dat kan toch moeilijk 
een bijdrage heten aan de 'recovery' van de eigen 
economie. 
Niet zo'n zinnig beleid dus . Tenzij men het politiek 
bekijkt. De Amerikanen hebben er steeds op gewe
zen dat er een 'linkage' bestaat tussen hun begrotings
tekort en de defensie van het westen . Met de dure 
dollar laten de Verenigde Staten de Europese bond
genoten indirect meebetalen aan de overeengekomen 
herbewapening, nu zij daartoe in directe vorm kenne
lijk niet goed in staat zijn. Niet voor niets protesteren 
de Fransen het hardst. Die hebben immers een eigen , 
dure 'force de frappe' en worden nu 'dubbel gepakt' . 
Het heeft iets avontuurlijks deze Amerikaanse strate
gie. De Verenigde Staten riskeren hun militair leider
schap te betalen met een toenemend verlies aan poli
tiek en moreel prestige. Maar zolang een Europees 
alternatief ontbreekt , past het niet erg daarover mee
warig of verontwaardigd te doen . 
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De Partij van de Arbeid en defensie: 
uitgangspunten voor een Nederlands 
veiligheidsbeleid 

De PvdA beschikt al een aantal jaren niet meer over 
een samenhangende visie op de grondslagen en uit
gangspunten van een Nederlands veiligheidsbeleid. 
Deze stelling kan worden geïllustreerd door raadple
ging van de verkiezingsprogramma's van de PvdA in 
de jaren zeventig. Het valt dan op dat in de passages 
gewijd aan defensie en vrede en veiligheid nooit 
wordt verklaard wat in de ogen van de PvdA de be
staansgrond van de defensie-inspanning is, maar dat 
alleen maar in den brede wordt opgesomd hoe op de
fensie bezuinigd moet worden. Wie Keerpunt 1972 
(1972) , Voorwaarts (1977) , Weerwerk (1981) en Eer
lijk delen (1982) achter elkaar op dit punt vergelijkt 
wordt het te moede alsof de PvdA defensie alleen 
maar ondersteunt opdat er op bezuinigd kan worden, 
en het lidmaatschap van de NAVO aanvaardt , niet 
vanwege de doelstellingen van dit bondgenootschap , 
maar om er de meest uiteenlopende politieke eisen 
aan te kunnen stellen. Men stelle zich de milieupara
graaf in een verkiezingsprogramma voor, die voor de 
ene helft bestaat uit een opsomming van bezuinigin
gen op dit terrein , en voor de andere helft uit een 
reeks uitgangspunten waarin wordt gesteld dat mi
lieupolitiek ondergeschikt moet worden aan econo
mische groei, de vereisten van ruimtelijke ordening 
en verkeer, en de behoeften van het massatoerisme: 
waarbij het milieubeleid telkenmale aan deze laatste 
zal moeten worden getoetst . 

Beginselprogramma 
In nog sterkere mate keert deze tendens terug in het 
thans geldende beginselprogramma (1977) van de 
PvdA. Het verschijnsel oorlog wordt daar verklaard 
uit de ongelijke verdeling van grondstoffen, kennis , 
kapitaal en arbeid ; 'de wrede oorlog van Amerika in 
Vietnam is hiervan een van de meest sprekende voor
beelden geweest'. 1 De 'rijke landen zijn ook onderling 
verdeeld: aan de ene kant de (neo )kapitalistische syste
men in de westerse wereld, aan de andere kant de 
staatsbureaucratische systemen in het oostblok'. 2 De 
terminologie is hier theoretisch even verward als poli
tiek: kapitalistisch is de aanduiding van een economi
sche orde die niet aan een staat gebonden is, staatsbu
reaucratisch verwijst daarentegen naar een bepaalde 
politieke orde , op staatsniveau . Blijkbaar moest deze 
terminologie dienst doen om de woorden 'democra
tisch' en 'communistisch' ten koste van alles te ver
mijden , en een fundamentele overeenkomst tussen 
de landen van Oost en West te suggereren . De beide 
blokken , aldus het beginselprogramma, voeren een 
wapenwedloop, en 'de strategie van de afschrikking 
heeft geleid tot een wapenvoorraad, die voldoende is 
om de mensheid vele malen te vernietigen. Met name 

de nucleaire, biologische en chemische wapens zijn 
daartoe in staat. Noch voor de aanval, noch voor de 
verdediging is het gebruik van deze wapens zinvol of 
aanvaardbaar ... De strategie van de afschrikking heeft 
zich daarom al jaren overleefd'.3 Het beginselpro
gramma stelt daarna het partijlid als uiteindelijk doel 
voor ogen: 'een stabiele situatie van vrede en veiligheid 
(waarin) het overleefde systeem van militaire afschrik
king is vervangen door een systeem, waarin alle staten 
op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwer
ken en overgaan tot ontwapening'. 4 Het middel dat 
het beginselprogramma te dien einde voorschrijft, 
luidt: 'de ontbinding van militaire machtsblokken 
zoals NAVO en Warschaupact en hun vervanging 
door een allesomvattend veiligheidsstelsel in Europa 
zonder nucleaire, biologische en chemische wapens, 
en in afwachting daarvan, geleidelijke vermindering 
van de bewapening'. 5 

Het beste wat men van deze passages kan zeggen is 
dat ze een wel zeer utopisch karakter dragen en vrij
wel geen raakpunten hebben met de problemen van 
vrede en veiligheid zoals die zich binnen afzienbare 
tijd nog aan ons voor zullen blijven doen. Iets minder 
vriendelijk valt op te merken dat in het beginselpro
gram middel en doel nauwelijks van elkaar verschil
len; het valt immers moeilijk in te zien waarin een 'al
lesomvattend veiligheidsstelsel' (middel) verschilt 
van 'een stabiele situatie van vrede en veiligheid' enz. 
(doelstelling) . Dat er in deze wereld sprake is van po
litieke tegenstellingen tussen staten wordt in dit be
ginselprogramma geheel genegeerd , en dat deze on
der andere met behulp van militaire middelen wor
den beslecht of bezworen wordt simpelweg als 'over
leefd' beschouwd, zonder dat wordt aangegeven op 
welke wijze de PvdA met defensie uit de voeten kan 
komen vóór het gewenste 'allesomvattende veilig
heidsstelsel' tot stand is gekomen. De doelstelling 
NAVO en Warschaupact te doen opgaan in één Eu
ropees veiligheidsstelsel veronderstelt overigens dat 
de fundamentele politieke tegenstellingen waarvan 
deze organisaties uitdrukking zijn, zijn verdwenen -
maar dan is aan zo'n collectief veiligheidsstelsel even
veel behoefte als aan een niet-aanvalsverdrag tussen 
Nederland en België.6 Ook het beginselprogramma 
van 1977 biedt dus niet zoiets als een samenhangende 
visie op de bestaande problemen van vrede en veilig
heid, maar tendeert er, net als de laatste vijf verkie
zingsprogramma's van de PvdA, naar, die problemen 
te ontkennen. 
In het hele beginselprogramma wordt dan ook met 
geen woord over defensie gerept, wat des te treffen
der is waar van andere beleidsterreinen tot in details 
wordt vastgesteld wat de PvdA voorstaat. De nood-
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zakelijke toetsing van verkiezingsprogramma's aan 
beginselprogramma, die in dit laatste wordt voorge
schreven, is bij het opstellen van de defensiepara
graaf dan ook onmogelijk. 

Doelmatig defensiebeleid 
Het beginselprogramma is zelf uitdrukking van de 
geestelijke verwarring die de PvdA in de afgelopen 
jaren op dit terrein kenmerkt . 'Verwarring' is echter 
nog een zwak woord als men bijvoorbeeld een verkie
zingsfolder van de PvdA tegenkomt uit datzelfde jaar 
1977, waarin het beginselprogramma werd vastge
steld, met op de voorkant een foto van een zorgelijk 
kijkende Den Uyl aan boord van een gepantserd per
soneelsvoertuig van de landmacht en de tekst: De 
PvdA maakt zich sterk voor een goede defensie. Op de 
achterzijde staat de slogan Voor 'n doelmatig defen
siebeleid en in de begeleidende tekst wordt betoogd 
dat door een doelmatig defensiebeleid, gericht op 
kwaliteit in plaats van kwantiteit, en door het voeren 
van een ontspanningspolitiek de defensielasten om
laag kunnen. Dit is andere taal dan die van de verkie
zingsprogramma's. Daarin kan men bovendien een 
geleidelijke verschuiving waarnemen van het hame
ren op doelmatigheid als uitgangspunt voor bezuini
gingen op defensie, naar een geheel niet meer ge
adstrueerd bezuinigingsstreven . 
Nu kwam de verkiezingsfolder van 1977 na een re
geerperiode van vier jaar waarbij de PvdA een over
heersende positie in het kabinet had weten te verove
ren , en bovendien de minister van defensie had gele
verd. De door het kabinet-Den Uyl uitgebrachte de
fensienota - in 1974 verschenen onder het motto' De 
vrije mens kent de waarde der dingen niet' - gaf de 
context waarin een groot aantal investerings- en ver
vangingsbeslissingen na jarenlang dralen door cen
trum-rechtse kabinetten konden worden genomen, 
en betekende in veel opzichten een realisering van de 
ideeën uit de nota's Doelmatig defensiebeleid I (1968) 
en 11 (1972), die in voorgaande jaren door de Twee
de Kamerfractie van de PvdA waren opgesteld. Voor 
het eerst werd, door middel van een planning over 
een termijn van tien jaar, een solide grondslag gege
ven aan de financiering van de Nederlandse defensie
inspanningen; daarnaast werd een beleid van rationa
lisering gevoerd, waarbij o.a. de parate sterkte van de 
landmacht werd verminderd, luchtverdedigingseen
heden uitgerust met Hawk-raketten werden terugge
trokken uit de Bondsrepubliek, het aantal met nu
cleaire ladingen voorziene Nike-raketten werd gehal
veerd. 'Het terugdringen van de rol van kernwapens' 
(een toen al door alle grote politieke partijen gedeel
de doelstelling) 7 kreeg op verschillende manier ge
stalte. Op initiatief van Nederland werden bij de 
MBFR-onderhandelingen in Wenen voor het eerst 
(1000) kernwapens ingebracht, en aanvaardde de Nu
clear Planning Group van de NAVO in 1977 het voor
stel een totaaloverzicht op te stellen van de kwalita
tieve en kwantitatieve behoefte aan tactische nucleai
re wapens in de NAVO samen te stellen, de zoge
naamde Shift-studie. 'Pas als dit overzicht beschik
baar is, zullen op verantwoorde wijze nieuwe beslis-
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singen over de Nederlandse nucleaire bijdrage aan de 
NA va kunnen worden genomen. '8 Tevens werd 
daarop vooruitlopend (en met als argument overwe
gingen van rationalisatie en taakverdeling) al voorge
steld dat Nederland zich in de toekomst zou beperken 
tot het vervullen van militaire taken op 'één, mis
schien twee nucleaire terreinen'. 9 

Forumfunctie niet vervuld 
Een zekere schizofrenie kan de PvdA in de afgelopen 
jaren met betrekking tot defensie en veiligheidsbe
leid dus niet ontzegd worden . In de officiële program
ma's, en daarop gebaseerde uitspraken en stellingna
mes werd en wordt van defensie niet meer gezegd dan 
dat er op bezuinigd moet worden , en worden de doel
stellingen van het defensiebeleid in het vage gelaten , 
veelal met een beroep op een eindtoestand waarin 
zulke onaangename en kostbare zaken als wapens en 
militairen niet meer nodig zullen zijn. In de confron
tatie met de feitelijke politieke problemen heeft de 
PvdA in de Tweede Kamer steeds het accent gelegd 
op kostenbeheersing, doelmatigheid en efficiëntie. 
Zulke taal spreekt ook de Defensienota 1979, uitge
bracht door de Tweede Kamerfractie van de PvdA, 
die diende als uitgangspunt voor de opstelling ten 
aanzien van het defensiebeleid in de toen lopende 
parlementaire periode, en die - waar nog niet door 
een ander stuk vervangen - ook nu nog geldig lijkt te 
zijn . 
Aan deze tweeslachtigheid kleeft nog een opvallend 
partij-organisatorisch aspect. Terwijl verkiezings- en 
beginselprogramma's een duidelijke bekendheid ge
nieten bij de actieve leden van de PvdA, geldt dit in 
het geheel niet voor een stuk als de Defensienota 
1979, dat in zekere zin de vertaling van dat verkie
zingsprogramma zou moeten zijn, en er zowel de ar
gumentatie voor, als de uitwerking van, zou moeten 
leveren . Wij stuiten hier op een karakteristiek van 
het politieke proces binnen de PvdA , die twee kanten 
heeft. Aan de ene kant is het mogelijk, zo niet gebrui
kelijk, om via het officiële besluitvormingsproces va
ge, algemene, of verstrekkende stellingnames tot of
ficiële partijpolitiek te maken, zonder daarvoor een 
argumentatie of onderbouwing te leveren; aan de an
dere kant vervult de partij zijn forumfunctie lO zeer 
slecht en wordt in bijvoorbeeld de partijpers nage
noeg geen aandacht besteed aan de wijze waarop de 
volksvertegenwoordigers van de PvdA dat verkie
zingsprogramma alsnog proberen te onderbouwen en 
gestalte te geven . Zo is er over Defensienota 1979 in 
de partijpers geen woord terug te vinden. Zelfs in het 
partijbestuur bleef het stuk onbesproken. 
Datzelfde geldt voor het rapport Vrede & Veiligheid, 
in januari 1981 uitgebracht door een commissie van 
diezelfde naam. Deze werd ingesteld door het partij
bestuur met als opdracht 'een analyse te geven van de 
internationale situatie en inhoud te geven aan een 
nieuw te voeren actief Nederlands vredesbeleid, waar
bij ontspanning in de wereld vooropstaat en dat stoelt 
op een militair defensieve strategie'. 11 De commissie 
bleek op essentiële punten uiteen te vallen in voor
standers van het IKV-standpunt en voorstanders van 
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het bewandelen van een andere weg van eenzijdige 
stappen: een uitkomst die weinig verrassend ge
noemd kan worden omdat de commissie voor de helft 
uit aanhangers van het IKV bestond (waaronder 
diens voorzitter). Ook dit rapport, het enige officiële 
stuk van de partij waarin in de afgelopen vijftien jaar 
gepoogd wordt een zekere analyse en argumentatie 
van de problemen en voorgestelde oplossingen op het 
gebied van vrede en veiligheid te bieden, is binnen de 
PvdA nagenoeg onbekend gebleven. Door de late 
constitutie van de commissie kon deze geen rol spelen 
bij de opstelling van het verkiezingsprogramma 
Weerwerk, en evenmin bij de bespreking van het ont
werp in de afdelingen. Hoewel het in januari 1981 -
dus nog voor het verkiezingscongres - verscheen, 
heeft het geen enkele rol gespeeld bij de toen woe
dende discussie die zich concentreerde op het aantal 
kerntaken dat Nederland zou moeten afstoten als de 
PvdA na de verkiezingen tot een kabinet zou toetre
den. Typerend is dat het verschijnen ervan - laat 
staan de inhoud - in de partijpers volstrekt gene
geerd is. Hoewel het rapport vele interessante analy
ses bevat - ook waar het door alle commissieleden 
onderschreven werd - kan men niet zeggen dat het 
de samenhangende visie op problemen van vrede en 
veiligheid bevat waarvan wij hebben gesteld dat deze 
in de huidige PvdA ontbreekt. 
Dit ontbrekend perspectief is er de voornaamste oor
zaak van dat de partij de mogelijke plaatsing van 
kruisvluchtwapens in Nederland als gevolg van het 
NAVO-dubbelbesluit zo hulpeloos en chaotisch 
heeft verwerkt, en van wat in feite een niet al te be
langrijke kwestie had kunnen zijn, van meer politiek 
dan van militair gewicht, een halszaak heeft gemaakt, 
ook bij regeringsvorming. Het heeft er bovendien toe 
geleid dat de PvdA zich vrijwel zonder slag of stoot 
heeft geschikt in de door de 'vredes'bewegingen aan
gegeven prioriteiten en definities van de situatie. Het 
heeft tenslotte tot de opgang van een nieuw funda
mentalisme geleid binnen de partij , waarin de absolu
te verwerping van kernwapens centraal staat. 
Zowel het intrinsieke belang van het veiligheidsbe
leid en de rol van kernwapens als de gevolgen daar
van voor de binnenlandse politiek maken het noodza
kelijk dat de Partij van de Arbeid weer gaat beschik
ken over een coherent perspectief op de internationa
le politiek waaruit een aantal duurzame uitgangspun
ten voor het Nederlandse veiligheidsbeleid kunnen 
worden afgeleid. 

Zo'n perspectief bestond wel in de eerste twintig jaar 
na de oorlog. Het wordt bondig samengevat in artikel 
48 van het beginselprogramma van 1959: 'In het 
atoomtijdperk meer dan ooit dient het socialistisch 
streven gericht te zijn en te blijven op een werkelijke 
vrede en ontwapening, met garanties van afdoende 
controle op naleving ervan. Vrede en ontwapening zijn 
evenwel onbereikbaar, zolang totalitaire machten stre
ven naar wereldoverheersing en vrijheid en menselijke 
waarden bedreigen. Onder deze omstandigheden 
dient ons land een doelmatige en verantwoorde bijdra
ge te leveren tot de politieke, economische en militaire 

verdediging der democratieën en met name ook tot ver
sterking van het westers bondgenootschap'. 12 

Na 1966 is dit perspectief geleidelijk aan teloorge
gaan als gevolg van de toenemende kritiek op de 
Amerikaanse oorlogvoering in Indo-China en de te 
rigide gevonden politiek van het Westen ten opzichte 
van Oost-Europa - kritiek die met name opkwam bij 
een generatie voor wie de oorspronkelijke doelstel
lingen van NAVO en defensie in het geheel niet leef
den. De toon voor de periode die volgde werd gezet 
in het pamflet Tien over Rood. De passages daarin 
over NAVO en defensie zijn bovenal gekleurd door 
bezorgdheid voor een mogelijk 'Westduits revanchis
me', dat zich niet zou willen neerleggen bij de status 
quo zoals die na de Tweede Wereldoorlog in Europa 
was ontstaan. De 'gerechtvaardigdheid van de Oost
europese bezorgdheid voor een herlevend Duits mili
tarisme')3 moest daarom worden erkend, en de DDR 
moest worden erkend. Het lidmaatschap van de NA
VO werd afhankelijk gesteld van dat van het 'totali
taire regiem' in Portugal: 'Helder gezegd: het is zij of 
wij'. Het is kenmerkend dat in Tien over Rood geen 
enkel argument wordt aangevoerd waarom Neder
land lid van de NAVO zou moeten zijn, maar dat an
derzijds het lidmaatschap alleen maar aangevoerd 
wordt als middel om allerlei politieke doeleinden na 
te streven die met dat lidmaatschap op z'n best in een 
verwijderd verband staan. ('Het lidmaatschap van de 
NA va stelt Nederland in staat ook invloed uit te oefe
nen in alle niet-Europese aangelegenheden'. 14) Ook 
toen de 'Grosse Koalition' werd afgelost door de re
gering-Brandt, en de nieuwe kanselier zijn als minis
ter van buitenlandse zaken al begonnen Ostpolitik 
kordaat gestalte gaf, bleef Nieuw Links in de PvdA 
erkenning van de DDR en de Oder-Neisse-grens als 
hoogste prioriteit in de buitenlandse politiek stellen. 
Op dit punt werd op het congres van 1969 de strijd 
tussen Nieuw Links en het toenmalige establishment 
van de partij uitgevochten. Toen al was duidelijk dat 
discussie over buitenlandse politiek een symbolische 
waarde had, geheel onafhankelijk van de zaken zelf 
waarover gesproken werd - al leidde de aanvaarding 
van het voorstel dat de DDR erkend moest worden 
66k 'tot de werkelijkheidsvreemde bewondering voor 
de DDR en zorgt tot op heden voor de lauwheid in de 
discussie over veiligheid en vrede als het gaat om de 
Russische aspecten ervan>l5. Beter dan op andere be
leidsterreinen bood dat van defensie en buitenlandse 
politiek Nieuw Links, en andere groeperingen die 
zich in de PvdA gingen manifesteren, de gelegenheid 
om zich te profileren in het gevecht met het traditio
nele establishment van de partij. Wij laten het hier bij 
deze constatering, maar die is niet volledig zonder te 
wijzen op de continuïteit van bepaalde aspecten van 
het traditionele perspectief op de buitenlandse poli
tiek binnen de PvdA. 

Continuïteit van de schuldvraag 
Vóór Vietnam was de noodzaak van de NAVO ook 
voor de PvdA nagenoeg vanzelfsprekend. Atlantisch 
bondgenootschap en Europese integratie werden 
vanzelfsprekend geacht, omdat alleen z6 de politieke 
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en militaire hegemonie van de Sowjet-Unie in Euro
pa kon worden voorkomen. Deze politiek van indam
ming ('containment') werd bovendien positief aange
vuld met de voordelen van economische samenwer
king en de politiek-culturele verwantschap van de 
meeste aangesloten staten als constitutionele demo
cratieën, waarin naast politieke ook steeds meer so
ciaal-economische grondrechten konden worden ge
realiseerd . 
De morele termen waarin dit perspectief zo 66k werd 
geschilderd, hadden - erfenis van de Tweede We
reldoorlog - een vrij absoluut karakter : de tegenstel
ling tussen Oost en West was 66k en vooral de tegen
stelling tussen goed en kwaad . De politieke discussie 
stond in het teken van de schuldvraag, en als steeds 
gingen bij het beantwoorden van die vraag - naar de 
'oorzaak' van de koude oorlog, of van de spanningen 
tussen Oost en West - verklaring en beoordeling sa
men. 16 Terzelfder tijd maakte dit sterk ideologische 
beeld van de Oost-West-tegenstelling degenen die 
het aanhingen , blind voor twee factoren. Allereerst 
werd niet de wederzijdse afhankelijkheid in hun han
delen van de twee grote mogendheden gezien , het 
dubbelbindingsproces waarin zij gevangen zitten. 17 

In de tweede plaats was er weinig of geen oog voor de 
duurzame rivaliteit waarin de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie verwikkeld zijn , een rivaliteit die z'n ba
sis vindt in het bestaan van een statensysteem dat na 
de Tweede Wereldoorlog nog maar twee werkelijk 
grote mogendheden kende. Deze rivaliteit houdt in 
dat in gebieden buiten Europa waar de afbakening 
van invloedssferen nog niet gestabiliseerd is, ook de 
Verenigde Staten een grove machtspolitiek kan voe
ren . V66r 1965 werd zulke politiek niet losgekoppeld 
van de idealistische doelstellingen van het westerse 
bondgenootschap, maar juist goedgepraat als in het 
verlengde ervan liggend. 
Dit denkkader kon na 1965 simpel worden omge
keerd door van de weeromstuit de Verenigde Staten 
tot representant van de duivel in de gestalte van 'het 
kapitalistische imperialisme' te benoemen. Deze bin
nen de PvdA levende gedachtengang (die , zoals door 
Ka/ma en Krop in dit blad betoogd , gepaard gaat met 
een door ver~aande illusies getekende visie op de 
Sowjet-Unie) 8 is zeker aangewakkerd door het op
treden van president Reagan. Maar ze bloeide binnen 
de PvdA ook al toen de Verenigde Staten in de jaren 
zeventig z'n defensie-uitgaven eenzijdig verminderde 
en onder president Carter respect voor mensenrech
ten tot hoeksteen van het buitenlands beleid werd ge
proclameerd . 
De invasie van Afghanistan door de Sowjet-Unie , en 
de onder druk van Moskou uitgevoerde staatsgreep 
in Polen wekten , om een ander voorbeeld te noemen, 
in de PvdA heel wat minder zorg en verontwaardiging 
dan de Amerikaanse politiek ten aanzien van El Sal
vador (waarover de informatie ook binnen de partij 
overi~ens zeer onvolledig en tendentieus blijkt te 
zijn .) 9 Opmerkelijk is in dit verband dat binnen de 
CPN zeker sinds de onderdrukking van Solidarnosé 
aanmerkelijk kritischer wordt gedacht , gesproken , 
geschreven en gehandeld over communisme en de 
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Sowjet-Unie dan in toonaangevende groeperingen 
binnen de PvdA. 
Misschien wel de zotste illustratie van deze omkering 
van perspectief bood de Partijraad van begin 1980. 
Daar stond het voorstel van het partijbestuur ter dis
cussie om als PvdA steun te geven aan een eventuele 
Nederlandse boycot van de Olympische Zomerspe
len in Moskou , om zo te protesteren tegen de Sowjet
russische invasie van Afghanistan , die enkele weken 
eerder was begonnen . Dit voorstel werd verworpen , 
waarbij de gebruikte argumentatie veelal luidde dat 
zo'n boycot 'een koude oorlogssfeer' op zou roepen, 
dat Afghanistan en Olympische Spelen niets met el
kaar te maken hadden , en dat Nederland zich niet 
moest laten meeslepen door de Amerikaanse politiek 
(die op dat moment nog geformuleerd werd door pre
sident Carter). 
Bij die discussie werd vrijwel geen kwaad woord vuil 
gemaakt aan de militaire overweldiging van Afghani
stan door de Sowjet-Unie ; de woede ging voorname
lijk uit naar het feit dat deze door westerse landen 
kon worden gebruikt als aanleiding om er op te reage
ren . Vervolgens werd vanuit de partijraad een voor
stel ingediend om Nederland de Olympische Winter
spelen , die korte tijd later in de Verenigde Staten 
zouden worden gehouden , te laten boycotten , omdat 
twee zich ostentatief als zodanig manifesterende ho
moseksuelen op het vliegveld van New York de toe
gang tot dit land door douane-ambtenaren was ont
zegd. Dit voorstel werd verworpen; niettemin werd 
het gesteund door een aanzienlijk deel van die partij
raadsleden die van een boycot van 'Moskou' niet had
den willen weten . 

Van het ene incident naar het andere 
De omkering van het goed-kwaad-perspectief, en de 
sterke preoccupatie met de schuldvraag verduistert 
het zicht op waar het eigenlijk om gaat: een dwang
matige strijd om de hegemonie op wereldniveau tus
sen de twee enige grote mogendheden na de Tweede 
Wereldoorlog. Ook als de Sowjet-Unie niet een tota
litaire macht was , dan nog zou deze rivaliteit zich 
hoogst waarschijnlijk na 1945 langs overeenkomstige 
lijnen hebben ontwikkeld . 20 Bij een dergelijke wedij
ver , die nu voor het eerst de hele wereld omvat , wordt 
iedere machtsuitbreiding van de tegenstander gezien 
als een verzwakking van de eigen positie , en omge
keerd . Wie niet in macht toeneemt , terwijl zijn riva
len sterker worden , verliest in feite macht , zo formu
leerde Fichte al een klassiek strategische maxime. 
Het gaat met andere woorden niet in de eerste plaats 
om de intenties van de rivalen , maar om de concur
rentiedwang die voort\ loeit uit hun onderlinge afhan
kelijkheid . Pas beter .cht in de dynamiek van deze 
dwangmatige rivaliteit - die weinig of niets te maken 
lijkt te hebben met ' imperialisme' of 'expansionisme' 
als echte of vermeende eigenschappen van kapitalis
me en communisme - zou die concurrentiedwang 
kunnen matigen. Het huidige kernwapen- 'evenwicht' 
kan daarbij , zoals verderop wordt uiteengezet , van 
grote hulp zijn . 
Wat nu de visie van de PvdA op problemen van vrede 
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In vrede 

en veiligheid betreft , kan men concluderen dat deze 
na de teloorgang van de consensus over het vroegere 
perspectief, niet meer bestaat in de vorm van een sa
menhangend en doordacht stelsel van denkbeelden. 
Enerzijds werkt het oude perspectief nog door - ge
tuige de systematische en niet steeds van succes ver
stoken inspanningen van PvdA-politici om de doel
matigheid van de defensie-inspanningen te vergroten 
en de rol van tactische kernwapens te verkleinen. 21 
Deze inspanningen hebben immers alleen zin in de 
context van de 'doelmatige en verantwoorde bijdrage' 
aan de 'verdediging der democratieën en ... de verster
king van het westers bondgenootschap', waarvan het 
beginselprogramma van 1959 spreekt . Anderzijds 
krijgt men de indruk dat de meeste PvdA-vertegen
woordigers die zich op het gebied van de defensie-po
litiek bewegen, liever hun tong afbijten dan dat ze 
duidelijk maken dat dit de context is waarin ze wer
ken. 
Daarnaast is dit terrein binnen de partij een gebied 
geworden waar aan de ene kant , zoals in het voor
gaande beschreven , de absolutistisch-morele dimen
sie van het vroegere perspectief op z'n kop is gezet , 
maar waar aan de andere kant geen sprake is van een 
inhoudelijk ander perspectief; in plaats daarvan ont
waart men een zwabberende beleidslijn, die - afhan
kelijk van het moment waarop partijcongressen 
plaatsvinden - van het ene incident naar het andere 
zwenkt. Deze chaotische opstelling is zeker in de 
hand gewerkt doordat de partijleiding in de jaren ze
ventig - uit vrees voor interne polarisatie en nederla
gen - op dit punt een lijn volgde van pappen en nat 
houden. De zogenaamde 'voorwaardenstrategie' ten 
aanzien van het Nederlandse lidmaatschap van de 
NAVO was daarvan het meest sprekende voorbeeld. 
In het begin van de jaren zeventig werd de aanwezig
heid van de dictatoriaal geregeerde staten Portugal 
en Griekenland aangevoerd als reden om de NAVO 
te verlaten. Toen beide staten weer een democratisch 
stelsel kregen , veranderde en verscherpte een PvdA
congres - op voorstel van het partijbestuur - de 
voorwaarden die nu aan het lidmaatschap gesteld 
moesten worden ; deze voorwaarden werden in 1977 
bovendien opgenomen in het verkiezingsprogramma 
Voorwaarts; variërend van een door de NAVO af te 
leggen verklaring om niet als eerste kernwapens te 
gebruiken tot het niet meer vervullen van nucleaire 
taken door Nederlandse krijgsmachtonderdelen, en 
met als algemene noemer dat Nederland de NAVO 
zou moeten verlaten als het bondgenootschap niet 
binnen drie jaar een 'wezenlijke bijdrage aan de ont
spanning' zou hebben geleverd . (Tegelijk moest het 
zich beperken tot zijn militaire functie.) Mocht de 
verdragsorganisatie voor dit examen slagen, dan was 
van een stabiel lidmaatschap van Nederland nog geen 
sprake: dit zou op elk congres van de PvdA opnieuw 
ten principale ter discussie moeten staan. Aan het 
eind van de jaren zeventig verdween het NAVO-lid
maatschap echter als voornaamste strijdpunt binnen 
de partij op het terrein van de defensie- en buiten
landse politiek, om vervangen te worden door dat van 
de kernwapens. 

Uitgangspunten 
Wij zijn van mening dat een partij als de Partij van de 
Arbeid het zich aan z'n stand als grote , sociaal-demo
cratische partij verplicht is om er weer wel zo'n sa
menhangend beeld over vrede en veiligheid, en over 
een Nederlands veiligheidsbeleid, op na te gaan hou
den. In dit artikel willen wij daarmee een begin ma
ken, door een aantal globale uitgangspunten te ont
wikkelen en te beredeneren , zonder te pretenderen 
een alomvattend en tot in details uitgewerkt geheel te 
presenteren. Wat ons betreft is dit de eerste bijdrage 
tot een discussie die de PvdA in de afgelopen vijftien 
jaar verzuimd heeft te voeren. 
Ons eerste uitgangspunt is het boven geschetste twee
zijdige perspectief op de internationale politiek, en 
met name de tegenstelling tussen Oost en West. Wij 
moeten ons niet laten leiden door de schuldvraag, 
maar een veiligheidsbeleid voeren dat uitgaat van de 
concurrentiedwang waaraan de beide grote mogend
heden zijn onderworpen. Dat betekent overigens niet 
dat wij de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie over 
één kam scheren , als 'de supermogendheden' . De 
symmetrie tussen beiden geldt maar in beperkte ma
te. De ene grote mogendheid is immers een constitu
tionele democratie, de andere een totalitaire dicta
tuur. Dit heeft allerlei gevolgen voor zowel de onder
linge machtsverhoudingen als voor de aard van het 
buitenlands beleid. Zo is er, om één voorbeeld te 
noemen, geen sprake van een werkelijke symmetrie 
tussen NAVO en Warschaupact. De een is een bond
genootschap dat vrijwillig is aangegaan door soeve
reine staten; het Warschaupact werd daarentegen op
gericht omdat de Sowjet-Unie na de ondertekening 
van het vredesverdrag met Oostenrijk in 1955 geen 
juridische basis had voor het handhaven van zijn be
zettingsmacht in Hongarije en Roemenië; deze werd 
geschapen door de nieuwe verdragsorganisatie,22 die 
dan ook als voornaamste functie kreeg te suggereren 
dàt er een symmetrie tussen NAVO en Warschaupact 
bestaat - in werkelijkheid zijn de militaire eenheden 
van de Oosteuropese landen in tijden van oorlog (of 
bij operaties als de invasie van Tsjecho-Slowakije) 
geheel en al geïntegreerd in het Sowjetrussische mili
taire apparaat. 23 
Dit uitgangspunt betekent dus dat enerzijds niet 
steeds gepoogd wordt de tegenstellingen tussen Oost 
en West terug te brengen tot de strijd tussen goed en 
kwaad - om het even op wie dat bijvoeglijk naam
woord geplakt wordt, maar dat men zich evenmin laat 
verleiden tot een moreel en politiek relativisme waar
in 'de beide supermachten' over één kam worden ge
schoren, of waarin het verschil tussen democratie en 
dictatuur als een quantité négligéable wordt be
schouwd 
Ons tweede uitgangspunt is de kwalitatief andere ge
stalte die de rivaliteit tussen grote mogendheden 
heeft gekregen als gevolg van het bestaan van kern
wapens . Dit vraagt allereerst om een juist inzicht in 
de functie en betekenis van kernwapens voor de wijze 
waarop de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie gestalte krijgt. In overeenkomstige si
tuaties van bipolaire rivaliteit (Athene-Sparta, Ro-
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me-Carthago, Engeland-de Republiek, Engeland
Frankrijk) liep deze altijd uit op oorlog. Daarbij was 
de rivaliteit nog niet eens zo sterk geïdeologiseerd, 
omdat de verwevenheid van buitenlandse en binnen
lands-politieke tegenstellingen veel minder uitge
sproken was dan tegenwoordig. Dát er nog geen oor
log is uitgebroken tussen de Sowjet-Unie en de Vere
nigde Staten en dat er bovendien nog steeds geen 
sprake is van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid 
van oorlog (als middel van politiek), behoeft daarom 
een verklaring. 
Die verklaring kan alleen gevonden worden in kern
wapens. Wapens waren vroeger relatief: het beschik
ken over meer of minder wapens kon het winnen of 
verliezen van een oorlog ten gevolge hebben . Maar 
de onvoorstelbare vernietigingskracht van kernwa
pens maakt dat ze - zoals Bernard Brodie in 1946 als 
eerste vaststelde - absolute wapens zijn. Zij kunnen 
niet meer met succes worden gebruikt om positieve 
politieke doelstellingen mee te bereiken, of om oor
log mee te voeren. Hun nut ligt alleen nog maar in het 
in stand houden van het afschrikwekkende risico dat 
zij gebruikt zouden kunnen worden en daarmee een 
onvoorstelbaar proces van wederzijdse vernietiging 
op gang zouden brengen. Dat risico is voor beide par
tijen precies even groot geworden, terwijl tegelijker
tijd de kernwapenarsenalen van beide partijen on
kwetsbaar werden gemaakt. Er bestaat - ondanks 
doldrieste verhalen over 'first strike capabilities' en 
'windows of vulnerabilities' - nog steeds bij beide 
grootmachten een meer dan voldoende vermogen om 
zelfs een totale aanval met kernwapens van de tegen
stander te beantwoorden met een salvo , dat de sa
menleving van de aanvaller als zodanig zou vernieti
gen. 
Deze stand van zaken werd door de toenmalige mi
nister van defensie van de Verenigde Staten, Robert 
McNamara 'Mutually Assured Destruction' (MAD) 
gedoopt. Bij de crisis om Cuba in 1962 werd deze si
tuatie voor beide partijen op realistische wijze ver
duidelijkt en sindsdien is een proces op gang geko
men, waarin zij zich op alle mogelijke manieren heb
ben ingespannen om de eigen kernwapens te beveili
gen , elkaar bij crises te consulteren, en elkaar te 
waarschuwen als iets per ongeluk mis zou gaan. Bo
vendien werd toen een begin gemaakt met wapen be
heersingsovereenkomsten, zoals het verbieden van 
bovengrondse proeven met kernwapens . Het belang
rijkste is dat zij iedere handeling zijn gaan vermijden 
die waar ook ter wereld op een directe confrontatie 
uit zou kunnen lopen. 24 De conclusie is dan ook on
ontkoombaar: het bezit en bestaan van kernwapens 
dwingt de rivalen zich tot het uiterste te beheersen in 
alle situaties waar dat nodig is. 

Wederzijds verzekerde zelfbeheersing 
De twee tegenstanders zijn nu verzekerd van elkaars 
zelfbeheersing op dit gebied. Dit betekent in feite dat 
'afschrikking' geen juiste aanduiding meer is voor de 
verhouding tussen Oost en West. 'Afschrikking' is 
namelijk niet meer eenzijdig - de ene staat schrikt de 
andere af - maar ze is wederzijds geworden. Daarom 
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heeft Michael Howard voorgesteld om voortaan niet 
meer van 'Mutual Assured Destruction' te spreken, 
maar MAD te vertalen als 'Mutually Assured Deter
rence' . 25 Men kan echter de situatie nog juister type
ren als een van 'Wederzijds Verzekerde Zelfbeheer
sing' (WVZ). 
Wederzijds Verzekerde Zelfbeheersing dient het 
fundamentele uitgangspunt te zijn voor veiligheids
beleid. Men dient haar te accepteren als de minst ge
vaarlijke militair-strategische toestand , gegeven de 
onmogelijkheid terug te keren naar een wereld zon
der kernwapens . (Deze laatste zou overigens de te
rugkeer tot relatieve wapens inhouden, die de kans 
op oorlog tussen de grote mogendheden aanzienlijk 
zou vergroten). WVZ is daarentegen juist de mogelij
ke grondslag voor een meer vreedzame wereldorde. 
Op basis hiervan zouden de grote mogendheden, vol
gens de oorspronkelijke opzet van de Verenigde Na
ties en de Veiligheidsraad , vormen van vredeshand
having en crisisbeheersing kunnen ontwikkelen die 
de wereld in toenemende mate zouden kunnen pacifi
ceren .26 Ook als die kans niet wordt benut blijft het 
stabiliseren van WVZ het centrale doel van elk se
rieus veiligheidsbeleid. Noch het streven naar het uit
bannen van kernwapens, noch het krampachtig wil
len handhaven van een kwantitatief bewapeningse
venwicht - dat als ingebouwde dynamiek het streven 
naar overwicht heeft - dient veiligheid en vrede. 
De vraag is dus hoe WVZ duurzaam kan worden ge
stabiliseerd. Alvorens die te kunnen beantwoorden, 
is het nodig de kenmerken van WVZ nader te be
schri jven. In de eerste plaats gaat het bij WVZ om het 
feitelijke gedrag van de grote mogendheden , niet om 
hun verklaarde strategie of hun bewapeningspatroon. 
Zo werd MAD pas in het begin van de jaren zestig de 
verklaarde strategie van de Verenigde Staten. Maar 
in feite handelde de regering van de Verenigde Staten 
al vanaf 1945 naar de vereisten van WVZ (ook al was 
van de nucleaire pariteit die er de basis van vormt pas 
in de loop van de jaren zestig feitelijk sprake) . 27 

Daarnaast was (en is) echter sprake van een ander 
proces. Militaire macht , en dus ook kernwapens , 
werden gezien als een indicatie van de machtspositie 
van de grote rivalen. Ondanks MAD, ondanks WVZ, 
kregen aantallen kernwapens zo toch een politieke 
betekenis. Eén gevolg was dat de geproduceerde 
kernwapens een militaire betekenis moesten krijgen 
om ze zo te rechtvaardigen, waardoor ze niet alleen 
meer op steden maar ook op militaire doelen , in het 
bijzonder de lanceerplaatsen van kernwapens van de 
tegenstander werden gericht. 28 Op de achtergrond 
bleef bij beide partijen zo het gevaarlijke, maar irreë
le verlangen leven naar het verwerven van een 'first
strike capability' , het vermogen om het gehele kern
wapen-arsenaal van de tegenstander bij een verras
singsaanval uit te schakelen. Gezien verscheiden
heid, aantal en geografische spreiding van kernwa
pens, en gezien de onmogelijkheid om zelfs maar bij 
'realistische' oefeningen de mate van succes bij een 
dergelijke aanval vast te kunnen stellen - terwijl om 
van een geslaagde 'first strike' te kunnen spreken ten 
minste negenennegentig procent van alle kernwapens 
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van de tegenpartij uitgeschakeld zou moeten worden 
en eigenlijk alle; gezien ten slotte de mogelijkheid 
van een 'launch on warning' (waarbij de raketten van 
de aangevallen partij gelanceerd worden voordat die 
van de aanvaller hun lanceerplaatsen bereikt hebben) 
zal eenfirst strike wel altijd een onmogelijkheid blij
ven 29 , evenals de gedachte van een ondoordringbare 
verdediging tegen kernwapens. 
Dat daartoe door beide partijen onophoudelijk 
wordt gestreefd, door middel van allerlei speurwerk, 
is een verspilling van geld en vernunft. Maar deze 
'wapenwedloop' brengt niet een kernoorlog dichter
bij, zoals vaak beweerd wordt - daarvoor is WVZ 
een te stabiele situatie , gegeven het feit dat de risico's 
voor beide partijen zo overweldigend groot blijven in 
verhouding tot de mogelijkheid van enig politiek of 
militair voordeel. Juist daarom is het van belang om 
strategische opvattingen en politieke prioriteiten van 
beide partijen, die leiden tot steeds terugkerende po
gingen van de rivalen om op een bepaald terrein de 
overhand te krijgen , te bestrijden en te ontmaskeren. 
Niet omdat ze een kernoorlog dichterbij brengen, 
maar omdat ze illusies wekken dat zulks wel het geval 
zou kunnen zijn (met alle mogelijke politieke gevol
gen vandien) en een treurige bron van verspilling 
zijn. Pas dan is het werkelijk mogelijk om van de be
staande wapenbeheersings- en wapenbeperkingson
derhandelingen over te gaan op onderhandelingen 
over het stopzetten van alle speur- en ontwikkelings
werk op het gebied van kernwapens, als grondslag 
voor een duurzame WVZ.30 

Dubbelbesluit ten onrechte genomen 
Dat als gevolg van de 'bewapeningswedloop' de kans 
op een oorlog niet toeneemt geldt ook voor de plaat
sing van SS-20's in de Sowjet-Unie en de voorgeno
men plaatsing van Pershing U-raketten benevens 
kruisvluchtwapens in West-Europa. Ze veranderen 
namelijk niets aan de fundamentele situatie van 
WVZ. Alles wat wordt beweerd over de eigenschap
pen van deze wapens , (en met name over de Pers
hing-11 als een wapen dat als eerste alleen ingezet zou 
kunnen worden en dat als extra-destabiliserend 
wordt aangemerkt omdat het een vluchtduur van een 
kleine tien minuten nodig heeft om z'n doel te berei
ken3!, berust op scenario's die ervan uitgaan dat 
WVZ al doorbroken is en een oorlog uitgebroken . In 
zulke scenario's wordt echter nooit uitgelegd hoe dit 
laats!e zou kunnen gebeuren. 
Als deze nieuwe wapensystemen WVZ niet doorbre
ken , dan geldt ook dat ze deze niet versterken . Ze 
zijn daarom militair-strategisch overbodig. Het zou 
daarom beter zijn geweest als de NAVO-lidstaten het 
dubbelbesluit van december 1979 niet hadden geno
men , en zeker niet in deze vorm. Voor zover de nieu
we wapensystemen geen enkele andere ratio hebben 
dan de vervanging van oudere - namelijk van de in 
West-Europa gestationeerde F-ll1-bommenwerpers 
met nucleaire taak - was er geen reden om aan deze 
vervanging een andere dan een technisch-militaire 
betekenis toe te kennen. (Wij laten daarbij buiten be
schouwing of deze vervanging inderdaad noodzake-

lijk is.) Door deze stap te koppelen aan het aanbod 
om wapenbeheersingsgesprekken over kernwapens 
voor de middellange afstand aan te gaan , en door de
ze te rechtvaardigen met het aanvoeren van het 
groeiende numerieke overwicht op dit terrein van de 
Sowjet-Unie, als gevolg van de introductie van de SS-
20-raket en de Backfire-bomrnenwerper, hebben de 
NAVO-landen de Sowjet-Unie op een presenteer
blaadje belangrijke politieke voordelen aangeboden. 
Het dubbelbesluit heeft de politieke tegenstellingen 
over het veiligheidsbeleid binnen de meeste Europe
se NAVO-landen aangewakkerd , West-Europa en 
de Verenigde Staten verder uiteengedreven, de ge
dachte voedsel gegeven dat een numeriek overwicht 
in nucleaire wapens op een bepaald terrein van mili
tair-strategisch belang is en omgezet kan worden in 
politieke invloed32 en heeft tot onverantwoorde (en 
onverantwoordelijke) speculaties geleid over de mo
gelijkheid om een oorlog in Europa met kernwapens 
te voeren , en deze tot dit werelddeel beperkt te hou
den .33 
Het stabiliseren van WVZ - en dat is een volgend uit
gangspunt - vereist een strikte afbakening van de vi
tale belangen van de twee grote mogendheden , en 
daarmee van hun invloedssferen . Waar in de rest van 
wereld nog steeds sprake is van het aftasten van de 
grenzen die WVZ de beide rivalen toestaat , zijn in 
Europa de grenzen duidelijk gemarkeerd , zeker sinds 
het afsluiten van de akkoorden van Helsinki in 1975, 
waar de na de Tweede Wereldoorlog ontstane status 
quo ook volkenrechtelijk is vastgelegd. Deze akkoor
den maken ten overvloede duidelijk dat er grote ge
bieden in de wereld zijn ontstaan , waar de aanvals- en 
verdedigingsfuncties van afzonderlijke staten zijn 
overgenomen door bondgenootschappen aange
voerd door de grote mogendheden. Al is de grondslag 
van het westers bondgenootschap parallellie van be
langen en een vrijwillige consensus en blijft de belan
genparallellie in het Oostblok beperkt tot de partij
elites; en al is het Warschaupact ook politiek-organi
satorisch niet het spiegelbeeld van de NAVO, dat 
doet niets af aan het feit dat de centrale functie van de 
beide blokken nu dezelfde is geworden : het verzeke
ren van de WVZ. De term 'bondgenootschap' - toch 
al misleidend in het geval van het Warschaupact -
kan daarom wellicht beter vervangen door 'veilig
heidsgemeenschap' , om elke associatie met het tijd
perk van de relatieve wapens te vermijden. 
Van de samenhang van deze nieuwe veiligheidsge
meenschappen zal de stabiliteit van WVZ op langere 
termijn afhangen. Daarom is de politieke eenheid 
van de NAVO vanuit dit oogpunt even belangrijk als 
het door de Sowjet-Unie bijeenhouden van haar 
Oosteuropese domein , om de redenen die Egon Bahr 
aanvoert in het rapport van de Commissie-Palme: 
'The alliances remain indispensabie in the interest of 
stability and security. Their principle, that the viola
tion of the frontier of one partner is to be considered as 
an attack on the security of all the others, also corres
pondends to the idea of common security. Common 
security can be achieved only with the alliances, and 
with their leading powers, certainly not without them'. 34 
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Dit is om verschillende redenen een onaangename 
dende rol' van de Sowjet-Unie in Oost-Europa, en 
van het feit dat zolang de Sowjet-Unie wordt gere
geerd door een totalitair regiem van een uniek karak
ter, elke weg naar militair-strategische onafhanke
lijkheid van de Oosteuropese staten moet worden uit
gesloten , omdat het bewandelen ervan de kans op het 
doorbreken van WVZ, en daarmee op een kernoor
log, aanzienlijk zou vergroten. 

Een 'smalle' ontspanningspolitiek 
Deze conclusie betekent echter niet dat men zich neer 
zou moeten leggen bij de wijze waarop het regiem in 
de Sowjet-Unie in eigen land en in andere landen van 
het Oostblok de binnenlandse repressie handhaaft en 
de rechten van individu en bevolkingsgroepen met de 
voeten treedt. Die conclusie werd indertijd door twee 
PvdA-congressen getrokken. In 1975 werd in de reso
lutie Vrede en veiligheid uitgesproken dat 'maatrege
len om tot ontwapening te komen voorrang moeten 
hebben op punten zoals de vrije uitwisseling van 
nieuws, personen en gedachten', terwijl het verkie
zingscongres van 1977 deze hele resolutie integraal 
opnam in het verkiezingsprogramma Voorwaarts. 35 

De integriteit van de Sowjetrussische veiligheidsge
meenschap is in militair-strategisch opzicht van door
slaggevend belang voor de stabiliteit van WVZ. 'Ont
spanning' en 'koude oorlog' hebben in dit verband 
geen verschillende betekenis: beide hebben als cen
trale gedachte dat' confrontations are kept within the 
bounds that do not threaten civilisation'36, en de histo
ricus Theodore Draper merkt in een studie over 'Dé
tente ' terecht op: '/fis time to stop using cold war as a 
scare term and détente as a sedative term; in their rela
tionship to nuc/ear war, they are not all that diffe
rent'.3 Men kan daarom stellen dat op het terrein 
waar de stabiliteit van WVZ rechtstreeks in het ge
ding is, 'ontspanning' , in de betekenis van het streven 
naar afspraken en overeenkomsten die die stabiliteit 
ondersteunen , absolute prioriteit geniet. Zij kan ook 
niet beschouwd worden in termen van consessies van 
de ene partij aan de andere: het gaat hier immers om 
gedeelde risico's en gemeenschappelijke belangen. 
Een dergelijke 'smalle ontspanningspolitiek' laat de 
mogelijkheden onverkort open om op cultureel, eco
nomisch en andere terreinen een - vreedzame - we
dijver met de communistische regimes aan te (blij
ven) gaan, die er tenminste op gericht moet zijn de 
marges van vrijheid en vooruitgang voor de bewoners 
van de landen in het Oostblok te verruimen . 38 'Dyna
mische ontspanning,39 laat de militair-strategische 
stabiliteit onaangetast, en is bovendien symmetrisch 
ten opzichte van de algemene politieke lijn van de 
Sowjet-Unie, die altijd heeft ingehouden dat 'vreed
zame coëxistentie' de voortgang van de strijd tegen 
het Westen inhoudt met alle middelen behalve mili
taire. Nu kan men met reden twijfelen of het Sowjet
russische regiem deze scheiding accepteert als ze door 
het Westen wordt gemaakt - 'linkage'-theorieën lij
ken in Moskou nog populairder te zijn dan ooit in 
Washington - maar dat is geen reden om de definitie 
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van de situatie in Oost-Europa zoals die door de Sow
jet-Unie wordt gegeven, gelaten te accepteren . 
De subtiliteit van deze relatie tussen Oost en West 
kan wellicht worden verduidelijkt door ons voor te 
stellen wat er zou gebeuren , als er in zuidelijk Afrika 
een situatie zou zijn ontstaan waarbij Zuid-Afrika de 
frontlijnstaten onder de voet zou hebben gelopen , en 
in deze landen een apartheidsregime zou hebben in
gevoerd , terwijl het tegelijkertijd over een kernwa
penarsenaal was gaan beschikken waarmee het o.a. 
het Westen onder schot hield. In zo'n situatie zou 
elke poging om gewapenderhand de nieuwe status 
quo te veranderen , of om lokale opstanden binnen de 
Zuidafrikaanse invloedssfeer militair te hulp te ko
men door het Zuidafrikaanse regime uitgelegd wor
den als een aantasting van vitale belangen , en tot het 
risico van een oorlog met kernwapens leiden. Om dit 
risico uit te sluiten zou een 'smalle ontspanningspoli
tiek' met Zuid-Afrika gevoerd moeten worden , die 
enerzijds de integriteit van het nieuwe 'Zuidblok' 
aanvaardde en anderzijds tot overeenkomsten op het 
gebied van de kernwapenarsenalen van beide par
tijen zou leiden . Zo'n politiek zou echter niet inhou
den dat het apartheidsregime en de wijze waarop dit 
huishield in het eigen blok , zou worden geaccep
teerd , maar wel dat de strijd daartegen gebonden zou 
zijn aan de grenzen die de instandhouding van de 
WVZ-relatie dicteert. 

Dit voorbeeld maakt tevens duidelijk dat hier uitein
delijk een onoplosbare spanning blijft bestaan, aller
eerst omdat beide partijen van mening zullen blijven 
verschillen over de precieze grenzen van wat nodig is 
om de stabiliteit van WVZ te garanderen. Deze span
ning krijgt echter een nog zwaardere lading, als men 
in aanmerking neemt dat sedert de inlijving van de 
landen van het Oostblok bij de veiligheidsgemeen
schap van de Sowjet-Unie de voornaamste en meest 
permanente haard van onrust in Europa nu juist het 
streven naar onafhankelijkheid en vrijheid van de be
volkingen van Oost-Europa is geweest , en de pogin
gen van de Sowjet-Unie dit te onderdrukken. Zolang 
het Sowjetrussiche regime de eigen veiligheid blijft 
definiëren in termen van de militaire , politieke en 
ideologische hegemonie over Oost-Europa, blijft dit 
probleem onoplosbaar , en het voornaamste gevaar 
voor een ontwikkeling die de stabiliteit van WVZ zou 
kunnen ondermijnen . Dit laat echter onverlet dat het 
niet nodig is zich met een beroep op WVZ te laten 
chanteren, bijvoorbeeld door de zogenaamde vredes
politiek van de Sowjet-Unie. 

Politieke eenheid van de NAVO 
Aan westelijke kant is het in stand houden van de 
NAVO , als een defensief bondgenootschap , een eer
ste vereiste voor WVZ. Het belangrijkste element is 
daarbij de blijvende aanwezigheid van de ongeveer 
300 000 Amerikaanse soldaten in West-Europa. Zij 
zijn het meest sprekende symbool van de lotsverbon
denheid en de vitale belangen van de Verenigde Sta
ten en West-Europa. Hun aanwezigheid , en het ge
vaar dat elke militaire confrontatie in Europa kan uit-
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lopen op een kernoorlog , vormen de belangrijkste 
verzekering van WVZ. 
Er bestaat een wijd verbreid misverstand dat de NA
VO alleen kan blijven voortbestaan als 'koppeling' 
tussen de zogenaamde centrale kernwapensystemen , 
opgesteld in de Verenigde Staten (of op onderzeebo
ten), en regionale kernwapensystemen - zoals de 
Pershing-II en de kruisvluchtwapens - in West
Europa is gegarandeerd. Deze gedachte berust op de 
veronderstelling dat de Verenigde Staten niet bereid 
zouden kunnen zijn om die centrale systemen af te 
vuren ter verdediging van West-Europa , omdat het 
dan de eigen vernietiging zou afroepen. Zulk denken 
gaat echter uit van een andere veronderstelling , na
melijk dat WVZ doorbroken kan worden , of, in de 
traditionele terminologie - dat de afschrikking zou 
kunnen falen . (Waarbij dan de aanwezigheid van 
kernwapens eerst is 'weggedacht' , om zo de mogelijk
heid van een gewapend conflict aannemelijk te ma
ken) . Zulke oorlogsscenario's uit de studeerkamer 
liggen buiten een realistisch veiligheidsdenken dat 
berust op het in stand houden van het besef van ge
deelde risico 's, en de daarvoor nodige politieke cohe
sie en stabiliteit van de huidige veiligheidsgemeen
schappen. De ware koppeling tussen de Verenigde 
Staten en West-Europa is politiek-psychologisch van 
aard . Bewapening vervult daarbij of een symbolische 
en risico-verzekerende rol , zoals de Amerikaanse 
troepen in Europa, of de rol van waarborg op de ach
tergrond , zoals de onkwetsbare kernwapenarsenalen 
van beide partijen. 
Uit het voorgaande volgt dat Nederland onder geen 
beding de NAVO moet verlaten . Zo 'n stap zou de po
litieke instabiliteit in Europa vergroten , en op ter
mijn leiden tot een aanzienlijke stijging van de kan
sen op een oorlog. Voor zover voorstanders van het 
verlaten van de NAVO door Nederland de gedachte 
erop nahouden dat dit een stap in de richting van 
meer vrede is , hebben ze het mis : men zou precies het 
tegenovergestelde bereiken van wat men beoogt . Al
leen stabilisering van WVZ kan op langere termijn de 
kans op oorlog - overigens ook op dit ogenblik bui
tengewoon klein - verder verminderen . 
De politieke eenheid van de NAVO is zo gezien van 
meer belang dan de militaire sterkte . Stabilisering 
van WVZ vereist dan ook niet per definitie een ver
sterking van de conventionele bewapening, zoals 
steeds luider klinkende pleidooien van uiteenlopende 
zijde betogen. In de eerste plaats berusten ook deze 
weer allerwegen op de veronderstelling dat er een 
grote waarschijnlijkheid bestaat dat WVZ kan wor
den doorbroken , dat 'de afschrikking zou falen ' . Dan 
immers , zo luidt de gedachtengang, zou de Sowjet
Unie straffeloos een aanval met conventionele wa
pens op West-Europa kunnen ondernemen , zonder 
dat dat gevolgd zou worden door de inzet van Ameri
kaanse strategische wapens. Mede door de aanwezig
heid van Amerikaanse eenheden in West-Europa is 
echter het risico voor de Sowjet-Unie zo groot en de 
kans op succes zo klein dat haar zelfueheersing vol
strekt verzekerd blijft. De conventionele bewapening 
heeft tegenwoordig - anders dan in het tijdperk van 

relatieve wapens - bovenal de functie het risicobesef 
van beide partijen in stand te houden . Het huidige ni
veau aan NAVO-zijde is daarvoor op dit moment ze
ker voldoende , ondanks het groeiende overwicht van 
het Oostblok in aantallen tanks, pantservoertuigen , 
stukken geschut , en vliegtuigen in de centrale sector 
van Europa .40 

In dit opzicht zou het uitgangspunt van een serieus 
Nederlands veiligheidsbeleid moeten zijn dat de niet
nucleaire militaire inspanningen van het bondgenoot
schap de strijdkrachten van de NA VO in staat stellen 
de Sowjet-Unie de kans op risicoloos succes van een 
conventionele aanval te kunnen blijven ontzeggen . 
De PvdA heeft daarover officieel de gedachte ont
wikkeld dat het aanbeveling verdient meer de nadruk 
te leggen op 'defensieve bewapening' .41 Wij achten 
dit om verschillende redenen een misleidend idee . In 
de eerste plaats omdat er geen sprake van is dat de 
bestaande militaire mogelijkheden van de NAVO de 
capaciteit zou inhouden om - geheel los van de poli
tieke besluitvorming, die daartoe het bevel zou moe
ten geven , en dat op grond van het NAVO-verdrag 
niet kan doen - een offensief in te voeren tegen de 
Sowjet-Unie. In de tweede plaats is, voorzover er al 
een zinnig onderscheid is te maken tussen offensieve 
en defensieve wapens , in de opbouw van de NAVO
strijdkrachten toch al de nadruk op de laatste gelegd , 
zoals bij voorbeeld tot uiting komt in de overmacht 
van tanks bij de strijdkrachten van het Warschaupact 
ten opzichte van de NAVO en de nadruk daarente
gen aan NAVO-zijde op anti-tankwapens . In deze si
tuatie van wat Von Baudissing karakteriseert als ' kal
kulierte Unterlegenheit' aan de kant van de NAVO, is 
het parool van de PvdA-woordvoerders hoogstens 
geschikt als illusie voor het thuisfront. Enerzijds 
dreigt het een Maginot-linie-complex in de hand te 
werken , waarbij de tactische vereisten van mobiliteit 
worden verward met het strategische doel van verde
diging ; anderzijds dreigt men zich afhankelijk te ma
ken van de veronderstelde volmaaktheid van nieuwe 
generaties wapensystemen op bij voorbeeld het ge
bied van de bestrijding van tanks. 

Stabilisering van WVZ 
Hoe moet nu , in het licht van het streven naar WVZ, 
de opstelling zijn tegenover de bestaande bewape
ningswedloop? Om te beginnen is hier een relative
rende opmerking op z'n plaats . De ontwikkeling van 
de defensie-uitgaven in Nederland (en de andere NA
VO-landen) geeft in het geheel geen aanleiding om te 
spreken van een 'groeiende bewapening', 'verhevig
de wapenwedloop', en 'steeds meer geld dat aan wa
pens wordt uitgegeven '. Een vergelijkende analyse 
van defensie-uitgaven in achttien kapitalistische de
mocratieën' (waaronder negen lidstaten van de NA
VO) laat zien dat tussen 1955 en 1975 in deze landen 
(met uitzondering van Ierland en Oostenrijk) de uit
gaven voor defensie als percentage van het bruto na
tionaal produkt met gemiddeld 1,3 procent is gedaald 
van 4,1 tot 2,8 procent - een ontwikkeling die , zoals 
de auteur van het artikel terecht opmerkt , des te op
merkelijker is , omdat in deze periode alle andere ter-
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reinen van overheidszorg zijn uitgebreid in termen 
van uitgaven als percentage van het bruto nationaal 
produkt. 41 

Natuurlijk betekent dit niet dat de defensie-uitgaven 
niet zijn gestegen in absolute cijfers , of in bedragen 
waarin de inflatie is verrekend. Dat geldt ook voor 
Nederland : het defensie-budget is in reële termen 
tussen 1950 en 1980 toegenomen van 2 694 000 tot 
8262000 gulden. Maar deze stijging is veel geringer 
dan die van de particuliere bestedingen en de andere 
overheidsuitgaven over het zelfde tijdvak .42 De de
fensie-uitgaven besloegen in 1962 nog negentien pro
cent van de overheidsuitgaven en 4,7 procent van het 
bruto nationaal produkt; in 1983 was dat gedaald tot 
9,3, respectievelijk 3,3 procent. Wanneer men de de
fensie-uitgaven splitst in loonkosten en materiaalkos
ten, dan blijkt dat de reële uitgaven voor wapens en 
materiaal in 1977 aanzienlijk lager waren dan in 1956. 
De stijging van het defensiebudget in de afgelopen 
vijfentwintig jaar, zo volgt hieruit , is geheel ten koste 
gekomen van de lonen en salarissen. Dit is des te op
merkelijker , waar in de loop van de jaren de mens
kracht van het Nederlandse militaire apparaat steeds 
verder teruggelopen is: van 182 000 in 1947 tot 
131 214 in 1983. Alleen al sinds 1962 is de totale sterk
te met meer dan twintig procent teruggelopen - heel 
wat meer diln men bij een succesvolle afsluiting van 
de MBFR-onderhandelingen over de vermindering 
van de troepensterkten in Oost en West voor ons land 
had kunnen verwachten , zo merkt de onderzoeker 
aan wie wij deze gegevens ontlenen , op. 43 Kortom de 
leus ' er wordt steeds meer geld uitgegeven aan wapens' 
is een mythe - een mythe die ook binnen de PvdA 
gretig gehoor vindt en door degenen die beter (zou
den moeten) weten niet tegengesproken wordt. 

Dat neemt niet weg dat voortgaande opvoering van 
de bewapening veelal een verspilling van geld is en in 
bepaalde omstandigheden een bedreiging voor WVZ 
kan gaan vormen . Wapenbeheersing en ontwapening 
zijn wenselijk , maar vormen , zo volgt uit het voor
gaande , geen doel op zichzelf - anders dan meestal 
stilzwijgend wordt verondersteld . Ze dienen onder
geschikt te zijn aan het stabiliseren van WVZ. Zo zou 
het bijvoorbeeld noodzakelijk kunnen zijn dat beide 
rivalen een nieuwe generatie onkwetsbare kernwa
pens gaan ontwikkelen , als bestaande wapens kwets
baar dreigen te worden . Ook het fabriceren en plaat
sen van nieuwe kernwapens kan zo een positief te 
beoordelen vorm van wapenbeheersing zijn. Maar 
dan dient het uitdrukkelijk op grond van het in gevaar 
komen van WVZ te gebeuren , niet op grond van on
waarschijnlijke 'worst case' scenario's zoals in de af
gelopen jaren in de Verenigde Staten is gebeurd. 44 

Hoewel een overschot aan kernwapens WVZ als zo
danig niet bedreigt, is het verminderen van aantallen 
kernwapens of het vastleggen van bepaalde maxima 
wel nuttig, omdat het de partijen om de tafel brengt 
en een noodzakelijke voorwaarde is voor verder
gaande maatregelen. Maar van heel groot belang is 
dit niet . Het fabriceren van overbodige kernwapens is 
natuurlijk wel een enorme verspilling van hulpbron-
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nen , die beter voor andere doeleinden - het stimule
ren van de economie, kapitaalsoverdracht naar de 
ontwikkelingslanden - zou kunnen worden gebruikt. 
Maar voor het stabiliseren van WVZ zijn andere 
maatregelen veel belangrijker. Het beheersen van 
wapens, nadat deze eenmaal ter beschikking zijn ge
komen , is minder belangrijk dan het beheersen van 
de technologische ontwikkelingen , die tot het produ
ceren van nieuwe wapens kunnen leiden . WVZ kan 
alleen duurzaam worden gestabiliseerd door het 
voorkomen van technologische doorbraken , die één 
van de twee rivalen dicht bij een 'first strike' vermo
gen zou kunnen brengen. En dat vereist een overeen
komst om alle onderzoek en ontwikkeling gericht op 
het ontwikkelen van nieuwe kernwapens en over
drachtsmechanismen, offensief en defensief, stop te 
zetten. 45 Alleen de verbetering van de onkwetsbaar
heid van bestaande kernwapensystemen zou toege
staan mogen blijven. De nakoming van een dergelij
ke overeenkomst is natuurlijk moeilijk te controle
ren. Internationaal toezicht, bijvoorbeeld via de Ver
enigde Naties zou nodig zijn . Maar als zo'n overeen
komst eenmaal is afgesloten , hebben beide partijen 
groot belang bij het naleven ervan , omdat iedere 
overtreding onmiddellijk tot een defensiepaniek bij 
de tegenstander zou leiden en tot een snel escalerend 
bewapeningsproces. We kunnen nu al zien dat de 
Verenigde Staten en de Sowjet-Unie zich aan SALT-
11 blijven houden , geratificeerd of niet. 
Van even groot belang is de verdere verbetering van 
de beveiliging van de eigen kernwapens en vooral het 
versterken van de institutionele mogelijkheden voor 
crisisbeheersing. Bij het laatste zou een door de riva
len gezamenlijk bemand crisiscentrum ook zeer be
langrijk zijn. Pas nadat al deze maatregelen verwe
zenlijkt zouden zijn , is omvangrijke wapenverminde
ring mogelijk, zonder dat dit tot de tot nog toe gebrui
kelijke defensiepanieken hoeft te leiden.46 De tot nu 
toe gevolgde methode van wapenbeheersing, en met 
name het vaststellen van een bovengrens voor toege
stane aantallen kernwapens , zoals bij SALT-I1 kan 
tot een tegenovergesteld resultaat leiden. De roep 
naar meer kernwapens kan er door versterkt worden , 
zoals het succes van de activiteiten van het Committee 
on the Present Danger in de Verenigde Staten heeft 
aangetoond . Hieruit blijkt opnieuw dat alleen door 
WVZ als uitgangspunt te nemen , een meer cumula
tief proces van wapenbeheersing en ontwapening mo
gelijk wordt. 

Conclusie 
Wanneer wij ter afsluiting ons betoog recapituleren , 
komen we tot de volgende gevolgtrekkingen . Al ge
ruime tijd wordt het denken over vrede en veiligheid 
binnen de PvdA niet meer gekenmerkt door een hel
dere conceptie . Wel kan men een groeiende discre
pantie waarnemen tussen het beleid dat in feite wordt 
gevoerd of geaccepteerd , en de taal van congresreso
luties en verkiezingsprogramma's. Deze discrepantie 
- soms niet van schizofrene momenten ontbloot - is 
om redenen van intern partijbelang nooit tot onder
werp van een werkelijke discussie geworden . In feite 
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betekent dit dat van een werkelijke discussie over 
vrede en veiligheid binnen de PvdA tot dusver nog 
geen sprake is geweest. 47 

Dit komt met name tot uiting in de vele tegenstrijdig
heden die de officiële positie van de PvdA kenmer
ken. De voornaamste daarvan op dit moment is naar 
onze mening, dat het streven 'de rol van kernwapens 
terug te dringen' - op dit ogenblik toegespitst op de 
onvoorwaardelijk geworden afwijzing van de statio
nering van kruisvluchtwapens op Nederlands grond
gebied - hand in hand gaat met het categorisch afwij
zen van het als 'achterhaald' gekarakteriseerde 'af- . 
schrikkingsdenken' en een absolute afwijzing van 
kernwapens als zodanig, terwijl de woordvoerders 
van de PvdA hun afwijzing van de kruisvluchtwa
pens, of van de nucleaire taken van de Nederlandse 
krijgsmacht verdedigen met het argument dat deze 
niet nodig zijn voor ... afschrikking! Het is op dit 
punt, dat de positie van de PvdA op het gebied van 
het veiligheidsbeleid geheel en al onsamenhangend 
en innerlijk tegenstrijdig is geworden. 
In feite keert deze tegenstrijdigheid terug bij de doel
stelling 'de rol van kernwapens terug te dringen' als 
zodanig, die ook door de PvdA wordt onderschreven. 
Hoe vaag deze door alle Nederlandse politieke par
tijen gevoerde doelstelling van het buitenlands beleid 
ook zijn moge, oorspronkelijk was de rationele kern 
ervan de versterking of handhaving van de geloof
waardigheid van de strategische afschrikking, van 
WVZ dus. 48 Bij de huidige opstelling van de PvdA 
wordt, net als in het rapport van de commissie-Pal
me,49 in feite de stelling verkondigd, dat verminde
ring van aantallen kernwapens een substituut is voor 
'het afschrikkingsdenken' . Dit is onzin: hoe wenselijk 
(of onwenselijk) reductie van de hoeveelheden kern
wapens aan beide zijden ook kan zijn, deze verandert 
niets aan de verhouding waarop afschrikking, WVZ, 
is gebaseerd; ze kan op z'n best de stabiliteit van 
WVZ vergroten of verkleinen. 50 

Kortom: niet alleen wordt de huidige positie van de 
PvdA ten opzichte van problemen van vrede en vei
ligheid gekenmerkt door volstrekte tegenstrijdighe
den; de 'alternatieven' die worden gesuggereerd bin
nen dat onsamenhangende kader (afwijzen van af
schrikking; verminderen van de rol van kernwapens; 
bezuinigen op conventionele defensie; defensieve 
strategie) blijken bij nadere beschouwing noch wer
kelijke alternatieven, noch zelf van ongerijmdheden 
vrij. Een sociaal-democratische partij als de PvdA, 
die het pacifisme afwijst51 dient er een consistente en 
samenhangende visie op de militaire bescherming 
van de bevolking voor wie ze opkomt, op na te hou
den. Wij hebben proberen aan te tonen dat noch het 
najagen van de illusie de kernwapens de wereld uit te 
willen krijgen, noch het krampachtig willen handha
ven van een (numeriek) bewapeningsevenwicht -
een streven dat meestal uitloopt op het pogen een nu
meriek overwicht te verkrijgen - vrede en veiligheid 
dient. Dat kan wèl gebeuren door een beleid afge
stemd op het stabiliseren van WVZ. Het volgen van 
een beleidslijn gericht op de stabilisatie van WVZ is 
geen absolute garantie voor het uitbannen van een 

kernoorlog - maar het maakt de kans daarop wel mi
nimaal. 
Dit na te streven betekent evenmin het ontstaan van 
een wereld waarin het lam rust naast de leeuw. Het is 
een beleid dat kosten met zich mee brengt, letterlijk 
zowel als figuurlijk - maar die kosten hoeven ten
minste niet achteraf betaald te worden, en zijn gering 
in verhouding tot de alternatieven. In de discussie 
over vrede en veiligheid, zoals die de laatste jaren in 
Nederland wordt gevoerd, kan vaak de al te menselij
ke neiging bespeurd worden om de onaangenaamhe
den van elk beleid, en dus ook van elk veiligheidsbe
leid, weg te definiëren. Diegenen die zich daaraan, 
vaak onbewust, schuldig maken zouden wij niet al
leen het perspectief van WVZ voor willen houden, 
maar ook het woord van Thomas Hobbes, een poli
tiek denker die als weinig anderen bezeten was van de 
wens oorlog uit te bannen: ' .. . the estate of Man can 
never be without some incommodity or other; and the 
greatest thaI in any forme of Government can possibly 
happen to the people in generall, is scarce sensible, in 
respect of the miseries, and horrible calamities, that ac
company a ... Warre'. 52 

Noten 
1. Of deze 'verklaring' van oorlog enige algemene gel

digheid bezit valt te betwijfelen . Zeker is wel dat de 
Amerikaanse inmenging in de Indochinese oorlogen niet 
in deze termen viel. Cf. 'De Pentagon Papers en de le
genden van economisch imperialisme en wetenschappe
lijke politiek' , in: Bart Tromp: De samenleving als op
lichterij, Amsterdam 1977, 39-64. 

2. PvdA Beginselprogramma, Amsterdam 1978, 27. 
3. Ibidem. 
4. Ibidem. 
5. PvdA Beginselprogramma, 28. 
6. In het artikel van Bart Tromp 'Over de Sowjet-Unie 

en ontspanningspolitiek', (Set/D, mei 1982, 231) is erop 
gewezen dat zo'n 'collectief veiligheidsstelsel' , als die 
fundamentele tegenstelling niet is opgeheven, neer zou 
komen op een balkanisering van Europa, die tot een vele 
malen instabieler toestand zou leiden dan ·de huidige. 

7. 'Het terugdringen van de rol van kernwapens' is door 
het kabinet-Den Uyl als doelstelling geïntroduceerd. De 
term komt echter al in de regeringsverklaring van het ka
binet-Biesheuvel op 3 augustus 1971 voor. J. H. Leur
dijk: Nederland en de rol van kernwapens. De analyse 
van een beleid, Den Haag 1981, 9-10. 

8. Memorie van Toelichting 1978, Defensie, Hoofdstuk 
1,4. 

9. Memorie van Toelichting 1977, Defensie, Hoofdstuk 
1,4. 

10. Cf. Bart Tromp: 'Participatie-democratie: vermeende 
oplossingen en echte problemen', in Sen D, apri11980, 
161 e.v. 

11.Rapport commissie Vrede & Veiligheid, z.p., januari 
1981, I. 

12. Beginselprogramma 1959 Partij van de Arbeid, Am
sterdam 1967. 

13. Hans van den Doel e.a.: Tien over rood. Uitdaging 
van Nieuw Links aan de PvdA, Amsterdam 1966, 66. 

14. Ibidem. 
15.H. J . G. Beunders: 'De PvdA, de horzel van de 

SPD', in : M. C. Brands e.a.: Denkend aan Duitsland, 
Voorstudie en achtergronden, Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, Den Haag 1983, 126. 
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16. Cf. 'Oe schuldvraag als oriëntatiemiddel ' , in: G. van 
Benthem van den Bergh : De staat van geweld, Amster
dam 1980, 40. 

17. Cf. Norbert Elias: Problemen van betrokkenheid en 
distantie, Amsterdam 1982. 

18. Paul Kalma , Marnix Krop: 'Polen: een 'interne aan
gelegenheid voor het democratisch-socialisme', in: 
SenD, februari 1982, 48-57. 

19. Cf. Piet Nelissen : 'EI Salvador en de mythe van de 
Volksoorlog', in: /nternationaleSpeetator, februari 1983, 
54-104 . 

20. Cf. de discussie over dit probleem in termen van het 
'Riga'-, respectievelijk 'Jalta'-axioma, in: Tromp: 'Over 
de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek ' enz. , (noot 6). 

21. Cf. , behalve de reeds genoemde studie van Leurdijk , 
Bram Sternerdink: 'Oe rol van kernwapens : woorden en 
daden ', in : SenD, januari 1983. 

22. François Fejtö: A History of the People's Demoera
cies, Harmondsworth 1974, 62-63 . 

23 . Cf. John Erickson: 'The Forces of the Warsaw Pact' , 
in : Ray Bonds (ed.) Soviet War Power, Londen 1982, 
271-282 . 

24. Cf. Herman de Lange : 'Nucleaire spookbeelden', in : 
De Gids, 146e jaargang, nr . 4, 1983, en meer in het alge
meen diens dissertatie: De bewapeningswedloop tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 1945-/980, Pole
mologisch Instituut , Groningen 1982. 

25 . In de eerste Bernard Brodie Memorial Lecture , 'On 
Fighting a Nuclear War', in:International Seeurity, Vol. 
5, no. 21, Spring 1981. 

26. Cf. G. van Benthem van den Bergh: 'Two Scorpions 
in a Bottle : the Unintended Benefits of Nuclear Wea
pons', in: William Paige (ed .) : The Future of Polities, 
Londen 1983. 

27. Cf. Herman de Lange, De bewapeningswedloop enz. 
(noot 24). 

28 . 0at leidde tot het vervangen van de 'counter-city' 
door de 'counter-force' -, en recentelijk de 'counter-vai
ling'-strategie , zoals neergelegd in Presidential Direetive 
59 van president Carter. PD59 bevat in feite weinig 
nieuws: het behelst een door de vernieuwing en uitbrei
ding van het kernwapenarsenaal noodzakelijk geworden 
voortzetting van een al onder McNamara begonnen en 
door Harold Brown doorgetrokken ontwikkeling; niet 
een fundamentele breuk daarmee - zoals het veelal is 
voorgesteld. Voor de feitelijke inhoud van PD59 en de 
'counter-vailing' -strategie cf. Walter Slocombe: 'The 
Countervailing Strategy' in : International Security, Vol. 
5, no 21 , Spring 1981. 

29. Cf. Andrew Cockburn , Alexander Cockburn : 'The 
Myth of Missile Accuracy ', in: New York Review of 
books, Vol. XXVII, no. 18,20 november 1980, 40-45 .; 
en zo mogelijk nog vernietigender de military editor van 
het tijdschrift Strategie Review, (Spring 1983) , zoals geci
teerd door Theodore Oraper in diens briefwisseling met 
minister Weinberger, in: New York Review of books, 
Vol XXX, no . 13 , 18 augustus 1983, 32. Over de onmo
gelijkheid van een werkelijk bestaande ' first strike capa
bility' : Spurgeon M. Keeny Jr. , Wolfgang K. H. Panofs
ky : 'Mad versus Nuts', in: Foreign Affairs, Winter 1981-
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30. Zoals overtuigend voorgesteld door Lord Zuckerman 
in diens Nuc/ear Illusions and Reality, New York en Lon
den 1982. Hij ziet in dit opzicht een unieke initiërende 
rol voor kleinere landen als Nederland weggelegd . 

31. Wie dit argument gebruikt , zoals bijvoorbeeld de 
SPO-politicus Erhard Eppler, dient dan wèl uit te leggen 
waarom 108 Pershings-II , die op z'n best doelen in het 
Westen van de Sowjet-Unie kunnen bereiken , en die 
ook in theorie niet in de verste verte een ' first -strike'-ver-
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mogen ten opzichte van de Sowjet-Unie bezitten (ook al 
door hun aantal) wél gevaarlijk en destabiliserend zou
den zijn , en de Sowjetrussische ballistische systemen van 
het type SS-20, SS-21 , SS-22 en SS-23 , die in grotere aan
tallen voorhanden zijn, zwaardere ladingen vervoeren , 
en een even lange vluchtduur hebben als de Pershing-II , 
niet. 

32. Het is leerzaam te bedenken dat in de periode na de 
Tweede Wereldoorlog waarin de Verenigde Staten over 
het monopolie op nucleaire wapens beschikten , dit tot de 
niet geringe frustratie van sommigen in Washington , in 
het geheel niet tot het afdwingen van politieke voordelen 
bleek te kunnen worden gebruikt. Cf. Oaniel Yergin : 
Shattered Peace. The Origins ofthe Cold Warand the Na
tional Security State, Harmondsworth 1980, 120-122. 
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curity. A Programma for Disarmament. The Report of 
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rity Issues under the Chairmanship of Olof Palme, Lon
den , 1982, 182-183 . 
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39. 'Oynamische ontspanning', ter onderscheiding van 
een begrip ontspanning waarin de status quo als het 
hoogst bereikbare wordt gezien op ook andere terreinen 
dan dat van de stabiliteit van WVZ, en waarin gedragin
gen van de Sowjetunie worden geaccepteerd die omge
keerd niet eens beproefd worden. Bij 'dynamische ont
spanning' dient het gedrag tussen staten van Oost en 
West gebaseerd te zijn op het simpele principe van we
derkerigheid . 

40 . Cf. Th e Military 8alance 1982-1983, Institute of Stra
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tions Clingendael, Oen Haag 1983 , 28 

43. 'Van 1962 tot 1983 is het militair personeel (van de Ne-
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derlandse krijgsmacht) afgenomen met 23 procent. Dat is 
een feitelijke daad van eenzijdige ontwapening die aan
zienlijk belangrijker in omvang is dan een eventueel 
MBFR-akkoord, als dat ooit gesloten was geworden' -
citaat uit het referaat van Jan G. Siccama gehouden op 
de conferentie van Stichting Maatschappij en Krijgs
macht over 'De Prijs van defensie ', 3 juni 1983. 

44. Over de rol van het hieropvolgende en van voorgaan
de scenario's bij het ontstaan van defensiepanieken cf. 
Herman de Lange: 'Kernwapens, zwartkijkers, haviken 
en het doemdenken ', in: De Gids, 144e jg. nr . 9-lD, 1981 , 
548-561. 

45. Zie het in noot 30 genoemde voorstel van Lord Zuc
kerman . 

46. Cf. Herman de Lange, De bewapeningswedloop enz. 
(noot 24) . 

47. Zoals overtuigend uiteengezet door J. G . Siccama: 
'Discussie over kernwapens moet eigenlijk nog begin
nen ', in : De Volkskrant, 14 juli 1983 . 

48.Jan G . Siccama, External Security enz., (noot 42) 16-
17,58. 

Jaarboek 

Begin september verscheen het Vierde jaarboek voor het de
mocratisch socialisme. Het bevat o.a. twee uitgebreide arti
kelen van Piet Vos van de Industriebond FNV en van Paul 
Kalma en Marnix Krop van de Wiardi Beckman Stichting. 
Beide artikelen hebben tot thema de crisis van de verzor
gingsstaat, een thema waaraan in het eerste Jaarboek al uit
voerig aandacht werd besteed. Dat was in 1979; inmiddels is 
nog duidelijker gebleken dat die crisis niet alleen aanhoudt, 
maar ook een crisis van het democratisch socialisme is. Het 
paradigma waarmee de Europese sociaal-democratie na de 
oorlog zo succesvol heeft gewerkt, is onder vuur komen te lig
gen en heeft het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de 
beweging aangetast 
De sociaal-democratie is echter allerminst ten dode opge
schreven, anders dan critici van links en rechts willen doen 
geloven. Elementen voor een noodzakelijke vernieuwing van 
de sociaal-democratie zijn al aanwijsbaar. Het zal erom moe
ten gaan deze te verbinden met elementen van blijvende 
waarde in de traditie van de sociaal-democratie. Van wezen
lijk belang is daarbij een juist zicht op wat door dejaren heen 
de kern van sociaal-democratische politiek is gebleven. Zowel 
Kalma en Krop als Vos zien het maatschappelijk compromis 
als doelstelling en uitgangspunt van de sociaal-democratische 
traditie: elke samenleving is onvolmaakt, er is geen blauw
druk voor een ideale samenleving en de bestaande maat
schappelijke problemen kunnen alleen maar teruggedrongen 
worden door erkenning en regulering van belangen en con
flicten. 

Vos wijst er daarbij op dat de opbouw van de verzorgings
staat (om een aantal redenen spreekt hij overigens liever van 
verzorgingsmaatschappij) niet op het conto van één bepaalde 
politieke beweging kan worden geschreven; even onjuist is 
het om de verzorgingsstaat te zien als de verwerkelijking van 
een groots en verheven plan. Hij kwam tot stand als gevolg 
van een specifiek maatschappelijk compromis en de erin beli-

49. Cf. noot 34. 
50. Draper, Present History enz. (noot 37), 20-21. 
51. Dit doen overigens ook de klein-linkse Nederlandse 

partijen CPN, PPR en PSP , zonder dat ze op hun beurt 
een samenhangende visie op defensiepolitiek hebben 
ontwikkeld. De positie van de PSP is niet minder dan pa
radoxaal : in Nederland staat ze 'afschaffing van de 
krijgsmacht' voor, maar in andere landen steunt ze het 
gewapend verzet van 'bevrijdingsbewegingen' tegen 
vreemde overheersers . Hieruit moet men opmaken dat 
de PSP tegen militaire defensie van Nederland is, maar 
vóór gewapend verzet tegen een bezetter die van de af
wezigheid van een Nederlandse militaire defensie ge
bruik zou hebben gemaakt. 

52. Thomas Hobbes : Leviathan, ed. C. B. Macpherson, 
Harmondsworth 1968, 238. Overigens valt te argumen
teren dat de conceptie van WVZ past in zijn theorie van 
oorlogsvoorkoming. Cf. 'Hobbes on intern'ational rela
tions,' in: David P. Gauthier: The Logic of Leviathan. 
The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes, Ox
ford 1969. 

chaamde solidariteit was mede gebaseerd op eigenbelang. De WBS-nieuws 
verzorgingsstaat is, aldus Vos, sinds enkele jaren echter bezig 
zichzelf uit te hollen. Dat maakt, ook los van de huidige eco-
nomische crisis, het zoeken naar een nieuw evenwicht nood-
zakelijk, waarbij in Nederland Nieuw-Links wel eens een net 
zo grote sta-in-de-weg zou kunnen vormen als Nieuw Rechts. 
Kalma en Krop betrekken de compromis-gedachte op de hui-
dige werkloosheidsproblematiek, waarmee de 'arbeidsmaat-
schappij' in haar nadagen worstelt. Herverdeling van arbeid 
dient de hoeksteen te vormen van een nieuw maatschappelijk 
compromis tussen kapitaal en arbeid. Maar wil zo'n compro-
mis tot stand komen, dan zal de sociaal-democratie de nei-
ging moeten onderdrukken om een open, gedifferèntieerde 
maatschappij als de onze te. behandelen als ging het om een 
economie-in-oorlogstijd. Ook zal herverdeling van arbeid ge-
koppeld moeten worden aan actieve bemoeienis van de so-
ciaal-democratie met een terrein dat krachtens het oude com-
promis aan de ondernemers werd overgelaten: de organisatie 
van het werk in bedrijven. Alleen op die manier kan het drei-
gend gevaar van een 'gespleten', duale maatschappij afge-
wend worden. 
Het vierde jaarboek bevat verder een artikel van Johan S. 
Wij ne over het beginselprogramma van de SDAP van 1937, 
dat als een voorschot kan worden gezien op het ontstaan van 
de Partij van de Arbeid. Het gebruikelijke profiel is dit keer 
gewijd aan W. A. Bonger, wiens bijdragen aan de Nederland
se sociologie en aan het 'wetenschappelijk socialisme' van de 
SDAP beschreven worden door Bart van Heerikhuizen. 

Jan Bank, Paul Kalma, Martin Ros en Bart Tromp (red.), 
Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme, Am
sterdam: Wiardi Beckman Stichtlng/Arbeiderspers, 1983. 
184 blz. Winkelprijs: f 25, - Speciale prijs voor SenD-lezers: 
f 20,-. Te bestellen door storting op postgiro nr. 3479700 
t.n.v. PvdA-pers, Amsterdam, onder vermelding van de ti
tel. 
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Gijs Schreuders 
Schreef dit artikel toen hij 
nog voor de CPN lid van de 
Tweede Kamer was 

'Klein linkse' samenwerking: naast, niet tegen 
de PvdA 

De afgelopen tijd is in SenD een aantal malen geschre
ven over de plaats van de PvdA in het partijpolitieke 
krachtenveld in ons land. Daarbij kwam, meestal in 
kritische zin, ook de zogenaamde linkse samenwer
king ter sprake. Linkse samenwerking (van PvdA en 
D'66 met PSP, PPR en CPN) gold tijdens de verkie
zingen van mei 1981 als officiële prioriteit van de 
PvdA, maar is sindsdien, niet in het minst vanwege de 
uitslag van die verkiezingen, op de achtergrond ge
raakt. Niet onbelangrijk voor de toekomstige relatie 
tussen PvdA en 'klein linkse' partijen is het recente 
streven van stromingen binnen PSP, PPR en CPN om 
tot een federatie van de drie betrokken partijen te ko
men. Gijs Schreuders, voorstander van zo'n samen
werkingsverband, geeft hieronder op ons verzoek zijn 
mening weer en betrekt daarbij ook de verhouding tus
sen 'klein links' en 'groot links' en de situatie binnen de 
CPN. 

'De SDAP-er, die zich jaren lang heeft geërgerd aan de 
jacht op verkiezingssuccessen en de verburgerlijking in 
zijn partij, aan de lauwheid en dorheid van het partijle
ven, zal natuurlijk nadruk leggen op andere verwor
dingsverschijnselen dan de communist, die genoeg 
heeft gekregen van de demagogie, het dogmatisme en 
de verwildering in zijn partij. Slechts weinigen onder 
hen, die het bestaan van een algemene crisis erkennen, 
zullen ook inzien dat de fouten en verkeerdheden in 
hun eigen partij ten nauwste samenhangen met die in 
de andere en dat alle 'crisissymptomen' een gemeen
schappelijken wortel hebben. ' 
Met deze wijsheid van Henriëtte Roland Holst in ge
dachten begin ik deze aantekeningen bij de discussie 
over samenwerking tussen CPN, PSP en PPR. Ik geef 
allereerst een algemene achtergrond aan , om vervol
gens de verhouding tot de Partij van de Arbeid en 
tenslotte enkele recente ontwikkelingen in de CPN te 
bespreken. 
Toen mevrouw Holst de boven aangehaalde woorden 
schreef (in ' De Weg tot Eenheid', 1928) hoopte zij bij 
te dragen aan de 'overwinning van de crisis in de arbei
dersbeweging', zodat 'de massa's zich opnieuw naar 
het socialisme keeren, als bloemen naar de zon, dat zij 
het oude vertrouwen in hun idealen terugvinden en de 
oude geestdrift, om voor de verwezenlijking daarvan 
te strijden. ' In deze tijd zijn wij wat minder poëtisch 
gestemd, maar wordt toch op internationale schaal 
onder zulke noemers als 'eurolinks' , 'derde weg', 'de
mocratische weg naar het socialisme' een debat ge
voerd met het doel een nieuw perspectief aan te ge
ven , niet alleen om het oude vertrouwen in de socia
listische idealen te herstellen , maar ook om de nieu-

we tegenstellingen en problemen te verdisconteren in 
linkse politiek. Dit debat draagt in de verschillende 
(Westeuropese) landen verschillende kenmerken , 
zowel door de uiteenlopende problemen en de uit
eenlopende politieke krachtsverhouding , als ten ge
volge van de noodzaak om in elk land afzonderlijk uit 
te gaan van een kritisch onderzoek naar de eigen ge
schiedenis en de eigen ervaringen van de daar be
staande linkse partijen en bewegingen . Niettemin 
staat eenzelfde kwestie uiteindelijk overal centraal , 
namelijk hoe een alternatief voor de tegënwoordig
bestaande systemen in het westen en in het oosten 
eruit zou moeten zien. De huidige toestand is militair , 
ecologisch , economisch dermate zorgwekkend , dat 
fundamentele , systeem-doorbrekende veranderin
gen op de agenda moeten worden geplaatst . De 
machtige sociaal-democratische partijen, wier oppo
sitie tegen het rechtse beleid verwatert in een inciden
tele politiek zonder uitzicht , slagen er evenmin in aan 
een werkelijk alternatief gestalte te geven , als de 
door het marxisme-leninisme geconditioneerde com
munistische partijen die zich door de zekerheid van 
de 'algemene crisis van het kapitalisme sinds 1917' 
lange tijd ontslagen achtten van de plicht de feitelijke 
ontwikkelingen binnen dat kapitalisme en binnen het 
in Oost-Europa tot stand gekomen systeem precies te 
analyseren. Ik meen dat deze onaanvaardbare situa
tie de achtergrond vormt van de discussie over een 
politieke hergroepering ter linkerzijde. 
Wat zich aandient als ideologische discussie en vaak 
ontaardt in pure semantiek, is in feite een politiek 
probleem. Men kan niet ontkennen dat er in brede 
kring sprake is van verontrusting en ook van strijd
baarheid tegenover ' kernbewapening , kernenergie, 
werkloosheid , seksisme, milieuvernietiging, enzo
voort , maar daarbij behoort dan wel de erkenning dat 
de vertaling naar een politiek niveau van deze veront
rusting en deze strijdbaarheid zwaar tekort schiet . De 
linkse partijen slagen er niet in een samenhangende 
strategie te baseren op een analyse van àlle maat
schappelijke tegenstellingen en een synthese tot 
stand te brengen van uiteenlopende en soms tegen
strijdige belangen , aspiraties en idealen. Enerzijds 
door het ontbreken van een heldere verhouding tot 
maatschappelijke bewegingen, die politiek gemargi
naliseerd worden en daardoor met de kop tegen de 
muur dreigen te lopen , anderzijds door het ontbre
ken van een programmatisch antwoord op de huidige 
sociale , economische, ecologische crisis . Toch leidt 
deze gecompliceerde crisis tot hevige spanningen , 
toch zullen grote sociale conflicten en ontploffingen 
niet uitblijven . 
Tenzij links een aanvallende strategie ontwikkelt ge-
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richt op radicale hervormingen, die tastbaar en aan
trekkelijk voor grote massa's zijn, zullen de conserva
tieve krachten hun bezuinigingsbeleid opleggen in 
het kader van autoritaire politieke formules , die blij
kens de overwinningen van Thatcher en Kohl aan
slaan bij beslissende marges van het electoraat in een 
aantal landen. Het valt op dat in de PvdA weinig re
flectie plaats heeft over de oorzaken van deze ver
schijnselen, althans dat is mijn indruk. Is het waar, 
dat rechts veel flexibeler weet om te gaan met kritiek 
op het functioneren van de maatschappij? Vast staat 
in ieder geval, dat de conservatieve krachten , tot dus
ver met succes , de tegenstellingen die reëel onder de 
bevolking aanwezig zijn weten uit te spelen en een 
verdeel- en heerstactiek kunnen volgen, die de eisen 
van de ene sociale groep tegen die van de andere weg
streept. Maar dit is niet de enige belemmering bij het 
vinden van eensgezinde antwoorden. Minstens zo 
zwaarwegend is de constatering dat de nieuwe maat
schappelijke tegenstellingen en ook de nieuwe inte
resses (van jongeren bijvoorbeeld) zich moeilijk in de 
traditionele links-rechts-schema's laten persen. 
Het al dan niet duurzame succes van de Westduitse 
Groenen, die op z'n minst de verdienste hebben door 
de blokkades van het politieke stelsel in de Bondsre
publiek te zijn heengebroken en voor het eerst een 
anti-NA VO-partij in de Bondsdag te hebben ge
bracht, ontmoet angstige reacties van de gevestigde 
sociaal-democratische partijen, ook in Nederland. 
Men fulmineert tegen het 'opportunisme' en het 'one 
issue-karakter' van de Groenen , zonder zich de vraag 
te stellen waar de aantrekkingskracht van een derge
lijke beweging dan wel vandaan komt. Precies zulke 
reacties dragen bij tot het risico van een nieuwe ver
splintering, terwijl we toch in wezen te maken hebben 
met ontwikkelingen die voor geheel links een geza
menlijk probleem vormen . 

'Klein links' als coalitiepartner 
Hoogmoed komt voor de val en het zou hoogmoedig 
zijn, te ontkennen dat géén van de linkse partijen -
laat ik me verder tot Nederland beperken - beschikt 
over een attractief model om de problemen van deze 
tijd te lijf te gaan, noch over een toetsingskader om 
de maatschappelijke tegenstellingen af te wegen. De 
Partij van de Arbeid staat evenals alle andere linkse 
krachten onder druk van het conservatieve offensief; 
zij weet in de oppositie, vooral als gevolg van de bin
nen het CDA opgetreden disciplinering, vrijwel geen 
enkel resultaat te bereiken . Als zij nu volstaat met 
oproepen om de partij veertig procent van het electo
raat te bezorgen , dan is dat nauwelijks een bijdrage 
aan het linkse strategiedebat. Zeker, de partijen aan 
haar linkerzijde, die soms in dit debat verstrikt drei
gen te worden, bieden geen florissante aanblik. Dat is 
echter geen reden de inzet van de discussie over linkse 
samenwerking uit het oog te verliezen of de convul
sies in CPN, PSP en PPR schamper te aanschouwen. 
Dit doet bijvoorbeeld Bart Tromp, die in Het Parool 
van 27 juni jJ. te kennen geeft: 'De gedachte is dat 
Klein Links zich moet verenigen tot een blok, gericht 
tegen de PvdA. Daarmee houdt het denken ook op: 

wat zo'n nieuwe combinatie inhoudelijk anders zou 
kunnen zijn dan een vat voor teleurgestelde kiezers op 
de linkervleugel van de PvdA is nooit uitgelegd. Het 
ideaal van de linkse meerderheid heeft plaatsgemaakt 
voor de bescheiden doelstelling de sociaal-democratie 
aan het linker been te bekluiven. ' In ' Socialisme en De
mocratie; van mei 1983 formuleren Paul Kalma en 
Marnix Krop een soortgelijk bezwaar: 'Eventuele 
bundeling van klein links tot één electorale formatie 
zal dat concurrentie-element (met de PvdA, GS) ver
moedelijk alleen maar sterker maken. Daar is op zich
zelf niets tegen: een klein links dat te veel compromis
sen met de PvdA aangaat zal gauw haar nuttige functie 
verliezen van bestoker van de sociaal-democratie en 
van parlementair doorgeefluik van radicaal protest. 
Maar het relativeert wèl de mogelijkheden voor samen
werking met klein links.' 
Daarentegen beschouw ik het streven naar een krach
tenbundeling ter linkerzijde van de PvdA eerder als 
een aanzet tot een meer omvattende politieke her
groepering. Een samenwerkingsverband van 'klein 
links' kan een breekijzerfunctie vervullen, doordat 
juist deze partijen het best in staat kunnen worden ge
acht radicaal activisme te richten op een realistisch 
politiek program, dat verder gaat dan een aantal de
fensieve maatregelen waarvoor de PvdA wil opko
men , maar juist ook aanzetten tot de noodzakelijke 
fundamentele hervormingen kan bieden. 
Een links samenwerkingsverband heeft in deze visie 
dus betekenis als formatie naast (en niet tegen) de 
PvdA. Ervan uitgaande dat de problemen waar links 
voor staat in hoge mate gemeenschappelijk zijn, kan 
het er niet om te doen zijn een sectarische, heftig te
gen de PvdA concurrerende groepering tot stand te 
brengen , maar is het streven naar 'klein-linkse' een
heid er veeleer op gericht een krachtige coalitiepart
ner in het leven te roepen , waarvan een mobili'seren
de werking uitgaat. 
De flexibiliteit in de politieke verhoudingen moet 
worden vergroot. Gebeurt dit niet , dan hebben wij 
ofwel een duurzaam overwicht van CDA en VVD, 
ofwel een heilloze tweedeling van de samenleving in 
een 'links' en een 'rechts' blok, ofwel een 'lood om 
oud ijzer'-politiek van de PvdA die alleen maar naar 
rechts kan kijken. Wil er echter sprake kunnen zijn 
van een vertaling van het maatschappelijk verzet naar 
het politieke en het regeringsniveau, dan dient de 
PvdA te beschikken over reële coalitie-mogelijkhe
den naar links en zou zij op basis van een minimum
programma I compromissen met een invloedrijke 
stroming aan haar linkerzijde moeten kunnen sluiten. 
De pleidooien voor een 'klein linkse' bundeling zijn 
dus niet ingegeven door concurrentiedrift of door 
ideologische koppigheid, maar door het zoeken naar 
een fundamentele politieke consensus tussen mensen 
en groepen die nu over verschillende partijen ver
deeld zijn , maar die elkaar beginnen te vinden in hun 
radicale kritiek op het bestaande systeem. Zoals ik 
hierboven aangaf, is de achtergrond van dit streven 
gelegen in de tegenspraak tussen enerzijds het onver
mogen van links om voldoende macht te vormen en 
reële alternatieven zichtbaar te maken en anderzijds 
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in de ontbindingsverschijnselen in de maatschappij: 
de economische crisis, racisme, oprukkende atomai
re waanzin - en de opstandigheid daartegen, die bij 
gebrek aan voldoende samenhangende ideeën óók 
tot de desintegratie van de linkse partijen zal leiden. 
De 'oplossing' waarover nu binnen de PvdA wordt 
gesproken (loslaten van het streven naar progressieve 
meerderheden en pogen de PvdA met een electoraat 
van veertig procent tot de natuurlijke, onontkoomba
re regeringspartij te maken), geeft geen antwoord op 
deze problematiek. Stellig is de deelname van de 
PvdA aan de regering verkieslijk boven de huidige si
tuatie, omdat zij er dan mogelijk in kan slagen een 
aantal van de nu doorgevoerde verslechteringen te
rug te draaien of hun uitwerking te matigen. Een of
fensieve benadering is daarvan echter niet te ver
wachten. Maar de dringendste eisen die in de huidige 
crisis naar voren komen (andere verdeling van ar
beid, verlegging van de voornaamste geldstromen, 
andere sociale verhoudingen op terreinen als energie 
en milieu, enz.) vergen een offensieve benadering, 
omdat zij conflicteren met het bestaande economi
sche systeem. Daarbij is het onder dak brengen van 
alle linkse krachten in één politieke formatie, wat dan 
de PvdA zou zijn, géén alternatief voor een tot sa
menwerking met de PvdA bereid zijnde bundeling 
van 'klein links' dat 'de systeemkwestie' aan de orde 
stelt. 

Men moet uitgaan van een erkenning van de verschei
denheid van de krachten die een nieuwe maatschap
pij naderbij willen brengen en waarborgen scheppen 
voor een pluralisme ter linkerzijde, dat recht doet aan 
het streven van de PvdA naar een 'natuurlijke rege
ringsrol' , maar ook recht doet aan het authentieke ra
dicalisme van hen die het puur electorale karakter 
van de sociaal-democratie onvoldoende achten om de 
maatschappelijke structuren aan te vallen. Daarom 
wijs ik een sociaal-democratisering van de partijen 
links van de PvdA af. Het alternatief van een 'femi
nistische partij', 'ecologische partij' enz. is echter 
evenmin aantrekkelijk, hoe nuttig de Groenen in de 
Bondsrepubliek ook zijn, omdat dergelijke formaties 
op den duur niet kunnen bijdragen tot een politieke 
synthese van de maatschappelijke conflicten waarvan 
zij de uitdrukking vormen. Om al deze redenen moet 
in mijn visie het primaat worden gegeven aan een 
'klein linkse' samenwerking. Zo'n samenwerkings
verband en de PvdA kunnen tezamen de politieke 
factor van gewicht worden, waartoe zij elk voor zich 
niet in staat zijn. 
Vanuit het besef dat we met nieuwe problemen te ma
ken hebben, moeten er ook nieuwe vormen van sa
menwerking gecreëerd worden, wat iets totaal anders 
is dan een poging om afkalvings- of desintegratiever
schijnselen van de linkse partijen te bezweren door ze 
dan maar in hemelsnaam bij elkaar op te tellen. Het 
gaat om een offensieve stap in het verlengde van de 
radicaliserings- en gistingsprocessen in de samenle
ving, die het vraagstuk van de linkse samenwerking 
uittilt boven het praktische politieke gemanoeuvreer 
van alledag. 
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CPN: 'vernieuwen of ondergaan' 
De verschillende vormen en tempi waarin een en an
der zou kunnen geschieden , zijn een vraagstuk van al
len die bij een samenwerking betrokken zijn. Een 
open en controleerbare werkwijze is zelfs een eerste 
voorwaarde om aan een nieuwe formatie gestalte te 
geven. Tussen CPN, PSP en PPR bestaan historische 
en actuele verschillen, die ik zeker niet zou willen ba
gatelliseren, maar in alle drie de partijen bestaan te
vens duidelijke stromingen die geen genoegen willen 
nemen met een één-dimensionaal denken dat in de 
politieke praktijk tot isolement en ineffectief optre
den leidt . Tegenover de beduchtheid voor het verlies 
van de eigen identiteit staat de opvatting dat geen en
kele partij kan bestaan van herinneringen of tradities , 
maar invloed moet willen en kunnen uitoefenen om 
maatschappelijke veranderingen vorm te geven en 
wezenlijke antwoorden te bieden op de ontoerei
kendheden en tekorten van deze samenleving. 
Dit conflict bestaat in alle drie betrokken partijen , 
maar het komt in de CPN door haar specifieke natio
nale en internationale historie en door de uitzonder
lijke investeringen die communisten in hun partij 
hebben gedaan, het meest pregnant en ook het meest 
emotioneel tot uiting. Niemand zal kunnen ontken
nen dat de CPN gedurende de afgelopen jaren een 
aantal aanzienlijke stappen heeft gedaan naar samen
werking met anderen, zowel in de politieke praktijk , 
als in de meer theoretische gedachtenvorming rond 
het ontwerp voor een nieuw partij program. 7. Wat dit 
laatste betreft is ongetwijfeld de belangrijkste stap 
geweest , dat de notie omtrent een 'leidende partij' , 
begiftigd met een wetenschappelijk gefundeerde ab
solute waarheid, die het proletariaat als 'leidende 
klasse' naar de staatsmacht voert, definitief is verla
ten. In plaats van de marxistisch-leninistische schola
stiek van de Russische staatspartij , die een machtige 
orthodoxie in stand houdt, is , evenals in tal van ande
re westerse communistische partijen , door de CPN 
uit de historische ervaringen zowel in het westen als in 
het oosten geconcludeerd, dat socialisme onverbre
kelijk is verbonden met vrijheid, democratie en plu
ralisme, en dat ook de socialistische strijd zelf in de 
eerste plaats een strijd is voor uitbreiding en verdie
ping van de democratie op alle terreinen van het 
maatschappelijke leven. 
Parallel met de ontwikkeling van deze doorgaans als 
eurocommunistisch aangeduide opvattingen groeide 
in de CPN de , door het laatste congres bekrachtigde, 
bereidheid de discussie voort te zetten over een dras
tische herziening van de politieke verhoudingen ter 
linkerzijde, waarbij overgeleverde scheidslijnen geen 
gegevens voor de toekomst zijn. 'De partij is geen 
doel, maar een middel', zo luidt een gangbare uit
drukking in de CPN - een middel dat dus op effecti
viteit getoetst mag en moet worden. Voorstellen om 
nu al met initiatieven voor een politieke hergroepe
ring links van de PvdA te komen , werden door de 
congresmeerderheid afgewezen uit vrees een beletsel 
op te werpen voor het streven naar een progressieve 
meerderheid met de PvdA en uit onzekerheid over de 
bereidheid in de PSP en de PPR om eveneens in deze 
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richting te werken . Hopelijk zal een gezamenlijke 
lijst bij de Europese verkiezingen de betekenis heb
ben van een oversteek over de Rubicon. Ik meen , dat 
de partijen zich weinig luxe kunnen veroorloven op 
het gebied van de herbevestiging van de eigen identi
teit. De toestand is er eenvoudig niet naar . Terwijl de 
maatschappelijke en politieke stormen opsteken, 
zouden CPN , PSP en PPR in hun schuilkerken ver
kommeren. In dat geval zou van de CPN toch voorna
melijk datgene overblijven, wat het 'Horizontaal 
Overleg van Communisten ' zich voor ogen stelt, zij 
het in een minder karikaturale vorm. Daarom is het 
optreden van dit HOC, dat van linkse samenwerking 
weinig moet hebben en zich ten doel stelt de CPN als 
communistische partij te ' redden' , een fenomeen dat 
hier niet buiten beschouwing kan blijven . 
Het Overleg keert zich in scherpe bewoordingen te
gen het door oud-partijvoorzitter Hoekstra ontwor
pen concept-partijprogramma, omdat dit afrekent 
met de marxistisch-leninistische ideologie. Het is ver
re van mij om verachtend te doen over de zekerheden 
en toekomstverwachtingen die deze ideologie in eer
dere historische fasen heeft geboden aan radicale , 
idealistische mensen , die grote inspiratie putten uit 
de Oktoberrevolutie , uit de overwinning op het fas
cisme en uit de rol van de Sowjet-Unie op het wereld
toneel als tegenstrever van kolonialisme en imperia
lisme. Wel verachtelijk vind ik de pogingen om de 
tradities van politieke actie van de arbeidersklasse , 
die voor een deel in de CPN zijn belichaamd , te plaat
sen tegenover het vernieuwingsproces dat de partij de 
afgelopen periode heeft doorgemaakt. Mijns inziens 
formuleerde Hoekstra de keuze waarvoor de CPN in 
1978, was komen te staan , toen tot een nieuw partij
program werd besloten , terecht als: 'vernieuwen of 
ondergaan'. Een communistisch museum of reservaat 
is geen aantrekkelijke politieke mogelijkheid. Juist 
wie dat wil , zou de werking liquideren die bepaalde 
positieve waarden uit de geschiedenis van de CPN 
ook vandaag kunnen hebben . 
Naast het 'overboord gooien van tradities ' betreft de 
kritiek van het Horizontaal Overleg een verwaarlo
zing door de CPN van de arbeidersstrijd voor hoger 
loon , waarbij men wil aansluiten bij de romantiek van 
de CPN als 'echte arbeiderspartij'. Inderdaad zijn in 
de partij met meer of minder succes de afgelopen tijd 
pogingen gedaan andere thema's dan de door Marx 
geanalyseerde tegenstelling tussen arbeid en kapitaal 
te verdisconteren en een politieke visie te geven op 
vraagstukken , die in de geschiedenis van het commu
nisme geen rol speelden of soms geen rol konden spe
len , omdat zij zich nog niet hadden aangediend. Ik 
denk daarbij niet alleen aan feminisme en ecologie , 
maar ook en vooral aan de (atoom)bewapeningswed
loop , die zowel Oost als West in een spiraal gevangen 
houdt en door de CPN, met haar verzet tegen het 
blok-denken , niet langer als een fenomeen van 'klas
senstrijd op wereldschaal ' wordt beschouwd. Ik denk 
tevens aan kwesties van sociale en persoonlijke 
ethiek , die door communisten in het verleden steeds 
uit de economie werden afgeleid. 
Dat er naast klassenstrijd en produktiekrachten nog 

andere factoren een beslissende rol spelen in de poli
tieke en menselijke verhoudingen , komt de 'horizon
tale communisten' voor als een ketterij , die tot on
middellijk verraad aan de loonstrijd voert. Het is 
voorstelbaar dat in een periode van ernstige verscher
ping van de crisis, nationaal en internationaal, een 
ouderwets woordradicalisme een bepaalde aantrek
kingskracht kan hebben , zonder reële antwoorden op 
de problemen te kunnen bieden. Als men echter wijst 
op het wegvallen van een deel van de arbeidersaan
hang die de CPN vroeger electoraal aan zich wist te 
binden , moet worden opgemerkt dat deze traditione
le aanhang de partij reeds in 1977 vaarwel zegde en 
massaal op Den Uyl ging stemmen . De verkiezingsca
tastrofe van de CPN in 1977 (van 7 naar 2 zetels) is 
nooit werkelijk geanalyseerd. Zij voltrok zich op een 
moment dat wij op buitenlands terrein overgingen tot 
een 'normalisatie' van de betrekkingen met de Com
munistische Partij van de Sowjet-Unie en op binnen
lands gebied na een periode van constructieve oppo
sitie terugvielen in een rabiate bestrijding van het ka
binet-Den Uyl , met name ten aanzien van de inko
mensnivellering. 
Ten overvloede: ik maakte in 1977 deel uit van het 
dagelijks bestuur van de CPN en draag dus ten volle 
medeverantwoordelijkheid voor deze ep'isode, al ben 
ik niet bij machte vast te pinnen hoe de aangeduide 
koerswending na 1974 eigenlijk tot stand is gekomen. 
Een van de belangrijkste vernieuwingen in de CPN is 
het loslaten van de praktijk dat bestuursbesluiten al
leen met consensus werden genomen , meningsver
schillen niet openbaar besproken werden (zoals nu 
met het conflict rond De Waarheid wel gebeurde) , en 
de controleerbaarheid ook voor de leden en aanhang 
ver te zoeken was. Deze situatie heb ik lang als een 
vanzelfsprekende methode van politiek bedrijven 
verdedigd . 

Na dit terzijde wil ik mijn veronderstelling herhalen , 
dat het woordradicalisme zoals het nu van 'horizonta
le zijde' wordt vernomen , alsmede de toen gewekte 
indruk dat de CPN zich opnieuw op de Sowjet-Unie 
wilde oriënteren , zoals nu in het Horizontaal Overleg 
wordt bepleit , een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij het verdwijnen van een aanzienlijk deel van de ar
beidersstemmen op de CPN. 

Sowjet-steun voor Groningen? 
Het is niet om die reden dat ik de kritiek van het Hori
zontaaIOverleg op de houding van de CPN jegens de 
Oosteuropese regimes van de hand wijs, maar op 
grond van de overtuiging dat socialisme en democra
tie onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. De 
mensen die hier worden geconfronteerd met werk
loosheid en uitzichtloosheid passen terecht voor een 
'socialisme' dat de bevolking onderdrukt. Wanneer 
een dergelijke stellingname wordt betrokken door 
een communistische partij, dan raakt dit de regeren
de elites in de Sowjet-Unie en Oost-Europa ten diep
ste , omdat hen daarmee een middel ter legitimering 
van het politieke systeem dreigt te ontvallen. Het Ho
rizontaal Overleg eist niet toevallig dat de CPN haar 
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betrekkingen met de staatspartijen in Polen en Tsje
cho-Slowakije herstelt en dus afstand neemt van haar 
solidariteit met de arbeidersbeweging in het ene, de 
democratische oppositie in het andere land. 
De kwestie is echter fundamenteler. 'Polen' was in dit 
opzicht voor velen in de CPN, zoals de ondergeteken
de, een ultieme reden om het socialistische karakter 
zelf van het in het oosten tot stand gekomen systeem 
te verwerpen: zonder zeggenschap van het volk over 
maatschappelijke ontw·kkelingen , zonder democra
tie, géén socialisme. Dit denkbeeld is onverteerbaar 
voor de communistische partijen in het oosten. Toen 
de Spaanse communistenleider Carrillo in zijn boek 
'Eurocommunisme en Staat' een aantal stellingen in 
deze richting ontvouwde, werd hem door het Sowjet
blad Nieuwe Tijden de oorlog aangezegd in de volgen
de bewoordingen: 'De strijd tegen de burgerlijke 
scheurmakers en tegen diegenen die de ideeën van die 
splijtzwammen in de communistische beweging probe
ren in te voeren, zal met een overwinning worden be
slecht omdat de communisten die in Europa al meer 
dan eens zware beproevingen hebben doorstaan ook 
deze nieuwe pogingen om verdeeldheid in hun rijen te 
zaaien teniet zullen doen. ' Naar aanleiding hiervan 
oordeelde Carrillo's landgenoot Claud{n (in 1964 als 
'eurocommunist avant la leure' uit de Spaanse CP ge
stoten): 'De partijfunctionarissen van het Kremlin ma
ken zich niet al te veel illusies over hun mogelijkheden 
om verandering in de huidige ontwikkeling van de 
Westerse communistische partijen te brengen, maar ze 
menen wel dat ze deze partijen kunnen liquideren, zo 
niet onmiddellijk dan toch wel op langere termijn, 
door ertegenover andere communistische partijen van 
de oude stempel op te richten, zoals ze dat al in een 
aantal landen gedaan hebben.' Aan de juistheid van 
deze woorden valt niet te twijfelen. 
Aangezien het niet op de weg van partijen ligt om 
economische betrekkingen tussen staten te regelen, 
vind ik het in dit verband heel bedenkelijk dat de 
Groningse CPN-statenleden Geert Lameris en Han
neke Jagersma onlangs een bezoek brachten aan de 
ambassadeur van de Sowjet-Unie in Den Haag om te 
spreken over economische steun van de Sowjet-Unie 
aan de provincie Groningen. Als Jaap Wolff, die na
mens het CPN-bestuur de beide Groningers begeleid
de, in gedachten had het ontstaan van eigen interna
tionale betrekkingen van de horizontale groep te neu
traliseren, heeft hij zich daarin naar mijn stellige 
overtuiging vergist. In de praktijk heeft het Horizon-
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taal Overleg met een afzonderlijke organisatiestruc
tuur, een eigen blad en eigen financiën reeds de voor
bereidingen getroffen voor een afsplitsing, waarmee 
voor het geval van de aanvaarding van het huidige 
ontwerp-partij program ook openlijk wordt gedreigd. 
Er is voor de CPN echter allang geen weg terug meer 
open. Haar inbreng is te waardevol om toe te staan, 
dat deze zou kunnen worden geïsoleerd van de rest 
van progressief Nederland, van het denken in andere 
communistische partijen in een aantal hoogontwik
kelde westerse landen en van de thematieken en be
wegingen die nu élan kunnen geven aan het streven 
naar maatschappelijke veranderingen. Geconfron
teerd met het huidige rechtse offensief en met de uit
zichtloosheid voor vele slachtoffers daarvan , is het 
een logische stap het idealisme en de strijdwil , beli
chaamd in de partijen ter linkerzijde van de PvdA, te 
mobiliseren en deze groeperingen te verenigen tot 
een politieke machtsfactor, die de vertegenwoordi
gende en vreedzame uitdrukking kan vormen van de 
aspiraties van belangrijke groepen linkse mensen . 
Velen, verdeeld over verschillende partijen en bewe
gingen, willen zich inzetten voor radicale hervormin
gen. Uit het oogpunt van politieke effectiviteit zie ik 
op langere termijn geen reden dat afzonderlijk te 
doen. 

Noten 
1. Zowel in .he.t raam van de voorbereiding van de Euro

pese verkieZingen als van ontmoetingen van leden van de 
dn~ betrokken partijen vinden intensieve gedachtenwis
sebngen plaats over de programmatische basis voor 
'klein linkse' samenwerking. Ik wijs bijvoorbeeld op de 
programmatische ideeën die zijn geformuleerd in een 
Groen Beraad van leden van PSP, CPN en PPR en niet
partijgebonden personen , maar ook op de suggesties van 
Andrée van Es (PSP) om een gezamenlijk congres over 
een centraal politiek thema te beleggen . De mogelijkhe
den tot inh~ud~lijke overeenstemming worden op ver
schillende mvo s afgetast. Uit de resultaten daarvan zal 
eveneens kunnen blijken in hoeverre een krachtenbun
deling van de partijen ter linkerzijde van de PvdA ge
paard gaat met de bereidheid , compromissen met die 
PvdA te sluiten en waar de grenzen in dit opzicht komen 
te liggen. 

2. I?!t artikel is geschreven vóór de publikatie door het par
tlJbes~uur van ~e CPN van een definitief ontwerp voor 
een meuw partiJprogramma. Behandeling zal plaats vin
den op een in februari 1984 te houden bijzonder CPN
congres . 
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Straf 

In 1764 verscheen een boek van de toen vijfentwintig
jarige markies di Beccaria Bonesana, een Milanees, 
die later in zijn geboorteland , dat onder de destijds 
betrekkelijk 'verlichte' heerschappij van het Huis 
Habsburg stond , een verdienstelijk topambtenaar is 
geweest. De titel luidde 'Dei delitti edelIe bene' ('over 
misdaden en straffen'). Het is een geniaal boek; voor
lopers van enige betekenis heeft het niet en het be
strijdt met groot radicalisme niet alleen de gruwelen, 
maar ook de geringere onredelijkheden van de straf
rechtspleging zoals die toen in nagenoeg heel Europa 
gold. Het is nu nog het lezen waard - er bestaat een 
uitstekende Nederlandse vertaling met uitgebreid 
commentaar van Michiels (Tjeenk Willink, Zwolle, 
1971) - en , al is het overgrote deel van wat de schrij
ver bepleit intussen in vervulling gegaan, er staan nog 
behartigingswaardige en uit psychologisch oogpunt 
treffende dingen in. De werking van het boek is een 
snelle geweest: in verschillende landen is nog in de 
achttiende eeuw de pijnbank afgeschaft (in Frankrijk 
nog even voor de revolutie) en in Oostenrijk zelfs 
reeds in 1787 de doodstraf. De hervormingsbeweging 
waartoe het de stoot heeft gegeven is tot de dag van 
vandaag voortgegaan. Zij strekt zich uit van de afgrij
selijkste vormen van doodstraf (vierendelen van de 
nog levende veroordeelde, radbraken) en van de 
pijnbank als middel om mensen die nog slechts ver
dacht zijn tot bekentenis te brengen, tot strafrecht 
zoals het tegenwoordige Nederlandse, dat men, voor
al ook door zijn toepassing , bepaald clement kan noe
men en een op faire beginselen berustend strafpro
ces. 
Clement is ons tegenwoordige strafrecht door zijn 
verregaand verzacht gevangenisregime, met moge
lijkheid van verlof, door voorwaardelijke straffen, 
door veelvuldige toepassing van geldboete in plaats 
van vrijheidsstraf en op dit moment, zij het nog maar 
als experiment, door de 'dienstverlening' een tot op 
zekere hoogte door de schuldige zelf gekozen, in vrij
heid verrichte verdienstelijke werkzaamheid. Daar
bij komt nog , niet te vergeten, dat de leidende func
tionarissen bij de strafvervolging, de procureurs-ge
neraal bij de Gerechtshoven, in de laatste jaren her
haaldelijk in hun jaarverslag de mening hebben uitge
sproken, dat niet vervolgen van een bewijsbaar delict 
niet zelden een heilzame gedragslijn kan zijn. 
Ik zou geen andere rechtsinstelling weten te noemen 
die een zo ver reikende en in verhouding daartoe zo 
snelle ontwikkelingsgang heeft doorgemaakt ; zelfs 
die van absolutisme tot democratie is minder ingrij
pend . En toch ... tot op dit ogenblik is het strafrecht 
mikpunt van sterke kritiek . Hoogleraren als Jong
man (Groningen) en Van Weringh (Amsterdam) 

hebben telkens gewezen op de ongelijke toepassing 
ervan , een moderne vorm van het oude verwijt van 
'klassejustitie', eertijds een belangrijke grief van het 
socialisme. Maar sterker: ook als men die ongelijk
heid wegdenkt - haar in feite weg nemen blijkt on
danks ernstig streven moeilijk - wordt het wezen zelf 
van de straf soms met fellieid verworpen. Woord
voerders van deze nog meer fundamentele kritiek 
zijn eveneens hoogleraren: Hulsman (Rotterdam), 
Bianchi (Vrije Universiteit) . Deze laatste kritiek 
staat in het streven van onze partij niet op de voor
grond . Toch zou ik ook met deze problematiek wel 
verwantschap zien, de PvdA verdient'toch wel in veel 
opzichten de 'partij van de underdog' te heten en un
derdog is degene met wie de strafrechtspleging zich 
bezig houdt in ieder geval. Laat ik overigens terstond 
getuigen dat in het verleden strafrechtsverbetering 
ook het werk van vele niet-socialisten is geweest. Na
men als G. A. van Hamel, G. J. deJongh, N. Muller, 
J. M. van Bemmelen om maar enkelen te noemen, 
zeggen hier genoeg. 

Voorwaarden voor een rechtvaardige straf 
Nu zou de mening, voor deze problematiek een nieu
we oplossing te kunnen aandragen, en dan nog wel 
binnen het hier bèschikbare bestek, getuigen van een 
niet alledaagse combinatie van eigenwaan en onver
stand. Zelfs van dikke boeken over het onderwerp -
er zijn er ongeteld vele - is wel gezegd dat meestal 
het kritische gedeelte het meest geslaagde is en dat de 
eigen theorie van de schrijver op haar beurt bijdraagt 
tot het succes van het kritische deel van het volgende 
boek. Mijn bedoeling is dan ook een andere. 
Is de voortdurende kritische instelling tegenover het 
strafrecht - die overigens bij het grote publiek niet zo 
verbreid lijkt te zijn; daar verneemt men zelfs een 
roep om strenger strafrechtspleging - eenvoudig een 
van de vele uitingen van de sterk maatschappijkriti
sche geesteshouding die aan onze tijd eigen is, of is ze 
ook los daarvan verklaarbaar, meer nog dan die gees
teshouding dat in het algemeen reeds is? Ik zou zeg
gen: zeker het laatste. Het strafrecht staat als maat
schappelijke instelling reeds hierdoor zwak dat het 't 
enige stuk recht is dat opzettelijk aan een aantal men
sen leed oplegt; het is zoals een scherpzinnige schrijf
ster het voor enkele jaren heeft genoemd 'kwaad dat 
mag'. 'Maar', zal men zeggen, 'de dader heeft dat 
leed dan toch verdiend en bovendien heeft de verwe
zenlijking van de bedreiging daarmee in de wet, naar 
men mag aannemen, de kans om anderen van gelijk
soortige daden te werhouden'. In beginsel: ja. Wan
neer de straf prompt en met redelijke zekerheid volgt 
op wat iemand heeft gedaan, terwijl hij zich bewust 
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was dat wat hij deed verboden was en zijn aanleg, zijn 
gemoedstoestand van dat ogenblik en omstandighe
den waaronder hij handelde niet belangrijk van het 
normale afwijken en tenslotte de straf niet onevenre
dig is aan de schok die zijn daad aan de zedelijke en 
rechtsorde heeft toegebracht, dan zal men de opge
legde straf kunnen beschouwen als verdiend en te
vens maatschappelijk nuttig. Zelfs dan nog is het veel 
verlangd dat hijzelf dat zal inzien; allen zijn wij ge
neigd onszelf met toegevendheid te beschouwen. En 
ziet hij het niet in dan heeft de straf al dadelijk dit na
deel dat zij minstens een opstandige heeft gekweekt. 
Op zichzelf kan dat natuurlijk geen doorslaand na
deel zijn, maar onder de nadelen telt het mee. Maar 
hoeveel ontbreekt er daarnaast in veel gevallen niet 
aan de voorwaarden van een volop gerechtvaardigde 
straf, die ik zo juist noemde? Vooreerst is de zeker
heid dat op het vergrijp straf zal volgen maar een ge
ringe. Van de niet heel zware misdrijven blijft waar
schijnlijk een meerderheid geheel verborgen en van 
die wel ontdekt worden, wordt vaak de dader niet ge
vonden; de 'pakkans' is klein en daarmee de preven
tieve werking van de wettelijke strafbedreiging. Ver
der volgt de berechting allerminst prompt, tegen
woordig minder dan ooit. Op de verzwakking van de 
uitwerking van de strafbedreiging die hieruit voort
vloeit heeft reeds Beccaria met de grootste nadruk 
gewezen. Voorzover dit lange uitblijven van de wer
kelijke straf te wijten is aan de bestaande onderbezet
ting van de organen van politie, justitie en gevange
niswezen zouden naar mijn mening grote offers ge
rechtvaardigd zijn om daarin verbetering te brengen, 
zelfs in deze tijd van noodzakelijke grote spaarzaam
heid; een straf die te lang uitblijft om indruk te maken 
is onrechtvaardig, zelfs als ze bij tijdige uitvoering ge
rechtvaardigd had kunnen zijn. Overigens, zelfs als 
men abnormale vertraging wegdenkt, kan men niet 
zeggen dat de straf 'prompt' volgt. Het aan het vonnis 
voorafgaande onderzoek, de mogelijkheden van ho
ger beroep en cassatie, deze laatste mogelijk zelfs nog 
leidend tot een hernieuwd onderzoek, kosten onver
mijdelijk tijd . Dit zijn vereisten van een verantwoor
de bestraffing, die men niet zal willen missen, maar 
wel brengen reeds zij verzwakking van het schuldbe
sef van de dader en van de indruk op het publiek met 
zich mee. 
Nog andere nadelen zijn in het bijzonder eigen aan de 
vrijheidstraf, die toch bij de zwaardere delicten de 
enige is die naar ons tegenwoordig oordeel in aan
merking komt, hoezeer zij ook belangrijk is terugge
drongen ten gunste van de geldboete. Artikel 26 van 
de 'Beginselenwet Gevangeniswezen' van 1956 be
paalt: } Met handhaving van het karakter van de straf of 
de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging dienstbaar 
gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der ge
detineerden in het maatschappelijk leven.} De woor
den } Met behoud van het karakter van de straf of maat
regel' zijn in het oorspronkelijke wetsontwerp inge
voegd door een amendement van het toenmalige an
tirevolutionaire kamerlid Terpstra. Ze lijken tenmin
ste wat de straf betreft, tamelijk overbodig: vrijheids
straf, die niet het karakter van straf zou hebben is on-
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denkbaar. Het belangrijke ligt in hetgeen volgt. Dit is 
onbetwistbaar een heilzaam beginsel maar de verwe
zenlijking ervan is moeilijk, zelfs gegeven de mede
werking van een instelling waarop Nederland trots 
mag zijn: de reclassering. Voor een deel zal de ge
noemde voorbereiding natuurlijk bestaan in het vin
den van een geschikte werkkring en van overige le
vensomstandigheden die het voor de ex-gevangene 
mogelijk maken onder dragelijke omstandigheden 
verder te leven. In deze tijd van werkeloosheid is dat 
natuurlijk al heel moeilijk. Maar ook als men uitgaat 
van verbeterde economische omstandigheden zal 
men hier moeten denken aan een zekere opvoedende 
werking op de gedetineerde. Maar valt er veel te ho
pen van opvoeding van volwassen mensen die samen
gaat met ingrijpende beperkingen van hun vrijheid, 
die zij moeilijk anders dan als een vijandige ingreep 
in hun lot kunnen voelen? En als desondanks het ge
luk wil dat de delinquent bij zijn vrijlating als een aan
gepast mens in de maatschappij terugkeert, dan 
dreigt aanstonds het gevaar dat zijn goede voorne
mens worden gefrustreerd door de stigmatisering, die 
in brede kring het deel is van hem of haar, die 'heeft 
gezeten' en aan de andere kant door de druk, of minst 
genomen de verleiding, die kan uitgaan van vroegere 
lotgenoten, die niet verbeterd zijn en die hij soms 
moeilijk zal kunnen ontlopen. 
De voorwaardelijke veroordeling (bij vrijheidsstraf 
alleen mogelijk als de duur daarvan op niet langer 
dan een jaar is bepaald), die zij kennen sinds 1915, 
zou naar de opzet al de nadelen van de gevangenis
straf moeten wegnemen - al valt te bedenken dat zij 
veronderstelt, dat de onvoorwaardelijke straf moge
lijk blijft voor het geval dat de veroordeelde de voor
waarden niet nakomt. Daarbij komt de in de aard der 
zaak gelegen beperking op de mogelijkheid van haar 
toepassing dat bij zeer gemakkelijke en dus veelvul
dige toepassing de controle op die naleving niet goed 
meer mogelijk zou zijn en een talrijke overtreding 
van de voorwaarden die niet wordt opgemerkt de 
straf tot een aanfluiting zou maken. 
Dat geldboete als straf wordt opgelegd in een aantal 
gevallen waarin vroeger, hetzij wettelijk hetzij naar 
inzicht van de rechter, alleen maar gevangenisstraf in 
aanmerking zou zijn gekomen, is natuurlijk een 
winstpunt, wettelijk in hoofdzaak mogelijk gemaakt 
door een wet van 1925. Zij veronderstelt wel een be
trekkelijk grote algemene welvaart. Maar haar pro
blemen brengt ook zij mee. Vooreerst kan men zich 
haar moeilijk voorstellen bij de ernstigste misdrijven 
(bij feiten waartegen een straf van meer dan zes jaar 
is bedreigd, is zij ook wettelijk niet toegelaten), bo
vendien is het moeilijk haar te bepalen op een hoog
te, die aan de ene kant voldoende indruk maakt en 
aan de andere kant de veroordeelde niet in de verlei
ding, misschien ook de noodzakelijkheid, brengt 
haar te doen drukken op uitgaven voor het hele gezin. 

Afschaffing van het strafrecht 
Nadelen heeft straf dus in ieder geval, ernstige en 
zover valt te zien onvermijdelijke. Nadelen zijn het in 
twee opzichten, vooreerst al op zichzelf, maar ook 
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hierdoor dat de meeste ervan (stigmatisering, geringe 
'pakkans', lang uitblijven van de straf) de heilzame 
werking verminderen , die men met de straf hoopt te 
bereiken. Onbegrijpelijk is het dan ook niet dat HuIs
man, die in tal van geschriften de meest zakelijke be
strijding van het hele strafrecht heeft geleverd kan 
betogen dat een 'baten-schadenafweging' ten gunste 
van afschaffing pleit. 
Nu hangt de gevolgtrekking die men uit zulk een af
weging maakt natuurlijk voor een belangrijk deel ook 
hiervan af, of men meent dat de gehoopte 'baten' zich 
op een andere manier even goed of zelfs nog beter la
ten bereiken. Zulk een alternatief heeft Huisman in
derdaad: oplossing van het conflict dat in het delict 
ligt opgesloten anders dan door straf. Zo'n oplossing 
laat zich al naar het geval in verschillende vormen 
denken: verontschuldiging, rectificatie (bij beledi
gingsdelicten), schadevergoeding of herster op ande
re wijze, daden die als boetedoening kunnen worden 
uitgelegd. Waar iets dergelijks een echte 'oplossing' 
zou vormen, zou het zeker beter zijn dan straf. Al
leen , dit geldt slechts voor een deel van de delicten 
die gepleegd worden en ik vermoed zelfs dat dit een 
niet zo heel groot deel zal zijn. Op zijn minst veron
derstelt het dat de dader schuld erkent en ook dan 
nog is het de vraag hoe men hem wil brengen tot ver
dere medewerking aan de oplossing dan alleen die er
kenning. Eenvoudig door voldoende sterkte van zijn 
schuldbesef? Die zal er niet altijd zijn ; ik zeide reeds: 
de mens oordeelt over zichzelf meestal toegeeflijk. 
Of met als stok achter de deur de mogelijkheid van 
straf? Maar dan is de straf niet afgeschaft. Ook zal het 
voor de dader vaak niet mogelijk zijn de door zijn 
daad aangerichte schade te herstellen. AI dadelijk 
niet als die schade in dood of blijvend letsel bestaat , 
maar ook bij voorbeeld een kassier die verduistering 
heeft gepleegd, zal licht zijn leven lang niet tot volle
dige restitutie in staat zijn, die nodig zal wezen om de 
benadeelde van zijn kant te verzoenen. Heeft hij uit 
nood gehandeld en kan de gedupeerde het verlies ge
makkelijk dragen , dan zal volledige vergoeding mis
schien niet eens billijk zijn . Maar zal de benadeelde 
zich daarvan laten overtuigen? Waar dit niet het geval 
is kan men niet zeggen dat het conflict werkelijk is 
'opgelost' . 
Eén gevolg zal men van de conflictoplossing buiten 
straf in ieder geval niet moeten verwachten : vermin
dering van de werklast van politie en justitie. In ver
reweg de meeste gevallen zal het toch nodig zijn vast 
te stellen wat er precies is gebeurd en daarna zal het 
tot stand brengen van een bevredigende 'oplossing' 
aan officier van justitie of rechter licht evenveel , mis
schien meer moeite kosten dan het opstellen van een 
dagvaarding of van een vonnis . 
Kortom: men moet wensen dat waar een oplossing in
derdaad bereikbaar is liever daar op aan wordt ge
werkt dan op bestraffing, maar meer dan een deel van 
de feitelijke toepassing van het strafrecht zal daar
door niet wegvallen. Of dit bevorderen van andere 
oplossingen wettelijk geregeld zou moeten worden 
lijkt mij de vraag; de gevallen te omschrijven waarin 
het in aanmerking komt , zal niet eenvoudig zijn. Eer-

. der zal men het moeten hebben van de 'feeling' van 
officier van justitie of rechter. Die doet zich ook al 
meer en meer gelden, maar ik zou hopen dat de le
vendigheid en de efficiëntie ervan zullen blijven toe
nemen. Een groot voordeel zal dit ook kunnen zijn 
voor de slachtoffers van het delict, wier belang pas 
sinds enkele tientallen jaren enige aandacht begint te 
krijgen; ook het doortrekken van deze ontwikke
lingslijn lijkt mogelijk en wenselijk . 
Nu berust het pleidooi van Huisman (en anderen) 
voor afschaffing van het strafrecht niet alleen op de 
mogelijkheid van andere conflictoplossing, maar ook 
op de stelling dat afgezien daarvan de 'baten' veel ge
ringer zijn dan men meestal veronderstelt. Volgens 
hem zouden psychologische onderzoekingen hebben 
uitgewezen dat generaal-preventieve werking (dit is 
de afschrikking door de strafbedreiging, die natuur
lijk haar eventuele uitvoering veronderstelt) geheel 
of bijna geheel een illusie is. Onderzoekingen met de
ze uitkomst zijn er inderdaad, maar onderzoekingen 
die tot de tegengestelde conclusie schijnen te leiden 
zijn er evenzeer. Nu is één ding duidelijk: dat geen 
van beide grote zekerheid kunnen opleveren . Het is 
niet waarschijnlijk dat, zou men het strafrecht buiten 
werking stellen, spoedig een belangrijk aantal men
sen, die anders onberispelijke burgers zouden zijn ge
bleven, opeens tot misdaad zou komen. Maar hoe de 
uitwerking zou zijn na vijf of tien, of vijfentwintig 
jaar laat zich niet experimenteel vaststellen! Bij dit 
voortbestaan van twijfel schijnt mij een zekere gene
raal-preventieve werking toch altijd nog het meest in 
overeenstemming met courante psychologische in
zichten. Natuurlijk zal men het zich niet zo moeten 
voorstellen dat iemand die er ernstig over denkt een 
misdrijf te plegen, daarvan wordt weerhouden uit
sluitend door de gedachte aan de kans op straf - al zal 
misschien zelfs dat een enkele keer voorkomen. Maar 
de voorstelling die we allen hebben zodra het maat
schappelijk leven ons , al is het maar van horen zeg
gen, bekend wordt, dat QP kwaad straf behoort te vol
gen en bij ontdekking ook volgt, maakt dat feiten die 
algemeen als kwaad worden beschouwd voor de grote 
meerderheid zelfs niet als voor hen mogelijk gedrag 
in overweging komen. 

Uitdunning van strafbare feiten 
Er blijft dus , waar enerzijds een algemeen bruikbaar 
alternatief ontbreekt en anderzijds een zekere wer
king verondersteld mag worden, een niet gering aan
tal gedragingen over waarbij ons huidig inzicht geen 
andere keus laat dan straffen of in het geheel niets 
doen. Daaronder vallen uit hun aard de zwaarste de
licten. Met 'zwaar' bedoel ik niet per se die waarop 
het wetboek de zwaarste maximumstraf stelt. Zelfs 
een moord kan ik me voorstellen onder omstandighe
den die hem zo begrijpelijk maken dat hij misschien 
nauwelijks strafwaardig is! Ik denk aan een geval als 
dat van de zoon die zijn vader doodde, tot het uiterste 
gebracht door het moeten aanzien van de gruwelijke 
wijze waarop deze zijn moeder voortdurend lichame
lijk en moreel mishandelde. Aan de andere kant kan 
een oplichting of een afpersing zo gemeen zijn, dat 
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het wettelijke maximum (drie, respectievelijk negen 
jaren) niet te hoog lijkt . Hoe dit zij, hoe zwaarder in 
deze zin het delict is, hoe geringer de mogelijkheden 
van een 'conflictoplossing' lijken. 
Zolang wij nu niet ten volle overtuigd zijn dat de 
strafbedreiging, die natuurlijk eventuele tenuitvoer
legging veronderstelt, niet helpt om de misdaad bin
nen de perken te houden, zolang zie ik niet dat we de 
straf geheel kunnen missen. Er zijn zeker feiten , die 
thans strafbaar zijn, waarvan de strafbaarheid zou 
kunnen vervallen. Van enkele is die strafbaarheid 
ook in het jongste verleden afgeschaft (enkele zeden
delicten, abortus, mits verricht onder bepaalde voor
waarden), van andere is de vraag van afschaffing aan 
de orde (euthanasie). Persoonlijk zou ik er in het bij
zonder voor willen pleiten om de culpose delicten 
(dat zijn die, welke men - achteraf - als voortgeko
men uit niet-opzettelijke onvoorzichtigheid beoor
deelt) enkel bij bewuste roekeloosheid strafbaar te 
laten (wat zonder wetswijziging door een engere uit
leg van het begrip 'schuld' mogelijk zou zijn) . Deze 
delicten liggen tegenwoordig voor het overgrote deel 
op het gebied van het verkeer en het spreekt mij nog 
altijd niet aan bij een aanrijding, die achteraf bezien 
inderdaad uit een stommiteit voortkomt , de ene om 
wiens stommiteit het gaat strafwaardig te achten , ter
wijl het toch in de aard van een aanrijding ligt dat hij
zelf evenveel kans had om gedood of gekwetst te wor
den - misschien ook werkelijk werd - als de on
schuldige partij, en men toch moeilijk kan veronder
stellen dat hij of zij tegenover eigen dood of invalidi
teit ook maar in het minst onverschillig was ingesteld. 
In ieder geval lijkt uitdunnen van het aantal strafbare 
feiten mij een zaak die onze aandacht verdient, al ge
loof ik nu ook weer niet dat de oogst heel groot zal 
zijn. 
Het komt er op neer dat wij de straf moeten zien als 
een noodzakelijk kwaad, met nadruk zowel op 'nood
zakelijk' als op 'kwaad'. Dit betekent dat onze aan
dacht gespitst moet zijn op alle gevallen waarin zij 
niet werkelijk noodzakelijk is, hetzij doordat men de 
hele stafbaarstelling van het feit in kwestie zou willen 
missen, hetzij in zover als het onnodig lijkt de op zich
zelf onmisbare strafbaarstelling in het gegeven geval 
ook toe te passen. Het laatste zal, naar ik vermoed , 
veel vaker voorkomen dan het eerste. Ik wees er al op 
dat de wenselijkheid hiervan sinds een aantal jaren 
door de met de strafvervolging belaste functionaris
sen zelf wordt erkend. Wel zal men moeten oppassen 
dat men, in deze tijd van onderbezetting van politie 
en justitie en van bezuiniging daar overheen, naar de
ze gedachte niet grijpt als middel van besparing en 
oordeel des onderscheids betracht wat betreft de ge
vallen waarin haar toepassing gerechtvaardigd is. 
Naast de vraag: of en in hoeverre straf onvermijdelijk 
is, staat die hoe zwaar de straffen mogen en moeten 
zijn. Vergelijking met maar weinige tientallen jaren 
terug en meer nog met de vorige eeuw laat een voort
durende verzachting zien op het stuk van strafsoort , 
strafduur en gevangenisregime, zij het dat in de aller
laatste tijd een zekere terugtred wat betreft de straf
duur zich lijkt te vertonen, die overigens niet heel ver 

gaat. Ik zou denken dat druk van de publieke opinie 
daaraan niet vreemd is. Wat het gevangenisregime 
betreft, is het opvallend dat bezwaren van de kant van 
gevangenen veel meer dan vroeger naar buiten ko
men. Dit kan tegenover een voortdurend verzacht re
gime verwonderlijk lijken, maar is dat dunkt mij niet. 
In de eerste plaats is de mogelijkheid van beklag in de 
laatste tijd sterk verruimd. Verder ligt het in de aard 
van de verzorgingsstaat, die zoveel leed heeft ver
zacht, dat leed dat overblijft sterker wordt gevoeld, 
en bovenal is het niet meer dan natuurlijk dat de ge
detineerde, die niet zoveel anders heeft dat zijn ge
dachten kan bezighouden , alles wat hem hindert 
sterk beleeft. Het blijft dan ook zeker de moeite 
waard attent te zijn op hun grieven, en die zoveel als 
mogelijk is , weg te nemen. Het zal haast altijd gaan 
om wat van buiten de gevangenis bezien kleinigheden 
lijken, maar door de gevangene niet als zodanig 
wordt gevoeld. 

Samenvatting 
Om veel wettelijke hervormingen vraagt ons straf
recht thans niet , ook niet voor een partij als de PvdA, 
die voor hervormende wetgeving niet terugschrikt. 
Opheffing van de strafbaarheid van euthanasie lijkt 
de voornaamste. Wel lijkt buiten weigering aandacht 
nodig voor twee gebreken van de strafrechtelijke 
praktijk: de grote ongelijkheid en het lange tijdsver
loop tussen delict en straf. Het zijn twee misstanden, 
die een haast onverklaarbaar taai leven lijken te heb
ben, als men in aanmerking neemt dat de goede wil 
om ze te verhelpen werkelijk niet ontbreekt. Voor 
mij staat vast dat de eerste niet aan opzettelijke par
tijdigheid , de laatste niet aan onverschilligheid is te 
wijten. Blijkbaar echter zal men nog groter vastbera
denheid dienen in te zetten bij hun bestrijding. Het 
veelvuldige afzien van strafvervolging verdient toe
juiching zolang het om betere redenen dan alleen 
tijdgebrek gebeurt. Drang vanuit het publiek in de 
richting van strenger strafrechtspleging verdient kri
tisch te worden overwogen. Op de mogelijkheid van 
andere conflictoplossing dan straf zal men nog meer 
dan thans bedacht moeten zijn. Het zijn dingen waar 
geen wetswijziging aan te pas komt en die van de kant 
van een partij met speciale belangstelling voor de un
derdog extra aandacht verdienen. Dit betekent alles 
bij elkaar al een flinke mate van 'bekering' om een 
term van Huisman te gebruiken, bekering van het 
grote publiek en misschien ook wel van die juristen 
wier werk op ander gebied ligt dan het strafrecht. 

Naschrift 
Na inzending van dit stuk bevatten de dagbladen het 
bericht dat de rechterlijke macht vrij belangrijk zal 
worden uitgebreid. Een prijzenswaardige, maar ook 
bitter nodige maatregel! Eén oorzaak van het lange 
tijdsverloop tussen delict en straf zal daardoor weg
vallen of verminderen. De andere oorzaken, het on
derzoek en de mogelijkheid van hoger beroep en cas
satie blijven bestaan; men zal ze ook niet willen weg
nemen. 
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Tussen revolutie en hervorming; mogelijkheden 
en grenzen van de hervormingspolitiek van de 
regering-Attlee (1945-1951). Deel 11 

Hieronder volgt het tweede deel van de inaugurele rede 
waarmee Jürgen Hess op 21 januari jongstleden het 
hoogleraarschap in de nieuwste geschiedenis aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam aanvaardde. Het eerste 
deel is gepubliceerd in het juli/augustusnummer van 
SenD. 

Nog een andere grens dient in kaart gebracht te wor
den. Ik zal deze hier 'de grens voor de tweede stap' 
noemen. Het verlies aan initiatief dat de regering-A tt
lee vertoonde was bijzonder opvallend. Nogmaals ci
teer ik Richard Crossman: 'Yet, af ter four years in of
fice, the Government had fulfilled its historie miss ion. 
The nationalisation of half a dozen major industries, 
the construction of an all-in system of social security 
and a free health service, and the tentative application 
of planning to the national economy - the achieve
ment of these reforms seemed to have exhausted the 
content of British socialism. '87 

Deze uitputting bleek reeds vanaf 1948 bij de discus
sie over een nieuw verkiezings~ogramma. Labour 
viel uiteen in twee stromingen. Aan de ene zijde 
stonden de voorstanders van consolidatie , die aller
eerst de inmiddels tot stand gebrachte hervormingen 
veilig wilden stellen en daarnaast de overgangspro
blemen het hoofd wilden bieden . Wederom was het 
Herbert Morrison, die hier een centrale plaats be
k1eedde. 89 Hiertegenover stonden degenen die nog 
meer hervormingen wilden doorzetten , met als lei
dende representant Aneurin Bevan. 9O Het resultaat 
was een compromis, dat de opname van een beperkt 
aantal nationalisatiemaatregelen behelsde, zoals die 
van de suiker- en cementindustrie. 91 'We rather invén
ted a further socialisation program, ' luidde het latere 
commentaar van Morrison. 92 De gebrekkige voorbe
reiding werd eveneens duidelijk bij het nieuwe con
cept van deelnationalisaties , dat niet nader werd uit
gewerkt. 93 Geen van de voorstellen had betrekking 
op een van de grote takken van industrie. Bijzonder 
opvallend was dit in het geval van de chemische in
dustrie, waarover in het programma slechts vermeld 
werd dat een grondig onderzoek ingesteld zou wor
den .94 

Ook topfiguren uit de vakbeweging achtten de tijd 
nog niet rijp voor nationalisatie van de chemische in
dustrie. Zij sloten zich aan bij de opvatting dat de re
gering allereerst diende te werken aan de consolidatie 
en het succes van de reeds genationaliseerde indus
trieën. De TUC kon zelfs zeer weinig enthousiasme 
opbrengen voor verdere nationalisatie-experimen
ten. 95 Juist met betrekking tot efficiënte, dat wil zeg
gen economisch succesvolle industrieën , was er bij 
hen slechts schoorvoetende medewerking. Het be-

langrijkste argument was zeer praktisch en weinig 
ideologisch: indien de staat als werkgever niet bij 
machte is dezelfde arbeidsvoorwaarden aan te bieden 
als waartoe de beste particuliere bedrijven in staat 
zijn , dan kunnen wij de opvatting van de staat als 
'model werkgever' niet langer verdedigen. 96 In de 
TUC-publikatie The public control of industry uit zo
mer 1950 stond dan ook de volgende ondubbelzinnige 
conclusie: 'lt is certain that there is still a great deal to 
be done to improve the structure and operation of the 
public-owned industries and common sense indicates 
that at the present times efforts should be concentrated 
on making such improvements. '97 Het pragmatisme 
van de 'common sense' had gezegevierd. In het ver
kiezingsprogramma van de herfst van 1951 was, als 
consequentie hiervan, geen enkel nationalisatievoor
stel meer opgenomen. Er werd slechts in het alge
meen opgemerkt: 'We shall take over concerns which 
fail the nation and start new public enter~rises wh ere
ver this wil! serve the national interest. ' 8 Inderdaad 
betekende dit voor Labour het einde van een tijd
perk. Het was onder deze omstandigheden een geluk 
dat Labour de verkiezingen van 1951 verloor. AI van
af de krappe verkiezingsoverwinning van februari 
1950 werd Labour meer door de gebeurtenissen van 
de tijd , vooral de gevolgen van de Koreaanse oorlog, 
heen en weer geschud, dan dat zij een zelfstandige 
koers volgde. In een derde regeringsperiode van het 
kabinet-Attlee zou Labour geen ideeën voor een suc
cesvolle politiek van verdere hervormingen meer ge
had hebben. Deze uitputting gold niet alleen de hier 
besproken onderwerperi , maar evenzeer de sociale 
politiek .99 

Verklaringen voor Labours uitputting 
In het voorwoord van de derde druk van zijn Capita
lism, Socialism and Democracy schreef Joseph 
Schumpeter in 1949 dat in de Engelse ontwikkeling 
van de twee voorafgaande jaren niets een grotere in
druk op hem gemaakt had dan het zwakke verzet te
gen het voortschrijdend socialisme. Hij meende hier
Uit te kunnen concluderen 'that the ethos of capita
lism is gone. 100 Toch moeten we vaststellen dat in dat
zelfde jaar de geestkracht van het Britse socialisme al 
bijna gebroken was en het kapitalisme tot veler ver
rassing voor een wedergeboorte stond. Op zijn laatst 
in het begin van de jaren vijftig kon men hier ook in 
Engeland niet meer omheen. Ik zal in het laatste ge
deelte van dit artikel nogmaals samenvattend op de 
achtergronden van de gehele ontwikkeling ingaan. 
Twee monocausale verklaringen moeten allereerst 
bestreden worden. Het succes èn het falen van de her
vormingspolitiek zijn het gevolg van een zeer com-
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pi ex interactieproces met vele verschillende structu
rele en incidentele elementen. Derhalve is een poging 
dit alles slechts aan één oorzaak toe te schrijven ge
doemd te mislukken. Zo roept de stelling van de be
kende Engelse marxistische historiscus E. P. Thomp
son, dat tussen 1945 en 1947 in Engeland een daad
krachtige socialistische strategie doorgevoerd had 
kunnen worden, als de Koude Oorlog dit niet verhin
derd had , 101 talloze vragen op zoals: waaruit beston
den de hier niet nader uitgewerkte , maar slechts aan
geduide mogelijkheden? Wie trachtte ze te verwe
zenlijken? Over welke middelen om deze daadkrach
tige socialistische strategie door te voeren beschikten 
de eventuele aanhangers in die jaren? Was het werke
lijk de Koude Oorlog die alles te gronde richtte? 
Even rechtlijnig argumenteert Arthur Marwiek, wan
neer hij stelt: in 1945 waren de psychologische om
standigheden van Labour voor het eerst dusdanig dat 
een gedurfde politiek gevoerd had kunnen worden , 
maar door haar gebondenheid aan de empiristische 
tradities van de Britse politiek was zij niet in staat de
ze kans te grijpen, hoewel zij vergeleken met haar po
litieke tegenstanders een veel scherper inzicht had in 
wat op dat moment noodzakelijk was. 102 In het eerste 
geval een externe factor: de Koude Oorlog, in het 
tweede geval een interne factor: de Britse politieke 
tradities . Beide benaderingen schieten te kort . 
Slechts een multi-dimensionale aanpak , die met een 
grote hoeveelheid factoren rekening houdt , kan lei
den tot een adequate verklaring. Daarbij blijft het 
probleem exact te bepalen welk gewicht de diverse 
factoren in de schaal leggen. 
Toen Labour in 1945 aan de macht kwam , wisten haar 
leiders wat ze wilden veranderen. Al snel bleek ech
ter dat, ondanks jarenlange discussies en vele in de 
jaren dertig vervaardigde pamfletten, bijvoorbeeld 
over de kolenmijnbouw en staalnationalisatie, 103 
toch geen blauwdrukken voorhanden waren , die de 
hervormingen tot in detail beschreven. Labour was 
derhalve aangewezen op de industriële kennis ener
zijds en de samenwerking met het Britse ambtenaren
apparaat anderzijds, niet alleen omdat een grondige 
voorbereiding ontbrak, maar ook omdat een stort
vloed van problemen zich pas tijdens het hervor
mingsproces zelf openbaarde ; problemen waarover 
voordien nog niemand zich het hoofd had gebro
ken. J04 Het is duidelijk dat Labour in 1945 alleen be
schikte over een richtingaanwijzer voor de volgende 
vijf kilometer (aangenomen dat we parlementaire ja
ren in kilometers mogen vertalen) . Deze richtingaan
wijzer maakte het mogelijk de koers te bepalen , niet 
meer en niet minder. Bovendien bezat Labour een 
lange traditie van socialistisch vernieuwingsstreven . 
Dit werkte positief, voorzover het het hervormings
verlangen inspireerde en aanhangers mobiliseerde. 
Echter ook negatief doordat het verwachtingen wek
te die geen enkele hervormingsregering kon verwe
zenlijken.105 

Van niet te onderschatten betekenis is dat Labour 
over een duidelijk mandaat voor haar hervormings
politiek beschikte. De oorlogservaringen hadden een 
groot gedeelte van de bevolking het besef gegeven 
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dat ingrijpende veranderingen noodzakelijk waren . 
Het is bekend dat oorlogen katalyserend werken op 
economische en maatschappelijke ontwikkelin
gen. J06 Dit mandaat verschafte legitimiteit , de beslis
sende machtsbasis voor democratisch handelen. In de 
jaren dertig had Labour zich intensief gebogen over 
de vraag hoe een regering bij machte zou kunnen zijn 
hervormingen door te zetten, ook tegen de wil van 
een machtige minderheid in . De linkervleugel had 
toentertijd bij voorbeeld aan uitzonderingswetten ge
dacht.JO? Door de 'war-ti me-consensus' waren uit
zonderingswetten in 1945 niet nodig, ook al ging La
bour in sommige gevallen verder dan deze consensus. 
De morele autoriteit van de regering was hiervoor 
voldoende. In ieder geval is geen enkel hervormings
voorstel van de regering-Attlee blijven steken in het 
stadium van wetsontwerp. lOS Wel moesten de ob
structiemogelijkheden van het House of Lords enigs
zins ingeperkt worden . Pas in 1950, toen Labour nog 
slechts over een kleine meerderheid beschikte en het 
einde van de Labour-regering in aantocht was, leek 
haar legitimiteit uitgehold en veranderde zoals reeds 
gezegd de aanvankelijke tegenstand van de staalin
dustrie in actieve tegenwerking. 

Persoonlijke factoren 
De factor van de vastberadenheid de eigen doelen te 
verwezenlijken zonder zich daarvan af te laten hou
den door de druk van het dagelijks politiek gebeuren, 
wijst op de veelbesproken verhouding tussen struc
tuur en individu. Zonder hier een personalistische in
terpretatie te willen huldigen, mag het persoonlijke 
element niet onderschat worden , vooropgesteld ten
minste dat wij de grenzen van de speelruimte van de 
individuen in het oog houden. Ieder van de leidende 
personen van de regering-Attlee voegde iets eigens 
toe aan het totaal. Attlee zelf was vastbesloten de op
dracht van de kiezers te vervullen .J09 Hoewel hij niet 
in staat was brede massa's te inspireren of nieuwe toe
komstplannen te ontwikkelen , was hij een zeer kun
dig leider en coördinator van het kabinet . 110 

Het persoonlijk element kon echter ook een beper
kende factor zijn , namelijk wanneer we de sociale af
komst en oriëntatie of de grenzen van het fysieke ver
mogen van de leidende personen in ogenschouw ne
men. Het aantreden van de regering-Attlee beteken
de geenszins de overwinning van de arbeidersklasse 
als zodanig. Vooraanstaande ministers als Cripps, 
Dalton en Strachey waren afkomstig uit de hogere 
middenstand. Attlee heeft men vanwege zijn burger
lijke afkomst en zijn public school- en Oxford-verle
den niet ten onrechte wel gekarakteriseerd als 'first
generation upper-c\ass' . I1J Maar ook echte arbeiders
zonen als Ernest Bevin, de minister van Buitenlandse 
Zaken, en Herbert Morrison waren tot het establish
ment gaan behoren. Stond wellicht daarom de inte
gratie van de Labour-top in de Britse elite hoger op 
de agenda dan de diep ingrijpende verandering van 
de Britse maatschappelijke verhouding? JJ2 Wat het 
fysieke prestatievermogen aangaat, is de mate van li
chamelijke uitputting van leidende Labour-ministers 
tegen het einde van de jaren veertig opvallend. In 
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1951 nam zowel Ernest Bevin als Cripps wegens ziek
te zijn ontslag en stierf kort daarop. Ook Attlee zelf 
was in dat jaar wekenlang ziek. De toplaag van de re
gering bestond uit zestigers en de regeringsverant
woordelijkheid, die sommigen van hen al sinds 1940 
droegen , had duidelijk sporen nagelaten . Toch kun
nen we zeker niet beweren dat dit de belangrijkste 
oorzaak was van het feit dat het tweede hervormings
programma niet tot ontwikkeling kwam. De afgemat
heid van de regering was slechts een symptoom dat 
samenhing met de dieper liggende stagnatie. 113 

Vanzelfsprekend is het prestatievermogen van een 
regering afhankelijk van haar innerlijk samenhang. 
Na het aftreden van Ernest Bevin en Cripps in 1951 
kon Attlee de interne spanningen niet meer de baas , 
met als gevolg het aftreden van Nye Bevan, Wilsan en 
Freeman, de exponenten van de linkervleugel. Reeds 
in de zomer van 1947 had Nye Bevan gedreigd terug 
te treden , opdat de staalnationalisatie niet van de 
agenda zou verdwijnen . 114 Dat toen de interne sa
menhang van het kabinet behouden kon blijven, was 
een belangrijke voorwaarde voor de afronding van 
het hervormingsprogramma. Ook wil ik hier wijzen 
op het vermogen tot blijvende mobilisatie van het 
partijkader. Ondanks vele tegenstrubbelingen lukte 
dit de regering, ook door de structuur van het beslis
singsmechanisme in de Labour Party zelf. De rijen 
van de parlementariërs bleven weliswaar niet in alle 
gevallen gesloten, omdat zich in de fractie te zeer ver
schillende stromingen manifesteerden. 115 Vooral de 
buitenlandse politiek veroorzaakte problemen. Aan
gezien de meerderheid van de fractie consequent 
steun verleende aan de binnenlandse hervormingen , 
hadden deze problemen echter weinig invloed op de 
regering. Evenmin kwam de regering in een precaire 
positie tijdens de Labour-congressen , waar de vak
bonden een beslissende invloed op de stemprocedure 
hadden, doordat ook de TUC consequent de koers 
van de regering steunde. 116 De regering zag zich daar
entegen genoodzaakt van haar oorspronkelijke koers 
af te wijken in de gevallen waarin de vakbondssteun 
uitbleef of verminderde, zoals bij de politiek van vrij
willige loonmatiging ten gunste van de export. 117 De 
verhouding tussen regering en partij is evenwel com
plexer , bepaald als zij werd door wisselende coalities. 
Dit werd ook duidelijk in het geval van de staalnatio
nalisatie, waar een succesvolle coalitie tot stand 
kwam tussen een gedeelte van het kabinet en de 
meerderheid van de fractie . 
Doelgerichte politieke leiding was een volgende be
langrijke factor. Aan een duidelijke beleidsstrategie 
ontbrak het de Labourleiding niet. Toch liet zij toe 
dat een hervormingsobject als de staalnationalisatie 
naar de achtergrond werd gedrongen door ten eerste 
een institutionele factor als het beperkte opnamever
mogen van het - toch al in ongekend hoge mate be
laste - parlement en ten tweede de hoge eisen die het 
overwinnen van de economische crisis van de zomer 
van 1947 aan het kabinet en het ambtenarenapparaat 
stelde. Op de andere voorwaarden, namelijk de in
terne onenigheid en de ondergeschikte positie op het 
programma heb ik al gewezen . Ondanks alle econo-

mische problemen en de druk van de buitenlandse 
politiek in de naoorlogse jaren, wist de Labour-rege
ring doelbewust gebruik te maken van het parlement, 
een wezenlijke voorwaarde voor de uitvoering van al
le , in 1945 in het programma opgenomen, plannen . 
Toch moest zij ervaren dat het afkondigen van wetten 
nog bij lange na niet garandeerde dat alle gewenste 
maatschappelijke veranderingen ook werkelijk zou
den worden bereikt . En juist de onvoorziene proble
men, die het gevolg waren van de regeringspolitiek , 
waren een belangrijk argument voor de voorstanders 
van consolidatie. 
Men kan zeker niet veronderstellen dat Morrison de 
'orthodoxe' nationalisatievoornemens van de rege
ring niet tot een succes had willen maken .lls Het leek 
hem en zijn medestanders niet aantrekkelijk een aan
vang te maken met nieuwe experimenten, zolang de
ze problemen, die optimisten toentertijd interpre
teerden als kinderziekten in plaats van als structurele 
problemen van de genationaliseerde industrieën, nog 
niet overwonnen waren, en telkens weer de aandacht 
van de betrokken ministers vroegen. Hierbij valt te 
denken aan de problemen die de effectieve economi
sche leiding van de gecentraliseerde mammoetbedri j
ven of hun integratie in de economische planning van 
de staat opleverden .ll9 Daarbij kwam nog de al ge
noemde ontevredenheid onder het kader van de ar
beidersbeweging over de geringe mogelijkheden tot 
participatie, waarop het kabinet klaarblijkelijk op ge
nerlei wijze had gerekend . 

'WeU prepared to meet the last crisis' 
Twee nog niet eerder genoemde aspecten zijn even
eens van belang voor de interpretatie van de omslag 
van Labour, die leidde tot de stagnatie in de laatste 
regeringsjaren. Labours economische hervormingsi
deeën , die zich richtten op staatsplanning en nationa
lisaties , stamden uit een tijd waarin de Britse econo
mie te kampen had met een structureel bepaalde en 
door de conjuncturele ontwikkelingen nog versterkte 
te lage produktie. Massalè werkloosheid was hiervan 
het kenmerk. Na de Tweede Wereldoorlog stond de 
Engelse economie daarentegen voor volledig andere 
problemen. Er was sprake van een 'overloaded eco
nomy' waarin de inflatiedruk moest worden tegenge
gaan en gestreefd diende te worden naar een positie
ve betalingsbalans. Werkloosheid speelde nu geen rol 
meer . In deze situatie waren andere economische me
thoden vereist dan nationalisatieconcepten. De 
Westduitse historicus Abelshauser omschreef La
bours precaire positie op treffende wijze als: 'Weil 
prepared ta meet the last crisis'. 120 Aangezien nationa
lisatie een weinig adequaat antwoord was op de con
crete economische problemen en de eerste nationali
satiemaatreBelen bovendien weer nieuwe problemen 
opwierpen, 1 kon de nationalisatie van nog meer in
dustrieën in ieder geval weining enthousiasme op
wekken bij de nuchtere pragmatici van Labour in de 
TUC, die een effectieve economische politiek voor
stonden. Doordat evenmin overeenstemming bereikt 
kon worden over de aanpak van de niet-genationali
seerde bedrijven binnen het geheel van de 'mixed 
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economy'122, blijft de overheersende indruk er een 
van onzekerheid. 123 
Daar kwam nog bij dat de nationalisatiepolitiek bij 
het grote publiek gestadig in populariteit daalde. 124 
Het kan zijn dat de regering haar mogelijkheden de 
bevolking te mobiliseren niet ten volle heeft benut. 
De 'mood for change' van de zomer van 1945 kon 
toch al niet jarenlang behouden blijven. Nadat evi
dent geworden was dat de nationalisatieproblematiek 
zeer complex was en slechts in beperkte mate in de 
gewenste socialistische richting voerde , werd in 1950 
de kwestie van de nationalisaties zelf door leden van 
de Labour Par\>, ervaren als 'a subject both boring 
and difficult'. 12 Opnieuw was het Morrison - het
geen niet hoeft te verbazen want de public relations 
van Labour hadden hem altijd na aan het hart gelegen 
- die in verband met de verkiezingen van 1950 wees 
op de tactische bedenkingen die men zou kunnen 
hebben tegen het vasthouden aan verdere nationali
saties. 126 Hier slechts enkele woorden over de bete
kenis van de Koude Oorlog. In de Verenigde Staten 
hoorde men regelmatig kritische geluiden over de so
cialistische experimenten in Groot-Brittannië. De 
Britse regering poogde die kritiek te ontzenuwen 
door voortdurend de specifieke democratische en li
berale elementen van het eigen socialisme te onder
strepen. 127 Toch kan, voorzover wij dat tot nog toe 
kunnen zeggen, niet vastgesteld worden dat de speel
ruimte waarover de Britse regering beschikte ter 
doorvoering van de hervormingen van 1945, direct 
beperkt werd door de Verenigde Staten. 128 Dit geldt 
ook voor de in de Verenigde Staten bijzonder impo
pulaire staalnationalisatie. 129 Hier moet vooral op ge
wezen worden, omdat interpretaties die de Verenig
de Staten de schuld geven van het halverwege blijven 
steken van de Labour-regering, steeds weer terugke
ren. l3o De indirecte invloed van de Koude Oorlog op 
de verzwakking van de linkervleugel van Labour en 
bij de beïnvloeding van de publieke opinie 131 valt ech
ter moeilijker te bepalen. Maar ook hier lijkt de con
statering gerechtvaardigd dat de fundamentele pro
hlemen dieper lagen. 

ConClUSIe 
Hiermee komen we bij de slotconclusie. Labours 
'peaceful revolution'132 verwezenlijke slechts een 
deel van de verlangens naar verandering, was in ieder 
geval meer een hervorming dan een revolutie en ver
anderde de strcutuur van de Engelse maatschappij 
niet wezenlijk. Anders dan verwacht was de deur 
naar het socialistisch paradijs zelfs niet op een kier ge
zet . Indien men dit bekijkt vanuit een perfectionis
tisch gezichtspunt, dan ligt het mislukken voor de 
hand en zoekt men graag naar de schuldigen . Gebrek 
aan durf en de Koude Oorlog schieten als verklarin
gen te kort . Ook de onvolkomen programmatische 
voorbereiding en de beperking tot 'short-term objec
tives'133 moeten als te simpele verklaringen be
schouwd worden. De werkelijkheid is complexer. Dit 
blijkt uit de drie verschillende grenzen die ik hier 
exemplarisch behandeld heb. Het conflict, zelfs de 
machtsstrijd tussen de hervormingsgezinde regering 
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en haar industriële tegenstanders, zoals in het geval 
van de staalnationalisatie; de tegenstelling tussen de 
gematigde hervormers en de als het ware 'avantgardi
stische' voorhoede, zoals in het geval van de indus
triële democratie; het ontstaan van de tegenstelling 
tussen de pragmatici , wier verlangen naar verande
ring door de eerste resultaten bevredigend was en de
genen die voort wensten te gaan op de weg naar het 
socialistische doel; van al deze gevallen moeten tel
kens de specifieke bijzonderheden bekeken worden . 
Maar toch is er sprake van een gemeenschappelijke 
achtergrond , namelijk dat Labour verstrikt zat in drie 
met elkaar botsende principes, dat van openbare con
trole van bovenaf door de democratische staat, dat 
van democratische controle vanuit de basis , door ten
minste een eerste aanzet tot een feitelijke industriële 
democratie , en dat van privé-controle door de indus
trie zelf. Het feit dat één van deze tegenstellingen La
bour zelf verscheurde kon slechts tot verzwakking lei
den. 134 Labour streefde ernaar het conflict niet door 
dwang, maar door samenwerking tussen de drie part
ners arbeidersbeweging, staat en industrie te beslech
ten . Toen deze vreedzame weg een doodlopende 
bleek , was Labour niet meer in staat haar eerste her
vormingen tot volle tevredenheid af te ronden , en 
evenmin kon zij een duidelijke koers uitstippelen 
voor de toekomst. Dat men gebonden was aan de in
stitutionele en mentale structuren van de Britse ar
beidsverhoudingen,die niet voluntaristisch door mid
del van wetten van de ene dag op de andere om te vor
men waren, maakte de hervormingen tot niet meer 
dan oppervlakkige veranderingen. 
Wanneer men echter de successen en mislukkingen 
beziet van de sociaal-democratische hervormingsbe
weging in de geschiedenis van democratisch West
Europa als geheel , dan zal men moeten erkennen dat 
vergelijkenderwijs de veranderingen zeker niet on
derschat mogen worden, vooral niet wanneer men de 
beperkte economische speelruimte van Groot-Brit
tannië vlak na 1945 in zijn overwegingen betrekt m. 
Het gaat te ver om cynisch te veronderstellen dat het 
Labour bij de nationalisatiepolitiek slechts ging om 
een 'administratieve manoeuvre' 136. Toch valt de 
kloof tussen de retoriek en de realiteit van de vernieu
wingen niet te ontkennen. Eventueel zouden we ons 
hier, met een verwijzing naar de 'Heterogonie der 
Zwecke' 137, tevreden kunnen stellen met het besef 
dat het de mens nu eenmaal niet vergund is zijn doe
len te bereiken op de manier die hij zich voorgesteld 
had. Niet alles is 'machbar' , zoals de Duitse term 
luidt. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht de 
oorzaken van het slechts ten dele bereiken van resul
taten zo goed mogelijk op te sporen. In dit artikel heb 
ik aan de hand van een concreet historisch voorbeeld 
slechts een eerste aanzet hiertoe gegeven, die verder 
uitgewerkt dient te worden. Verscheidene deelterrei
nen vragen om een nader onderzoek. Hierbij valt te 
denken aan de Amerikaans-Britse betrekkingen, aan 
de rol van de bureaucratie als remmende factor 138 en 
aan de sociale structuur en mentaliteit van het lagere 
partijkader in vergelijking met de top en basis van de 
partij. 
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Verband met Labours huidige crisis 
Centraal blijft de vraag naar de verhouding tussen het 
programma en de realisatie ervan. Wanneer we aan
nemen dat alle variabelen gunstig zijn, zou een ver
dergaand pro~~amma dan ook ingri!pend~~ hervor
mingen mogehJk gemaakt hebben?13 De WIjze waar
op ik deze vraag stel , getuigt van de kunstmatigheid 
van een dergelijke aanpak. Men kan immers niet naar 
believen voor de andere variabelen het sein op groen 
zetten. Een programma wordt niet in bet luchtledige 
ontwikkeld en in geen enkele maatschappij is het mo
gelijk een programma in een 'split second' werkelijk
heid te laten worden . Hoewel de mogelijkheden van 
een gestuurde politieke verandering in een complexe 
democratische maatschappij beperkt zijn - de spel
regels binnen een democratie kunnen immers slechts 
met gevaar voor haar eigen voortbestaan ontdoken 
worden - hoeft dat niet in onbewegelijkheid te resul
teren . De regering-Attlee bewees dat vooruitgang op 
basis van een breed geaccepteerd programma moge
lijk is . Labour was echter niet meer in staat een con
cept voor verdere verandering te ontwikkelen dat op 
een meerderheid kon rekenen. De eigenlijke crisis 
van de Britse arbeidersbeweging anno 1983 bestaat 
hieruit dat Labour ook in de huidige situatie van een 
nieuwe economische crisis met massale werkloos
heid, nog steeds niet over een dergelijk concept be
schikt en dat de tegenstelling tussen pragmatische en 
socialistische vernjeuwers zelfs geleid heeft tot een 
splitsing van de partij, een partij die ondertussen 
meer en meer vervreemd is geraakt van het Britse 
electoraat. 140 
Het spreekt voor zichzelf dat wij steeds weer probe
ren lessen uit de geschiedenis te trekken. Vaak zijn 
deze echter door versimpeling van de samenhang on
juist. Om een tegenwicht te kunnen bieden aan het 
verschijnsel van de simplificatie en de daaraan gekop
pelde mythevorming, behoort het tot de opgave van 
de historicus , dat hij ofzij door middel van kennis van 
het verleden de blik op het bijzondere van de eigen 
tijd aanscherpt. Hoewel de historicus als wetenschap 
geen concepten voor politieke toekomstplannen aan 
kan dragen , behoort het wel tot zijn mogelijkheden 
inzicht te verschaffen in de structurele verhoudingen , 
voorzover die in het verleden zichtbaar geworden 
zijn. De veel besproken maatschappelijke relevantie 
van de geschiedenis Ijgt echter niet alleen hierin of in 
de zorgvuldige reconstructie en interpretatie van het 
verleden tot op dit moment. Zij ligt evenmin alleen in 
het overbrengen van het intellectuele genoegen dat 
het zoeken naar een adequaat antwoord op de steeds 
weer opduikende vraag naar het waarom in de ge
schiedenis ons schenkt. De historicus kan eveneens 
de vanzelfsprekendheden van het heden relativeren 
en zodoende distantie scheppen. Een distantie die zo
wel het fatalistisch doemdenken als het zeker tot frus
traties leidend streven naar perfectie tegenwerkt. 
Ook wanneer we weten hoe onlosmakelijk succes en 
falen met elkaar verbonden zijn en hoezeer een ge
wenste politieke verandering een zaak is van het lang
zaam en geduldig doorzagen van menige harde plank , 
zoals Max Weber stelde in zijn interpretatie van de 

politiek aJs beroep, toch blijft het onze taak, op nuch
tere en rationele wijze voortdurend te streven naar 
kwalitatieve, en, altijd nog voor veel te veel mensen 
op deze wereld, kwantitatieve verbeteringen van de 
levensomstandigheden . Het streven naar vooruit
gang is een fundamentele menselijke behoefte.141 
Dat geldt ook voor een tijd waarin men sceptischer 
geworden is over de rol van de staat en over van bo
venaf opgelegde moderniseringen 142 en waarin men 
zich vaker rekenschap aflegt van de grenzen aan de 
materiële groei , 143 dan de hier besproken generatie 
sociaal-democratische hervormers gewoon was te 
doen. 
Daarbij geldt overigens iedere keer weer dat men 
voorbereid moet zijn op het geschikte moment, want, 
zoals Karl Mannheim terecht stelt: 'There are constel
lations in history, in which certain possibilities have 
their chance, and if they are missed the opportunity 
may wel! be gone for ever. lust as the revolutionary 
waits for his hour, the reformer whose concern it is to 
remould socierj by peaceful means must seize his pas
sing chance. 14 

Noten 
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Nieuwe uitgaven 

• Peer Baneke, 'Nederland en de Indonesische gevangenen', 
WBS-Buitenlands-politieke notities no 3. 116 blz. Prijs: 
f 7,50. 
Ook voor het mensenrechten beleid geldt dat het telkens weer 
de specifieke situatie is die de proef op de som voor de algeme
ne stelregels vormt. De kwestie van de politieke gevangenen 
in Indonesië was zo'n specifieke situatie die gedurende de ja
ren zeventig in de Nederlandse politiek-maatschappelijke 
discussie en in het Nederlands buitenlands beleid - vooral 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl - een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
Gebaseerd op zijn doctoraalscriptie heeft Amnesty-activist 
Peer Baneke voor de Wiardi Beckman Stichting een nota ge
schreven waarin enerzijds de dynamiek van het Nederlandse 
beïnvloedingsproces met zijn verschillende actoren (Indone
sië-beweging, Amnesty International, maatschappelijke or
ganisaties, politieke partijen, kamerleden, bewindslieden) en 
anderzijds de Indonesische reacties daarop uitvoerig gedocu
menteerd in kaart zijn gebracht. Banekes conclusie is dat Ne
derland een beslissende invloed heeft gehad ten gunste van de 
uiteindelijk vrijlating van de Indonesische politieke gevange
nen en dat dit te danken is geweest aan een onbewuste coalitie 
van alle Nederlandse actoren, die resulteerde in een geleidelij
ke opvoering van de dreiging met voor de Indonesische rege
ring onplezierige consequenties. In de in ons land al geruime 
tijd gevoerde discussie over een mogelijk olie-embargo tegen 
Zuid-Mrika verdienen Banekes bevindingen nauwgezette 
overweging. 
De brochure wordt besloten met commentaren van M. van 
der Stoel, J. P. Pronk en W. F. Wertheim. 

worden. Dit wordt eveneens door Ashford onder
streept: 'The normal pressures of government plus unex
pected crises and events mean that a government that ta
kes power without a fairly ciear idea of its policy goals is 
at a severe disadvantage.' (Als 112, p . 54.) 
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• De Staat verdrukt? Bijdragen/verslag WBS-conferentie 30 WBS-nieuws 
oktober 1982151 blz. Prijs: f 7,50. 
In deze uitgave zijn de inleidingen en discussiebijdragen 
bijeengebracht, zoals uitgesproken op de WBS-conferentie 
van 30 oktober 1982 over staat en democratie, die naar aan
leiding van verschijnen van het rapport De illusie van de 'de
mocratische staat' van Paul Kalma is gehouden. Het verslag 
bevat de inleiding van Ed van Thijn - 'De macht van de 
staat' - de bijdragen aan een forumdiscussie van Arie van 
der Hek, Piet Vos, Koen Koch en Siep Stuurman, en de dis
cussie in een viertal werkgroepen. Daarin de bijdragen van 
E. L. Berg en H. Tjeenk Willink (organisatie van het staats
apparaat), A. Wassenberg, F. Leijnse, D. van der Laan en P. 
Fortuyn (sociaal-economisch beleid en corporatisme), T. 
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en strategie van de PvdA). Een evaluatie/samenvatting van 
Joop van den Berg besluit dit verslag. 
De uitgave is de eerste in de nieuwe WBS-serie 'staatkundige 
notities' . 

Beide uitgaven zijn te verkrijgen door overmaking van het 
verschuldigde bedrag op girorekening 3479700 ten name van 
PvdA-pers Amsterdam, onder vermelding van de titel(s) . 
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Signalementen 

Sociaal-democratie en de organisatie van het 
werk (1) 

Te Elfder Ure, het SUN-tijdschrift dat zich al enige 
jaren verdienstelijk maakt met de introductie in Ne
derland van buitenlandse, veelal aan radicale bewe
gingen gelieerde auteurs (Althusser, Gramsci, Fou
cault) , bracht vlak voor de zomer twee nummers uit, 
gewijd aan 'arbeidsproces en technologie'. Uitgangs
punt van de meeste opgenomen artikelen vormt het 
in marxistische kring zeer invloedrijke boek van de 
inmiddels overleden Amerikaan Harry Braverman, 
Labor and monopoly capitalism. The degradation of 
work in the 20th century (1974) . Het is de weergave 
van de discussie over dit werk , maar vooral de poging 
van een aantal auteurs om Bravermans thesen aan de 
ontwikkeling in Nederland te toetsen , die deze beide 
nummers van Te Elfder Ure (nr. 33 en 33 annex) zeer 
lezenswaardig maken. Niet in de laatste plaats voor 
sociaal-democraten, die er de discussie in SDAP en 
NVV over het vraagstuk van automatisering en ar
beidsorganisatie uitgebreid beschreven vinden en 
zullen moeten concluderen dat er aan het huidige de
bat over arbeid en arbeidstijdverkorting (zoals ge
voerd op en rond het P-vdA-congres van april j .l.) op 
z'n minst een dimensie ontbreekt. 
De grote populariteit van Bravermans boek, zo stelt 
Jac Christis in een artikel gewijd aan het 'Braverman
debat' , hangt samen met het feit dat het door hem be
streken terrein in socialistische kring tot nog toe sterk 
is verwaarloosd. In Bravermans visie is na Marx de 
belangstelling van de arbeidersbeweging en van het 
marxisme verschoven van vraagstukken betreffende 
de organisatie van de produktie naar vraagstukken 
betreffende de verdeling van de resultaten. 
Kern van Bravermans boek is zijn stelling dat in kapi
talistische landen de macht over het arbeidsproces in 
bedrijven steeds meer uit de handen van de directe 
producenten is gehaald en bij het management is ko
men te liggen. Belangrijke instrument daarbij was de 
zgn. 'Taylorisering' van de produktie , genoemd naar 
de Amerikaan Taylor. Het ging, in de woorden van 
Christis , om 'arbeidsdeling in de vorm van de schei
ding van conceptie en uitvoering van de arbeid. Al
leen de uitvoering wordt aan de directe producenten 
overgelaten , terwijl het management zich de mentale 
functies van het arbeidsproces toeëigent. ' Braverman 
kritiseert daarmee een veel voorkomende technolo
gisch-deterministische zienswijze. 'Van alle moge
lijkheden die de machinerie biedt worden alleen die 
ontwikkeld , die het management in staat stellen con
ceptie en uitvoering van elkaar te scheiden .' Belang
rijkste gevolgen van deze ontwikkeling zijn een 'de-
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kwalificatie' van de arbeidersklasse en een vrijwel 
volledig verlies van de autonomie die arbeiders in de 
negentiende eeuw nog bij het verrichten van hun 
werk bezaten. Met die autonomie verliezen ze ook 
hun macht - en daar is het het management om be
gonnen. 
Bravermans benadering is nogal eenzijdig, zo zeggen 
veel critici van 'Labor and monopoly capitaI'. Braver
man suggereert dat de autonomie van arbeiders vrij
wel volledig is verdwenen . Maar elk arbeidsproces, 
hoe gecontroleerd ook, vereist een zekere mate van 
actieve participatie, creativiteit en zelforganisatie, 
zonder welke het binnen de kortste keren zou vastlo
pen; dit blijkt bijvoorbeeld als in een bedrijf een 
'stiptheidsactie' wordt gehouden . Het kapitalisme 
wordt dan ook gekenmerkt door een tegenspraak die 
het steeds weer gedwongen is te herhalen. In de 
woorden van de Fransman Castoriadis: 'Het kapita
listisch systeem kan slechts leven door voortdurend te 
proberen de loonafhankelijken te reduceren tot zui
vere uitvoerders - en het kan slechts functioneren in 
de mate waarin deze reductie niet gerealiseerd wordt; 
het kapitalisme is verplicht voortdurend de deelname 
van de loonafhankeli jken aan het produktieproces op 
te wekken, een deelname die het zelf onmogelijk 
tracht te maken. Deze zelfde tegenstelling vinden we , 
in bijna identieke termen, ook op het terrein van de 
politiek of de cultuur' . 
In de publikaties die Bravermans boek heeft uitge
lokt, wordt niet alleen het vermogen van het manage
ment om het gedrag van werknemers geheel te con
troleren , gerelativeerd , maar worden ook anderszins 
nuanceringen aangebracht (die overigens soms tot 
nieuwe eenzijdigheden leiden). Zo werd geopperd 
dat de 'Taylorisering' niet het werk van 'het manage
ment' was , maar van een coalitie van bedrijfsinge
nieurs (die aanvankelijk op verzet van de werkgevers 
stuitten) en van geschoolde arbeiders (die zich door 
ongeschoolden bedreigd voelden en in 'produktivi
teitsonderhandelingen ' een bescherming van hun po
sitie zagen). Anderen kritiseerden de suggestie van 
Braverman als zou het produktieproces overal op de
zelfde manier zijn gereorganiseerd. Niet alleen zijn er 
aanzienlijke verschillen tussen sectoren en bedrijven 
te konstateren , maar ook binnen één en hetzelfde be
drijf trad het management de arbeiders niet op de
zelfde manier tegemoet. Groepen arbeiders op cen
trale posities in het bedrijf werd een 'verantwoorde
lijke autonomie' toegekend. Daarbij gaat een zekere 
mate van autonomie gepaard aan betere betaling, 
grotere werkzekerheid, e .d. 
In andere studies wordt onderscheid gemaakt tussen 
'technische beheersing' (automatisering) en 'bureau
cratische beheersing' (verschillen in beloning; regels 
die de werknemers enerzijds enige bescherming bie
den , maar die hen anderzijds aan het bestaande sys
teem binden). De fragmentatie van de arbeidersklas
se die hiervan het gevolg is , kan volgens sommige au
teurs worden gecompenseerd op politiek niveau; 
werknemers hebben weliswaar heel verschillende be
langen , maar ze hebben een gezamenlijk belang bij 
uitbreiding of handhaving van de democratie . Ande-
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ren, zoals M. Burawoy (Manufacturing consent. 
Changes in the labor process under monopoly capita
lism), zijn veel somberder gestemd. Juist de relatieve 
vrijheid die werknemers in moderne kapitalistische 
bedrijven gelaten wordt (mogelijkheden om te strij
den over het produktietempo, e.d.; interne promo
tiekansen; klachtenrecht) zorgen ervoor (in de woor
den van Christis) 'dat conflicten zich binnen de on
dernemingen blijven afspelen en hoofdzakelijk ge
richt zijn op de juiste of rechtvaardige toepassing van 
de daarin vastgestelde regels'. 'Despotische beheer
sing' heeft plaats gemaakt voor 'hegemoniale beheer
sing', gebaseerd op de produktie van instemming. 

Sociaal-democratie en de organisatie van het werk(2) 
Opvallend aan de in de twee nummers verzamelde ar
tikelen is dat de meer theoretische bijdragen Braver
man over het algemeen volgen in zijn neiging om de 
mogelijkheden tot gedragsregulering te overschat
ten , terwijl de meer historische bijdragen zijn stelling 
juist nuanceren of zelfs tegenspreken . J. H. Galjaard 
bijvoorbeeld stelt in een overigens interessant artikel 
over wetenschap, techniek en ethiek dat 'de weten
schap' haar wetenschappelijkheid prijs heeft gege
ven , en wel onder invloed van een gestandaardiseer
de, op de principes van Taylor afgestemde wijze van 
denken: specialistisch en fragmentarisch. 
Iets dergelijks treffen we aan in een artikel van Mar
tens, Regtering en Riesewijk. Hun interessante uit
gangsstelling, namelijk dat de 'arbeidsmarkt' in niets 
meer op een echte markt lijkt, zeker niet als het om 
de 'interne arbeidsmarkt ' binnen bedrijven gaat , 
loopt uit op een semiotiek geënt vertoog over het per
soneelsbeleid bij grote banken. Conclusie: 'Strijd en 
subversief gedrag lijken in deze situatie noch nauwe
lijks mogelijk . Er is een structuur van beheersing en 
macht ontstaan , die subtieler en meer totalitair is dan 
ooit tevoren.' Men hoeft niet optimistisch te zijn met 
betrekking tot mogelijkheden om in dit soort bedrij
ven effectieve werknemersmacht te ontwikkelen , om 
de term 'totalitair' in dit verband misplaatst te vin
den . De auteurs lijken de droom van een enkele per
soneelsfunctionaris voor de werkelijkheid te houden. 
Veel genuanceerder (wat niet wil zeggen: welwillen
der tegenover de betreffende organisatietechniek) is 
de bijdrage van F. van Waarden over de 'rationalisa
tie' van de Twentse textielindustrie in de jaren twintig 
en dertig 'Van stoomfluit tot stophorloge' . Hij con
stateert een vermindering van de werkbelasting als 
gevolg van de automatisering, maar daar tegenover 
een zeker verlies van autonomie. Zeer schadelijk 
voor de arbeiders was het ' jaagsysteem' ('weten
schappelijke tarieven', verhoging van de bezettings
graad) , dat ertoe; leidde dat de meeste wevers 'niet 
meer loskomen van hun werk en 's nachts nog liggen 
te weven. ' De rationalisatie , aldus Van Waarden, was 
niet, of hooguit in tijden van hoogconjunctuur (en 
dan nogal alleen indirect) , erop gericht om de macht 
van arbeiders te verminderen. Voorop stonden eco
nomische motieven , in de eerste plaats kostprijsver
laging. 
In twee artikelen , van Bloemen en Ruys en van Lau-

rier en Pot, wordt uitgebreid ingegaan op de Neder
landse discussie in de jaren twintig en dertig over 
'Taylorisering' van de arbeid, in het bijzonder in de 
sociaal-democratie . Wat de feitelijke resultaten van 
de reorganisatie van het werk betreft worden, net als 
bij Van Waarden, de stellingen van Braverman opz'n 
minst genuanceerd . 'Het is moeilijk' , aldus Bloemen 
en Ruys , 'algemene uitspraken te doen over de veran
deringen in de inhoud van de arbeid in de door ons 
bestudeerde periode'. Ook hebben zij 'geen harde 
bewijzen' kunnen vinden voor 'de stelling dat hier 
sprake was van een beheersstrategie van de onderne
mer. Verhoging van de produktiviteit was voor hen 
de essentie. ' 
Laurier en Pot staan kritisch tegenover de gematigd
positieve opstelling van SDAP en NVV tegenover de 
'Taylorisering' van de arbeid . Ze spreken van een 
technologisch-deterministisch standpunt en van een 
onvermogen om te onderkennen dat het Taylorisme 
een nieuw tijdperk inluidde en een machtsverschui
ving ten gunste van de ondernemers inhield. Maar dat 
verhindert hen niet om een afgewogen beschrijving 
van de vooroorlogse discussie te geven en om de ach
tergrond van de opstelling van de sociaal-democratie 
duidelijk te maken. Zo hing de neiging om alleen de 
gevolgen van rationalisatie op bedrijfstak- en natio
naal niveau op te vangen (in plaats van haar rechts
streeks op bedrijfsniveau te beïnvloeden) samen met 
de betrekkelijke zwakte van de vakbeweging op 
laatstgenoemd niveau. Een zwakte die er niet minder 
op werd naarmate de economische crisis doorzette. 
Acties tegen loonsverlaging werden vaak verloren. 
Mede tegen deze achtergrond zien de auteurs de op
komst van het sociaal-democratisch plandenken. 
Ook Bloemen en Ruys geven inzicht in de motieven 
die SDAP en NVV ertoe brachten de rationalisatie 
gematigd-positief tegemoet te treden , zelfs toen de 
werkloosheid hoog begon op te lopen. Verhoging van 
de arbeidsproduktiviteit kon immers ook de werkne
mers ten goede komen , in de vorm van loonsverbete
ring en arbeidstijdverkorting. '(Het is) begrijpelijk 
dat men zich niet snel verzette tegen produktiviteits
verhogende maatregelen in een tijd waarin een groot 
deel van de arbeiders net op of onder het bestaansmi
nimum zat. Niet minder begrijpelijk is het dat meI) 
werktijdverkorting zo belangrijk vond: werkdagen 
van twaalf uur of langer waren in 1919 een normale 
praktijk. ' 
Het is jammer dat Van Asch en Vreeman in een arti
kei over de huidige opstelling van de vakbeweging te
genover automatisering en dergelijke niet wat meer 
bij dit soort historische ervaringen aansluiten. Hun 
klassificatie en beoordeling van vakbondsstrategieën 
gaat zo enigszins voorbij aan de vraag, of wat wense
lijk is (in Nederland) ook mogelijk is. 

Sociaal-democratie en de organisatie van het werk (3) 
In het begin schreven we dat de PvdA bij de discussie 
over arbeid en arbeidstijdverkorting meer acht zou 
moeten slaan op de door Braverman c.s. aangesne
den thematiek. Dat is ook uitdrukkelijk de mening 
van de samenstellers van de twee nummers (Boek-
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raad, Christis en Vreeman). In een inleiding doen ze 
een felle aanval op het WBS-rapport Denken over ar
beid, dat de basis vormde voor de in april j .1. door het 
PvdA-congres aanvaarde 'resolutie arbeid'. Arbeid, 
zo stellen ze, wordt in het rapport niet in een precieze 
economische en organisatorisch context onderzocht. 
'Het rapport wijdt geen woord aan de actuele strate
gieën van de kant van de ondernemers , die tenderen 
naar een stelsel van arbeidsverhoudingen waarin de
regulering, flexibilisering, nieuwe vormen van disci
plinering en de introductie van nieuwe technologieën 
centrale inzetten zijn.' Ook de tegen-strategieën van 
werknemerszijde - gericht op arbeidstijdverkorting 
en humanisering van het werk, komen nauwelijks aan 
bod. 
De WBS-commissie heeft zich op sleeptouw laten ne
men door 'de definitie die pater Kwant van arbeid 
heeft gegeven': arbeid is het verrichten van activitei
ten die binnen het kader van de samenleving verricht 
moeten worden. Boekraad c.s.: 'In het rapport 0 be
reikt het arbeidsbegrip zijn hoogste uitzendings
graad: als een gaswolk hangt het boven haast elke 
menselijke activiteit. Het sociaal-democratisch 'den
ken' anno 1982 past het begrip arbeid toe op alle cate
gorieën van menselijke activiteit met een karakter 
van plicht en nut, om er vervolgens morele voordelen 
op los te laten.' 'In de strijd om de macht over het ar
beidsproces formuleert de PvdA geen strategie die de 
macht van de arbeidersklasse probeert te versterken, 
maar tracht zij agogisch het gevoel van machteloos
heid te bezweren.' De nadruk op niet-betaalde arbeid 
in het WBS-rapport achten de auteurs niet toevallig. 
Het is de weerspiegeling van een 'overheidsbenade
ring' , kenmerkend voor wat inmiddels grotendeels 
een ambtenarenpartij is geworden. 'Een nieuw ter
rein wordt geëxploiteerd voor overheidstoezicht en 
politieke calculatie. De rapporteurs zweeft een nieu
we Maatschappij tot Nut van het Algemeen voor 
ogen , die de levenswijze van een bepaald segment 
van de bevolking eerst hercodeert als 'arbeid', opge
vat als 'maatschappelijk nuttige arbeid', om ze ver
volgens te kunnen onderwerpen aan het type contro
le, beheer en administratie die voor de bureaucrati
sche en de industriële arbeid kenmerkend zijn.' 
Nu is schelden af en toe best leuk en hebben de sa
menstellers in dit geval ook niet geheel ongelijk. Het 
religieus-geïnspireerde 'personalistisch socialisme', 
dat de ideologie van de PvdA in de naoorlogse jaren 
domineerde , had goede kanten, maar leidde er an
derzijds toe dat 'klassenstrijd' een vies woord werd en 
de opvattingen over arbeid en arbeidsorganisatie 
door een grote mate van zweverigheid gekenmerkt 
werden. Met die erfenis worstelt de PvdA nog steeds, 
getuige de grote nadruk in het rapport op de filosofi
sche kanten van de arbeidsproblematiek en de gerin
ge aandacht voor structuurveranderingen in de arbei
dersklasse, machtsverhoudingen in de bedrijven , en 
dergelijke. 
Dat neemt niet weg dat Boekraad c.s. zichzelf in hun 
kritiek voorbijhollen. Zoals Braverman arbeiders al
leen maar als object van het management ziet , zo for
muleren zij de door hen waargenomen verschijnselen 
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alleen maar in termen van beheersing: ondernemers
strategieën, gericht op een verdere disciplinering van 
de arbeid (door middel van flexibilisering van ar
beidstijden, en dergelijke) ; overheidsstrategieën, ge
richt op disciplinering van de vrije tijd. Dat is niet al
leen in strijd met de strekking van een aantal opgeno
men artikelen; ze vergeten ook voor het gemak de 
behoefte van werknemers aan flexibele arbeidstijden 
en aan ontplooüng en zelfbestemming buiten de be
taalde arbeid om; de noodzaak (centraal gesteld in 
het WBS-rapport) om een in zijn huidige vorm ach
terhaald, onnodig disciplinerend (!) arbeidsethos te 
relativeren. Boekraad c.s. wekken de indruk dat ze 
bijvoorbeeld de sterke groei van het tijdelijk werk 
(uitzendbureaus) in de afgelopen decennia uitslui
tend zouden willen toeschrijven aan werkgeversstra
tegieën. Alsof de veranderderde voorkeuren van 
werknemers daarbij niet ook een grote rol hebben ge
speeld. 
Anders dan de lichtelijk-paranoïde inleiding sugge
reert , is de huidige, door 'flexibilisering' gekenmerk
te reorganisatie van het werk geen 'kwaad' dat de 
werkgevers op ons afsturen, maar een strijdterrein 
waarop werknemers het nodige te verliezen , maar 
ook heel wat te winnen hebben. Hetzelfde kan, muta
tis mutandis , gezegd worden van de verschuivende 
verhouding tussen betaalde en niet-betaalde arbeid. 
De werkelijkheid is tegenstrijdig en genuanceerd -
en het aardige van de twee Te Elfder Ure-nummers is 
dat ze voor die stelling, in weerwil van de inleiding, 
het nodige bewijsmateriaal leveren. (Pk) 

Boeken 

Sociaal-democratische vrouwenorganisatie geportret
teerd 

Anneke Ribberink bespreekt: 
Vila Jansz: Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw so
ciaal-democratische vrouwenorganisatie tussen soli
dariteit en verzet. WBS/Bert Bakker, Amsterdam, 
1983 

Het vraagstuk 'vrouwen en macht' houdt de feminis
tische gemoederen al jaren bezig, maar is vooral de 
laatste tijd bijzonder actueel. De huidige periode van 
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economische crisis en bezuinigingen vormt als het wa
re een test-case voor de duurzaamheid der verwor
venheden van vijftien jaar tweede golf-feminisme in 
Nederland . Belangrijk is in dit verband of het femi
nisme in voldoende mate een machtsfactor is gewor
den . Nauw verwant met de machtsvraag is de strate
giediscussie. Welke organisatievorm moeten vrou
wen kiezen om macht te verwerven? Zonder dat dit 
als ideaal beschouwd wordt, heeft de feministische 
beweging nationaal en internationaal in de praktijk 
de dubbele of èn-èn-strategie gevolgd: een autono
me, los van de mannenbolwerken opererende vrou
wenbeweging, werkt(e) naast en soms samen met 
vrouwen die zich organiseerden binnen bestaande 
maatschappelijke instellingen. Op het niveau van de 
politiek vormt de sociaal-democratische vrouwenor
ganisatie de belangrijkste groepering in Nederland 
binnen het scala van samen met mannen werkende fe
ministen . Als zodanig zet ze een respectabele traditie 
voort van 75 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke 
feit is onlangs een boek verschenen, waarin de 
boeiende geschiedenis van de vrouwenorganisatie is 
beschreven door de sociologe Ul/a Jansz. Een niet ge
ringe prestatie, zeker in aanmerking genomen dat 
Jansz 'vrijwel totaal 'woeste grond' moest ontginnen, 
zoals de directeur van de Wiardi Beckman Stichting 
in een voorwoord opmerkt. 
De auteur heeft de sociaal-democratische vrouwen 
beschreven als een 'organisatie (. . .) die ernaar ge
streefd [heeft} de situatie van vrouwen binnen haar 
partij en daarbuiten te veranderen' (p . 16) . Het ver
haal loopt van de oprichting in 1908 tot 1981 , waarbij 
Jansz zich heeft beperkt tot de landelijke organisatie. 
Dientengevolge is de Tweede Wereldoorlog overge
slagen omdat er toen geen centraal gecoördineerde 
activiteiten bestonden . Jansz geeft in haar boek meer 
accent aan de beschrijving dan aan de analyse . Bo
vendien komt achtergrondinformatie over de partij 
en het sociaal-economische en politieke kader , waar
binnen het gebeuren in de vrouwenorganisatie zich 
afspreelt , uiterst summier aan de orde. Wel geeft 
Jansz in een nawoord een verhelderende analyse van 
enkele hoofdtrekken uit de geschiedenis van de so
ciaal-democratische vrouwen . 
De vrouwenorganisatie is een constante factor ge
weest, schrijft Jansz . Ze heeft impulsen gekregen van 
de eerste en tweede feministische golf, maar daar
naast zelfstandig gefunctioneerd als achtereenvol
gens Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen
clubs (SDVC) (1908-1940) , Vrouwenbond van de 
Partij van de Arbeid (1946-1968) , Vrouwencontact in 
de Partij van de Arbeid (1969-1975) en Rooie Vrou
wen in de Partij van de Arbeid (1975 tot heden) . Ge
beurtenissen als de Tweede Wereldoorlog en de over
gang van SDAP naar PvdA hadden geen ingrijpende 
gevolgen voor de continuïteit van de vrouwenorgani
satie. Het ledenbestand is in de jaren zeventig veran
derd . Voorheen betref het voornamelijk arbeidsters 
en vrouwen van arbeiders. De Rooie Vrouwen daar
entegen zijn over het algemeen jong en goed opgeleid 
en passen hiermee in een trend die tekenend is voor 
de partij in haar geheel sinds het optreden yan Nieuw 

Links. Regelmatig is in de loop der geschiedenis het 
nut van een aparte vrouwenorganisatie binnen de 
partij betwist. Opheffing is evenwel nooit serieus aan 
de orde geweest. De argumenten - die ik hierna zal 
noemen - voor het apart organiseren van vrouwen 
binnen de partij die aan het begin van de eeuw gol
den, worden ook nu nog gebruikt. Met name voor de 
Tweede Wereldoorlog was het werven van vrouwelij
ke leden een belangrijke functie van de vrouwen
clubs , die toen ook wel vrouwenpropagandaclubs ge
noemd werden. Zowel vroeger als nu was (is) de ver
kiezingspropaganda onder vrouwen, via speciaal op 
vrouwen gericht propagandamateriaal een voorname 
activiteit. Daarnaast hebben scholing en vorming al
tijd tot het takenpakket behoord, zowel het onder
richt op het inhoudelijke vlak, als op het gebied van 
praktische vaardigheden, waaronder discussietech
niek , bestuurlijke ervaring e.d. Want de vrouwenor
ganisatie was en is een oefenplaats voor vrouwen die 
zich willen leren handhaven in de grote , door mannen 
gedomineerde politiek. Doorstroming naar vertegen
woordigende lichamen, besturen en commissies , bin
nen en buiten de partij, is dan ook van oudsher een 
centrale doelstelling vam de sociaal-democratische 
vrouwenorganisatie . Pas in de jaren zeventig is deze 
doelstelling in behoorlijke mate geslaagd, onder 
meer via acceptatie door de partij van de vijfentwin
tig procentsnorm, de eis dat vijfentwintig procent van 
de partijafvaardiging in vertegenwoordigende licha
men , besturen en commissies uit vrouwen moet be
staan . 

Beïnvloeding van het beleid 
Op uiteenlopende wijze en met wisselend succes 
heeft de vrouwenorganisatie zich altijd bezig gehou
den met de beïnvloeding van het partijbeleid. Vrou
wenkiesrecht had begin deze eeuw veel minder prio
riteit in de SDAP dan mannenkiesrecht . Dit gegeven 
was mede aanleiding tot de oprichting der SDVC, die 
niet alleen buiten de partij actie moest voeren op dit 
punt. Een der verdiensten van dit boek is dat het op 
pregnante wijze aantoont hoeveel strijd de vrouwen
organisatie in haar geschiedenis heeft moeten leveren 
om te bereiken dat de partij zich achter haar eisen 
schaarde. De in hoofdzaak mannelijke partijleiding 
- gunstige uitzonderingen als Van der Goes en Wi
ba ut daargelaten - stond de vrouwenorganisatie zel
den iets zonder slag of stoot toe . Nagenoeg iedere 
winst op 'vrouwenterrein' heeft ze zelf moeten be
vechten . Van Mathilde Wibaut, voorzitster van de 
SDVC vanaf de oprichting tot 1935, is de gevleugelde 
uitspraak dat partijgenoten 'het socialisme aan de 
kapstok hingen als ze hun woning binnentraden' (p . 
32) . Hoezeer dit opging, bleek onder meer in 1933 
toen het partijbestuur vond dat bij ontslag van onder
wijzend personeel gehuwde vrouwen het eerst in aan
merking kwamen . Ander voorbeeld: in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren zestig was het 
werk van de Vrouwenbond in de ogen der betrokken 
vrouwen sluitpost op de partij begroting. 
Tot 1969 kende de partij als ongeschreven regel dat 
de vrouwenorganisatie geen eigen politieke mening 
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mocht hebben . In de praktijk werd onderscheid ge
maakt tussen voor de partij belangrijke zaken als bij
voorbeeld het ontwapeningsvraagstuk vóór de Twee
de Wereldoorlog en 'vrouwenkwesties' als con su
mentenzaken e.d., waarover ze zich wel mocht uit
spreken. Dit veranderde in 1969 toen in de partijsta
tuten werd vastgelegd dat de vrouwenorganisatie een 
eigen politieke mening mocht vormen en in de open
baarheid brengen. 
Beïnvloeding van het (partij)beleid is nooit zo be
langrijk geweest als in de jaren zeventig , het Rooie
Vrouwentijdperk. Toen is ook een begin gemaakt 
met systematische bediscussiëring van de beleidsuit
gangspunten der vrouwenorganisatie . Het gaat nu 
niet meer alleen om wat 'vrouwenpunten' , maar om 
de realisatie van een feministisch-socialistisch beleid. 
Voor het eerst ook is er grondige bemoeienis met de 
economische politiek van de partij , welke onder meer 
heeft geresulteerd in de opname van het principe van 
herverdeling van arbeid binnens- en buitenshuis tus
sen mannen en vrouwen in het Beginselprogramma 
van 1977 (p. 184). 
Naast haar activiteiten in partijverband is de vrou
wenorganisatie in haar geschiedenis regelmatig opge
treden als actiegroep naar 'buiten', om veranderin
gen in de maatschappij te (helpen) bewerkstelligen. 
Vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog ging het 
hierbij om zaken als vrouwenkiesrecht , levensmidde
lenprijzen en het ontwapeningsvraagstuk. Tijdens 
het interbellum werd , behalve voor ontwapening, 
ook tegen het verbod op buitenshuis werken van ge
huwde vrouwen gestreden. Soms werkten de sociaal
democratische vrouwen samen met 'burgerlijke' 
vrouwengroepen , al ging dit zeker tot en met de Eer
ste Wereldoorlog niet van harte. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kwamen ac
ties in Nederland nauwelijks voor. De Vrouwenbond 
werd gekenmerkt door eenzelfde soort braafheid als 
de partij waarvan ze deel uitmaakte. Het gezinsden
ken, dat typerend is voor de vijftiger-jaren-sfeer, was 
ook in de sociaal-democratische vrouwenorganisatie 
nogal vertegenwoordigd. Dat neemt niet weg dat de 
Vrouwenbond haar vooroorlogse traditie voortzette 
van opkomen voor vrouwen belangen in de samenle
ving. Aandachtspunten tussen 1946 en 1968 waren 
opheffing der handelingsonbekwaamheid van ge
huwde vrouwen, afschaffing van het ontslag van hu
wende ambtenaressen en onderwijzeressen, gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid en de belasting
heffing voor gehuwde buitenshuis werkende vrou
wen. De beïnvloeding van het overheidsbeleid ver
liep via brieven aan regering en parlement, soms in 
samenwerking met andere vrouwenorganisaties en 
nu en dan geholpen door optreden van vrouwelijke 
PvdA-Kamerleden. 
De uitstraling van de vernieuwingsgolf eind jaren zes
tig en met name de effecten van de opkomende twee
de feministische golf veroorzaakten , zoals bekend , 
begin jaren zeventig een ongekende opleving van het 
actiewezen in de vrouwenorganisatie , die de laatste 
tijd weer terugloopt . 
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Structuur 
In haar boek geeft Jansz vrij veel aandacht aan de 
structuur van de vrouwenorganisatie , uitgaande van 
de opvatting dat formele organisatiestructuren van 
belang zijn met het oog op machtsvorming. In de eer
ste jaren van haar bestaan stond de vrouwenorganisa
tie formeel los van de SDAP. Na langdurige strijd 
werd in 1914 de SDVC ten langen leste als partijorga
nisatie erkend, hetgeen betekende dat de vrouwenor
ganisatie - in die tijd heel belangrijk - eigen verte
genwoordigsters mocht afvaardigen naar de partij
congressen . Vanaf 1925 tot aan de Tweede Wereld
oorlog bestond er een formeel nauwe relatie tussen 
SDVC en SDAP, maar had de vrouwenorganisatie in 
de praktijk een behoorlijke mate van zelfstandigheid , 
behalve daar waar het politieke meningsvorming be
trof. Deze situatie werd na de oorlog gecontinueerd, 
met dien verstande dat de Vrouwenbond een geringe
re financiële armslag had dan de SDVC. In de jaren 
zestig groeiden vrouwen- en partijwerk zo uit elkaar , 
dat binnen de Vrouwenbond het idee opkwam de 
twee sferen tot op zekere hoogte te integreren, het
geen mede door de ontwikkelingen erna nooit is ge
beurd. 
Jansz , die overigens geen evaluatie van de Rooie
Vrouwenorganisatie wil geven , is duidelijk ingeno
men met haar structuur, zoals deze is aanvaard op het 
partijcongres van april 1975. De parallel met de par
tijorganisatie opgebouwde structuur verschaft de 
Rooie Vrouwen op plaatselijk, gewestelijk en cen
traal niveau de gewenste zelfstandigheid, maar te
vens de mogelijkheid tot reële invloed op het partij
beleid . In deze structuur komt treffend de dubbele 
positie van de Rooie Vrouwen tot uiting als onder
deel van vrouwenbeweging en partij . Zoals Jansz sig
naleert , heeft deze dubbele positie voor- en nadelen . 
De Rooie Vrouwen vormen voor de vrouwenbewe
ging een politieke machtsfactor van betekenis , maar 
hebben zich daarnaast ook herhaalde malen het wan
trouwen van diezelfde vrouwenbeweging op haar hals 
gehaald - bijvoorbeeld bij de kabinetsformatie van 
1977 terzake van de abortuskwestie - omdat politiek 
bedrijven nu eenmaal vuile handen veroorzaakt. Om 
dan nog te zwijgen van de interne conflicten die bin
nen de Rooie-Vrouwenorganisatie gewoed hebben 
als uitvloeisel van juist die dubbele positie . Boven
dien brengt deze structuur - en dit is iets wat Jansz 
wel vermeldt , maar in de negatieve consequenties 
niet verder uitwerkt - een geweldige dubbele belas
ting voor Rooie Vrouwen met zich mee, omdat ze zo
wel op vrouwenbewegings- als op partijniveau actief 
moeten zijn . Deze dubbele belasting is slechts op te 
brengen indien de Rooie Vrouwen voldoende kader 
hebben om het werk te verdelen en juist hieraan 
schort het de laatste tijd. 
Om allerlei redenen, waarop ik in dit verband niet na
der inga,1 zijn in de Rooie-Vrouwenorganisatie van 
de jaren tachtig minder vrouwen actief dan in die van 
de jaren zeventig. Als dit verschijnsel zich doorzet , 
moet dit op de lange duur onherroepelijk leiden tot 
herbezinning op de structuur , 2 wil de politieke winst 
van de jaren zeventig niet verloren gaan. Nu al heeft 
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men op sommige plaatsen de grootste moeite om aan 
de vijfentwintig procents-norm te voldoen vanwege 
gebrek aan (rooie) vrouwen. En helaas is er ook na 
driekwart eeuw volhardende strijd van onze voor
gangsters nog een hoop te doen voor feministisch-so
cialisten! 

Noten 
1. Zie voor nadere informatie : Rooie Vrouw, het lande

lijke blad van de Rooie Vrouwen in de Partij van de Ar
beid , nr . 7, mei 1982 en nr. 8, augustus 1982. 

2. Vgl. Marjanne Sint : 'Rooie Vrouwen , Partij van de 
Arbeid en vrouwenbeweging', in Socialisme en Demo
cratie, nr. 10, oktober 1981 

Anneke Ribberink is medewerkster Vrouwenstudies aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Keynes herleeft! 

Paul de Beer bespreekt: 
Out of Crisis. A Project for European Recovery. On
der redactie van Stuart Holland , Nottingham (Enge
land), Spokesman , 1983. 

Op 23 juni 1977 hield de latere Nobelprijswinnaar 
James Tobin een opmerkelijke lezing onder de titel 
'How dead is Keynes?' (gepubliceerd in Economic 
lnquiry van oktober 1977). Tobin wees er op dat drie 
centrale stellingen van de beroemde Engelse eco
noom John Maynard Keynes (1883-1946) in de huidi
ge economische situatie nog niets aan actualiteit heb
ben ingeboet . 
1. Prijzen en lonen reageren traag op vraag- en aan
bodsoverschotten op een markt , met name op een 
aanbodoverschot. 
2. Als gevolg daarvan zijn economieën als de onze 
vatbaar voor langdurige periodes van onvrijwillige 
werkloosheid . 
3. De omvang van de investeringen hangt af van de 
lange termijn rendementsverwachtingen en risico 's 
van ondernemers. 

De oorzaak van de sterke stijging van de werkloos
heid sinds het begin van de jaren zeventig is dan ook 
eenvoudigweg het achterblijven van het aantal banen 
bij het aanbod van arbeidskrachten . Tegelijkertijd is 
er sprake van een overschot aan (dat wil zeggen een 
onderbezetting van) kapitaalgoederen (machines , 
bedrijfsgebouwen e .d.) . De keynesiaanse diagnose 
van een dergelijke situatie luidt: onderbesteding (een 
tekort aan effectieve vraag) , en de vanzelfsprekende 
remedie: een politiek van fiscale of monetaire expan
sie om de effectieve vraag te vergroten . 
De geruchten die de ronde deden dat Keynes dood 
was, waren volgens Tobin dan ook volledig uit de 
lucht gegrepen en hij concludeerde: 'It hardly seems 
the time for a funeral' . 
Het waren echter de hoogtijdagen van Milton Fried
mans monetarisme en Tobin was een roepende in de 
woestijn. De stormachtige opkomst van de aan bode
conomie ('supply si de economics' ) in de daaropvol-

gende jaren leek Keynes' dood alleen nog maar te be
vestigen. Slechts een enkele dwaas (voornamelijk -
en dat mag opmerkelijk heten - van communistische 
huize) durfde zich nog op hem te beroepen. Zo nu en 
dan was hij stof voor een interessant maar weinig re
levant theoretisch of historisch onderzoek. In kringen 
van serieuze economen werd zijn naam echter nog 
slechts fluisterend uitgesproken . 
Het afgelopen jaar werd hij echter ineens weer ont
dekt . En als de voortekenen niet bedriegen zou 1983 
- precies honderd jaar na zijn geboorte - wel eens in 
meer dan een opzicht het jaar van John Maynard 
Keynes kunnen worden . Nu alle andere middelen om 
uit de economische crisis te geraken hebben gefaald 
wordt plotseling van allerlei kanten weer gepleit voor 
een stimulerend beleid. Het Europees Verbond van 
Vakverenigingen, de commissie-Brandt, de PvdA en 
- verrassend genoeg - ook iemand als Henry Kissin
ger lopen voorop, de OESO (de club van rijke indus
trielanden) en het Centraal Planbureau lijken aarze
lend te volgen en misschien is het alleen nog een 
kwestie van tijd voor ook Reagan, Thatcher en Lub
bers zich in de rij aansluiten . 
Een belangrijke maar nog weinig opgemerkte bijdra
ge aan het bundelen van de progressieve krachten in 
Europa om te komen tot een gezamenlijke aanpak 
van de economische crisis wordt geleverd door het 
zgn. IPSE-Forum. Dit 'Forum for International Poli
tical and Social Economy' is een initiatief van het 
Britse Lagerhuislid voor de Labour Party Stuart Hol
land. De afgelopen tien jaar verzamelde hij een groep 
socialistische economen en politici uit de belangrijke 
Westeuropese landen om zich heen die elkaar regel
matig ontmoetten om een weg uit de crisis te vinden. 
Dit resulteerde in het onlangs verschenen rapport 
Out of Crisis. A Project for European Recovery. In 
het rapport worden de oorzaken van de huidige eco
nomische crisis en het falen van het gevoerde beleid 
onderzocht en een aanpak voorgesteld om de crisis te 
overwinnen . 
De economische crisis is niet veroorzaakt door de 
sterke olieprijsstijgingen in 1973 en 1979, evenmin 
door veranderingen aan de aanbodzijde van de eco
nomie of de neiging van steeds meer landen tot pro
tectie van de eigen economie tegen buitenlandse con
currenten , hoewel elk van deze factoren ertoe heeft 
bijgedragen de crisis te verergeren. De werkelijke 
oorzaak moet gezocht worden aan de vraagzijde van 
de economie en de sinds 1973 door de meeste regerin
gen gevoerde politiek van 'beggar-my-neighbour de
flation " een politiek waarmee men de kosten van de 
recessie afwentelt op zijn buren. 
'De essentie van " beggar-my-neighbour" -deflatie is 
simpel. De invoer van het ene land is de uitvoer van 
andere landen. Dit betekent dat invoerbeperkingen 
met het doel ruimte te scheppen voor hogere prijzen 
van ingevoerde olie er ook toe leiden de uitvoer van 
andere landen te beperken . Dit mechanisme veroor
zaakt een vicieuze cirkel met cumulatieve effecten 
waardoor de achteruitgang van de landen die hun be
stedingen beperken worden versterkt. Het is in deze 
situatie van bestedingsbeperking dat veranderingen 
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aan de aanbodzijde van de economie ( ... ) hun volle 
betekenis krijgen.' (blz. 19) 
De enige manier om aan deze vicieuze cirkel, die 
steeds meer weg heeft van een neerwaartse spiraal, te 
ontsnappen is een politiek van reflatie. Nu duidelijk 
is gebleken dat het beleid van 'beggar-my-neighbour 
deflation' tot mislukken was gedoemd, wordt het tijd 
voor een beleid van 'better-my-neighbour reflation' , 
een politiek waarvan ook de buren profiteren. 'Refla
tie betekent doelbewust actie ondernemen om de to
tale bestedingen in een economie te vergroten. Het is 
essentieel voor elk herstel van economische groei. 
Het is een politiek die gemakkelijk door een nationa
le overheid kan worden uitgevoerd met bekende me
thoden - in het bijzonder vergroting van de over
heidsuitgaven, verlaging van belastingen of verrui
ming van kredietverleningen, maatregelen die in de 
meeste gevallen snel resultaat opleveren.' (blz. 57) 
Wanneer evenwel één land eenzijdig overgaat tot een 
stimulerend beleid (reflatie) zijn het vooral andere 
landen die er van profiteren doordat hun uitvoer naar 
het betreffende land toeneemt. De gevolgen voor het 
stimulerende land zijn een snel verslechterende beta
lingsbalans , een sterke stijging van het financierings
tekort en een betrekkelijk gering effect op de werkge
legenheid (een 'injectie' van een miljard gulden zou 
slechts zo'n vijfduizend banen opleveren). 
Verre te verkiezen ware daarom een gelijktijdige ge
coördineerde stimulering van de economie door alle 
Westeuropese landen of, beter nog, door alle leden 
van de OESO, zoals onlangs ook door de PvdA-frac
tie in de Tweede Kamer is bepleit. De gevolgen voor 
de betalingsbalans van de verschillende landen kun
nen dan beperkt blijven, doordat tegelijkertijd met 
de invoer ook de uitvoer stijgt. Ook het financierings
tekort loopt slechts weinig op aangezien door het her
stel van de economische groei de belastingopbreng
sten toenemen en de uitgaven voor werkloosheidsuit
keringen verminderen. Op deze wijze zouden in 
West-Europa in de komende acht jaar zo'n negen 
miljoen banen kunnen worden geschapen! 

Herstructurering geboden 
Het is wat jammer, hoewel begrijpelijk gezien de po
litieke koers die de afgelopen jaren door de meeste 
westerse regeringen is gevaren, dat in Out of Crisis 
vooral nadrukkelijk - en op redelijk overtuigende 
wijze - stelling wordt genomen tegen het monetaris
me. Daardoor stelt men zich aan het gevaar bloot , dat 
het voorgestelde programma voor economisch her
stel vervolgens wordt afgewezen op grond van argu
menten ontleend aan de aanbod-economie. Het ware 
wellicht verstandiger geweest meer in het algemeen 
te wijzen op het falen van het marktmechanisme en 
daarmee - in de lijn van Tobin - op de noodzaak van 
een keynesiaans beleid. 
Het succes van de aanbodeconomie is voor een be
langrijk deel te verklaren uit de verstorende werking 
die vaak van overheidsingrijpen op het marktmecha
nisme uitgaat. De remedie die de aanbodeconomen 
daar als vanzelfsprekend voor bieden - terugtreden 
van de overheid - moet echter worden verworpen 
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omdat het de reden negeert waarom de overheid tot 
optreden is overgegaan, namelijk het falen van het 
marktmechanisme. Overheidsoptreden is dus wel de
gelijk gewenst. De vraag is alleen hoe. Nu zou ik de 
schrijvers van Out of Crisis te kort doen door de in
druk te wekken dat zij aan deze vraag voorbijgaan. 
Nadrukkelijk stellen zij dat, hoezeer een stimulerend 
beleid door de overheid ook is gewenst, daarmee niet 
kan worden volstaan. Reflatie moet samen gaan met 
een politiek van herstructurering en herverdeling. De 
herstructurering van de economie die tot nog toe on
der invloed van de crisis heeft plaats gevonden is er 
hoofdzakelijk een geweest van afbraak van produk
tiecapaciteit en vernietiging van arbeidsplaatsen in de 
ijdele hoop daardoor de concurrentiepositie te ver
sterken en het bedrijfsleven weer 'gezond' te maken. 
Het resultaat was echter sterk teruglopende rende
menten en investeringen en een stagnerende wereld
handel. De herstructurering van de Westeuropese 
economie zou daarentegen gericht moeten zijn op be
scherming en bevoordeling van zwakke regio's en 
kleine middelgrote bedrijven die het in een tijd van 
crisis vaak het moeilijkst hebben, energiebesparing 
om de betalingsbalanspositie ten opzichte van de 
OPEC-landen te verbeteren en, met het oog op de 
concurrentie met de Verenigde Staten en Japan, de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technolo
gieën. 
De derde pijler van het economisch herstelbeleid is 
een omvangrijke herverdeling van werk en inkomen . 
Niet slechts , door middel van een verkorting van de 
werkweek, ten gunste van werklozen, maar ook ten 
gunste van vrouwen, de laagstbetaalden en de collec
tieve sector. Dit laatste met de bedoeling de sociale 
dienstverlening uit te breiden. 
Als mogelijke instrumenten voor deze politiek van 
reflatie , herstructurering en herverdeling worden in 
Out of Crisis genoemd: democratische planning, de 
publieke sector en economische democratisering. 
Planning is voor een doeltreffend beleid essentieel. 
Men dient er echter voor te waken dat dit niet resul
teert in bureaucratie en staatskapitalisme. In onder
handelingen tussen overheid, vakbeweging, bedrijfs
leven en consumenten-organisaties moeten planning
overeenkomsten worden afgesloten die enerzijds 
richting geven aan de economische ontwikkeling, 
maar anderzijds aan individuele bedrijven voldoende 
ruimte laten om een eigen beleid uit te stippelen. Om 
als gemeenschap meer vat te krijgen op de economi
sche ontwikkeling is het gewenst het aandeel van (se
mi-)staatsondernemingen in bet nationaal produkt 
(momenteel in de meeste Westeuropese landen 
slechts 10 à 15 procent te vergroten. Middelen daar
toe zijn nationalisatie , overheidsdeelname in be
staande bedrijven en het opzetten van nieuwe staats
bedrijven. Dit mag evenwel niet leiden tot voortzet
ting van de kapitalistische produktiewijze - zoals in 
het verleden vaak het geval was - maar moet tot doel 
hebben beter te voldoen aan de maatschappelijke be
hoeften. De democratische planning op nationaal ni
veau moet samen gaan met democratisering op on
dernemingsniveau. Dit kan op uiteenlopende wijzen 
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worden gerealiseerd, zoals het opnemen van vak
bondsvertegenwoordigers in raden van commissaris
sen of het verwerven van een deel van het aandelen
kapitaal door middel van investeringsloon. 

Niet door een Nederlandse bril 
Dit deel van het boek is mijns inziens niet het meest 
overtuigende. Er wordt weliswaar een niet onver
dienstelijke poging gedaan een alternatief te bieden 
voor de wijze waarop overheden doorgaans een eco
nomisch beleid voeren, maar bij het realiteitsgehalte 
van dit alternatief kunnen de nodige vraagtekens 
worden geplaatst. Hoewel veel nadruk wordt gelegd 
op verdere democratisering, valt af en toe toch moei
lijk aan de indruk te ontkomen dat de onderhande
lingspartners (en vooral de ondernemers) daarvoor 
wel de bereidheid moeten tonen aan de door de over
heid voorgestelde plannen mee te werken. Overigens 
is hier , zolang men niet met een beter alternatief 
komt , enige bescheidenheid natuurlijk wel op zijn 
plaats. Maar discussies zoals die in Nederland , ook 
onder sociaal-democraten , steeds vaker worden ge
voerd over zaken als deregulering en privatisering, 
om over fundamentele bijdragen als Paul Kalma's Il
lusie van de 'democratische staat' maar te zwijgen , lij
ken tot de schrijvers van Out of Crisis nog niet te zijn 
doorgedrongen . 
Het rapport is wellicht wat meer geschreven voor de 
landen in Zuid-Europa die in sommige opzichten (in
dustrialisatie, sociale zekerheid en dergelijke) pas in 
een fase zijn beland, waar Nederland zich tien of 
twintig jaar geleden in bevond . In Spanje, Portugal 
en Griekenland heeft een wat meer 'traditionele' so
cialistische politiek momenteel misschien wel dege
lijk kans van slagen. Dat verklaart ook ten dele waar
om in Out of Crisis nauwelijks aandacht wordt ge
schonken aan de mogelijke bijverschijnselen van een 
succesvol stimuleringsbeleid. Waren we er immers 
niet , net voor de economische recessie in 1974 begon , 
achter gekomen, dat die snelle economische groei uit 
de jaren zestig ook niet alles was? Milieuvervuiling, 
uitputting van grondstoffen en energie, een sterk op 
materiële consumptie gerichte maatschappij ... Als 
gevolg van een beleid dat slechts op herstel van de 
economie is gericht , zouden die verschijnselen weer 
de kop op kunnen steken. Voor de 'armere' ontwik
kelde landen langs de Middellandse Zee, waar vaak 
amper in de meest elementaire levensbehoeften 
wordt voorzien , zijn dergelijke problemen wellicht 
toch meer 'van latere zorg' . 
Dat in het hele boek slechts vier pagina's aan de pro
blematiek van arbeidstijdverkorting zijn gewijd kan 
ook enige bevreemding wekken. Ook dat is echter 
een aspect dat bij uitstek voor Nederland van belang 
is, gezien de sterke groei van onze beroepsbevolking 
(meer dan het dubbele van dat in de meeste andere 
Westeuropese landen) en de snelle technologische 
ontwikkeling. Uiteraard zijn er nog andere onder
werpen waaraan ik graag wat meer aandacht besteed 
had gezien (de relatie tot de Derde Wereld bijvoor
beeld). Van een boekje van nog geen tweehonderd 
bladzijden kan echter moeilijk worden verwacht dat 

het de economische problematiek van de gehele we
reld uitputtend behandelt. 

Resumerend kan worden gesteld dat een verdienste
lijke poging is gedaan om een alternatief te bieden 
voor het huidige 'afbraak-beleid' van veel regerin
gen , maar ook voor het 'doemdenken' dat snel om 
zich heen lijkt te grijpen . Dat levert weliswaar geen 
blauwdruk op voor een geheel nieuw beleid , maar het 
kan een extra stimulans betekenen voor de discussie 
over een gezamenlijke, internationale aanpak van de 
economische crisis. Out of Crisis; het boek èn het pro
ject verdient dan ook ruimere aandacht dan waarop 
het tot nu toe in Nederland heeft mogen rekenen . 

Pau/ de Beer is econoom , werkzaam bij de Wiardi 
Beckman Stichting 

Pen op papier 

Denkend aan onzin 
Over zowel politiek als over stedelijk beleid wordt zo
veel onzin geschreven, dat het ondoenlijk is alles te 
weerleggen. Een uitzondering maak ik voor het arti
kel van G. van Benthem van den Bergh in het mei
nummer van dit blad . De reden is dat ik de suggestie 
van Van den Bergh om de aanpak van de problemen 
in New York ten voorbeeld te stellen aan het kabinet
Lubbers ongepast vind in het kader van sociaal-de
mocratische uitgangspunten. 
Van den Bergh beschrift hoe de burgemeester van 
New York het dreigende bankroet voor zijn stad ont
liep door een commissie te benoemen , die een her
stelplan moest bedenken en uitvoeren . 'Het bankroet 
werd afgewend en het ging New York economisch en 
sociaal beter', aldus Van den Bergh. Dit lijkt toch al te 
veel op het einde van ieder sprookje om waar te zijn . 
Erger wordt het als Van den Bergh vindt dat het kabi
net de les van New York ter harte had kunnen nemen. 
Als men de voortreffelijke public relations van burge
meester Koch terzijde legt en door de sprookjesfaça
de heenkijkt , dan blijken de feiten toch minder roos
kleurig. 
Inderdaad , het financieringstekort van New York is 
teruggebracht. Door ziekenhuizen en scholen te slui
ten, het welfare-werk onder de armsten van de stad te 
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stoppen, de stadsvernieuwing stil te leggen , de open
bare diensten te decimeren , de vernieuwing van stra
ten, bruggen , riolering en andere infrastructuur met 
name in de arme wijken verder achterwege te laten , 
het grootste deel van het ambtenarenkorps te ont
slaan en de tarieven drastisch te verhogen. Dat alle
maal terwijl er in de Verenigde Staten al zo weinig 
sprake is van een menswaardige staat van verzorging 
voor hen die geen werk of andere inkomsten hebben . 
Het financieringstekort van New York is terugge
bracht , op Manhattan wordt weer geïnvesteerd. 
Maar daarbuiten is het faillissement van de stad in zo
wel sociaal als in economisch opzicht al ingetreden . 
De bevolkingsgroepen met de minste kansen zijn 
daarvan het en bittere slachtoffer. De ene wijk na de 
andere vervalt en stort op vele plaatsen letterlijk in 
duigen , al of niet voorafgegaan door de talloze dage
lijkse branden aangewakkerd door het speculatieka
pitaal, dat zo in korte tijd weer nieuwe 'maagdelijke' 
gebieden denkt te verkrijgen om er opnieuw te kun
nen investeren . 'Urban Dynamics' : zo wordt dat pro
ces door reagonomische stedebouwkundigen en eco
nomen benoemd. 
In New York zijn ze zelfs nog een stap verder gegaan . 
Daar heeft de gemeenteraad ook zichzelf buitenspel 
gezet door aan de herstelcommissie - waarin voorna
melijk de bankiers van de stad zitting hebben - een 
vetorecht te verlenen op alle raadsbesluiten. In feite 
heeft New York daarmee zijn politieke zelfstandig
heid opgegeven, niet aan een hogere overheid , maar 
aan een groep financiers. Zo betalen in New York de 
armen voor de oplossing van de crisis , terwijl de rij
ken hun invloed en macht uitbreiden . 

. Het is volkomen ongepast om een dergelijke aanpak 
als sociaal-democratische oplossing van de proble
men in ons eigen land voor te stellen . De suggestie 
van Van Benthem van den Bergh is dan ook onzinnig. 

Frans van de Ven. 

Naschrift G. van Benthem van den Bergh 
De kritiek van Van de Ven berust op een misverstand. 
Hij bestrijdt niet mijn beschrijving van de manier 
waarop New York door de commissie van Felix Roha
tyn - die nu overigens een belangrijke rol speelt bij 
het uitwerken van een Democratisch alternatief voor 
het economisch beleid van Reagan - van een drei
gend bankroet is gered , maar het beleid van burge
meester Ed Koch daarna. Enige overdrijving schuwt 
hij daarbij niet: openbare diensten decimeren, het 
grootste deel van het ambtenarenkorps ontslaan , zie
kenhuizen en scholen sluiten - kom . En was dat alle
maal trouwens niet veel erger geweest , als Rohatyns 
commissie het niet zo goed had gedaan? Voor het 
overige beschrijft Van de Ven de autonome proces-
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sen , die tot het verval van New York dat ik beschreef, 
hebben bijgedragen en die inderdaad voortgaan . 
Maar Van de Ven doet net alsof New York een zelf
standige eenheid is, in plaats van het culturele en fi
nanciële brandpunt van de Verenigde Staten , dat een 
magneetwerking uitoefent op alle mogelijke soorten 
mensen . Alle sociale problemen van de Verenigde 
Staten worden daarom in New York uitvergroot. 
Wie het in New York niet kan redden , is er waar
schijnlijk slechter aan toe dan in de meeste andere 
Amerikaanse steden - hoewel, Detroit? - maar in 
de afgelopen tien , vijftien jaar zijn er bijvoorbeeld 
wel aanzienlijke kansen voor met name de zwarte 
minderheid - en trouwens ook voor vrouwen - ge
schapen. Het downtown stadsbeeld is wat dat betreft 
in twintig jaar enorm veranderd . New York blijft een 
stad van kansen en mogelijkheden . Er zijn alleen in 
Manhattan 26 000 restaurants. Negen van de tien 
nieuwe restaurants gaat binnen twee jaar failliet. 
Toch komen er steeds weer nieuwe bij . Het is daarom 
volstrekt onjuist om New York in de statische termen 
van een tegenstelling tussen de rijken en de armen te 
beschrijven . Dan krijg je een huilerig verhaal , zoals 
dat van Van de Ven - zonder enig oog voor de onder
nemingslust , de vernieuwingsdrang, het keiharde 
werken , de culturele ontwikkeling - en een onge
looflijk aanbod aan kunst en cultuur -, kortom voor 
de dynamiek en sociale mobiliteit die New York ken
merken . Als de sociaal-democratie niet wat meer oog 
krijgt voor die aspecten van het menselijk samenle
ven , voor het scheppen van de voorwaarden voor 
produktiviteit , inventiviteit , vernieuwingszin en on
dernemingslust zal er steeds minder eerlijk te verde
len zijn en het leven er steeds saaier op worden . Kijk , 
dat is nu precies dezelfde demagogie als waarmee 
Van de Ven over de rijken en de armen schrijft . 
Ik heb dan ook niet het kabinet aangeraden om van 
Nederland een New York te maken of te doen wat 
burgemeester Koch doet . Het voorbeeld van New 
York was heel beperkt : het ging meer om het per
spectief, dat de commissie-Rohatyn - 0 wee , inder
daad een bankier - wist te bieden en de wijze waarop 
veranderde toekomstverwachtingen hebben bijge
dragen aan het herstel van New York . Een dergelijk 
perspectief ontbreekt aan het beleid van het kabinet
Lubbers. En dat zou best eens de reden kunnen zijn 
waarom de investerings-multiplier van de lastenver
lichting voor het bedrijfsleven in plaats van de ver
wachte 1,25 maar 0,75 blijkt te zijn . l Ik blijf dus bij 
het belang van mijn voorbeeld . 

Noten 
1. Vgl. over het belang van toekomstverwachtingen in de 

economie het verhelderende en stimulerende artikel van 
J. Pen: 'Keynes , Keynes , Keynes', in : Intermediair, 3 
juni 1983. 
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Koppelingen 

Zoveel is zeker: de koppelingen van ambtenarensala
rissen aan die in het bedrijfsleven (het 'trendbeleid') 
en van uitkeringen aan de algemene loonontwikke
ling zijn door de regering in feite losgelaten. Dat waar 
de werkgeversorganisaties al een aantal jaren fel - en 
ten koste van veel - voor hebben gepleit is nu daad
werkelijk gebeurd. Tijdelijk of definitief? 
Dat het ook anders had gekund, heeft het alternatie
ve plan van de FNV laten zien. Bij de kritiek die op 
dit vakbewegingsprogramma mogelijk is staat één 
ding voorop: de georganiseerde werknemers zijn 
blijkbaar bereid daadwerkelijk offers te brengen om 
de ambtenaren te beschermen en - wat belangrijker 
is - de uitkeringsgerechtigden niet aan hun lot over 
te laten. 
Zowel in de Partij van de Arbeid als in de vakbewe
ging waren stemmen opgegaan om het stelsel van 
koppelingen kritisch te bezien, ook om te vermijden 
dat zij even stelselmatig tot overheidsinterventie zou
den leiden in de loonontwikkeling. Het optreden van 
regering en werkgevers heeft een zakelijke discussie 
daarover feitelijk onmogelijk gemaakt: discusssie 
over 'beleidsmatige' in plaats van automatische kop
peling draagt nu immers slechts bij tot sluitpostbe
leid, zowel voor ambtenaren als voor uitkeringsge
rechtigden. 
Den Uyl noemde dat 'immoreel'. Het is bovendien 
voor wie bereid is verder te kijken dan zijn neus lang 
is buitengewoon dom. Het koppelingsmechanisme 
wordt onderwerp van politieke polarisatie; duurzame 
afschaffing zal bovendien de vraag naar produkten 
ondermijnen. Wat voor belang hebben werkgevers 
daar eigenlijk bij? 
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Eduard Bernstein en een nieuw reformisme 

Evenals haar voorgangsters heeft ook de huidige cri
sis heel wat geestelijke en materiële zekerheden aan
getast en tot min of meer diepgaande bezinning ge
voerd. Daarbij reikt zij waarschijnlijk heel wat rui
mer en graaft zij dieper, dan haar voorgangsters. Het 
zou een bewijs van wereldvreemdheid zijn als deze 
historische beproeving aan de socialistische beweging 
zonder effect voorbij zou gaan. Het is daarom een 
gunstig teken, dat ook hier in Nederland in de socia
listische beweging, zij het met enige aarzeling, een 
proces van heroriëntering onderweg is. 
Daarbij wordt misschien te weinig teruggegrepen 
naar de remedies van de crisis van de jaren dertig, 
toen de plan-economie in allerlei vormen een sterk 
inspirerende werking had. Zij werd echter, behalve 
in enkele bevoorrechte landen, zoals in Scandinavië, 
door de oorlog bruusk verstoord of in de oorlogseco
nomie misbruikt. De daarop volgende era van herstel 
en wederopbouw, gevolgd door de, met min of meer 
succes geïnstalleerde, verzorgingsstaat, werd niet be
geleid door een bijzonder creatieve sociale en politie
ke ideeën produktie. De bevoogdende inslag van de 
verzorgingsstaat, de implicaties van een toenemende 
bureaucratisering van het maatschappelijk leven, 
leidden in de jaren zestig tot de algemene roep om 
een participerende democratie, maar men wist daar
voor toch geen bevredigende vorm te vinden. Boven
dien sloeg deze participatie nauwelijks aan bij de par
tij-politieke achterban en kreeg daardoor de onge
zonde trekken van een activisten-oligarchie, geba
seerd op de sociale categorie der 'nieuwe vrijgestel
den' . 
Het is begrijpelijk, dat men in de huidige situatie, 
waarin de socialistische beweging temidden van aller
lei onzekerheden naar een bevestiging van haar iden
titeit zoekt, teruggrijpt op soortgelijke episodes in 
haar geschiedenis, zoals in het begin van deze eeuw. 
Toen stond het socialisme in Europa op de overgang 
van een voornamelijk op historische verwachtingen 
en theoretische speculaties gebaseerde positie naar 
een deelneming aan de praktische politiek. Bij de 
overheersende rol, die het marxisme toen als ideolo
gie in de beweging speelde, was voor een op de prak
tijk gerichte politieke strategie nauwelijks ruimte. 
Een eerste proeve daarvan, in het toen toonaange
vende Duitsland, het optreden van LassalIe, was geen 
succes gebleken. De Commune van Parijs in 1871 liet 
allerlei interpretatie toe, maar bood geen praktische 
aanwijzingen. 
Na de opheffing van de anti-socialistenwet in Duits
land kreeg de arbeidersbeweging aldaar meer arm
slag. In het Erfurter program van 1891, onder auspi
ciën van Friedrich Engels, door Karl Kautsky wat het 

theoretische betreft, door Eduard Bernstein voor de 
praktische politiek opgesteld, leek zij een veilig richt
snoer te bezitten. Maar spoedig openbaarde zich tus
sen beide hoofdelementen een kloof, die in het begin 
der eeuw op een conflict uitliep, dat enkele decennia 
de politieke discussie binnen en buiten Duitsland be
heerste. De bewerker van deze breuk was Eduard 
Bernstein met zijn revisionisme. En al zou het moei
lijk zijn, voor de huidige situatie van de socialistische 
beweging parallelverschijnselen aan te wijzen, het 
proces van deze ideeënstrijd kan zeker als instructief 
voor onze huidige positie gelden. Terecht heeft de 
Arbeiderspers het daarom gewaagd, een vertaling uit 
te geven van het werk, waarmee Bernstein in 1899 de
ze ideeënstrijd ontketende: De voorwaarden tot het 
socialisme en de taak der sociaal-democratie. J 

Marx-kritiek 
In zijn voorwoord tot deze uitgave heeft Bart Tromp 
een levendige karakteristiek van Bernsteins ideeën 
en optreden gegeven. Zijn 'revisionisme' werkte als 
een schok in een partij die zich juist ertoe had gezet, 
de strijd voor een reeks politiek en sociale hervormin
gen aan te binden en die zich daarbij gesteund voelde 
door een, wetenschappelijk onaantastbaar verklaar
de, sociale heilsleer. Het marxisme, zoals door Karl 
Kautsky verkondigd, verzekerde immers de komst 
van het socialisme als resultaat van materieel noodza
kelijke ontwikkelingen in het kapitalisme en de daar
mee gepaard gaande klassenstrijd. Dankzij Marx en 
zijn materialistische geschiedenistheorie immers was 
het socialisme, zoals het ·zo mooi gezegd werd, van 
utopie tot wetenschap ontwikkeld en nu dreigde een 
criticus uit eigen kring deze wetenschappelijke funda
menten aan te tasten. 
Voor Bernstein was in de wetenschap een kritische 
toetsing van theoretische stellingen aan de ervarings
feiten essentieel. En nu meende hij te moeten consta
teren, dat die feiten met verschillende marxistische 
leerstellingen, zoals de concentratie-theorie, de ver
dwijning van de middenklassen, waaronder de boe
ren, de in omvang en uitwerking steeds funestere cri
ses, die uiteindelijk tot de ineenstorting van het kapi
talisme zouden voeren, niet klopten. Volgens Bern
stein lag een bron van misverstanden in de door Marx 
aan Regel ontleende dialectiek, een geestelijk, zich in 
tegenstellingen ontvouwend, ontwikkelingsproces, 
door Marx overgebracht op het materieel bepaalde 
maatschappelijk terrein, 'van het hoofd op de voe
ten'. Deze dialectische ontwikkeling verliep via ge
welddadige 'omslagen' en resulteerde in het socialis
me als een synthese. Daarin pasten zowel de wetma
tig gedetermineerde gang van zaken naar de eindre-
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volutie als de vestiging van de dictatuur van het prole
tariaat. Beide werden door Bernstein afgewezen, die 
een evolutionair proces veronderstelde, geleid door 
bewust geponeerde, op ethische gronden te verdedi
gen doelstellingen. 
Dit 'revisionisme' waarbij hij meende Marx en En
gels in hun bedoelingen trouw te blijven, bracht hem 
in conflict met de min of meer doctrinaire Marx-gelo
vigen in allerlei variatie, van Kautsky tot Rosa 
Luxemburg en Lenin, of liever de Russische 'mensje
wiek' Plechanov, die het marxisme in Rusland geïn
troduceerd had en waarmee Bernstein, ook in de 
'Voorwaarden', felle polemieken voerde . Daarbij 
ging men elkaar van weerszijden vaak onbehouwen 
te lijf, al waren er nuances. Rosa Luxemburg, door 
Bernstein aangeduid als 'mevr.' of 'dr.' Luxemburg, 
eenmaal zelfs als een 'mij onbekende schrijver 'Lxbg' 
(cf. p. 238) , werd ondanks haar 'valse dialectiek' toch 
voor het 'grote talent' geprezen waarmee zij deze 
hanteerde. Later, na de ook door Bernstein scherp 
veroordeelde moord op haar en Karl Liebknecht, 
sprak hij minder sarcastisch gewoon van Rosa 
Luxemburg. 
De polemiek over het revisionisme, die vooral in Die 
Neue Zeit en de Sozialistische Monatshefte, maar ook 
buiten Duitsland werd gevoerd, betekende ongetwij
feld een verlevendiging en verruiming van het socia
listische gedachtenleven , al verviel zij nogal eens in 
allerlei haarkloverijen. Op de Duitse partijcongres
sen werd Bernstein, aanvankelijk als balling in Enge
land afwezig, steevast veroordeeld, maar in de op de 
alledaagse problemen gerichte praktijk volgde de 
SPD een koers , die veel meer in de evolutionaire lijn 
van Bernstein lag dan in die van de revolutionaire dia
lectiek. 

'Pragmatische reformisten'. 
Bart Tromp weidt in zijn inleiding nogal uit over het 
misverstand, als zou het pragmatisch reformisme van 
de Duitse en verscheidene andere Europese socialis
tische bewegingen een toepassing van de leer van 
Bernstein zijn. Deze zou een veel radicaler reformis
me op het oog hebben gehad. Nu is het de vraag of 
Bernstein zelf veel bezwaar zou hebben gehad tegen 
een ontwikkeling, waarbij zijn gedachtengang, zon
der uitdrukkelijk te worden beleden in geschrift en 
propaganda, door de mensen van de praktijk in feite 
werd opgevolgd. Hij voerde vaak genoeg aan, wat in 
het door hem grondig bestudeerde Engeland, in een 
niet door de klassenstrijd bepaalde samenhang met 
vooruitstrevende burgerlijke groepen , was bereikt. 
Anderzijds had hij toch wel bezwaar tegen de neiging 
van het hem vaak toegeschreven Fabian-socialisme, 
zoals Tromp aanhaalt (p .16) 'het socialisme te reduce
ren tot een reeks sociaal-politieke maatregelen, die 
geen verbindend element bevatten, dat uitdrukking 
kan zijn van de eenheid tussen fundamentele ideeën en 
handelingen'. Bernstein zou het dus wellicht oneens 
zijn met Tromps uitspraak (p .29) : 'het praktische re
formisme kon het zonder theorie stellen; dat is juist de 
kracht ervan.' Maar je kunt je afvragen of Tromp niet 
te ver gaat als hij daarop laat volgen dat 'juist het suc-
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ces van het pragmatisch reformisme het voornaamste 
obstakel voor de werkelijke invloed van Bernsteins 
theorie op het socialisme is geworden'. Wij komen la
ter op deze 'tour de force ' van Tromp nog terug, maar 
willen nu al opmerken dat, voorzover waarnemingen 
ook uit eigen kring enig vertrouwen verdienen , vele 
van die 'pragmatische reformisten' , die geen tijd had
den zich al te zeer in theoretische geschriften te ver
diepen , in hun achterhoofd toch veel steun vonden in 
de wijze waarop mensen als Bernstein de revolutio
naire fraseologie van de theoretische betweters aan 
de kaak stelden en hun eigen optreden rechtvaardig
den . 
Nu is het de vraag, of men bij Bernstein veel politieke 
ideeën zal aantreffen, die 'in hun radicale gestalte', 
zoals Tromp veronderstelt, 'tot onderdeel van de he
dendaagse socialistische strategie' te maken zouden 
zijn. Men treft bij hem , en dat geldt ook voor de 
'Voorwaarden', wel een radicale breuk met sommige 
typisch marxistische leerstellingen aan, zoals hier
voor aangeduid , maar baanbrekende nieuwe denk
beelden liggen niet voor het oprapen , laat staan dat 
dit op de toch wel in vele opzichten sterk veranderde 
actuele situatie zou slaan. Integendeel , Bernstein be
weegt zich in zijn denken , dat trouwens als kritiek op 
grond van de feiten functioneert , nogal tijdgebon
den . 

Doel en beweging 
Ook volgens Bernstein is , als hij tot het hoofdstuk 
'Taak en mogelijkheden van de sociaal-democratie' 
komt , voor een 'exacte omschrijving van het socialis
me' de idee van socialisatie, met zijn economische en 
juridische implicaties , essentieel. Nader gepreciseerd 
zou het in de lijn liggen , 'het socialisme aan te duiden 
als de beweging naar of de toestand van een gesociali
seerde maatschappelijke orde'. Dan volgt een uiteen
zetting van vooral kritische aard , dat de door het his
torisch-materialisme veronderstelde voorwaarden 
daartoe , zoals een sterke concentratie van het kapita
listische bedrijfsleven, nog allerminst aanwezig zijn. 
En die concentratie zegt bovendien nog iets over de 
mogelijkheid de bedrijven door de gemeenschap 
over te nemen en te leiden. (Een overweging die ge
zien de vrij plompe nationalisatie-tactiek van het sys
teem-Mitterand, niet eens van alle actualiteit ge
speend is) . Ook een tweede voorwaarde , de verove
ring van de politieke macht door het proletariaat , hoe 
dan ook, is nog afwezig, maar garandeert bovendien 
nog geen socialistische orde. Want de moderne loon
arbeiders zijn geen gelijkvormige, met betrekking tot 
eigendom , gezin enz. ongebonden massa , zoals het 
Communistisch Manifest voorziet, maar juist in de 
moderne industrieën sterk hiërarchisch gedifferen
tieerd, met tussen de lagen slechts een beperkte soli
dariteit . Voor Bernstein is de emancipatie van de ar
beidersklasse kennelijk een der hoofdtaken van de 
socialistische beweging en , zoals hij in dit verband in 
een schokkende formule had samengevat: 'voor mij is 
dat, wat men gewoonlijk einddoel van het socialisme 
noemt niets, de beweging alles'. 
De onrijpheid van de arbeid ten aanzien van bedrijfs-
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voering illustreert Bernstein in het bijzonder in het 
hoofdstuk over de coöperaties , volgens hem in de 
marxistische theorie veelal verwaarloosd . Het merk
waardige is, dat Bernstein , stellig naar het Engelse 
voorbeeld , de verbruikscoöperaties ten zeerste aan
prijst, daarentegen in de produkten-coöperaties, ka
rakteristiek volgens hem voor Frankrijk, niet het 
minste vertrouwen heeft. Deze zijn altijd op een mis
lukking uitgelopen . Hij verbindt daaraan de algeme
ne these dat democratie in de werkplaats des te min
der aangewezen is, naarmate deze groter en gediffe
rentieerder van samenstelling is. Dit wantrouwen in 
de bedrijfsdemocratie vinden we later terug bij een 
Nederlandse reformist pur sang, prof. Bonger, die in 
zijn Problemen der Demokratie geen goed woord 
over heeft voor enigerlei vorm van bedrijfsdemocra
tie die opstelling van het collectieve arbeidscontract 
over de arbeidsvoorwaarden door de vakbeweging te 
boven gaat. De nuchtere beschouwingswijze van bei
de reformisten is zeker nog altijd de overweging 
waard , maar men kan er moeilijk een nieuwe inspira
tiebron in zien .2 

Democratie als middel èn doel 
Hetzelfde geldt voor de beschouwingen over de de
mocratie , volgens Bernstein zowel middel als doel 
van het socialisme. Hij geeft daarbij waardevolle be
schouwingen over de oorsprong en de geestelijke en 
sociale achtergronden van de democratie , zoals de er
kenning dat de politieke democratie een burgerlijke 
verworvenheid is en het socialisme daarvan de erfge
naam . De geestelijke verwantschap met het liberalis
me wordt sterk benadrukt: 'in feite bestaat er geen en
kele liberale gedachte, die niet tot de denkbeelden van 
het socialisme behoort'. Het is dan ook onjuist , de 
'burgerlijke maatschappij' als zodanig te veroorde
len , al heeft het kapitalisme zich daarin genesteld. 
Het gaat erom, de sociale positie van de proletariër te 
verheffen tot die van de burger (volgens Bernstein 
wèl te onderscheiden van de 'bourgeois', de bevoor
rechte kapitalistische representant) . Typisch marxis
tische vooroordelen tegen die 'burgerlijke democra
tie ' worden hier uiteengerafeld, daarentegen wordt 
zij onder andere aangeprezen als 'de hogeschool van 
het compromis' 
Maar wat men voor onze tijd mist, is een duidelijke 
aanwijzing, hoe de zeggenschap van de gemeenschap 
van burgers over het economische leven te organise
ren is. De democratie houdt in principe de opheffing 
van de klasseheerschappij in , betoogt Bernstein; 
daartegenover de 'proletarische dictatuur' te stellen , 
is een anachronisme. In een crisistijd als de huidige 
vraagt men zich echter wel af, hoe kan worden voor
komen dat daarin de kapitalistische belangen zich 
toch weer op kritieke momenten weten door te zetten 
of andere crisisoplossingen als 'bezuinigingen ' , voor
al op lonen en dergelijke, op te leggen , al is de positie 
van de arbeiders via vakbonden en collectieve con
tracten , met ontslagregelingen en scheidsgerechten 
wel een heel eind onderweg naar een sociale rechts
staat. 
Merkwaardig is , hoe Bernstein met enige nadruk een 
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door de staat te garanderen ' recht op arbeid', 'binnen 
afzienbare tijd volstrekt onwaarschijnlijk en ook niet 
eens wenselijk' verklaart. (p.194) Bernstein lijkt op 
dit gebied wel eens meer onverwacht angstvallig. Zo 
keert hij zich tegen de in het partijprogram gestelde 
eis van een verbod van kinderarbeid beneden de 
veertien jaar, terwijl een congres voor internationale 
arbeidswetgeving het nog erger maakte door de grens 
op vijftien jaar te stellen . Bernstein meent ietwat we
reldvreemd, dat via beperking van de arbeidsduur er 
voor gezorgd kan worden' dat lichamelijke schade uit
gesloten is en dat er genoeg tijd voor spel, ontspanning 
en ontwikkeling overblijft'. (p .217) 
Misschien kan men uit deze sociale 'naïviteiten' aflei
den dat Bernstein in zijn leven, ondanks zijn verbon
denheid met de socialistische beweging, met de arbei
ders en hun directe noden en verlangens, ook door 
zijn herkomst en zijn langdurig verblijf buiten het 
eigen land, weinig contact gehad heeft . Peter Gay 
schrijft in zijn ook door Tromp gehanteerde politieke 
biografie van Bernstein , dat deze, terwijl hij de ver
dwijning van de niet-kapitalistische 'middle class' be
streed , de theoreticus werd van de 'nieuwe midden
klasse ', die door de omhoogstrevende arbeidersklas
se benaderd werd en waarvan hij een toenadering tot 
de arbeiders verwachtte. Daarin vergisten volgens 
Gay revisionisten en marxisten zich gelijkelijk , door 
een onderschatting van irrationele factoren en een te
kort aan psychologisch inzicht. 3 Van Bernstein zou 
men, gezien zijn kritische kijk op de veronderstelde 
gelijkheidsidee en solidariteit van de arbeiders in ver
schillende geledingen , iets anders hebben verwacht. 
Ook bij zulke tekorten kan men moeilijk aan Bern
stein een profetische rol voor onze actuele problemen 
toekennen. 

Bernstein en de praktische politiek 
Het grootste bezwaar daartegen is wellicht dat Bern
steins activiteiten zich voornamelijk tot het literaire 
terrein hebben beperkt . Bij is nauwelijks in de daad
werkelijke sociale en politieke strijd verwikkeld ge
raakt , heeft daarvan ook niet de lotswisselingen van 
succes en tegenslag ervaren, afgezien van zijn balling
schappen, maar die waren in 't algemeen niet ondra
gelijk . Hij kende noch de noodzaak van duidelijke, 
op het kritische moment te nemen beslissingen, noch 
de daarmee verbonden verantwoordelijkhed~n . Zijn 
standpunt bij belangrijke, acute kwesties was vaak 
weifelend en onduidelijk ; dat van de scepticus, die hij 
in wezen was, al heeft zijn geestelijke breuk met de 
marxistische aartsvaders hem, na de dood van zijn be
schermer, Friedrich Engels, wel in gewetensnood ge
bracht. Maar in de praktische politiek, ook later in 
Duitsland, waar hij van 1902 tot 1928 lid van de Rijks
dag was , wekte hij door zijn subtiliteiten vaak de in
druk van twijfel en innerlijke tegenstrijdigheid. 
Zo werd hij in 1888 op Bismarcks aandrang in een 
strijd over het Duitse imperialisme, onder andere 
over subsidiëring van scheepvaartlijnen, uit Zürich 
waar hij de uitgeweken Sozialdemokrat redigeerde, 
naar Londen verbannen. Maar in de 'Voorwaarden' 
(p.212 e.v.) zet Bernstein een betoog op touw naar 
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aanleiding van de Duitse bezetting en pacht van de 
Chinese haven Kiautsjau , waarin hij die pacht als 
middel tot het Duitse recht van spreken in de Chinese 
kwesties principieel rechtvaardigt, dit recht echter 
aan de toenmalige Duitse regering ontzegt vanwege 
haar onverantwoordelijke buitenlandse politiek. Zo 
poneert Bernstein even verderop (p.216) de stelling, 
dat er geen reden is het verwerven van koloniën als 
een principieel verwerpelijke zaak te zien. In die tijd 
werd in socialistische kring wel vaker genuanceerd 
over het koloniale vraagstuk gedacht, al was de prin
cipiële lijn afwijzend. Maar het gaat wel wat ver , 
Bernstein de bezetting van tropische landen te zien 
verdedigen op grond van het 'hogere recht' van een 
'hogere cultuur'. Het curieuze is, dat Bernstein zich 
daarbij beroept op een citaat van Marx over het be
perkte, door het gebruik te legitimeren, recht van alle 
naties op de aarde. 
In het algemeen geeft Bernsteins beoordeling van de 
internationale politiek blijk van een nuchtere kijk op 
de realiteit. Zo acht hij slagzinnen als 'de arbeider 
heeft geen vaderland' uit het Communistisch Mani
fest verouderd en niet in overeenstemming met de 
groeiende, onder andere door het kiesrecht verwor
ven, aansprakelijkheid van de arbeiders voor de na
tionale gemeenschap. De gegroeide machtspositie 
van de sociaal-democratie legt haar verplichtingen 
op, al is het maar omdat haar uitspraken toch de hou
ding van de regering kunnen beïnvloeden. 'Ook zon
der de beroemde algemene werkstaking kan de so
ciaal-democratie daarom een belangrijk, zo niet beslis
send woord ten gunste van de vrede spreken. ' 
Bernstein heeft de Duitse buitenlandse politiek vóór 
1914 zeker kritisch beoordeeld, met name de 'Ein
kreisungstheorie', die hij door Duitsland zelf aange
wakkerd achtte. Maar in augustus 1914 was zijn hou
ding nogal onzeker. Hij liet zich door een misver
stand , waarbij geruchten dat Jaurès door Russische 
agenten vermoord zou zijn een rol speelden , tot aan
vaarding van de oorlogskredieten leiden, terwijl Karl 
Kautsky bijvoorbeeld voor onthouding was. Mis
schien heeft zijn sceptische houding ten aanzien van 
de betekenis van de algemene werkstaking tegen de 
oorlog, toentertijd een groot strijdpunt in de Europe
se arbeidersbeweging, hem parten gespeeld. Toen hij 
de ware aard van de Duitse oorlogspolitiek, die zich 
evenzeer op het Engelse 'gevaar' als op het Russische 
beriep, doorzag, keerde hij zich resoluut daartegen. 
In 1915 behoorde hij tot de tegenstemmers en erken
de toen, dat een werkstaking tegen de oorlog een 
groot moreel effect zou hebben gehad (Gay, p .276). 
Samen met Kautsky en Hugo Haase waarschuwde hij 
toen met een Manifest, Das Gebot der Stunde tegen 
die oorlogspolitiek. Uiteindelijk leidde dat tot een 
breuk in de SPD en de vorming van een onafhanke
lijke socialistische partij, waartoe Bernstein en 
Kautsky beiden toetraden. De verdere lotgevallen 
van deze crisis in de Duitse socialistische beweging la
ten wij daar; Bernsteins rol daarin, die weer tot de 
SPD terugkeerde en zelfs een tijdje staatssecretaris 
van Financiën was, raakte spoedig op de achter
grond. Wel werd eerst in 1921 door de SPD in Görlitz 
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een program aangenomen , dat geheel in de revisio
nistische lijn lag. Tijdens de revolutionaire fase van 
1918/'19 had Bernstein zich voorstander van de orde
handhaving betoond , maar de moord op Rosa 
Luxemburg en Karl Liebknecht had hij, zoals gezegd, 
scherp veroordeeld. Opvallend was Bernsteins stre
ven naar een objectieve beoordeling van een uiterst 
bewogen proces. De vredesbepalingen verdedigde 
hij zowel op het partijcongres als in de Rijksdag. Na
dien schreef hij voornamelijk tegen de extremismen 
van links en rechts: communisme, militarisme en het 
opkomend nazisme. Zijn afscheidsrede in de Rijks
dag in 1928 publiceerde hij als een manifest tegen de 
rechtse en linkse machten , die elkaar in de hand 
werkten en de Republiek bedreigden. 

Aan het eind van zijn voorwoord geeft Bart Tromp 
een eigenaardige interpretatie van het succes dat 
Bernsteins revisionistische ideologie , volgens getui
gen als Carlo Schmidt, over de hele linie binnen het 
democratisch socialisme heeft behaald, als 'ideologi
sche rechtvaardiging van een zich onafhankelijk 
daarvan ontwikkelende reformistische praktijk'. 
Door die 'onafhankelijkheid' te accentueren meent 
Tromp te kunnen concluderen , dat 'het succes van het 
pragmatisch reformisme het voornaamste obstakel 
voor de werkelijke invloed van Bernsteins theorie op 
het socialisme geworden is'. Wij hebben tegen die tour 
de force al eerder bezwaar aangetekend, maar komen 
er hier nog eens op terug. Daarbij gaat het er vooral 
om te laten zien , hoe die verhouding tussen revisio
nisme en pragmatisme elders lag. 

Het reformisme in Frankrijk 
Dat het onjuist is aan te nemen dat de 'praktische re
formisten' geen kennis van Bernsteins ideeën droe
gen , geldt niet alleen voor Duitsland en het zo sterk 
door de Duitse geestverwanten beïnvloede Neder
landse socialisme; men denke maar aan de ook door 
Tromp vermelde aanwezigheid van W. H. Vliegen bij 
Bernsteins begrafenis. Veel belangrijker is , dat in het 
zo geheel anders geaarde Frankrijk Bernsteins revi
sionisme een rol heeft gespeeld en zelfs een heel eigen 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en een eigen model 
heeft opgeleverd . Of een eerste, nogal grove toepas
sing van het reformisme aldaar , in de vorm van het 
'ministerialisme' van Millerand op enige kennis Bern
steins geschriften berust, valt te betwijfelen; in dat 
geval zou Tromps stelling van een pragmatisch mis
bruik stellig opgaan . Maar iemand als Jean Jaurès, 
door Tromp tot Bernsteins verklaarde tegenstanders 
gerekend (p.22) , heeft op het bekende Amsterdamse 
internationale congres van 1904 de samenwerking 
met progressieve burgerlijke partijen in het 'linkse 
bloc' op zuiver revisionistische gronden verdedigd. 
Hij schatte de door Bernstein veroordeelde dialec
tiek en de daarmee samenhangende revolutie wel ho
ger, maar ging met vele van diens ideeën akkoord . 
Jaurès achtte zich enkel op partij-tactische gronden 
tegenover doctrinaire leiders als Guesde verplicht, 
terwille van de eenheid van de partij de verschillen 
met Bernstein te accentueren. 

• I 



revisio
ase van 
Ie orde
, Rosa 
gezegd, 
ns stre
I uiterst 
jedigde 
,ag. Na
mismen 
~ en het 
! Rijks
egen de 
Ie hand 

Tromp 
:ces dat 
s getui
nen het 
jeologi
mkelijk 
:aktijk'. 
1 meent 
; van het 
Jbstakel 
?Grie op 
die tour 
' komen 
r vooral 
revisio-

sche re
:n droe
zo sterk 
Neder

ok door 
iegen bij 
at in het 
ins revi
:eleigen 
n model 
toepas
van het 

tisBern
I; in dat 
sch mis-
Jaurès, 

standers 
!rdamse 
werking 
t 'linkse 
rdedigd . 
! dialec
~ wel ho
kkoord . 
gronden 
~rplicht, 
rschillen 

Maar Jaurès was ook de man, die een jonge geestver
want bij de Duitse socialisten en met name bij Bern
stein en diens vrienden van de Sozialistische Monats
hef te introduceerde. Die protégé was Albert Thomas, 
die zijnerzijds zijn entree in de internationale doctri
nestrijd maakte door het in de Vorwärts op te nemen 
voor Millerand, die van revanche-ideeën werd be
ticht. Er volgde, behalve met Millerand, ook een 
briefwisseling met Jaurès, die Thomas bedankte en 
om doorzending van de correspondentie aan Bern
stein verzocht. Die brieven, waarin Jaurès de Duit
sers tot enige bescheidenheid maande in hun preten
ties als de ware verdedigers van de arbeidersklasse te 
fungeren, waren een soort voorspel voor' Amster
dam' en het optreden van Jaurès aldaar. Thomas was 
daar tegenwoordig als verslaggever. Hij had de Fran
se tactiek reeds eerder in de Sozialistische Monatshef
te verdedigd op grond van zuiver reformistische op
vattingen en bleef die tactiek ook trouw, nadat Jau
rès, stellingname, die in Amsterdam veroordeeld 
werd, door Jaurès zelf was prijsgegeven. 

Thomas als exponent van het Franse reformisme 
Albert Thomas zou zich tot de voornaamste exponent 
van het Franse reformisme in praktijk en theorie ont
wikkelen. 4 In Frankrijk had dat reformisme niet al
leen in het politieke bedrijf, maar ook in de vakbewe
ging een harde dobber tegen het marxisme en het re
volutionaire syndicalisme. Thomas kende de vakbe
weging een eigen creatieve taak toe, niet onderge
schikt aan, zoals Jaurès eigenlijk wilde, maar in een 
goede harmonie met de politieke partij. Ook de 
coöperatieve beweging en de gemeentepolitiek had
den Thomas' volle aandacht. Hij was jarenlang bur
gemeester van de Parijse voorstad Champigny en ge
meente-politiek was voor hem in haar concrete uit
voering een goede politieke leerschool. In de coöpe
ratieve beweging speelde hij een nationale en inter
nationale rol, waarbij hij ook de voor Frankrijk typi
sche produktieve associatie (door Bernstein afgewe
zen) ten volle ernstig nam. 
In de Kamer deed hij in 1910 zijn entree door op ver
zoek van Jaurès als eerste woordvoerder namens een 
groep jongeren, met een 'programme de réformes 
réalistes op te treden, in vier jaren tijds te bereiken. 
Later zou hij er prat op gaan, wat in die vier woelige 
jaren vóór de Eerste Wereldoorlog, mede door socia
listische druk, aan sociale wetten was verwezenlijkt. 
Ter gelegenheid van een doctrinaire partij beslissing 
tegen gemeentelijke regieën schreef Thomas toen 
een soort reformistische belijdenis in één volzin: 
'Waarom aarzelt de partij als haar overtuiging uit te 
spreken, dat al haar pogingen, syndicaal, coöperatief 
en gemeentelijk, reeds binnen de huidige maatschappij 
een groeiend en overweldigend stuk socialisme zijn?' 
Men herkent in deze uitspraak tegen een resolutie, 
die alles afhankelijk maakte van de totale bevrijding 
van het proletariaat door machtsverovering, duide
lijk de verwantschap met de ideeën van Bernstein. 
Geen wonder dat een kenner van de Franse partijpo
litiek, Paul Ramadier, eens schreef dat slechts twee 
personen een diepgaande invloed op de ideeëngang 
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van Thomas hebben uitgeoefend: Eduard Bernstein 
en Jaurès. 5 

Wij zouden aan Albert Thomas hier niet zulk een spe
ciale aandacht wijden, als hij niet het voorbeeld was 
van de reformist die zijn leven lang op allerlei terrei
nen constructief in de geest van zijn overtuiging bezig 
was. Niet altijd met succes en zonder schaduwzijden. 
Zijn 'oorlogssocialisme' of 'oorlogsrevisionisme' 
zoals het wel genoemd werd, als minister van Bewa
pening vertoonde uitschieters, die meer instemming 
bij de Nationalisten dan bij zijn partijgenoten von
den. Maar hij voerde in en via de wapenindustrie so
ciale hervormingen in, die ver op de toekomst voor
uitliepen. Samen met de vakbondsleider Léon Jou
haux ontvouwde hij een reeks sociale en economische 
vernieuwingsideeën, die door een eigen ideologie, 
die zij een 'nieuw reformisme' noemden, werden ge
dragen. Thomas droomde ervan, naar hij zelf 
schreef, 'dat de beide tegengestelde klassen, de kapita
listen en de arbeidersklasse, elkaar beter zouden leren 
begrijpen en daardoor de noodzakelijke en onvermij
delijke sociale transformatie zouden volbrengen, wel
ke de gerechtigheid eist'. De naoorlogse atmosfeer in 
Frankrijk was echter bepaald niet gunstig voor dit 
'oorlogsrevisionisme' . In de arbeiderswereld, die ge
biologeerd werd door Moskou, gold hij als uiterst 
rechts. De 'bourgeoisie' keerde zich fel tegen elk so
cialisme en zag achter alles het bolsjewistische spook. 

Reformisme op internationale schaal 
Thomas kreeg echter de kans zijn reformisme op veel 
uitgebreider schaal te beproeven, namelijk in de In
ternationale Organisatie van de Arbeid te Genève, 
waarvan hij in 1919 tot directeur werd benoemd. Hij 
heeft daarin een aantal jaren zijn in de oorlog ontwik
kelde kwaliteiten van dynamisch organisator getoond 
en de IAO tot een der best georganiseerde en functio
nerende internationale instellingen gemaakt. Geba
seerd op drie geledingen: regeringen, ondernemers 
en arbeiders, die aan een regelmatig beraad en be
sluitvorming werden gehouden, werd daarin iets van 
Thomas' droom op wereldschaal, ondanks alle socia
le, nationale en ideologische tegenstellingen, gereali
seerd. Zoals wel vaker, valt daarbij enig onbegrip te 
constateren, ook bij de arbeiders en hun organisaties, 
voor de mogelijkheden tot sociale hervorming en in
ternationale initiatieven, die deze IAO bood. 
Thomas toonde zijn creativiteit in het bijzonder tij
dens de economische wereldcrisis van de jaren dertig, 
toen hij een Europees Grote Werken-plan ontvouw
de, dat voor een termijn van tien à vijftien jaar in to
taal vijfhonderd en vijftig miljoen dagen arbeid zou 
opleveren. Hij heeft de slopende gang van deze plan
nen langs conferenties en Volkenbondscommissies 
en dergelijke niet meer beleefd. Maar het was een in
spirerend model van crisisbestrijding, in zijn tijd door 
tal van economische en financiële autoriteiten, zoals 
de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, op 
zijn volle waarde geschat. 
Het is misschien tekenend, ook voor de ontreddering 
en apathie in de huidige arbeidersbeweging, dat zij 
zich niet meer door deze creativiteit van een interna-
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tionaal sociaal reformisme heeft laten inspireren . Er 
zijn dienaangaande wel hoopvolle initiatieven, zoals 
plannen van arbeiderszijde in het Parlement van 
Europa, en bovenal het rapport-Brandt voor een 
Nieuwe Internationale Economische Orde, maar de 
IAO speelt daarin geen enkele rol en de belangstel
ling, ook in de arbeidersbeweging, is beperkt. Hoe
zeer zou het voor de hand moeten liggen om, in de 
huidige sfeer van ontreddering, vervalsing en toene
mende corruptie van economische en sociale waar
den en praktijken in het internationale bestel , tot ini
tiatieven te komen tot zuivering en redressering van 
de economie op nationale en internationale schaal. 
Al was het maar een Europees plan voor een gron
dige opruiming en sanering van alle bodem- en ande
re milieu-verontreiniging. Daarbij zou Thomas' sug
gestie van een samengaan van arbeiders en onderne
mers om de huidige impasse te doorbreken , zeer wel 
tot haar recht kunnen komen. 

Deze uitweiding over een, door het reformisme geïn
spireerde internationale sociale actie lijkt misschien 
wat overtrokken en misplaatst in een verhandeling 
naar aanleiding van een bijna een eeuw oude studie 
van Bernstein. Zij werd mede ingegeven om een ze
kere geringschatting van 'pragmatische' socialistische 
leiders inzake belangstelling voor theoretische kwes
ties , waartoe Tromps voorwoord zou kunnen leiden , 
te corrigeren. Bij velen hunner wordt hun handelen 
bepaald door de heersende ideologie en verder door 
de eisen van de actualiteit, maar er waren en zijn ook 
altijd 'pragmatici' die de theorie niet veronachtzamen 
en het hunne ertoe bijdragen nieuwe vormen van so
ciaal reformisme concreet gestalte te geven. Albert 
Thomas was één dier 'pragmatici'. Eduard Bernstein 
heeft met zijn 'Voorwaarden' op zijn wijze een be
langrijke bijdrage geleverd en een vertaling daarvan 
is stellig nog altijd de moeite waard. Dat geldt trou
wens evenzeer voor het prikkelende voorwoord van 
Bart Tromp. 

Terug naar Kant? 
Wij zijn op de geschied- en wetenschaps-filosofische 
aspecten van Bernsteins geschrift niet uitvoerig inge
gaan. Maar op één punt is nog te attenderen. Op 
voorgaan van Peter Gay neemt Tromp de invloed van 
Kant op Bernstein niet al te ernstig, Gay vatte dit sa
men met de woorden , ook door Tromp aangehaald 
(p.19): 'Hij beriep zich op Kant, maar bleef een filo
soof van het gezonde verstand'. Maar het laatste 
hoofdstuk van de 'Voorwaarden' , tevens misschien 
het levendigste , heeft niet voor niets tot titel: 'Kant 
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contra Cant' Het eindigt bovendien wel niet met een 
'terug naar Kant' , maar wel met een geclausuleerd 
'terug naar Lange'. Nu was Friedrich Albert Lange 
een bekend neo-Kantiaan, door Bernstein gekarak
teriseerd met de woorden: 'dat hij een oprecht en on
verschrokken partijkiezen voor het bevrijdingsstreven 
van de arbeidersklasse verenigde met een bewonde
renswaardige wetenschappelijke onbevooroordeeld
heid, de bereidheid om dwalingen en nieuwe waarhe
den Ie erkennen ' (p.259) . Bernstein zou stellig met 
zulk een bondig portret van hemzelf niet ontevreden 
zijn geweest. Voor wat betreft de door deze uitgave 
en trouwens ook dit artikel beoogde discussie, zou 
een nader ingaan op de verhouding Kant-Marx 
vruchtbaar kunnen zijn . Naar ik meen heeft bijvoor
beeld het neo-Kantianisme ook in het austro-marxis
me, een der meest verfrissende socialistische stromin
gen tussen beide wereldoorlogen , nogal een rol ge
speeld. 
Dat ook hedendaagse 'pragmatische' politici hier
voor belangstelling hebben, kan men constateren bij 
de huidige Duitse socialisten-leider Helmui Schmidt, 
die onlangs in het blad van de Socialistische Interna
tionale een artikel publiceerde, 'On the duties and res
ponsibilities of a politician'ó, dat gebaseerd was 'op 
een 'paper' van zijn hand voor een symposium over 
'Kant in onze tijd ' . Het artikel eindigde met een reeks 
maximes voor politieke actie , op Kant gebaseerd. 
Misschien een onderwerp om in het oog te houden. 
Daarbij zou allicht ook Bernsteins relatie tot Kant en 
de neo-Kantianen aan de orde kunnen komen. 
Daarom tot slot een formule uit Kants 'kategorische 
imperatief die wellicht ook op Bernstein diepe in
druk gemaakt heeft: 'Handel zodanig, dat ge de mens, 
in uw eigen persoon evenzeer als in die van iemand an
ders, altijd als doel, nooit louter als middel behandelt'. 

Noten 
1. In de serie 'Links Klassiek' No . 3, A'dam, 1981, prijs 

f 44,75. 
2. W. A. Bonger, Problemen der demokratie, De Trom

mel i.s.m WBS, originele reprint , Amsterdam , 1976, p. 
131 e .v. 

3. Peter Gay, The Dilemma of Democratie Socialism, 
Eduard Bernsteill 's Challenge to Marx, New York , 1952, 
p. 211. 

4. Mad . Rebérioux et Patriek Fridenson, 'Albert Tho
mas, pivot (spil) du réformisme francais' , in Le Moul'e
ment Social, no. 87, april-juni 1974. 

5. Paul Ramadier , 'La Pensée politique d'Albert Tho
mas' in Albert Thomas Vivallt, (Genève , 1957) p. 65. 

6. Socialist Affaires, no . 2, 1982. 
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Industrieel herstel en onderwijsbeleid 

Inleiding 
De publieke besluitvorming in ons land kent sinds en
kele j aren een nieuw fenomeen: de zogenaamde com
missie-Wagner, die eerst als adviescommissie inzake 
het industriebeleid door het leven ging en die sedert 
1982 in gewijzigde samenstelling als adviescommissie 
inzake de voortgang van het industriebeleid verder 
leeft. Het is een merkwaardig fenomeen om tenmin
ste twee redenen. 1. Vrijwel alle grotere politieke 
partijen onderschrijven de noodzaak om het aantal 
adviesorganen terug te dringen. Dat geldt ook voor 
organen, die zich met (onderdelen) van het beleid ten 
aanzien van de marktsector (het werkgebied van de 
commissie-Wagner) bezig houden. Er moeten bij
zondere redenen zijn geweest om desondanks deze 
commissie in te stellen. 2. De commissie-Wagner 
spreekt niet namens maatschappelijke groeperingen. 
Ze is niet samengesteld uit vertegenwoordigers van 
maatschappelijke groeperingen, zoals bijvoorbeeld 
werkgevers- of werknemersorganisaties. Zij kan 
daarmee ook geen groepering 'binden' aan haar ad
viezen. Op het eerste gezicht lijkt dit te wijzen op 
zwakte: men zou verwachten dat de acceptatiegraad 
van de adviezen gering zou zijn. 
Toch is waarschijnlijk juist het onafhankelijke en on
gebonden karakter van de commissie-Wagner de be
langrijkste achtergrond van haar bestaan èn van haar 
succes, voorzover men daarvan kan spreken. Succes 
heeft de commissie tot nu toe gehad in zoverre als de 
adviezen van de commissie een ruime aandacht heb
ben gekregen en dat discussies die, gevoerd langs de 
klassieke weg, tot impasses hadden geleid, dank zij 
de adviezen van de commissie opnieuw tot leven zijn 
gebracht. Kenmerkend voor een situatie van econo
mische teruggang is dat maatschappelijke groeperin
gen die neiging hebben terug te vallen op korte-ter
mijn-belangenbehartiging. Omdat de leden van de 
commissie enerzijds gezag genieten in verschillende 
delen van het politieke spectrum en anderzijds niet 
gebonden zijn aan een achterban , kan de commissie 
functioneren als bruggenbouwer in ons sociaal-eco
nomisch bestel, vooral wanneer het gaat om tegen
stellingen die grotendeels verweven zijn met het 
krimpende karakter van onze economie. 
In de adviezen over het onderwijs, afkomstig van de 
commissie-Wagner kan men haar functie als bruggen
bouwer duidelijk herkennen. Al jarenlang is er in het 
onderwijsveld, bij werkgevers- en bij werknemersor
ganisaties sprake van ingegraven posities over onder
werpen die verweven zijn met de afstemming van on
derwijs op de arbeidsmarkt. De commissie gaat in 
haar adviezen in op de volgende drie onderwerpen: 
1. de betrokkenheid van het georganiseerde be-

drijfsleven bij het reguliere beroepsonderwijs dat tot 
op heden onder de verantwoordelijkheid van het mi
nisterie van Onderwijs en Wetenschappen valt; 
2. de structuur van het beroepsonderwijs en de scho
ling voor zestien- tot twintigjarige schoolverlaters van 
LBO en MA VO (Kort Middelbaar Beroepsonder
wijs en Leerlingwezen); 
3. de organisatie van de scholing en het beroepson
derwijs voor volwassenen, met nadruk op de ontwik
keling door het georganiseerd bedrijfsleven van een 
stelsel van scholingsverlof in combinatie met een na
tionaal scholingsprogramma. 

Groei en verdeling 
De sociaal-economische optiek die men in de voor
stellen/adviezen van de commissie-Wagner herkent, 
is samen te vatten als de bevordering van de economi
sche groei, in het bijzonder de groei van de produktie 
in de industrie en de commerciële dienstverlening. 
Voor een sociaal-democratische groepering is deze 
optiek te beperkt. Men zal de adviezen van de com
missie mede wensen te beoordelen aan de gevolgen 
voor de verdeling van kennis, macht en inkomen. Ze
ker waar het gaat om adviezen over onderwijs is dit 
van belang. Aan het onderwijs is de afgelopen decen
nia immers een belangrijke plaats toegekend als in
strument in het streven naar een meer rechtvaardige 
verdeling van kennis, macht en inkomen. Niet alleen 
is de optiek van de commissie te beperkt, zij is in so
ciaal-democratische kringen (en daarbuiten) niet 
onomstreden. Vergroting van de materiële welvaart 
buiten de collectieve sfeer, hoe selectief die dan ook 
wordt bereikt, wordt als doelstelling niet altijd onder
schreven. Maar ook wie zich uitspreekt voor de zoge
naamde 'nul-groei' (zoals in PvdA-kring wel ge
beurt), moet zich afvragen of de implicaties daarvan, 
in economisch opzicht, altijd voldoende onder ogen 
zijn gezien. In het recente verleden is gebleken dat de 
economische ontwikkeling van ons land op de korte 
termijn lang niet zo beheersbaar is als sommigen wel 
dachten. Een op nul-groei gerichte strategie kan be
tekenen dat de materiële welvaart daalt. In elk geval 
zal daarbij in een dynamische samenleving sprake 
moeten zijn van een (in materieel opzicht) v66ruit
gaan van bepaalde groepen, terwijl anderen er op 
achteruitgaan. De afgelopen jaren hebben ons ge
leerd dat de consequentie van inkomensachteruit
gang van bepaalde groepen niet makkelijk wordt aan
vaard. De conclusie is dat men minstens moet vast
stellen dat het ons momenteel ontbreekt aan de mo
gelijkheden om nul-groei goed te 'managen'. Nul
groei heeft bovendien de consequentie dat bij de hui
dige ontwikkeling van de bevolking naar leef tijds-
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structuur , bij constante collectieve uitgaven per lid 
van de leeftijdsgroepen nul tot negentien , twintig tot 
vierenzestig en vijfenzestig plus , de besteedbare in
komens van de werkenden aanzienlijk dalen (met 
tussen de half en één procent) . De vergrijzing van de 
bevolking ligt daaraan ten grondslag. 
Tegen deze achtergrond lijkt het goed de doelstel
ling, de economische groei te bevorderen, die de 
commissie-Wagner als hoofdlijn heeft genomen , te 
onderschrijven , ook door een sociaal-democratische 
groepering. Wellicht zou het zelfs aanbeveling ver
dienen om een relatief zwaarder accent te leggen op 
deze doelstelling, zoals de PvdA-werkgroep 'De Ro
de Draad' doet. 1 Economische groei kan in hun op
vatting mede als 'smeermiddel' fungeren bij het op
lossen van maatschappelijke problemen en bij het na
streven van een meer rechtvaardige verdeling van 
kennis , macht en inkomen. Of groei deze verdeling 
'bijt' dan wel bevordert, hangt mede af van de wijze 
waarop die bereikt wordt . 
Zoals gezegd, is aan het onderwijs in de afgelopen de
cennia een belangrijke functie toegekend in het stre
ven naar een meer rechtvaardige verdeling van ken
nis, macht en inkomen . Deze functie zal echter 
meestal samengaan met die van bevordering van de 
economische groei . Onderwijs kan - via de mensen 
die dat onderwijs genieten - vanzelfsprekend alleen 
bijdragen aan een minder ongelijke verdeling van in
komen, wanneer er een samenhang is tussen inkomen 
en genoten onderwijs. Een dergelijke samenhang 
treedt op wanneer het genieten van onderwijs de pro
duktiviteit vergroot en deze toename in produktivi
teit op de arbeidsmarkt een hoger bruto-loon op
levert. De produktiviteitsverhoging ten gevolge van 
het genieten van onderwijs is groter, wanneer er méér 
sprake is van 'afstemming van onderwijs op de ar
beidsmarkt'. In die gevallen zal tevens onderwijs bij
dragen aan economische groei. Zo kan men de stel
ling verdedigen dat onderwijs dat bijdraagt aan een 
betere verdeling van kennis en van macht in het alge
meen mede bijdraagt aan economische groei. Met an
dere woorden: betere 'afstemming van onderwijs op 
de arbeidsmarkt' ten behoeve van de economische 
groei hoeft niet tegenstrijdig te zijn met de doelstel
ling van de bevordering van een meer rechtvaardige 
verdeling van kennis, macht en inkomen. De term 
'afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt' mag 
overigens niet te eng worden verstaan. Het gaat mijns 
inziens daarbij vooral om een 'cultureel' fenomeen : 
de 'onderwijscultuur' moet niet te ver afgroeien van 
de cultuur buiten het onderwijsterrein, in het bijzon
der die in het arbeidsbestel. 
Daarmee hangt samen dat technische ontwikkelingen 
beter dienen te worden geïntegreerd in het onder
wijs. Het ideaal van de Latijnse school volgend , lijkt 
in het onderwijs het culturele patroon (de normen en 
waarden) dikwijls weinig aandacht te hebben voor 
technische kennis en vaardigheden, die van groot ge
wicht zijn voor het functioneren in het arbeidsbestel , 
maar ook in het huishouden of in de participatie aan 
maatschappelijke besluitvorming. In het onderwijs 
zal , bij wijze van spreken , eerder gekozen worden 
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voor een vak dat betrekking heeft op de maatschap
pelijke gevolgen van informatica dan voor de infor
matica zelf, terwijl beide vakken essentieel zijn voor 
een evenwichtige ontwikkeling van kinderen in onze 
samenleving. 
Elders heb ik deze neiging tot culturele isolatie van 
het onderwijsveld opgevoerd als de belangrijkste re
den, waarom in de afgelopen decennia in ons land , 
althans in sociaal-economisch opzicht , het onderwijs 
heeft gefaald.2 Ondanks gigantische uitbreidingen 
van het onderwijs (in termen van aantal leerlingen na 
de leerplicht en van de uitgaven perleerling,in het bij
zonder in het kleuter- en lager onderwijs) heeft on
derwijs in de jaren zeventig nauwelijks bijgedragen 
aan de vermindering van bruto-inkomensverschillen. 
Voorts lijkt het alsof de bijdrage van onderwijs aan 
de economische groei, waarover (onderwijs)econo
men zich in de jaren vijftig en zestig verheugden , 
heeft opgehouden te bestaan. Zo bekeken heeft de 
commissie-Wagner het onderwijs niet ten onrechte 
onder de loupe genomen . 

Medeverantwoordelijkheid voor het middelbaar en 
hoger beroepsonderwijs 
In haar tweede voortgangsverslag (januari 1983) be
veelt de commissie-Wagner aan , de verantwoorde
lijkheid voor het reguliere beroepsonderwijs te laten 
delen door overheid en sociale partners . Zij formu
leert dat aldus: 'De sociale partners zijn in de laatste 
decennia steeds minder betrokken bij de vormgeving 
van beroepsonderwijs en de afstemming van onderwijs 
op de arbeidsmarkt' (Verslag 2, blz. 26) , en zij wil de
ze ontwikkeling keren . 
Het beroepsonderwijs op middelbaar niveau (mid
delbaar beroepsonderwijs - MBO) en hoger niveau 
(hoger beroepsonderwijs - HBO) vindt nu groten
deels plaats op school , of - voor zover het buiten
schools plaatsvindt - onder verantwoordelijkheid 
van de school. 'Een ander kenmerk van ons beroeps
onderwijs' - zo merkt de commissie op - ' is dat de 
inhoud via exameneisen centraal door de overheid 
wordt vastgesteld zonder enige wettelijke geregelde in
breng van de sociale partners' (Verslag 2, blz. 20) . 
De commissie stelt voor MBO en HBO in twee fasen 
te splitsen. 'De eerste fase blijft onder primaire verant
woordelijkheid van de school en vindt gedurende vijf 
dagen per week op school plaats. (. . .) De tweede fase 
vindt onder primaire verantwoordelijkheid van het be
drijfsleven plaats en is gericht op het verwerven van de 
beroepskwalificatie. (. . .) Er vindt gedurende de week 
een deel van het onderwijs op school plaats en een deel 
in de praktijk' (Verslag 2, blz. 21). In haar derde 
voortgangsverslag (juni 1983) beveelt de commissie 
dezelfde inrichting aan voor het beroepsonderwijs op 
middelbaar en hoger niveau voor volwassenen (Ver
slag 3, blz. 25). 
Indien zou blijken dat sociale partners bereid zijn om 
deze verantwoordelijkheid te dragen , betekent uit
voering van dit advies een belangrijke brug over de 
kloof tussen onderwijs en beroep. In de huidige struc
tuur van het beroepsonderwijs is er weliswaar sprake 
van een behoorlijke stage-component , maar het 



;chap
infor-
1 voor 
1 onze 

ie van 
ste re-
land , 

erwijs 
lingen 
~en na 
let bij
:ft on
Iragen 
billen. 
js aan 
!cono
Igden , 
:eft de 
rechte 

Ir en 

13) be
)orde
! laten 
'ormu
laatste 
geving 
ierwijs 
wil de-

(mid
niveau 
;roten
luiten
jkheid 
:roeps
dat de 
lerheid 
:lde in-
20). 

! fasen 
verant
!de vijf 
de fase 
het be
van de 
e week 
en deel 
derde 

lmissie 
wijs op 
1 (Ver-

:ijnom 
:nt uit
Iver de 
! struc
sprake 
ar het 

- -- --- ---- - - ---- - - -

abrupte van de overgang tussen school en werk zit in 
belangrijke mate in verschillen tussen school-cultuur 
en cultuur in het bedrijfsleven. Praktijk leren onder 
verantwoordelijkheid van de school zal deze kloof 
minder dichten dan praktijk leren onder verantwoor
delijkheid van het bedrijfsleven. Daar staat tegen
over dat onderwijs (ook beroepsonderwijs) primair 
een zorg is voor de overheid. Men kan en mag onder
wijs voor jongeren niet geheel overlaten aan krachten 
waarover geen democratische controle bestaat. 
Een gedeelde verantwoordelijkheid van georgani
seerd bedrijfsleven èn overheid voor de tweede fase 
van het beroepsonderwijs zou daarom de voorkeur 
verdienen . De rol van de overheid zou daarbij be
perkt kunnen blijven tot een soepele en voorwaarden 
scheppende regelgeving, waarin onder andere wordt 
voorzien in globale toetsing van eindtermen van pro
gramma's en in een ' inspectie' (zoals voor veel andere 
onderdelen van het onderwijs bestaat). Daarvoor is 
een nieuwe Wet op het beroepsonderwijs , zoals de 
commissie voorstaat , te zwaar geschut. Volstaan zou 
kunnen worden met een wettelijke regeling van het 
praktijk leren onder primaire verantwoordelijkheid 
van sociale partners in de vorm van een stagewet. 
Eerder heeft de Tweede Kamer zich in meerderheid 
uitgesproken voor een dergelijke wet. Daarin zou 
eveneens de vergoeding voor stagiaires geregeld die
nen te worden , in aansluiting op de bestaande studie
financieringsregelingen en op de produktieve bijdra
ge van stagiaires. Het is strijdig met de functie van 
(praktijk) leren indien a priori moet worden aange
nomen dat de produktieve bijdrage die in 'leeruren' 
wordt geleverd op zijn minst met het mini
mum(jeugd)loon overeen moet komen. 
In een stagewet zou eveneens de financiering van de 
directe onderwijskosten , gemoeid met de opleiding 
in de praktijk , dienen te zijn geregeld. Dat zijn de 
kosten van , bijvoorbeeld , leerkrachten, mentoren en 
materiaalgebruik in de opleiding. 
Uitgangspunt blijft dat de praktijkopleiding dient bij 
te dragen aan kwalificaties die niet specifiek verbon
den zijn aan het produktieproces van opleidend be
drijf of instelling. Dat uitgangspunt zou het voor dat 
bedrijf of instelling economisch ondoelmatig maken 
om deze opleiding volledig zelf te bekostigen. De 
kans bestaat immers dat degenen die de opleiding 
hebben voltooid , elders gaan werken (zonder trans
ferbedrag , om in voetbaltermen te spreken). Bedrij
ven die een algemene opleiding verschaffen , belan
den bij de huidige ruime arbeidsmarkt in een onguns
tige concurrentiepositie (hebben hogere kosten per 
eenheid produkt) ten opzichte van bedrijven die al
leen mensen in dienst nemen die elders de opleiding 
hebben voltooid. Met andere woorden , volledige fi
nanciering van de opleiding door het bedrijf betekent 
Of dat de inhoud van de opleiding wordt geperver
teerd om haar direct rendabel te maken Of dat het 
aanbod van opleidingsplaatsen zeer beperkt zal zijn . 
De commissie-Wagner stelt voor , de tweede fase te 
financieren met bijdragen uit egalisatiefondsen die 
per bedrijfstak worden gevoed en met bijdragen van 
de overheid (Verslag 2, blz. 27) . Eigen bijdragen wor-

den niet genoemd , al zouden deze (ter hoogte van het 
school- of collegegeld van betreffende schoolsoort) 
niet uitgesloten hoeven te worden. 
Op economische gronden ligt het voor de hand om de 
financiering van de tweede fase van de beroepsoplei
ding mede te laten plaatsvinden uit egalisatiefondsen 
die per bedrijfstak door werkgevers en werknemers 
worden opgezet , gevoed en beheerd. De opleiding 
heeft dan weliswaar geen bedrijfsspecifiek karakter , 
maar is wel vaak gedeeltelijk specifiek voor de be
drijfstak. In bestuurlijk opzicht ligt het voor de hand 
de verantwoordelijkheid die bij het georganiseerd 
bedrijfsleven wordt gelegd en de financiering met el
kaar te verbinden: wie (mede) bepaalt dient ook (me
de) te betalen. De plaats die de commissie aan de 
overheid toekent in de financiering van de tweede fa
se van het duale systeem kan eveneens worden onder
schreven: de opleiding heeft immers gedeeltelijk ook 
een algemeen karakter. 

Lagere beroepsopleidingen 
De commissie besteedt uitvoerig aandacht aan een 
'vergeten hoek' in het onderwijs- en scholingsbeleid: 
het leerlingwezen (LW) , waarin de zestien- tot twin
tigjarige, al dan niet gediplomeerde schoolverlaters 
van LBO en MAVO een opleiding tot 'aankomend' 
vakman kunnen krijgen. Het leerlingwezen is in feite 
de moderne vertaling van het 'gezellen '-wezen bij de 
middeleeuwse gilden. Leerlingen van het primair 
leerlingwezen volgen voor één of twee dagen per 
week onderricht in het beroepsbegeleidend onder
wijs (BBO), dat door streekscholen wordt verzorgd. 
Verder leren zij al werkend of in een bedrijfsschool in 
de praktijk , onder verantwoordelijkheid van het 
georganiseerde bedrijfsleven . Leerlingen van het 
leerlingwezen dienen een arbeidsovereenkomst te 
hebben , omdat de bepalingen van artikel 1637 van 
het Burgerlijk Wetboek op hen van toepassing zijn 
(zij staan in een gezagsverhouding binnen het bedrijf 
en verrichten produktie.ve arbeid). Deze arbeids
overeenkomst wordt , krachtens de Wet op het mini
mumloon, gehonoreerd met het minimumjeugdloon 
of méér. De commissie adviseert deze beloning meer 
in overeenstemming te brengen met de produktieve 
prestatie en de mogelijkheid te openen minder dan 
het minimumjeugdloon te betalen bij leer-arbeids
overeenkomsten in het kader van het leerlingwezen. 
Het LW verkeert sinds een aantal jaren in een crisis , 
omdat het aantal leer-arbeidsovereenkomsten dat 
jaarlijks wordt afgesloten , sterk afneemt: van de kant 
van bedrijven of instellingen neemt de belangstelling 
om LW-leerlingen op te nemen af. Mede om die re
den is sinds 1979 naast het LW het Kort Middelbaar 
Beroepsonderwijs (KMBO) geplaatst, op experi
mentele basis tot 1 augustus 1983. De full-time va
riant van het KMBO voorziet net als het LW in een 
opleiding met als eindniveau dat van beginnend be
roepsbeoefenaar . Een kenmerk van het KMBO zou 
moeten zijn dat voor toelating geen eisen ten aanzien 
van de vooropleiding worden gesteld . Terwijl bij het 
LW de opleiding grotendeels in de praktijk plaats
vindt, met één of twee dagen op school , is deze ver-
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houding bij het KMBO precies andersom: het groot
ste deel van de opleiding vindt plaats op school , ter
wijl via stages praktijkervaring wordt opgedaan . 
In de discussie over de ontwikkeling van de structuur 
van opleiding en scholing voor zestien- tot twintigjari
ge schoolverlaters van het LBO en MAVO zijn mo
menteel de volgende twee (elkaar deels aanvullende) 
alternatieven aan de orde: 
a. versterking van het LW; 
versterking van het LW kan worden bereikt door een 
combinatie van maatregelen , zoals: 
- vermindering van de loonkosten verbonden aan 
een leerovereenkomst; 
- beter toezicht op de mate waarin effectief tijd 
wordt besteed aan leren door leerhngen (onder tri
partite verantwoordelijkheid); 
- structurele subsidiëring van de overheid voor de 
directe onderwijskosten; 
- fondsvorming voor de overige directe onderwijs
kosten binnen bedrijfstakken. 
b. integrale invoering van het KMBO, d.w.Z. uit
breiding tot het punt , waarbij iedereen die zich aan
meldt, kan worden toegelaten . 

De commissie-Wagner kiest voor het eerste alterna
tief, terwijl in de politiek tot voor kort vooral voor
keur bestond voor het tweede alternatief. Het onder
wijsveld deelde , globaal gesteld , deze laatste voor
keur . Daaraan is wellicht niet geheel vreemd dat het 
KMBO kan worden gepast in de huidige (verzuilde) 
financieringssystematiek van het onderwijs , terwijl 
het beroepsbegeleidend onderwijs door niet-verzuil
de streekscholen wordt gegeven. 
De keuze van de commissie-Wagner voor het LW 
hjkt mij om een aantal redenen juist. Om te beginnen 
is het beslag op de overheidsuitgaven bij het KMBO 
groter dan bij het LW, terwijl het onderwijs- ofscho
lingsniveau dat beoogd wordt, hetzelfde is. Integrale 
invoering van het KMBO zou de overheid jaarlijks op 
een half miljard meer aan uitgaven komen te staan. 
Medefinanciering van het bedrijfsleven voor be
roepsopleidingen is - op economische èn bestuurlij
ke gronden - goed te biWjken. Overigens is - anders 
dan bij het overige beroepsonderwijs - de inbreng 
van het bedrijfsleven in de opleiding van het KMBO 
goed geregeld. Het is wellicht tegen deze achtergrond 
dat de voorzitter van het VNO in mei 1983 verklaarde 
voorstander te zijn van uitbreiding van het KMBO. 
Met de introductie van deze school vorm naast het 
LW zet de overheid immers de deur wijd open voor 
afwenteling van scbolingskosten door het bedrijfsle
ven op de overheid. 
Voorts is de kwalificerende functie van het LW naar 
alle waarschijnlijkheid niet slechter en wellicht beter 
dan die van het KMBO. Een aan dat van het primair 
LW formeel gelijkgesteld KMBO-diploma is uiter
aard geen garantie dat de beroepskwalificaties die 
door het KMBO worden gegarandeerd ook op een 
vergelijkbaar niveau liggen. De intensiteit van het 
praktijkgedeelte, een essentieel onderdeel van een 
beroepsopleiding, is in het KMBO noodzakelijker
wijs een stuk geringer dan in het LW. Ondanks de sta-
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ges blijft de school centraal staan in de opleiding. Het 
ook formeel deel uitmaken van de bedrijfsorganisa
tie , de werknemerservaring en de langere duur van de 
praktijkcomponent bieden het LW een comparatief 
voordeel. De oriëntatie van het KMBO is daarente
gen breder dan die van de sterk op één bedrijf gerich
te LW; het KMBO scoort op dit punt dan ook onge
twijfeld hoger. 
Evaluatiegegevens over de schoolloopbaan van 
KMBO en LW geven, in de derde plaats, aan dat de 
stroom van leerlingen naar bet KMBO en naar bet 
LW in 1981 (cohort 1981-1982) weinig van elkaar ver
schillen . 3 Naar vooropleiding bekeken blijken op het 
KMBO meer leerlingen te zitten, die toelaatbaar zijn 
tot bet Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) dan op 
de opleidingen in het kader van het LW. Tweeën
veertig procent van de KMBO-leerlingen (exclusief 
zgn . oriëntatie- en schakelklassen) is toelaatbaar tot 
het MBO , tegen achtentwintig procent in het LW. 
Vooralsnog blijkt hieruit dat de 'drempel' die in het 
LW bestaat kleiner is dan die bij bet KMBO (in de 
buidige experimentele vorm met een beperkt aantal 
plaatsen). De beperkte toelatingscapaciteit van het 
KMBO speelt hier ongetwijfeld een rol. Bij integrale 
invoering zou de 'drempel' in het KMBO wellicht 
kleiner zijn. Daar staat tegenover dat in zo'n situatie 
bet LW waarscbijnli jk effectief is weggeconcurreerd . 
Van belang is dat in feite het LW ook reeds een lage 
drempel heeft. Het KMBO kan daarop geen alleen
recht claimen . Meisjes blijken moeilijker een leer-ar
beidsovereenkomst te kunnen verwerven in het LW 
dan jongens. Vijftig procent van de KMBO-leerlin
gen is van het vrouwelijk geslacht tegen vijfentwintig 
procent van de LW-leerlingen. De sociaal-economi
sche achtergrond van leerlingen van KMBO en LW 
verschilt nauwelijks. Een lichte tendens is bespeur
baar naar een hoger milieu voor KMBO- dan voor 
LW-leerlingen. 
Een vierde reden is dat evaluatiegegevens over de in
trede van het beroep aangeven dat zevenenvijftig 
procent van de gediplomeerde schoolverlaters van 
het KMBO, die niet aan vervolgonderwijs deelne
men, drie maanden na het verlaten van de school nog 
geen baan heeft. Voor LW-leerlingen is dat percenta
ge (vanzelfsprekend) lager: namelijk achttien pro
cent. De arbeidsovereenkomst, die onderdeel uit
maakt van de leerovereenkomst blijkt een goede ma
nier om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren . 4 

Tenslotte: de arbeidsvoorwaarden van LW-leerlin
gen worden weliswaar slechter, maar daar staat te
genover dat hogere eisen kunnen worden gesteld aan 
de kwalificerende functie van het leren in bedrijven . 
Bovendien zou een belangrijk grotere groep jonge
ren in aanmerking kunnen komen voor deze (slechte
re) voorwaarden. Zonder concessies aan arbeids
voorwaarden zijn deze jongeren aangewezen op het 
KMBO , zonder enig arbeidscontract . 
Het advies van de commissie-Wagner om de uitbrei
ding van het KMBO te heroverwegen is wellicht wat 
academisch van aard . De voorgestelde versterking 
van het leerlingwezen , die momenteel duidelijk steun 
ondervindt van werkgevers- en wernemerszijde, zal 
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waarschijnlijk op de korte en middellange termijn 
onvoldoende opleidingsplaatsen scheppen voor de 
grote groep zestien- tot twintigjarige schoolverlaters 
van LBO en MAVO. Een selectieve uitbreiding van 
het KMBO blijft derhalve gewenst . Het selectieve 
karakter zou vooral moeten bestaan in een uitbrei
ding, die niet met het LW concurreert. Daarbij kan 
worden gedacht aan een beperking van de instroom 
in het KMBO tot leerlingen, die niet toelaatbaar zijn 
tot het MBO. De overheid zou deze ontwikkeling 
dienen te bevorderen door haar wet- en regelgeving 
beter af te stemmen op de nieuwe omstandigheden, 
onder andere middels een stagewet die leerlingen 
buiten de werking van artikel 1639 BW brengt. 

Een nationaal scholingsprogramma voor 
volwassenen 
In haar derde voortgangsverslag adviseert de com
missie-Wagner om een nationaal scholingsprogram
ma op te stellen en om in het arbeidsvoorwaarden
overleg scholingsverlof te regelen, teneinde een der
gelijk programma te kunnen realiseren. Bij het op
stellen van het scholingsprogramma spelen de GAB's 
en regionale overlegorganen ten behoeve van het be
roepsonderwijs een belangrijke TOl. Tegen de achter
grond van de snelle wijzigingen in de vraag naar ar
beid met verschillende kwalificaties is een scholings
programma, zoals de commissie voorstelt, bepaald 
gewenst. De uitvoering daarvan zou in het bijzonder 
zwakkere groepen op de arbeidsmarkt, in het alge
meen groepen met minder opleiding of/en qua be
roep beperkte mobiliteit, ten goede kunnen komen. 
Een goede regeling voor scholingsverlof is noodzake
lijk om voldoende belangstelling voor her-, om- en 
bijscholing te stimuleren. Juist op dit punt wringt de 
schoen, zoals het verdeelde karakter van het SER-ad
vies over betaald educatief verlof demonstreert . Tot 
nu toe hebben werkgevers- en werknemersorganisa
ties elkaar op dit punt nog niet kunnen vinden. Wel
licht dat de voorstellen van de commissie-Wagner er
toe kunnen bijdragen de discussie te heropenen, met 
de beperking dat het om (betaald) scholingsverlof 
gaat. Deze discussie zou mede op zijn plaats zijn te
gen de achtergrond van de sociaal-economische 
noodzaak om de komende jaren de arbeidsduur te 
verkorten. Educatief of scholingsverlof is een moge
lijke vorm van arbeidsduurverkorting. Het is boven
dien een vorm, waarbij het mes aan twee kanten 
snijdt: èn de gemiddelde arbeidsduur wordt korter èn 
er wordt voorzien in de behoefte aan her-, om- en bij
scholing. 
De commissie-Wagner ziet bedrijfstaksgewijze af
spraken over scholingsverlof als uitgangspunt voor 
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het opstellen van een nationaal scholingsprogramma, 
dat regionaal is gedifferentieerd. Wellicht verdient 
een omkering van de volgorde de voorkeur: naarma
te via een nationaal scholingsprogramma concreter 
voor ogen staat hoe en voor wie scholingsverlof wordt 
aangewend , zal de bereidheid om een regeling daar
omtrent te treffen waarschijnlijk toenemen. 

Besluit 
Een kritische beschouwing van de voorstellen van de 
commissie-Wagner op het terrein van het beroepson
derwijs vanuit een sociaal-democratisch perspectief 
leidt tot de conclusie dat deze adviezen in het alge
meen niet tegenstrijdig zijn met het streven naar een 
betere (meer rechtvaardige, meer gelijke) verdeling 
van kennis macht en inkomen . Op het terrein van het 
(beroepsonderwijs) kan dit streven samengaan met 
een verbetering van de relatie tussen onderwijs en ar
beidsmarkt. De kern van de voorstellen van de com
missie-Wagner is om het georganiseerd bedrijfsleven 
een belangrijke plaats te geven in het beroepsonder
wijs en de scholing van jeugdigen en volwassenen, ten 
koste van de overheid. Daarbij dient echter de kant
tekening te worden geplaatst, dat de overheid mini
maal de eindtermen dient te toetsen en globaal de in
houd moet kunnen 'inspecteren' teneinde controle 
door het parlement over dit onderwijs mogelijk te 
maken. 
De uitvoering van de adviezen zal echter nog heel wat 
voeten in de aarde hebben . Een probleem is dat de 
vakbeweging en de werkgeversorganisaties niet de 
kennis en ervaring bezitten om deze nieuwe verant
woordelijkheid te dragen. De financiële mogelijkhe
den van de vakbeweging om deze expertise op te bou
wen zijn voorts beperkt. Bij de financiële opzet van 
de nieuwe structuur zullen daarom de middelen om 
deze expertise in elk geval voor werknemersorganisa
ties op te bouwen en in stand te houden, mede in re
kening moeten worden gebracht. 

Noten 
1. G. van Benthem van den Bergh, L. J. Emmerij, J. 

van Ettingen , A. M. deJong, J. M. M. Ritzen , De crisis te 
lijf. Een ander sociaal-democratisch beleid, Spectrum Pa
perback , 1981. 

2. J . Ritzen, Wat is onderwijs ons waard?, Groningen , 
Wolters Noordho[[, 1983. 

3. E . van Imhoff, H. A. M. Kuijper, M. M. C. M. Haen 
en J. M. M. Ritzen , Het School- en Beroepsloopbaanon
derzoek KMBO-BBO, Katholieke Universiteit Nijme
gen , 1983, blz. 15-28. 

4. Ibid ., blz. 37. 
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Elke sociale beweging kent een eigen ideeënvorming 
en ontwikkelt een eigen cultuur die aan het bestaan 
van de beweging een zekere legitimiteit moet ver
schaffen. Wanneer de ideële grondslag van zo'n be
weging slecht onderbouwd is, kan haar bestaansrecht 
in het geding komen. De denkbeelden zouden dan in 
feite moeten worden herzien, maar vaker gaan de 
aanhangers van zo'n beweging zich nog sterker ver
eenzelvigen met de achterhaalde, of ondoordachte 
ideeën, die daardoor tot dogma's worden. Ook de fe
ministische beweging kent haar eigen cultuur, haar 
eigen ideeën, haar eigen eisen, die in het algemeen 
slechts één ding met elkaar gemeen hebben: ze wor
den niet getoetst aan morele of praktisch-politieke 
vooronderstellingen waarop het feminisme als vrou
wenbevrijdingsbeweging gegrondvest zou moeten 
zijn, maar gelden als criteria voor wat wel of niet fe
ministisch genoemd mag worden. 

Het idee van 'het persoonlijke is politiek' is bij voor
beeld een van de denkbeelden die van grote invloed 
zijn op de vrouwenbeweging, zonder dat het tot in de 
consequenties is doordacht. 1 Toch wordt in weten
schappelijk onderzoek dat zich feministisch noemt 
groot gewicht gehecht aan persoonlijke ervaringen, 
gevoelens en ego-documenten van vrouwen. Op 
grond daarvan spreekt men over de feministische of 
kwalitatief-subjectivistische methode - een methode 
die voornamelijk bestaat uit niet-gerichte interviews 
met enkele, niet at random gekozen personen. 2 Han
tering van deze methode levert onderzoek van femi
nistisch keurmerk op. Vragen naar validiteit, reik
wijdte of geldigheid worden in dezen als typische 
uitingen van mannelijke rationaliteit gezien. Al te ge
makkelijk wordt feministisch onderzoek daardoor 
geïsoleerd van ander wetenschappelijk onderzoek. 
Op even ondoordachte wijze worden binnen het fe
minisme het patriarchaat, het kapitalisme, het seksis
me en sinds kort de heteroseksualiteit als de veroor
zakers van vrouwenonderdrukking beschouwd. fe
ministische beschrijvingen van de 'onderdrukking' 
van de vrouw nemen dientengevolge meestal zulke 
groteske vormen aan, dat alleen de rechtgelovigen 
zich daar nog in kunnen vinden en anderen met een 
boog om vrouwenemancipatie beginnen heen te lo
pen. Een voorlopig dieptepunt werd bereikt op het 
PSP-congres in februari 1983 waar het patriarchaat, 
zoals bekend naast het kapitalisme de belangrijkste 
schuldige aan de uitbuiting en onderdrukking van de 
vrouw, per congresmotie werd omschreven als 'het 
systeem van heteroseksualiteit'. De Algemene Bond 
voor Onderwijzend Personeel (ABOP) was de PSP 
hierin echter al voorgegaan. 3 
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Klassenstrijd of seksenstrijd 
De uitspraken van het PSP-congres en de ABOP zijn 
in feite niet verrassend maar een rechtstreeks uit
vloeisel van bepaalde feministische theorieën. In de 
ongelijkheidstheorieën van de sociale wetenschap
pen is lange tijd nauwelijks aandacht geschonken aan 
de positie van de vrouw: veelal werd het gezin als een
heid van analyse voor de bestudering van sociale on
gelijkheid genomen. Dit bracht feministen ertoe de 
sociale wetenschappen intellectueel seksisme te ver
wijten. Geheel juist was deze beschuldiging niet. 
Hoewel de vrouw inderdaad geen centrale rol speelt 
in die ongelijkheidstheorieën4, betekent de nadruk 
op het gezin nog niet dat automatisch de mannelijke 
superioriteit gerechtvaardigd werd. 'Het proces van 
klassevorming en klassecontinuering zou moeilijk te 
verklaren zijn, vooral wat betreft de hogere lagen van 
de samenleving, wanneer sociale verdiensten alleen 
zouden worden toegeschreven aan de capaciteiten van 
het individu, zonder rekening te houden met de collec
tieve hulpbronnen waarover families beschikken. Het 
belang van het verwantschapssysteem werd juist zo be
nadrukt, omdat men het optimistische liberale geloof 
in de open samenlevin~ en in gelijke kansen voor ieder
een wilde bestrijden. ' 
Globaal gezien trachtte het feminisme als reactie 
hierop op twee manieren sekse onderdeel te doen zijn 
van ongelijkheidstheorieën. Aan de ene kant werd de 
ondergeschikte positie van de vrouw gezocht in het 
postulaat dat alle vrouwen, ongeacht afkomst, fami
lie, opleiding, bezit of leeftijd gezamenlijk onder
drukt worden. Shalamit Firestone is daar de duidelijk
ste woordvoerster van met haar stellingname dat niet 
economische klassen, maar biologische klassen de 
fundamentele kloof in de maatschappij vormen. 'His
torisch materialisme is die kijk op de loop der geschie
denis die de laatste oorzaak van en de grote stuwkracht 
voor alle historische gebeurtenissen zoekt in de dialec
tiek van de sekse: de verdeling van de maatschappij in 
twee verschillende biologische klassen voor voortplan
ting, en de strijd van deze klassen met elkaar; in veran
deringen op het gebied van huwelijk, voortplanting en 
kinderverzorging. ' 6 Aan de andere kant werd gepro
beerd het marxistische klassebegrip toepasbaar te 
maken op vrouwen, omdat men meende , in het begin 
van de jaren zeventig, dat socialisme en feminisme 
met elkaar verbonden moesten zijn. 7 Niet het vrou
wenbestaan in het algemeen maar vooral het huis
vrouwenbestaan werd onder de loupe genomen. 
Vastgesteld werd dat het voeren van een huishouding 
zich niet buiten de arbeidsmarkt en de produktiesfeer 
afspeelde, zoals in klassiek-marxistische opvattingen 
werd aangenomen, maar dat dat werk juist van bij-
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zonder belang was voor wat betreft de arbeidsdeling 
en een belangrijke schakel vormde in het kapitalisti
sche produktieproces. De huisvrouw had immers aIs 
taak te zorgen voor de dagelijkse reproduktie van de 
arbeidskracht van haar echtgenoot die zich op de ar
beidsmarkt verhuurde en bovendien was zij verant
woordelijk voor de reproduktie van nieuwe genera
ties om de continuïteit van het arbeidspotentieel te 
garanderen. Het huisvrouwenbestaan en het gezin 
werden daarmee uit de privé-sfeer gehaald en bleken 
een vooraanstaande rol te spelen in het voortbestaan 
en de handhaving van het kapitalistische produktie
systeem. Een directe relatie tussen kapitalisme en 
vrouwenonderdrukking, tussen klasse en sekse was 
daarmee gelegd. De strijd tegen het kapitalisme werd 
daarmee een noodzakelijke , maar nog niet voldoen
de voorwaarde voor de bevrijding van de vrouw. Het 
socialistisch ideaal zou daarom in het vervolg met het 
feministische aangevuld moeten worden. 8 

Beide stromingen, het radicaal-feminisme en het so
cialistisch-feminisme, beheersten en beheersen intel
lectueel de huidige feministische golf. Het gebruikte 
jargon blijkt goeddeels hetzelfde, al ligt bij de een de 
nadruk op de seksenstrijd en voert de ander een com
binatie van klassen- en seksenstrijd in het vaandel. 
Op talloze wijzen hebben het radicaal-feminisme en 
het socialistisch-feminisme zich met elkaar vermengd 
totdat elke feminist als dogma aanvaard had dat hoe 
dan ook het patriarchaat in samenwerking met het 
kapitalisme voor een seksistische samenleving zorgt. 

Een intellectueel geloofwaardiger feminisme 
Zowel het radicaal-feminisme, met de klemtoon op 
biologische determinanten, als het socialistisch-femi
nisme met zijn marxistische versieringen hebben in 
veel gevallen geleid tot sektevorming op politiek, 
maatschappelijk en wetenschappelijk terrein. De 
ideeën en wensen die vervolgens uit dit feminisme 
voortkwamen, worden stelselmatig noch op hun me
rites, noch op hun consistentie beproefd. Toch , of 
misschien wel juist daardoor, is het feminisme een 
van de meest spraakmakende sociale bewegingen van 
de jaren zeventig geworden. Daarbij leek het er op 
dat, naarmate het feminisme meer in de mode kwam, 
de betutteling van vrouwen door vrouwen groter 
werd. Als vrouw geboren worden betekent kennelijk 
dat er volgens een bepaald stereotype gehandeld , ge
dacht en gevoeld moet worden. Werd voorheen aan
genomen dat dat stereotype door mannen was opge
legd, door de vrouwen bevrijdingsbeweging wordt het 
ene stereotype door het andere vervangen. 
Kritiek op de ideologie van het feminisme en de daar
uit voortvloeiende stereotypen blijft echter meestal 
binnenskamers. Mannen voelen er weinig voor om 
met het kenteken 'Male Chauvinist Pig' door het le
ven te gaan en vrouwen worden maar al te gemakke
lijk beschuldigd van inkapseling en het aannemen van 
de mannenrol. De weinigen, als Renate Rubinstein en 
Emma Brunt, die hun bezwaren niet voor zich hiel
den , zondigden echter tegen het eerste gebod van de 
vrouwenbeweging: gij zult de solidariteit met uw sek
segenoten te allen tijde voorrang geven . Kritiek op de 
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vrouwenbeweging zou immers de vijand in de kaart 
spelen. Sartre gebruikte een soortgelijke redenering 
toen hij in 1949 weigerde het bestaan van Russische 
concentratiekampen te veroordelen . 'Eigenlijk wil ik 
niet de onderlinge verschillen tussen feministen bena
drukken .. . Als ik zeg dat bepaalde vrouwen karikatu
ren van mannen maken, stereotypen van essentialisti
sche makelij, dan nàg zijn het standpunten van zus
ters. Samen moeten we vechten', meent de Engelse 
psychologe J anet Sayers in een interview. 9 

In een breder verband heeft Isaiah Berlin gewezen op 
het gevaar dat ontstaat wanneer ideeën van sociale en 
politieke aard niet meer op hun waarde en praktische 
consequenties bekeken zouden worden: 'Gevaarlijk, 
omdat wanneer ideeën veronachtzaamd worden door 
degenen die er op zouden moeten letten - dat wil zeg
gen door degenen die erop getrained zijn om ideeën 
kritisch te analyseren - die ideeën soms zo belangrijk 
worden en zo'n onweerstaanbare macht over massa's 
mensen krijgen dat ze niet meer beïnvloed kunnen 
worden door rationele kritiek. ' 10 

Een Engelse filosofe , Janet Radcliffe Richards heeft 
deze handschoen voor het feminisme opgenomen. 
Zij voert in haar boek een strijd op twee fronten . Met 
een onontkoombare logica en in een heldere, tot 
meedenken uitnodigende stijl ontdoet zij het gang
baar feminisme van alle modieuze franje en dogma
tiek. Zij noemt zichzelf een sceptisch feminist, maar 
haar feminisme is allerminst twijfelachtig van aard. 
Het is een feminisme waar geen vrouw of man die ij
vert voor een rechtvaardiger samenleving omheen 
kan. De consequenties van dit feminisme zijn op vele 
punten revolutionairder dan alles wat het feminisme 
tot nu toe heeft opgeleverd en vragen om nadere stu
die en uitwerking. 
Haar boek, The Sceptical Feminist, A Philosophical 
Enquiry, verscheen in 1980. Sinds 1982 is het ver
krijgbaar in een goedkope Pelican-uitgave. Hoewel 
er intussen een indrukwekkend circuit is ontstaan van 
feministische boekwerken , die kort na hun verschij
ning onmiddellijk vertaald worden in het Neder
lands, is Richards deze eer niet te beurt gevallen. In 
tijdschriften die de spreekbuizen zijn van de vrou
wenbeweging is tot dusver haar boek niet besproken, 
voor zover ik heb kunnen nagaan. Het feminisme zal 
echter alleen maar aan kracht kunnen winnen, wan
neer haar studie de aandacht zal krijgen die zij ver
dient. 
Als een parafrase op Berlin's bekende uitspraak: 'AL
les is wat het is: vrijheid is vrijheid, geen gelijkheid of 
eerlijkheid, of rechtvaardigheid, of cultuur, of mense
lijk geluk of een gerust geweten'. J1 meent Richards dat 
het feminisme niet met andere -ismen verward moet 
worden. Feminisme is feminisme, geen socialisme , 
geen anarchisme, geen egalitarisme. Feminisme is de 
overtuiging dat vrouwen op grond van hun sekse te 
lijden hebben onder systematische sociale onrecht
vaardigheid die bestreden moet worden . 

Feminisme en rechtvaardigheid 
Deze definitie van het feminisme steekt nogal schril 
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af tegen wat meestal onder feminisme verstaan 
wordt. Wat feminisme is, hangt afvan waarmee jezelf 
bezig bent, feminisme gaat over alIes, vindt Anja 
Meulenbelt in een boekje getiteld Wat is Feminis
me l2

• Daarmee zijn feminisme en nietszeggendheid 
synoniemen geworden. Het is daarom geen woorden
spel om de kern van het feminisme te omschrijven als 
de systematische sociale onrechtvaardigheid aan de 
vrouw, omdat ze vrouw is, bedreven. Het betekent 
tevens , cru gezegd, dat het feminisme noch een bewe
ging van vrouwen is, noch een beweging voor vrou
wen. 
Mannen kunnen even sterk gekant zijn tegen on
rechtvaardigheden die vrouwen als vrouwen tegen
komen, ook zij kunnen daarom feminist zijn . Het is 
niet nodig daarvoor een vrouwenlichaam te hebben, 
zoals door feministen als Lillian Rubin aangenomen 
wordt: 'Mannen die zichzelf feministen noemen, die 
irriteren me. Ik geloof het niet. Mannen kunnen nooit 
helemaal voelen wat vrouwen voelen'. 13 Wanneer niet 
Rubins maar Richards' gedachtengang gevolgd 
wordt, zulIen mannen in ieder geval minder gemak
kelijk het feminisme kunnen negeren. Want het femi
nisme, ontdaan van navelstaarderij, heeft weinig met 
gevoelens te maken ; het beroept zich slechts op één 
gevoel, het gevoel voor rechtvaardigheid . De ge
schiedenis der mensheid toont bepaald niet aan dat 
alIeen onrecht dat aan de eigen groep wordt begaan, 
morele verontwaardiging kan opwekken en tot poli
tieke actie leidt. Toch zijn nog steeds vele feministi
sche groepen voor mannen verboden, ook wanneer 
daarvoor geen geldige reden te bedenken is , zoals bij 
voorbeeld bij vrouwenstudies aan universiteiten. 
Wanneer mannen tot dusver per definitie geen femi
nist konden zijn, waren vrouwen dat kennelijk per 
definitie wel, zoals het instituut Rooie Vrouwen van 
de PvdA aantoont. Als vrouwelijk lid van de PvdA 
word je zonder meer tot de Rooie Vrouwen gere
kend , die op grond van het zo verkregen aantal hun 
daarbij behorende subsidies, bestuursplaatsen en 
zeggingsmacht in ontvangst nemen. 
De bestrijding van systematische sociale onrecht
vaardigheid waaraan vrouwen onderworpen zijn op 
grond van hun sekse, betekent ook dat het feminisme 
niet in alIe omstandigheden de belangen van de vrouw 
behartigt. Niet al het onrecht dat aan vrouwen be
gaan wordt, heeft met hun sekse te maken. Vrouwen 
en mannen samen zijn vaak het slachtoffer van ande
re vormen van sociale onrechtvaardigheid . Het gaat 
het feminisme niet om het zonder meer bevoordelen 
van de vrouw, maar om het elimineren van een be
paald soort onrechtvaardigheid. Solidariteit als eer
ste dwingende eis van de vrouwenbeweging zal daar
om plaats moeten maken voor de eis naar rechtvaar
digheid. 

La donna è mobile 
Een thema waar zowel voor- als tegenstanders van 
het feminisme zich op alle mogelijke manieren in ver
strikt hebben, wordt door Richards' analyse volko
men niet ter zake doend. Over het wezen , de natuur 
van de vrouwen het verschil tussen de natuur van de 
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man en die van de vrouw is het nodige gespeculeerd. 
Traditioneel worden vrouwen als anders , meestal als 
minder dan de man voorgesteld. Vrouwen zouden 
wispelturig, praatziek, irrationeel, emotioneel , on
zelfstandig, venijnig, minder begaafd zijn en een 
zwak ontwikkeld superego hebben. Op de meeste ge
bieden zouden zij het onderspit delven in vergelijking 
met de man. Het dusdanig gevormde beeld legiti
meerde en legitimeert de ondergeschikte rol van de 
vrouw in de samenleving. 
Zoals onze achter-achterkleinkinderen ons zulIen 
verachten om wat wij over gevoelens en pijngrens van 
dieren beweren om onszelf te sussen wanneer we 
weer profiteren van vivisectie en bio-industrie, zo 
hebben eeuwenlang mannen eigenschappen toege
schreven aan de vrouw, omdat ze daarmee hun 
machtspositie ten opzichte van de vrouw konden 
rechtvaardigen. Onder invloed van nieuwe mogelijk
heden die vrouwen in de moderne maatschappij wer
den geboden en onder invloed van opeenvolgende fe
ministische bewegingen, waarin de vrouw als gevoels
matig sterk ontwikkeld, vredelievend, koesterend 
enzovoorts werd omschreven , heeft dat beeld zich 
langzamerhand gewijzigd. Richards wijst erop dat 
noch het een, noch het ander iets te maken heeft met 
de natuur van man of vrouw. De natuur van iets valt 
niet af te leiden uit de manier waarop iets zich in een 
bepaalde omgeving voordoet. Als vrouwen man zich 
verschillend voordoen, hoeft dat niet aan de natuur 
van vrouwen man te liggen maar eenvoudigweg aan 
verschillende omgevingen. Over het potentieel van 
man en vrouw zegt dat nog niets. Ondanks het feit dat 
kennis over de natuur van man en vrouwen het even
tuele verschil daartussen zo goed als nihil is , menen 
feministen dat vrouwen man gelijk zijn of dat de 
vrouw superieur is aan de man. Het omgekeerde 
wordt ook nog steeds beweerd en beide standpunten 
worden gestaafd met bewijzen uit heden en verleden. 
Het feminisme dat zich beroept op het verlangen naar 
rechtvaardigheid heeft met deze discussie niets te ma
ken. Al zou overtuigend aangetoond kunnen worden 
dat de vrouw de mindere is van de man , dan nog zou 
dat niet hoeven te betekenen dat haar ondergeschikte 
positie gerechtvaardigd zou zijn. Kennis van het mate
riaal bepaalt niet wat er mee gedaan zal moeten wor
den. Wat we willen bereiken hangt af van onze waar
den, en feiten en waarden zijn verschillende dingen. 
Of, zoals filosofen het al lange tijd onder woorden 
brengen, het 'behoren' kan niet worden afgeleid van 
het 'zijn': waarderingen kunnen niet logisch worden 
afgeleid uit feiten. Het bereiken van de ideale samenle
ving berust op de gescheiden activiteiten van het over
denken van waarden en van het ontdekken van fei
ten. '14 De kloof tussen zijn en behoren is nog steeds 
niet gedicht, al doen de zogenaamde emancipatori
sche wetenschappen het liefst alsof de kloof in het ge
heel niet bestaat . 15 Kennis over de natuur van iets le
vert geen morele richtlijn voor het handelen . Het na
tuurlijke is niet hetzelfde als het moreel juiste. Ri
chards concludeert daarom ook terecht dat de discus
sie in termen van 'het typisch vrouwelijke' irrelevant 
is voor het feminisme. 
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De ijzige mannelijke rationaliteit 
Eén van de vooroordelen over het wezen van de 
vrouw, haar irrationaliteit, is in het moderne feminis
me van een mannelijk tot een vrouwelijk vooroordeel 
geworden. Vrouwen zouden niet kunnen argumente
ren, ze zouden niet logisch kunnen denken, ze zou
den zich door hun gevoelens laten meeslepen, wordt 
nog steeds in het mannelijke kamp beweerd , hoewel 
ook de meeste mannen niet uitblinken in zuiver rede
neren en logisch denken. Vroeger werd daarop gewe
zen en werd de bal op de juiste wijze terug gespeeld: 
als vrouwen slecht zijn in logica, kunnen mannen zich 
dat aantrekken, omdat ze ervoor zorgden dat vrou
wen nauwelijks de gelegenheid kregen zich daarin te 
bekwamen. Met vallen en opstaan moet die achter
stand ingehaald worden, door vrouwen alle mogelijk
heid daartoe te geven . 
Maar volgens een van de stelregels van het moderne 
feminisme moeten vrouwen er trots op zijn dat ze ir
rationeel zijn en dat ze zich door hun gevoelens laten 
regeren. Emotionaliteit en intuïtie zijn als eigen
schappen verre te verkiezen boven rationaliteit en re
delijk verstand. Als een mevrouw in de krant klaagt 
over het lawaai van straaljagers boven haar woning, 
besluit ze haar klacht met: 'Wij (huis) vrouwen zullen 
nooit de mannen kunnen overtuigen van de nutteloos
heid van het ijzige rationele mannetjesgedrag'. 16 Op 
het al genoemde PSP-congres meende een afgevaar
digde, uitgenodigd om haar beschouwingen over het 
systeem van heteroseksualiteit liever op een weten
schappelijk congres te berde te brengen, dat men zich 
niet achter de wetenschap moest verschuilen die im
mers rassentheorieën en de kernbom had uitgevon
den. 
De afkeer van rationele kennis en de aanbidding voor 
vrouwelijke gevoelens komt duidelijk tot uiting in 
een interview met de feministe Irene van Lippe Bie
sterfeld, die er een hekel aan zegt te hebben om zich 
kennis te verwerven over zaken waarvoor of waarte
gen zij het de moeite vindt te vechten: 
'Hoe moeten vrouwen het dan wel doen?' 
'Ik denk dat je van je diepste gevoel uit moet gaan: ben 
je het eens of ben je het niet eens met wat er in deze 
wereld gebeurt ... En als je dan 'nee' zegt, uit ie gevoel 
néé ... dan weet je. Dan weet je vanuit je gevoel en dat 
is een veel fundamenteler en steviger 'nee' dan vanuit je 
hersens, met cijfers en computers.' 
'Daarvoor moet je dus vertrouwen hebben in je funda
mentele gevoel. Hoe krijgen vrouwen dat?' 
'Dat hebben ze.' 17 

Dat gevoelens op zich geen bron van inzicht kunnen 
zijn, maar juist een functie kunnen hebben als motief 
voor het handelen, is interviewster en geïnterviewde 
volstrekt duister. 
Onenigheid over een argument of een stellingname 
munt in discussies met feministen meestal niet uit in 
een analyse daarvan, maar in een 'dat is jouw mening, 
jouw beleving, die vim mij ziet er anders uit'. Stellin
gen worden vervolgens ingenomen, voor- en tegen
standsters die wel of niet eenzelfde beleving herken
nen. scharen zich onder de vleugels van de woord
voerdsters en de patstelling kan aJleen door een nume-
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riek overwicht doorbroken worden. Maar de meer
derheid heeft niet altijd gelijk. Discussies over en ont
wikkeling van ideeën zijn op deze manier niet moge
lijk. Standpunten blijven wat ze zijn, niemand is te 
overtuigen. 
Een geliefde parabel van Mohandas Gandhi illus
treert op eenvoudige wijze het verschil tussen gevoel 
en rede. Wanneer je je linkerhand in een schaal ijs
koud water dompelt en dan in een schaal lauw water, 
voelt het lauwe water heet. Wanneer je je andere 
hand in een schaal heet water houdt en vervolgens in 
het lauwe water, voelt datzelfde water lauw aan. De 
temperatuur van het lauwe water is steeds dezelfde; 
dat is objectief door het gebruik van een thermome
ter vast te stellen. De subjectieve waarheid over de 
temperatuur van het water wordt verteld door de 
hand die beurtelings koude of warmte ondervindt. 18 

In het gangbaar feminisme heeft deze subjectieve 
waarheid het predikaat kwalitatief en vrouwelijk ge
kregen, terwijl de objectief meetbare waarheid als ra
tioneel, kwantitatief en dus vrouwvijandig wordt af
gedaan. De baby zal er even hard om krijsen wanneer 
haar badwater te heet is, ook al is het volgens de sub
jectieve methode lauw bevonden. 

Logica en rationaliteit zijn niet mannelijk, zijn niet 
koud, zijn niet onpersoonlijk zoals in de vrouwenbe
weging vaak wordt beweerd onder het motto 'mensen 
zijn belangrijker dan logica'. 19 Gevoelens en intuïtie 
zijn volstrekt geen tegenstanders van logica en ratio
naliteit. Beide vullen elkaar aan. Logica is immers 
niets meer en niets minder dan een formeel stelsel van 
regels dat er voor zorgt dat meerdere tegengestelde 
uitspraken niet tegelijkertijd waar kunnen zijn. Ra
tionaliteit toetst ideeën op logische wijze aan bewijs
materiaal om te zien of die ideeën gehandhaafd kun
nen blijven. Niet-logisch zijn betekent: met elkaar 
onverzoenlijke uitspraken toch allen als waar be
schouwen en daardoor helemaal niets beweren. Irra
tioneel denken betekent een versterking van al be
staande vooroordelen. 
Hoewel Richards het solidariteitsgebod van het femi
nisme zonder blikken of blozen overtreedt, verliest 
zij haar betrokkenheid bij de kern van het feminisme 
geen moment. Met haar aanval op de lof van het irra
tionele in het feminisme, probeert ze te voorkomen 
dat de intenties van het feminisme op ondoordachte 
wijze in de praktijk worden gebracht, zodat het te
genovergestelde bereikt wordt van wat de bedoeling 
is. Goede bedoelingen en, in dit geval, een feminis
tisch etiket zijn geen garantie voor goede resultaten. 
Het veronachtzamen van de zogenaamde mannelijke 
logica en rationaliteit - de instrumenten waarmee 
doel en middel op elkaar kunnen worden afgestemd 
- staat daarom in feite gelijk met zelfmoord voor de 
vrouwenbeweging. 

Positieve discriminatie en androgyne cultuur 
Naast rationaliteit en de natuur van de vrouw worden 
door Richards ook de filosofische aspecten van het 
begrip rechtvaardigheid behandeld in het kader van 
het feminisme. Ze toont overtuigend aan dat tran-
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sitionele rechtvaardigheid, de periode waarin sociale 
rechtvaardigheid nog niet bereikt is, maar de strijd 
ervoor wel gevoerd wordt, nooit aanleiding mag ge
ven tot onrecht. 'Niemand in deze generatie mag scha
de of pijn lijden om mensen te bevoordelen die het mis
schien toch al beter hebben, of om toekomstige genera
ties te bevoordelen. '20 Onrecht dat vorige generaties 
vrouwen is aangedaan , wordt niet goedgemaakt door 
sommige vrouwen van de huidige generatie te be
voordelen. 
Het door Richards aangebrachte onderscheid tussen 
formele en substantiële rechtvaardigheid verduide
lijkt vervolgens de ontoelaatbaarheid van discrimina
tie op grond van sekse, afgezien van sommige vormen 
van positieve discriminatie van de vrouw onder een 
aantal stringente voorwaarden. In de gangbare femi
nistische denkwijze wordt nog veel te weinig rekening 
gehouden met de negatieve gevolgen van positieve 
discriminatie. Ellemers heeft in verband met het min
derhedenvraagstuk al vaker gewezen op zowel het ge
vaar van negatieve zelfidentificatie als op het gevaar 
dat het beeld dat anderen toch al van de te discrimine
ren groep hebben, versterkt kan worden . 21 

Na haar analyse van deze meer algemene, niet speci
fiek feministische kwesties, past Richards vervolgens 
haar manier van denken toe op feministische thema's 
als moederschap, het huisvrouw zijn, buitenshuis wer
ken, vruchtbaarheid , voorbehoedsmiddelen , het 
abortusvraagstuk, 'aandacht voor het lijf' en de vrouw 
als seksobject, waarbij ze en passant de staat van het 

, metafysisch karakter ontdoet waar deze in veel femi
nistische literatuur mee is uitgedost. 
Ze laat zien hoe het feminisme keer op keer weer een 
samenleving als onrechtvaardig moet aanvallen die 
vrouwen dwingt te kiezen tussen het krijgen en ver
zorgen van kinderen en het ontwikkelen van de eigen 
bekwaamheden. Ze toont aan hoe traditioneel en 
weinig radicaal de feministische eisen naar gratis 
crèches , moederschapsverlof, huisvrouwenloon en
zovoorts zijn . 22 Radicale veranderingen in de positie 
van de vrouwen in de inrichting van de samenleving 
komen daardoor niet tot stand . Het feministisch den
ken zal nog veel verder moeten rijpen voordat vrou
wen en mannen gelijkelijk verantwoordelijk zijn 
voor hun respectievelijke moeder- en vaderrol. 

In een televisie-uitzending van het Humanistisch 
Verbond verkondigden kort geleden een feministi
sche lesbienne en een feministische prostituée dat het 
enige verschil in seksualiteit tussen een 'gewone' 
vrouwen een hoer een kwantitatief verschil zou zijn. 
Het blijkt dan een verademing om Richards bespre
king over aantrekkingskracht en de relatie tussen 
man en vrouw te lezen . Haar pleidooi om niet alle cul
turele verschillen tussen vrouwen man weg te vagen 
tot alleen 'het kleine verschil' van Alice Schwarzer is 
overgebleven, en de door feministen aanbevolen an
drogyne cultuur allesoverheersend is geworden, is 
een pleidooi om relaties tussen mensen prettig en 
leefbaar te houden en van tijd tot tijd spannend . Cul
turele verschillen tussen de seksen die de vrouw de
graderen, zijn gevaarlijk en moeten bestreden wor-

18 

den . Ze moeten niet op een hoop gegooid worden 
met culturele verschillen die onschuldig van aard zijn . 
'De meeste mensen houden van culturele verschillen. 
Ze vinden er niets aan om bijvoorbeeld naar India of 
Zuid-Amerika te gaan en daar te zien hoe mensen pre
cies hetzelfde gekleed gaan en praten, of om dezelfde 
architectuur te zien. Bovendien is niet alleen het ver
schil aantrekkelijk, maar ook het geworteld zijn van 
dat verschil in een traditie. Het hele onderwerp is zowel 
onontgonnen als fascinerend, maar het belangrijkste is 
momenteel de eenvoudige constatering dat mensen op 
eenzelfde wijze genieten van tradities die verbonden 
zijn met sekse-verschillen. Feministes zijn verplicht 
om alle culturele verschillen te bestrijden die vrouwen 
feitelijk degraderen, maar het in het wilde weg streven 
naar een androgyne cultuur betekent het verdwijnen 
van onschuldige culturele verschillen en daarmee ver
dwijnt de bron van veel genoegens voor veel men
sen. '23 

Vrijheid en onderdrukking 
Het begrip vrijheid , tot dusver onbesproken , ver
dient bijzondere aandacht wanneer het om de basis
ideeën van het feminisme gaat. Bovenaan de verlang
lijst van het gangbare feminisme staat immers het 
woord vrijheid. De Angelsaksische vrouwenbewe
ging gebruikt het zelfs als naamgeving, 'Women 's Li
beration Movement' , en ook in Nederland zijn ter
men als 'vrije ' of 'bevrijde' vrouwen geen onbeken
den. Toch wekken vele feministen vaak niet de in
druk grote voorstandsters van vrijheid te zijn . Niet al
leen gezien de eisen van censuur die zij stellen , maar 
vooral omdat onder een 'bevrijde' vrouw niet iemand 
wordt verstaan die uit meerdere mogelijkheden haar 
eigen keuze maakt, maar iemand die daaruit steeds 
weer dezelfde combinatie kiest. 
Feministen noemen zich bevrijders van de vrouw , 
maar ze zetten zich er lang niet altijd voor in de keu
zemogelijkheden voor de vrouwen die ze willen be
vrijden zo groot mogelijk te maken. Daar hebben ze 
ook argumenten voor. Vrouwen zouden niet in staat 
zijn vrij te kiezen omdat ze door de eeuwenlange 
mannenoverheersing geconditioneerd zouden zijn. 
De normen en waarden van de mannenmaatschappij , 
en dus ook het idee van het inferieur zijn van de 
vrouw, zouden een deel van henzelf zijn geworden. 
Richards wijst er terecht op dat in deze opvatting vrij
heid kennelijk niet betekent vrij zijn om te kiezen uit 
zoveel mogelijke alternatieven , maar vrij zijn van 
maatschappelijke normen en waarden . De innerlijke 
geestesgesteldheid die daar het resultaat van zou zijn , 
zou er dan automatisch voor zorgen dat de juiste keu
zen gemaakt worden. 'Voorwaarde voor de ont
plooiing van een geniale kunstenaar, het zich volledig 
losmaken van de maatschappelijke normen en rolpa
tronen , is in onze maatschappij een vrouw niet toege
staan', luidde een van de voorgestelde discussiestel
lingen voor een schrijfstersforum in Rotterdam, 
waarvan Rubenstein en Burnies al de onzin aantoon
den. 24 Niemand kan zich volledig losmaken van nor
men en rolpatronen. Het resultaat zou Het Wolven
jong van Trutfaut zijn . 
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Maar feministen die vinden dat zij hun 'ware zelf 
hebben bevrijd uit de dodelijke omhelzing van man 
en maatschappij , menen dat zij op grond daarvan be
ter in staat zijn te beoordelen wat juist en niet juist is 
voor vrouwen die naar hun idee zover niet gekomen 
zijn , of zo volledig gevangen zitten in het normenstel
sel dat zi j de door mannen opgelegde rol volledig heb
ben aangenomen . De begrippen conditioneren , deter
mineren en socialiseren worden op deze manier in de 
vrouwenbeweging op ontoelaatbare wijze door elkaar 
gehaald , waardoor het feminisme in een doodlopende 
straat terechtkomt. Zodra immers in vrouwenpraat
groepen een specifiek probleem door meerdere vrou
wen herkend wordt, kan geconcludeerd worden dat 
het probleem dus niet persoonlijk van aard is, maar dat 
de maatschappij, het systeem, de structuur er de 
schuld van is. De volgende stap bestaat dan uit het 
bewustmaken , het bevrijden volgens de voorschriften 
van het feminisme, waarbij het ene waardensysteem 
door een ander vervangen wordt. 'Niemand heeft het 
recht mij te dwingen op zijn manier gelukkig te zijn. Het 
ergste despotisme is paternalisme', zei Kant al. Hetzelf
de geldt voor welke vorm van maternalisme dan ook. 

In hoeverre mensen zich kunnen ontwikkelen , hangt 
af van hun aanleg, hun sociale omgeving en het nor
men- en waarden patroon dat zij zich eigen hebben 
gemaakt. De sociale omgeving, de institutionele in
richting van de samenleving, zal nog heel wat veran
deringen moeten doormaken voordat keuzemoge
lijkheden en gedragsalternatieven voor vrouwen 
even talrijk en vanzelfsprekend zijn als voor mannen. 
Het niet-dogmatisch en flexibel proberen van allerlei 
mogelijke oplossingen en experimenten is hier een 
eerste opgave voor een feministische beweging en 
voor feministisch onderzoek . Mannen en vrouwen in 
onze samenleving staan nog steeds bloot aan sekse
gebonden verschillen in socialisering en sociale beïn
vloeding. Het uit een voorbije maatschappijvorm 
overgeleverde normenstelsel dat vrouwen voor
schrijft hoe ze zich behoren te gedragen , wat ze horen 
te bereiken en op welke manier, is vaak zo verinner
lijkt dat schending van de norm , naast maatschappe
lijke afkeuring in allerlei gradaties, in veel gevallen 
grote innerlijke onzekerheid teweeg brengt. Het is 
een van de moeilijkste en een van de meest interes
sante problemen waarvoor het feminisme zich gesteld 
ziet. 
Tot nu toe hebben feministische onderzoeksters wei
nig meer gedaan dan constateren dat het probleem 
bestaat. Dowling spreekt over het' Assepoestercom
plex' en doelt daarmee op de wens naar afhankelijk
heid bij de vrouw in de vroege jeugd door vader of 
moeder ingeprene5, Rubin meent dat traditionele 
rolpatronen in stand worden gehouden omdat vrou
wen voor de kleine kinderen zorgen , Saharso en Wes
terbeek beschrijven het diffuse levensperspectief van 
vrouwelijke studenten die niet weten te kiezen tussen 
een beroepscarrière of een toekomst als echtgenote 
en moeder. 26 Bij allen worden vrouwen als een ho
mogene groep opgevat alsof differentiaties in milieu , 
gezinssituatie en socialisatie bij vrouwen niet bestaan 

en geen verstrekkende gevolgen hebben. Bij allen 
gaat het om de eisen van de zogenaamde vrouwelijk
heid die onverzoenbaar worden geacht met het ont
wikkelen van de eigen mogelijkheden als individu. 
Richards ' voorstel om tradities en normen te onder
zoeken op hun feministische waarde - welke moeten 
met hand en tand bestreden worden omdat ze de 
vrouw discrimineren en welke zijn onschadelijk en 
versieren het leven alleen maar - zou de aanzet kun
nen geven tot zinnig sociaal-wetenschappelijk onder
zoek dat tot meer concrete uitspraken komt dan wat 
tot dusver vrouwenstudies worden genoemd. 

Rechtvaardige verdeling 
Minister Deetman schijnt in deze tijd van grote bezui
nigingen op wetenschappelijk onderwijs en onder
zoek niet onwelwillend te staan tegenover het advies 
van de Voorlopige Begeleidingsgroep voor Emanci
patieonderzoek om een apart fonds van bijna drie 
miljoen te reserveren voor emancipatieonderzoek en 
voor de beoordeling daarvan ook mildere criteria te 
hanteren dan voor andersoortig wetenschappelijk 
onderzoek.27 De genoemde begeleidingsgroep advi
seert de minister ook over aandachtsvelden en onder
zoeksthema's. Zij doet dat niet op wetenschappelijk
inhoudelijke gronden , maar op grond van een enquê
te onder mensen uit het veld en onderzoeksters. Het 
verbaast daarom niet dat (alwee~) 'de betekenis van 
het vrouwenlichaam' een zwaar gesubsidieerd onder
zoeksthema zal worden. 
Wanneer deze beslissing inderdaad genomen wordt, 
valt zij te betreuren . Positieve discriminatie van dit 
soort onderzoek kan tot het omgekeerde leiden van 
wat de bedoeling is. Wanneer op zo'n minzame ma
nier onderzoek goedgekeurd moet worden, is dat on
derzoek immers duidelijk nog niet de kinderschoe
nen en kinderziektes ontgroeid , en zal het dienover
eenkomstig worden ontvangen en beoordeeld. Zo
lang bovendien feministisch onderzoek en ideologi
sche vooroordelen gelijk op lijken te gaan, en sterker 
nog van ministeriële zijde gelegitimeerd worden, zal 
het feminisme als politieke theorie niets betekenen. 
Het is de verdienste van Richards dat zij de basis 
heeft gelegd voor een volwassen feministische theorie 
die geen dogma's behoeft. Door afbakening van het 
terrein , waar houdt het feminisme zich mee bezig en 
wat heeft niets met feminisme te maken , laat zij zien 
dat veel van wat voor feministisch onderzoek door
gaat , in feite niets met feminisme te maken zou moe
ten hebben . Het gaat niet om natuurlijke gelijkheid 
tussen man en vrouw, het gaat niet om de geestelijke 
en lichamelijke aspecten van het verschijnsel vrouw, 
het gaat niet om de bevoordeling van een bepaalde 
groep. 
Feminisme zonder dogma's heeft als ideaal een recht
vaardiger samenleving voor iedereen. Feministisch 
onderzoek kan daaraan bijdragen door onrecht geba
seerd op geslacht, systematisch en onbevooroordeeld 
te onderzoeken en te beschrijven. Op grond daarvan 
en op eenzelfde open wijze moet geëxperimenteerd 
worden met verschillende mogelijkheden om de pro
blemen van het samenleven , tussen mannen en vrou-
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wen, tussen ouders en kinderen, zo rechtvaardig mo
gelijk op te lossen zonder de kwaliteit van de relaties 
tussen mensen aan te tasten. 

Noten 

1. Het negeren van de grens tussen het persoonlijke en 
het politieke, van de grens tussen het privé-leven en dat 
van het openbare leven , kan er evenzeer toe leiden dat 
elke vorm van individuele vrijheid onmogelijk wordt. 

2. Vele niet-gepubliceerde doctoraal-werkstukken van 
studentes uit de sociale wetenschappen hanteren deze 
methode. Zie voorts : Sawitri Saharso en Jette Wester
beek. 'De precaire balans, Vrouwelijke studenten 
over studeren, achterraken en uitvallen', in: Tijdschrift 
voor Vrouwenstudies nr. 13, Jaargang 4, nr. 1, 1983. 

3. Zie een interview met het PSP-Tweede Kamerlid An
drée van Es in de Volkskrant, 26-3-83. 

4. De sociale wetenschappen schonken lange tijd geen 
aandacht aan relaties tussen seksen omdat verwacht 
werd dat traditionele loyaliteiten aan familie, ethnische 
groep, sekse, religie enz. zouden vervagen en verdron
gen zouden worden door de instrumentele en onper
soonlijke relaties van de vrije markt economie . 

5. Frank Parkin, 'Social Stratification,' in Tom Botto
more/Robert Nisbet (ed.), A History of Sociological 
Analysis, Heinemann, London, 1979, p. 621. 

6. Shalamit Firestone, The dialectic of sex, Paladin, Lon
don 1972, p. 13. 

7. Zie Josine Blok, Enkele historische aantekeningen bij 
'Gebruik en Misbruik van de antropologie' in: Jaarboek 
voor Vrouwengeschiedenis, 3. 

8. Vergelijk Chris Middleton, 'Sexual Inequality and 
Stratification theory', in: Frank Parkin ed., The social 
Analysis of Class Structure, London, 1974. 

9. Vrij 'Nederland, 14 april 1983. 
10. Isaiah Berlin, 'Two concepts of liberty', in: Isaiah 

Berlin, Four essays on Liberty, Oxford University Press, 
1982, p. 119. 

11. Berlin, op. cit., p. 125. 
12. Anja MeuJenbelt, Wat is Feminisme, Feministiese 

Uitgeverij Sara, Amsterdam, 1981. 
13. Vrij Nederland, 22 mei 1982. 
14. Janet Radcliffe Richards, The sceptical feminist, A 

philosophical Enquiry, Pelican Books, 1982, p. 64. 
15. Zie o.a. Saskia Poldervaart e.a., Vrouwenstudies, een 

inleiding, Sun, Nijmegen, 1983, waarin vrouwenstudies 
die de vrouw een plaats willen geven gelijk aan die van 
de man als slecht en minder radicaal worden beoordeeld 
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dan vrouwenstudies die tot doel hebben de patriarchale 
structuren te wijzigen. Beide soorten studies nemen ove
rigens als vanzelfsprekend aan dat kennis , verandering 
betekent. 

16. Ingezonden stukken rubriek van de Volkskrant, 3 mei 
1983. 

17. Elseviers Magazine, 25 december 1982. 
18. Naar: Larry CollinslDominique LaPierre, Freedom at 

Midnighl, Avon Books, New York, 1976, p. 109. 
19. Het postulaat van de waardevrijheid en objectiviteit 

in de wetenschap wordt vanuit feministische hoek gelijk
gesteld met neutraliteit en onverschilligheid en vervan
gen door bewuste partijdigheid . Zie o.a. de door Maria 
Mies geformuleerde postulaten voor feministisch aetie
onderzoek in: Nel Zuiderna , 'Aktie-onderzoek en femi
nistische methodologie' in: Wetenschap en Sameleving, 
1980, nr. 9. 

20. Riehards , op . eit. , p. 148. 
21. Zie o.a.: J. E. Ellemers, 'Ethnische verscheidenheid 

en cultureel pluralisme in de Verenigde Staten en West
Europa' in: De Gids, jrg. 144, nr. 9-10, 1981. J. E. EI1e
mers , 'Een andere visie op etbnische minderheden no
dig: Lord Scarman haalt oude koeien uit de sloot', in: 
Internationale Spectator, jrg. 36, nr. 8, 1982. J . E. Elle
mers, 'Minderheden en beleid in Nederland: Molukkers 
en enkele andere categorieën allochtonen in vergelij
kend perspectief in: Transaktie, jrg. 7 nr. 1, 1978. 

22. Het feministisch denken over de relatie moeder-kind 
blijft veelal beperkt tot de kleine kinderen. Johanna 
Fortuin wijst er terecht op dat vooral dertien- tot acht
tienjarige kinderen specifieke aandacht vragen die niet 
door oppas of andere opvangmogelijkheden gegeven 
kan worden . Zie : Johanna Fortuin , 'Dutch Women, In
creasing Self-deterrnination' in : The Welfare State in 
Europe, IDPAO-seminar, The Hague, June 13-15, 
1983. 

23. Richards, op. cit. , p. 187. 
24. De gebeurtenis wordt beschreven in: Renate Rubin

stein, Hedendaags feminisme, Meulenhoff, Amsterdam, 
1979, p. 35. 

25. Colette Dowling, Het Assepoester Complex, de ver
borgen angst van vrouwen voor onafhankelijkheid, Bert 
Bakker , Amsterdam 1982. Hoewel dit boek veel gelezen 
en geciteerd wordt door feministische groeperingen , 
meent Hanneke Groenteman in de Volkskranlvan 9 juli 
1983 hier een vrouwvijandige studie aan te treffen . 

26. Lilian B. Rubin , Intieme Vreemden, Ambo 1983, Sa
harso/Westerbeek , op. cit. 

27. Volgens een bericht in de Universiteitskrant Gronin
gen, 12e jrg. nr. 33, 1983. 
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BVD en rechtsstaat 

Op 24 maart 1982, zeven jaar nadat daarom door de 
Tweede Kamer was gevraagd in een motie-Roethof, 
diende de regering een wetsontwerp in over de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten. l In januari 1983 werd 
het Voorlopig Verslag vastgesteld. Het wetsontwerp 
regelt de taak, organisatie en werkwijze van de Bin
nenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de Marine In
lichtingendienst, de Landmacht Inlkhtingendienst, 
de Luchtmacht Inlichtingendienst en de Inlichtingen
dienst Buitenland. Deze diensten zijn thans geregeld 
bij Koninklijk Besluit van 1972. 2 Het wetsontwerp 
vertoont grote gelijkenis met dit Koninklijk Besluit. 
In dit artikel, dat voornamelijk over de BVD handelt, 
zal ik in het bijzonder aandacht besteden aan die as
pecten van de BVD die niet of onvoldoende in het 
wetsontwerp zijn geregeld, maar uit een oogpunt van 
democratische controle van belang zijn. 
Sinds de achttiende eeuw hebben in ons land lokale 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten geopereerd. Een 
Centrale Inlichtingendienst (CID) werd op 19 juli 
1940 door Koningin Wilhelmina in het leven geroe
pen. Voor de plaatselijke politie bleef echter ook een 
taak op dit terrein weggelegd, vaak in samenwerking 
met de CID. Na de oorlog werd deze dienst vervan
gen door het Bureau Nationale Veiligheid, dat in 
1947 plaatsmaakte voor de Centrale Veiligheids
dienst. Tenslotte werd op 8 augustus 1949 bij geheim 
Koninklijk Besluit de BVD opgericht. Om te voorko
men , dat de BVD zich zou kunnen ontwikkelen tot 
een Gestapo-achtig apparaat werd bepaald dat hij 
zijn taak in gebondenheid aan de wet zou moeten ver
richten en dat zijn ambtenaren geen opsporingsbe
voegdheid zouden hebben. 
In naam ontwikkelde de dienst zich sinds 1940 van in
lichtingendienst tot veiligheidsdienst. Volgens de 
taakomschrijving is hij echter zowel het een als het 
ander. In dit artikel komt allereerst de inlichtingen
taak van de BVD aan de orde. Daarna volgt de bevei
ligingstaak en tenslotte de democratische controle van 
de dienst. 

BVD als inlichtingendienst 
In het wetsontwerp wordt de inlichtingentaak als 
volgt omschreven: 'het verzamelen van gegevens om
trent organisaties en personen welke door de doelen 
die zij nastreven, dan wel door hun activiteiten aanlei
ding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een ge
vaar vormen voor het voortbestaan van de democrati
sche rechtsorde, dan wel voor de veiligheid of voor an
dere gewichtige belangen van de staat'. Deze omschrij
ving maakt duidelijk, dat de BVD niet zelf mag spio
neren. Dit in tegenstelling tot de vier andere inlichtin
gen- en veiligheidsdiensten. De taakomschrijving is 

overigens voor verschillende interpretaties vatbaar. 
Zo kan er verschil van opvatting bestaan over wat 
men onder een anti-democratische groepering moet 
verstaan. In 1970 omschreef de minister dit nog door 
de opsomming 'communistische, trotskistische of 
anarchistische organisaties en groeperingen en vereni
gingen die fascistische of nationaal-socialistische 
denkbeelden aanhangen'. 3 In de Memorie van Toe
lichting (MvT) op het wetsontwerp zegt de regering, 
dat de inlichtingentaak vooral betrekking heeft op sa
botage-, spionage- en andere subversieve handelin
gen. Men kan deze aanduidingen op zeer uiteenlo
pende wijzen invullen, zoals de huidige praktijk reeds 
bewijst. 4 Sinds jaar en dag vormen leden van de CPN 
een bijzonder onderzoeksobject van de BVD. De 
laatste jaren vraagt het terrorisme veel aandacht. 
De BVD werkt nauw samen met de Politieke Inlich
tingendienst (PID) van de plaatselijke politie. Krach
tens het Koninklijk Besluit van 1972 wijst de burge
meester in overeenstemming met de minister van 
Binnenlandse Zaken politieambtenaren aan die 'in 
nauw en voortdurend overleg' met het hoofd van de 
BVD werkzaamheden voor deze dienst dienen te ver
richten. Het wetsontwerp brengt daarin verandering. 
Voortaan wijst de korpschef in overeenstemming met 
het hoofd van de BVD ondergeschikten aan die werk
zaamheden voor de BVD dienen te verrichten 'over
eenkomstig de aanwijzingen' van het BVD-hoofd. In 
een brief aan de Tweede Kamer heeft de kring van 
hoofdcommissarissen hiertegen geprotesteerd. Dat 
protest is terecht. Er wordt hier niet alleen een be
langrijke verandering voorgesteld in de verhouding 
tussen BVD en politie, maar ook wordt zo de positie 
van het lokaal burgerlijk bestuur aangetast. Het is 
daarom opvallend, dat de burgemeesters, die hierin 
ook belanghebbende zijn, nog niets van zich hebben 
laten horen . 

Er is echter een nog fundamenteler probleem te sig
naleren. Volgens het wetsontwerp behouden poli
tieambtenaren die voor de BVD werken hun opspo
ringsbevoegdheid. Zij mogen deze bevoegdheid ech
ter niet gebruiken bij hun inlichtingenwerk. Het is 
niet denkbeeldig dat op die manier de bepaling, dat 
de BVD geen opsporingsbevoegdheden bezit, in de 
praktijk zal worden uitgehold. Hoewel de Kamer
fracties, blijkens het Voorlopig Verslag, veel moeite 
hadden met deze combinatie van functies, hebben zij 
zich in meerderheid aangesloten bij de stelling van de 
regering dat ' het alternatief, een aanmerkelijke uitbrei
ding van de effectieven van de dienst weinig aantrekke
lijk en minder doelmatig is'. In 1975 verwierp de Ka
mer nog een motie-Van der Lek die vroeg 'te onder-
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zoeken hoe aan deze ongewenste vermenging van 
functies een einde kan worden gemaakt. ' 5 

Er ontstaat hier gemakkelijk een schemertoestand 
waarin bevoegdheden en verantwoordelijkheden in 
elkaar overlopen. Hoewel het aannemelijk is, dat dit 
zelden tot problemen leidt, zal men in een wet op de 
BVD de eisen van de democratische rechtsstaat 
zwaarder moeten laten wegen dan de eis van doelma
tigheid. Ook in de Bondsrepubliek heeft men een 
duidelijke scheiding aangebracht tussen de politie en 
de 'Verfassungsschutz'. In het Verfassungsschutzge
setz wordt bepaald: Het Bundesamtfür Verfassungs
schutz heeft geen opsporings- of controlebevoegdhe
den ( ... ). Het mag zich niet bij een onderdeel van het 
politieapparaat aansluiten' . 7 

De BVD verkrijgt naar schatting tachtig procent van 
zijn informatie uit de zogenaamde open bronnen. 
Het problematische deel van de werkzaamheden in 
het kader van de inlichtingentaak zit in de twintig pro
cent op heimelijke wijze verkregen inlichtingen. 
Daarvoor moet de BVD, wil deze activiteit enige zin 
hebben, op uitermate indringende en systematische 
manier werken, teneinde vast te kunnen stellen dat 
het om een spion, saboteur, terrorist en dergelijke 
handelt. Men dringt daarbij vaak diep in de persoon
lijke levenssfeer binnen met zeer uiteenlopende me
thoden. Deze methoden zijn , vooral onder invloed 
van de technische ontwikkeling, voortdurend in be
weging en daarom moeilijk in een wetstekst te 'van
gen' . Dit schept nogal wat ruimte voor de BVD, het
geen op gespannen voet staat met een fundamentele 
eis van de rechtsstaat, namelijk dat staatsorganen 
slechts macht hebben die wordt uitgeoefend naar een 
vast stel regels en voor bepaalde doeleinden. Dit pro
bleem is moeilijk oplosbaar. Toen in 1972 het Verfas
sungsschutzgesetz werd gewijzigd , waardoor het 
Bundesamt fur Verfassungsschutz (BfV) de bevoegd
heid kreeg zich te bedienen van 'nachrichtendienstli
che' middelen8, slaagde men er niet in dit begrip te 
specificeren. Het SPD-lid van de Bondsdag, Liedtke, 
merkte enige jaren later op: 'We hebben het daarom 
aan de betreffende minister moeten overlaten, er op toe 
te zien dat het gebruik van deze technische middelen 
ophoudt waar de grondrechten van de burger begin
nen'.9 
Het vergaren van inlichtingen door het afluisteren 
van gesprekken met een technisch hulpmiddel is wel 
wettelijk geregeld. Het Wetboek van Strafrecht be
paalt, dat de BVD daarvoor een bijzondere last van 
drie ministers nodig heeft. Wanneer het om het af
luisteren van telefoongesprekken gaat heeft men 
zelfs de handtekening van vier ministers nodig. 10 

Wat zegt het wetsontwerp hier nu over? 
De BVD mag zich voor het verkrijgen van gegevens 
tot iedereen wenden die relevante gegevens kan ver
strekken. Bovendien kan de dienst zich wenden tot 
de houder van een verzameling van persoonsgege
vens. Wanneer het gaat om het verkrijgen van per
soonsgegevens in het kader van een veiligheidsonder
zoek is dat zonder meer toegestaan , zo stelt het wets
ontwerp. In andere gevallen is een machtiging van de 
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ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie vereist . 
De BVD registreert ook zelf persoonsgegevens. De 
minister van Binnenlandse Zaken stelt , volgens het 
wetsontwerp , samen met de minister van Justitie re
gels vast over het beheer van deze gegevens. De BVD 
mag deze gegevens aan derden verstrekken 'voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn 
in deze wet omschreven taak'. Deze bepalingen in het 
wetsontwerp wijken sterk af van de systematiek van 
het wetsontwerp Persoonsregistraties , dat sinds eind 
1981 bij de Tweede Kamer ligt. De regering beroept 
zich hierbij op het rapport van de commissie-Koop
mans. Daarin wordt opgemerkt, dat een inzagerecht 
en openbaarheid van de reglementen zich moeilijk 
verdragen met de aard van de BVD en zijn functione
ren zou schaden. Dat neemt niet weg, dat de PvdA en 
het CDA in het Voorlopig Verslag terecht opmerken 
dat deze bepalingen in het wetsontwerp nogal mager 
zijn uitgevallen . 
De BVD is voor het verkrijgen van informatie in hoge 
mate afhankelijk van de medewerking van derden . 
Het is dan ook logisch dat het wetsontwerp aan het 
hoofd van de BVD de zorg opdraagt voor de geheim
houding van gegevens en van de bronnen waaruit zij 
afkomstig zijn en voor de veiligheid van personen met 
wier medewerking die gegevens worden verzameld. 
Ambtenaren en gewezen ambtenaren van de BVD 
zijn verplicht tot geheimhouding. Dit geldt volgens 
de Memorie van Toelichting niet ten aanzien van de 
minister. Het geldt in beginsel wel ten aanzien van de 
rechter. Medewerkers van de BVD kunnen zich be
roepen op het verschoningsrecht. Alleen door een ge
zamenlijk besluit de van de ministers van Binnen
landse Zaken en Justitie kan deze geheimhoudings
plicht worden doorbroken. In zijn proefschrift over 
het verschoningsrecht merkt Verburg op, dat hier een 
belangrijke taak voor de rechter ligt : 'Door zijn onaf
hankelijkheid van de administratie kan hij een waar
borg zijn tegen mogelijke overschrijding van de grens, 
waarbij de dienstbaarheid aan het belang van de staat 
niet langer de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer 
van haar burgers kan rechtvaardigen. De rechter kan 
er het zijne toe bijdragen, dat niet onder het mom van 
bescherming van de democratische rechtsorde of de 
veiligheid van de staat personen de dupe worden van 
een ambtelijke activiteit, waarvan de noodzaak of 
wenselijkheid een hoogst twijfelachtige is vanuit hetge
zichtspunt van de taak waar deze diensten eigenlijk 
voor staan'. 11 

Als belangrijke overweging geldt bij Verburg , dat de 
politieke controle op de BVD vaak globaal zal zijn en 
sterk bepaald door politieke uitgangspunten . Naar 
mijn mening is een rechterlijke controle op de BVD 
echter moeilijk te rijmen met een adequate geheim
houding van bronnen door de BVD. Een versterking 
van de parlementaire controle ligt hier veel meer voor 
de hand. 

BVD als veiligheidsdienst 
De beveiligingstaak van de BVD wordt in het wets
ontwerp als volgt omschreven: 'het bevorderen van 
maatregelen ter beveiliging van gegevens waarvan de 
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geheimhouding door het belang van de staat wordt ge
boden en van die onderdelen van de overheidsdienst en 
van het bedrijfsleven, welke naar het oordeel van de 
terzake verantwoordelijke ministers van vitaal belang 
zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk 
leven. ' 
Uit de taakomschrijving blijkt , dat de werkzaamhe
den van de BVD zich ook tot het bedrijfsleven uit
strekken . Het gaat hierbij om door de ministers aan
gewezen bedrijven in de sectoren energievoorzie
ning, telecommunicatie en transport. De beveiliging 
bestaat uit twee categorieën. In de eerste plaats de 
materiële beveiliging. Daaronder wordt verstaan het 
bevorderen van adequate beveiligingssystemen bij 
overheid en bedrijfsleven. In de tweede plaats de per
sonele beveiliging. Hieronder moeten met name de 
zogenaamde veiligheidsonderzoeken worden ver
staan die de BVD verricht ten aanzien van personen 
die solliciteren naar een vertrouwensfunctie. De acti
viteiten van de BVD op dit terrein worden thans gere
geld in twee ministeriële beschikkingen . 12 Ten on
rechte heeft de regering verzuimd deze materie in het 
wetsontwerp te regelen. De PvdA-fractie noemt dit 
strijdig met de motie-Roethof. 
Volgens de genoemde beschikkingen verricht de 
BVD op verzoek van het tot aanstelling of indienstne
ming bevoegde gezag een veiligheidsonderzoek met 
betrekking tot een sollicitant naar een vertrouwens
functie . Dit onderzoek vindt pas plaats wanneer het 
verifiëren van door de sollicitant verstrekte gegevens 
en het inwinnen van inlichtingen over zijn of haar ju
stitiële antecedenten geen negatieve resultaten heb
ben opgeleverd. De sollicitant wordt ervan op de 
hoogte gesteld dat een veiligheidsonderzoek wordt 
ingesteld. Meestal verneemt hij eerst dan dat het om 
een vertrouwensfunctie gaat . In 1975 pleitte ik ervoor 
dat de lijst met vertrouwensfuncties bekendgemaakt 
wordt . 13 De minister is tot nog toe tot zo 'n bekend
making niet bereid geweest. Toch valt niet in te zien, 
waarom een sollicitant niet reeds in de advertentie 
mag lezen dat het om een vertrouwensfunctie gaat . 
Hij weet dan alvast, dat hij later een veiligheidson
derzoek zal moeten doorlopen waarin diep wordt in
gegrepen in de persoonlijke levenssfeer. 
In het kader van een veiligheidsonderzoek kunnen de 
procureurs-generaal bij de gerechtshoven aan de 
BVD inlichtingen verstrekken uit de algemene docu
mentatieregisters. 14 In het veiligheidsonderzoek 
wordt onder andere gelet op gegevens over deelne
ming of steunverlening aan staatsgevaarlijke activi
teiten en over het lidmaatschap van of steunverlening 
aan anti-democratische organisaties. Het onderzoek 
eindigt met een BVD-rapport. Wanneer de sollicitant 
op grond daarvan wordt afgewezen door het bevoeg
de gezag wordt hem dat schriftelijk medegedeeld. Hij 
kan dan een bezwaarschrift indienen bij de advies
commissie inzake de veiligheidsonderzoeken (com
missie-Van der Hoeven). Deze brengt een niet-bin
dend advies uit. In 1975 waren 68 415 functies bij de 
rijksoverheid vertrouwensfuncties. Dat was 30,9 pro
cent van de sterkte. 15 In 1977 was dit aantal gestegen 
tot 70 938, of 31 ,3 procent. Sinds enige jaren geleden 

een commissie-herwaardering vertrouwensfuncties 
aan de slag ging is het aantal gedaald tot 52 301 , of 
21,4 procent. Men kan wel stellen dat er op dit terrein 
wildgroei is ontstaan. 16 

Uit het verslag van de vaste commissie voor de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten blijkt, dat het verzet 
van de departementen tegen dit herwaarderingspro
ces groot is , reden waarom inmiddels een permanen
te commissie-vertrouwensfuncties is ingesteld . De 
beschikkingen waarop deze antecedentenonderzoe
ken berusten hebben uitsluitend betrekking op de 
rijksoverheid . Ook bij de lagere overheden en het be
drijfsleven zijn er echter vertrouwensfuncties . De an
tecedentenonderzoeken zijn daar niet geregeld. 
Daarom herhaal ik mijn voorstel uit 1975: regel deze 
hele materie wettelijk , breng de lagere overheden en 
het bedrijfsleven eveneens onder deze wet en maak 
de lijst van vertrouwensfuncties bekend . I? 

BVD en democratische controle 
Een beschouwing over de democratische controle op 
de BVD dient zich te richten op het spannjngsveld dat 
bestaat tussen de beginselen van de democratische 
rechtsstaat en de eisen van een doelmatig functione
ren van de dienst. Volledige openheid en doorzichtig
heid van de BVD is strijdig met dat laatste . Hoe maak 
je de BVD mogelijk zonder de rechtsstaat onmoge
lijk te maken , is de vraag die hier beantwoord moet 
worden . 
Zoals eerder is betoogd, zal regelgeving voor de BVD 
nooit geheel kunnen voldoen aan de algemene eis van 
de rechtsstaat: geen macht zonder duidelijk omschre
ven bevoegdheid. De bevoegdheden zullen altijd glo
baal omschreven worden. Dit kan slechts aanvaard
baar worden gemaakt door een goede vorm van con
trole. Een medewerker van de Bondsdag schrijft 
hierover: 'als het functioneren van de diensten met 
zich meebrengt dat een precies omschreven bevoegd
heid tot ingrijpen zeer schadelijk zou zijn, moet dat ge
brek aan precisie door extra parlementaire controle ge
compenseerd worden. Het ontbreken van controle 
doet de rechter en de openbaarheid maakt dat des te 
noodzakelijker. ' 18 Hij noemt dit de substitutie van de 
ene eis van de rechtsstaat door een adequate andere. 
Op basis van deze gedachten gang is een vorm van de
mocratische controle op de BVD te ontwikkelen die 
- hoewel anders dan die op andere overheidsdien
sten - uit het oogpunt van de democratische rechts
staat niet minder hoeft te zijn . 
Thans vindt de controle op de BVD plaats door de 
minister , de Staten-Generaal , de vaste commissie 
voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de com
missie-Van der Hoeven en de nationale ombudsman. 
Het wetsontwerp stelt voor de nationale ombudsman 
in deze zaken onbevoegd te verklaren en daarvoor in 
de plaats een klachten.commissie in te stellen bestaan
de uit leden van de Hoge Raad en de Raad van State. 
De nationale ombudsman heeft hiertegen in een brief 
aan de Tweede Kamer geprotesteerd . De Kamerfrac
ties lijken hem daarin te steunen. De parlementaire 
controle geschiedt nu grotendeels via de vaste com
missie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
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Deze bijzondere commissie werd in 1952 ingesteld en 
bestaat uit de fractievoorzitters van de grootste par
tijen. De leden van deze commissie hebben een ge
heimhoudingsplicht, ook voor hun fractiegenoten. 
Formeel laat deze commissie alle andere parlemen
taire mogelijkheden, zoals vragenrecht, enquête
recht en recht van interpellatie onverlet. Materieel 
blijkt de minister echter alleen in de beslotenheid van 
de vaste commissie bereid opening van zaken te ge
ven. 
De vaste commissie voldoet naar mijn mening in zijn 
huidige samenstelling en werkwijze geenszins. Zij be
staat uit de parlementsleden met de volste agenda en 
is nauwelijks bewerktuigd. Van een systematische 
controle kan daardoor geen sprake zijn. Zo blijkt uit 
het laatst verschenen verslag van de commissie, dat 
zij in een periode van bijna twee jaar slechts zeven 
maal bijeen is geweest. Daarbij stonden vrijwel uit
sluitend incidenten die in de media aan de orde waren 
geweest of klachten van burgers op de agenda. Ken
nelijk is de commissie voor zijn controlerende taak 
aangewezen op de onthulling van activiteiten van de 
BVD door de media of individuele burgers. 
Men moet dan ook concluderen dat, waar op het ter
rein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een 
verhoogde parlementaire controle noodzakelijk is, 
de praktijk het tegenovergestelde laat zien. De instel
ling van een klachtencommissie van leden van de 
rechterlijke macht kan op geen enkele wijze in die 
leemte voorzien. Het parlement, dat in de regelge
ving voor de BVD bewust terughoudendheid in acht 
neemt met het oog op de doelmatigheid van de 
dienst, moet zelf op duidelijke wijze als controlerend 
orgaan in het wetsontwerp terug te vinden zijn. Het 
parlement zal daarbij ook de behandeling van klach
ten aan zich moeten houden. De toenmalige voorzit
ter van de vaste commissie, Ed van Thijn, zei daar
over dat dit 'de belangri~kste graadmeter is voor de 
parlementaire controle'. 1 De regering schrijft in de 
Memorie van Toelichting dat de vaste commissie zich 
naar zijn aard niet leent voor regeling in de wet. De 
fracties lijken die opvatting te delen. Toch is naar 
mijn mening een regeling omtrent de vaste commissie 
in het wetsontwerp heel goed mogelijk zonder dat 
hiermee de scheiding van machten, waarop ons 
staatsbestel is gebaseerd, wordt doorbroken. Ook 
hierbij biedt de Duitse wetgeving goede aankno
pingspunten . In 1978 kwam op initiatief van SPD en 
FDP een wet op de parlementaire controle op de in
lichtingen- en veiligheidsdiensten tot stand. 20 In deze 
wet werd de controlerende taak van het sinds 1956 
functionerende 'Parlamentarische Vertrauensmän
nergremium' ten aanzien van het Bundesamt fur Ver
fassungsschutz vervangen door een parlementaire 
controlecommissie die niet meer uitsluitend uit de 
fractievoorzitters bestaat. Deze wet regelt een actie
ve informatieplicht van de minister aan de commissie 
wier leden een geheimhoudingsplicht hebben. Het 
parlement kiest aan het begin van een zittingsperiode 
uit zijn midden de leden van de commissie en bepaalt 
dan ook het aantal leden van de commissie. Bij deze 
wet moet worden aangetekend, dat het recht op in-
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formatie onder invloed van CDU-CSU beperkter is 
dan in het oorspronkelijke ontwerp. De wet bepaalt, 
dat de commissie recht heeft op 'adequate informa
tie'. In het wetsontwerp was dat nog 'onbeperkte in
formatie'. Dit laatste ligt ook meer voor de hand. Het 
parlementaire recht op informatie mag niet op voor
hand worden beperkt. Daarnaast is wettelijk gere
geld, dat de minister uiterlijk binnen zes maanden 
een speciale parlementscommissie moet informeren 
over inbreuken op het brief-, post- en telefoongeheim 
door de Verfassungsschutz. 2 

Het zal ook in Nederland wettelijk vast moeten staan 
dat het parlement, door een goede samenstelling en 
bewerktuiging en door een recht op onbeperkte in
formatie van haar vaste commissie er daadwerkelijk 
in kan slagen de BVD effectiefte controleren. Alleen 
dan zijn BVD en rechtsstaat tegelijk denkbaar. 22 
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Basisinkomen en arbeidstijdverkorting 

Het eind april gehouden PvdA-congres stond voor een 
groot deel in het teken van het thema 'arbeid'. Het con
gres stelde een gelijknamige rsolutie vast, aan de hand 
van een door het partijbestuur opgesteld concept. 
Naast arbeidstijdverkorting vormde het basisinkomen 
een belangrijk onderwerp van discussie. Het congres 
sprak zich uiteindelijk met vrij grote meerderheid te
gen invoering van zo'n basisinkomen uit. 'Volgens de
mocratisch-socialisten' , aldus de definitieve tekst van 
de resolutie, 'behoort ieder mens , die daartoe in staat 
is, arbeid te verrichten.' En verderop heet het: 'Volle
dige loskoppeling van arbeid en inkomen wijzen wij 
op principiële gronden af. Immers , iedereen heeft 
recht op betaalde arbeid. Ieder mens die betaalde ar
beid wil verrichten, die binnen zijn vermogens ligt , 
heeft recht op een inkomen dat toereikend is om in 
zijn levensonderhoud te voorzien .' 
De bezwaren tegen invoering van een basisinkomen 
werden kernachtig verwoord door PvdA-Kamerlid 
Elske ter Veld. Op één van de discussiebijeenkomsten 
die het congres begeleidden, poneerde zij de volgende 
stellingen: 
- Wanneer het recht op een inkomen wordt losge
koppeld van de bereidheid passende arbeid te aan
vaarden - dus een basisinkomen - wordt de samen
leving/de overheid vrijgesteld van de opdracht pas
sende betaalde arbeid te creëren; 
- bij een basisinkomen vervalt de in de huidige so
ciale zekerheid vastgelegde relatie tussen verdiend 
inkomen en uitkering , waardoor de individuele inko
menscontinuïteit verloren gaat ; 
- bij een basisinkomen wordt de huidige arbeidsver
deling tussen mannen en vrouwen niet veranderd , 
omdat voorzieningen die het vrouwen mogelijk ma
ken aan betaalde arbeid deel te nemen zullen (blij
ven) ontbreken. Een aanvullend inkomen uit betaal
de arbeid op het basisinkomen zal voor de meerder
heid van de vrouwen niet tot de mogelijkheden beho
ren; 
- bij een basisinkomen zal de machtsongelijkheid 
tussen degenen die nog wel aan de betaalde arbeid 
deel (kunnen) nemen en zij dat niet (kunnen) doen , 
toenemen. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen 
voor de hoogte van de basisuitkering, maar ook voor 
onze democratische samenleving. ' 

Het zijn stellingen die veel PvdA -leden zullen aanspre
ken en die passen in de traditie van de sociaal-demo
cratie, waarin het streven naar een zeker evenwicht tus
sen rechten en plichten van het individu altijd hoog 
aangeschreven heeft gestaan. Dat wil niet zeggen dat 
de discussie over het basisinkomen nu als afgesloten 
moet worden beschouwd. De discussie in de PvdA zal 

voortgaan - en dat niet alleen omdat de meningsvor
ming over de concept-resolutie 'Arbeid', zoals partij
secretaris Wim van Velzen op een WBS-bijeenkomst 
in mei toegaf, niet bepaald optimaal is geweest. Ener
zijds zal een actieve minderheid in de PvdA het basis
inkomen blijven verdedigen; ze zal zich daarbij ge
steund weten door een groot deel van de kleine linkse 
partijen, die invoering van het basisinkomen willen 
koppelen aan een vergaande mate van arbeidstijdver
korting. Anderzijds is het niet denkbeeldig dat, wan
neer de werkloosheid zeer hardnekkig zal blijken te 
zijn, het basisinkomen als alternatief voor arbeidstijd
verkorting nogal wat maatschappelijke steun zal ver
werven. Zo'n ontwikkeling zou ook de PvdA niet on
beroerd laten, al gaat de futurologie van NRCJHan
delsblad-redacteur Van Zweeden, die onlangs voor
spelde dat over een paar jaar een kabinet-Kok het ba
sisinkomen zal invoeren, wel erg ver. 
In dat kader publiceren we onderstaande bijdrage van 
Bram van Ojik , wetenschappelijk medewerker van de 
Studiestichting van de PPR. Hij vraagt de PvdA zich 
op het basisinkomen te herbezinnen, in het bijzonder 
op de door hem voorgestane koppeling tussen basisin
komen en arbeidstijdverkorting. 

De PvdA is in haar denken over arbeid in belangrijke 
mate eensgezind. Arbeid maakt een onvervangbaar 
deel uit van het menselijk bestaan en draagt, behalve 
aan persoonlijke ontplooiing, bij aan de noodzakelij
ke maatschappelijke produktie. Ieder mens behoort 
in deze zin 'naar democratisch-socialistische opvat
ting', staat er in de door het PvdA-congres van april 
j .l. aanvaarde 'resolutie arbeid', arbeid te verrichten. 
Om dit voor iedereen ook daadwerkelijk mogelijk te 
maken is een drastische herverdeling van betaald en 
onbetaald werk noodzakelijk. Invoering van een vijf
entwintig uren week is hiertoe een geëigend instru
ment . Gezien de opvatting dat arbeid, in deze zin ge
definieerd, een intrinsiek goede activiteit is , wekt het 
geen verbazing dat een loskoppeling van arbeid en in
komen door de PvdA om principiële redenen wordt 
afgewezen: 'Wij zijn er geen voorstander van de ver
antwoordelijkheid van het voorzien in eigen levenson
derhoud van mensen af te nemen, , aldus het PvdA-be
stuur in de al genoemde 'resolutie arbeid' . Op deze 
wijze neemt een meerderheid van het bestuur afstand 
van de argumentatie die in de voorbereidende 'com
missie-arbeid' op dit punt werd gebracht. De commis
sie voelde namelijk veel voor loskoppeling. Zij het 
zeer geleidelijk. 1 Wat zijn de verschillende princi
piële en praktische argumenten voor loskoppeling 
van arbeid en inkomen waard? Kan er een vorm van 
ontkoppeling worden ingevoerd die de bezwaren 
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wegneemt en de voordelen overeind houdt? Wat zijn 
van een dergelijke loskoppeling de (financiële) con
sequenties en effecten? Met deze vragen wil ik me in 
dit artikel bezig houden. 
In Nederland zijn arbeid en inkomen al in hoge mate 
van elkaar losgekoppeld. Velen kunnen , afhankelijk 
van hun positie, omstandigheden en voorgeschiede
nis, aanspraak maken op enigerlei inkomen zonder 
daarvoor nog arbeid te hoeven verrichten . De steeds 
groter wordende groep officieel geregistreerde werk
lozen (ruim zeshonderdduizend) krijgt , alvorens op 
een norm-inkomen voor minimale bestaanszekerheid 
terug te vallen, een inkomen als (afnemend) percen
tage van het laatst genoten loon. Als ze tenminste 
ouder zijn dan drieëntwintig jaar, anders krijgen ze 
als ze nog nooit gewerkt hebben meteen een bij
standsminimum. Bij ziekte wordt loon doorbetaald , 
bij arbeidsongeschiktheid opnieuw een percentage 
van het laatst verdiende loon. Bij ouderdom is er een 
inkomensgarantie. Al deze mensen verrichten geen 
betaalde arbeid, en hebben toch een inkomen. Een 
inkomen overigens waar ze in veel gevallen zelf, in 
hun werkzame periode(s) premies voor hebben be
taald. Naast deze groep , zijn er nog eens zes miljoen 
mensen - vooral kinderen en gehuwde vrouwen -
die voor hum materiële voortbestaan van anderen af
hankelijk zijn . Voor het levensonderhoud van kinde
ren ontvangen ouders extra inkomen in de vorm van 
kinderbijslag. Gehuwde werkers met van hun inko
men afhankelijke partners , krijgen daarvoor in de be
lastingsfeer een tegemoetkoming. Kortom: er is een 
veelheid van regelingen die een zeker inkomen ver
schaffen zonder dat daarvoor gewerkt hoeft te wor
den. 
De groep mensen voor wie verwerving van een inko
men nog rechtstreeks aan het verrichten van arbeid is 
gekoppeld wordt steeds kleiner. Verlies aan werkge
legenheid door stijging van de arbeidsproduktiviteit , 
economische crisis, en vergrijzing van de bevolking 
zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Terwijl de ar
beidsmarkt op deze wijze in gebreke blijft, werken 
aan de andere kant steeds meer mensen zonder er
voor betaald te worden. Voor huisvrouwen heeft dit 
laatste natuurlijk altijd al gegolden, maar er komen 
steeds meer niet-betaalde werkers bij. Een enkele ja
ren geleden ingestelde interdepartementale commis
sie rapporteerde onlangs dat er in Nederland op dit 
moment 3,3 miljoen vrijwilligers actief zijn. Zij hou
den zich bezig met bejaardenbezoek en emancipatie
werk, met bosonderhoud en wilgenknotten , met 
sportvereniging en wijkopbouworgaan. Kortom: Zij 
zijn met name daar actief waar iets wordt toegevoegd 
aan het welzijn van de burgers . 
Wat is er tegen om in deze situatie voor iedereen -
ongeacht de vraag of er betaald, onbetaald of niet ge
werkt wordt, ongeacht de oorzaak van inactiviteit en 
ongeacht de maatschappelijke positie - vanaf een ze
kere leeftijd een gegarandeerd , individueel basisin
komen in te voeren? En natuurlijk: Wat pleit ervóór? 

Verzelfstandigd recht op inkomen 
We laten de argumenten van de commissie arbeid en 
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het PvdA-bestuur nog eens de revue passeren. Aller
eerst nog eens het belangrijkste , principiële argu
ment, zoals dat in april met succes door een meerder
heid van het partijbestuur werd gebruikt. Loskoppe
ling van arbeid en inkomen , zeg maar: invoering van 
een basisinkomen , neemt mensen de verantwoorde
lijkheid af van het voorzien in eigen levensonder
houd. En dat is slecht , want : 'Dat maakt hen afhanke
lijk van een zorgende overheid' en ' .. ontneemt hen de 
mogelijkheid van het leveren van de meest fundamen
tele strijd', namelijk: 'de strijd om zelfstandig in eigen 
levensonderhoud te voorzien. '2 

Het is, zeker in een tijd waarin bezuinigingen ter wille 
van het financieringstekort tot hoogste prioriteit zijn 
verheven , inderdaad niet zonder meer een aantrek
kelijke gedachte om voor het levensonderhoud op de 
overheid , dat wil zeggen op de sociale zekerheid , te 
zijn aangewezen. Het alternatief echter - aangewe
zen zijn op betaalde arbeid - heeft ook zijn schaduw
zijden . Enerzijds dwingt deze afhankelijkheid men
sen tot het beschikbaar stellen van het overgrote deel 
van hun arbeidskracht ; ongeacht ontplooiingsmoge
lijkheden, ongeacht arbeidsomstandigheden en on
geacht de maatschappelijke waarde van het eindpro
dukt . Daar komt , zeker de laatste jaren , nog bij dat 
de reële vergoeding voor geleverde prestaties af
neemt. Anderzijds betekent afhankelijkheid van een 
werkgever voor steeds meer mensen een toenemende 
onzekerheid over het voortbestaan van de arbeids
overeenkomst. Zo bedroeg het aantal faillissementen 
in 1982 (tot en met november) al bijna achtduizend 
(1981: 6586) . Het aantal mensen dat in één jaar tijd 
een baan verloor of er een ging zoeken en niet vond , 
bedroeg in 1982 ruim meer dan tweehonderdduizend. 
Ook zij werden afhankelijk van de overheid , of ze dat 
nu leuk vinden of niet. 
Het leidt geen twijfel dat deze afhankelijkheid door 
veel uitkeringsgerechtigden als uiterst negatief erva
ren wordt . Het kan er dan ook nooit om gaan dat we 
met de invoering van een recht op inkomen, dat van 
arbeid is losgekoppeld , een einde maken aan het 
recht op arbeid, dat zo lang hoog in het vaandel van 
politici van Links en rechts stond geschreven. Werkge
legenheidsbeleid maakt van de overheidstaak een 
wezenlijk onderdeel uit. Als de markt haar werk 
doet , kan met een voorwaardenscheppend beleid 
worden volstaan, maar in een recessie zoals we die nu 
kennen , moet de overheid nieuw werk scheppen en 
bestaande werkgelegenheid eerlijk verdelen . Doet ze 
dit niet dan noopt alleen al de volume-ontwikkeling 
van de uitkeringen ertoe met forse bezuinigingen te 
komen. De plannen uit de Voorjaarsnota '83 van 
CDA en VVD , met daarin de voorgenomen extra 
korting op de sociale uitkeringen , bewijzen dat het 
huidige sociale zekerheidsstelsel aan uitkeringsge
rechtigden in laatste instantie slechts een zeer onze
kere bescherming biedt. 
Mede daarom is een verzelfstandiging van het recht 
op inkomen gewenst. In het navolgende zal ik probe
ren aan te geven hoe door de invoering van een basis
inkomen dit verzelfstandigde recht op inkomen kan 
worden gecombineerd met een herverdelend werkge-
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legenheidsbeleid , terwijl tegelijkertijd ook andere 
voordelen, aan het basisinkomen verbonden, kunnen 
worden 'binnengehaald'. Veel hangt hierbij vanzelf
sprekend af van de concrete vorm waarin het basisin
komen wordt ingevoerd en van de manier waarop het 
wordt gefinancierd. 

Voordelen van het basisinkomen 
Het valt te betreuren dat de commisie-arbeid in haar 
rapport aan de koppeling van basisinkomen en ar
beidstijdverkorting geen aandacht heeft besteed. 
Van invoering van een basisinkomen wordt , on
geacht de vorm en financieringswijze, een verstoring 
van de arbeidsmarkt 'en dus ook van de daarmee ver
bonden markt voor goederen en diensten' verwacht. 
De gevolgen 'zijn niet te overzien en waarschijnlijk 
ontwrichtend voor de betaalde sector. De gewenste 
selectieve economische ontwikkeling kan erdoor in 
het gedrang komen.' 
De hier getuite twijfels zijn op zich natuurlijk heel 
reëel. Er vallen echter nogal wat andere verwachtin
gen tegenover te zetten. In de jaren zestig zag R. T. 
Theobald (Gewaarborgd inkomen in een vrije maat
schappij, 1963) al een groeiende kloof tussen ener
zijds het braak liggen van arbeidskrachten en ander
zijds het bestaan van een verscheidenheid aan onver
vulde behoeften. Invoering van een basisinkomen 
zou , volgens hem, de mogelijkheid bieden om de on
gebruikte arbeidskracht aan te wenden in niet direct
rendabele richting. Met de huidige werkloosheid zijn 
de ideeën van Theobald actueler dan ooit . Vele ar
beidsongeschikt verklaarden zouden (desnoods in 
kortere arbeidsti~d) nog heel veel nuttig werk kunnen 
en willen doen. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend 
voor werklozen. Voor hen is het verrichten van werk
zaamheden die , aan het marktmechanisme overgela
ten , blijven liggen meestal zelfs verboden op straffe 
van verlies van uitkering. Zo kan gedwongen werk
loosheid blijven voortbestaan naast woningnood , te 
grote klassen op school , verloedering van binnenste
den en natuur en tekort aan hulpverlening in de ge
zondheidszorg. 
Het marktmechanisme kan deze kloof niet overbrug
gen. Voorstellen om de werking van de markt aan de 
aanbodzijde te verbeteren - door met grotere inko
mensverschillen de prikkel tot werken te vergroten of 
door het begrip passende arbeid te verruimen - gaan 
voorbij aan het tekort schieten van de officiële vraag. 
Het aantal geregistreerde vacatures schommelt al een 
jaar rond de tienduizend . Het gedeeltelijk terugdrin
gen van de rol van de markt door invoering van een 
basisinkomen zou beter in staat kunnen zijn om de 
kloof tussen verrichte arbeid en bestaande behoeften 
te dichten . Een onvoorwaardelijk recht op inkomen 
zou de inschakeling van mensen in het arbeidsproces 
daarbij wel eens sterk kunnen bevorderen . 4 Er moet 
dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan; de 
invoering van een basisinkomen is alleen wenselijk 
als deze in het kader wordt gezet van een beleid dat 
werk herverdeelt en door selectieve stimulering nieu
we banen schept. Anders bestaat het gevaar dat het 
basisinkomen niet veel meer is dan een nieuwe socia-

Ie uitkering die , doordat iedereen haar krijgt , veel 
meer kost dan het huidige stelsel. Daarnaast mag het 
basisinkomen niet worden gefinancierd ten laste van 
het huidige sociale zekerheidsstelsel. Er zou dan 
slechts een vestzak-broekzak politiek worden ge
voerd met zeer onduidelijke afloop voor de uitkerin
gen. 

Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan heeft het 
basisinkomen onmiskenbare voordelen: 
1. Het basisinkomen zal de mobiliteit op de arbeids
markt vergroten. Mensen kunnen eerder een zeker 
risico lopen , als er een zekere bestaanszekerheid is 
gegarandeerd. Ze kunnen, afhankelijk van de hoogte 
van het basisinkomen, gemakkelijker korter gaan 
werken of, tijdelijk , niet werken. Een voor iedereen 
gelijk basisinkomen zal ook de ruimte voor belo
ningsverschillen kleiner maken . Het vasthouden aan 
een bepaalde arbeidsplaats met financiële motieven 
wordt daardoor kleiner. Er kan nieuwe, zinvolle 
werkgelegenheid ontstaan als vernieuwingen niet tot 
inschakeling van arbeidsbesparende technieken lei
den, maar juist tot inschakeling van extra arbeid . De
ze arbeidsintensievere produktie en de vaak daarmee 
verbonden kleinere schaal van opereren bieden een 
goed arbeidsklimaat , maar er zijn relatief hoge kos
ten aan verbonden. Invoering van een basisinkomen 
kan voor deze schaalnadelen een compensatie bie
den, zodat voorheen onrendabele activiteiten ineens 
uitvoerbaar worden. Bovendien is het niet ondenk
baar dat de uurkosten van arbeid omlaag kunnen (het 
basisinkomen garandeert immers een zeker niveau 
van bestedingen) , hetgeen het ontstaan van nieuwe 
werkgelegenheid zeker zal bevorderen . 
2. Invoering van een basisinkomen legt een vloer in 
de bestedingen. Het achterblijven van de koopkracht 
(twintig jaar geleden al door Theobald gevreesd) is 
op dit moment één van de belangrijkste oorzaken van 
de recessie . 
3. Als we er tenslotte vanuit gaan dat vergroting van 
de mobiliteit en groei van de vraag naar arbeid nog 
niet aan allen die dat willen betaald werk zullen ver
schaffen, dan kan het basisinkomen een bijdrage le
veren aan het eerlijker verdelen van de bestaande 
hoeveelheid werk. De negatieve inkomensconse
quenties van deeltijdarbeid , arbeidstijdverkorting, 
onbetaald verlof, enzovoorts kunnen door een basis
inkomen ten dele worden gecompenseerd . De be
reidheid tot het ruilen van arbeidsuren en loon tegen 
extra vrije tijd zal hierdoor zeker toenemen. 
Er zijn aan het basisinkomen ook buiten de directe 
economische sfeer een aantal voordelen verbonden. 
Deze zijn met name van emancipatorische aard . De 
inkomensafhankelijkheid binnen het gezin gaat er
door op de helling. Traditionele rolpatronen komen 
onder druk te staan. Vrouwen krijgen een eigen inko
men, mannen krijgen eerder de mogelijkheid om zich 
met de onbetaalde afwas en kinderopvang bezig te 
houden. De loskoppeling van arbeid en inkomen kan 
er ook een aanzet toe geven dat het strikte onder
scheid tussen betaald werk, onbetaald werk en niet 
werken wordt gerelativeerd. Op deze wijze wordt een 
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bijdrage geleverd aan de opheffing van de stigmatise
ring van werklozen en andere 'niet-actieven'. 

Recente voorstellen 
Voor deze positieve verwachtingen geldt natuurlijk 
evenzeer dat ze alleen bewaarheid zullen worden als 
er specifieke keuzes worden gemaakt met betrekking 
tot de vorm, hoogte en financiering van het basisinko
men. Er zijn op dit gebied de laatste jaren een aantal 
voorstellen gedaan die de moeite van een weergave 
zeker lonen. 
Zo heeft het Koninklijk Instituut van Ingenieurs het 
voorstel gedaan 5 een basisinkomen in te voeren dat 
per persoon per jaar met het stijgen van de leeftijd 
oploopt van vijftienhonderd tot elfduizend gulden. 
Er is met deze vorm van basisinkomen een inkomens
overdracht gemoeid van 93 miljard gulden; 48 miljard 
komt in de KIVI-berekeningen beschikbaar door het 
afschaffen van overbodig geworden sociale regelin
gen. De rest komt uit salarisvermindering. Iedereen 
die een betaalde baan heeft, gaat er 1,25 maal het ba
sisinkomen in loon op achteruit. Vervanging van uit
keringen door een (lager) basisinkomen en de hante
ring (zoals het KIVI voorstelt) van een uniform, geïn
dividualiseerd belastingtarief hebben grote vaak ne
gatieve gevolgen voor de inkomenspositie van huis
houdens. Huishoudens met één inkomen uit arbeid 
en meerdere personen gaan erop vooruit, omdat er 
meerdere basisinkomens binnenkomen. Alleen
staanden en huishoudens met twee of meer werken
den verliezen aan inkomen. Het hebben van kinderen 
levert extra financieel voordeel op. ,. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid heeft een bescheidener vorm van basisinkomen 
onderzocht. 6 De Raad acht invoering op korte ter
mijn niet realistisch, maar houdt de mogelijkheid 
voor de toekomst uitdrukkelijk open. Alle vieren
twintig tot vijfenzestig-jarigen krijgen, in het WRR
voorstel, vijfduizend gulden per jaar. Er is hiertoe zes
endertig miljard per jaar nodig, te financieren uit de 
loon- en inkomstenbelasting. Door invoering van het 
basisinkomen vergroot zich de heffingsgrondslag van 
de premies van sociale verzekeringen en van de loon
en inkomstenbelasting. Hierdoor wordt elf miljard 
'inverdiend'. De resterende vijfentwintig miljard kan 
worden gevonden door alle belastingschijfpercenta
ges met negentien procent te verhogen. De nieuwe ta
rieven lopen dan van 37 procent tot 91 procent. In een 
andere variant heeft de WRR maar vijfentwintig mil
jard nodig, omdat een aantal door het basisinkomen 
overbodig geworden overdrachten wordt afgetrok
ken. Dan is er, na aftrek van de inverdiende elf mil
jard, een belastingverhoging van elf procent noodza
kelijk. Ook in deze voorstellen gaan met name alleen
staanden er aanzienlijk in inkomen op achteruit. Ver
der leveren de hogere inkomens zeer fors in ten op
zichte van de lagere. 
Ook de Voedingsbond FNV bepleit de invoering van 
een basisinkomen. 7 Volwassenen krijgen ongeveer 
duizend gulden in de maand. Mensen onder de zes
tien jaar krijgen een vijfde van dit bedrag. Kosten 
honderdvijfentwintig miljard. Er blijft dan, na aftrek 
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van ruim honderd miljard die voor winsten en over
heidsuitgaven moet worden gerekend, nog vijfenze
ventig miljard met arbeid te verdienen. Per werkende 
is dan als arbeidsinkomen nog f 14 600 beschikbaar. 
Ook hier zullen grote gevolgen optreden voor de in
komensverdeling. De voedingsbond bepleit in ieder 
geval de invoering van een maximuminkomen. 

We mogen ervan uitgaan dat de hier behandelde 
voorstellen de kloof tussen onvervulde behoeften en 
onbenutte arbeidskracht verkleinen. De mobiliteit 
van werkenden op de arbeidsmarkt neemt toe, de 
schotten tussen 'actieven' en 'niet-actieven' zullen ge
makkelijker mensen doorlaten en een eerlijker ver
deling van betaald en onbetaald werk kan dichterbij 
worden gebracht. Naarmate het basisinkomen hoger 
is, zullen meer mensen zich met op dit moment niet 
renderende activiteiten gaan bezig houden. De vijf
duizend gulden van de WRR is als basis voor be
staanszekerheid natuurlijk wel erg smal. Alleen in 
combinatie met betaald werk of een sociale uitkering, 
levert dit voldoende inkomen op. Een kortere werk
week behoort, met basisinkomen, wel veel eerder tot 
de (financiële) mogelijkheden. 
Of het basisinkomen ook tot meer werk zal leiden is 
natuurlijk nog een andere vraag. In de berekeningen 
van de WRR is de afnemende werkloosheid vooral 
het gevolg van een verondersteld teruglopen van het 
arbeidsaanbod. Gezien de grote waarde die in het al
gemeen aan het verrichten van arbeid wordt toege
kend en gezien ook de ontoereikendheid van een ba
sisinkomen van vijfduizend gulden per jaar, lijkt dit 
een dubieuze veronderstelling. Een groei van werk
gelegenheid kan daarentegen wel worden verwacht 
van de in het KIVI-voorstel geopperde mogelijkheid 
tot verlaging van de loonkosten . Weliswaar kan dit 
kostenvoordeel voor bedrijven later weer worden 
wegbelast (om het basisinkomen te financieren), 
maar er kan een zodanige belastinggrondslag worden 
gekozen dat met name arbeidsintensieve bedrijven 
uiteindelijk toch profiteren. De werkgelegenheid is 
daar uitdrukkelijk mee gebaat. 

Een maximaal werkgelegenheidseffect kan, mijns in
ziens, worden bereikt door de invoering van een ba
sisinkomen rechtstreeks te koppelen aan een rigou
reuze verkorting van de arbeidstijd. Er zijn de laatste 
jaren verschillende berekeningen gemaakt die het ef
fect van arbeidstijdverkorting op de werkgelegenheid 
aangeven. Op verzoek van de SER berekende het 
Centraal Planbureau in 1981 de effecten van een ar
beidstijdverkorting met 121/ 2 procent. Verondersteld 
werden: evenredige inlevering van loon, geen verkor
ting van de bedrijfstijd en het achterwege blijven van 
verlies aan produktiecapaciteit. Opbrengst: 330 000 
arbeidsplaatsen in vijf jaar. 
Vorig jaar kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau 
met nieuw onderzoek. 8 Tien procent arbeidstijdver
korting levert, onder ongeveer dezelfde, strikte voor
waarden, vierhonderdvijfentwintig duizend banen 
op. Veertig procent van deze banen wordt bezet door 
extra arbeidsaanbod van vooral gehuwde partners. 
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Door de evenredige looninlevering komen vierhon
derdzeventig duizend huishoudens onder het sociale 
minimum terecht. Voor een groot gedeelte betreft 
het hier uitkeringsgerechtigden die niet van de atv 
profiteren , maar er, vanwege de koppelingen , wel 
voor betalen. Deze inkomensteruggang zal , zo mag 
worden verwacht, verhinderen dat arbeidstijdverkor
ting in de komende jaren in zodanige mate kan wor
den doorgevoerd dat het een daadwerkelijke bijdra
ge kan leveren aan bestrijding van de werkloosheid. 
Tenzij het inleveren van loon gecompenseerd wordt 
door de invoering van een (partieel) basisinkomen. 

Rekenvoorbeeld 
In een eenvoudig cijfervoorbeeld is het voorstel als 
volgt uit te werken. Stel dat we streven naar een gelei
delijke verkorting van de werkweek tot vijfentwintig 
uur in 1990. Als we dezelfde vooronderstellingen 
hanteren als de al genoemde Planbureaus (in ieder 
geval: evenredig inleveren van loon , handhaving van 
bedrijfstijd en produktie) , mag hiervan de creatie van 
twee miljoen extra banen worden verwacht. Daar 
staat tegenover dat bij een verwachte nulgroei van de 
produktie er tot 1990 jaarlijks zeker nog vijftig dui
zend arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen en dat er tot 
dat jaar een gemiddelde natuurlijke aanwas van de 
beroepsbevolking plaats vindt van zeventig duizend 
personen per jaar. 
Of al deze mensen door de arbeidstijdverkorting aan 
werk kunnen worden geholpen , hangt af van het 
extra arbeidsaanbod dat door de voorgestelde maat
regel wordt uitgelokt. Als we dezelfde schatting han
teren als in het eerder aangehaalde onderzoek van 
het SCP (veertig procent bezet door nieuw arbeids
aanbod) , dan krijgen we het volgende beeld: 
nieuwe banen: 2 000 000 
extra aanbod: 800 000 
natuurlijke aanwas: 490000 
verloren gaan arbeidsplaten: 350 000 
huidige werkloosheid: 800 000 
Saldo werkloosheid 1990: 440 000 

Opgemerkt kan worden dat een gericht economisch 
stimuleringsbeleid met een resulterende groei van en
kele procenten de uitstoot van arbeid sterk zou kun
nen afremmen , hetgeen per saldo tot een lagere 
werkloosheid zou leiden. Ook moet worden bedacht 
dat het voorgestelde beleid van herverdeling de ver
borgen werkloosheid voor een groot deel opheft. 
De gevolgen voor de inkomens van een dergelijke 
herverdeling van werk zijn aanzienlijk . Een terug
gang van 37 1/ 2 procent in arbeidstijd betekent voor 
iemand met het minimum-loon een netto-inkomens
teruggang van dertig procent. Dit is ongeveer vijfdui
zend gulden per jaar. Door een begin te maken met 
de invoering van een gedeelte van het basisinkomen , 
ter hoogte van dit bedrag, wordt deze inkomenste
ruggang gecompenseerd. Daarmee wordt een belang
rijke stap gezet op weg naar realisering van de econo
mische en emancipatorische voordelen van het basis
inkomen. Bovendien komen de kosten van arbeids
tijdverkorting terecht bij degenen die deze het beste 

kunnen dragen, en zijn er geen ingewikkelde en, ver
nederende en bureaucratische systemen nodig waarin 
'degenen die door het minimum zakken' met een een
malige uitkering worden ontzien . Voor de laagste in
komens en de daaraan gekoppelde uitkeringen is het 
basisinkomen immers gelijk aan het evenredig met 
arbeidstijdverkorting ingeleverde loon. 
Het basisinkomen is er in dit plan voor allen die niet al 
een gegarandeerde uitkering hebben. Uitgezonderd 
zijn: kinderen tot zeventien jaar (voor hen is er de 
kinderbijslag) , bejaarden (voor hen zijn er de AOW 
en de pensioenen) en arbeidsongeschikten (voor hen 
is er de WAO) . Blijven over voor een basisinkomen: 
werkenden (in de nieuwe situatie zes miljoen), inko
mensafhankelijke partners (twee miljoen) en mensen 
die niet actief zijn in de betaalde sector van de econo
mie (geschat: vijfhonderdduizend) De totale kosten 
van de invoering van een partieel basisinkomen ko
men daarmee op ruim tweeënveertig miljard. Dit be
tekent dat , als we ervan uitgaan dat het partieel basis
inkomen tot 1990 parallel aan de verkorting van de 
arbeidstijd geleidelijk wordt ingevoerd, tot dat jaar 
jaarlijks zo'n zes miljard zal moeten worden vrijge
maakt ter financiering van het basisinkomen. Geen 
geringe opgave, maar niet onmogelijk. 
Er staan de beleidsmakers ter financiering verschil
lende mogelijkheden open. 9 In de eerste plaats mag 
worden ervan uitgegaan dat de combinatie van ar
beidstijdverkorting en basisinkomen een aantal 'in
verdieneffecten' oplevert. Doordat meer mensen een 
betaalde baan krijgen en doordat het basisinkomen 
bij het belastbaar inkomen wordt opgeteld , wordt de 
heffingsgrondslag voor de premies en belastingen 
vergroot . Volgens berekeningen van De Kam en De 
Graapo levert dit vier miljard op in de premiesfeer en 
ca. zeven en een half miljard aan extra belastingop
brengst. Het voorgestelde beleid zal daarnaast bespa
ringen opleveren op de uitkeringen. De werkloosheid 
kan in 1990 gehalveerd zijn ten opzichte van de huidi
ge situatie en slechts een kwart bedragen van de 
werkloosheid bij ongewijzigd beleid in 1990. Maar 
ook in de WAO verborgen werklozen kunnen weer 
aan het werk , hetgeen niet alleen uiterst plezierig is 
voor de betrokkenen, maar ook nog tot besparing in 
de uitkeringssfeer. We schatten dat van de in 1990 be
nodigde tweeënveertig miljard uiteindelijk een be
drag van rond de tien miljard wordt 'inverdiend' door 
een besparing op uitkeringen. 
Een derde inverdieneffect treedt op door een ver
wachte daling van het ziekteverzuim bij een kortere 
werkweek. We schatten de uiteindelijke structurele 
besparing hier op vijf miljard (combinatie van gedaal
de ziekte-uitkeringen, dalende kosten voor genezing 
en stijgende arbeidsproduktiviteit) . 

Betaald werk weer binnen handbereik 
Naast de inverdieneffecten zullen structurele ombui
gingen voor de benodigde gelden moeten zorgen. 
Met name de ongerichte steun die , mede ter behoud 
van werkgelegenheid , aan het particuliere bedrijfsle
ven wordt gegeven , zou beter kunnen worden ge
bruikt om, middels het basisinkomen , de herverde-
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ling van werk mede te financieren . Als we tussen nu 
en 1990 globaal de helft van deze geldstroom zouden 
ombuigen, dan zou dit ongeveer acht miljard gulden 
opleveren . 
Naast het entameren van ombuigingen en het incasse
ren van inverdieneffecten , zal de overheid met aan
vullend beleid een deel van het voor het basisinko
men benodigde geld moeten binnen halen. Er moe
ten hier duidelijke politieke keuzes worden gemaakt 
uit een in principe oneindig aantal mogelijkheden. Ik 
noem: een extra BTW-tarief op luxe-goederen, een 
extra aandeel in de aardgaswinsten , een extra belas
ting op vluchtkapitaal en een daadkrachtiger aanpak 
van de economische misdaad. Als de opbrengsten 
van ombuiging, aanvullend beleid en inverdieneffec
ten tegen vallen, zal de overheid belastingmaatrege
len moeten overwegen. Met name de toename van 
het aantal inkomens in meer-persoonshuishoudens 
zou voor belastingverhogingen een zekere ruimte 
scheppen. (Belangrijk is het dan wel dat in de heffing 
maximaal met het uitgangspunt van individualisering 
wordt gerekend.) 

Invoering van een partieel basisinkomen zoals hier 
wordt voorgesteld doet , denk ik, recht aan een aantal 
belangrijke maatschappelijke eisen die vanuit maat
schappelijke groepen en door individuen aan de poli
tiek worden gesteld . Het brengt, door de koppeling 
aan arbeidstijdverkorting, de betaalde sector, voor 
ieder die dat wil , weer binnen handbereik. Het geeft 
de financiële ruimte om korter te gaan werken, en 
vervult zo een belangrijke voorwaarde om ook tot 
herverdeling van het onbetaalde werk te komen. Het 
zet hiermee niet alleen de financiële afhankelijkheid 
binnen het gezin , op de helling, maar draagt ook 
(door verruimde mogelijkheden buitenshuis) bij aan 
een doorbreking van traditionele rolpatronen. Het 
vermindert de afgunst en rancune jegens mensen die 
geld krijgen zonder daarvoor betaald werk te verrich-

Ontwikkeling abonneeaantal 

Lezers van SenD zijn niet slechts geïnteresseerd in de inhoud 
van dit blad. Zij stellen er misschien ook prijs op te weten of 
het dit blad goed gaat, of ze onderdeel vormen van een 
groeiende groep lezers. Vandaar de volgende gegevens uit de 
statistiek. 
Gedurende de gehele periode van de jaren zeventig ging het 
met SenD sterk bergopwaarts: van circa 2000 abonnees in 
1970, tot meer dan 3300 aan het eind van 1979. Daarna zette 
een daling in. Vermoedelijk in enige samenhang met de alge
hele achteruitgang waarmee de PvdA toen werd geconfron
teerd - teruglopend ledental, afnemende kiezerssteun. Eind 
1980 was het abonneetal circa 3100, eind 1981 zo'n 2900, om 
per 1 januari 1982 terug te vallen op 2750. Die ontwikkeling 
was voor redactie en uitgever aanleiding om zich te beraden. 
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ten . Iedereen krijgt nu een uitkering. Wie geen be
taald werk wil, blijft thuis of doet vrijwilligerswerk en 
maakt ruim baan voor de rest . Door het verdwijnen 
van de arbeidsdwang worden wergevers gedwongen 
om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren. 
Te optimistisch? Misschien , dat moet de tijd nog le
ren . Onhaalbaar? Het bovenstaande heeft hoop ik 
aangetoond , dat dit mits de juiste politieke keuzes 
worden gemaakt , niet het geval hoeft te zijn. On
juist? Dat dacht ik niet. Er moet , in overleg met link
se critici (vrouwenbeweging, vakbeweging) een juiste 
vorm te vinden zijn waarin het recht op betaalde ar
beid en individuele financiële onafhankelijkheid ge
combineerd zijn . 

Noten 
1. Denken over A rbeid, Deventer, Kluwer, 1982, p. 128~ 

p. 130. 
2. De definitieve tekst van de resolutie is afgedrukt in 

Voorwaarts, Ledenblad van de PvdA, 3e jaargang nr. 
5, 16 mei 1983. 

3. Denken over Arbeid, p. 128. 
4. Zie : H . S. Merens-Riedstra , Leven zonder Werk, 

Maastricht , 1981. 92 procent van de door haar onder
vraagde arbeidsongeschikten zegt graag weer in eniger
lei vorm aan het werk te willen . 

5. Werk- en inkomensverdeling in een ander stelsel, KI
VI , 1981. 

6. Vernieuwingen in het arbeidsbestel, p. 219-256, WRR, 
1981. 

7. Met z'n allen roepen in de woestijn, Voedingsbond 
FNV, 1981. 

8. Een algemene arbeidsduurverkorting met tien procent, 
SCP-cahier 30, 1981. 

9. Overigens zijn de genoemde cijfers niet meer dan een 
indicatie van optredende effecten . Zekerheden bestaan 
hier niet. Zelfs als van zeer geavanceerde rekenmetho
den gebruik wordt gemaakt. (zoals bijvoorbeeld bij de 
Planbureaus) blijkt voortdurend bijstelling nodig te zijn. 

10. Een basisinkomen voor iedereen; enkele budgettaire
en verdelingseffecten, Leiden , 1981 , p. 4. 

Een keus voor een wat gewijzigde redactionele formule en 
voor een actieve benadering van potentiële lezers was het ge
volg. In het voorjaar van 1982 en van 1983 zijn abonneewer
vingscampagnes gehouden; per 1 januari 1983 heeft het uiter
lijk van het blad een belangrijke wijziging ondergaan. 
Of een en ander nu rechtstreeks met elkaar verband houdt, 
weten we niet, feit is in elk geval dat het sindsdien weer de 
goede kant opgaat met SenD. Per 1 augustus jongstleden wa
ren er weer ruim 2950 abonnees. Dit is een verheugende ont
wikkeling en we hopen dat binnenkort de grens van 3000 
weer wordt overschreden. In alle bescheidenheid vindt de re
dactie ook dat SenD een ruime lezerskring, in en buiten de 
PvdA, verdient. Misschien is er in uw omgeving nog wel 
iemand die SenD niet zou mogen missen. 
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Boeken 

In het maart-nummer van SenD werd uitvoerig aan
dacht besteed aan Kar! Marx, ter gelegenheid van 
diens honderdste sterfdag. Het nummer bevatte o.a. 
een artikel van Bart Tromp over 'Karl Marx als poli
tiek theoreticus'. Tromp werkte de door hem behan
delde thematiek verder uit in een vóór de zomer ver
schenen boek, Karl Marx (Meppel, Boom, 1983. 179 
blz. Prijs f 23,50). Hieronder drukken wij, in een be
scheiden poging het Marx-jaar nog wat op te fleuren, 
twee besprekingen van dit boek af. De eerste is een kor
te reactie van Joop van Santen, die eerder in SenD 
schreef over 'de lof der indirecte democratie'. (SenD, 
maart 1981) . De tweede, uitvoerige en zeer kritisch ge
tinte bespreking is van de hand van Dick Pels. Ook hij 
kan bij lezers van SenD bekend zijn, als auteur van een 
artikel over Jacques de Kadt , 'De redelijkheid van het 
fascisme' (SenD, februari 1982; zie ook het juni- en 
het juli/augustusnummer van dat jaar) . 

JooP van Santen: 
Een levendig beeld van Marx 

Bart Tromp schreef een boek over Marx als inleiding 
voor een lezerspubliek, dat algemeen geïnteresseerd 
is . Waarmee overigens niet beweerd is , dat zijn be
schouwingen niet interessant zijn voor hen, die aller
lei Marx-werken achter de rug hebben . Ik persoonlijk 
heb het boek niet slechts met belangstelling en plezier 
gelezen, maar ik heb er zoals het heet allerlei van 'op
gestoken' . 
Object van het werk: Marx , niet het marxisme. Een 
wijze beperking. De zee van Literatuur over het mar
xisme, over de Marx-interpreten betekent de literaire 
verdrinkingsdood van iedereen, die Marx wil leren 
kennen en niet in de allereerste plaats geïnteresseerd 
is in allerlei polemieken over omstreden kwesties . 
Men denke slechts aan de dalende winstvoet , aan de 
economische kringlooptheorie , aan de leer van de ac
cumulatie, aan de crisistheorie, en daarnaast aan de 
eindeloze strijd over Marx' sleutelbegrippen , zoals de 
arbeidswaardetheorie , aan de leer van het geld enzo
voorts. 
Tromp heeft zichzelf nog een tweede gelukkige be
perking opgelegd. Het accent is de politieke theorie 
van Marx. Ik herhaal 'accent' . Marx wordt ook als 
econoom , als socioloog, als filosoof belicht, maar het 
spectrum is Marx als politicus en dat wil zeggen als 
criticus van de actuele politiek, dus Marx als journa
list. Gevolg: het beeld van Marx is levendiger dan ge
bruikelijk. Er is nu een direct verband met de vraag
stukken van zijn tijd , met zijn leven en strijd . De le
zer komt vanuit Marx' politieke visie in aanraking 

met de andere terreinen , die daardoor levendiger 
worden. En dus meer leesbaar. 
Marx is in zijn politieke en journalistieke studies ge
varieerder, meer genuanceerd dan in de strenge com
positie van Das Kapital en de theoretische werken nà 
zijn prille jeugdfase. In dat verband een opmerking 
van Tromp, die in staat is de Marx-orthodoxie op 
stang te jagen. Hij zegt , dat Das Kapital en andere 
theoretische werken een 'model' van de burgerlijke 
samenleving zijn . Tromp vervolgt dan, dat Marx in 
deze studies geabstraheerd heeft van 'het voornaam
ste thema van de politiek van de negentiende eeuw: 
nationalisme en de nationale staat. ' (p . 44). Tromp 
heeft gelijk. Er is een onopgelost probleem. Marx 
spreekt herhaaldelijk van het totale kapitaal, in mo
derne term van kapitalistische totaliteit oftewel to
taal-kapitalisme. 
Maar nu de contradictie. Bij zijn actuele politieke be
schouwingen blijken er momenten in het geding te 
zijn , waarin de kapitalistische totaliteit niet voorziet. 
De werkelijkheid is dus veelzijdiger, vollediger dan 
het zogenaamde totale kapitaal. Das Kapital is een 
model , waarbij àls model afgezien is van momenten , 
die in het hele bestel werkzaam zijn. Met Hamiet: 
'There is more between heaven and earth .. . '. Hoe im
ponerend en hoe wetenschappelijk verschillende 
fragmenten van Marx' hoofdwerk ook zijn . .. juist 
door het model-karakter kon Marx aan Das Kapital 
geen dwingende politieke profeties ontlenen. Voor
spellingen voor wat de algemene toekomstige ont
wikkeling aangaat , zijn trouwens altijd gedoemd te 
mislukken. De bekende profetie van een integraal to
taal socialisme (met een socialisatie van het ei van de 
kip tot en met de petroleum van Shell c.s.) en van een 
volledig opgeheven vervreemding is niet bewaarheid. 
Met name niet in de meest ' rijpe', meest geavanceer
de kapitalistische centra. Omstreeks de eeuwwisse
ling heeft een leger van toenmalige beroemdheden 
zich het hoofd gebroken over de vraag, die door Wer
ner Som bart was aangekaart, namelijk waarom er in 
de Verenigde Staten, in de focus van het kapitalisme 
geen of beter nagenoeg geen socialisme was. 
De mislukking van Marx' voorspelling is geen vrij
brief om Marx links te laten liggen. Marx is ondanks 
alle kritiek onontbeerlijk voor de kennis van onze 
huidige samenleving; zij het dan als 'gerelativeerde 
Marx'. Tromp laat de spanning tussen theorie en wer
kelijkheid bij Marx het duidelijkst zien in het hoofd
stuk 'politieke journalistiek' . Tromp zegt dan (p. 
109): 'In zijn politieke en journalistieke geschriften 
levert Marx aanzienlijke nuanceringen bij zijn theo
rie van de geschiedenis'. 
Deze conclusie is het resultaat van een confrontatie 
van Marx' journalistieke geschriften en zijn niet voor 
publikatie geschreven Grundrisse enerzijds met 'ge
modelleerde' theorie anderzijds . De klassenverhou
dingen en de historische ontwikkeling van de ver
schillende maatschappelijke formaties blijken toeval
liger (!) en rijker dan de theorie weergeeft. ' ... er 
(kan) geen sprake zijn van één correcte en authen
tieke interpretatie van het oeuvre van Marx' aldus 
Tromp (p. 155). Daarbij is natuurlijk afgezien van de 
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gecanoniseerde, gevulgariseerde en gedogmatiseer
de theorie van de sowjets. Voor de gebieden, waar 
wetenschappelijke vrijheid bestaat heeft Tromp ge
lijk. 
Juist de gevarieerde interpretatiemogelijkheden van 
Marx hebben uw recensent de mogelijkheid ver
schaft, ondanks divergerende waardering, met name 
wat betreft de verhouding Hegel/Marx, niettemin het 
werk van Tromp positief te waarderen . De eerlijk
heid gebiedt het verschil van inzicht te memoreren. 
Bovendien zouden lezers van de geschriften des ver
slaggevers aan niet-vermelding onoprechtheid van de 
recensent kunnen verbinden, wat de betekenis van 
het oordeel aanzienlijk zou reduceren. De inhoud 
van de afwijking valt buiten het kader van deze be
spreking die anders tot een boekdeel zou uitdijen. 
Ondanks verschil van inzicht wordt Tromps boek hier 
aanbevolen, zodat dus het verslag kan eindigen met 
de loftrompet, waarmee dit korte overzicht begonnen 
is. 

Joop van Santen is econoom. 

Dick Pels: 
Een kathedersocialist over Karl Marx 

'Wat is dat dan voor geheime kracht in die leer?' 
Willem Banning. 

Het is een passende ironie van het lot dat het eeuw
feest van Marx' dood alom is gevierd met het stil ten 
grave dragen van het marxisme als levende politieke 
ideologie. Het is aan deze samenloop te wijten dat 
Marx dit jaar zo zuinig, zo afstandelijk, en zo koeltjes 
is herdacht. Veel ex-gelovigen zijn het marxiseren 
moe, de die-hards houden zich gedeisd, en alom 
heerst de stilte van het slagveld na de slag. Tegelijker
tijd weet men dat de grote godsdienststichter van de 
negentiende en twintigste eeuw niet gebonden is aan 
de aardse wetten der sterfelijkheid: Marx is immers 
dezelfde dood al een paar maal eerder gestorven, is 
wetenschappelijk weerlegd en emotioneel overleefd, 
zonder dat dit zijn wederopstanding in een nieuwe ge
neratie in de weg heeft gestaan. In onze eigen tijd 
echter taant de belangstelling voor het marxisme in 
hetzelfde tempo waarin het crisisbewustzijn zich ver
scherpt, en is de taal van de opstandigheid eerder die 
van het anarchisme of fascisme dan die van het mar
xisme. Voor de nieuwe generatie geldt dat Hendrik 
de Man in 1926 reeds schreef: 'Voorzover deze jeugd 
het marxisme al leert kennen, voelt zij het minder als 
onjuist dan als overbodig. Zij heeft het min of meer 
duidelijke gevoel, dat het marxisme, ofschoon het als 
economische theorie bruikbaar kan zijn, geen ant
woord geeft op de vragen die haar het meest bezighou
den ... De jeugd wil minder een nieuwe economische 
theorie of een nieuwe methode van geschiedverklaring 
dan een nieuwe levensbeschouwing, ja een nieuwe reli
gie. Omdat het marxisme haar die niet biedt, wendt zij 
er zich niet slechts van af, maar houdt er zich ook niet 
meer mee bezig'. I 
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De herdenking van Marx' honderdste sterfjaar heeft 
zodoende - en niet alleen in Nederland - vooral in 
het teken gestaan van de geleerde distantie en de poli
tieke onverschilligheid . Ten onzent zijn de bijdragen 
aan het Marxjaar niet alleen op de vingers van één 
hand te tellen geweest ; opvallend is ook dat één man 
vrijwel de gehele Marxherdenking in dag- en week
blad, en tenslotte in boekvorm voor zijn rekening ge
nomen heeft. Een hele prestatie , die slechts lichtelijk 
aan glans verliest door de indruk dat Bart Tromp als 
enige nog ronddoolt op een slagveld dat door zijn te
genstrevers ongemerkt reeds is verlaten . De kleine 
tragiek van de Marxcriticus in de huidige tijd is dat hij 
nooit gelijk krijgt van degenen van wie hij het hebben 
wil ; zeker niet van de 'academische marxisten ' die 
een oprakeling van oude veten niet erg welkom is. 
Maar ook anderen zullen Tromps boek hebben gele
zen (of gemeden) als het nakomertje van een voor
bije rivaliteit . 
Hoe het ook zij , de vaderlandse marxisten hebben 
het unisono laten afweten , en in de kritiek is Tromps 
boek tot nu toe slechts lovend bejegend. Hoewel Aad 
Nuis en Hans Achterhuis zich stoorden aan de wat 
laatdunkende of te stellige toon , namen zij dit als 
'schoonheidsfoutjes' voor lief in een boek dat zij pre
zen om zijn nuchterheid en originaliteit ; Achterhuis 
meende zelfs dat Tromp 'zonder twijfel de beste Ne
derlandse inleiding op leven en werken van Marx' 
had geschreven, geplaatst in een 'verrassend oor
spronkelijk kader'. 2 Ik kan het met deze beoordeling 
niet eens zijn. Het boek laat vooral de indruk na van 
haast, en de vlotheid van stijl verhult niet steeds de 
ondiepten en zandbanken van het betoog. De levens
beschrijving van Marx neigt sterk naar het anecdoti
sche (zie de soms irriterende details over Marx-in-of
over-Nederland), en vertoont weinig psychologische 
en sociologische finesse. De kloof tussen pretentie en 
prestatie is breed. De door Tromp gekozen methodo
logische uitgangspunten stichten verwarring en doen 
geen recht aan Marx' eigen bedoelingen . Het resul
taat is een vlak portret en een voorspelbaar oordeel, 
dat sterk is ingegeven door de beroepsvooroordelen 
en bedrijfsgeheimen van de academische sociologie. 
Op zoek naar een intellectueel alibi voor het toevoe
gen van wéér een nieuw boek aan de Marx-biblio
theek (waarom zo verontschuldigend? - over Marx is 
eerder te weinig dan te veel geschreven) , constateert 
Tromp een 'leemte' . Dat is niet het gat in de markt 
zoals waargenomen door uitgeverij Boom, maar de 
afwezigheid van een 'oorspronkelijke en moderne' 
Nederlandse inleiding: de bestaande vindt hij geda
teerd , oppervlakkig, of te beperkt van thema. Boven
dien heeft Tromp bezwaar tegen 'vrijwel alle' studies 
over Marx: 'het meeste is niet goed, of tenminste niet 
betrouwbaar als interpretatie van Marx zelf . Hij be
sluit echter niet te polemiseren met andere auteurs, 
zodat we in het ongewisse blijven over zijn nadere 
motieven en argumenten. De Kadt, Banning, Van 
Praag en Kwant worden linea recta en zonder enige 
verantwoording naar het oud papier verwezen (Ach
terhuis neemt dit oordeel trouwens klakkeloos van 
Tromp over) . 
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Bij vergelijking moet men echter tot de slotsom ko
men dat de ouden het nog niet zo slecht hebben ge
daan. Het boekje van De Kadt uit 1951 mag dan (te) 
beknopt zijn, zijn voornaamste conclusies verschillen 
niet of nauwelijks van die van Tromp, terwijl de toon 
van academisch leedvermaak die Tromps boek soms 
ontsiert, bij hem afwezig is. 3 Ook Kwants boek is zo 
slecht nog niet, terwijl de twintig jaar geleden ver
schenen inleiding van Banning zelfs op enkele punten 
superieur is aan die van Tromp.4 Banning is emotio
neler, persoonlijker, eigenzinniger ook in zijn relatie 
tot de lezer, en hij spreekt relativerender over eigen 
voorkeuren en interpretaties. Zijn humanistische vi
sie op Marx, die strookt met het ethisch socialisme in 
de lijn van Jaurès, De Man en het naoorlogse existen
tialisme mag als zodanig aanvechtbaar zijn, maar zij 
ordent het materiaal beter dan de interpretatie van 
Tromp. Tenslotte wordt met meer compassie be
schreven wat Sam de Wolft nog aanduidde als het 
'heldenleven' van Marx. 
Wanneer men zich vervolgens afvraagt wat er 'niet 
goed' is aan 'vrijwel alle' studies over Marx, komt 
Tromp met een nogal vaag methodologisch cliché. 
Men is , zegt hij, tot nu toe teveel uitgegaan van de 
'prestaties' van Marx, en te weinig van hun 'totstand
koming', zodat zijn denkbeelden vaak zijn behandeld 
'los van de context van hun ontstaan' en 'historisch en 
sociaal (zijn) ontkoppeld'. Het is niet erg duidelijk 
wie Tromp hier voor ogen heeft of wat hij er precies 
mee bedoelt , zeker niet wanneer hij in dezelfde adem 
suggereert dat tot nu toe onvoldoende aandacht werd 
geschonken aan de 'doeleinden en maatstaven die 
Marx zichzelf stelde', aan het 'perspectief van waaruit 
Marx zelf schreef'. Tromp lijkt hier het interpretatie
ve en retrospectieve karakter van elke ideeënhistori
sche onderneming schromelijk te onderschatten; als
of een historische en sociale situering van Marx' den
ken, en een beschrijving van diens 'eigen perspectief' 
niet op hun beurt afhankelijk zijn van een selecterend 
en selectief waarderend perspectief dat onvermijde
lijk uitgaat van de beslommeringen van de auteur 
zelf. Tromps impliciete beroep op de mogelijkheid 
van een belangeloze, onbevooroordeelde beschrij
ving helt over naar empiristische retoriek. Het con
trast tussen 'andermans interpretatie' en 'Marx zelf' is 
een vals contrast, waarmee de auteur zichzelf en an
deren wijsmaakt dat hij over Marx' schouder mee
keek terwijl deze Het Kapitaal schreef. 

Marx als politiek theoreticus? 
Dat het 'heden' ook in het geval van Tromp dient als 
sleutel tot het verleden, wordt duidelijk aan de hand 
van zijn beslissing om Marx vooral te beschouwen als 
een 'klassiek politiek theoreticus'. Deze aanduiding 
is in meerdere opzichten eigenaardig. Allereerst 
breekt Tromp hier zijn zojuist opgestelde regel om 
Marx' 'eigen perspectief' te laten prevaleren . Men 
kan immers aannemelijk maken dat Marx zichzelf 
vooral beschouwde als politiek econoom, dat zijn ma
terialistische wending juist een afwending inhield van 
een klassieke politieke theorie in de traditie van Ari
stote/es, Hobbes, Rousseau en Hegel, en een overstap 

naar de klassieke politieke economie in de traditie 
van Adam Smith. De politieke filosofie en de politie
ke economie vormen in die tijd de twee hoofdstro
men van het sociale denken, en presenteren zichzelf 
bovendien als rivaliserende 'moederwetenschappen': 
waar de één de 'idealistische' combinatie van Geest 
en Staat bestempelt als 'in laatste instantie bepalend' 
voor het historisch gebeuren, is dat voor de ander de 
'materialistische' sfeer van produktie en eigendom. 
Niet alleen Hegel, maar ook de 'heilige familie' van 
Bauer, de utopisch socialisten en de anarchisten wor
den door Marx gehekeld vanwege hun 'idealistische' 
denkbeelden over het 'primaat van de politiek' en 
hun daaruit voortvloeiende staatsvergoding (of 
staatsverachting). Wat Tromp ziet als het centrale 
vraagstuk van Marx' 'politieke' theorie, namelijk de 
'verzoening van de mens met zijn wezen' is eigenlijk 
het probleem van bijna alle grote filosofieën (en reli
gies); waarbij het juist kenmerkend is voor Marx dat 
hij de menselijke zelfvervreemding situeert in de 
sfeer van produktie, arbeid, en eigendom, en niet in 
het rijk van de ideeën, de staat, en de macht. Kortom: 
Marx zou zichzelf - zeker na 1848-49 - niet hebben 
beschouwd als 'politiek theoreticus'; ook alle moder
ne marxisten zijn het er inmiddels over eens dat een 
politieke theorie in het klassieke marxisme ver te zoe
ken is. 
Het lijkt er echter op dat Tromp de aanduidingen 'po
litieke theorie' en 'politieke economie' zo'n beetje 
door elkaar gebruikt, of althans de eerste aanduiding 
z6 breed opvat, dat de klassieke politieke economie 
er ook onder valt. 5 Erger is dat het adjectief 'politiek' 
blijkbaar méér is dan een terreinbeschrijving, en te
gelijk geladen is met een impliciet oordeel over de 
wetenschappelijke kwaliteit van Marx' theorie. Een 
'klassieke politieke theorie' heeft immers als laatste 
doel 'niet alleen om aan te tonen, te bewijzen, of voor 
te stellen, maar voor alles om te overtuigen. Hierin 
ligt - meer dan in hun normatieve karakter - het 
voornaamste verschil tussen politieke en wetenschap
pelijke theorieën'. Politieke theorieën zijn opgetrok
ken rond kernachtige 'bedachte mythen'; en Marx' 
geschiedtheorie is eigenlijk een 'sprookje' dat is afge
leid van de premissen van de Hegeliaanse filosofie. 
Zo overtreedt Tromp alweer twee zojuist opgestelde 
methodologische regels. Ten eerste verhult zijn be
schrijving van Marx als 'klassiek politiek theoreticus' 
een politieke beoordeling van diens werk die het myt
hische, onwetenschappelijke karakter ervan van 
meetafaan vooropstelt. Ten tweede hanteert Tromp 
met grote vanzelfsprekendheid een beoordelingscri
terium dat haaks staat op 'de doeleinden die Marx 
zichzelf stelde' - die via de Hegeliaanse dialectiek 
dacht de kloof tussen politiek en wetenschap te heb
ben gedicht. Telkens weer stuit men in het boek op 
een veelal impliciet gehanteerde tegenstelling tussen 
wetenschappelijk of analytisch denken, en 'politieke 
theorie'. 
Ook het hoofdstuk over Marx' politieke journalis
tiek, dat in sommige kritieken is geprezen , leidt 
eigenlijk alleen maar naar de conclusie dat Marx ar
gumenteert als 'een advocaat, die een eenmaal inge-
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nomen stelling hoe dan ook tracht te verdedigen; niet 
dat van een man van wetenschap die zijn uitgangspo
sitie opvat als een vermoeden waarvan de veronder
stelde waarheid aangetoond moet worden door de 
confrontatie met de weerbarstige werkelijkheid' (p. 
100).6 Dat is goedkope retoriek, niet omdat Marx' 
theorie geen vicieuze cirkels zou beschrijven, maar 
omdat Tromp zèlf pretendeert vrij te blijven van het 
soort a priori oordelen die hij Marx aanwrijft. 

Tekstkritiek? 
Een verdere illustratie hiervan is zijn overtuiging dat 
Marx vooral tekstkritiek levert, en andermans theo
rieën bekritiseert 'op basis van hun eigen pretenties 
en standaarden, en ze daardoor geheel of gedeeltelijk 
transformeert in overeenstemming met zijn opvattin
gen' ... 'de werkelijke mens en de werkelijke wereld 
bestaan voor Marx slechts in de vorm van woorden en 
theorieën over mens en wereld' (pp. 38, 88) . 
Het is niet alleen duidelijk dat Tromps bezwaren te
gen Marx' methode van kritiek meteen ook gelden 
voor zijn eigen methode van Marxkritiek, maar ook 
dat Tromp een klassiek positivistisch vooroordeel 
overneemt dat ervan uitgaat dat de woorden en de 
dingen kennistheoretisch gescheiden kunnen wor
den, en dat de 'werkelijke wereld' vrij toegankelijk is 
voor de onbevooroordeelde wetenschapsman die de 
ballast van 'theorieën' heeft afgeworpen. Maar de 
wetenschap is niet onbevooroordeeld, en kàn het niet 
zijn; het probleem dat ons door het marxisme wordt 
gesteld is niet op te lossen met behulp van een klas
siek-academische scheiding tussen (politieke) over
tuiging en (wetenschappelijke) beschrijving. Het on
toelaatbare van Marx is niet zozeer dat hij waarde- en 
zijnsoordelen vermengt , want dat is dagelijkse prak
tijk, ook in de sociale wetenschap; ontoelaatbaar is 
de manier waarop hij dat doet, waardoor zijn volun
tarisme tegelijkertijd wordt verscholen èn wordt ge
fundeerd in quasi-wetenschappelijke , deterministi
sche oordelen . Marx' absolutistische stelligheid komt 
voort uit de verdrongen angst dat zijn theorie een 
subjectief, willekeurig denkprodukt zou zijn ; daarom 
is zijn doctrine tot de rand toe volgeladen met over
tuigingsdwang. Tromp geeft hiervan overigens een 
rake karakteristiek: 'De absolute zekerheid van Marx 
over de juistheid van zijn theorie is de zekerheid van 
de profeet die weet dat de woorden die uit zijn mond 
komen niet van hem zijn. Die zekerheid is tegelijk de 
basis van zijn bescheidenheid' (p. 85). Maar waar 
Marx zich beroept op de Geschiedenis , is het Tromps 
strategie van 'verzekering' om zich te hullen in het pa
thos en het gezag van de academische wetenschap. 
Niemand zal ontkennen dat er verschil is tussen de ty
pisch marxistische zekerheidsdrang en de typisch aca
demische, ook niet dat de marxistische funderings
strategie minder scepsis toelaat en daarom gevaarlij
ker is; maar het zijn beide vormen van 'kennispoli
tiek' die tot doel hebben om subjectief gevormde oor
delen objectief en onpersoonlijk te maken, om ze des 
te sterker te laten gelden. In deze zin zijn het twee 
kwaden waartussen men niet moet kiezen. Tromp 
zou meer aandacht moeten opbrengen voor het 'poli-

34 

tieke', en daarom voor het gesloten, vicieuze karak
ter van wetenschappelijke redeneringen, waar vaak 
weinig anders uitkomt dan er van te voren is inge
stopt. Zijn eigen Marxstudie is hiervan een klinkend 
bewijs. 

De 'uitvinding' van het proletariaat 
Omdat Tromp in Marx' theorie slechts onbewezen 
stelligheid ontdekt, mist hij ook de eigenlijk psycho
logische betekenis van het proletariaatsbegrip. Het is 
natuurlijk juist gezien dat Marx, op zoek naar een 
subject van de vooropgestelde revolutie, het proleta
riaat 'uitvindt' als nieuwe universele emancipatori
sche klasse ; dat het gaat om een 'metafysische con
structie' die is afgeleid van Hegeliaanse vooronder
stellingen . Nieuw is deze gedachte niet , want zij 
wordt zowel door de Kadt in 1951 als door Banning in 
1960 op papier gezet. Evenmin is zij geheel zuiver: 
Marx 'vindt' immers het proletariaat 'uit' in dezelfde 
tijd waarin Engels een voornamelijk beschrijvende 
studie doet verschijnen over het Engelse proletariaat 
- een boek dat Tromp zelfs beschouwt als diens 
'meesterwerk'. Wat echter belangrijker is , is het pro
jectieve, of plaatsvervangende karakter van het 
marxistische proletariaatsbegrip: als een soort uitver
groting van de roeping van Marx zelf en van zijnsge
lijken, bevat het vele kenmerken die eerder afgeleid 
zijn van de levenssituatie van revolutionaire intellec
tuelen en andere politieke bohémiens dan van die van 
de toen levende arbeidersklasse. Het idee dat de 'ar
beiders geen vaderland hebben' is slechts het bekend
ste voorbeeld hiervan . Deze interpretatie , die onder 
andere te vinden is in Alvin Gouldners studies over 
het marxisme , wordt door Tromp niet serieus behan
deld, zodat hij een belangrijke sleutel tot het werk 
van Marx negeert . 
Immers, waarom is Marx op zoek naar een subject 
van de revolutie? Het enig mogelijke antwoord is dat 
hij het natuurlijk zelf is maar tegelijkertijd niet wil 
zijn, en wil ontsnappen aan de 'willekeur' van zijn 
eigen verontwaardiging en zijn eigen revolutiedrang. 
Daarom is de theorie over de 'historische roeping' 
van het proletariaat een rationalisatie , dat wil zeggen 
een vormverandering èn een verdringing van Marx' 
eigen onderliggende motieven. 7 In de geschriften uit 
de periode 1843-45 verzekert Marx zich telkens op
nieuw van de medewerking van de geschiedenis , en 
rechtvaardigt zijn persoonlijk geloof door zichzelf te 
projecteren in het proletariaat , zodat zijn eigen rOè
ping wordt omgezet in een collectieve lotsbeschik
king en een objectieve noodzaak. Ook de meerwaar
de- en uitbuitingstheorie is voor een deel een 'objecti
vering' van Marx' eigen materiële en psychologische 
Verelendung; van de persoonlijk ervaren discrepantie 
tussen eigen verdienste en eigen arbeid (onvoorwaar
delijke toewijding aan de proletarische revolutie , uit
vinding van het wetenschappelijk socialisme) en 
recht (op erkenning en intellectueel en politiek lei
derschap) . 

Marx' rivaliteiten 
Deze psychologisch gemotiveerde zelfontkenning 
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werpt meer licht op Marx' vroegste rivaliteiten , waar
in juist de voorhoederol van 'politieke' intellectuelen 
vaak de inzet vormt van het conflict. Zijn breuk met 
Bruno Bauer en de Jonghegelianen is tevens een 
breuk met een theorie die de 'kritische kritiek' - dus 
de intellectuelen - een hoofdrol toekent in de maat
schappelijke emancipatie. De breuk met Stirner -
waarvan het belang Tromp geheel ontgaat - is een 
expliciete breuk met het soort motivatiepsychologie 
dat Hendrik de Man later zo node zou missen in het 
marxisme. Stirners kritiek op het type theorie dat 
Marx inmiddels aanhangt is zo raak en doeltreffend 
dat de laatste niets anders rest dan als een wilde om 
zich heen te slaan: hij drijft een duivel uit die huist in 
eigen boezem. 8 De in etappen voltrokken breuk met 
de anarchisten , die culmineert in het conflict met Ba
koenin, is een steeds herhaalde afwijzing van het 
revolutionair voluntarisme, van het idee dat de rol 
van een revolutionaire elite van doorslaggevend be
lang is. 
Tromp bagatelliseert deze conflicten door te schrij
ven over het 'afschieten van concurrenten in de bran
che van de maatschappijkritiek' en door te vallen 
over Marx' voorliefde voor 'tekstkritiek'. Hij mist 
daarmee het belang van rivaliteit en kritiek in de ont
wikkeling van Marx' denken , en zondigt daarmee 
nogmaals tegen zijn eigen regel om te kijken met de 
ogen van 'Marx zelf . Veel van wat in deze polemie
ken over en weer wordt gezegd kan inderdaad wor
den verklaard uit de onderlinge concurrentie van zelf
benoemde revolutionaire elites; maar het is de moei
te waard om het niet bij zo'n constatering te laten , en 
te onderzoeken in hoeverre een 'rivaliteiten-perspec
tief licht kan werpen op de grondstellingen van het 
historisch materialisme zelf, en op de technieken van 
zeJfverhulling die erin zijn vervat. Veel van de rich
ting van Marx' 'geniale overdrijving', van de omke
ring van de Hegeliaanse politieke theorie, van de on
bepaaldheid van grondbegrippen als 'het materiële' , 
'produktie' , 'arbeid ' en 'economie', en van de ge
dachte dat dit alles 'in laatste instantie bepalend' is , 
kan uit de historische situering van zijn rivaliteiten 
worden verklaard. Hetzelfde geldt voor het ontbre
ken van een motieven leer , van een coherente theorie 
over elites en leiderschap, van een theorie over staat 
en bureaucratie, en van een theorie over intellectue
len.9 

Vier talen? 
De onafheid en de inwendige tegenstrijdigheid van 
het werk van Marx kan volgens Tromp goeddeels ver
klaard worden door spanningen en overgangen tus
sen de vier verschillende ' taken ' waarin Marx zijn 
'politieke theorie' achtereenvolgens formuleert : die 
van de Hegeliaanse politieke filosofie , van het vroege 
socialisme, van de klassieke politieke economie, en 
tenslotte van de moderne natuurwetenschappen. De 
laatste transformatie acht hij trouwens eerder het 
werk van Engels dan van Marx. Engels' vulgarisatie 
en disciplinering van Marx' theorie in het positivisti
sche, natuurwetenschappelijke vocabulaire van de 
Anti-Dühring markeert de eigenlijke uitvinding van 

het marxisme, dat daarom volgens Tromp strijdig is 
met de kern van Marx' politieke theorie (18 , 60 , 151 
ff.) . l0 Afgezien van het opportunismeverwijt dat ver
scholen ligt in de gedachte dat Marx steeds op zoek is 
naar het 'meest gezaghebbende' vocabulaire , kan 
men ook bezwaar maken tegen het kunstmatige ka
rakter van deze periodisering. Alles wijst er op dat 
Marx erin slaagde om de 'drie bronnen' van zijn den
ken (de Duitse dialectiek , het Franse socialisme, en 
de Engelse politieke economie) in een synthese 
bijeen te brengen : Marx' politieke economie is door 
en door dialectisch en socialistisch, en dat vanaf onge
veer 1844 tot aan zijn dood. Ook is het overdreven 
om Engels op deze manier van zijn compaan te schei
den . Zo een dramatisch verschil bestaat er niet tussen 
het politiek-economische en het 'natuurwetenschap
pelijke' vocabulaire. Marx keek trouwens een groot 
deel van de Anti-Dühring na en gaf het boek zijn ze
gen . De dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden , 
die wel degelijk in het werk van Marx zijn te vinden , 
zijn minder een gevolg van 'taalstrijd ' of gebrekkige 
integratie van elkander aflossende vocabulaires, dan 
van de systematische doorwerking van de Hegeliaan
se dialectiek en de voor deze typische begripsfiguur 
van de 'eenheid-in-de-tegenstelling' . 
In het wakkere besef dat in het land der dialectiek éé
noog al gauw koning is, waag ik me toch aan de opinie 
dat Tromp, zeker vergeleken met Banning, de eigen
aardige logische structuur van dialectische begrippen 
te oppervlakkig analyseert. De dialectiek maakt het 
mogeJijk te denken dat iets aan zichzelf gelijk blijft , 
terwijl het tegelijkertijd de oorsprong is van zijn 
eigen tegengestelde , en dit tegengestelde zelf omvat. 
Bovendien , omdat contradicties zowel logisch zijn als 
werkelijk, en logische contradicties niet stil kunnen 
blijven staan maar moeten bewegen (een typisch idea
listische voorstelling), is hun oplossing al even objec
tief noodzakelijk als hun ontstaan. Dialectische con
tradicties worden niet veroorzaakt door de subjectie
ve werkelijkheidsontkenning van de theoreticus , 
maar door de objectieve zelfontkenning der dingen . 
De dialectiek dicht dus gelijktijdig de kloof tussen 
Sein en Sollen en die tussen voluntarisme en determi
nisme , en lost het zekerheidsprobleem op door een 
arrogante objectivering. Zo is de 'Objectieve Geest' 
eigenlijk Hegel zelf die zich in zijn filosofie tot half
god maakt; en de antropologie van de 'Vervreemde 
Arbeid' is in de eerste plaats de autobiografie van 
Marx , die zich op vergelijkbare wijze breedmaakt in 
zijn zelfbedachte essenties. 

De osmose van staat en maatschappij 
Een laatste punt van kritiek betreft de aan Kolakows
ki ontleende mening dat Marx' gedachten over de 
'verzoening' of versmelting van staat en burgerlijke 
maatschappij in het socialisme (waarin staat en eco
nomie beide zouden moeten 'afsterven' als zelfstandi
ge sferen) 'onherroepelijk' moeten leiden tot een po
litiek regime dat zich boven staat en maatschappij 
plaatst en beide aan zich onderwerpt (pp. 92-93) . Im
pliciet wordt daarmee een politieke keuze geponeerd 
tussen een totalitair systeem en een systeem waarin 
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staat en economie institutioneel gescheiden blijven; 
dit strookt trouwens met Tromps opmerking dat 
Marx de allocatieve functie van de markt negeert, en 
nergens een institutioneel alternatief voor de markt 
bedenkt. 
Mij lijkt echter dat de totalitaire vorm van deze osmo
se eerder kan worden teruggevoerd op het in het mar
xisme liggende totalitaire, monistische sentiment 
(één leer, één partij, en in deze zin: afschaffing van de 
politiek) dan op het idee van de toenadering tussen 
staat en maatschappij als zodanig. Deze toenadering 
lijkt eerder een algemene en moeilijk omkeerbare 
tendens van de huidige tijd, die in verschillende we
relddelen verschillende vormen aanneemt. De totali
taire of etatistische vorm lijkt voort te vloeien uit de 
politieke logica van de 'sluiting der grenzen' en de zo
wel gedwongen als zelfopgelegde autarkiepolitiek 
van revolutionaire regimes (fascistische regimes niet 
uitgezonderd). Maar ook de 'open' economieën van 
het Westen worden gekenmerkt door verstatelij
kings- en corporatiseringsprocessen waardoor staat 
en economie elkaar op vele punten zijn gaan raken; 
zowel staatsinitiatief als corporatisme zijn trouwens 
vooral door sociaal-democratische partijen ideolo
gisch gekoesterd en praktisch ondersteund. Het is na
tuurlijk juist dat corporatisme altijd een betrekkelij
ke zelfstandigheid van de marktsfeer veronderstelt, 
en dat in deze zin het verband tussen afsluiting van de 
wereldmarkt en etatisme lineair is. Maar het is ook 
duidelijk dat we reeds ver verwijderd zijn van vrij
handel en de nachtwakerstaat. Om dit aspect van zijn 
Marxkritiek daarom niet gratuit te laten zijn, had 
Tromp beter kunnen aangeven wat zij voor de huidi
ge tijd te betekenen heeft. Op welke terreinen is 
osmose gewenst, op welke terreinen ongewenst? 
Daar komt bij dat Kolakowski en Tromp wel een bij
zonder eenzijdige oplossing kiezen voor één van de 
grootste politieke tegenstrijdigheden van het marxis
me. Hoewel bijvoorbeeld in het Communistisch Ma
nifest etatistische sentimenten vooropstaan , propa
geert Marx in andere geschriften het radendemocra
tisch model, dat kan worden beschouwd als een derde 
mogelijke (of althans denkbare) vorm van 'verzoe
ning' van staat en maatschappij. Het radenmodel is 
utopisch en naïef voorzover vaststaat dat iets anders 
dan 'socialisme in één land' in de huidige wereldorde 
niet mogelijk is, en dat elk 'nationaal' socialisme een 
belegerd en dus autoritair socialisme zal zijn. Dat 
neemt niet weg dat radendemocratische experimen
ten niet hier en daar mogelijk zouden zijn; en het is 
zeker onvoldoende om het radenmodel zelf alle kre
diet te ontzeggen omdat het in het Russisch als 'sov
jetmodel' wordt vertaald. 

Tenslotte 
'De enorme invloed die Marx uitoefent, houdt niet 
het gelijk in van zijn ideeën, maar wel deonontkoom
baarheid van de confrontatie ermee' . Het is jammer 
dat dit één van de weinige zinnen is in Tromps boek 
waar ik het zonder reserve mee eens ben. Zoals ook 
de Kadt en Banning ziet Tromp het marxisme (te
recht) als een combinatie van heilsleer en weten-
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schappelijk systeem, van rationaliteit en religieuze 
zekerheid, en verklaart hieruit zowel de 'geheime 
kracht' als de wetenschappelijke ontoereikendheid 
ervan. Maar het is spijtig dat Tromp eigenlijk niet 
veel méér doet dan dat, en de onwetenschappelijk
heid van Marx bewezen acht op grond van de vanzelf
sprekendheid van de scheiding tussen 'geloof en 'we
ten', en die tussen 'politieke' en 'wetenschappelijke' 
theorie. Als men ziet dat deze scheidingen ook in 
Tromps boek steeds geweld worden aangedaan, is de 
tijd gekomen om zich af te vragen of zij überhaupt 
wel zinvol zijn; in mijn ogen althans zijn dergelijke 
demarcaties niet veel méér dan academische bezits
en zekerheidscIaims. Dat betekent niet dat we terug 
moeten naar Marx' 'wetenschappelijk' gefundeerde, 
a-morele socialisme, maar vooruit naar een relativis
tische 'moraalsociologie' die persoonlijke en politie
ke motieven niet verdoezelt en die de academische 
plechtstatigheid niet nodig heeft om zichzelf serieus 
te nemen. 

Dick Pels is als wetenschappelijk medewerker ver
bonden aan het Sociologisch Instituut van de Univer
siteit van Amsterdam 

Noten 
1. Hendrik de Man , De Psychologie van het Socialisme, 

Arnhem, 19292, p. 6. 
2. De recensie van Nuis verscheen in Vrij Nederland, 

23.4.'83; die van Achterhuis in de Volkskrachl van 
17.4.'83. Een rommelige, waarschijnlijk kritisch en iro
nisch bedoelde recensie van A. J . Kerkhof in NRC-Han
delsblad van 26.5.'83 viel slechts over 'kleinigheden ' in 
een 'misschien ook best wel leesbaar boek'. 

3. Jacques de Kadt, Inleiding tot het denken van K. 
Marx, Born , Assen , 1951. De Kadt vindt Het Kapitaal 
'een van de boeiendste boeken ooit geschreven, door
trokken met een vlammende hartstocht'; hij vindt ook 
dat Marx' 'geniale eenzijdigheid' het wetenschappelijk 
denken tenslotte uitermate gunstig heeft beïnvloed , en 
verzucht tenslotte: 'Er helpt niets aan, men moet eerst 
Marxist zijn geweest , en dankbaar zijn voor wat hij heeft 
gegeven, voor zijn deugden en voor zijn fouten .. .' (pp. 
49, 58, 62) . 

4. W. Banning , Karl Marx. Leven, leer en betekenis, 
Het Spectrum , Utrecht/Antwerpen, 1969. 10 

5. Zie bv. p. 112. Dezelfde identificatie treft men aan 
op p. 150. 

6. Zie ook p. 77 over het Communistisch Manifest en p. 
120 over Het Kapitaal. 

7. Zie ook Banning, p. 75. 
8. Zie John Carroll, Break-Out from the Crystal Pa/ace. 

The Anarcho-Psychological Critique: Srirner, Nietzsche, 
DoslOxevsky, Routledge and Kegan Paul, London en 
Boston, 1974, pp . 60 ff. Vaak wordt ter vergoelijking 
van Marx aangevoerd dat hij leefde in het pre-Freu
diaanse en pre-Nietzscheaanse tijdvak. Men vergeet dan 
dat Stirner, die zoveel gedachten van beiden anticipeer
de, door Marx uitvoerig wordt uitgekleed en in de ban 
gedaan. 

9. Enkele van deze thema's zijn uitgewerkt in Dick Pels, 
'Marxisme vs. anarchisme: een kwestie van intellektuele 
rivaliteit', Cahiers voor politieke en sociale wetenschap
pen, oktober 1982. 

10. Zie ook Bart Tromp, 'Kar! Marx als politiek theoreti
cus', Socialisme en Democratie, 3 maart 1983. 





Nicaragua: revolutie en mensenrechten Geske DiJkstraffed 
van Hees/Mamix 
Krop 

Industriebeleid Arie van der Hek 

Evert Vermeer en de 'jongens overzee' Ton van der Neut 
1947-1950 

Sociaal-dem~ratie en vakbeweging Bertus Mulder 

De KVP en de Indonesische onafhankelijkheid Boeken 

Maandblad van de WiardI 8eclunan Stichting 83/11 
Kluwer Deventer 



- --------------- -

SocigJisme 
Democratie 

Kernredactie 

Ondersteunende redactie 

Redactiesecretariaat 

Toezending van stukken bij 
voorkeur in drievoud, getypt 
met dubbele regelafstand en 
brede kantlijn. 

Uitgever 

Abonnementen 

Een nieuw abonnement kan 
op elk gewenst moment 
ingaan 

Adreswijzigingen 

Betalingen 

Advertenties 

socialisme en democratie 
nummer 11 
november 1983 

maandblad van de Wiardi Beckman Stichting 

Th. J. A. M. van Lier, voorzitter 
Nel Barendregt 
J. Th. J . van den Berg 
Wouter Gortzak 
C . A. de Kam 
H. Molleman 
C. Poppe 
S. Rozemond 

Yvonne van BaarIe 
J. Bank 
H . Beereboom 
G . van Benthem van den Bergh 
Johanna Fortuin 
Marie-José Grotenhuis 
L. Hoffman 
Schelto Patijn 
Henne Pauli 
H . Priemus 
H. van Stiphout 
B. Tromp 

J . Th . J. van den Berg 
Paul Kalma 
Marnix Krop 
Ria Nijholt (coördinatie) 
Nic. Witsenkade 30 
1017 ZT Amsterdam 
telefoon 020-26 24 24 

K1uwer BV 
Sociaal-wetenschappelijke boeken en tijdschriften 
postbus 23, 7400 GA Deventer 
telefoon 05700-2 05 77 

De abonnementsprijs bedraagt 
f 56, - per jaar incl. btw 
Losse nummers f 6,50 
Abonnementenadministratie : 
Libresso bv, postbus 23, 
7400 GA Deventer, 
telefoon 05700-9 11 53 

Bij wijziging van naam enlof adres verzoeken wij u een 
gewijzigd 
adresbandje toe te zenden aan 
Libresso bv, postbus 23, 
7400 GA Deventer 

Gebruik voor uw betalingen bij 
voorkeur de te ontvangen 
stortingsacceptgirokaarten ; dit 
vergemakkelijkt de administratieve 
verwerking 

Opgave van advertenties aan de uitgever: telefoon 
05700-20577. 
Advertentietarief 1/1 pag. f 395,-

ISSN 0037-8135 

83/11 jaargang 40 

Inhoud 

Commentaar 

Tom 

Geske Dijkstra/Ted van Hees/Marnix Krop -
Nicaragua: revolutie en mensenrechten 
Arie van der Hek - Industriepolitiek als 
maatstaf voor het macro-economisch beleid 
Ton van der Neut - Evert Verrneer en de 
'jongens overzee' 1947-1950 
Bertus Mulder - Sociaal-democratie en 
vakbeweging: een overzicht 

Boeken 
Pen op papier 

1 

2 

3 

12 

15 

19 

27 
31 

....-

....--

./ 
"7 
/ 

I 
L 

, 
/ 
-"" 

~ -

/ 

( 

( 



1 

2 

3 

12 

15 

19 

27 
31 

Veenbrand of 
strovuur? 

De Tweede Kamer heeft enkele weken geleden ge
sproken over het rapport van de commissie-Beek, die 
een onderzoek had ingesteld naar de gevolgen van de 
sluiting van de twee in ons land bestaande kerncentra
les. Die commissie was in 1981 in het leven geroepen 
door het kabinet-VanAgt 11, omdat de toenmaligecoa
litiepartners - PvdA, CDA, D'66 - het over die slui
ting niet eens konden worden. Conclusie van de com
missie: de centrales moeten open blijven. De Kamer 
bleek het daar in meerderheid mee eens . De PvdA
fractie stemde, op een enkele uitzondering na , tegen . 
Logisch , want in het verkiezingsprogramma staat: 'De 
bestaande kerncentrales in ons land worden, zo spoedig 
als technisch mogelijk is, gesloten '. Niets aan de hand 
dus. 
Hoewel... Twee jaar geleden zinderde de partij van 
opwinding over deze kwestie. Sluiting van de kerncen
trales werd bevorderd tot een van de onwrikbare strijd
punten in het verkiezingsprogramma Weerwerk. De 
partij riep - met anderen - op tot de beruchte Dode
waard-demonstratie in het najaar van '81 en raakte -
letterlijk en figuurlijk - slaags met de eigen minister 
van Binnenlandse Zaken. Conflict en tumult dreigden 
de partij te overspoelen . En nu , in 1983: grote stilte . 
In de Kamer alleen de specialisten aanwezig. In de 
partij geen enkele openlijke belangstelling voor het 
onderwerp, laat staan enig spoor van commotie . Het 
partijbestuur zwijgt. De samenleving trouwens ook. 
Hoe ~kan zoiets gebeuren? De verklaring dient gezocnt 
te worden in een combinatie van twee factoren. De 
eerste is dat destijds in het partijbestuur en in de partij 
als geheel geen behoorlijke discussie en afweging over 
deze zaak mogeli j k bleek . Het Kwaad moest te vuur en 
te zwaard bestreden worden , ook al bestond het in con
creto uit twee centraletjes van muis-achtige propor
ties , waarover buiten de oprecht gelovigen geen mens 
zich echt kon opwinden . Met andere woorden: het in
tegratie- en afwegingsmechanisme, dat kenmerk bij 
uitstek van het besluitvormingsproces in een grote so
ciaal-democratische parti j , heeft hier onvoldoende ge
functioneerd. 
In de tweede plaats zegt de gezwinde ontwikkeling van 
grote opwinding naar doodse stilte iets over de span
krachten de reikwijdte van de politiek , casu quo van de 
PvdA als politiek vehikel. Als de aandacht (terecht) 
geconcentreerd wordt op zaken als de kernwapenpro
blematiek en het sociaal-economisch beleid is het vrij
wel onvermijdelijk dat andere 'issues' naar de marge 
van de politieke agenda verschuiven en zelfs over de 
rand tuimelen , zeker als maatschappelijke plechtan
kers ontbreken en - met verschuldigde eerbied aan 
Max van den Berg - de veenbrand een strovuur blijkt 
te zijn . 

1 
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van WVC; secretaris van de 
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Nicaragua: revolutie en mensenrechten 

Het is nu ruim vier jaar geleden dat het Nicaraguaan
se volk, in een door het Sandinistisch Bevrijdings
front FSLN geleide opstand, de overwinning behaal
de op dictator Somoza en zijn nationale garde. Onder 
moeilijke omstandigheden maar met veel enthousias
me begon men aan een tweede 'bevrijdingsoorlog', 
ditmaal tegen honger, ondervoeding, analfabetisme 
en werkloosheid. Nicaragua leek het land van de gro
te belofte: een socialistisch georiënteerd ontwikke
lingsland, waar het socialisme vrijheidslievend -
niet-totalitair - van karakter zou zijn. Sinds enige 
tijd bestaat daarover echter groeiende twijfel. Er is 
kritiek op het gebrek aan democratie in het land, op 
de beperking van bewegingsvrijheid voor politieke 
partijen, vakbonden en media. De door de Nicara
guaanse regering gelaste verplaatsing, twee jaar gele
den, van een groep Indianen in het gebied aan de At
lantische kust trok bezorgde aandacht in binnen- en 
buitenland. En onderwijl wordt het nieuwe regime 
bestookt door een klein maar groeiend aantal 'con
trarevolutionairen'; door somozisten vanuit het noor
delijk buurland Honduras, door voormalige mede
strijders en bondgenoten van de sandinisten vanuit 
het zuidelijk gelegen Costa Rica. Nicaragua is bezig 
een belegerde veste te worden, met alle kans op blik
vernauwing en ideologische verharding van dien. 'De 
regering van Nicaragua komt uit de loop van een ge
weer ... Zij houdt zich niet aan democratie en men
senrechten.' Amerika's president Reagan kent geen 
twijfels. Voor hem is de regering van Nicaragua on
wettig, waaraan hij het argument ontleent om tegen 
het sandinistisch bewind een nauwelijks verhulde po
litiek van actieve destabilisatie te voeren 1. Anderen 
zijn nog niet zo ver, maar ook bij hen neemt de kritiek 
toe. Voor de Nederlandse regering spreekt minister 
Schoo van een 'zorgwekkende politieke toestand' in 
Nicaragua, terwijl minister Van den Broek zich tij
dens een reis naar Midden-Amerika bezorgder over 
Nicaragua dan over El Salvador uitte. Het kabinet 
heeft zich inmiddels ook gevoelig getoond voor het 
Amerikaanse argument dat Nicaragua's nieuwe 
koers de Verenigde Staten uit veiligheidsoverwegin
gen niet onverschillig kan laten2 . De Partij van de Ar
beid verklaart zich nog steeds solidair met het nieuwe 
Nicaragua, zij het dat deze solidariteit van kritische 
kanttekeningen wordt voorzien. Dat ook aan de basis 
van de partij het oorspronkelijke enthousiasme voor 
de sandinistische revolutie aan slijtage onderheving 
lijkt, laat zich aflezen uit het grote verschil in op
brengst van de twee inzamelingsacties die de PvdA 
voor Nicaragua gehouden heeft. In de zomer van 
1979, vlak na de sandinistische overwinning, werd 
bijna één miljoen gulden vergaard; in het voorjaar 

van 1983, ter gelegenheid van de 1 mei-viering, was 
het resultaat niet groter dan vijfentwintigduizend gul
den. 
De vraag moet dus worden gesteld of Nicaragua de 
kritiek en twijfels daadwerkelijk verdient. Is het waar 
dat de beloften uit de bevrijdingsstrijd niet zijn inge
lost, dat de revolutie bezig is in totalitair vaarwater te 
geraken en dat elementaire mensenrechten in het ge
ding zijn? Is het waar dat het gezag van de sandinisten 
aan legitimiteit heeft ingeboet, nu critici uit binnen
en buitenland deze legitimiteit betwisten? Op 19 juli 
1979 was de strijd tegen Somoza gestreden. Vier en 
een half jaar na dato is het mogelijk van het 'Nicara
guaanse experiment' een enigszins volledige balans 
op te maken. Naar ons oordeel is deze globaal posi
tief. 

Mensenrechten en revolutie 
Uit de verschillende wijzen waarop een politiek pro
ces bekeken en beoordeeld kan worden, kiezen wij 
hier voor de invalshoek van de mensenrechten. Wij 
doen dit niet alleen omdat over de eerbiediging van 
mensenrechten in Nicaragua twijfels bestaan, maar 
ook omdat de rechten van de mens een breed spec
trum van zowel het politiek maatschappelijk systeem 
als het overheidsbeleid beslaan. Zodoende kan van 
een groot deel van de ontwikkeling in Nicaragua een 
beeld worden verkregen. 
Ruwweg bestaan er twee soorten mensenrechten, te 
weten politieke en burgerrechten enerzijds en so
ciaal-economische rechten anderzijds. Ofschoon de
ze alle in internationale verdragen en VN-resoluties 
zijn vastgelegd, kunnen hierover grote verschillen 
van mening en interpretatie bestaan. Hierbij kan 
iemands politieke overtuiging een belangrijke rol 
spelen. Dit blijkt onmiddellijk wanneer men de twee 
categorieën mensenrechten nader beschouwt. De po
litieke rechten en burgerlijke vrijheden - het recht 
op vrijwaring van slavernij en marteling, op gelijk
heid voor de wet, op vrije meningsuiting, de vrijheid 
van drukpers, van vereniging en vergadering, van 
godsdienst, en dergelijke - vragen doorgaans van na
ture van de overheid een gedogen of een nalaten. De
ze rechten richten zich in het bijzonder tegen wille
keur en repressie van de zijde der overheid. Ze vor
men dan ook het hart van de parlementaire democra
tie, zoals we die in het Westen kennen, zij het dat ze 
ook denkbaar zijn in bijvoorbeeld een presidentiële 
democratie. De tweede soort rechten vraagt door
gaans niet om een gedogende maar om een actief op
tredende overheid. Het gaat daarbij om de bevredi
ging van basisbehoeften, zoals voldoende voedsel, 
behoorlijk onderdak, werk, kleding, onderwijs en ge-
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zondheidszorg. Het zal duidelijk zijn dat, vooral in si
tuaties waar een overheid met kracht moet optreden 
om een minimaal niveau van welvaart en collectieve 
voorzieningen mogelijk te maken, de twee soorten 
rechten stevig met elkaar in botsing kunnen komen. 
Dit geval doet zich in het bijzonder voor , indien dras
tische structurele veranderingen nodig zijn om maat
schappelijke ongelijkheid effectief te bestrijden. In 
een samenleving die wordt gekenmerkt door een 
groot verschil tussen rijk en arm en waar politieke en 
economische macht samenvallen en elkaar altijd in 
stand hebben gehouden (in veel landen van Latijns
Amerika bijvoorbeeld), schreeuwt de situatie als het 
ware om veranderingen in de maatschappelijke struc
tuur, terwijl diezelfde maatschappelijke structuur en 
de daarop gebaseerde machtsverhoudingen het juist 
zeer moeilijk maken die veranderingen tot stand te 
brengen. Immers, het kan maatschappijhervormers 
dan nog wel gelukken om - langs hetzij electorale, 
hetzij revolutionaire weg - de politieke macht te ver
overen, maar daarmee is doorgaans onvoldoende de 
weg vrijgemaakt voor een politiek van maatschappe
lijke hervormingen. De economische elite ziet niet 
graag zijn invloed afnemen en zijn rijkdom en levens
stijl in gevaar komen (nog afgezien van eventuele bui
tenlandse economische belangen in het land). De op
positie zal hevig zijn en deze beschikt over vele , sub
tiele en minder subtiele, middelen om de regering te 
dwarsbomen, haar wil op te leggen en eventueel zelfs 
ten val te brengen . Economische sabotage is zo'n 
middel, ideologische oorlogvoering via bijvoorbeeld 
de media of de kerk kan een ander middel zijn , in 
noodgevallen kan men zelfs zijn toevlucht zoeken tot 
het uitlokken van een militaire staatsgreep. 
De naoorlogse geschiedenis kent talrijke voorbeel
den van hervormingsgezinde regeringen in de Derde 
Wereld, of ze nu gematigd nationalistisch waren 
(Iran/Mossadegh - 1953, Brazilië/Goulart - 1964, 
Cambodja/Sihanouk - 1970) of eerder socialistisch 
(Ghana/Nkrumah - 1966, MaliJKeita - 1968, Chili/ 
Al/ende - 1973), die het slachtoffer zijn geworden 
van, vaak door de Verenigde Staten (CIA) gesteunde 
of zelfs georganiseerde, rechtse militaire coups. In 
menig ontwikkelingsland is het dus noodzakelijk dat 
hervormingsgezinde regimes krachtig ingrijpen in de 
oude politieke, economische en militaire machtsver
houdingen, willen ze enige kans van slagen hebben3. 

Vanuit de optiek van de mensenrechten kan dit der
halve betekenen dat tijdens deze machtsstrijd enkele 
politieke rechten en vrijheden moeten worden opge
schort of beperkt. Of dit al dan niet nodig is, kan eer
der aan de hand van de feitelijke situatie dan van al
gemene juridische normen beoordeeld worden . 
Daarbij dient echter onzes inziens wel aan enkele 
voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste kunnen 
niet alle mensenrechten van deze soort met een be
roep op het streven naar opheffen van grote ongelijk
heid worden aangetast. Bepaalde, elementaire rech
ten van de mens, zoals dat op vrijwaring van slavernij 
en marteling, en de vrijheid van godsdienst, geweten 
en meningsuiting zullen door regeringen altijd moeten 
worden gewaarborgd. Dit zijn als het ware onver-
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vreemd bare rechten van ieder individueel mens , die 
rechtstreeks verbonden zijn met het meest elementai
re recht: dat op leven. Rechten die onzes inziens even
tueel beperkt zouden mogen worden , zijn die welke 
gebruikt kunnen worden om het ontwikkelingsproces 
ten behoeve van de armsten te dwarsbomen . We den
ken hierbij aan rechten als de persvrijheid , de vrijheid 
van vereniging en vergadering en eventueel ook het 
stakingsrecht. Een beperking van deze rechten is ech
ter alleen te rechtvaardigen indien de positie van een 
regering die een beleid voert van maatschappelijke 
hervormingen en bevrediging van basisbehoeften, van 
binnenuit of buitenaf ernstig bedreigd wordt . De last 
om deze bedreiging aan te tonen moet dan echter wel 
bij de regering berusten en liefst door een onafhanke
lijk orgaan (bijvoorbeeld het Hooggerechtshof) ge
toetst kunnen worden . Daarmee kan dan tevens aan 
een laatste voorwaarde voldaan worden: de beperking 
moet tijdelijk zijn en opgeheven worden , zodra de be
dreiging is geweken of belangrijk in ernst afgenomen. 
De geschiedenis leert namelijk ook dat beperkingen 
van mensenrechten permanent kunnen worden. Regi
mes die allang hun hervormingsgezinde karakter heb
ben verloren , vrijwaren zichzelf op deze wijze van de 
broodnodige kritiek van hun onderdanen. 4 

Samenvattend , in het navolgende zullen we de ont
wikkelingen in Nicaragua onderzoeken door achter
eenvolgens drie aspecten van mensenrechten de re
vue te laten passeren, te weten de mate waarin: 
1. het nieuwe bewind werkt aan de bevrediging van 
basisbehoeften van de bevolking; 
2. elementaire rechten van de mens gewaarborgd 
zijn; 
3. burgerlijke vrijheden zijn gerespecteerd en poli
tiek democratie wordt gerealiseerd. 

Basisbehoeften en gemengde economie 
De economische situatie die de sandinisten aantrof
fen op 19 juli 1979 was zeer slecht. s. Het laatste jaar 
was het land bijna permanent in oorlog geweest . Be
halve met acute, door de oorlogssituatie opgeroepen 
problemen zag de regering zich geconfronteerd met 
de structurele tekortkomingen van de Nicaraguaanse 
economie . Het land kende enerzijds een bloeiende 
exportgerichte landbouw en enkele moderne indus
trieën; anderzijds was de produktie van voedselge
wassen jarenlang verwaarloosd en was de stedelijke 
werkgelegenheid volstrekt ontoereikend om de trek 
naar de steden op te kunnen vangen. Zowel voor de 
industrie als voor de 'export-landbouw' (produktie 
van suiker , katoen , vlees en koffie voor export) 
moesten zeer veel grondstoffen (ook machines , 
kunstmest , enz.) geïmporteerd worden. De sociale 
ongelijkheid was zeer groot: vijftig procent van de be
volking had slechts de beschikking over vijftien pro
cent van het nationale inkomen (1977) . Het grootste 
deel van de bevolking was verstoken van elementaire 
voorzieningen als drinkwater , elektrisch licht , onder
wijs en gezondheidszorg. Zestig procent van de vol
wassenen kon niet lezen of schrijven, op het platte
land zelfs negentig procent. 
Op korte termijn gaf de nieuwe regering eerste priori-
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teit aan het herstel van de produktie. Op langere ter
mijn zou de economische structuur moeten verande
ren. Men wil een autonome economische ontwikke
ling bevorderen, waarbij het land minder afhankelijk 
is van buitenlandse handel en kapitaal. Voorlopig is 
het streven erop gericht de handelsafhankelijkheid 
over meer landen te spreiden en zodoende minder af
hankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Gedwon
gen door een gebrek aan middelen en buitenlandse 
deviezen wilde de regering bij het herstel van de pro
duktie voorrang geven aan die sectoren die direct of 
indirect konden bijdragen aan het voorzien in de ba
sisbehoeften van de bevolking. Landbouw kreeg 
daarom een hogere prioriteit dan industrie. De rege
ring wilde niet alleen de produktie van voedselgewas
sen bevorderen, zodat op den duur geen voedsel 
meer geïmporteerd zou behoeven te worden, maar 
ook de 'export-landbouw' omdat deze de deviezen 
moet leveren voor de opbouw van het land. De indus
trie zou alleen worden gestimuleerd voorzover het de 
produktie van basisprodukten als kleding, medicij
nen, zeep en dergelijke betreft. Daarnaast kreeg de 
industrie die verbonden is met de landbouw (produk
tie van 'inputs' als insecticiden, verwerking van land
bouwprodukten) voorrang. 
Het model waarbinnen de nieuwe regering deze doel
stellingen wilde nastreven, is dat van de 'economia 
mixta', de gemengde economie. De economie is in de 
eerste plaats gemengd wat betreft eigendom van pro
duktiemiddelen. Slechts de bezittingen van Somoza 
en zijn naaste familieleden zijn genationaliseerd 
(waarmee de staat overigens twintig procent van de 
landbouwgrond en vijfentwintig procent van de in
dustrie in handen kreeg). Ook de banken en de drie 
buitenlandse goudmijnen zijn in staatseigendom ge
bracht. De overige produktiemiddelen zijn in parti
culiere handen gebleven, hetgeen inhoudt dat er een 
uitgebreide groep van grootgrondbezitters en andere 
grote ondernemers is blijven bestaan. In de tweede 
plaats is de economie 'gemengd', omdat bewuste 
staatsplanning voor een deel in de plaats is gekomen 
van de werking van de markt. Met behulp van een 
krediet- en deviezenpolitiek kan de regering de rich
ting van de produktie (in ieder geval bij de grotere 
bedrijven) beïnvloeden, en de consumptie van geïm
porteerde (Iuxe-)goederen beperken. Andere be
langrijke instrumenten van de overheid zijn belastin
gen , de nationalisatie van de handel met het buiten
land, en een loon- en prijspolitiek; het laatste wordt 
gerealiseerd door controle over een gedeelte van de 
binnenlandse distributie. Het is de bedoeling dat de 
staatssector het grootste deel van de investeringen 
voor haar rekening neemt. Deze worden op centraal 
niveau vastgesteld. Kan de staat aldus bij de grotere 
bedrijven de voorwaarden bepalen op grond waarvan 
de produktie plaats kan vinden, bij de talrijke kleine
re bedrijven in landbouw, handel en kleine nijverheid 
is dat niet het geval. Dit is de derde betekenis die aan ' 
het begrip 'gemengd' gegeven kan worden: het naast 
elkaar bestaan van een min of meer geplande econo
mie en een ongeplande economie van kleine produ
centen en handelaars, waarin ongeveer vijfentwintig 

procent van het bruto nationaal produkt tot stand 
komt. Door middel van het aanbieden van gunstige 
voorwaarden van kredietverlening tracht de staat wèl 
te stimuleren dat deze kleine producenten krediet-, 
handels- of zelfs produktiecoöperaties vormen. 
Dit model van de 'gemengde economie' betekent een 
grotere mate van staatsingrijpen dan in de regel in bij
voorbeeld West-Europa het geval is. Het bevat te
vens de kiem voor verschillende tegenstellingen: 
- tussen de staat en de particuliere producenten: 
een groter deel van de winst van particuliere onderne
mers wordt nu afgeroomd ten behoeve van de staats
sector, en de handelingsvrijheid van ondernemers is 
beperkt (wat betreft importeren, arbeidsvoorwaar
den enz.). Het risico bestaat dat particulieren niet 
langer zullen willen produceren en investeren voor 
eigen risico, dat wil zeggen zonder goedkope kredie
ten van de staatsbanken); 
- tussen de staat en de arbeiders: de regering heeft 
belang bij hoge produktie en hoge winsten in de hele 
economie om het staatsinvesteringsfonds te kunnen 
uitbreiden; stakingen en loonsverhogingen voor de 
arbeiders gaan tegen die belangen in; 
- potentiële politieke oppositie kan verwacht wor
den van allen die hun inkomen enlof consumptiemo
gelijkheden achteruit zien gaan en van allen die zich 
verzetten tegen het feit dat eigendom niet meer auto
matisch economische macht garandeert. 

Resultaten 
Hoe heeft dit model tot nu toe gewerkt en wat zijn de 
resultaten ervan? De eerste jaren zijn de levensom
standigheden van de plattelandsbevolking duidelijk 
verbeterd. Een gemiddelde landarbeider verdient nu 
drie keer zoveel als voor de revolutie. Hij werkt nu 
acht uur per dag in plaats van elf, en heeft voor het 
eerst wettelijk recht op vakantie. Landloze boeren 
hebben de beschikking gekregen over een deel van 
het van Somoza geconfisqueerde land. De krediet
verlening aan kleine boeren en coöperaties is enorm 
uitgebreid: van negen miljoen dollar in 1978 tot ne
gentig miljoen dollar in 1980. De pachten zijn ver
laagd tot ongeveer één zesde van het oorspronkelijke 
bedrag per hectare. AI met al zijn de reële lonen op 
het platteland tussen '79 en '81 gemiddeld met vijfen
twintig procent gestegen. 
In de steden is daarentegen niet iedereen er sinds de 
revolutie op vooruitgegaan. De werkgelegenheid is 
toegenomen doordat de regering herstelwerkzaam
heden aan wegen, scholen, huizen enz. liet uitvoeren. 
De werkloosheid is gedaald van veertig procent in juli 
'79 tot dertien procent een jaar later. Maar daarna is 
de werkloosheid weer opgelopen tot ongeveer twintig 
procent in 1982. Omdat stedelijke werknemers tot de 
beter betaalden behoorden, èn omdat de regering 
bang is voor inflatie, zijn de lonen slechts weinig ver
hoogd. Wèl is in 1981 per sector een minimumloon 
vastgesteld, en onder druk van de vakbonden zijn 
ook de overige lonen in dat jaar enigszins gestegen. In 
1982 zijn de lonen zowel in de steden (met veertien 
procent) als op het platteland (negentien procent) 
verhoogd, maar dit was niet voldoende om de geld-
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ontwaarding (vijfentwintig procent) te compenseren. 
Ter bescherming van de reële lonen houdt de over
heid de prijzen van tweeëntwintig basisprodukten 
kunstmatig laag. Ze tracht speculatie zoveel mogelijk 
te voorkómen door zelf in zogenaamde 'volkswin
kels' deze produkten te verkopen. Sinds de versterkte 
buitenlandse dreiging in het voorjaar van '83, en de 
daarmee gepaard gaande hamsterwoede, is een aan
tal zeer elementaire basisprodukten 'op de bon'. 
Om een volledig beeld te krijgen van de levensom
standigheden moeten we naast de geldlonen ook het 
zogenaamde sociale loon in de beschouwing betrek
ken. Het blijkt dat onderwijs , gezondheidszorg en 
huisvesting zijn uitgebreid. Na de alfabetiseringscam
pagne van 1980 volgen nog steeds veel volwassenen in 
de avonduren onderwijs , gegeven door vrijwilligers. 
Het aantal kinderen van zeven tot twaalf jaar dat naar 
de lagere school gaat, is ieder jaar toegenomen. In de 
gezondheidszorg is vooral vooruitgang geboekt in de 
preventieve sfeer. Grootscheepse vaccinatiecampag
nes hebben epidemische ziekten als polio sterk terug
gedrongen. De kindersterfte is afgenomen met vijf
entwintig procent (van honderdtwintig per duizend 
levend geborenen naar negentig per duizend levend 
geborenen). De regering trekt veel geld uit voor het 
bouwen van huizen; een deel wordt door toekomstige 
bewoners en andere vrijwilligers zelf gebouwd. Er 
ligt een wet op stapel om de huren voor de tweede 
keer substantieel te verlagen. Een verbetering van de 
levensomstandigheden van de armsten brengt onver
mijdelijk een verslechtering mee van de positie van 
die groepen die het voor de revolutie niet zo heel 
slecht hadden. Nu de toegang tot allerlei voorzienin
gen is uitgebreid zijn er bijvoorbeeld lange wachttij
den voor dokter of apotheek. Min of meer luxe-con
sumptiegoederen zijn niet meer te krijgen of heel 
duur geworden, omdat de regering om deviezen te 
sparen de invoer ervan beperkt. 
De produktie heeft zich in het nieuwe Nicaragua her
steld, zij het minder snel dan gehoopt. Problemen de
den zich onder andere voor door een omvangrijke ka
pitaalvlucht uit de particuliere sector, door het niet
investeren door de grotere particuliere ondernemers, 
door de dalende produktiviteit in de staatssector 
(kortere arbeidsdagen en het wegvallen van de re
pressie van arbeiders uit de tijd van Somoza), door 
afzetproblemen voor industriële produkten (de eco
nomieën van de omringende landen EI Salvador , Co
sta Rica, Guatamala bevinden zich in een diepe crisis) 
en door het gebrek aan deviezen om machines , 
grond- en hulpstoffen te importeren . Toch werd in de 
eerste twee jaar een behoorlijke groei van het bruto 
nationaal produkt bereikt (respectievelijk 10,4 en 8,9 
procent). In 1982 is de produktie daarentegen ge
daald met 1,4 procent. Deze daling is vooral te wijten 
aan de overstromingen in het voorjaar van 1982 en de 
grote droogte die daarop volgde. Vergeleken met de 
omringende landen steken de produktiecijfers van 
Nicaragua echter gunstig af. 
Grote problemen bestaan vooral op het financiële 
vlak: met de betalingsbalans met het buitenland en 
met de overheidsfinanciën. De overheidsinkomsten 
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uit staatsbedrijven en belastingen zijn weliswaar toe
genomen , maar de uitgaven nog méér. De wereld
marktprijzen van de belangrijkste exportprodukten, 
koffie en katoen , zijn gedaald. Daarentegen zijn de 
prijzen van noodzakelijke importen (bijvoorbeeld 
olie, machines) gestegen. De buitenlandse schuld die 
in juli '79 al enorm was, is sindsdien nog bijna verdub
beld. Rente- en aflossingsverplichtingen drukken 
zwaar op de export-opbrengsten (in 1982 vormden ze 
er 46 procent van). In de eerste jaren leverde een om
vangrijke buitenlandse financiële hulp nog enige 
compensatie, maar deze wordt nu steeds minder. 
Op 9 september 1981 kondigde de regering, vooral 
onder druk van interne en externe financiële proble
men, de sociaal-economische noodtoestand af. Dit 
betekende een straf bezuinigingsprogramma voor de 
staatsuitgaven. Bovendien werd het model van de ge
mengde economie naar twee kanten verder afgeba
kend: enerzijds werd 'dekapitalisatie' (ontmanteling 
en kapitaalexport) door particuliere ondernemers 
strafbaar gesteld , anderzijds werden stakingen en 
landbezettingen verboden . Ondanks deze maatregec 
len is het tekort aan buitenlandse deviezen steeds nij
pender geworden. In de zomer van 1982 heeft de re
gering opnieuw beperkingen opgelegd aan de over
heidsuitgaven en aan importen van 'inputs' en luxe
consumptiegoederen . Bovendien zijn de belastingen 
verhoogd. 
Concluderend kunnen we zeggen dat de regering met 
het model van de 'economia mixta' het een en ander 
heeft bereikt. De reële inkomens zijn vooral op het 
platteland gestegen en grote groepen van de bevol
king hebben toegang gekregen tot elementaire voor
zieningen als huisvesting , onderwijs en gezondheids
zorg. Het ontwikkelingsproces is echter in het ge
drang, vooral door de financiële problemen waar de 
overheid mee te kampen heeft. Een extra moeilijk
heid vormt de politiek van de Verenigde Staten ten 
opzichte van Nicaragua. De militaire druk op Nicara
gua maakt dat steeds meer mensen en middelen moe
ten worden ingezet voor de verdediging van het land , 
momenteel plusminus veertig procent van de begro
ting. De financieel-economische maatregelen van de 
regering-Reagan missen echter ook hun uitwerking 
niet. Sinds Reagan president is , is alle hulp aan Nica
ragua stopgezet; ook een al toegezegde graanleveran
tie werd ingetrokken. De laatste tijd zijn de Ver
enigde Staten bezig de handelsmaatregelen tegen Ni
caragua te verscherpen , getuige de drastische beper
king van de suikerimport die is aangekondigd. De re
gering-Reagan probeert bovendien de sandinisten 
economisch in het nauw te brengen door haar invloed 
aan te wenden bij internationale financiële instellin
gen. Organen als de Interamerikaanse Ontwikke
lingsbank (waarin de Verenigde Staten een vetorecht 
hebben) en zelfs de Wereldbank hebben alle leningen 
en kredieten aan Nicaragua opgeschort. Ook com
merciële banken geven Nicaragua niet meer de nor
male , hoogst noodzakelijke kredieten . De gevolgen 
van de economische problemen laten zich raden. Het 
gebrek aan deviezen maakt dat er minder collectieve 
voorzieningen kunnen worden gerealiseerd, en dat er 

, 



Ir toe
ereld
Jkten, 
.ijn de 
rbeeld 
lid die 
~rdub
ukken 
den ze 
:nom-
enige 

der. 
vooral 
,roble
lt. Dit 
oor de 
de ge

fgeba
lteling 
lemers 
len en 
ltrege
:ds nij-
de re

: over-
1 luxe
ltingen 

ngmet 
I ander 
op het 
bevol
~ voor
iheids
let ge
laar de 
)eilijk
ten ten 
~icara
nmoe
:t land , 
begro
van de 
lerking 
n Nica
:veran
e Ver
gen Ni
beper
De re

linisten 
invloed 
Istellin
:wikke
torecht 
:ningen 
k com
de nor
:volgen 
:!n. Het 
ectieve 
n dat er 

,. 

minder geproduceerd en geïnvesteerd kan worden . 
De werkloosheid zal toenemen , en de reële lonen zul
len niet of nauwelijks kunnen stijgen . Steeds meer 
'impopulaire maatregelen' zullen nodig zijn. 

Elementaire mensenrechten 
Weinig landen zijn de laatste vier jaar zo druk be
zocht door mensenrechtencommissies als Nicaragua. 
Na juli 1979 waren er onder andere drie bezoeken van 
Amnesty International , vier van de Interamerikaanse 
Commissie van Mensenrechten (IACHR) en een of 
meer bezoeken van het Internationale Comité van 
Juristen , de Demokratische Vereniging van Advoka
ten en Pax Christi International. Uit hun rapporten 
komt over het algemeen een positief, soms zelfs een 
lovend , oordeel naar voren ; maar er zijn ook kriti
sche noten . Tom Farrer, president van de IACHR, 
meldde dat Nicaragua het enige land in Latijns-Ame
rika was , waar zijn commissie steun kreeg voor de uit
voering van haar werk . Barricada Internacional, de 
weekkrant van het het FSLN voor het buitenland, die 
ook in het land zelf verschijnt , publiceerde in februari 
1983 een speciale bijlage over de mensenrechtensi
tuatie in Nicaragua, met daarin een 0fenhartig uit
treksel uit de belangrijkste rapporten . . Er zijn geen 
vermisten en politieke gevangenen in Nicaragua, en 
systematische martelpraktijken behoren tot het so
mozistische verleden . 
In tegenstelling tot de officiële rapporten aan bijvoor
beeld de Verenigde Naties duiken er in de buiten
landse pers geregeld berichten op, als zouden er in 
Nicaragua grote aantallen politieke gevangenen be
staan. Men doelt hier op de voormalige leden van So
moza's Nationale Garde. De werkelijkheid is dat vijf
entwintighonderd ex-gardisten een straf uitzitten die 
speciale rechtbanken hen rechtmatig hebben opge
legd. Geen van hen heeft de doodstraf gekregen, 
want die is direct afgeschaft , en de maximum straf is 
gesteld op dertig jaar. De mensenrechtencommissies 
hebben de regeringsinspanningen voor de humane en 
op moderne leest geschoeide behandeling van gevan
genen meer dan eens geprezen . Gevangenen kunnen 
leren lezen en schrijven en een (nieuw) vak leren . Er 
is veel aandacht voor resocialisatie , bijvoorbeeld met 
behulp van open gevangenissen . De regering nam vo
rig jaar de aanbeveling van enkele mensenrechten
commissies over om een groot aantal veroordeelde 
somozisten gratie te verlenen en vroegtijdig in vrij
heid te stellen. Ook in 1982 vonden in Nicaragua 'geen 
verdwijningen, martelingen of buitenrechtelijke execu
ties plaats', aldus een recent rapport over de mensen
rechten in Nicaragua van de gematigde particuliere 
Amerikaanse organisatie 'Council for Hemisphere 
Affairs'. Wel waren er 'gevallen, waarin de politieke, 
religieuze en persvrijheid niet is gerespecteerd'. 7 

Wat de vrijheid van godsdienst betreft: de katholieke 
kerk heeft grote invloed in Nicaragua. Driekwart van 
de bevolking is katholiek. Veel mensen beschouwen 
zich tegelijk sandinist en 'gelovige'. Aanvankelijk 
steunde de hele kerk de nieuwe regering. Na enige 
tijd zijn er tegenstellingen ontstaan tussen grofweg de 
hogere geestelijkheid , die de regering steeds scherper 

kritiseert - aartsbisschop Obando y Bravo neemt 
zelfs een centrale plaats in de oppositie tegen het san
dinistische bewind in - en veel katholieke basisge
meenschappen, die enthousiast achter de revolutie 
staan. De meeste waarnemers zijn het er niettemin 
over eens dat de spanningen tussen de top van de kerk 
en de staat niet hebben geleid tot beperking van de 
vrijheid van godsdienst. Een ander bewijs voor het be
staan van religieuze vrijheid is de enorme groei en ver
spreiding van hetaantalreligieuzesekten sinds de afge
lopen jaren.8 

Wel een serieuze klacht betreft het regeringsoptre
den met betrekking tot de Miskito-Indianen. In het 
dunbevolkte en ontoegankelijke noordoostelijke 
deel van Nicaragua, het departement Zelaya, wonen 
zo'n tachtigduizend Indianen. Somoza had hun be
staan altijd genegeerd, hetgeen hem een zekere po
pulariteit bezorgde bij de Indianen , omdat ze daar
door in verregaande mate autonoom waren. De In
dianen hadden geen deel aan de bevrijdingsstrijd en 
stonden van oudsher wantrouwend tegenover alle 
'Spanjaarden', dus ook de sandinisten. Dat , gevoegd 
bij het onbegrip van regeringszijde voor hun culturele 
eigenheid , leidde ertoe dat de ontwikkelingsinspan
ningen vanuit Managua voor het 'achtergebleven' 
Zelaya conflicten opriepen. De somozisten in Hon
duras maakten dankbaar gebruik van de onrust onder 
de Indianen in de grensgebieden . Via hun in Hondu
ras gestationeerde zender riepen ze de Indianen 
voortdurend op het 'communistische gevaar in Nica
ragua' te ontvluchten . Tien- tot twaalfduizend Miski
to-Indianen hebben aan de oproepen gehoor gegeven 
en velen werden opgenomen in de anti-sandinistische 
guerrilla. Veel Indianen uit dorpen aan de grensrivier 
Rio Coco woonden en werkten zowel aan de Nicara
guaanse als de Hondurese kant van de grens. Deze 
leefwijze en het gegeven dat hun woongebied recru
teringsgebied voor de somozisten en in toenemende 
mate oorlogstoneel werd , plaatste de regering in Ma
nagua voor een veiligheidsprobleem. Toen de rege
ring kennis kreeg van een plan van de somozisten om 
met Kerstmis 1981 een deel van Zelaya te bezetten 
teneinde daar een autonome staat uit te roepen , be
sloot ze ongeveer tienduizend Miskito's aan de Rio 
Coco naar streken verder m het binnenland te ver
plaatsen. Of zulk een gedwongen verhuizing noodza
kelijk was is betwistbaar, de wijze waarop - plots
klaps , dus onvoorbereid en met lange, zware voct
marsen - is terecht bekritiseerd. Ondanks de door 
veel objectieve waarnemers geprezen inspanningen 
van de regering om de Indianen huizen , land, gezond
heidszorg en onderwijs te geven , misten ze hun ver
trouwde omgeving, traditionele organisatie en hun 
vrijheid. Gaandeweg heeft het sociale leven in de 
nieuwe nederzettingen zich wat gestabiliseerd. De 
goede opbrengst van de grond, drinkwater, elektrisch 
licht , pensioenen voor Indiaanse mijnwerkers en de 
erkenning door 'Managua' van nieuwe eigen leiders 
hebben een klimaat van samenwerking geschapen. 
De Internationale Raad voor Indianenverdragen 
(IITC) oordeelde voorjaar '83 op de negenendertig
ste bijeenkomst van de Commissie van de Verenigde 
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Naties voor de Rechten van de Mens: 'De Nicara
guaanse regering wordt steeds ontvankelijker voor de 
bijzondere noden van de Indiaanse bevolking. Ze pro
beert oprecht hun levensomstandigheden te verbete
ren'. 9 

Democratie en politieke vrijheden 
Tot nu toe hebben we kunnen concluderen dat, on
danks - wellicht - geïsoleerde gevallen van schen
ding , en ondanks gemaakte - en erkende - fouten , 
het nieuwe Nicaraguaanse bewind de mensenrechten 
serieus neemt. Die conclusie lijkt discutabel voor wat 
betreft de politieke rechten en burgerlijke vrijheden. 
Sinds de afkondiging van de sociaal-economische 
noodtoestand in september 1981 is het stakingsrecht 
opgeschort. En sinds 15 maart 1982, vanwege de esca
latie van de militaire dreiging van buitenaf, de algehe
le noodtoestand van kracht is , zijn enkele belangrijke 
vrijheden beknot. Er is een verbod op het houden van 
demonstraties en op het voeren van politieke propa
ganda, terwijl de geschreven pers onderworpen is aan 
censuur. Formeel is op deze vrijheidsbeperking niets 
aan te merken. Het internationaal recht laat iedere 
staat wiens soevereiniteit bedreigd wordt de bevoeg
heid om dergelijke beperkingen in te voeren. Een 
probleem is echter dat Nicaragua's soevereiniteit niet 
slechts in het gedrang is door het ge stook van somo
zisten in Honduras (daarbij geholpen door Reagans 
destabilisatiepolitiek), maar ook door de guerrilla
acties van voormalige medestanders van de sandinis
ten. Dit maakt de beoordeling er niet gemakkelijker 
op. De oorlogsdreiging heeft in het land ook geleid 
tot een politiek klimaat waarin nog slechts plaats is 
voor twee kampen: vóór of tegen de invallers en hun 
bondgenoten. Dit heeft de ruimte voor kritiek op de 
regering van de zijde van de binnenlandse oppositie 
verkleind. 

Samenwerking en machtsstrijd 
De brede coalitie van sandinisten en burgerij die op 
19 juli 1979 de staatsmacht overnam legde de wettige 
basis voor de nieuwe staat met het 'Fundamenteel 
Statuut' , de voorlopige grondwet, die in plaats kwam 
van de grondwet en de constitutionele wetten van het 
Somoza-regime. Tevens kondigde de Regeringsraad , 
het aanvankelijk vijf en later drie leden tellende 
hoogste regeringsorgaan, het 'Statuut van Rechten 
en Garanties' af, dat de belangrijkste rechten en 
plichten van de Nicaraguanen vastlegde, geheel in 
overeenstemming met internationale conventies 
(VN,OAS). Het Fundamenteel Statuut voorzag in 
hervorming van staatsinstellingen als het Hoogge
rechtshof, de gemeentebesturen, het leger en de poli
tie. In plaats van het Somoza-parlement kwam er een 
Staatsraad samengesteld uit alle sectoren van de sa
menleving. Deze moet een kieswet en een grondwet 
voorbereiden. Samen met de Regeringsraad, die haar 
legaal gezag ontleent aan de revolutie , dat wil zeggen 
aan de negenhoofdige leiding van het FSLN, heeft zij 
de wetgevende macht. Met tweederde meerderheid 
kan de Staatsraad besluiten van de Regeringsraad on
gedaan maken. 
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De nieuwe regering bracht een aantal structurele her
vormingen op gang, die gericht waren op verbetering 
van het levenspeil en de mondigheid van de armen . 
Van de ondernemers en grootgrondbezitters en hun 
organisaties werd verwacht dat ze het uitgangspunt , 
dat de revolutie er allereerst was voor de minst be
deelden , onderschreven. Of zoals artikel 27 van het 
Statuut van Rechten en Garanties het samenvat: 'het 
recht op particulier eigendom wordt gewaarborgd als 
het een sociale functie vervult'. Voor de uitvoering van 
zijn economische politiek en de bezetting van veel re
geringsposten was het FSLN aangewezen op zijn 
bondgenoten uit de bevrijdingsstrijd . Die samenwer
king vond haar uitdrukking in de door het FSLN ge
voerde politiek van 'Nationale Eenheid'. Daarvoor 
bestond aanvankelijk een brede basis. Immers , de 
wijziging van de economische structuur bleef beperkt 
tot de nationalisatie van de bezittingen van Somoza 
en diens medestanders , en het op herstel en stimule
ring gerichte economische beleid ontzag de belangen 
van ondernemers en middenklasse . 
Ondanks de samenwerking wilden de sandinisten het 
slagen van de revolutie niet afhankelijk maken van de 
steun van groepen die tijdens de strijd tegen de dicta
tuur een 'somozisme zonder Somoza' hadden voorge
staan: afgezien van de Somoza-clan , het bestaandesys
teem met de Nationale Garde als gewapende macht 
behouden. Minister van Binnenlandse Zaken Tomás 
Borge: 'Het Chileense volk had geen wapens, het volk 
van Nicaragua heeft die wel, daarom kunnen wij buig
zaam zijn, kunnen wij onderhandelen, kunnen wij 
breed zijn: maar nooit zullen wij die wapens, die wij met 
onze revolutionaire strijd veroverden, op de onderhan
delingstafelleggen'. 10 Om het gevaar van een toekom
stige coup te minimaliseren en de revolutie te kunnen 
consolideren, nam het FSLN de sleutels tot de staats
macht in handen (leger, politie, veiligheidsdienst) , 
bracht ·het in ijltempo politieke instellingen van de 
grond en maakte een start met de organisatie van de 
bevolking en haar fysieke en geestelijke ontwikkeling 
(gezondheidszorg, alfabetisering en onderwijs). De 
sandinistische massa-organisaties - deels al ontstaan 
in de bevrijdingsstrijd , deels daarna van de grond ge
komen - konden in het nieuw verworven klimaat van 
vrijheid en revolutionair elan hun aanhanggestaaguit
breiden. Ook bestaande en enkele nieuwe politieke 
partijen en de vakbonden gedijden voorspoedig. 
Een deel van de ondernemers verzette zich tegen de 
van hen verwachte 'sociale rol', en reageerde met ka
pitaalvlucht , dekapitalisatie , investeringsboycot , en
zovoorts. Door de staatscontrole op de buitenlandse 
handel en het nationale bankwezen en de greep van 
de sandinisten op het staatsapparaat was de positie 
van deze ondernemers in politiek opzicht echter on
dergraven. Het ontbreken van een georganiseerde 
basis onder de bevolking, interne verdeeldheid en de 
onmacht om een geloofwaardig alternatief voor het 
programma van het FSLN te presenteren verklaren 
verder hun politieke zwakte . Typerend daarvoor is 
ook dat een economische belangenorganisatie, de 
COSEP , een tijd lang hun belangrijkste politiek bun
delende kracht was. 
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Gaandeweg ontstonden twee rivaliserende politiek
ideologische blokken , enerzijds op elkaar aangewe
zen, anderzijds verwikkeld in een strijd om de staats
macht. Een belangrijk deel van de 'burgerlijke' par
tijen is blijven samenwerken met het FSLN. Het eer
ste jaar ook de Nicaraguaanse Democratische Bewe
ging (MDN) , die echter afhaakte toen haar leider Al
fomo Robelo in mei 1980 opstapte als regeringsraads
lid . Rafaël Cordova Rivas, de leider van de belangrijk
ste traditionele partij, de (verdeelde) conservatieve 
PCD , die veel aanhang heeft in streken waar het groot
grondbezit van belang is (de provincies Boaco , Chon
tales) , nam de plaats van Robelo in de Regeringsraad 
in . De bij de Liberale Internationale aangesloten onaf
hankelijk-liberale PLI en de sociaal-christelijke 
PPSC, die beide steunen op de radicale sectoren van de 
middenklasse alsmede één van de twee communis
tische partijen, de PSN, vormden samen met de sandi
nisten het Revolutionair Patriottisch Front. Daarte
genover vormden de christen-democratische PSD, de 
rechtse 'sociaal-democratische' PSC samen met de 
COSEP en de behoudende vakcentrales CfN (CLAT) 
en CUS (ORIT) en ook , tot dat zij ondergronds ging, 
de MDN, in 1981 de Coördinadora Democratica, het 
Democratische Coördinatieorgaan. 
Aanvankelijk hadden Robelo en zijn MDN gemeend 
dat deelname aan de regering controle over het 
staatsapparaat kon garanderen . Onvoldoende ken
nelijk, gezien zijn aftreden en dat van Violeta Cha
morro (de echtgenote van de door Somoza vermoor
de uitgever van La Prensa). De aanleiding daartoe 
was de samenstelling van de Staatsraad. De 'geves
tigde' partijen vonden dat deze de 'brede nationale 
vertegenwoordiging' moest krijgen , zoals die in de 
anti-Somoza coalitie bestond op 19 juli 1979. De san
dinistische volksorganisaties zouden in die opzet niet 
vertegenwoordigd zijn. De meerderheid van de Re
geringsraad nam het FSLN-standpunt over dat in de 
raad 'de levende krachten van de revolutie in over
eenstemming met hun werkelijke aanhang' thuis
hoorden. De sandinistisch-gezinden kregen daarmee 
de meerderheid , als gevolg waarvan de gevestigde 
partijen en organisaties een gereserveerde houding 
tegenover de raad aannamen. Ze konden kiezen tus
sen deelname om tenminste enige politieke invloed te 
behouden en 'buitenparlementaire' oppositie. De be
langrijkste oppositiepartij, de MDN van Robelo , 
koos voor het laatste en sloot zich later aan bij de ge
wapende oppositie in het buitenland. 
Na de voorlopige ' regeling' van de Staatsraadkwestie 
werd het spoedig houden van verkiezingen voor de 
oppositie het belangrijkste strijdpunt. Bij monde van 
defensieminister Humberto Ortega kondigden de 
sandinisten in augustus 1980 aan dat in 1985 verkie
zingen zouden worden gehouden . De somozistische 
traditie van systematische verkiezingsfraude en het 
lage niveau van politiek bewustzijn onder de bevol
king maakten volgens het FSLN eerst een periode 
van politieke ontwikkeling van de Nicaraguanèn 
noodzakelijk , alvorens zinvolle verkiezingen moge
lijk zouden zijn . De belofte is sindsdien vele malen 
herhaald en inmiddels geconcretiseerd in een tijd-

schema: algemene verkiezingen in januari 1985, 
voorafgegaan door goedkeuring van de kieswet vóór 
december 1983, teneinde een reeks lokale verkiezin
gen mogelijk te maken , die in 1984 zullen worden ge
houden . II Eind 1981 is door het FSLN ter voorberei
ding van verkiezingen een wetsontwerp op de politie
ke partijen in de Staatsraad ingebracht . Volgens dit 
ontwerp zou zitting hebben in de Staatsraad verplicht 
gesteld moeten worden om erkend te kunnen worden 
als politieke partij en om aan verkiezingen te kunnen 
deelnemen. Partijen zouden het recht krijgen zich te 
organiseren en voor zichzelf te werven in openbare 
vergaderingen en via de televisie. Het doel van een 
politieke partij is volgens het ontwerp deelname aan 
de regering. 
Van verschillende zijden is op dit wets-ontwerp kri
tiek losgekomen en zijn wijzigingen voorgesteld. Een 
speciale commissie uit de Staatsraad , samengesteld 
uit alle vertegenwoordigde groeperingen , heeft het 
stuk becommentarieerd. In het hele land zijn hoorzit
tingen gehouden , teneinde zoveel mogelijk mensen 
in de gelegenheid te stellen hun oordeel over het ont
werp te vormen en wijzigingen voor te stellen. De be
langrijkste kritiek van de zijde van de oppositie was 
dat niet 'participatie in de regering' (waarin een san
dinistische hegemonie door het wetsontwerp stilzwij
gend werd voorondersteld) , maar dat 'het streven 
naar politieke macht' het doel van politieke partijen 
moet zijn en dat de wet daarom moet vastleggen hoe 
deelname aan verkiezingen eventueel kan leiden tot 
verovering van de staatsmacht. In mei van dit jaar 
heeft het FSLN dit wijzigingsvoorstel aanvaard en de
ze zienswijze vormt nu de kern van de nieuwe wet die 
in augustus 1983 van kracht is geworden. Dit kan een 
heel belangrijke concessie blijken te zijn , want zoals 
het lid van de Regeringsraad , Sergio Ramirez, terecht 
vaststelt , gaat het hierbij om de 'institutionalisering 
van het politiek pluralisme' . In de wet wordt nu im
mers de mogelijkheid vastgelegd dat andere politieke 
krachten dan de sandinisten het roer in Managua, 
maar ook op lokaal niveau, overnemen. Het is in de 
wereldhistorie van revoluties vermoedelijk ook een 
unicum dat een revolutionaire beweging ruimte 
maakt voor eventuele verregaande politieke macht 
van groeperingen waarvan de aanhankelijkheid aan de 
nieuwe revolutionaire orde onzeker is. Ofhiervan een 
bli j k van groot zelfvertrouwen of van een door binnen
en buitenlandse druk afgedwongen concessie sprake 
is , is nog moeilijk te beoordelen. 

Directe democratie 
Naast verkiezingen zoeken de sandinisten naar vor
men van democratie die een grotere deelname van de 
bevolking aan de besluitvorming moeten garanderen . 
Humberto Ortega zei daarover: 'democratie begint in 
de economische sfeer als sociale ongelijkheden begin
nen te verminderen, als de arbeiders en boeren hun le
vensstandaard kunnen verbeteren .. . en in nog geavan
ceerder vormen betekent democratie participatie van 
de arbeiders in het bestuur van de fabrieken , boerde
rijen, coöperaties en culturele centra'. 12 De regering 
maakt een begin met vormen van democratie-aan-de-
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basis in de staatsbedrijven, waar arbeidersraden wor
den opgezet. Ze stimuleert arbeiders-participatie ook 
in andere bedrijven via een combinatie van propa
ganda en wetgeving. Een probleem hierbij is het 
(nog) lage opleidingsniveau van de mensen. De eer
dergenoemde sandinistische massa-organisaties zijn 
betrokken bij het lokale bestuur. Ze voeren allerlei 
taken uit: organisatie van volwassenenonderwijs en 
van vaccinatiecampagnes, controle op de prijzen van 
basisgoederen, en organisatie van de - vrijwillige -
burgerverdediging. Op veel plaatsen hebben de wijk
comités verkiezingen georganiseerd voor lokale be
stuurders. 
Het is de bedoeling dat de massa-organisaties niet al
leen taken uitvoeren die van hogerhand worden op
gelegd, maar ook communicatiekanalen zijn van be
neden naar boven. Eventuele aan de basis levende 
kritiek zal moeten doorklinken naar de top van het 
FSLN of de vertegenwoordigers in de Staatsraad. De 
massa-organisaties functioneren in dit opzicht niet 
optimaal. We kunnen dat bijvoorbeeld afleiden uit 
een brief die één van de 'comandantes' van het FSLN, 
Bayardo Arce, in oktober 1982 aan de wijkcomités 
schreef. In deze brief geeft hij kritiek op mensen die 
misbruik maken van hun functie binnen het wijkcomi
té. Arce spoort alle leden van comités aan kritisch te 
staan ten opzichte van hun leiders en de minder ge
schikten onder hen te vervangen. 13 Er zijn tegelijker
tijd zeer positieve ervaringen met 'basisdemocratie' . 
Zo stonden dit voorjaar, naast de wet op de politieke 
partijen, eveneens de woningwet en het familierecht 
ter discussie in de Staatsraad. De massa-organisaties 
brachten de wetsontwerpen vanuit de raad naar de ba
sis voor amendering. Lokale afdelingen van de landar
beidersbondATC, de industriebond CSTofdewijkco
mités belegden levendige discussiebijeenkomsten, die 
de voorstellen van kritiek en wijzigingen voorzagen . 
Een andere unieke Nicaraguaanse vorm van open
baarheid en democratie is de wekelijks - live - door 
radio en tv uitgezonden vergadering van een stadswijk 
of dorp met de regering ('Cara al Pueblo'). Kritiek en 
vragen over de eigen en nationale situatie bereiken zo· 
een groot publiek. 

Nader beschouwd veronderstellen vooral die vormen 
van directe democratie waarin de sandinistische mas
sa-organisaties een centrale plaats innemen continue
ring van de macht van het FSLN. Potentieel levert dat 
een botsing op met het idee van partijpolitiek plura
lisme zoals dat in de nieuwe wet is vastgelegd; die gaat 
immers uit van mogelijke machtswisseling. 

Politieke rechten beknot 
Bovenstaande schets van de politieke ontwikkeling 
van het revolutionaire Nicaragua biedt de achter
grond waartegen de vermelde beknotting van enkele 
politieke rechten geplaatst en beoordeeld kan wor
den. 
Het stakingsverbod is vooral de niet-sandinistische 
vakbonden een doorn in het oog. Vóór september 
1981, dat wil zeggen vóór de sociaal-economische 
noodtoestand, kwamen stakingen gericht op loons-
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verhogingen regelmatig voor . Deze ontregelden het 
regeringsbeleid dat vooral het optrekken van de inko
mens van de allerarmsten beoogde. Voor de stedelij
ke arbeiders, die niet tot de allerarmsten behoren , 
bestond macro-economisch veel minder ruimte voor 
inkomensverbetering. Dat is de ratio van het sta
kingsverbod . In Nederlandse termen vertaald dringt 
zich de vergelijking op met een loonmaatregel: die 
houdt immers een aantasting van de onderhande
lingsvrijheid van de vakbeweging in, iets waartoe ook 
bij ons een progressieve regering zich uit zorg voor de 
algehele inkomensontwikkeling soms gedwongen 
acht. Hoewel het moeilijk is zoiets van ver te beoor
delen, lijkt ons het stakingsverbod in de gegeven eco
nomische situatie te billijken. De regering zal echter 
wel de noodzaak ervan regelmatig moeten aantonen. 
Overigens hebben de twee grote vakcentrales, de 
sandinistische CST (industrie) en ATC (landbouw) 
zich bij het stakingsverbod neergelegd. De belang
rijkste oppositionele vakbond , de christen-democra
tische CTN (CLAT) , is sinds medio 1982 verdeeld. 
Een meerderheid binnen die bond besloot toen de op . 
voortdurende confrontatie aansturende koers van de 
oude leiding te verlaten en zich voortaan kritisch op
bouwend tegenover de regering op te stellen. 

Voor het beoordelen van de persvrijheid in Nicara
gua is het eerst nodig een blik te werpen op de ver
scheidenheid aan media. Met uitzondering van de 
beide tv-stations zijn de meeste media in particuliere 
handen, vooral van politieke en maatschappelijke or
ganisaties (met name de kerken) . De staatstelevisie 
staat voor andere groeperingen dan het FSLN open . 
Het veruit invloedrijkste medium is de radio. Zestig 
percent van de vele - vaak regionale - radiostations 
is in particulier bezit. Van de drie dagbladen is Barri
cada het partijorgaan van het FSLN, geeft de redactie 
van El Nuevo Diario kritische steun aan de sandinis
ten en is La Prensa spreekbuis van de oppositie. Deze 
laatste krant, die onder Somoza een dappere waak
hondfunctie vervulde, voert een ware ideologische 
oorlog tegen de sandinisten, vooral sinds april 1980. 
Toen stapte namelijk vanwege kritiek op de anti-san
dinistische koers van de krant , driekwart van de jour
nalisten en overige werknemers op en richtte El Nue
vo Diario op. 
Lijkt de pluriformiteit van meningen in de Nicara
guaanse media met deze bezitsstructuur wel verze
kerd , dat geldt natuurlijk niet onder een regime van 
censuur. Met het uitroepen van de noodtoestand op 
15 maart 1982 is censuur ingesteld op de geschreven 
pers. Deze censuur betreft overigens alleen de be
richtgeving over de binnenlandse situatie, niet die 
over internationale zaken. Aanvankelijk waren ook 
alle nieuwsberichten op radio en televisie gelijkge
schakeld, maar sinds 15 juni 1982 hebben deze media 
hun vrijheid van berichtgeving (en kritiek) herkre
gen. Vooral La Prensa wordt regelmatig door cen
suur getroffen . Anders dan voor het stakingsverbod 
kunnen we voor deze vrijheidsbeknotting (evenmin 
als voor het demonstratieverbod) minder begrip op
brengen. Openbaarheid en vrijheid van kritiek zijn 
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immers onmisbare instrumenten voor controle op het 
regeringsbeleid en verdieping van de politieke discus
sie . Censuur is ook strijdig met een goede voorberei
ding van de aangekondigde verkiezingen. Ook al is 
het gevaar van een door de Verenigde Staten ge
steunde campagne in de pers tegen de regering reëel , 
dan nog is het de vraag of censuur een niet veel te ver 
gaande ingreep is. Ter verklaring zij overigens ge
steld dat de sandinisten zich laten leiden door het 
schrikbeeld van de wijze waarop het dagblad El Mer
curio de leiding had in een campagne van hetze en 
desinformatie , die sterk heeft bijgedragen tot het kli
maat waarin in Chili de staatsgreep tegen de regering 
van Allende kon plaatsvinden. 14 

Hoe tijdelijk zijn deze beperking en opschorting van 
politieke rechten? De Nicaraguaanse regering stelt 
dat zij de noodtoestand zal opheffen 'als de onder
handelingen met de Verenigde Staten zijn begonnen 
en de oorzaak, de buitenlandse dreiging , is weggeno
men'. De beperkingen opgelegd aan het politieke le
ven , zullen dan worden opgeheven. 
De sandinisten kunnen op deze toezegging worden 
aangesproken. Het mogelijk dubbelzinnige in de for
mulering ervan schuilt natuurlijk in de woorden 'bui
tenlandse dreiging'. Het is denkbaar dat , als gevolg 
van een radicalisering van het sandinistisch bewind, 
het aantal Nicaraguanen dat de weg van de gewapen
de oppositie zal kiezen toeneemt. Op die manier 
wordt de 'buitenlandse dreiging' een zichzelf vervuI
lende voorwaarde voor een voortdurende beknotting 
van politieke rechten en vrijheden. Zolang de Ver
enigde Staten echter volharden in hun politiek van 
isolering, destabilisering en militaire intimidatie van 
het nieuwe Nicaragua, behoeft er overigens geen 
twijfel over te bestaan wie in de eerste plaats voor de 
'buitenlandse dreiging' verantwoordelijk is. 

Conclusie 
Revoluties zijn niet eenvoudig te beoordelen . Per de
finitie betreffen ze samenlevingen , waar de verhou
dingen instabiel en sterk in beweging zijn. Hetzelfde 
geldt voor de betrekkingen met de omringende lan
den, al was het maar omdat een revolutie een onvoor
spelbare (f)actor in het internationale verkeer intro
duceert. Bovenstaand overzicht leert echter wel dat , 
vanuit de optiek van de mensenrechten, de balans in 
Nicaragua vooralsnog globaal positief is. Aan de be
vrediging van basisbehoeften voor de gehele bevol
king wordt hard gewerkt , de elementaire mensen
rechten worden er grosso modo gewaarborgd 15 en de 
ontwikkeling van een sociale , pluralistische democra
tie is volop gaande en nog geheel open. De gelukkige 
omstandigheid dat de oppositie tegen Somoza in de 
laatste fase van de strijd zo'n breed spectrum van de 
Nicaraguaanse bevolking omvatte, lijkt een garantie 
te vormen voor de totstandkoming van een politiek en 
maatscbappelijk stelsel dat - anders dan na zovele so
cialistische revoluties - niet eenzijdig uit staatsdomi
nantie van de economie en partijdominantie van het 
politieke leven zal bestaan . 
Daarom is bet zo te betreuren dat de Verenigde Sta-

ten Nicaragua politiek en economisch de duimschroe
ven hebben aangedaan. De sinds anderhalf jaar gel
dende noodtoestand, die daarmee verband houdt, is 
geenszins bevorderlijk voor het gedijen van een vrij 
politiek klimaat en oprechte ongebondenheid in de 
buitenlandse politiek. In deze situatie zouden goede 
betrekkingen met Westeuropese landen zeer gelegen 
komen. Op die wijze kan wellicht worden voorkomen 
dat Nicaragua zich gedwongen zal zien tot een verre
gaande omarming van het Oostblok. Dat zou niet al
leen het vermoedelijk einde betekenen van het 'Nica
raguaans experiment' , maar tevens een ernstig gevaar 
opleveren voor de stabiliteitvan de Oost-Westverhou
ding. Om die reden is er alle aanleiding om de Neder
landse steun aan Nicaragua met kracht en overtuiging 
voort te zetten. Dat zulks niet het zich onthouden van 
kritiek behoeft te betekenen, daarvan getuige dit arti
kel. 
Voor westerse socialisten is het zaak om revoluties als 
in Nicaragua met grote aandacht te volgen. Enerzijds 
bieden zij bet voorbeeld van een sterk geconcentreer
de poging om de maatschappelijke verhoudingen om 
te buigen in de richting van socialistische idealen als 
grotere gelijkheid en democratische zeggenschap. In 
dit opzicht bieden revolutionaire samenlevingen de 
mogelijkheid tot identificatie en tegelijk reflectie 
over de koers van het socialisme in eigen land. An
derzijds noopt de verwording van veel revoluties tot 
stagnerende, dictatoriaal geregeerde samenlevingen 
de westerse socialist tot grote opmerkzaamheid, kriti
sche distantie en tevens bezinning op de verhouding 
tussen socialisme en democratie . 16 Nicaragua geeft 
wat beide aspecten betreft nog steeds meer reden 
voor hoop dan voor vrees. 

Noten 
1. Voor één van de vele publikaties over de Amerikaanse 

politiek in Midden-Amerika zie Jay PeterzeIl, 'Rea
gan 's covert action policy', in: First Principles (Center 
for National Security Studies) , vol. 8, nr . I, sept./okt. 
1982; en recenter van dezelfde auteur 'Guerre non de
clarée en Amérique Centrale' , in: Le Monde Diplomati
que, juni 1983, pp. 16-19. 

2. De meeste recente formulering van de zorgen van het 
kabinet-Lubbers is te vinden in de Memorie van Toe
lichting op de Begroting van het Ministerie van Buiten
landse Zaken voor 1984, Kamerstuk 18100 hoofdstuk V 
nr. 2, pp. 21/22 en 67 . 

3. Voor een nadere uitwerking zie Miles D . Wolpin, Mi
litarism and social revolUlion in the Third World, Tota
wa, N. J ., 1981 , i.h.b . hfdst. 4: 'Civilian and military re
formism : the pattern of destabilisation ' . 

4. Vgl. Michel Korzec en Bart Tromp , 'Op mensen 
rechten mag niet bezuinigd worden' , in : Socialisme en 
Democratie, jaargang 36, no. 6, juni 1979, pp. 299-305. 

5. Bronnen en literatuur over de Nicaraguaanse econo
mie, waarvan in dit hoofdstuk gebruik is gemaakt: C. D. 
Deere, 'Nicaraguan agricultural policy: 1979-1981' , in: 
Cam bridge Journalof Economics, 1982, nr . 5, pp. 195-
200; J . P. de Groot en R. Ruben , Politieke economie van 
de transitiestrategie in Nicaragua, Vrije Universiteit Am-
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Meestal gaan discussies over de financieel-economi
sche politiek voorbij aan de structuur van onze eco
nomie en van de ondernemingen die daar deel van 
uitmaken. Alle aandacht lijkt gericht op de zoge
naamde macro-economische samenhangen, zoals de
ze beschreven worden in de stukken van het Centraal 
Plan Bureau en in de Miljoenennota. Natuurlijk zijn 
ook daar structurele veranderingen aan de orde, 
maar niet expliciet en niet exact. 
Dat de discussies die regering en parlement met el
kaar hebben zo globaal en zo conjunctuur-georiën
teerd zijn, heeft veIe oorzaken. Gebrek aan inzicht is 
er één van. De schijnbare onmogelijkheid om struc
turele vraagstukken tot politiek hete hangijzers te 
maken is een andere. Een recent voorbeeld kan dit 
toelichten . De PvdA stelde in zijn kritiek op het rege
ringsbeleid voor om 1,75 miljard gulden te besteden 
aan allerlei maatregelen om ondernemingen finan
cieel wat op te peppen. Het Centraal Plan Bureau 
wist er geen raad mee en deed daarom net alsof de 
WIR-basispremies met zo'n bedrag zouden worden 
verhoogd en berekende daarvan de uitwerking op 
economische groei, de overheidsuitgaven, de werk
gelegenheid en dergelijke. En dat dan op grond van 
een WIR-effectenstudie, die zelf uiterst onzeker is. Ik 
durf de stelling aan dat door deze omstandigheid het 
groeieffect van het PvdA-alternatief te laag is uitge
vallen, evenals het werkgelegenheidseffect en de 
groei van het financieringstekort. 
De regeringsvoorstellen leiden overigens aan een 
soortgelijk euvel. De daarin aangekondigde fiscale 
belastingverlichting van een paar miljard gulden 
heeft ook een uitwerking, die niet precies is te voor
spellen met de rekenmodellen van het Centraal Plan 
Bureau. Ik houd het erop dat de regeringsvoorstellen 
economisch slechter werken, omdat zij leiden tot een 
teruggave van middelen aan de ondernemingen die er 
het minst behoefte aan hebben. Het vreemde is dat 
hierdoor in de Tweede Kamer een debat ontstaat 
over tienden van procenten verschil tussen het finan
cieringstekort en de economische groei volgens de 
één of de ander, dat niet gesteund wordt door een 
even exacte kennis van feiten. Om ieder misverstand 
te voorkomen: de verschillen tussen de voorstellen -
regering, PvdA, FNV enz. - zijn desondanks groot, 
misschien nog groter dan het Centraal Plan Bureau 
vermag te berekenen. Het Centraal Plan Bureau 
weet natuurlijk hoeveel problemen er aan zijn prog
noses vastzitten. Regering of parlement blijkbaar 
niet. De vraag rijst of een andere benadering moge
lijk is. 
Ik denk van wel en zij moet haar grondslag vinden in 
een anders opgezette analyse van de economische 
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werkelijkheid. Het Centraal Plan Bureau kan daarbij 
uitstekende diensten verlenen. 

De structurele zwakte van de industrie 
De economische recessie heeft in Nederland ernsti
ger effecten dan in menig ander geïndustrialiseerd 
land. De oorzaken zijn van structurele aard . 
Te zeer is Nederland afhankelijk van de industrie die 
petrochemische bulkprodukten voortbrengt en aard
gas exploiteert. Deze industrie is naar zijn aard con
junctuur-gevoelig. De ingrijpende korte- en lange
termijnveranderingen op de markten voor energie
grondstoffen en chemische produkten hebben een 
verstrekkende invloed op de gang van zaken in deze 
sector. Iedere analyse van de ontwikkeling van de we
reldhandel, de Nederlandse betalingsbalans, wissel
koers en ruilvoet is in hoge mate een olie- , gas- en 
chemieverhaal. 
De Nederlandse kapitaalgoederen- en transportmid
delenindustrie is zeer zwak. Dat ligt aan het karakter 
van de ondernemingen die er deel van uitmaken. Zij 
zijn onvoldoende zelfscheppend, te kleinschalig en 
vaak slecht geleid. Door deze omstandigheid wordt 
de scherpe conjunctuurgevoeligheid, die de petro
chemie en de aardgasexploitatie teweeg brengen , te 
weinig gematigd. Wij dreigen oude industriële activi
teiten snel te verliezen, zonder dat er sprake is van 
voldoende industriële vernieuwing. Per saldo wordt 
onze economische structuur eenzijdiger en onze wel
vaart kwetsbaarder. Het gevolg zal een haast uitzicht
loze discussie zijn over het eerlijk delen van steeds min
der inkomen en werk over steeds meer mensen. De 
behoefte aan de diensten van de verzorgingsstaat 
groeit, terwijl er steeds minder mogelijkheden zijn om 
die te bevredigen. 

Een sterkere commerciële dienstverlening en voe
dings- en genotmiddelenindustrie kunnen het hier ge
schetste dilemma niet oplossen. Er zal al veel vinding
rijkheid en kapitaal nodig zijn om de voedings- en ge
notmiddelenindustrie zijn huidige niveau en beteke
nis te doen behouden. De commerciële dienstverle
ning kan zich niet verder ontwikkelen zonder de in
dustriële activiteiten , die de Nederlandse distributie
functie versterken. Het blijft dan van belang die acti
viteiten ook hier te doen plaatsvinden. 
De dienstverlening door de overheid bekostigd 
(quartaire sector) en de overheidsinvesteringen ten 
behoeve van die dienstverlening en van een aantal in
frastructurele voorzieningen (wegen, bruggen , rail
verbindingen, vliegvelden, havens) zouden eens be
keken moeten worden op hun bijdrage aan de goede 
werking van de marktsector en op de mate waarin zij 
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werkelijk bestaaande en onvermijdelijke behoeften 
van burgers bevredigen, die deze zelf niet op 'com
merciële basis' kunnen verzorgen of verwerven. 
Slechts op deze wijze kunnen de overheids-dienstver
lening en de overheidsinvesteringen betrokken wor
den in een analyse van de economische structuur. 
Uitbreiding van de overheidssector zonder meer zal 
geen antwoord kunnen zijn op het hier geschetste 
probleem. 

Wegen naar herstel 
Ook in Nederland heeft de uitbundige economische 
groei in de jaren zestig geleid tot onderbenutting van 
het commerciële produktieapparaat , in de jaren ze
ventig gepaard gaande met een aanzienlijk aanbod 
van overheidsvoorzieningen en sociale zekerheid. 
Daarin onderscheiden wij ons overigens niet van de 
meeste andere industrieel ontwikkelde landen. Onze 
structurele zwakheden leiden er echter toe, dat wij 
moeilijker in staat zijn het gebruikelijke antwoord op 
economische stagnatie te verwezenlijken, namelijk 
een actie tot bescherming en vergroting van het 
marktaandeel en vernieuwing van het produktiepo
tentieel en de marktbewerking. 
Indien het van strategisch belang is om de industrie 
tot ontwikkeling te brengen vanuit een achterstands
situatie, dan dient een korte-termijnbeleid zich er op 
te concentreren dat deze industrie de concurrentie 
aan kan door middel van kostenmatiging. Het lange
termijnbeleid dient ervoor zorg te dragen, dat er vol
doende middelen beschikbaar zijn om ingrijpende 
vernieuwingen door te voeren. Deze tweeledige actie 
zou langs de volgende twee lijnen moeten verlopen. 
1. De arbeidskosten per eenheid produkt (derhalve 
inclusief produkliviteitseffecten) moeten concurrend 
zijn. Daarom is beheersing van de bruto-lonen en de 
werkgeverslasten die voortkomen uit ons sociale ze
kerheidsstelsel vereist. In sommige bedrijfstakken 
kan beheersing zelfs verlaging daa.rvan betekenen, in 
andere stabilisatie en in nog weer andere is er wellicht 
zelfs ruimte voor enige groei. Hoe het ook zij, de ver
antwoordelijkheid voor dit gedifferentieerde arbeids
kostenbeleid berust bij werknemers en werkgevers. 
De overheid stelt slechts voorwaarden ten behoeve 
van het sociale zekerheidsstelsel en de inkomensver
deling. Deze voorwaarden mogen het doel van de kos
tenbeheersing niet frustreren. Het overheidsbeleid 
dat invloed uitoefent op de arbeidskostenontwikke
ling dient zeker onder de huidige omstandigheden niet 
kostenverhogend te werken. Het voorwaarden stel
lende beleid dient derhalve te worden aangepast . Ook 
socialisten ontkomen er niet aan de kosten van de so
ciale zekerheid en van de overheid , voor zover deze 
drukken op de onderneming, te matigen. Arbeidsduur 
regelende maatregelen die tot doel hebben grotere 
aantallen mensen bij het produktieproces te betrek
ken , mogen dus evenmin kostenverhogend werken . 
De norm voor het overheidsbeleid wordt gevonden in 
de concurrerende arbeidskosten per eenheid produkt 
per bedrijfstak of onderdeel van de bedrijfstak. Het 
daarmee samenhangende bruto-loon geeft de ruimte 
aan voor de vrij besteedbare inkomens , de kosten van 

de sociale zekerheid en het overgrote deel van de kos
ten die de overheid maakt. Hetfinancieringstekortvan 
de overheid behoort in die gedachtengang beperkt te 
blijven tot de financiering van overheidsinvesterin
gen , het deel van de materiële overheidsconsumptie 
dateen investeringskarakter heeft , een eventuele con
juncturele bestedingsimpuis en de omzetting van risi
comijdend in risicodragend kapitaal. Dat laatste voor
zover de kapitaalmarkt deze functie onvoldoende ver
vult. 
2. Bij vele ondernemingen is de verhouding tussen 
risicodragend en risicomijdend vermogen grondig 
verstoord: teveel vreemd (risicomijdend) vermogen 
met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten, die bij 
een hoge rentestand en een aanhoudende recessie de 
continuïteit gaan bedreigen. Een beperking van de 
kapitaallasten door een rentematigend monetair be
leid zou wel helpen, maar niet voldoende zijn omdat 
de vermogensstructuur niet deugt. De economische 
recessie maakt het niet waarschijnlijk dat de onder
neming tot eigen besparingen zal komen die betere 
vermogensverhoudingen in de hand werken. Daar
voor is de prijsconcurrentie te groot. WIR-premies 
en aftrekposten in het kader van de vennootschaps
en inkomstenbelasting zullen de onderneming zeker 
helpen in de prijzenslag. De grotere financiële arm
slag zal immers snel aan de afnemers doorgegeven 
worden . Pas als de kosten-opbrengstverhouding be
ter wordt, ontstaat de mogelijkheid om zelfstandig 
tot balanssanering te komen. Bij ondernemingen, die 
vechten voor hun voortbestaan en die er niet aan toe
komen om te investeren in vernieuwing zal dat bij
zondere maatregelen in de vermogenssfeer noodza
kelijk maken. Ten behoeve van alle ondernemingen 
die in deze omstandigheid verkeren is een actie ge
rechtvaardigd om via de overheidsbegroting risico
mijdend kapitaal in de risicodragende sfeer te bren
gen. Dit dient de kern van het industriebeleid te zijn . 
Zowel in de PvdA als daarbuiten wordt de kritiek op 
de fiscale lastenverlichting ten behoeve van het be
drijfsleven vaak bestreden met de wedervraag hoe 
het dan anders kan. De strekking van mijn hierboven 
gegeven beschouwing is: 
1. zorg ervoor dat het kostenniveau en de kosten
structuur uit concurrentieoverwegingen deugen; 
2. zorg ervoor dat de prioriteitsstelling gebaseerd is 
op versterking van de relatief zwakke maar toch veel
belovende schakel in de economische structuur; 
3. zorg er vervolgens voor dat via de overheidsbegro
ting risicornijdend kapitaal overgeheveld wordt naar 
de risicodragende sfeer, met name ten behoeve van 
ondernemingen die op grond van de beide voorgaan
de punten daarvoor in aanmerking komen. 
Hoe zou dit kunnen; met andere woorden, hoe ko
men ondernemingen aan risicodragend kapitaal, 
wanneer de particuliere kapitaalverschaffer het laat 
afweten? 
Het merkwaardige feit doet zich voor dat wij in de 
loop der jaren verschillende instituten hebben opge
richt om op die vraag een positief antwoord te geven. 
De Nationale Investeringsbank verstrekt kredieten 
met een risicodragend karakter, al of niet voorzien 
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van een rentefaciliteit. Het Industrieel Garantie 
Fonds beoogt aandelenkapitaal ter beschikking te 
stellen. De Maatschappij voor Industriële Projecten 
doet niet anders. Evenzo de garantieregeling voor 
particuliere participatiemaatschappijen. In het kader 
van de Kredietbeschikking voor het Midden- en 
Kleinbedrijf worden kredieten ter beschikking ge
steld of gegarandeerd die riskanter zijn dan wat de 
banken doorgaans bereid zijn te doen. En er zijn nog 
veel meer instituten en instrumenten. Zij hebben alle 
min of meer- het nadeel dat ze te weinig aan de onder
nemers worden verkocht, te weinig toegankelijk zijn, 
te traag werken en te weinig flexibel zijn om de on
dernemer een pasklaar financieringsaanbod te kun
nen doen. 
Voor elk van deze problemen is uiteraard een oplos
sing denkbaar, indien de beleidsmakers dit ook wil
len: minder insteIIlingen; per instelling regionaal ge
spreide filialen; goede public relations over iedere fa
ciliteit; accurate en snelle dienstverlening; flexibili
teit met betrekking tot de financiële voorwaarden; 
matige rendementseisen aan te financieren onderne
mingen; goede onderlinge samenwerking. Ziedaar 
een handvol eigenlijk vanzelfsprekende methoden 
om efficiënt te kunnen opereren. De kosten voor de 
rijksbegroting kunnen aanzienlijk zijn, maar waar
schijnlijk nooit groter dan die welke gemoeid zijn met 
de globale lastenverlichting waaraan minder behoef-

Vervolg van pagina 11 
sterdam, economische faculteit , research memorandum 
1982-10, 1982, hfdst. 2 en 3; Ministerio de Planificaci6n, 
Managua, Programa de reactivicación economica en be
neficio del pueblo 1980 en Program a economica de au
steridad y eficiencia 1981; Daniel Ortega Saavedra, rede
voering ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
zittingsjaar van de Staatsraad, 4 mei 1983, 'Mensaje a la 
naci6n', afgedrukt in een speciale uitgave van Barricada; 
Thomas Walker (ed.) , Nicaragua in revolution, New 
York, 1982. 

6. 'Open doors and Windows' , Archives, Barricada In
ternacional, no . 2, bijlage bij Barricada Internacional, 7 
maart, 1983 , p. 1. Naast drie algemene stukken zijn in 
'Open doors and Windows' uittreksels opgenomen van 
rapporten van de Interamerikaanse Commissie van 
Mensenrechten (IACHR) 1978 en 1982, van de Interna
tionale Commissie van Juristen 1980, Amnesty Interna
tional1982, Americas Watch , november 1982 en US Sta
te Department 1982. 

7. Geciteerd door Charles Vanhecke in Le Monde, 23/ 
24 januari 1983, p. 8. 

8. Zie onder andere : Pax Christi Internationaal, Men
senrechten in Nicaragua, Den Haag/Antwerpen , 1981; 
ICCO, Verslag van het bezoek aan Nicaragua op initiatief 
van ICCO, Zeist 1983; 'Church and revolution in Nica
ragua, A special report', in : Central America Update, 
Toronto, november 1982. 

9.Instituto Historico Centroamericano, 'Envio 18', ver
taald in Nicaragua Nieuwsbrief, 12, Utrecht, februari 
1983, pp. 18/19. Voor een verslag van de bijeenkomst 
van de IITC, zie Barricada Internacional, 21 maart 1983. 

10. J. Koreman, 'Nicaragua de moed van het volk' , in : 
Toestanden, Socialistisch Theoretisch Tijdschrift, juni 
1982, p. 30. 

11. Latin America Weekly Report, 82-84, 10 december 
1982, p. 12. De aankondiging van het tijdschema deed 
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te bestaat. Uiteindelijk zal de rijksbegroting uitslui
tend belast worden met de verliezen van en de subsi
dies aan de ingeschakelde instellingen en niet met de 
volle omvang van hun transacties . Zij kunnen immers 
zelf de netto-omvang van hun financieringen dekken 
op de kapitaalmarkt. 
Naast deze algemene risicofinanciering , behoort de 
overheid ook aandacht te blijven geven aan knelpun
ten als onderzoek en ontwikkeling en de export-fi
nanciering. Ook hier heeft de overheid door de jaren 
heen een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld dat 
zeker doelmatiger kan worden ingericht. Maar zelfs 
als we erin slagen dit instrumentarium te verbeteren 
dan zal het toch de vraag blijven of er niet geselec
teerd moet worden uit de veelheid van ondernemin
gen, die voor enige vorm van financiering in aanmer
king willen komen. 
Uiteraard is er de selectie op bedrijfseconomische 
gronden. Indien deze verdiept zou worden met een 
analyse van de bedrijfstak en van de voor onze econo
mie meest kansrijke structuur , dan zou er pas echt 
sprake zijn van een volwassen economisch beleid . Is 
het nu echt zo moeilijk dit van de grond te tillen? Een 
sociaal-democratische partij die nog enige herinne
ring heeft aan de wenselijkheid de produktiemidde
len in gemeenschapshanden te brengen, mag niet te
rugdeinzen voor een uitdaging die minder verstrek
kend is. 

de Nicaraguaanse regering tijdens een bezoek van een 
delegatie van de Socialistische Internationale , die onder 
leiding stond van de oud-premiers van Jamaica (Michael 
Manley) en Venezuela (Carios Andres Perez) , begin de
cember 1982. 

12. Toespraak Humberto Ortega in augustus 1980 tijdens 
een massa-meeting in Managua , geciteerd bij Ted van 
Hees en Theo van Toor , 'Nicaragua , Staat en Democra
tie', in: Socialisme in de Derde Wereld, Anti-Imperialis
me Cahier 11 , Nijmegen , p. 127. 

13. Zie Nicaragua Komitee, Nicaragua Nieuwsbrief JO, 
Utrecht, december 1982. 

14. Fred Landis vond na een vergelijkend onderzoek op
vallende overeenkomsten in de wijze van 'covering' van 
het nieuws tussen La Prensa en de Chileense krant El 
Mercurio en de Jamaicaanse krant Daily Gleanerdie bei
de een soort hetze hebben gevoerd tegen Allende respec
tievelijk Michael Manley. Landis presenteert sterke aan
wijzingen voor de bemoeienis hiermee van de CIA via 
de Interamerikaanse Persvereniging. Fred Landis , 'CIA 
media operations in Chile, Jamaica and Nicaragua', in : 
Covert Action Information Bulletin, no . 16, maart 1982, 
pp . 32/43. Een verkorte versie verscheen in De Groene 
Amsterdammer, 31 maart 1982. 

15. Hierbij moet nu overigens wel een belangrijke kant
tekening worden geplaatst. Blijkens het eind oktober -
na het ter perse gaan van onderhavig artikel - versche
nen Jaarboek van de Politieke Gevangenen 1982 van 
Amnesty International neemt het aantal schendingen 
van het recht op habeas corpus, dat wil zeggen op vrijwa
ring van willekeurige arrestatie, in Nicaragua sterk toe . 
In 1982 betrof het enkele honderden personen. Krach
tens de noodtoestand is dit recht ook opgeschort. Dit 
lijkt ons een zorgwekkende ontwikkeling. 

16. Voor een belangwekkend verslag van een internatio
nale discussie in linkse kring, zie Power and opposition 
in post-revolutionary societies, Ink Links , London , 1979. 
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Evert Vermeer en de 'jongens overzee' 
1947-1950 

Op 19 december aanstaande is het vijfendertig jaar gele
den dat de tweede politionele actie tegen de Republik 
Indonesia begon, het hoogte- ofliever dieptepunt van de 
Nederlandse dekolonisatiepolitiek. In dit nummer van 
SenD wordt op twee wijzen aandacht aan de Indonesi
sche 'kwestie' besteed. Ton van der Neut beschrijft de 
correspondentie van de PvdA met Nederlandse solda
ten in Indonesië, terwijl in de boekenrubriek P. J. Koets 
Jan 8anks proefschrift Katholieken en de Indonesi
sche revolutie bespreekt. 

Met behulp van een groeiend aantal studies, persoon
lijke ontboezemingen en geopende archieven, wordt 
het langzamerhand mogelijk om verschillende witte 
plekken in de geschiedenis van het Nederlands-Indo
nesisch conflict in te vullen. Gezien de bemoeienis 
van de PvdA met het toen gevoerde beleid is het geen 
wonder dat de rol van de partij en de houding van 
prominente partijleden ruime aandacht krijgen. Een 
belangstelling die terecht is, maar waarin ook het ge
vaar schuilt de socialisten te zien als de eerstverant
woordelijken voor het fiasco van de Nederlandse In
donesië-politiek. Zolang echter de spanning tussen 
de 'te winnen wereld' en de praktische keuze voor het 
nemen van politieke verantwoordelijkheid blijft be
staan, zullen socialisten op een dergelijke hardhandi
ge wijze beoordeeld blijven worden. De algemene 
term 'PvdA' is vooral in de eerste periode van het 
conflict een wat misleidend label. De partij - een half 
jaar ouder dan de Republik Indonesia - is in op
bouw. Een nog wat broze verzameling van groepen, 
kleinere partijen en een nooit 'volks' geworden Ne
derlandse Volks Beweging, rondom een grote 
SDAP-kern. De ideeën die binnen deze groeperin
gen leven over de verhouding tot Indonesië zijn, zo
wel principieel als praktisch, nogal gevarieerd. Voor 
bijvoorbeeld de Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) is de opstelling ten aanzien van Indonesië 
zelfs een belangrijke factor voor wel of niet aanslui
ting bij de PvdA. Haaks op dit soort variatie staan de 
verschillende partijniveaus; vanaf de 'basis' tot en 
met de partij-ministers in de verschillende naoorlogse 
kabinetten. Ieder niveau heeft hier een eigen mate 
van verantwoordelijkheid, ontwikkelt eigen ideeën 
en aspiraties en doet eigen keuzes. 
In dit artikel wil ik niet, zoals gebruikelijk is gewor
den, aandacht besteden aan die centrale niveaus waar 
de belangrijke initiatieven met betrekking tot Indo
nesië ontwikkeld worden - ministers, fractie, partij
bestuurofde commissie-Indonesië - maar kijken naar 
een in vele opzichten perifere groep: die van de partij
leden en 'sympathisanten' die als militair in Indonesië 
zitten. 

Het Nederlandse expeditieleger dat in Indonesië ope
reert wordt in de latere jaren van het conflict wel 'het 
vergeten leger' genoemd. Deze vergeetachtigheid zet 
zich tijdens het grootste deel van de daaropvolgdende 
periode voort. Hoewel er in het begin van de jaren 
vijftig in de Tweede Kamer aandacht wordt besteed 
aan gevallen van overmatig en overbodig geweld en 
aan sociale kanten van het Indonesië-avontuur, 
wordt er al snel weinig meer over de oorlog en de ge
volgen ervan gesproken. Pas aan het eind van de ja
ren zestig wanneer men in Nederland kritisch terug
kijkt op de Tweede Wereldoorlog en de jaren er vlak 
na, neemt de belangstelling voor het Indonesisch con
flict weer toe. 
Een uitzending van de televisierubriek 'Achter het 
nieuws' en de daaruit voortkomende 'Hueting-affai
re' brengen de oorlog in Indonesië en geweldexcessen 
van Nederlandse kant opnieuw tot in het parlement. 
Brieven die naar aanleiding van de televisie-uitzen
dingen bij de' Achter het nieuws' -redactie binnenko
men geven een indruk van de heftigheid waarmee de 
Indië-periode door veel ex-militairen nog steeds be
leefd wordt. Tegelijkertijd vormen deze brieven een 
indicatie voor het effect dat een jarenlang nationaal 
zwijgen op deze groep gehad moet hebben. 1 Hoe 
voelen de militairen zich op het moment dat de oorlog 
aan de gang is? Wat vinden ze ervan en welke oplos
singen zien zij? Er is weinig systematisch onderzoek 
naar verricht . De talloze militaire gedenkboeken en 
een handvoloorlogsromans bieden hier ongetwijfeld 
interessante mogelijkheden voor onderzoek. Een be
zwaar van dit materiaal is dat het in de meeste geval
len om achteraf genoteerde impressies gaat. In het ar
chief van de PvdA bevindt zich een vrij unieke verza
meling brieven van Nederlandse militairen in Indone
sië die in de periode voorjaar 1947 tot voorjaar 1950 
verzonden zijn. 2 Deze brieven bieden eveneens mo
gelijkheden om het beeld van 'onze jongens overzee' 
te verduidelijken. Misschien in sterkere mate dan de 
gedenkboeken of romans, door de directheid waar
mee de gedachten en gevoelens van de militairen 
worden weergegeven op het moment dat de oorlog 
aan de gang is. In dit artikel zal ik eerst uiteenzetten 
hoe deze brieven bij de PvdA terechtkwamen en kort 
iets zeggen over de inhoud. Daarna zal ik nagaan in 
hoeverre dit contact met de militairen nog van in
vloed is geweest op de opstelling van de partij in de 
lndonesië-kwestie. 

Op 19 mei 1947 stuurt Evert Vermeer'ln opdracht van 
het partijbestuur' een brief aan 64 Nederlandse mili
tairen in Indonesië. 3 Op dat moment is het expedi
tieleger in Indonesië op vrijwel maximale sterkte ge-
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bracht. Vermeer's brief is het begin van een actie die 
op 1 april 1950 wordt afgesloten. Op dat moment 
heeft de partij de beschikking over ongeveer 1500 
contactadressen in Indonesië. De namen en adressen 
worden via partijafdelingen en door oproepen in Het 
Vrije Volk verzameld. Later komen er ook adressen 
binnen via militairen die al contact hebben met de 
partij. Gedurende deze drie jaar wordt vanuit Neder
land regelmatig partijlectuur opgestuurd. Zo ontvan
gen de militairen het weekblad Paraat, het colporta
geblad Met Volle Zeilen, het jongerenblad Nieuwe 
Koers en een aantal brochures. Ook worden inciden
teel boeken verzameld en verstuurd. Deze lectuur 
wordt per zeepost verzonden en is niet zelden weken 
onderweg. Per luchtpost - sneller maar duurder -
komt er nog een aparte Nieuwsbrief bij. Deze brief 
wordt in de meeste gevallen door Vermeer onderte
kend. Allerlei actuele politieke zaken, in de meeste 
gevallen van binnenlandse politieke aard , komen in 
deze brieven kort aan de orde. Verslagen van de ver
schillende Indonesië-congressen van de partij wor
den eveneens verstuurd. Bij de jaarwisseling wordt 
de Nieuwsbrief vervangen door een nieuwjaarswens 
die ondertekend wordt door partijvoorzitter Vorrink 
en secretaris Woudenberg. In een groot aantal geval
len wordt bij de Nieuwsbrief een persoonlijk briefje 
van Vermeer gevoegd waarin hij commentaar geeft 
op de politieke opstelling van de briefschrijver of con
crete vragen beantwoord. 
In zijn eerst nieuwsbrief gaat Vermeer kort in op de 
politieke situatie van dat moment. Hij hoopt dat het 
basis-akkoord dat in Linggadjati tussen Nederland en 
de Republiek bereikt is, waarborg zal zijn voor een 
'vreedzame ontwikkeling in de verhoudingen'. Een 
ontwikkeling die hij even later 'een noodzakelijke 
voorwaarde voor Uw terugkeer naar Nederland' 
noemt. Verder wil hij nu op 'deze zaken' niet dieper 
ingaan: 'Het is slechts een eerste aanloop tot een ge
sprek, dat, naar wij hopen, van Uw kant door middel 
van brieven zal worden voortgezet'.4 Vanaf mei '47 
begint een aantal aldus benaderde militairen inder
daad brieven te sturen naar het PvdA-secretariaat. 
Wanneer de actie afgesloten wordt, zijn er in totaal 
zo'n drieduizend brieven binnengekomen. 
In de Tweede Kamerfractie is Vermeer belast met de
fensiezaken en houdt hij zich vooral bezig met allerlei 
sociale problemen van militairen. Naast dit parle
mentaire werk blijft hij op het partijsecretariaat de 
functie van propagandist uitoefenen. Al voor de oor
log werkt hij als zodanig voor SDAP en NVV. Zijn 
betrokkenheid bij Indonesië is tot op dat moment be
perkt gebleven tot een bewerking van een stuk van 
Logeman dat onder de titel Indonesië als brochure 
verschijnt. 5 De eerste directe contacten van Ver
meer met militairen beginnen al voordat er op grote 
schaal dienstplichtigen naar Indonesië worden ge
stuurd. Hij houdt zich onder andere bezig met een 
aantal vriistellingszaken. Verder wordt al snel beslo
ten om de partijgenoten-militairen in Nederlandse ka
zernes een gratis abonnement op Paraat te geven. 
Het besluit om de 'Actie militairen in Indonesië' in de 
hierboven omschreven vorm op gang te brengen is 
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weliswaar afkomstig van het partijbestuur, maar in de 
notulen van de PB-vergaderingen en ook in die van 
het dagelijks bestuur is er niets van terug te vinden. In 
de 'bureauvergadering' (van het partijsecretariaat?) 
van 17 februari 1947 wordt Vermeer met de prakti
sche uitvoering van de actie belast. 6 Uit de notulen 
van het partijbestuur wordt wel duidelijk dat de irri
tatie over het eenzijdige voorlichtingsklimaat in In
donesië, met name in het leger, in de loop van 1946 
steeds sterker wordt. In de PB-vergadering van 21 
september 1946 wordt dit punt vrij uitgebreid bespro
ken. Nadat Goedhart eerst erkent dat de pakketten
actie van de NIWIN (Nationale Inspanning Welzijns
verzorging Indonesië) nut heeft, wijst hij onmiddel
lijk op het feit dat de leider van de actie, Otten , 'con
servatief is, zoals blijkt uit zijn ondertekening van het 
manifest Indonesië in nood; een initiatief van de bui- . 
tenparlementaire oppositie tegen de regeringspoli
tiek van onderhandelen met de Republiek. Vorrink 
oppert de gedachte om 'iemand uit onze kring' in het 
NIWIN te brengen , Goedhart vindt dit juist 'ook met 
het oog op de lectuurverstrekking' . Verder gaat hij in 
op de activiteiten van de ' rooms-katholieken' in Indo
nesië, waar iets tegenover gesteld moet worden, 'in 
het bijzonder in de pers' . Hierop deelt secretaris Wou
denberg mee dat Meyer Sluyser , die binnenkort naar 
Indonesië vertrekt , ter plekke 'contact zal opnemen' . 
Met de directeur van de Arbeiderspers, Van der 
Kieft, 'wordt overleg gepleegd over de mogelijkheden 
op persgebied' . Als ingekomen stuk behandelt de ver
gadering een concept-circulaire afkomstig van Slote
maker de Bruïne, dan nog directeur van de Wiardi 
Beckman Stichting, 'betreffende een onderzoek naar 
de lectuur die soldaten kunnen ontvangen en die aan 
soldaten onthouden wordt'. Men besluit dat deze aan
gelegenheid geen zaak is van de Wiardi Beckman 
Stichting en niet per circulaire behandeld kan wor
den. 'Het dagelijks bestuur zal zich over deze materie 
een oordeel vormen'. 7 

Het lijkt zo niet onwaarschijnlijk dat de irritatie over 
de eenzijdige voorlichting in Indonesië, de wat 'ver
dachte ' activiteiten van de NIWIN en het onderzoek 
van Slotemaker de Bruïne de belangrijkste impulsen 
zijn voor de 'Actie militairen in Indonesië'. Het tijd
stip waarop de actie begint valt ongeveer samen met 
het begin van een algemener propaganda-initiatief 
dat onder de leuze 'Actie tegen de reactie' ook in het 
voorjaar van '47 van start gaat. Deze laatste actie is in 
eerste aanleg gericht tegen de hetze die van verschil
lende kanten tegen het Linggadjati-akkoord wordt 
gevoerd, maar zal later doorlopen in de verkiezings
campagne van '48. 8 

Zo wordt ook de keuze van Vermeer , als de belang
rijkste contactman tussen de partij en de militairem 
begrijpelijk. Hij is zo in staat om voeling te houden 
met potentiële 'klanten' van zijn kamerwerk en het 
past goed in zijn propaganda-activiteiten voor de par
tij . In een van de persoonlijke brieven die Vermeer 
aan een militair schrijft , omschrijft hij het doel van de 
actie aldus: 'Wij doen dit, omdat wij ervan doordron
gen zijn, dat de voorlichting, die de militairen krijgen, 
zeer eenzijdig en onvoldoende is. ( .. .) U kunt ervan 
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overtuigd zijn, dat wij U ook onze lectuur hadden ge
zonden, wanneer er geen verkiezingen in aantocht wa
ren. Het gaat er ons in de allereerste plaats om, dat de 
militairen die zo ver van huis hun diensttijd moeten 
doorbrengen op de hoogte blijven van wat er in het 
moederland gebeurt en dat zij die diensttijd zo prettig 
en nuttig mogelijk besteden. Daartoe moeten wij allen 
ons steentje bijdragen en uit dat oogpunt moet U ook 
onze lectuurverstrekking zien'. 9 

Zoals door de opzet van de actie te verwachten is, 
worden de meeste brieven geschreven door partijle
den of door militairen waarvan naam en adres door 
partijleden zijn opgegeven. Het gaat dus om een nog
al 'select' gezelschap. Opmerkelijk is dat er weinig of
ficieren terugschrijven. Officieren die wèl schrijven 
hebben in de meeste gevallen al op andere manieren 
contact met de partij. Dit wordt uiteraard veroor
zaakt door het feit dat er weinig socialistische officie
ren zijn, bovendien lopen zij die wel openlijke con
tacten met de partij onderhouden het risico zichzelf 
tot een outcast te maken in het traditioneel conserva
tieve milieu waarin ze moeten werken. Voor zeker 
een schrijvende officier leidt het contact tot een 
onaangename overplaatsing. 1O Nog een indicatie 
voor het in sommige opzichten totalitair te noemen 
klimaat waarin de militairen terechtkomen . 
Het hierboven genoemde risico om te schrijven zal 
zonder twijfel ook voor veel door de partij benaderde 
soldaten en onderofficieren gelden , maar wellicht 
weten zij zich minder kwetsbaar in de betrekkelijke 
anonimiteit van 'de troep' . Feit blijft dat van de door 
de partij benaderde militairen slechts een klein deel 
terugschrijft. De brieven zijn dan ook moeilijk bruik
baar om conclusies te trekken over de opvattingen 
van 'de' Nederlandse militair in Indonesië . Een zorg
vuldige lezing van vijfenzeventig brieven, alle ver
stuurd in de laatste helft van 1948, geeft desondanks 
een interressant beeld van allerlei opvattingen over 
het Indonesië-probleem zoals die op dat moment bij 
de briefschrijvers leven. Opvattingen die , met enige 
reserve , representatief zijn voor de totale groep mili
tairen die contact hebben met de partij. 11 Het opval
lendste punt , dat uit de inhoud van deze brieven naar 
voren komt , is het geloof dat de militairen nog steeds 
hebben in een Nederlandse 'taak' in Indonesië. Daar
naast is het beeld dat van de Republiek geschetst 
wordt, meestal zeer negatief. 
'Djokja' is de bron van alle onrust. De bevolking is 
over het algemeen 'welwillend ', maar wordt door de 
'extremisten' geterroriseerd. In de gebieden waar 
' rust en orde' hersteld zijn gaat het al snel beter voor
zover de 'opbouw' niet gesaboteerd wordt door aller
lei 'onverantwoordelijke elementen'. Om kort te 
gaan, het gaat hier om een aantal, vaak cliché-matige , 
opvattingen , die, zelfs in hun formulering, verrassend 
goed aansluiten bij de gedachten van de aanhangers 
van de 'harde lijn ' in Indonesië . Toch is een meerder
heid van de schrijvers ervan overtuigd dat het 'oude' 
kolonialisme voorbij is en dat het Indonesische volk, 
met hulp van Nederland , op den duur een eigen weg 
moet gaan. 
De tweede politionele actie, die eind 1948 begint , 

wordt dan ook door velen beschouwd als de definitie
ve oplossing van de Indonesië-kwestie . Na het 
'schoonmaken' van Djokja, immers de kern van de 
Indonesische strijdbaarheid, is het voor de militairen 
afgelopen en kunnen ze terug naar huis. Dit laatste is 
opmerkelijk , omdat de uitvoering van een bepaalde 
politiek hier naadloos verbonden wordt met de oplos
sing van een persoonlijk probleem: Hoe kom ik hier 
zo snel mogelijk weg! Natuurlijk zijn er ook brief
schrijvers die een politiek genuanceerder standpunt 
innemen of er rechtstreeks voor pleiten 'de koffers 
maar direct te pakken, want ze zullen hier toch nooit 
meer iets bereiken'. Maar het blijven uitzonderingen 
op de totale groep schrijvers. 
Voor de politieke opstelling zoals die uit het meren
deel van de brieven naar voren komt zijn twee be
langrijke oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats 
wijkt ze weinig af van het standpunt dat al voor de 
oorlog in brede lagen van de bevolking wordt ingeno
men over 'Indië' . De 'ethische' benadering van het 
koloniale probleem , is ook in de SDAP dominerend. 
De subtiele verschuivingen in standpunt die tijdens 
en vlak na de oorlog ontwikkeld zijn , kunnen nauwe
lijks gecorrigeerd worden door de kleine groep die 
wel op de hoogte is van de meest recente ontwikkelin
gen in het Indonesisch nationalisme. 12 Zo kunnen de 
militairen 'van huis uit' weinig anti-koloniaal weer
werk bieden aan de praktische politieke en militaire 
actie die Nederland in Indonesië uitvoert, die in ideo
logische zin gebaseerd wordt op overeenkomstige 
'ethische' opvattingen. Hier kan nog aan toegevoegd 
worden, dat het waarschijnlijk is dat de weinige jon
geren die hiertoe wel in staat zijn Of niet erg in de 
PvdA geïnteresseerd zijn Of zich door desertie aan het 
Indië-avontuur onttrokken hebben. 13 Tweede oor
zaak is het , al genoemde, eenzijdige klimaat in het le
ger. De militairen worden ondergedompeld in een 
koloniale ideologie die zich op alle niveaus van het le
ger doet gelden. Vooral het beeld dat in de brieven 
van de Republiek geschetst wordt, komt in sterke ma
te overeen met de manier waarop het KNIL zich, als 
vanouds , opstelt tegenover groepen die een bedrei
ging vormen voor koloniale rust en orde. Hoewel ook 
hier nuanceverschillen onderscheiden kunnen wor
den , komt het er vaak op neer dat zelfs iedere discus
sie over deze koloniale orde vrijwel automatisch als 
een vorm van extremisme beschouwd wordt. In hun 
boek Ontsporing van geweld geven Van Doorn en 
Hendrix een gedetailleerd overzicht hoe het totale 
Nederlandse militaire apparaat, via scholing en prak
tische instructie, van dit soort KNIL-opvattingen 
doordrongen wordt. 14 

Uit de brieven blijkt, dat de PvdA-lectuuractie , die 
een correctie moet bieden op dit KNIL-beeld van het 
conflict , er slechts op minimale wijze in bijdraagt om 
de militairen tot andere gedachten te brengen. De op
vattingen van de militairen ontwikkelen zich eerder 
in een tegenovergestelde richting. De slepende en on
overzichtelijke onderhandelingen met de Republiek , 
het voortduren van allerlei incidenten en het steeds 
opnieuw uitstellen van demobilisatie en terugkeer 
naar huis , zijn factoren die veel directer doorwerken 
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in de ontwikkeling van hun opvattingen over het con
flict. Vlak voor de tweede politionele actie wordt er 
vrijwel niets meer geschreven over 'de toekomst van 
het Indonesische volk' en de Nederlandse 'taak' in 
deze. De militairen hebben het over een 'oplossing' 
en dat is in de eerste plaats een militaire oplossing. 
Het wantrouwen in de politiek is bijna totaal gewor
den. 

Ik wil tot slot ingaan op de vraag of deze contacten 
met militairen nog op enige wijze van invloed zijn op 
de ontwikkeling van het partijstandpunt. Door het 
ontbreken van duidelijke informatie kan deze vraag 
voorlopig slechts op een speculatieve manier beant
woord worden. De belangrijkste manier waarop de 
brieven doorwerken, is de bevestiging die ze bieden 
van de al bestaande indruk in de partij over de reac
tionaire opstelling van het militaire apparaat . Bij ver
schillende gelegenheden wordt aangedrongen op een 
andere personeelspolitiek in het leger . De koloniale 
'diehards' moeten vervangen worden door personeel 
dat meer geneigd is om het regeringsbeleid op loyale 
wijze uit te voeren. IS In deze zin hebben de brieven 
een zekere signaalfunctie . Overigens is al eerder uit 
allerlei andere bronnen duidelijk geworden wat voor 
vlees in de Indische legerkuip voorhanden iS. 16 

De meeste brieven blijven wat dit aspect van het leger 
betreft vaag. Een brief die concreter is op dit punt , 
behandelt de werkwijze van de Dienst Legercontac
ten die , naar de mening van de schrijver , het aantal 
infiltraties vanaf republikeins gebied stevig over
drijft. De brief wordt door Vermeer aan Drees door
gestuurd, maar wordt door de laatste niet erg serieus 
genomen. Hij antwoordt Vermeer dat hij meer ver
trouwen heeft in de gegevens van de militaire inlich
tingendiensten en dat het de schrijver aan algemeen 
overzicht ontbreekt . Meer brieven van deze schrij
vende officier, het latere kamerlid Wierda, die type
rend genoeg, via een 'neutraal ' adres bij de partij bin
nenkomen , worden enige tijd naar de top van de par
tij doorgestuurd. Ze bevatten gedetailleerde infor
matie over de stemming in 'de troep' en over de eco
nomische situatie in het gebied waar de schrijver gele
gerd is. Of, en zo ja, op welke wijze van dit materiaal 
gebruik is gemaakt, is onduidelijk, zoals het ook niet 
duidelijk is of Vermeer deze brieven op eigen initia
tief laat circuleren. 17 Overigens wordt Wierda al snel 
na zijn terugkeer uit Indonesië samen met o .a. Ver
meer, lid van de militaire commissie van de PvdA. 
Afgezien van dit soort schaarse contacten met beken
den (AJe!) die wellicht enig effect hebben , blijft de 
invloed van de overi~e brieven op het beleid van de 
partij zeer beperkt. I 
Wanneer we een ander standpunt innemen , en na
gaan hoe in de brieven commentaar wordt gegeven 
op de partijlijn in de kwestie Indonesië , dan blijkt dat 
in het merendeel van de gevallen van kritiek nauwe
lijks gesproken kan worden. De brieven winnen zo 
ook niet aan belang door hun mogelijk 'verontrus
tende karakter' voor de partij . Voorzover de brieven 
wel kritisch zijn over de partij, dan zijn ze vooral 
' reactionair': de partij stelt zich te slap op ten opzich-
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te van de Republiek. Het is duidelijk dat Vermeer , 
die in de fractie behoort tot een kleine groep 'dissi
denten' die de standpunten van De Kadt en Goedhart 
onderschrijft , zich niet geroepen voelt om dit soort 
brieven te gebruiken om de partij op een ander spoor 
te krijgen . 
Of een macchiavellistischer gebruik van brieven die 
wèl een ondersteuning voor de dissidentenlijn zijn , 
voor de militairen in Indonesië werkelijk iets bete
kend zou hebben, moet overigens betwijfeld worden. 
De 'PvdA-loyalisten' opereren dan al in een partij die 
het initiatief in het Indonesië-beleid grotendeels ver
loren heeft. Vragen die Vermeer naar aanleiding van 
zijn correspondentie in de Kamer stelt , bijvoorbeeld 
over pensioenrechten van onderofficieren , beteke
nen voor de algemene politieke lijn ten opzichte van 
Indonesië natuurlijk weinig . 
De vraag of de brieven enig politiek effect hebben ge
had moet dan ook ontkennend beantwoord worden . 
De signalen ui de brieven kunnen door de PvdA niet 
omgezet worden in bijvoorbeeld een grondige reor
ganisatie van het personeelsbeleid van het leger in In
donesië . Ook als propaganda-actie , in de zin van: 
mensen voor bepaalde ideeën winnen , is de actie nau
welijks een succes. Via Vermeer's activiteit in het in 
1948 opgerichte Thuisfront 'Humanitas' , is de PvdA 
lectuurcampagne wèl van enig belang voor het ont
staan van de humanistische geestelijke verzorging in 
het leger. De eerste daden van de humanisten zijn 
echter primair van materiële aard . In 1949 wordt aan 
ongeveer vijfduizend militairen een 'I-mei pakket' 
verstuurd, dat, onder andere door inzamelingen in de 
PvdA en NVV, vooral met sigaretten wordt gevuld. 
Want, ondanks veelvuldig klagen van de briefschrij
vers , is ook de kwaliteit van de Indische legersigaret 
nimmer verbeterd. 19 Misschien is deze voortzetting 
van de lectuur-actie in het Thuisfront en de latere hu
manistische geestelijke verzorging ook wel de meest 
logische. 
Naast alle verdere bemoeienis van de PvdA met In
donesië laat de lectuur-actie , ondanks alle oprechte 
belangstelling voor het wel en wee van de 'jongens 
overzee', toch een wat wrange indruk achter. In het 
voorjaar van 1950, wanneer de repatriëring van de 
militairen versneld wordt , stopt de lectuurverzen
ding . Enige maanden later stelt Vermeer in de kamer 
nog enkele vragen over troepentransportschepen die 
halfleeg terugkomen . 20 Tenslotte wordt , in een op
lage van 55 000, door het partijbestuur nog een laat
ste brief gestuurd aan in het moederland teruggekeer
de militairen.21 Ze worden bedankt voor de gelever
de inspanningen in zulke moeilijke omstandigheden. 
De rest is dan , voor het grootste deel , stilte . 

Noten 
1. Liesbeth Stam, De Hueting Affaire - analyse van 

reacties op TV-uitzendingen over oorlogsmisdaden in het 
voormalig Ned. Indië tijdens de politionele acties, Am
sterdam. Psych. Lab . Univ. v. A 'dam , 1972. 
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Sociaal-democratie en vakbeweging: een 
overzicht 

De problemen waarmee de Partij van de Arbeid wor
stelt, worden nog al eens omschreven in termen van 
'overdemocratisering' . Zo wijst Peper bij zijn be
schrijving van de PvdA in de jaren zeventig op de for
mele veranderingeri in de organisatiestructuur: de de
centralisatie van de kandidaatsstelling, het instellen 
van functionele groepen, het anticumulatiebeding, 
het versterken van de positie van het congrespresi
dium en het terugroepingsrecht. De partij wordt ver
der gekenmerkt door een geweldige doorstroming 
van leden, 'waardoor de continuïteit en het historisch 
bewustzijn worden aangetast'.l Gecombineerd met 
het ontbreken van voldoende politieke scholing kun
nen daardoor vooral 'de minst bekwamen omhoog 
schieten', meent Tromp. Zijns inziens is dat de oor
zaak van de groeiende afwezi~heid van politieke en 
organisatorische competentie. Het betoog van Hey
ne den Bak stoelt op gelijksoortige overwegingen. 3 

Democratisering van de partij is evenwel niet los te 
zien van de succesvolle opkomst van een nieuwe ge
neratie intellectuelen uit de quartaire sector, die bin
nen relatief korte tijd een zwaarwegend stempel op 
de partij heeft gezet. Deze problematiek beperkt zich 
niet tot de PvdA, maar speelt internationaal. Ook de 
SPD, die zeker niet 'overgedemocratiseerd' is, kampt 
met het probleem van oververtegenwoordiging van 
jonge professionals. Op een persconferentie in okto
ber 1981 moest SPD-secretaris Glotz zelfs tegenspre
ken dat de SPD overwoog een ledenstop in te voeren 
voor sociologen en politicologen. 4 

Daarom kan de 'overdemocratiseringsthese' slechts 
een beperkte waarde toegekend worden, ingebed als 
ze dient te zijn in het meer omvattende probleem van 
de sociale samenstelling van de partij. Dat probleem 
is niet nieuw. In haar beginjaren was de SDAP zo 
eenzijdig samengesteld dat Vliegen sprak van een 
'staf zonder leger'. Eerst na verloop van jaren werd de 
SDAP de arbeiderspartij die ze wilde worden. Poli
tieke visie, praktische politieke opstelling en sociale 
samenstelling bleken - zij het met een zekere vertra
ging - op elkaar in te werken. 5 

In dit artikel zal daarom het probleem van de sociale 
samenstelling van de partij centraal worden gesteld, 
aan de hand van de visie van de sociaal-democratie op 
haar verhouding met de vakbeweging. SDAP en 
PvdA hebben ruwweg om de twintig jaar een nieuw 
beginselprogram geproduceerd waarin de hoofdlij
nen van het sociaal-democratisch denken zijn vastge
legd. Daarbij dient wel in het oog te worden gehou
den dat beginsel en beweging elkaar niet behoeven te 
dekken en bovendien beginselprogramma's, bedoeld 
voor de toekomst, vaak naar het verleden verwijzen. 

De vroege sociaal-democratie 
Het eerste beginselprogramma van de SDAP stamt 
uit 1895. Daarin wordt gesteld dat, onder invloed van 
de om zich heen grijpende economische revolutie, 
'een deel van het proletariaat zich verenigt met het doel 
om de totstandkoming der socialistische voortbren
gingswijze te bevorderen'. Zoals de Internationale So
ciaal-democratie 'de arbeiders organiseert die tot be
wustzijn van hun taak in de klassenstrijd zijn geko
men', zo stelt de Sociaal-democratische Arbeiders
partij in Nederland zich ten doel ook het Nederlandse 
proletariaat te doen deelnemen aan de internationale 
strijd der arbeidersklasse. In afwachting van het ver
overen van de politieke macht komt de sociaal-demo
cratie op voor uitbreiding van politieke rechten en 
voor sociale verbeteringen. En daarvoor is naast een 
zelfstandige arbeiderspartij een vakbeweging ·nodig. 
In zijn toelichting op het programma meent Troelstra 
dat de vakbeweging het eerste middel is om de arbei
ders het nut van verenigen te laten inzien. De vakbe
weging is' de leerstoel voor de politieke strijd', waar de 
arbeider boven zijn direct persoonlijk belang het 'be
lang zijner gehele klasse leert te zien'. De strijd der ar
beiders voor betere voorwaarden, directe hervormin
gen en totale vrijmaking van het kapitalistisch juk is 
één onafscheidbaar geheel, voegt Troelstra eraan 
toe. Daarom wil de SDAP, waar ze kan, de vakbewe
ging bevorderen. En wanneer ze - een verwijzing 
naar het syndicalistische NAS - meerdere malen 
wijst op de zwakke zijde der vakbeweging, geschiedt 
dit omdat er nog velen zijn die menen dat door de 
vakbeweging alleen, buiten alle politiek, de strijd kan 
worden gewonnen. 
De sociaal-democratie is in deze jaren een stuwende 
kracht achter het tot stand komen van Besturenbon
den van plaatselijke vakbondsleden. SDAP-afdelin
gen zijn daarvan aanvankelijk Iid. 6 In 1960 hebben 
sociaal-democraten een actief aandeel in de totstand
koming van het NVV. Ondanks haar aanvankelijke 
partijpolitieke neutraliteit, ondersteunt het NVV al 
spoedig de kiesrechtacties van de SDAP, maar eist 
omgekeerd ook loyaliteit van SDAP-zijde bij de af
wijzing van de door het NAS gesteunde internationa
le zeeliedenstaking in Amsterdam. Troelstra en Wi
ba ut trekken de aanvankelijke steun aan 'de' klassen
strijd in ten gunste van de 'moderne' politiek van het 
NVV. Dit conflict leidt tevens tot het aftreden van de 
sociaal-democratische voorzitter van de NVV-bond 
voor Spoor- en Tramwegpersoneel, Henk Sneevliet. 
De verhoudingen liggen daarmee wel ongeveer vast: 
het NVV steunt op verschillende momenten de 
SDAP; de SDAP gaat niet te zeer in tegen de NVV
politiek. Wrijvingsloos is de verhouding daarmee 
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niet: het NVV acht zich gepasseerd bij de besluitvor
ming van de SDAP over regeringsdeelname tijdens 
de formatie-Bos in 1913, terwijl SDAP-leider Troel
stra in 1920 met succes opkomst tegen het samengaan 
van het NVV met de neutrale Algemeen Neder
landsch Vakverbond. 
Inmiddels had de SDAP besloten tot een nieuw be
ginselprogram, het Leidsche van 1912. Daarin wordt 
geconstateerd dat' de ontwikkeling der maatschappij 
heeft geleid tot de kapitalistische voortbrengingswijze, 
waarin de massa der voortbrengers is gescheiden van 
de voortbrengingsmiddelen. Twee klassen, het prole
tariaat en de kapitalistische klasse, staan aldus in duur
zame belangentegenstelling tegenover elkaar'. Na een 
beschrijving van de positie van de arbeiders heet het 
vervolgens: 'Dit wekt verzet bij het proletariaat, dat 
zich organiseert, zowel in vakverenigingen als op poli
tiek gebied, en daarbij meer en meer tot het besef komt 
van zijn taak het kapitalisme als stelsel te bestrijden en 
de leiding der maatschappij van de kapitalistische klas
se over te nemen. ' Verder wordt geconstateerd dat 
mèt de bedrijfsconcentratie de loonafhankelijke be
roepsbevolking in omvang toeneemt. Als nieuw ele
ment ontwikkelt zich de 'nieuwe middenstand', tech
nici en beambten van het grootbedrijf. Wat betreft 
onzekerheid van bestaan en afhankelijkheid van de 
kapitalist, staan ze gelijk met de arbeiders. 
Deze twee , uit de groei-jaren der sociaal-democratie 
stammende beginselprogramma's wijken in essentie 
niet van elkaar af. Alleen waar het program van 1895 
spreekt over een deel van het proletariaat dat zich 
verenigt, heeft het Leidsche program het heel opti
mistisch over 'het proletariaat'. In beide program
ma's wordt uitgegaan van een arbeidsverdeling bin
nen de proletarische beweging tussen partij en vakbe
weging. Deze zijn zelfstandige organisaties , waarbij 
de partij op politiek niveau werkt en de vakbeweging 
op het terrein van de arbeidsverhoudingen, beide in 
het volle besef van raakvlakken en overlappingen. 
De zelfstandigheid impliceert een nevenschikking. 
Men erkent er ook mee dat de een niet zonder de an
der kan. Dit ondanks, of misschien wel juist dank zij, 
de verschillende wijze waarop partij en vakbeweging 
macht genereren . De macht van de partij berust im
mers, naast de kwaliteit van haar organisatie, op het 
stemmental dat ze weet te vergaren. De vakbeweging 
heeft via haar leden een min of meer duurzame 
machtsbasis in de bedrijven. Achter de individueel en 
periodiek uitgebrachte stemmen op de sociaal-demo
cratie staat de permanente en georganiseerde macht 
van de vakbeweging. 

Het huwelijk tussen partij en vakbeweging 
In de jaren twintig en dertig zijn een aantal ontwikke
lingen bepalend voor een nieuwe opvatting over de 
verhouding tussen partij en vakbeweging. De eerste 
is dat de SDAP bereid is regeringsverantwoordelijk
heid te dragen, maar door anderen niet-ministeriabel 
wordt geacht. In En toch ... driekwart eeuw socialisme 
in vogelvlucht omschrijft Sam de Wolft de vlootwet
petitie van 1923 als een hoogtepunt der socialistische 
beweging. Via een volkspetitionnement slaagde de 

SDAP erin een massale buitenparlementaire druk te 
organiseren waardoor de vlootwet werd tegengehou
den en de regering Ruys-de Beerenbrouck een parle
mentaire nederlaag werd toegebracht. 'Als oppositie
partij is zij (de SDAP) zo sterk en groot geworden dat 
ze een kabinetscrisis kan uitlokken, van welker oplos
sing ze zich niet kan afmaken met een weigering, die 
haar presti.pe voor de toekomst zou breken', meende 
Troelstra. 
Regeringsdeelname van de SDAP is echter niet aan 
de orde. Enin 1925, als de SDAP van twintig naar 
vierentwintig zetels geklommen is, blijkt tijdens de 
formatiepoging van de vrijzinnig-democraat Mar
chant dat een kabinet van VDB, SDAP en RKSP niet 
te vormen is. Alleen in 'uiterste noodzaak' is de 
RKSP bereid om met de sociaal-democraten samen 
te werken. Men zal dat voorlopig blijven doen. Ed 
van Thijn trekt deze lijn zelfs door naar de formatie
perikelen van 1977. 8 

Plaatst dit de Nederlandse sociaal-democratie vanuit 
internationaal gezichtspunt in een geïsoleerde posi
tie, een tweede opvallende ontwikkeling is de nauwe 
samenwerking met het NVV. In de Eerste Wereld
oorlog wordt de vakbeweging op een veel breder 
front dan daarvoor betrokken bij advisering aan de 
regering, waardoor het belang van de vakbeweging 
bij een directe stem in het parlement toeneemt. Daar
na beperkt de aanhoudende laagconjunctuur de mo
gelijkheden van de vak-actie. Onder die omstandig
heden probeert het NVV allereerst te komen tot ver
breding van het vakbondsfront (fusiepogingen met 
NAS en ANV) en vervolgens haar invloed op de poli
tiek uit te breiden . Na een aantal jaren van meer of 
minder heftig discussiëren over de wenselijkheid om 
te komen tot een Nederlandse Labourparty , wat leidt 
tot aftreden van NVV-voorzitter Roei Stenhuis, komt 
in 1928 de Algemene Raad tot stand, bestaande uit de 
besturen van NVV en SDAP plus vijf kamerleden. 
In een aantal bepalingen worden de 'huwelijkse voor
waarden' geregeld. Afgesproken wordt dat 'partij en 
vakbebeweging zullen samenwerken op alle gebieden 
waar dit noodzakelijk of wenselijk is ter bevordering 
van het belang der arbeidersklasse en ter versterking 
van hare machtspositie'. Dat gaat dan over gemeen
schappelijke acties , over de kandidaatstelling der 
Staten Generaal, het vaststellen van verkiezingspro
graa's, urgentieprogramma's en regeringsdeelname. 
Verder wordt bepaald dat overeenkomstige regelin
gen tot stand zullen komen voor samenwerking en 
overleg op gemeentelijk en provinciaal niveau. 
Verzet tegen deze regeling komt er van Bonger die 
het een 'te nauw bondgenootschap voor beide par
tijen' vindt. Voor hem vertegenwoordigt de vakbewe
ging een groepsbelang, de socialistische beweging 
een klassebelang, gezien vanuit het 'perspectief van 
het toekomstig algemeen belang'. Bonger ziet geen re
denen om de internationaal beproefde arbeidsverde
ling tussen partij en vakbeweging gedeeltelijk onge
daan te maken. Het zal er zo voor het NVV niet ge
makkelijker op worden om met andere vakcentrales 
samen te werken. Bovendien verkleint het NVV door 
haar politieke binding haar recruteringsveld. Datzelf-
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de geldt volgens Bonger voor de SD AP. De vakbewe
ging wordt op deze manier een semi-politieke partij , 
wat ertoe zal leiden dat vakbondsleden zich niet meer 
politiek organiseren. Deze tendens meent hij reeds te 
kunnen ontwaren in het teruglopen van het aandeel 
van de handarbeiders onder de partijleden tussen 
1913 en 1922. 9 De identificatie van de SDAP met het 
NVV (dé vertegenwoordiger der handarbeiders in 
Nederland , meent Bonger) belemmert daarenboven 
het toetreden van hoofdarbeiders en 'intel!ectuelen 
in engere zin' . 
Bonger krijgt weerwerk van J. Ankersmit, de hoofd
redacteur van Het Volk. Deze betoogt dat een socia
listische partij die de regeermacht of een deel van de 
regeermacht op haar schouders neemt , zeker moet 
zijn van de 'hartelijke steun van dat deel der arbeiders
klasse waarop zij steunt. Een socialistische partij kan 
niet tegen de arbeiders in regeren of mederegeren. 
Heeft de vakbeweging overwegend bezwaar, dan is het 
vrijwel zeker dat de regerende socialistische partij de 
arbeidersklasse niet achter zich heeft' . Op zijn beurt 
acht Bonger deze redenering een testimonium pau
pertatis voor de partij , en een overschatting van de 
vakbeweging door deze te identificeren met de arbei
ders. In plaats van dit 'huwelijk' pleit Bonger voor 
een gentlemen's agreement. 
Vooralsnog krijgt Bonger geen gelijk met zijn pessi
mistische prognoses. Tussen 1928 en 1933 stijgt het 
ledental van het NVV van 203 042 naar 336 158, 
waarna het onder invloed van de economische crisis 
weer daalt. De SDAP kende in de overeenkomstige 
periode een groei van 46 169 naar 81 914 leden. 

Nationaal-socialistische dreiging 
Mèt 1933 zijn we gekomen bij de derde factor die van 
invloed is geweest op het beginselprogramma van 
1937: de economische crisis en de opkomst van het 
nationaal-socialisme, leidend tot vernietiging van de 
Duitse arbeidersbeweging. De economische crisis 
heeft niet alleen een groot deel der arbeidersklasse in 
diepe ellende gedompeld , zo merkt het veertigste 
SDAP-congres in 1934 op. Ze heeft aan alle klassen 
der samenleving haar noodlottige werking zeer pijn
lijk doen gevoelen. Dat geldt voor de kapitalistische 
klasse , die grote en ten dele onherstelbare verliezen 
leidt. De kleine middenstand en velen van de indus
triële en handeldrijvende middenstand bevinden zich 
in een toestand van ondergang en jonge intellectue
len zijn merendeels van elk bemoedigend vooruit
zicht beroofd. 'Velen van deze groepen, tot wanhoop 
gekomen, keren zich met woede tegen de arbeiders
klasse, .alsof niet het kapitalisme, maar de arbeiders
klasse en haar organisatie voor de crisis schuld zouden 
dragen'. 
Het congres benadrukt daartegenover dat de SDAP 
'van haar oprichting af' nooit een partij heeft willen 
zijn die uitsluitend de belangen der arbeidersklasse 
zou behartigen en haar aanhang uitsluitend uit de ar
beidersklasse zou werven . Ze heeft ook steeds de 
kleine boeren en pachters , de kleine ondernemers in 
handel en nijverheid , visserij en verkeer gewezen om 
mèt de arbeidersklasse te streven naar het democra-

tisch-socialisme dat alleen in staat is hen uit nood en 
zorg te verlossen. De intellectuelen heeft ze opgeroe
pen met haar te strijden, opdat voor het eerst weten
schap en techniek het heil der mensheid zullen die
nen. In zijn toelichting op de congresbesluiten legt 
Ankersmit de klemtoon op de totstandkoming van 
een 'democratisch eenheidsfront' van alle' antikapita
listische krachten', om zo de democratie te versterken 
en de middengroepen van het fascisme ver te hou
den. 10 

Als zich daarop een debat ontwikkelt over de beteke
nis van de middengroepen voor de sociaal-democra
tie, tekenen zich twee posities af. E. Boekman meent 
dat vanouds de belangstelling voor de middengroe
pen vooral voortkwam uit het humanitaire aspect van 
het socialisme' dat het tot strijder maakt, niet voor een 
bepaalde klasse maar voor allen die lijden onder het 
kapitalisme'. Omdat de positie van de middengroe
pen veel belangrijker is dan altijd gedacht is, dient de 
sociaal-democratie zich te heroriënteren, en tege
moet te komen aan de behoefte van de middengroe
pen tot behoud van een zekere sociale positie en be
houd van een zekere sociale waardering. 'De zeker
heid en de orde waarnaar de middengroepen verlan
gen, kan de sociaal-democratie haar geven, mits zij de 
tekenen des tijds verstaat'. 11 

Hij wordt van repliek gediend door Sam de Wolft. 
Deze komt op tegen het zich richten op de 'eeuwig
heidsverlangens van de oude middenstand', en be
strijdt de opvatting dat employés een aparte klasse 
vormen. In zijn visie zijn de employés een onderdeel 
van de arbeidersklasse, de klasse die stoelt op loonar
beid. De Wolff ontkent niet dat er binnen de arbei
dersklasse groepsverschillen bestaan, en hij signa
leert dat de massa's der employés nog nergens klasse
bewustzijn bezitten . Maar net zoals de in de negen
tiende eeuw geconstateerde verschillen tussen ge
schoolde en ongeschoolde handarbeiders door de 
maatschappelijke ontwikkelingen achterhaald zijn , 
zo zal het ook gaan met de aparte plaats der em
ployés. Ze zullen op overeenkomstige wijze moeten 
leren dat ze behoren tot de arbeidersklasse, en de so
ciaal-democraten moeten dit rijpingsproces onder
steunen. De voorgestelde 'psychologische' bewer
king van het socialisme, de aanpassing aan de mid
dengroepen, zal er volgens De Wolff slechts toe kun
nen leiden dat 'de oude troepen zouden weglopen, 
zonder dat er noemenswaardige nieuwe voor in de 
plaats zouden oprukken'. 12 

Het beginselprogram van 1937 
In de jaren dertig staat de SDAP bij een stagnerende 
industrialisatie en een voortbestaan van een omvang
rijke landbouw- en handelssector, voor de keuze zich 
te verzoenen met haar bestaan als politieke 'outsi
der' , dan wel zich te voegen naar de heersende poli
tieke cultuur in Nederland. Alle drie de genoemde 
ontwikkelingen - de uitsluiting als regeringspartij, 
de nauwe band met de vakbeweging en de nationaal
socialistische dreiging - zijn voor de partij aanleiding 
haar beginselprogram vergaand te herzien. 
In het beginselprogram van 1937 wordt bewust gepro-
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beerd de sociale basis van de partij te verbreden. Men 
concludeert dat het kapitalisme velerlei verzet op
roept, 'in de eerste plaats dat der arbeiders'. Maar ook 
andere bevolkingsgroepen - oude en nieuwe mid
denstand, boeren en tuinders - verzetten zich tegen 
het kapitalisme. In dit verband is belangrijk dat het 
verzet waarvan het program spreekt dubbel gefun
deerd wordt: economisch en ethisch. Voor de ver
schillende bevolkingsgroepen gelden telkens andere 
economische verhoudingen, zodat de gemeenschap
pelijke noemer voor dit verzet in ethische termen 
wordt geformuleerd: 'Het verzet van deze groepen 
komt, evenals dat der arbeiders, mede voort uit de wil 
tot handhaving van de menselijke persoonlijkheid en 
uit een verlangen naar een redelijke en rechtvaardige 
inrichting van de samenleving. ' Klassetegenstellingen 
vormen niet meer het uitgangspunt voor socialisti
sche machtsvorming, maar een belemmering voor de 
totstandkoming van een werkelijke volkseenheid. 
Het woord 'klassenstrijd' zal men in het program van 
1937 tevergeefs zoeken. In zijn toelichting op het pro
gramma in Een halve eeuw beginselstrijd licht Vorrink 
dit toe. Hij onderscheidt daarbij twee betekenissen . 
Allereerst het bestaan van klassenstrijd als maat
schappelijk feit, als gevolg van reële belangentegen
stellingen tussen heersers en overheerste klassen: 
'Hier valt niets af te zweren en kan van een verlooche
ning van een standpunt geen sprake zijn. In die zin ont
kent de sociaal-democratie niet het bestaan van de 
klassenstrijd, noch de noodzaak die klassenstrijd te 
voeren.' En dat is in de eerste plaats de onmisbare 
taak van de vakverenigingen. Volgens Vorrink is het 
echter een 'geheel ander punt' als de klassenstrijd
theorie wordt opgevat als 'strijdmethode ter verwe
zenlijking van het socialisme'. Hij vindt dat 'volstrekte 
en voortdurende overeenstemming tussen het ogen
blikkelijke klassebelang en het w~de gemeenschaps- of 
mensheidsbelang' niet bestaat. 1 Bovendien heeft de 
praktijk van de klassenstrijd meerdere malen het ge
vaar van klasse-egoïsme aangetoond , en roept de leu
ze van de klassenstrijd maar de gedachte op aan weer
wraak, aan vergelding van de onderdrukten tegen 
hun onderdrukkers. 
Vorrink noemt nog een andere overweging. Wil de 
sociaal-democratie in de ogen van politieke tegen
standers als gelijkwaardig in de volksgemeenschap 
worden opgenomen , dan dient ze eerst de klassen
strijd af te zweren. 14 De sociaal-democratie doet dat 
door de klassenstrijdgedachte te vervangen door ' het 
gemeenschapsbelang' . Ze stelt zich , met de arbei
dersklasse als electorale kern , op als brede volkspar
tij. 
In dit kader komt de SDAP tot een andere visie op de 
vakbeweging. Tot dan toe ging de sociaal-democratie 
uit van een nevenstelling in de arbeidsverdeling tus
sen partij en vakbeweging, èn van de vooronderstel
ling dat de behartiging van de arbeidersbelangen het 
dienen van het algemeen belang was . Nu ze volkspar
tij wil worden, erkent ze het belang van een 'econo
mische' klassenstrijd , maar wenst daar niet mee ver
eenzelvigd te worden. De partij dient grotere, wijde
re belangen. Door de scheiding tussen 'economische' 
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klassenstrijd en de parlementaire strijd voor het 'ge
meenschapsbelang' , wordt de band tussen partij en 
vakbeweging min of meer toevallig. De sociaal-de
mocratie ziet ervan af zelf een rol te spelen in de klas
senstrijd 'van onder Op'15 en hoopt daarmee zowel 
ministeriabel te kunnen worden als acceptabel voor 
de nieuw aan te trekken groeperingen . Het eerste 
lukt in 1939, het tweede na de Tweede Wereldoorlog. 
Een eerste indicatie van het uit elkaar groeien van 
partij en vakbeweging komt naar voren in het vervolg 
op de Planactie. Het Plan van de Arbeid werd door 
beiden gezien als een 'stap op weg naar het socialis
me'. Maar het ontbreken van enig praktisch resultaat 
leidt tot de studie van de vice-voorzitter van het 
NVV, S. de la Bella, over Ordening, van theorie naar 
praktijk (1937) , waarin deze aansluiting probeert te 
vinden bij het in niet-socialistische kringen wijdver
breide ordeningsstreven. De la BeHa is op zoek naar 
maatregelen 'binnen het raam der kapitalistische 
maatschappij .. . die het algemeen welzijn kunnen be
vorderen'. Het gaat de vakbeweging erom althans 
iets te doen aan concrete belangenbehartiging. Een
zelfde praktische opstelling komt naar voren tijdens 
de korte SDAP-regeringsperiode (1939-1940) . Het 
NVV had zijn instemming betuigd met de SDAP-re
geringsdeelname, maar vindt al gauw dat het regeer
akkoord niet wordt uitgevoerd en kritiseert daar de 
regering op; de SDAP voelt zich door de NVV-kri
tiek veronachtzaamd. 
In 1941 laat Vorrink de illegale brochure Over de toe
komstige positie der partij in verband met het jongste 
verleden verschijnen. Vorrink benadrukt dat de ont
wikkeling van de partij geremd is door het bondge
nootschap tussen partij en vakbeweging. Om een 
volkspartij op brede basis te kunnen creëren , moet de 
partij haar volstrekte onafhankelijkheid tegenover 
de vakbeweging hernemen. Wel moet de nieuwe par
tij enkele van de beste krachten uit de rijen van de 
vakbeweging voor het lidmaatschap van vertegen
woordigende lichamen winnen. Naast deze strategi
sche overwegingen spelen principiële. Voor Vorrink 
is het socialisme een cultuuropdracht voor de gehele 
mensheid. Hij acht deze opvatting verwoord in het 
beginselprogram van 1937 en merkt op dat geen partij 
in de Internationale kan bogen op een program dat zo 
zeer gedragen wordt door een algemeen besef van 
verantwoordelijkheid voor de westerse beschaving. 
Hij constateert ook dat ' de kerngedachten van dit pro
gram nog slechts het geestelijk eigendom is van een eli
te der partij'. Bij een deel van de kern en zelfs onder 
de elite ontwaart hij een conservatieve voorliefde 
voor de oude fraseologie. 
Voor Vorrink is de strijd van de arbeidersklasse 
eigenlijk afgedaan. Hij meent dat de SDAP haar 
emancipatietaak ten opzichte van de arbeiders ver
vuld heeft met het bereiken van het algemeen kies
recht en dat haar sociale roeping tegenover de arbei
dersklasse in grote lijnen is vervuld 'zodra een redelijk 
ouderdomspensioen zal zijn verzekerd' . 16 

Toenemende afstand 
In 1946 wordt de PvdA opgericht als een nieuwe par-
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tij, samengesteld uit SDAP, VDB, CDU, een deel 
van de CHU, de Christofoorgroep en anderen. Met 
deze fusie lijkt de SDAP haar streven naar verbre
ding van de sociale basis te kunnen effectueren. Deze 
verbreding krijgt de sociaal-democratie door toetre
den van wat Thomassen noemt de 'geradicaliseerde 
middengroepen' en wat De Wolft omschrijft als de 
nieuwe middenstand 'die een apart, niet proletarisch 
socialisme van node heeft.'17 Men wendt zich echter 
niet rechtstreeks tot de SDAP, maar weet in een on
derhandelingsproces via de eigen politieke organisa
tie een stempel op de nieuwe partij te zetten. De 
PvdA wordt een volkspartij die bijna alles wat haar 
proletarische afkomst zou kunnen verraden, over
boord zet. 18 Bank merkt daarbij op dat de doorbraak 
zich heeft beperkt tot het overkomen van een 'intel
lectuele voorhoede' van diverse ideologische pluima
ge . 19 Deze intellectuelen zullen op velerlei niveau de 
PvdA gaan vertegenwoordigen, terwijl op het gewo
ne afdelingsniveau de PvdA vooral een voortzetting 
is van de SDAP.20 
In het beginselprogramma van 1947 wordt geconsta
teerd dat het kapitalisme gekenmerkt wordt door fel
le belangenconflicten en klassentegenstellingen die 
'de maatschappij verscheuren'. De PvdA verklaart 
dat ze niet alleen de uitwassen van de kapitalistische 
produktiewijze wil bestrijden, maar het stelsel zelf. 
Ze veroordeelt de kapitalistische produktiewijze, 
verwerpt haar sociale structuur en bestrijdt de kapita
listische geest, 'die de mens ondergeschikt maakt aan 
het bezit, de arbeidskracht als koopwaar beschouwt, 
massaal sociaal onrecht duldt, het cultuurleven ver
vlakt, geestelijke armoede in grote groepen veroor
zaakt en het persoonlijk en gemeenschapsleven verma
terialiseert. ' Het program van 1937 stelde nog vast dat 
het verzet tegen het kapitalisme in de eerste plaats ge
stalte krijgt bij de arbeiders, die de kern vormen van 
een democratisch eenheidsfront. Deze centrale plaats 
is in het program van 1947 teloorgegaan. Erkende het 
programma van 1937 nog dat het verzet van de arbei
ders gestalte krijgt in de vakbeweging, in 1947 wordt 
niet meer van het bestaan van een vakbeweging ge
waagd. 
Het beginselprogram van 1959 neemt van het streven 
naar 'deproletarisering' van de partij niets terug. Het 
programma wordt ten opzichte van het voorgaande 
gekenmerkt door toegenomen vaagheid in socialisti
sche doelstelling. Typerend is de omschrijving van 
een democratisch-socialistische samenleving: 'een sa
menleving, doordrongen van eerbiediging van de me
demens, waarin de vrijheid gebonden is aan gerechtig
heid en maatschappelijke ordening dienstbaar is aan 
het welzijn van enkeling en gemeenschap' . Verderop 
krijgt dit een nadere uitwerking in een 'streven naar 
gelijkheid van ontwikkelingskansen en het wegnemen 
van belemmeringen, die vrije doorstroming en maat
schappelijke opklimming in de weg staan'. Karakter 
en bekwaamheid dienen daarbij richtsnoer te zijn, zo 
luidt een der 'belangrijkste doelstellingen' van de par
tij. 
Dat sluit aan bij de constatering dat de groep van 
hoofdarbeiders (wetenschappelij k deskundigen, staf-

personeel, ambtenaren, employés) in de ontwikke
ling der maatschappij steeds belangrijker wordt. 
Evenals de handarbeiders verkeren zij in afhankelijk
heid en hun belangen dienen daarom gewaarborgd te 
worden: 'Het sociale, culturele en fiscale beleid dient 
recht te doen aan de eigen taken en verantwoordelijk
heden van deze groep'. Geen woord evenwel over het 
belang om deze groepen tot organisatie te brengen. 
Wenden we ons vervolgens tot de vraag wat er ge
beurd is met de verhouding tot de vakbeweging. 
Reeds voorafgaand aan de oprichting van de PvdA 
hadden SDAP en NVV besloten het keurslijf van de 
Algemene Raad te verbreken. De SDAP wilde deze 
band kwijt nu ze regeringsverantwoordelijkheid ging 
dragen, maar zag haar ook als een belemmering voor 
het aantrekken van 'middenstanders, kleine boeren en 
intellectuelen'.21 Het NVV dacht zo de samenwer
kingsmogelijkheden met andere vakcentrales te ver
groten. Dat betekende echter niet dat partij en vak
beweging geen geïnstitutionaliseerde banden meer 
onderhielden. Als regeringspartij had de PvdA in de 
praktijk instemming nodig voor het sociaal-econo
misch beleid van de vakbeweging, terwijl de vakbe
weging via de SER en de Stichting van de Arbeid be
trokken was bij het loon- en werkgelegenheidsbeleid 
van de regering. Voorzitters van de NVV-bonden wa
ren ook lid van de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA. 
Halverwege de jaren zestig verdwijnen de vakbonds
vertegenwoordigers uit de Tweede Kamerfractie. 
Men vindt het in NVV-kringen met het oog op de sa
menwerkingsbesprekingen met de confessionele 
bonden ongewenst dat men met de PvdA geïdentifi
ceerd kan worden. Toch blijkt het wederzijds belang 
elkaar te informeren zo groot dat het contact in infor
mele, besloten kring door de toppen van de fractie en 
vakcentrales wordt voortgezet. 

Hoe nieuw is Nieuw Links? 
Na jarenlang regeringspartij geweest te zijn, zal de 
PvdA de jaren zestig grotendeels in de oppositieban
ken doorbrengen. Haar aanhang loopt in deze jaren 
sterk terug, en de kortstondige deelname aan het ka
binet Cals-Vondeling, zonder voorafgaande verkie
zingen, bevordert bepaald niet de politieke duidelijk
heid. In een situatie waarin de PvdA onmachtig lijkt 
om uit het dal omhoog te krabbelen (in 1969 verliest 
men nog zo'n twintigduizend leden), meldt zich een 
stroming die zegt de weg omhoog te wijzen: Nieuw 
Links. Ze recruteert haar aanhang vooral in het wes
ten van het land en in universiteitssteden, met name 
in kringen van journalisten en sociale wetenschap
pers. 22 Binnen een paar jaar slaagt Nieuw Links erin 
haar - politiserend - stempel op de partij te zetten. 
Dat gaat binnen de partij zo nu en dan met het nodige 
spektakel gepaard. Daardoor heeft Nieuw Links het 
odium gekregen een breuk in de partijontwikkeling 
te hebben veroorzaakt. 
Toch is Nieuw Links in een aantal opzichten nauwe
lijks 'nieuw' te noemen. Weliswaar wordt de eerdere 
'doorbraakgeneratie' grotendeels terzijde gesteld, 
doch de overeenkomsten en de continuïteit zijn ver-
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rassend. Dat geldt allereerst voor de bestuurlijke 
oriëntatie van de PvdA. Nieuw Links buigt de partij
ontwikkeling niet om, maar verheft de bestuurlijke 
oriëntatie tot enige norm. Het spel moet beter ge
speeld worden. Het streven om 'de basis' bij de poli
tiek te betrekken, lijkt daar haaks op te staan. Maar 
dat men zich een eigen basis creëert, geeft aan dat 
geïnstitutionaliseerde verbanden terzijde zijn ge
schoven, C.q. zijn weggevallen. De oriëntatie op de 
basis fungeert als alternatieve onderbouwing van 
(toekomstige) bestuurlijke posities. 
Deze 'étatistische' benadering heeft zijn repercussies 
voor de opvattingen over de vakbeweging, die eerder 
gezien wordt als belemmering voor het 'beleid' dan 
als bondgenoot. Daartegen wordt nauwelijks tegen
wicht geboden. In de jaren zestig zijn de vakbondsbe
stuurders uit de kamerfractie verdwenen, en lijkt de 
overheid een bijna autonome rol te spelen bij de uit
bouw van de verzorgingsstaat. 23 De in vroeger jaren 
bewust nagestreefde deproletarisering van de partij 
wordt - impliciet - doorgezet. 

Het streven van het door Nieuw Links gedomineerde 
partijbestuur is er rond 1970 op gericht om via pro
gressieve samenwerking van partijen en het afsluiten 
van een regeerakkoord een regeringsalternatief te 
formuleren. Als het partijbestuur als consequentie 
daarvan in 1973 voorstelt om de partij op te laten 
gaan in een progressieve volkspartij (PVP), wordt dat 
voorstel evenwel verworpen en besluit hetzelfde con
gres dat er een nieuw beginselprogram moet komen. 
In het nieuwe beginselprogramma van 1977 wordt het 
socialisme gesitueerd tegen de achtergrond van de 
grote problemen van deze tijd. Geconstateerd wordt 
dat het kapitalisme zich - ondanks vergrote staatsin
vloed - in gemodificeerde vorm handhaaft en zijn 
werkingssfeer tot allerlei terreinen heeft uitgebreid . 
En ondanks de oudedagsvoorziening stelt het pro
gramma vast dat in het bedrijfsleven 'de tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid nog steeds overeind staat als 
het gaat om de verdeling van de opbrengsten, de zeg
genschap in het bedrijf en de gevolgen van onderne
mingsbeslissingen op de maatschappij'. AI mag dan 
het traditionele beeld van twee elkaar bestrijdende 
klassen niet toereikend zijn om alle ongelijkheid en 
discriminatie te verklaren , 'toch valt er nog heel wat 
klassenstrijd te voeren'. Deze overwegingen leiden er
toe dat democratisch-socialistische politiek, behalve 
op de parlementaire beïnvloeding van het overheids
beleid, ook gericht moet zijn op het verenigen en ver
sterken van die krachten in de maatschappij die het 
kapitalisme in de praktijk bestrijden. Het beginsel
programma noemt dan vakbonden, coöperaties , 
vrouwenbeweging, milieu-actiegroepen en commu
nicatiemedia. 

Perspectief 
Het is opmerkelijk dat de Nederlandse sociaal-demo
cratie met haar beginselprogramma's telkens - zowel 
in de jaren dertig, als in de jaren vijftig èn in de jaren 
zeventig24 

- zichzelf in internationaal opzicht als 
ideologische koploper beschouwt. Nederland gids-
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land! Deze unieke positie wordt positief gewaar
deerd, terwijl ze bij nader inzien, veroorzaakt wordt 
door de betrekkelijk zwakte en het politiek isolement 
van de Nederlandse sociaal-democratie. Men heeft 
dat willen compenseren door afstand te nemen van 
een marxistisch socialisme, klassenstrijd en vakbewe
ging en zo gepoogd zich zowel aan te passen aan de 
middengroepen als aan de confessionele dominantie. 
De sociaal-democratie is er echter niet noemens
waard in geslaagd deze middengroepen te binden. En 
voorzover dit wel gebeurt, lijkt dit parallel te lopen 
aan de organisatie van deze groeperingen in de vak
beweging. Gewezen kan worden op de snelle ontwik
keling van de Dienstenbond, de ABOP en de ABVA. 
In de verhouding met de vakbeweging zelf valt een 
merkwaardige beweging te ontwaren: van de al te 
nauwe band van de Algemene Raad (Bonger) in de 
jaren dertig naar de afstand in de jaren vijftig en de 
onverschillige neutraliteit in de jaren zeventig. Daar
mee parallel loopt de toenemende versmalling van de 
contacten, uitmondend in informeel overleg op top
niveau. In dit verband kan er op gewezen worden dat 
de door de PvdA ondersteunde geleide loonpolitiek 
van de jaren vijftig en de elkaar opvolgende loonin
grepen in de jaren zeventi:5 functieverlies voor de 
vakbeweging impliceerden. Zulks kan één , zo niet 
de reden zijn voor de stagnatie in de organisatiegraad 
van de vakbeweging. Dit is opvallend omdat elders 
het interferentieproces tussen sociaal-democratische 
regeringsdeelname en vakbewefng heeft geleid tot 
een stijgende organisatiegraad. 6 

AI met al spreekt het MEP-rapport van een 'veront
rustende' ontwikkeling: 'de mening en de keuzes van 
lagerbetaalden en lager opgeleiden dringen minder 
goed, misschien soms helemaal niet, door in de besluit
vorming van de partij'27 . Het meedraaien in de partij 
is alleen weggelegd voor hoog- , liefst universitair ge
schooIden , vaak ongehuwd en zonder kinderen. 

De PvdA staat dus voor de vraag hoe ze in het kader 
van haar maatschappelijke strategie ondersteuning 
van de vakbeweging vorm kan geven, een vraag die 
ook electoraal van belang is . Kon de PvdA er in vroe
ger jaren stilzwijgend vanuit gaan dat sociaal-demo
cratische kiezers toch wel PvdA zouden stemmen , 
waardoor de enige winstmogelijkheid in het politieke 
centrum leek te liggen , tegenwoordig hebben kiezers 
nieuwe mogelijkheden om van hun politieke ont
stemming blijk te geven: niet stemmen. De PvdA zal 
zich daarom actief met de kiezersachterban moeten 
verstaan. 
Overwegende dat het bij de oriëntatie op de vakbe
weging om een zaak van lange adem gaat, lijkt een 
eerste voorwaarde daartoe dat de partij op topniveau 
samenwerking en overeenstemming met de vakbewe
ging beschouwt als een randvoorwaarde voor haar 
politieke optreden. Maar wil er sprake zijn van een 
breed ervaren wederzijdse betrokkenheid, dan kan 
het overleg tussen partij en vakbeweging zich niet tot 
het topniveau beperken. In de huidige economische 
crisis bieden werkgelegenheid en investeringen be
langrijk politiek aanknopingspunten voor contacten 
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op decentraal niveau . Meer dan ooit is de overheid 
via haar premie- en subsidiebeleid bij ondernemin
gen betrokken. En met name de PvdA, die opteert 
voor een gericht en sturend beleid, heeft belang bij 
controle hierop en terugkoppeling naar de partij . 
Wat hun betrokkenheid bij ondernemingen betreft 
hebben partij en vakbeweging volstrekt verschillende 
wegen afgelegd. Toen halverwege de jaren zestig het 
NVV met het oog op de samenwerking met andere 
centrales de zichtbare samenwerking met dl! PvdA 
verbrak , werd binnen de vakbeweging het bedrijven
werk ontwikkeld. Voor de verklaring ervan wordt 
vaak gewezen op de vergrote mobiliteit van vak
bondsleden. De scheiding tussen wonen en werken 
zou de vakbeweging gedwongen hebben het accent 
bij de bedrijven te leggen. Is dit één factor , de intro
ductie van het bedrijvenwerk stoelt mede op een ver
brede taakopvatting van de vakbeweging, waarin 
aandacht voor de kwaliteit van de arbeid en arbeids
omstandigheden opgang heeft gemaakt. 28 

In vroeger dagen sloot de organisatiestructuur van de 
partij aan op die der vakbeweging, waarvan de plaat
selijke afdeling de kern was . Door de ontwikkeling 
van het bedrijvenwerk is het zwaartepunt in de vak
beweging verschoven naar de bedrijven. Wil de partij 
onder die verhoudingen aansluiten bij de vakbondsor
ganisatie, dan zal ze zelf een op de bedrijven gerichte 
organisatiestructuur moeten ontwikkelen, die op den 
duur zouden kunnen uitgroeien tot bedrijfsafdelin
gen. Uit ervaringen van andere partijen blijkt dat deze 
een reële bestaansmogelijkheid hebben in de grote in
dustrieën en/of de (semi-)staatssector. 29 Hiertoe zou 
de functionele werkgroep Werkgelegenheid en be
drijfsdemokratisering uitgebouwd kunnen worden . 
De PvdA zal dit zelf moeten doen omdat de vakbewe
ging in partijpolitiek opzicht niet homogeen is . Haar 
aanhang vindt ze van CDA tot CPN en de FNV houdt 
zich verre van partijpolitiek. Voor haar is de PvdA 
momenteel een belangrijke, maar dan toch slechts één 
van de relevante politieke partijen . 
Het op deze wijze bij de partIj betrekken van politiek 
geïnteresseerd vakbondskader draagt bij tot het dem
pen van de kloof tussen het hooggeschoolde PvdA
kader en het werkende deel van de PvdA-achterban. 
Het zou de partij ook kunnen bevrijden van een bij 
het huidige kader aanwezige, vrij eenzijdige oriënta
tie op de overheids- en welzijnssector, en wat meer 
aandacht tot stand brengen voor de 'marktsector'. 
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Evenwichtige geschiedschrijving 

P. J. Koets bespreekt: 
Jan Bank: Katholieken en de Indonesische Revolutie. 
Ambo, Baarn , 1983. 

Een lijvig academisch proefschrift schrijven dat dui
delijk het produkt is van jarenlang, diepgaand onder
zoek en aan hoge wetenschappelijke eisen voldoet is 
een alleszins lofwaardige prestatie . De Amsterdamse 
dissertatie van Jan Bank, Katholieken en de Indonesi
sche revolutie, heeft daarbij nog een tweede , niet 
minder waardeerbare verdienste . Het boek behan
delt een onderwerp , dat ook buiten de kring van vak
genoten rekenen mag op belangstelling. De schrijver 
is er daarbij in geslaagd zijn boek tot voor die ruimere 
lezerskring toegankelijke , boeiende lectuur te ma
ken . 
Met de titel , die hij zijn werk meegaf, heeft Bank het 
niet ten volle recht gedaan . Het is namelijk geen boek 
enkel , of zelfs maar voornamelijk voor katholieken. 
Zeker , katholieke landgenoten zullen er een en ander 
in aantreffen dat hen wat meer dan anderen ter harte 
gaat. Het eerste hoofdstuk handelt bij voorbeeld over 
'De missie in het koloniale Indië'. Maar al dadelijk 
het daarop volgende: 'Katholieke politiek in en voor 
het koloniale Indië' is belangwekkend ook voor de 
'niet-huisgenoten des geloofs'. Banks hoofdthema is 
wel de reactie van de katholieke wereld , met name 
zoals die politieke vorm had in de KVP, op de revolu
tie in Indonesië , een explosie die in 1945 voor haar en 
trouwens voor heel Nederland als een verrassing 
kwam. Haar reactie werd evenwel mede bepaald 
door allerlei buiten de eigen kring gelegen factoren. 
De KVP was weliswaar een machtsfactor , en in de 
hier centraal staande jaren de machtsfactor bij uit
stek , zij was echter nooit meer dan een zeer sterke en 
invloedrijke minderheid . Om te kunnen regeren was 
ook zij aangewezen op samenwerking in een coalitie. 
In Banks verhaal zijn dan ook bij voortduring even
eens de reacties van coalitiegenoten (van 1946-1948 
de PvdA , na 1948 ook nog WD en CHU) aan de or
de . Ook de oppositie, de anti-revolutionairen alsme
de de tegenstand in eigen kring tegen het beleid van 
de coalities , krijgen de nodige aandacht . Daarom is 
deze studie van belang voor iedereen die zijn inzicht 
wil verdiepen in de ontwikkeling van het Nederlandse 
politieke leven in de decennia voor en vooral na de 
Tweede Wereldoorlog. Gaat het anderen zoals mij, 
dan zullen zij er enerzijds door worden getroffen hoe 
actueel nog altijd een groot deel van de hier behan
delde problematiek is ; daartegenover hoe volkomen 

veranderd het politieke klimaat sinds de jaren veertig 
en vijftig is. 
Kort samengevat zou je misschien kunnen zeggen, 
dat hier wordt beschreven hoe in katholieke , en in het 
algemeen in confessionele kring de monolithische 
structuur scheuren begint te vertonen; hoe de zorg 
vóór alles de eenheid te bewaren gaat verslappen; 
hoe met name de karakteristiek-katholieke 'volg
zaamheid ' (pag. 483) steeds meer verzwakt. Eigen
tijds doen daarbij de vaak diepgaande meningsver
schillen onder geestverwanten aan, met de daarbij 
behorende fel oplaaiende emoties en de onderlinge 
verkettering. Verhelderende en fascinerende lec
tuur. Dit proefschrift is derhalve , de titel ten spijt, 
geen boek dat voornamelijk de belangstelling ver
dient van katholieken , laat staan van hen alléén. 
Al evenmin , gaat het , zo durf ik te zeggen , om een 
onderzoek dat vooral van betekenis zou wezen voor 
wie zich interesseren voor onze koloniale geschiede
nis in de fase van het uiteengaan van ons land en Indo
nesië. Natuurlijk , wie zich wil verdiepen in de vraag
stukken van kolonisering en dekolonisatie zal hier , 
dat spreekt , heel wat vinden dat verhelderend werkt. 
Met name wil ik in deze samenhang verwijzen naar de 
laatste bladzijden over 'Indonesië en de dekolonisa
tie' (pag. 490 tlm 493) . Met instemming haalt Bank 
daar de uitspraak aan van A. J. Benda, dat het simpe
le op zijn kop zetten van de traditie door het verande
ren van 'the moral phases of colonial historiography 
into the moral minuses of nationalist historiography de 
geschiedschrijving niet werkelijk verder brengt. 
Toch , laat mij het zo zeggen: Bank levert een stimule
rende bijdrage tot de historiografie van de Indonesi
sche revolutie , niet van binnen uit , maar door te laten 
zien , en dat heel duidelijk , hoe zij wordt weerspie
geld in de Nederlandse binnenlandse politiek. Dat is 
natuurlijk geen verwijt , maar een kara.kterisering van 
de opzet van dit onderzoek. Het resultaat is een wel
kome aanvulling van de onderzoekingen van niet-Ne
derlanders . Ook Indonesische historici zullen hun 
voordeel kunnen doen met deze beschrijving van hun 
eigen contemporaine geschiedenis . Dit is namelijk 
wel een geschiedverhaal in Nederlands perspectief, 
maar met daarbij een open oog voor de mogelijkheid 
de materie van een andere gezichtshoek uit te bena
deren . 
Het is ondoenlijk in een bespreking ook maar bij be
nadering een overzicht te geven van de rijke inhoud 
van Banks boek. Gelukkig is hij erin geslaagd de 
overstelpende hoeveelheid van zijn materiaal op een 
overzichtelijke manier te ordenen. Een niet geringe 
verdienste , die zijn lezers mede te danken zullen heb
ben aan de journalistieke ervaring die de schrijver op
deed , toen hij van 1965 tot 1973 als redacteur werk
zaam was bij de Volkskrant. 
In het bijzonder wijs ik op de vaardig geschetste en 
pakkende portretten van de hoofdrolspelers in dit 
drama. Als voorbeeld wijs ik op Banks beschrijving 
van Beel. Een man met bestuurskwaliteiten, die uit
muntte door 'plichtsbetrachting, efficiency, zwijg
zaamheid en besluitvaardigheid' en 'zijn leven lang 
de bestuurder (zou) blijven , boven de politicus' . 'Tot 
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in zijn voorkomen verpersoonlijkte hij de bestuurlij
ke gestrengheid en de afkeer van de meerwaarde van 
het politieke schouwtoneel.' Plichtsbetrachting, geen 
politieke eerzucht, vormde de drijveer die hem de 
eerste keer een ministerspost deed aanvaarden. Zijn 
plan was slechts minister te blijven tot heel Nederland 
bevrijd zou zijn; dan wilde hij zich aan de wetenschap 
wijden. In Nijmegen wachtte hem een leerstoel. Een 
overtuigd katholiek, zo beschrijft Bank hem verder , 
'die beantwoordde aan het kerkelijk streven, dat na 
de oorlog de herleving van christelijke normen in het 
overheidsbeleid zou stimuleren'. Daarbij 'een loyaal 
dienaar van de Kroon' . Persoonlijk herinner ik mij de 
eerbiedige toon, de haast hoorbare hoofdletter, wan
neer hij in zijn wat zuidelijke tongval het had over 'de 
Koningin'. 
Een provinciaal, een nieuwkomer ook in de katho
lieke politieke wereld, in de kracht van zijn leven ge
roepen tot het minister-presidentschap, en vervol
gens tot het bewind over een land dat hem vreemd 
was. ZÓ vreemd, dat hij letterlijk in het Maleis niet 
tot tien kon tellen. Zonder ervaring in de buitenland
se politiek en dat dan in een tijd, waarin het conflict 
met Indonesië steeds meer het karakter kreeg van 
een internationaal probleem. In één enkele sobere 
zin (voor de begrijpende verstaander duidelijk ge
noeg) gewaagt Bank van Beels plichtsbetrachting als 
'niet alleen een deel van zijn karakter, maar ook een 
keuze in een persoonlijk leven dat geteisterd was 
door moeilijke omstandigheden' . 
Ontzaglijk groot waren ook de politieke moeilijkhe
den in de tijd waarin hij van november 1948 tot half 
1949 als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
overzee het hoogste gezag uitoefende. Ook daar was 
mijns inziens sprake van een zekere tragiek, die in de 
aan Beel gewijde bladzijden (pag. 175 en 176) nietten 
volle uit de verf komt. Dat geldt helemaal - en in het 
voorbijgaan wil ik dat toch signaleren - voor de on
getwijfeld grappige en goedgelijkende karikatuur 
vóór op het boek. Wilde men al één persoon uit het 
katholieke kamp afbeelden als een zinnebeeldige 
zondebok, die de schuld draagt voor een falend Indo
nesië-beleid, dan komen mijns inziens daarvoor an
deren eerder in aanmerking: Romme, bij voorbeeld , 
met zijn kwalijke hoofdartikel over de 'week der 
schande' uit 1946, naar (naar aanleiding van de confe
rentie op de Hoge Veluwe); of misschien nog beter 
Sassen, dan wel Welter, al vóór de oorlog een van de 
gangmakers bij de afwijzing door het Nederlandse 
parlement van de petitie-Soetardjo. 
Het onvermogen die kans te grijpen en aansluiting te 
zoeken bij de groep die Soetardjo vertegenwoordig
de, een misser 'die het koloniale bestuur duur te staan 
[zou] komen' (pag. 484), komt zeker niet in de laatste 
plaats voor rekening van Welter. Door Bank wordt 
hij een paar bladzijden eerder aardig getypeerd als 
een man 'met twee benen in het bestuur en de econo
mie van het Nederlandse kolonialisme en met een 
teen in de katholieke partij'. 
De ruimte ontbreekt uitvoerig te citeren uit Banks 
nog wat breder opgezet portret van Romme (pag. 
177-179). Naar aanleg, achtergrond en opvattingen 
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was er nauwelijks iemand minder geschikt dan hij om 
bij de Indonesiërs de juiste toon te treffen. Hij was 
'door en door Neerlandocentrisch in zijn denken en 
doen'. Abstraherend en legalistisch als hij was liep 
zijn confrontatie met Indonesiërs als regel uit op 'in
tellectuele hooghartigheid en ontwijkende hoffelijk
heid' . Die hooghartigheid kenmerkte ook zijn oor
deel over figuren als Van Poll en Kerstens, mensen 
zonder academische opleiding, maar ieder op een 
heel eigen en heel verschillende manier van een wijze 
menselijkheid, waardoor zij bij de Indonesiërs de 
juiste toon wisten aan te slaan . 
Interessant vond ik in deze samenhang Banks opmer
king dat Romrne in eigen kring vooral gezag had om
dat hij 'de beste politieke leerling [was] van de neo
scholastieke filosofie '. Misschien is er wel eens onder
zoek gedaan naar de invloed van die filosofie op 
Romme's ideeën - vooral over de Unie - die buiten
staanders zo abstract voorkwamen en gespeend van 
enige kennis van de Indonesische werkelijkheid. 
Silhouetten , zoals van Beel en Romme, verlevendi
gen Banks ook verder goed geschreven verhaal. Wij 
hebben hier te maken met een aantrekkelijk voor
beeld van 'narrative history' , verhalende geschied
schrijving. Gelukkig is de neiging daarop een beetje 
neer te zien als ' louter verhaaltjes vertellen' op haar 
retour. Het brede publiek , waarvan de geschiedenis 
het toch hebben moet , wil zij cultureel vruchtbaar 
kunnen werken, kan zich over de groeiende waarde
ring voor het goedlopende verhaal alleen maar ver
heugen. 
In zijn boek geeft Bank intussen meer dan alleen een 
verhaal. Hij tracht telkens ook door analyse te komen 
tot een verklaring van de gebeurtenissen waarover hij 
vertelt . Samenvattend doet hij dat in het bijzonder in 
zijn slothoofdstuk . Vooral de laatste twee paragra
fen, 'Katholieke politiek in het Nederlands spec
trum' , en 'Indonesië en de dekolonisatie' zijn in dit 
opzicht belangrijk. Zij openen perspectieven. Een 
kernvraag die de schrijver zich stelt is deze: wat wa
ren de dieper liggende motiveringen die de partijen , 
eerst KVP en PvdA samen, later , in 1948 en 1949, in 
een coalitie met VVD en CHU , ertoe brachten het 
Indonesië-beleid van de achtereenvolgende kabinet
ten te steunen? En dat , zeker wat de socialisten be
treft, ondanks groeiende twijfels in het kritieke sta
dium 1948-1949. 
In het geval van de PvdA komt Banks antwoord niet 
als een verrassing. Zij steunde zonder overtuiging en 
soms duidelijk schoorvoetend , het beleid tegenover 
de Republik Indonesia, als de prijs die zij moest beta
len om zoveel mogelijk van haar verlangens naar ver
nieuwingen op maatschappelijk terrein te kunnen 
verwezenlijken. Dat laatste was met name bij een 
man als Drees de eerste zorg. 'Het was vooral de bin
nenlandse wijsheid van Drees , die een vlucht naar vo
ren van de regering-Schermerhorn in 1946 op de Ho
ge Veluwe voorkwam', aldus Bank (pag. 487). Of 
Van Mooks conceptie - want hiJ was het die ook toen 
de ideeën aandroeg - een 'vlucht' was , in welke rich
ting dan ook? Ik zet daar een vraagteken bij , maar dat 
de mislukking van de Hoge Veluwe (meer dan iets an-
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ders een keerpunt in de Nederlands-Indonesische be
trekkingen) vooral een gevolg was van Drees' opvat
tingen lijkt mij voor geen betwisting vatbaar. Nog 
hoor ik Van Mook na zijn terugkeer naar Batavia zeg
gen: 'Drees vindt het belangrijker dat er in Nederland 
een oudedagsvoorziening komt , dan wat er met Indo
nesië gebeurt'. 'Onbegrijpelijk' vonden wij ginds een 
dergelijke houding, maar wie durft nu , een generatie 
later, nog vol overtuiging volhouden dat Drees toen 
bij het stellen van zijn prioriteiten ongelijk had? Hij 
kende de kaart van de binnenlandse politieke verhou
dingen , onbekend terrein voor Van Mook. Ook zijn 
geestverwanten binnen de nieuw opgerichte PvdA, 
zowel de mensen van 'De Stuw' als anderen zoals 
Schermerhorn, waren op dat gebied meest onervaren 
nieuwkomers. 
Veel verrassender was voor mij de verklaring die 
Bank geeft voor de houding van de KVP inzake het 
Indonesië-beleid. Beknopt samengevat komt die hier 
op neer. Ook in katholieke kring , zeker binnen de 
KVP, overheerste 'het primaat van de binnenlandse 
politiek' (pag. 483) . Met de algemene strekking van 
wat de socialisten op maatschappelijk gebied tot 
stand wilden brengen had de KVP niet al te veel 
moeite, zeker niet in de eerste tijd na de bevrijding. 
In zijn vijfde hoofdstuk 'Herstel of vernieuwing in 
Nederland 1945' geeft Bank daarvan een duidelijk re
laas . Daar kwam bij , dat naarmate het verlangen naar 
herstel de overhand kreeg over de wil tot vernieu
wing, de KVP, na al bij de eerste verkiezingen van na 
de oorlog in 1946 de vuurproef te hebben doorstaan , 
in 1948 te maken kreeg met een verzwakte PvdA. In 
de coalitie van vier partijen hadden de socialisten ook 
nog te maken met VVD en CHU . Hun tweede viool 
moest noodgedwongen , zolang men coalitiegenoot 
bleef, nog bescheidener klinken dan daarvoor. De 
KVP kon daarentegen , zelfverzekerd dank zij haar 
machtsoverwicht, uitmaken in hoeverre zij de PvdA 
genoegdoening wenste te geven. Zij had, in Banks 
formulering , 'de hegemonie' . 
Hoe wenste zij die te gebruiken met betrekking tot 
Indië-Indonesië dat, met de belangrijke uitzondering 
van de missie , voor katholiek Nederland een nage
noeg onverkend gebied vormde? Hoezeer dat het ge
val was , werd mij pas door Banks boek duidelijk . In 
brede kringen van de Nederlandse samenleving van 
protestants-christelijke of liberale signatuur was een 
Indische loopbaan in ambtenarij of bedrijfsleven al 
heel lang iets gewoons in een tijd dat de 'katholieke 
immigratie in Indië' (pag. 24 e. v.) zeer beperkt was. 
Geen wonder, die beperking. Nog in 1925 liet op een 
missieweek in Rotterdam een pater Jezuïet een on
dubbelzinnige waarschuwing horen. 'Indië', zo zei 
hij, 'is geen land van den godsdienst ; gaat niet naar 
Indië , want gij verliest er geloof en zeden.' (pag. 27). 
Een koloniale traditie kende katholiek Nederland 
daardoor ternauwernood . Het had in dat opzicht een 
'onbelast verleden' . De KVP kon èn moest in 1945, 
onverwacht geconfronteerd met het Indonesische 
vraagstuk , in feite een beleid improviseren. Daarbij 
was Romme de gids , en van den aanvang af wees hij 
een andere weg dan de PvdA het liefst zou zijn inge-

slagen. Aan twee voorbeelden is dat te verduidelij
ken , in een later stadium het probleem Nieuw-Gui
nea en al heel gauw, in 1946 al , dat van 'de Unie' . 
Bank is van mening dat zeker bij Romme, maar ook 
bij andere leidende KVP'ers , nog een speciale sterke 
drijfveer aanwezig was , die het Indonesië-beleid in 
een bepaalde richting stuwde. Als zodanig ziet hij de 
wens het onweerlegbare bewijs te leveren dat het zo 
lang achtergestelde , maar nu geëmancipeerde en tot 
macht en invloed gekomen katholieke volksdeel, in 
ieder opzicht deel uitmaakte van de vaderlandse ge
meenschap. In zijn allerlaatste zin (pag. 493) vat 
Bank zijn conclusie op dit punt samen in een wat pa
radoxale uitspraak: 'Dat met name de Nederlandse 
katholieken een aandeel hebben gehad in het politiek 
bewogen verzet tegen de volledige onafhankelijkheid 
van Indonesië , dat een katholieke emancipatie in Ne
derland korte tijd hindernis kon zijn voor een eman
cipatie van Indonesië, is met deze studie aange
toond' . 
Zelfverzekerde woorden , die in ieder geval de ver
dienste hebben dat ze dwingen tot nadenken. Het 
laatste woord is hiermee namelijk niet gesproken. 
Dat de KVP, ook al door behoudende stromingen in 
eigen kring (Welter?) de beslissingen om te proberen 
een oplossing met militaire middelen te forceren 
steunde, staat buiten kijf. Maar lag daaraan werkelijk 
vooral ten grondslag het verlangen te bewijzen dat 
ook geëmancipeerde katholieken goede Nederlan
ders waren? Ik ben benieuwd naar het oordeel op dit 
punt van katholieke politici en historici. 
Ik kom terug op de beide eerdergenoemde zaken, 
Nieuw-Guinea en de Unie . Begrijpelijk , maar toch 
jammer, dat Bank zijn verhaal niet heeft voortgezet 
tot het werkelijke einde van de strijd met de Republik 
Indonesia. De Nederlandse overdracht van het be
stuur over Nieuw-Guinea aan een tussenbewind van 
de Verenigde Naties kwam immers pas tot stand op 
3 oktober 1962, bijna dertien jaar na de soevereini
teitsoverdracht over het overige Indonesië. Dat leid
de zoals was te voorzien en ook de bedoeling was , in 
mei 1963 tot de vestiging van het Indonesische be
stuur over lrian Barat, waarmee een hartewens van 
president Soekarno in vervulling ging. 
Bank geeft niet meer dan een aanduiding van deze la
tere ontwikkelingen. In de laatste paragraaf van zijn 
voorlaatste , twintigste hoofdstuk , stelt hij vast dat de 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 66k met zich bracht 
'het begin van een Nieuw-Guinea-kwestie in de 
KVP' . Lezenswaardige bladzijden, daar niet van, 
maar ik zou meer willen weten over de dieper liggen
de motiveringen voor het zich zo angstvallig vast
klampen aan dit laatste stuk Aziatisch koloniaal be
zit. Tenslotte vergiftigde de houding van Den Haag 
van het begin af aan de betrekkingen met het vrije In
donesië en leidde uiteindelijk tot een onverklaarde 
oorlog - die aan jonge mensen het leven kostte . 
Had Bank deze problematiek in zijn beschouwingen 
betrokken , dan had hij misschien ook meer licht kun
nen laten vallen op de rol van een andere katholieke 
voorman , Luns. In zijn 'Besluit' komt Bank nog één 
keer op Nieuw-Guinea terug , als extra bewijs voor 
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'het primaat van de politieke beweegredenen' in heel 
het Indonesië-beleid. Ook de gang van zaken bij 'het 
geschil om Nieuw-Guinea' werd aan Nederlandse 
kant, naar zijn mening, bepaald door 'politiek-psy
chologische motieven van eigenwaarde en door 
ethische opvattingen'. 
Voor zover mij bekend heeft er in de jaren veertig bij 
de PvdA nooit enig enthousiasme bestaan voor de ge
dachte Nieuw-Guinea buiten de soevereiniteitsover
dracht te houden. Men stemde er noodgedwongen 
mee in, waarschijnlijk in de hoop dat de vage formu
lering van het desbetreffende artikel van het 'Char
ter' een uitweg zou bieden. Wat ik uit eigen ervaring 
weet is, dat in het toenmalige Batavia de opvatting al
gemeen was, dat het zelfs maar voorlopig vasthouden 
aan Nieuw-Guinea een grote misgreep was die ons 
zou opbreken. 
Alles achterhaalde geschiedenis? Misschien, maar 
verder onderzoek lijkt mij desondanks om meer dan 
één reden zinvol. Al zou het alleen zijn als voorbeeld 
van waartoe coalitie-politiek met haar onvermijdelij
ke compromissen leiden kan op het gebied van het 
buitenlandse beleid , als te laat wordt onderkend dat 
'buitenlands' is wat men te lang voor een binnenland
se zaak aanzag. 
Over het tweede beleidspunt, de Unie, dat zich ont
wikkelde tot een kernprobleem voor de KVP en 
Romme komt Bank bij herhaling en uitvoerig te spre
ken. Op één punt, dat mij speciaal opviel, wil ik de 
aandacht vestigen. Op pag. 197, waar hij dit onder
werp de eerste keer aansnijdt, staat te lezen dat het 
Van Mook is geweest, die op het idee is gekomen dat 
het Koninkrijk uiteindelijk zou moeten worden om
gezet in een Nederlands-Indonesische Unie. Bank 
haalt daar Van Mook zelf aan als getuige, maar men 
kan in Schermerhorns dagboek er de bevestiging van 
vinden (pag. 53) . Op 19 oktober 1946 tekent Scher
merhorn daarbij nog aan: 'Het begrip Nederlandsche 
Unie had ik ook al door mijn hoofd laten gaan , maar 
de vondst om te spreken van Nederlandsch-Indonesi
sche Unie maakt het hele geval voor de Indonesiërs 
zonder twijfel aannemelijker en is in het lichte van de 
rede van de Koningin van 7 december 1942 ook eigen
lijk niet alleen aanvaardbaar, maar noodzakelijk. 
Deze naam immers drukt dan de gelijkwaardigheid 
van de delen formeel uit'. 
De 'Union française' , die Van Mook aan het denken 
had gezet, mocht in feite een 'mooier klinkende' 
naam zijn voor de ene en ondeelbare Franse repu
bliek, Van Mook had een andere , een heel duidelijke 
tweeledigheid voor de geest. Geen gecamoufleerd 
Koninkrijk-nieuwe stijl , maar zoals hij het zelf heeft 
uitgedrukt 'an equal and mainly consultative part
nership'. (The stakes of democracy in South East 
Asia, pag. 261.) Dat kwam dicht bij de opvatting ter 
zake van een man als Hatta, die eens in een gesprek 
met mij zei , de Unie te zien als een organisatie die tot 
taak zou hebben te zoeken naar terreinen , waarop sa
menwerking tussen onze beide landen gunstig zou 
zijn voor Indonesië en Nederland alle twee. 
Opmerkelijk, dat in Banks, overigens voortreffelij
ke , zaakregister een verwijzing naar 'Nederlands-In-
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donesische Unie' ontbreekt , terwijl het trefwoord 
'Unie' meer dan twintig keer is te vinden. Het lijkt 
misschien ver gezocht , maar ik zie er een onbewust 
aangedragen extra bewijs in , dat Romme's conceptie 
van de Unie heeft gezegevierd. Hier is meer in het 
spel dan een kwestie van nomenclatuur - 'What's in a 
name? ' - , hier blijkt het verschil in de kijk op Indo
nesia 's toekomst bij Romme, Beel en Sassen aan de 
ene , en die van Van Mook en van wie dachten zoals 
hij aan de andere kant. 
Romme en de zijnen wilden een 'zware' Unie , met 
reële eigen bevoegdheden. Wat dreef hem en zijn po
litieke geestverwanten en geloofsgenoten daarbij ? 
Lang heb ik gedacht dat het alleen een verlangen was 
in verhulde vorm de eenheid van het koninkrijk ('de 
koninklijke Unie') te handhaven en zo te verzekeren 
dat de belangrijke beslissingen uiteindelijk toch in 
Den Haag zouden worden genomen. Dat was een al 
te simplistische verklaring; er moesten ook andere 
overwegingen in het spel zijn geweest. 
Dank zij Bank weet ik nu dat het inderdaad allemaal 
veel gecompliceerder was . Romme's ideeën over de 
Unie 'berusten op een mengeling van ethische, prin
cipiële motieven - een verbintenis van Oost en West 
die ook aan de Nederlandse soevereiniteit beperkin
gen zou opleggen - en behoud van een machtspositie 
voor het Koninkrijk der Nederlanden: dat zou im
mers door een volledige afscheiding van Indonesië 
zijn status van middelgrote mogendheid verliezen' . 
(pag. 481) . 
Bank werkt die gedachtengang, hier en elders in zijn 
boek, verder uit . Daarbij komen vragen aan de orde 
zoals het streven naar een waarborg 'voor de vrijheid 
van de (christelijke) geloofsverkondiging in een over
wegend islamitisch Indonesië' . Maar ook Romme's 
angst voor een communistisch Indië en , niet te verge
ten , bezorgdheid voor de Nederlandse economische 
belangen in een onafhankelijk Indonesië. Heel dui
delijk treedt dat aan de dag in Romme's antwoord op 
een briefuitNewYork van Luns: 'Zelden ben ik hetzo 
eens geweest met een brief en de daaronder liggende 
gedachtengang, als het geval is met uw brief' . Romme 

. spreekt daar alszijn opvattinguit , dat de grondfoutvan 
de Nederlandse politiek was geweest 'dat wij hebben 
gebogen voor het internationale forum in plaats van 
het erop aan laten komen dat men ons zou moeten 
breken'. (pag. 454) . Uit dit citaat moge overigens blij
ken hoe belangrijk het was dat Bank toegang had tot 
het archief van Romme. 
Hoezeer ik deze dissertatie naar inhoud en vorm bei
de waardeer heb ik in het voorgaande, overtuigend 
naar ik hoop , onder woorden gebracht. Afzonderlijk 
zou ik nog tot slot , uitdrukking willen geven aan mijn 
bewondering voor de 'geest' waarin Bankzijn verhaal 
heeft geschreven . 
'Geest' een vaag begrip , dat toelichting behoeft. Wel
nu, ik heb onder het lezen telkens moeten denken aan 
een bekende passage uit Jakob Burckhardt's Weltge
schichtliche Betrachtungen. Als taak voor de studie 
van de geschiedenis ziet de Zwitserse historicus het te 
'begrijpen ' van wat eens 'Jubel und Jammer' was. En 
dan niet om zo de zaken een volgende keer beter aan 
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te pakken , maar om voor altijd wijs te worden ('weise 
fur immer)'). 
Lang werd de Nederlandse koloniale geschiedschrij
ving gekenmerkt door gejubel over wat er ginds aan 
groots was verricht , waarbij men geen of zeer onvol
doende oog had voor de soms afschuwelijk hoge prijs 
die daarvoor door de Indonesiërs was betaald. Als 
reactie daarop kwamen de studies, die al even onhis
torisch , leidden tot het gejammer over hoe verderfe
lijk toch wel alles was wat Nederlanders in hun vroe
gere koloniën hadden aangericht . Zelfbeschulde
naars die veronachtzaamden of, erger , niet wilden 
weten van wat daar aan positiefs tot stand was ge
bracht. 
Eén van de grote aantrekkelijkheden van Banks aan
pak is dat hij geenszins kool en geit wil sparen en zelf 
geen kleurloos middenstandpunt inneemt , maar zon
der eigen voorkeur te verdoezelen er op uit is àlle be
trokkenen recht te doen door ze te 'begrijpen'. Zo 
werd zijn proefschrift tot een boek dat niet alleen 
boeiende lectuur vormt , maar tegelijkertijd de goede 
lezer 'wijs' maakt. Voor altijd hoop ik . 

P. J. Koets was van 1946-1948 directeur van het kabinet van 
de Gouverneur-Generaal ; nadien van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

Pen op papier 

Het artikel van Tromp en Van Benthem van den 
Bergh over kernbewapening en de PvdA (SenD , sep
tember 1983) heeft nogal wat aandacht in de Neder
landse pers getrokken en in de PvdA zelf enige deining 
veroorzaakt. Aan SenD kan dit alles moeilijk onge
merkt voorbijgaan. Hieronder publiceren we een eer
ste, kritisch gestemde, reactie op het artikel. In de vol
gende aflevering zal meer uitgebreid op de in het sep
tembernummer aangesneden problematiek worden in
gegaan, o.a. door Maarten van Traa, secretaris bui
tenland van de PvdA. 

De politiek op een zijspoor gezet 

De Partij van de Arbeid verkeert in een toestand van 
grote verwarring, zodra defensie het onderwerp van 
discussie vormt . Aldus G. van Benthem van den 
Bergh en Bart Tromp in het septembernummer van 

Socialisme en Democratie. Het zal niet de bedoeling 
van de auteurs zijn geweest deze stelling nog eens met 
hun eigen bijdrage te illustreren . Toch is hen met 
name dat gelukt. Wie het stuk doorleest, komt name
lijk argumentatie-fouten en inconsistenties tegen , 
treft gevaarlijke illusies aan en stuit op een onder
schatting van de politiek. 

Eerst de denkfouten 
Onze partijgenoten menen bijvoorbeeld dat het be
staan van kernwapens de rivaliteit tussen de grote 
mogendheden een kwalitatief andere gestalte heeft 
gegeven. De redenering die zij voor deze stelling aan
voeren, luidt als volgt: 
1. situaties van bipolaire rivaliteit zijn altijd uitgelo
pen op een oorlog; 
2. daarom behoeft het een verklaring dat er nog geen 
oorlog is geweest tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie en er bovendien (althans volgens beide 
auteurs) nog steeds geen sprake is van de mogelijk
heid of waarschijnlijkheid van oorlog; 
3. die verklaring kan alleen gevonden worden in de 
kernwapens. 

Deze redenering bevat twee elementaire. logische 
fouten . Uit de eerste stelling kan namelijk niet wor
den geconcludeerd , dat er iets bijzonders aan de hand 
moet zijn met de huidige, relatief vreedzame betrek
kingen tussen de grootmachten, zoals in 2 wordt ge
steld . Stelling 1 zegt niet , wanneer voor de rivalen het 
moment van oorlog aangebroken is. Uit de constate
ring dat het leven van mensen altijd uitloopt op de 
dood, volgt immers ook niet dat er iets bijzonders met 
Van den Bergh en Tromp aan de hand is dat verkla
ring behoeft , wanneer zij nu nog onder ons verwijlen. 
De overgang van stelling 2 naar conclusie 3 is al even 
krakkemikkig. Dat de betreffende verklaring, ge
steld al dat het nodig zou zijn die te leveren, alleen 
gevonden kan worden in de kernwapens, duidt op 
zijn minst op gebrek aan fantasie , gebrek aan kennis 
of een combinatie van die twee. Er vallen namelijk 
nog wel enkele andere verklaringen te verzinnen, mi
litaire , maar ook economische en politieke. Welke 
van de mogelijke verklaringen het meeste hout 
snijdt, is dan vervolgens een vraag die heel wat meer 
methodologische finesse en empirisch onderzoek ver
eist dan Van den Bergh en Tromp in dit artikel blij
ken te kunnen opbrengen . In het Engels bestaat er 
een treffende uitdrukking voor hun manier van rede
neren : jumping to conclusions. 
De manier waarop de auteurs het begrip invoeren, 
waarop ons veiligheidsbeleid naar hun mening zou 
moeten worden gefundeerd , is al even weinig solide. 
Dit schrijven zij : 
1. het belangrijkste is dat zij (= de grootmachten) ie
dere handeling zijn gaan vermijden, die waar ook ter 
wereld op een directe confrontatie uit zou kunnen lo
pen ; 
2. de conclusie is dan ook onontkoombaar: het bezit 
en bestaan van kernwapens dwingt de rivalen zich tot 
het uiterste te beheersen in alle situaties waar dat no
dig is; 
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3. de twee tegenstanders zijn nu verzekerd van el
kaars zelfbeheersing op dit gebied. 

Voordat wij ons nu rustig te slapen leggen, doen we er 
goed aan de aard van deze verzekering te onderzoek
en. Al weer stuiten we hier namelijk op argumenta
tiefouten. Ten eerste is niet duidelijk, of we hier te 
maken hebben met een empirisch feit of met een 
norm, die door twee sociologen uit Nederland aan de 
grootmachten wordt opgelegd. De uitspraak dat men
sen elkaar niet mogen doodslaan, is logisch nu eenmaal 
verschillend van de mededeling, dat zij hier feitelijk 
mee bezig zijn en de bewijsvoering voor de juistheid 
van beide stellingen dient dan ook te verschillen. Tot 
Van Benthem van den Bergh en Tromp lijkt dit nog 
niet te zijn doorgedrongen. Niet alleen in bovenstaan
de redenering lopen feit en norm door elkaar. In hun 
betoog wemelt het van zinnen die het normatieve en 
het feitelijke door elkaar halen. Eén voorbeeld daar
van nog. Enerzijds zouden de supermachten van de 
WVZ uit moeten gaan in plaats van te proberen zich 
kwalitatief en kwantitatief een overwicht te verschaf
fen op het gebied van de kernwapens. Anderzijds ech
ter doen zij dit feitelijk al - zodat wij de oorlogshetze 
van Weinberger c.s. over 'windows of vulnerabilities' 
rustig kunnen afdoen als retoriek, bestemd voor het 
thuisfront. Ten tweede kunnen we ons afvragen, op 
welk wereld de redenering, waarmee Tromp en Van 
den Bergh het begrip WVZ invoeren, eigenlijk betrek
king heeft. Laten we daartoe de tweede zin uit boven
staande redenering nog eens goed bekijken : 'het bezit 
en bestaan van kernwapens dwingt de rivalen zich tot 
het uiterste te beheersen in alle situaties waar dat nodig 
is'. 
Tja , denk je dan , de Vietnamezen en Afghanen zul
len daar wel anders over denken, maar zulke volken 
begrijpen natuurlijk ook niets van de Hogere Logica 
die het gedrag van grootmachten regelt. Zij moeten 
zich vergissen: Van den Bergh en Tromp hebben im
mers vastgesteld, dat de conclusie onontkoombaar is. 
Wellicht echter vormen Afghanistan en Vietnam bij 
nadere beschouwing 'situaties', waarin het niet 'no
dig' was dat de grootmachten zich beheersten . Dan 
hebben de bewoners van deze landen eenvoudig pech 
gehad . Helaas, we weten niet welk van beide moge
lijkheden we moeten kiezen. Van Benthem van den 
Bergh en Tromp hebben namelijk nagelaten een cri
terium te formuleren , voor welke situaties die nood
zaak wel, respectievelijk niet bestaat. Zonder een 
dergelijk criterium is echter hun hele redering empi
risch leeg. Zij verwijst niet naar feiten en de 'verzeke
ring' die de auteurs zo ferm afleiden, is niet meer dan 
een vrome wens. 
Wanneer zij wèl een poging hadden ondernomen om 
het betreffende criterium te formuleren , zouden zij 
hebben gezien wat het probleem ervan is. Het is 
moeilijk in algemene termen te formuleren , omdat 
met name technologische ontwikkelingen de situaties 
voortdurend doen veranderen. Nog problematischer 
is het aan te tonen , dat er tussen de rivaliserende 
grootmachten consensus over het betreffende criter
ium bestaat - en blijft bestaan. We kunnen daarbij 
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nog aantekenen , dat het expliciet tot de militaire doc
trine van het westerse bondgenootschap behoort, om 
de tegenpartij over zijn interpretatie van het betref
fende criterium in het ongewisse te laten . Bestaat de 
flexible response niet bij de gratie van de veronder
stelling, dat de tegenpartij in het onzekere blijft welk 
antwoord haar bij militaire actie staat te wachten? 
Natuurlijk achteraf kunnen we vaststellen dat in Viet
nam, noch in Afghanistan en een reeks andere peni
bele internationale situaties kernwapens zijn ge
bruikt. Beleid dient echter niet gebaseerd te zijn op 
zaken , die alleen achteraf te constateren zijn . Zeker 
veiligheidsbeleid niet , dat bij mislukking ons nauwe
lijks een 'achteraf zal gunnen. 

Gevaarlij ke illussies 
Behalve door een gebrekkige argumentatie wordt het 
betoog, dat Van den Bergh en Tromp de PvdA als 
grondslag voor een veiligheidsbeleid aanbieden , ook 
ontsierd door enkele gevaarlijke illusies. 
Neem bij voorbeeld nogmaals die Wederzijds Verze
kerde Zelfbeheersing, die de auteurs afleiden uit de 
logica van de situatie , waarin de beide grootmachten 
door het bestaan van kernwapens verwikkeld zijn ge
raakt. Van Benthem van den Bergh en Tromp zijn 
werkelijk niet de eersten , die met spitsvondigheid 
proberen uit te leggen wat zich wel en niet zal kunnen 
voordoen . Zeno, een Grieks denker , kon bijvoor
beeld haarfijn, met heldere en duidelijke argumen
ten, uitleggen dat , wanneer de schildpad enige voor
sprong kreeg , zelfs Achilles hem nooit in zou kunnen 
halen . Het is hetzelfde soort helderheid en duidelijk
heid die door Van den Bergh en Tromp wordt gede
monstreerd en ook hier zou de werkelijkheid wel 
eens anders kunnen zijn dan met eenvoudige sche
ma's te bevatten is . 
In plaats van ons te verlaten op een tot metafysica 
verabsoluteerd militair denken, doen we er goed aan 
down to earth te blijven. De gedachte die aan dit soort 
bespiegelingen ten grondslag ligt, dat staten 'verant
woordelijk' of 'rationeel' te werk zullen gaan , is bij 
nadere beschouwing een illusie. Het is , interessant 
genoeg, Tromp zelf die dit eens in zijn boek De sa
menleving als oplichterij uiteen heeft gezet . Men be
hoeft niet eens te veronderstellen , dat het besluit 
kernwapens in te zetten lichtvaardig zal worden geno
men. Complexe organisaties , waarin dit soort beslui
ten worden genomen , gedragen zich nu eenmaal niet 
naar het model van de eenzame rationele actor, die 
wikt en weegt en ook nog in staat is om zijn besluiten 
uitvoering te geven. Het hanteren van kernwapens 
die zich in steeds nieuwe types en in nieuwe configu
raties aandienen , berust voor zulke organisaties op 
ingewikkelde leerprocessen. Hoe op nieuwe situa
ties, nieuwe technologische ontwikkelingen bij de te
genstander of in het eigen kamp gereageerd moet 
worden , staat niet bij voorbaat vast . Allerlei irratio
nele factoren kunnen hierbij een rol gaan spelen . Bo
vendien moet er worden geleerd en het kenmerkende 
van leerprocessen is nu eenmaal dat wie leert fouten 
kan maken. Trial and error - maar hier is dat laatste 
mogelijk fataal. 
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Van den Bergh en Tromp betogen dat het belangrijk
ste doel van veiligheidsbeleid moet zijn de WVZ te 
stabiliseren. Er moeten afspraken komen. De wereld 
moet worden verdeeld, opdat dubbelzinnigheden die 
tot catastrofes kunnen leiden , vermeden worden . 
Een nieuw Yalta dus, nu niet alleen voor Europa, 
maar liefst voor de hele wereld. Tevens moeten er af
spraken komen over de beheersing van de technolo
gische ontwikkeling. Men wrijft zich bij dit laatste de 
ogen uit. Als afspraken van dit soort mogelijk zijn, 
zouden er dan überhaupt nog problemen kunnen rij
zen met betrekking tot Genève , Start enz.? Als de 
voorwaarden vervuld zijn, waaronder het recept 
werkt dat de auteurs de PvdA voorhouden , is het me
dicijn niet meer nodig. De verziekte internationale 
verhoudingen, die de bron van problemen vormen 
waarvoor met militaire middelen een oplossing wordt 
gezocht, zouden dan allang tot het verleden behoren. 
De voorstellen die Van den Bergh en Tromp propa
geren, komen voort uit een manier van denken die 
uitgaat van een rust-en-orde-utopie. Bij voorkeur 
moet de wereld niet veranderen; dus verdelen we 
haar eens en voor al en voorkomen we technologische 
doorbraken . Helaas , de werkelijkheid is anders ; de 
wereld verandert voortdurend en wetenschap en 
technologie eveneens. 
Het grootste gevaar dat de mensheid nu bedreigt, is 
niet de gewilde, de geplande kernoorlog; het wordt 
gevormd door ongewilde processen en door de kans 
dat een van de partijen de veranderingsprocessen 
verkeerd interpreteert. Het werkelijke risico is niet , 
dat de stabiliteit van de WVZ of een andere metafysi
sche grootheid in gevaar komt. De hoogte van het be
wapeningsniveau en het feit dat steeds meer landen 
over kernwapens zullen gaan beschikken, vormen 
uitermate bedreigende factoren . Als de wereld veili
ger moet worden, zal het bewapeningsniveau dras
tisch moeten worden gereduceerd en het proliferatie
gevaar moeten worden bedwongen . De kernwapens 
moeten de wereld uit. En , om te beginnen, zullen er 
dus geen nieuwe moeten worden geïnstalleerd. 

Onderschatting van de politiek 
In de loop van hun betoog gaan Van Benthem van 
den Bergh en Tromp het gewicht van politieke facto
ren steeds meer onderschatten . Door de vrede tussen 
de supermachten uitsluitend te verklaren als een ge
volg van de kernwapens en door bovendien helemaal 
niet aan te geven , onder welke andere dan strikt mili
taire voorwaarden de veronderstelde zelfbeheersing 
in acht zal worden genomen, raken politieke factoren 
op de achtergrond. De hierboven gewraakte denk
fouten hebben magische kwaliteiten: zij zetten poli
tiek-militaire kwesties geruisloos om in problemen 
van zuiver militair-technologische aard . Wie niet aan
geeft voor welke situaties een door hem geproduceer
de verklaring geldt , heeft daarmee die verklaring tot 
de enig mogelijke verheven. Wie wens en werkelijk
heid niet voldoende uit elkaar houdt, verkleint de 
ruimte voor politieke beslissingen . Hij onttrekt bo
vendien zijn eigen politieke parti-pris aan het oog. 
Politicologen en sociologen die onder het mom van 

wetenschappelijkheid en intellectuele 'rigueur' de 
politiek uit de samenleving wegmasseren: voorwaar 
een interessant verschijnsel. Door WVZ per decreet 
tot allesbeheersende factor te verklaren, hoeven an
dere zaken niet meer aan bod te komen . Geen woord 
in dit verband bij voorbeeld over de bijdrage van 
Brandts Oost-politiek aan de ontspanning in Europa. 
Alleen maar sociaal-democratisch gerommel in de 
marge? Wanneer de koude-oorlogs-koortsthermo
meter weer eens hoge waarden dreigt aan te geven , is 
de BRD in de afgelopen jaren , als gevolg van diezelf
de politiek , in staat geweest een matigende en bemid
delende rol te spelen. Binnen het door de auteurs ont
worpen ideeën kader is geen ruimte meer voor dit 
soort van verklarende factoren. 
De manier waarop over de PvdA wordt gesproken , 
illustreert hetzelfde punt. De politieke kant van dis
cussies binnen de partij en de stellingsnames die daar
uit voortkwamen, worden onder tafel gewerkt. Het 
zou slechts verwarring zijn , wat de klok slaat. Hoe 
haalt men het als Nederlandse socialistische partij 
ook in zijn hoofd om de Navo in verband te brengen 
met 'de slechte naam' die de Verenigde Staten door 
de interventie in Vietnam kreeg , of met het totalitaire 
karakter van (kandidaat)-lidstaten? Soepel sluiten 
onze auteurs aan bij het rechtse cliché van de PvdA 
als een verzameling goedkope slogans slakende link
se lieden . Echte intellectuelen , in staat tot behoorlijk 
argumenteren , staan hierboven . Politieke ambiva
lentie wordt zo als intellectuele verwarring geanaly
seerd. Met het uitdelen van rapportcijfers voor orde
lijk intellectueel gedrag valt echter niet weg te poet
sen dat democratisch-socialisten in Europa princi
pieel politiek ambivalent staan tegenover de Navo. 
Inderdaad, men is voorlopig bereid zich bij de Navo 
neer te leggen en inderdaad, men doet dat bij gebrek 
aan beter. 
En hoe staat het eigenlijk met de politieke context 
van het door ons gekritiseerde artikel zelf? Het ver
schijnt aan de vooravond van nieuwe en naar men 
mag verwachten massale vredesdemonstraties in Ne
derland en andere landen van Europa. De vredesbe
weging wordt welbewust in diskrediet gebracht. Een 
mogelijke positieve rol van de publieke opinie, inclu
sief politieke partijen en vakbonden, met betrekking 
tot de wapenwedloop, verschijnt niet op de agenda. 
Het probleem van de wapenwedloop en de toene
mende ideologische oorlogvoering tussen de super
machten is betrekkelijk irrelevant geworden. De mi
litairen kunnen het werk verder alleen af: het enige 
probleem dat nog geregeld moet worden is de stabili
teit van WVZ op lange termijn. 
Problemen ontpolitiseren heeft bijna altijd tot ge
volg, dat rechts zich er meester van maakt. Op de dag 
van verschijning van het artikel in Sen D leverde Tros 
Aktua daarvan nog eens een illustratie. Een vraagge
sprek met Van Bethem van den Bergh over de nieuwe 
visie werd door ons aller Wibo ingeleid met de woor
den: 'voor degenen die bang zijn dat hun kinderen in 
de toekomst naar Russische scholen zullen moeten 
gaan, is er nog hoop. Binnen de PvdA zijn twee men
sen opgestaan, die enzovoorts'. 
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Van Benthem van den Bergh en Tromp hebben voor 
bet veiligheidsdenken een nieuwe metafysische over
koepeling geleverd. Wat de effecten op de begane 
grond aangaat: deze betreffen de koude oorlog. 

L. W. Nauta en G. H. de Vries, Groningen 

NaschriftG. van Benthemvan denBergh/B. Tromp 
De reactie van Nautaen De Vries begint meteen kritiek 
op enkele van de redeneringen die wij in ons artikel 'De 
Partij van de Arbeid enDefensie: uitgangspunten voor 
een Nederlands veiligheidsbeleid', Socialisme en De
mocratie, 83/9 hebben aangevoerd. Niet alleen laten 
Nauta en De Vries een aantal elementen uit onze rede
neringen voor het gemak maar weg. Van meer belang 
nog is dat zij het doen voorkomen alsof wij absolute 
waarheden pretenderen te verkondigen. Dat is na
tuurlijk onzin: wij hebben argumenten aangevoerd die 
hetplausibel maken dat onze verklaring van het feit dat 
er nog steeds geen oorlog is ontstaan tussen de VS en de 
USSR, ondanks hun grotendeels ongereguleerde 
machtsstrijd, klopt. De enige manier om deze verkla
ring doeltreffend te kritiseren, is het bedenken van een 
verklaring die hetzelfde verschijnsel op een betere ma
nier zou kunnen verklaren. De kritiek van Nauta en De 
Vries toont (nog afgezien van het feit dat ze hun toe
vlucht moeten nemen tot ontoelaatbare simplificaties) 
vooral de armoede van een bepaald soort logica bij de 
analyse van alledaagse en politieke argumentaties: op 
hun manier laat zich in principe elk betoog in deze 
sfeer, van troonrede tot en met beginselprogramma als 
logisch ontoereikend bestempelen. 
De weergave die Nauta en De Vries geven van onze 
conceptie van Wederzijds Verzekerde Zelfbeheersing 
is al evenzeer een karikatuur van wat wij geschreven 
hebben. WVZ hebben wij zeer duidelijk omschreven 
als een feitelijk zo gegroeide situatie, die, eenmaal ont
staan, het verdient te worden gestabiliseerd door be
wuste politiek. Feit en norm zijn hier zorgvuldig ge
scheiden. Een vergeli jking moge onze redenering ver
duidelijken. In verschillende publikaties, ook in dit 
maandblad, hebben Kalma en Krop, zich baserend op 
de werken van Bergounioux/ Maninen Rosanvallon, de 
feitelijke prestatie van de sociaal-democratische be
wegingen in Europa beschreven als het tot stand bren
gen van een compromis tussen de sociale klassen. Die 
ontwikkeling stond goeddeels los van de politieke 
doeleinden en idealen welke die bewegingen zich offi
cieel gesteld hebben. Maar wanneer de sociaal-demo
cratische partijen en vakbonden inzien wat zij in feite 
tot stand hebben gebracht, dan is de weg vrij om een 
bewuste politiek tot versterking ofveranderingvan dat 
compromis te voeren. Zo is het in feite ook met WVZ 
gegaan; het gaat hier waarachtig nietom een 'norm' die 
wij bedacht hebben, maar een die de grote mogendhe
den in de loop van bijna veertig jaar steeds bewuster in 
woord en daad hebben aanvaard. 
Als Nauta en De Vries vervolgens de zin 'het bezit en 
bestaan van kernwapens dwingt de rivalen zich tot het 
uiterste te beheersen in alle situaties waar dat nodig is' 
onder hun loupe leggen, klagen ze dat wij die laatste 
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kwalificatie niet invullen. Ze hebben niet goed gele
zen. Het is heel duidelijk dat 'waar dat nodig is' slaat op 
de mogelijkheid van een rechtstreekse militaire con
frontatie. De pogingen van Nauta en De Vries om over 
deze heldere redenering een mist neer te laten , zijn des 
te merkwaardiger waar een van hen precies dezelfde 
redenering voor z'n rekening neemt: In Transaktie 
4,1(1975) schreef De Vries (samen met Peter Bosk
ma)' . .. uit ... een aantal overeenkomsten tussen de VS en 
de Sowjet-Unie bleek duidelijk dat zij al het mogelijke 
zullen doen om een wederzijdse nucleaire oorlog te 
voorkomen. Elke keer dat er zich tussen hen of tussen 
andere staten conflicten voordoen, die het risico van een 
kernoorlog inhouden, zullen ze onmiddellijk elkaar 
consulteren om dit risico te vermijden'. Afghanistan en 
Vietnam vallen inderdaad buiten dat risico, zoals nota 
bene in ons artikel genoemd is. 
De zakelijke bezwaren die Nauta en De Vries tegen 
onze conceptie van WVZ aanvoeren zjjn tweeërlei : 
technologische veranderingen doen de situatie voort
durend veranderen , en de rivaliserende mogendheden 
kunnen van mening verschillen over de voorwaarden 
tot stabiliteit. Ook hier tonen Nauta en De Vries zich 
zeer slordige lezers. Beide factoren hebben wij zelf in 
ons artikel besproken. Wij hebben in dit verband be
toogd dat er op afzienbare termijn (twintig tot dertig 
jaar) ondanks allerlei wilde verhalen van haviken en 
anti-kernwapen bewegingen geen uitzicht is op een 
technologische doorbraak die de bestaande stabiliteit 
van WVZ zou kunnen doorbreken. Maar juist om die 
stabiliteit ook op lange terrni jn in stand te houden is het 
onzes inziens nodig te komen tot verdragen die die 
technologische ontwikkelingen aan banden leggen. 
En wat betreft de mogelijkheid van strijdige interpre
taties over de voorwaarden tot stabiliteit van WVZ: 
deze valt nooit uit te sluiten. Maar het is wel mogelijk 
de kans erop te minimaliseren door een verdere uit
bouwen verbetering van overleg en communicatie tus
sen Moskou en Washington. Zo is bij voorbeeld de 
technische verbetering van de hot-line-procedure van 
groot belang. 'Beleid dient echter niet gebaseerd te zijn 
op zaken die alleen achteraf te constateren zijn', vinden 
Nauta en De Vries. Hieruit spreekt - net als bij hun 
eerdere oefeningen in logica - het verlangen naar ab
solute zekerheid. Echter: alleen de gelovige kent ze
kerheid (ook al is die door hemzelf gefabriceerd) . Alle 
beleid, alle menselijk handelen speelt zich af in onze
kerheid; op zijn best kan men deze zoveel mogelijk 
reduceren door de wereld waarin wij leven zo goed 
mogelijk te onderkennen. Wij hebben dat in ons arti
kel proberen te doen. Het verwijt dat wij niet kunnen 
garanderen dat , WVZ ten spijt , er nooit een kernoor
log uit kan breken , valt dan ook niet ernstig te nemen: 
niemand is in staat zulk een garantie te verstrekken. 
Waar het - opnieuw - om gaat is of er goede gronden 
zijn op basis waarvan onze uitgangspunten voor een 
veiligheidsbeleid ingeruild kunnen worden voor bete
re. Misschien zijn die er wel, maar Nauta en De Vries 
noemen ze niet. 
Een 'gevaarlijkeillusie' noemen zij - onderverwijzing 
naar een boek van een van ons - de veronderstelling 
dat staten 'rationeel' en 'verantwoordelijk' handelen. 
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Hier halen Nauta en De Vries van alles door elkaar. 
Wij volstaan met erop te wijzen dat juistvoor beslissin
gen over het gebruik van kernwapens het zogenaamde 
klassieke model van besluitvorming van toepassing is 
- zulke beslissingen zijn niet de uitslag van bureaucra
tische procedures. Juist vanwege het enorme risico 
geldt hier ten volle het primaat van de buitenlandse 
politiek. Een ongewilde illustratie hiervan zijn de 
enorme inspanningen die de nucleaire mogendheden 
zich in de loop van de jaren hebben getroost om delega
tie van besluitvorming op dit punt te minimaliseren en 
uit te sluiten. 
Als Nauta en De Vries betogen dat het bij dit alles om 
ingewikkelde leerprocessen gaat, dan bestrijden wij 
dat niet, maar betogen wij dat die leerprocessen in de 
afgelopen vijfendertig jaar eenzekerpatroon zijn gaan 
vertonen dat gaat in de richting van de stabilisering van 
WVZ. Waarom onze redenering 'een tot metafysica 
verabsoluterend militair denken' is, is dan ook vol
strekt duister. Nauta en De Vries, die in het eerste deel 
van hun kritiek zulke liefhebbers zijn van preciese ar
gumentaties en sluitende redeneringen, doen hier al 
geen moeite meer om aan te tonen op welke gronden 
ons relaas 'metafysisch', 'verabsoluterend' en 'mili
tair' zou zijn. Wij vinden hun betoog, en hun gebruik 
van zulke termen, om maar down 10 earlh te blijven, 
kletskoek. 
Volgens Nauta en De Vries is het óók een gevaarlijke 
illusie om te denken dathetmogelijkis tot afspraken te 
komen over de beheersing van technologische ontwik
kelingen. Wij ontveinzen ons niet dat het buitenge
woon moeilijk zal zijn om tot zulke afspraken te ko
men. Maar onmogelijk is het niet, zoals het verbod op 
bovengrondse kernproeven en de overeenkomst geen 
ABM-stelsels te bouwen, hebben laten zien. Overeen
komsten op dit terrein hebben al helemaal niets van 
doen met insinuaties over' de wereld die verdeeld moet 
worden', 'een manier van denken die uitgaat van een 
rust-en-orde-utopie' en meer van zulk fraais, dat geen 
enkele steun in onze tekst vindt. 
In het geheel geen hout snijdt het verwijt van Nauta en 
De Vries dat in ons betoog politieke factoren op de 
achtergrond geraken. Dit verwijt wordt dan ook niet 
geargumenteerd; in plaats daarvan wordt de lezer ge
tracteerd op gegalm dat door z'n combinatie van stem
mingmakerij en inhoudsloosheid eerder afkomstig 
lijkt van een bepaald soort predikanten dan van men
sen die een politieke discussie wensen te voeren. 
In ons betoog hebben wij de vraagstukken rond kern
wapens eerst verbonden met die van vrede en veilig
heid, en vervolgens deze met de politieke tegenstellin
gen tussen Oost en West. In dat kader hebben wij 
'smalle ontspanningspolitiek' gepresenteerd als basis 
voor de stabilisering van WVZ, en daarnaast, en in 
zekere zin los daarvan, een bredere 'dynamische ont
spanningspolitiek' voorgesteld als een beleidslijn ten 
dienste van een normalisering van de economische, 
politieke en culturele betrekkingen tussen Oost en 
West. Zo ontwikkelt ons argument zich tot een plei
dooi voor het herstel van het primaat van de politiek, 
óók in het debat over kernwapens. Dat Nauta en De 
Vries hiervoor blind blijken tezijn, geeft hun nog geen 

recht om het voor te stellen alsof wij de problemen van 
vrede en veiligheid 'ontpolitiseren' of 'militariseren' 
(wat voor hun overigens hetzelfde schijnt te zijn). Hun 
kritiek op ons verhaal komt in een nog vreemder licht te 
staan als men leest wat zijzelf voorstellen als grondslag 
voor een Nederlands veiligheidsbeleid: een aantallos
se frasen, uitlopend in de slogan' de kernwapens moe
ten de wereld uit'. Van een argument, een redenering 
of evidentie die deze( n) ondersteunt is geen sprake; ze 
beweren maar wat. 
Datgeldt ook voor de laatste alinea's vanhunstuk. Een 
groot deel van ons artikel bestaat uit een uitvoerige 
kritiek op de inhoud en consistentie van defensiepara
grafen in verkiezings- en beginselprogramma van de 
PvdA. Op geenenkelpuntdoen Nautaen De Vries zelfs 
maar een poging om de juistheid van die analyse te 
weerleggen. In plaats daarvan worden wij door hen 
verdacht gemaakt omdat we die analyse hebben uitge
voerd en gepubliceerd. Als we de zinnen van hun laat
ste alinea's in gewoon Nederlands vertalen, dan zou je 
haast gaan denken dat Nauta en De Vries menen dat 
wij onze mond hebben te houden over deze zaak, om
dat kritiek op het officiële parti jstandpunt 'rechts' in de 
kaart speelt, of sterker nog, 'deKoude Oorlog zou aan
wakkeren'. Zo vond Sartre dat de Goelag-archipel 
doodgezwegen moest worden omde arbeiders van Bil
lancourt niet tot wanhoop te brengen. Het is geen op
wekkend gezicht twee mensen van wie denken het be
roep is, te zien afdalen tot het niveau waarop kritisch 
denken verdacht wordt gemaakt . 

Ligt het nou aan mij? 

Ligt het nou aan mij, dat ik na lezing van het stuk van 
Wim Kok in SenD, 83/7-8 (titel: 'Volledige werkgele
genheid; uitdaging voor de jaren tachtig') geen stap 
verder ben? 
'Het zal moeilijk worden om een tussenweg te vinden 
tussen enerzijds het streven naar een volledig zelf
standige behandeling van man en vrouwen ander
zijds de noodzaak om al te grote draagkrachtverschil
len te vermijden tussen huishoudens waar één inko
men binnenkomt en huishoudens met twee of meer 
verdieners', schrijft Kok . Ja, dat weet mijn ome Piet 
ook. Maar in welke richting zoekt Kok de oplossing 
of de strategie daarnaartoe? 
'We zullen in de ondernemingen en de bedrijfstakken 
een maximale druk op de werkgevers moeten uitoefe
nen om te bereiken dat de arbeidstijdverkorting re
sulteert in het behoud van zoveel mogelijk bestaande 
en de creatie van zoveel mogelijk nieuwe banen'. Is er 
nog iemand, mijnheer Kok, die daar nog in gelooft? 
Dat probeert mijn ome Piet (die in een OR zit) al ja
ren. De machtsmiddelen zijn uiteindelijk gering en 
zijn nauwelijks gebruikt en het is pas zeer onlangs 
(veel te laat) dat de vakbeweging heeft ontdekt, dat 
de ondernemingsraden wel eens bondgenoten kon
den zijn en nog steeds hapert er aan de relatie daar
mee wel het een en ander. Hoe wil Kok dit aanpak
ken? 
De zaak zal, zo begrijp ik, decentraal moeten worden 

35 
socialisme en democratie 
nummer 11 
november 1983 



--~ ~ - -~-- - _ . . --~-~- ---

socialisme en democratie 
nummer 11 

benaderd, maar wel door de vakbeweging. Een enor
me uitdaging, want de vakbeweging is er niet zo aan 
gewend om decentraal te werken . De hele socialisti
sche beweging (waar ik de vakbeweging gemakshalve 
maar even onder schaar) is dat niet. Maar hoe wil 
Kok dat doen? Welke strategie wil het FNV ontwik
kelen om deze organisatorische en mentale omtur
ning van het FNV te bewerkstelligen? 'Laten zien dat 
het anders kan' . Dat wou ik uit het stukje van Kok zo 
graag halen. Ik blijf met lege handen zitten en wat 
nog veel erger is: de regerende politici zullen van het 
stuk van Kok niet schrikken of overtuigd worden. 

'Er zal in de relatie overheid-werkgevers-vakbewe
ging een nieuw evenwicht moeten worden gevonden 
tussen centraal en decentraal'. (Ik kort maar wat in.) 
U merkt, in dat rijtje komen de werknemers niet 
voor, geen goed voorteken voor een decentraJisatie
strategie. Zo'n zin had trouwens mijn ome Piet, ja ik 
zelf, ook wel kunnen neerschrijven, want er staat niet 
in hoe. Maar wij schrijven dan ook geen stukje in 
SenD. 

F. J. Krips, Paterswolde. 
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worden. Dit vereist een herbezinning op het westerse arbeidsethos. 
Uit de inhoud: 
- de huidige situatie op het gebied van arbeid 
- het denken over arbeid in de socialistische beweging 
- een veranderende socialistische visie op arbeid 
- een socialistische visie op arbeid in de praktijk 
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Rechtsstaat 

Onlangs werd in NRC-Handelsblad de aandacht ge
vestigd op pogingen van de minister van Welzijn , 
Volksgezondheid en Cultuur om de bejaardenoorden 
in Nederland gegevens te ontfutselen over de bewo
ners van deze instellingen . Dat het verstrekken van 
deze gegevens verboden is , deerde de minister ken
nelijk niet. Het doel , bezuinigingen op de bejaarden
zorg door invoering van een zogenaamde eigen bij
drage , heiligt de middelen. 
Een incident? Daar ziet het niet naar uit. Herhaalde
lijk blijken regering en regeringspartijen , in hun jacht 
op vermindering van het financieringstekort , de zorg
vuldigheid uit het oog te verliezen . We laten de be
handeling van bijvoorbeeld de ambtenaren , wie geen 
tijd voor overleg werd gegund, dan nog buiten be
schouwing. Het gaat hier om juridische onzorgvuldig
heid , dat wil zeggen om overtreding door de overheid 
van bestaande wetgeving of, vaker nog, om nieuwe 
wetgeving die zich met de beginselen van de rechts
staat slecht verdraagt. 
Een voorbeeld van het laatste vormt het wetsontwerp 
tweeverdieners , dat , na lang touwtrekken tussen 
CDA en VVD , door de Tweede Kamer is aanvaard. 
De ernstige bezwaren van de Raad van State tegen 
het wetsontwerp zijn in de wind geslagen. Men laat 
ongehuwd samenwonenden extra belasting betalen, 
zonder zich te bekommeren om de gigantische defini
tieproblemen die daarbij rijzen. Woont men samen 
als men een keuken , of een slaapkamer , deelt? Zeven 
dagen per week, zes , vijf? Verder zullen werkne
mers, tenzij zij daar ernstig bezwaar tegen hebben , 
voor 1984 het inkomen van hun partner aan de werk
gever moeten opgeven. De regering zelf acht dit een 
inbreuk op de privacy, maar houdt aan haar stand
punt vast vanwege .. . de bezuinigingen. Inmiddels is 
de nieuwe werknemersverklaring al in gebruik geno
men , nog voor het wetsontwerp door de Eerste Ka
mer is behandeld. 
En wat doet de PvdA-fractie in de Tweede Kamer? 
Zij steunt het betreffende wetsontwerp. Na een afwe
ging, waarover men inhoudelijk van mening kan ver
schillen , maar die , getuige de verdediging door Ka
merlid Kombrink in De Volkskrant van 23 november 
jl. , in ieder geval voorbijgaat aan genoemde juridi
sche bezwaren. Zo werkt de PvdA mee aan het tot
stand-komen van een wet , die een ander fractielid, 
Marcel van Dam, juist op grond van deze bezwaren, 
in Vrij Nederland van 15 oktober 1983 nog betitelde 
als 'een tragische vergissing' . 
Hoe geloofwaardig zijn parlementariërs die van bur
gers respect voor de rechtsstaat eisen , terwijl ze er 
zelf zo slordig mee omspringen? 
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Naar een democratisch technologiebeleid 

De in september jongstleden door Jaap van áer Doef 
uitgebrachte nota Informatie- Technologie: een eco
nomische benadering ten behoeve van de PvdA -fractie 
beoogt een discussie te stimuleren rondom het tech
nologievraagstuk, in en buiten die fractie. In het na
volgende willen wij onze bijdrage daaraan leveren . 
Onze kritiek heeft vooral betrekking op de in de nota 
gepresenteerde economistische benadering van de 
technologische ontwikkeling. Wij zijn van mening 
dat bij hem de sociale aspecten en gevolgen van auto
matisering op de achtergrond raken , zo niet onderge
schikt gemaakt zijn aan economische overwegingen. 
De 'nieuw-realistische' weg naar een 'Wagneriaans' 
industriebeleid lijkt daarmee te worden ingeslagen. 

Samenvatting van de nota-Van der Doef 
Van der Doef neemt tot uitgangspunt dat Nederland 
een 'tweederangsnatie' zal worden als de mogelijkhe
den van de informatica-sector, zowel op het terrein 
van produktie als op dat van toepassing, niet ten volle 
benut worden. Overheid en bedrijven moeten daarop 
snel en inventief inspelen, waarvoor ze gezamenlijk 
plannen dienen te maken. 'Daarbij is een passieve 
overheid geen geringer gruwel dan een bangig bedrijfs
leven. Het is de hoogste tijd', besluit de notitie. In het 
algemeen heeft de discussienota meer betrekking op 
de rol van de overheid op het terrein van de technolo
gie dan dat wordt ingegaan op de bijdrage en plaats 
van het bedrijfsleven in deze. Nodig is , volgens Van 
der Doef, een informatica-beleid gekoppeld aan een 
industriebeleid, analoog aan bijvoorbeeld Japan, dat 
een invloedrijk industrieministerie kent en Amerika 
waar 'de inspirerende opkomst van Sillicon Va/ley on
denkbaar geweest zou zijn zonder de overheidsop
drachten'. 
Kenmerkend voor een dergelijk industriebeleid is 
volgens Van der Doef een economische benadering 
van technologie - een onderwerp dat volgens hem 
geen grote belangstelling geniet in de PvdA. Als die 
invalshoek wordt gekozen mag niet slechts het (nega
tief) effect op de werkgelegenheid bepalend zijn voor 
de vraag of nieuwe technologieën ontwikkeld en toe
gepast kunnen worden: 'Niet het aantal nieuwe ar
beidsplaatsen is beslissend, maar het inzicht in de ge
volgen als nog meer achterstand wordt opgelopen'. De 
keuze waarvoor de overheid komt te staan bij nieuwe 
technologie-toepassingen op terreinen als bio-tech
nologie, informatietechnologie, milieutechniek en 
open baar vervoer, mag niet bestaan in het aanvaar
den of afwijzen van technische innovaties: 'Uitgegaan 
moet worden van het bestaan van technologieën en van 
de regelmatige uitbreiding en verbetering, soms met 
grote sprongen. Van de wetmatigheid waarmee tech-

no logische mogelijkheden worden ontwikkeld en toe
pasbaar gemaakt'. 
Technologie, zo kan als strekking van de nota gefor
muleerd worden, is een gegeven of een bepaalde ge
groeide situatie die volop de kans moet krijgen zich 
verder te ontwikkelen in het kader van een informati
ca- c.q. industriebeleid. Daarbij moet dan gewaakt 
worden voor een afwerend beleid dat zijn wortels 
heeft in de angst voor de 'optredende arbeidsuitstoot 
en de komst van onnutte technische snufjes à la elek
trische tandenborstel of videospel'. 
Van der Doefs boodschap is kortom: geeft de techno
logie de volle ruimte en laat je niet afschrikken door 
de mogelijkheid van onplezierige gevolgen als verlies 
aan arbeidsplaatsen of maatschappelijk onnuttige of 
zelfs schadelijke produkten. Van der Doef toont zich 
in deze nota een 'groeipragmatist' of een 'pro
dukt(ie)-opportunist', hetgeen ook mag blijken uit 
zijn vaststelling dat als er een (inter)nationale markt 
is voor produkten, het vragen naar het maatschappe
lijk nut ervan niet relevant is: 'je moet ze gewoon zo 
rendabel mogelijk proberen te produceren' (de Volks
krant, 8 oktober 1983). 
Van der Doef besluit zijn nota met het doen van een 
aantal aanbevelingen. De belangrijkste daarvan zijn: 
inspelen op vakbondsvoorstellen om op be
drijfs(tak)niveau te onderhandelen (inzet daarbij kan 
niet zijn het stoppen of afremmen van ontwikkelin
gen , maar het begeleiden van werknemers bij veran
deringen in de arbeidsorganisatie) ; meer sociale flexi
biliteit, andere bezetting van machines en apparatuur 
(meer avond- en weekendbezetting) en individualise
ring van arbeidsvoorwaarden (werktijden en derge
lijke) . Daarnaast is een 'denktank' nodig voor het sig
naleren van groeigebieden, het stimuleren van indus
trie door aanschaf van microcomputers in het onder
wijs , het aanstellen van technologieconsulenten voor 
met name kleinere bedrijven , het bij overheidscon
tracten en ontwikkelingskredieten aan grote con
cerns verplicht stellen delen uit te besteden bij kleine 
Nederlandse bedrijven. In navolging van de naoor
logse industrialisatiepolitiek dienen Amerikaanse 
pioniersbedrijven te worden aangetrokken . Verder 
moet er meer risicodragend kapitaal voor de informa
tica-industrie komen door de instelling van een indus
trieel spaarfonds waarvan de rente belastingvrij is , 
met daarnaast belastingvrij dom voor particulieren 
om te beleggen in dergelijke bedrijven . Het ooit door 
Den Uyl geopperde idee van een automatiseringshef
fing is verder uit den boze; eerder moet gedacht wor
den aan een automatiseringssubsidie. Een grotere 
slagvaardigheid kan bereikt worden door samenwer
king tussen de PTT en de Nederlandse industrie in de 
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vorm van joint-ventures. De PTT dient verder zijn ta
ken te herdefiniëren door minder aan dienstverlening 
te doen en meer aan onderzoek naar industriële pro
jecten ; voor dit laatste is een uitbreiding nodig van 
het Dr. Neherlaboratorium met 'pakweg honderd 
extra onderzoekers'. Met deze ideeën en voorstellen 
hoopt Van der Doef de PvdA-kamerleden wakker te 
schudden 'uit hun technologie-winterslaap '. 

Sociaal-democratie en technologie 
'Inderdaad is het anti-maatschappelijk om arbeidsbe
sparing tegen te houden. Doch de wegers die het de
den, hebben niettemin schoon gelijk. Zij hebben ma
ling aan dezen maatschappelijken vooruitgang. Want 
arbeidsbesparing betekent voor hen, dat zij zich van 
loon moeten spenen. En vermindering der voortbren
gingsmoeite betekent voor hen op zijn gunstigst, dat de 
moeite om zich in het leven te houden verdubbelt'. Op 
deze wijze reageerde in 1905 F. M. Wibaut op de sta
king in de Rotterdamse haven tegen de invoering van 
de eerste graan-elevators. Deze staking werd aanvan
kelijk gewonnen en de elevators werden in een hoek 
van de Maashaven opgeborgen , om toch later in 1907 
ondanks negen weken staking met behulp van oor
logsschepen alsnog geplaatst te worden . De reactie 
van Wibaut is kenmerkend voor het denken in de 
SDAP en het NVV voor de Tweede Wereldoorlog: 
techniek werd als neutraal gezien, maar geplaatst bin
nen de kapitalistische verhoudingen betekende tech
nische vooruitgang lang niet altijd sociale vooruit
gang. De waardering voor de ontwikkeling van de 
techniek was positief voor zover die beoordeeld werd 
in het licht van de toekomstige socialistische maat
schappij . Wibaut plaatst aan het eind van zijn artikel 
wel een kritische kanttekening bij de door de haven
werknemers gevoerde strategie: 'De graanwegers be
hoeven den elevator, die in dit onmaatschappelijk le
ven hun vijand is, niet in te halen. Doch zij moeten ook 
niet het hoofd hunner organisatie breken tegen den 
muur van de kapitalistische ontwikkeling. Want de 
muur is nog de sterkste voorlopig. De maatschappelij
ke toepassing van de machine staat aan den anderen 
kant van den muur. De muur moet worden afgebro
ken. Doch door er met het hoofd tegen aan te loopen 
toch niet'. 
In de op rationalisatie toegespitste discussies in het 
interbellum in kringen van SDAP en NVV zien we 
naast deze plaatsbepaling, altijd aandacht voor de so
ciale gevolgen van de technische ontwikkeling. Er 
wordt gezocht naar antwoorden om die gevolgen op 
te vangen: arbeidstijdverkorting , vakantie , planma
tig overbrengen van arbeidsplaatsen naar andere be
drijfstakken, werkloosheidsverzekering. Men sprak 
van 'goede' en 'verkeerde' rationalisatie in navolging 
van ideeën van de Oostenrijker Bauer. Deze onder
scheidde produktiekosten voor het bedrijf en voor de 
maatschappij. De ondernemer verlaagt zijn produk
tiekosten op een wijze die de maatschappelijke pro
duktiekosten , - de uitkering aan werklozen - doet 
stijgen . Een 'Fehlrationalisierung' die uiteindelijk 
leidt tot een kostenstijging , die ook de ondernemers 
gaan voelen in hun bijdragen aan het sociale zeker-
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heidsstelsel. ' In een verbitterde strijd tegen belastin
gen en sociale lasten verzetten de ondernemers zich te
gen het feit dat de maatschappelijke kosten voor het 
onderhoud der werkloozen, die zij zelf met de rationa
lisatie veroorzaakt hebben, op hen verhaald worden, 
hun rationalisatie-winst aan belastingen doen opgaan 
en zo hun rationalisatie tot een verkeerde rationalisatie 
bestempelen', aldus Bauer. 
Uit de discussie van die tijd komt naar voren dat er in 
sociaal-democratische kring enig geloof bestond in de 
vooruitgang via nieuwe technologieën , maar dat te
vens steeds gepoogd werd de effecten ervan voor de 
werknemers onder kapitalistische verhoudingen op 
hun (positieve of negatieve) waarde te beoordelen. 
Bezien we de stellingname van Van der Doef tegen de 
achtergrond van genoemde traditie , dan is er sprake 
van een stap terug. In plaats van de voortgang in het 
opbouwen en toepassen van sociale normen ten aan
zien van de technische ontwikkeling, blijft hij steken 
in een technologisch optimisme en blijkt hij gericht 
op slechts één doel: het versterken van het concurren
tievermogen van de Nederlandse industrie . Anders 
dan Den Uyl , die oog heeft voor de tweedeling van de 
groep werknemers als gevolg van automatisering (De 
Waarheid, 25 oktober 1983) , of Van Thijn, die moge
lijkheden ziet voor andere zeggenschapsverhoudin
gen, gedecentraliseerde besluitvorming en arbeids
tijdverkorting (de Volkskrant, 12 februari 1983) blijkt 
Van der Doef in het geheel geen oog te hebben voor 
die sociaal-democratische traditie. Meer aansluiting 
heeft zijn nota daarentegen bij het werk van de ' Ad
viescommissie inzake de voortgang van het industrie
beleid' . Het advies van deze commissie (-Wagner) aan 
c\e minister van Economische Zaken van februari 
1982 met betrekking tot het technologiebeleid ademt 
dezelfde geest. De overheidsinspanning op het ge
bied van onderzoek en ontwikkeling bij de PTT, in de 
energiesector en in de defensiesector moet optimaal 
benut worden voor het herindustrialisatiebeleid. Een 
betere afstemming van het technologiebeleid op de 
marktsector wordt er voorgesteld , alsmede het ont
wikkelen van een assortiment faciliteiten '" . daarbij 
valt onder meer te denken aan een fiscale faciliteit zoals 
aangegeven in de regeringsverklaring', aldus het Wag
ner-advies. Wat dit laatste voorstel betreft is er wei
nig verschil met de door Van der Doef bepleite auto
matiseringssubsidie. Dit soort opvattingen over tech
nologiebeleid vormt onderdeel van een dominante 
industrie-politieke stroming, waarbij herindustriali
satie plaats moet vinden onder leiding van (grote) on
dernemers en de 'denk-tank' zich primair moet rich
ten op het realiseren van een optimale internationale 
concurrentiepositie. Voor de technologische ontwik
keling is deze 'denk-tank' vooral gesitueerd in afde
lingen van de Grote Vijf: Philips , Shell , Unilever, 
AKZO en DSM, die zeventig procent van de Neder
landse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, 3.8 
miljard gulden , voor hun rekening nemen. 
Zonder hier uitgebreid op in te kunnen gaan is het 
meest opvallende bij deze dominante industrie-poli
tieke stroming dat kwalitatieve normen ten aanzien 
van de industriële produktie en de sociale voorwaar-
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den waaronder deze plaatsvindt , in belangrijke mate 
uit het gezichtsveld verdwijnen. Bij kwalitatieve nor
men (anders ook dan in Van der Doefs kwantitatieve 
groei redenering) wordt gelet op de aard van de pro
duktie en dienstverlening, op de kwaliteit van de ar
beid, op de gevolgen voor het milieu, en dergelijke . 

Theoretische en politieke positie 
Aan de nota-Van der Doef ligt een technologisch en 
economisch determinisme ten grondslag. In zijn op
vatting moet worden uitgegaan 'van de wetmatigheid 
waarmee technologische mogelijkheden worden ont
wikkeld en toepasbaar gemaakt'. Er is aldus sprake 
van een technologische ontwikkeling die alleen maar 
van buitenaf bevorderd of belemmerd kan worden. 
Het nadenken over het ontwerpen en ontwikkelen 
van maatschappelijk aanvaardbare technologieën , 
technische systemen en produkten is dan onmogelijk 
(technologisch determinisme). Bovendien is de ont
wikkeling van de technologie wereldwijd gezien een 
autonoom verlopend proces. Doe je daar niet aan 
mee, dan word je gedegradeerd tot tweederangsnatie 
(economisch determinisme). Op deze wijze worden 
de speelruimte of de mogelijkheden voor het bepalen 
van een socialistisch beleid per definitie tot nul gere
duceerd. Het 'socialistisch' technologiebeleid van 
Van der Doef ziet er dan ook als volgt uit: de ontwik
keling van nieuwe technologieën moet onvoorwaar
delijk ter hand genomen worden, maatschappelijke 
relevantie (uitstoot van arbeid , gevolgen in de sociale 
sfeer, aard van de produkten of diensten) kan hier
voor geen criterium zijn . Technologie-ontwikkeling 
is primair een taak van ondernemers , de overheid 
moet in dat kader de noodzakelijke infrastructuur le
veren en de vakbeweging dient de sociale aanvaar
ding van veranderingen veilig te stellen. 
Tegen deterministische opvattingen over de ontwik
keling van de technologie als een autonoom verlo
pend proces kan het volgende worden ingebracht. 
Nieuwe technologieën worden in toenemende mate 
planmatig ontwikkeld door politieke, militaire en 
economische actoren. Bovendien wordt de ontwikke
ling van nieuwe technologieën in de onderzoeks- en 
ontwikkelingsafdelingen van ondernemingen en 
overheid niet slechts bepaald op grond van zuiver 
technische overwegingen , ter vergroting van efficien
cy , maar dient ze ook de versterking van economi
sche, politieke en culturele machtsposities van speci
fieke groepen en belangen. Door deze te analyseren 
verdwijnt het schijn-autonome karakter van het pro
ces van technologische ontwikkeling. Bovendien is 
het in deze zienswijze in beginsel mogelijk om op ba
sis van andere uitgangspunten invloed uit te oefenen 
op en alternatieven te ontwerpen voor de ontwikke
ling van de techniek. Bijzonder belangrijk is dat in 
zo'n benadering de technologische ontwikkeling niet 
gereduceerd wordt tot een vraagstuk van technische 
efficiency. Deze is immers het resultaat van: 

een strategische keuze van de relevante beoorde
lingscriteria en van het niveau waarop deze gedefi
nieerd worden (micro- en macro-efficiency); 

een strategische keuze voor de richting waarin 

technologie zich dient te ontwikkelen; dit betekent 
dat de ontwikkeling in andere richtingen wordt afge
broken. De industrialisering in de landbouw laat zien 
waar zo'n keuze toe kan leiden. Door de introductie 
van nieuwe technologieën (grootschalige ontgin
ningsmethoden , chemische bestrijdingsmiddelen) 
is daar niet alleen de bodem maar ook de natuurlijke 
afweer tegen schadelijke stoffen aangetast. Dit heeft 
tot gevolg gehad dat meer bemestingsstoffen ingezet 
moeten worden, evenals nieuwe bestrijdingsmidde
len , omdat schadelijke insecten resistent worden; 

een strategische aanpassing van de omgevings
voorwaarden aan de vereisten van een nieuwe tech
niek. Dit geldt zowel op bedrijfs- (standaardisering 
als voorwaarde voor automatisering) als op maat
schappelijk niveau (de verkabelde maatschappij) . 

Anderzijds is natuurlijk het beeld van een zich auto
noom ontwikkelend proces van technologische ont
wikkeling niet alleen maar 'schijn'. Aan dit proces 
wordt deelgenomen door verschillende groeperin
gen, met verschillende doelstellingen en met verschil
lende invloedskansen . Daardoor wordt het een pro
ces met een zeker verzelfstandigd en oncontroleer
baar karakter en heeft het gevolgen die niet steeds 
voorzien waren en niet steeds direct te herleiden zijn 
tot individuele motieven of doelstellingen. Sociolo
gisch gesproken betekent dit , dat het proces van tech
nologische ontwikkeling ook bestudeerd kan worden 
als een proces dat zich ten opzichte van handelende 
subjecten heeft verzelfstandigd en dat zich ontwik
kelt volgens eigen selectieve regels. Ook hier is het 
echter van belang niet te vervallen tot deterministi
sche opvattingen: de genoemde selectieve regels zijn 
niet van louter technische aard. De technologie is niet 
iets wat zich volgens technische regels ontwikkelt en 
waaraan 'de maatschappij' zich moet aanpassen. Het 
is ook geen technisch middel waarvan 'de maatschap
pij' zich bedient om bepaalde doeleinden te bereiken. 
Beide laatste opvattingen .gaan uit van een uiterlijke 
verhouding tussen techniek en maatschappij. 
Wij menen daarentegen dat de technologie geen mid
del is, maar een aspect of dimensie van de maatschap
pij . Als zodanig verduidelijkt het soort technologie 
dat gebruikt wordt veel van het soort maatschappij 
waarin we leven. Van de huidige technologische ont
wikkeling kan worden gezegd dat: 

haar belangrijkste ontwikkelingsmotor gelegen 
is in produktie van militaire doeleinden, 

zij menselijke vaardigheden in het arbeidsproces 
afbreekt in plaats van opbouwt; 

haar ontwikkeling geconcentreerd is in Research 
& Development-afdelingen van grote ondernemin
gen waardoor ze zich onttrekt aan democratische 
controle; 

zij schadelijk is voor het natuurlijk milieu en 
roofbouw pleegt op grondstoffen; 

zij omvattende registratie en controle van perso
nen mogelijk maakt. 

Zo'n technologie zegt 'iets' over het soort maatschap
pij waarin wij leven en het is noodzakelijk aan deze 
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ontwikkeling haar 'zelfstandig' karakter te ontne
men. 

Begripsbepaling 
Van der Doef stelt terecht dat de ontwikkeling van 
informatietechnologieën bijzonder snel gaat en de 
gehele produktie- en consumptiestructuur diepgaand 
kan beïnvloeden. Informatietechnologieën hebben 
de mogelijkheden tot automatisering geweldig ver
groot en tegelijkertijd de vormen waarin dat gebeurt 
verveelvoudigd . Bovendien zijn deze verschillende 
vormen van automatisering in toenemende mate van 
elkaar afhankelijk. Dit betekent dat de ontwikkeling 
ook vaak een niet (of moeilijk) omkeerbaar karakter 
heeft en datzelfde geldt voor de gevolgen ervan. Dat 
is een reden te meer om stil te staan bij wat nu al be
kend is over feitelijke ofte verwachten gevolgen voor 
een groot aantal terreinen. 
Om de onduidelijkheid op te heffen die op dit punt 
Van der Doefs nota kenmerkt volgt hier eerst een ge
biedsafbakening. Nieuwe technologieën dienen zich 
vooral aan op de gebieden der micro-elektronica , 
computer tec'hnologie , telecommunicatie-technolo
gie , bio-technologie en produktie van energie (kern
energie) en kunstmatige grondstoffen (bijvoorbeeld 
plastics). Informatie-technologie, waar we ons in dit 
artikel toe beperken , heeft betrekking op de combi
natie van micro-elektronica, telecommunicatie en 
computer-technologie . 
De gevolgen van de invoering van informatietechno
logieën reiken bijzonder ver. Ze hebben betrekking 
op: 
1. de kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegen
heid; 
2. het functioneren van de arbeidsmarkt ; 
3. aard van de arbeidsverhoudingen (wie heeft wat 
te vertellen over invoering ervan?); 
4. structuur van de economie (groeiende en stagne
rende sectoren); 
5. structuur van de consumptie (aard van de pro
dukten en dienstverlening) ; 
6. internationale arbeidsdeling (wat betekent de 
concentratie van deze ontwikkeling in het Westen 
voor de ontwikkelingslanden?). 

We zullen ons beperken tot de eerste drie aspecten. 

Informatietechnologie en werkgelegenheid 
Zoals bekend vallen economische groei en groeiende 
werkgelegenheid niet noodzakelijkerwijs samen . Om 
nu de relatie tussen de invoering van informatietech
nologieën op de ontwikkeling van werkgelegenheid 
te analyseren , maken we een onderscheid tussen pro
cesinnovatie en produktinnovatie. In het eerste geval 
gaat het om investeringsgoederen. We kunnen ver
wachten dat alle investeringsgoederen die van infor
matietechnologieën gebruik maken een hoog ar
beidsbesparend effect zullen hebben. Dat is niet al
leen te zien in de sectoren die deze investeringsgoede
ren (anc-machines, robots, tekstverwerkende appa
ratuur) gebruiken, maar ook in de sectoren waarin 
(onderdelen van) deze investeringsgoederen worden 
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geproduceerd. Deze uitstoot van arbeid kan onder 
gelijkblijvende omstandigheden alleen opgevangen 
worden als de informatietechnologieën resulteren in 
nieuwe consumptiegoederen (onder deze laatste 
moet ook dienstverlening begrepen worden) . Dit 
moeten dan echter wel compleet nieuwe consumptie
goederen zijn, want als slechts nieuwe consumptie
goederen oude zouden vervangen , wordt daarmee 
geen werkgelegenheid gecreëerd . En als in bestaande 
produkten mechanische door elektronische onderde
len worden vervangen kan dit tot arbeidsbesparing 
zowel in produktie als in onderhoud en reparatie lei
den. Een nog groter arbeidsbesparend effect heeft 
modulenbouw waardoor bij storing onderdelen ge
heel vervangen kunnen worden zodat reparatie ver
valt, dan wel geconcentreerd wordt. 
Op het moment overheerst het gebruik van informa
tietechnologieën voor procesinnovatie , omdat daar
van de (arbeids- en kapitaal-)besparende mogelijk
heden bijzonder groot zijn en omdat het minder ris
kant is om bestaande produkten goedkoper te produ
ceren dan compleet nieuwe produkten op de markt te 
brengen. Zelfs als deze produktinnovatie op den duur 
plaatsvindt, blijft de vraag of daarmee voldoende 
economische groei gegenereerd kan worden om vol
ledige werkgelegenheid te scheppen . Bovendien 
dient onderwijl een oplossing gevonden te worden 
voor de arbeidsuitstoot in de fase tussen proces-inno
vatie en produktinnovatie. 

Silicon Valley revisited 
Ook al SChept produktinnovatie nieuwe werkgelegen
heid dan nog is dat uit een oogpunt van produkt , pro
duktie en arbeid soms problematisch. De opkomst 
van de halfgeleiderindustrie in Silicon Valley noemde 
Van der Doefvoor Nederland een 'inspirerend' voor
beeld van door de overheid gesteunde technologische 
ontwikkeling. In deze streek van Californië, eigenlijk 
Santa Barbara County geheten , die haar bijnaam ont
leent aan de er veelvuldig voorkomende en voor de 
produktie van de chip onmisbare grondstof silicium , 
werken tweehonderdvijftig duizend mensen in hon
derden kleine en grote elektronicabedrijven . Alle 
grote micro-processorfabrieken zijn er gevestigd . 
Dat in betrekkelijk korte tijd (ruim tien jaar) een in
dustrie van zo 'n omvang is ontstaan heeft ook te ma
ken met de aanwezigheid van de universiteit van 
Stanford . Deze is voor haar financiering afhankelijk 
van contract-research. Omgekeerd is Stanford , net 
als Harvard en Yale , belegger in de elektronische in
dustrie via een investeringsfirma Institutional Ventu
re Partners , gevestigd in Menlo Park . 
De in Silicon Valley gevestigde elektronicabedrijven, 
waarvan Fairchild , Texas Instruments, Intel en Mo
torola de grootsten zijn , zijn veelvuldig het object van 
speculatie. Concerns in de olie- (Exxon) en auto-in
dustrie (Eaton Corporation) , die in het kader van 
produktdiversificatie hun oog hebben laten vallen op 
deze winstgevende groeisector , hebben er links en 
rechts bedrijven opgekocht. Tevens is er een concen
traat te vinden van defensieproduktie voor detectie
en aanvalssystemen (waarvan het nieuwste snufje de 
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glasvezelcommunicatie is) . Van de door Van der 
Doef zo gewenste rentabiliteit is stellig sprake, maar 
de vraag is of Silicon Valley wel zo'n nastrevenswaar
dig voorbeeld is . Dat betreft niet alleen de pro
dukt(ie)kwaliteit maar ook de kwaliteit van de ar
beid. Zo is er een sterke segmentatie waar te nemen 
tussen een relatief kleine groep hooggekwalificeerde 
werknemers (technici , ingenieurs en dergelijke) 
waarnaar grote vraag bestaat, en een grote groep on
geschoolden , bestaande uit trek- of gastarbeiders die 
tussen bedrijven circuleren . De meerderheid daarvan 
bestaat uit vrouwen, meestal van Chinese, Mexicaan
se of Puertoricaanse origine, gebrekkig Engels spre
kend , meestal in de leeftijd tussen achttien en dertig 
jaar, op of iets boven het wettelijk minimumloonni
veau werkend . 
De bedrijven in de halfgeleiderindustrie in Silicon 
Valley voeren over het algemeen een sterke anti-vak
bondspolitiek. Zo organiseerde de werkgeversorga
nisatie America Electronics Association (AEA) in 
1980 een conferentie onder de titel ' How to keep the 
unions out ofyour plant'. Sinds enkele jaren proberen 
de vakbonden hun positie te versterken door activi
teiten op het gebied van veiligheid en gezondheid . Zo 
hebben zij een onderzoeksvoorstel van de federale 
gezondheidsdienst naar de werkomstandigheden in 
de halfgeleiderindustrie ondersteund. Dat voorstel 
werd gedaan naar aanleiding van een studie van een 
nationaal gezondheidsinstituut bij het elektronisch 
bedrijf Signetics in Sunnyvale , dochteronderneming 
van Philips. Drie Signetics-werknemers hadden ge
klaagd dat hun werk hen voortdurend ziek maakte . 
Aanvankelijk werd de onderzoekscommissie toegang 
tot het bedrijf geweigerd . Na onderhandeling tussen 
de advocaten van Signetics en het gezondheidsinsti
tuut mochten specialisten vijf willekeurige werkne
mers ondervragen en niet meer dan tien medische 
dossiers van andere werknemers inzien . De drie 
werknemers die klachten hadden ingediend waren 
kort voor de start van het onderzoek ontslagen. 
Uit het onderzoek bleek dat er in het bedrijf ernstige 
gezondheidsproblemen bestonden: diverse vormen 
van irritatie , waaronder keelpijn , bloedneuzen , 
mondblaren, metaalsmaak in de mond, brandend ge
voel in de tong , en verdovingsverschijnselen als hoofd
pijn , duizeligheid en een drukkend gevoel in de herse
nen alsof narcotica ingenomen zou zijn . Tevens bleek 
dat de lucht in het bedrijf methylchloride, tolueen en 
xyleen bevatte. Gevaarlijke stoffen, waarvan de con
centratie bij meting weliswaar onder het toelaatbare 
maximum lag, maar waarvan het Californische hoofd 
van het onderzoeksinstituut opmerkte: 'Wij weten ab
soluut niet wat er kan gebeuren wanneer deze stoffen in 
combinatie met elkaar het lichaam binnen dringen' . 
Naastgenoemde stoffen wordt in de halfgeleiderindus
trie in Silicon Valley met giftige en kankerverwekken
de chemicaliën gewerkt zoals: hydrochloride en hydro
fluoride zuren , arsenicum- en cyanide gassen. Dat men 
niet alleen in de produktie gezondheidsrisico's loopt , 
laat een incident enige jaren terug bij Fairchild zien , 
waar één der vice-presidenten en zijn stafleden klach
ten kregen als droge mond , verstopte neus en plotselin-

ge emotionele uitbarstingen. Vastgesteld werd dat via 
het ventilatiesysteem kleine hoeveelheden arsenicum
gas , diboraan , fosfine en stikstof-oxydes de kantoren 
waren binnengedrongen. 
'Werknemers kunnen in het algemeen veel meer ver
ontreiniging tolereren dan de chips, en de milieu-eisen 
die aan de chipsproduktie gesteld worden zijn meer 
dan voldoende voor de bescherming van onze werkne
mers'. Ook als deze uitspraak van het hoofd van de 
veiligheidsdienst van een ander bedrijf in Silicon Val
ley juist is, blijft het feit dat het ziekteverzuim in deze 
streek (evenals het ongevallen percentage) vier maal 
zo hoog is als bij elke andere industrie in Californië. 
Ook zijn elektronicabedrijven er bezig de bevoegd
heden van de volksgezondheidsdienst terug te drin
gen, hier zou men zeggen de Wet op de arbeidsom
standigheden uit te hollen. De nieuwe Silicon-tech
nologie heet 'schoon' te zijn , de praktijk leert anders. 
Wat Van der Doef zo inspirerend aan dit voorbeeld 
vindt , ontgaat ons. Of het zou moeten zijn dat we er 
uit kunnen leren dat technologie-ontwikkeling wel 
degelijk getoetst moet worden aan andere dan econo
mische criteria. 

De produktie van computers 
Voor zover Nederland nog een graantje mee kan pik
ken in de produktie van computers is het de vraag of 
daarmee de werkgelegenheid wel zo gediend is . Ten 
eerste verkeert deze sector thans in een overproduktie
crisis. Dit heeft onder andere te maken met de typische 
cyclus van computersystemen: de elektronische le
vensduur van een computer bedraagt tussen de drie en 
vier jaar. Binnen vier jaar moeten de producenten dus 
met een nieuw, beter en goedkoper computersysteem 
op de markt komen om 'bij' te blijven . Pri jsen effectivi
teit van nieuwe computersystemen worden in belang
rijke mate bepaald door ontwikkelingen in de produk
tie van micro-elektronische onderdelen (chips) . Con
currentievoordelen worden dus behaald door het ver
werken van betere en goedkopere chips in de compu
tersystemen. Echter hoe goedkoper chips worden, des 
te kleiner wordt het aandeel dat zij vormen in de totale 
kosten van computersystemen , en des te minder lo
nend wordt deze vorm van concurrentie . Hierdoor 
worden de producenten van computersystemen ge
dwongen produktiviteitsvoordelen te behalen doorra
tionalisering van de produktie . Maakten de compo
nenten eind jaren zestig zo'n zeventig procent van de 
systeemkosten uit , het is nu minder dan dertig procent. 
Halvering van de componentenkosten levert slechts 
een verlaging van de systeempri js van ongeveer vijftien 
procent op, een volgende een beduidend mindere ver
laging van zeveneneenhalf procent enz. Systeemver
kopers moeten daarom om in de race te blijven, ande
re produktietechnieken toepassen die gevolgen heb
ben voor de organisatie van het werk. 
Deze veranderingen in de aard van het produktiepro
ces zijn het gemakkelijkst af te lezen aan wijzigingen 
in het personeelsbestand in deze sector. Vroegerwer
den computer-systemen gemaakt door teams die be
stonden uit hooggeschoolde mannelijke arbeids
krachten , die vrij autonoom waren in het uitvoeren 
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van een veelheid van taken. Nu wordt het werk voor
namelijk uitgevoerd door ongeschoolde vrouwen en 
etnische minderheden die lopende-bandwerk ver
richten. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsvoor
waarden: nieuwe technologieën kunnen het algeme
ne loonniveau verlagen. Een voorbeeld van de ge
schetste rationalisatie is de nieuwe fabriek voor de 
produktie van grote computers, in 1981 door Fujitsu 
gevestigd in Japan. Volgens gegevens van Fujitsu was 
men in staat om drieëndertig procent van de arbeids
plaatsen van technici over te hevelen naar 'onervaren' 
werkers , een totale personeelsbesparing van achttien 
procent was het gevolg. 

De produktie van automatische machines 
Omdat veelal gedacht wordt dat in de sector van auto
matische machines nieuwe werkgelegenheid ge
creëerd zal worden , gaan we op die veronderstelling 
nader in aan de hand van onderstaande tabel afkom
stig uit een onderzoek in de Bondsrepubliek. Daarin 
werden over de periode 1970-1977 de producenten 
van plastic, kantoor- en gegevensverwerkende appa
ratuur, en de totale industrie , met elkaar vergeleken 
(ontleend aan Friedrichs, 1980). 
Wat deze tabel onder andere duidelijk maakt is dat 
zelfs een sterke groei van de produkten in deze sector 
niet heeft kunnen voorkomen dat ook hier verlies aan 
werkgelegenheid heeft plaatsgevonden. 

De afnemers 
Deze groep is te gedifferentieerd om in kort bestek te 
behandelen . Hier is sprake van een veelheid van toe
passing van automatisering waarin informatietechno
logie is verwerkt (meet- en regeltechniek , ne-machi
nes , robotisering , flexibele produktiesystemen, 
tekstverwerkende apparatuur, computer' aided des
ign en cad/cam-systemen , gedecentraliseerde compu
ter-netwerken , optisch lezen , elektronische post, 
elektronisch bankieren). Deze verschillende automa
tiseringsvormen worden toegepast in zowat alle be
drijfstakken (van industrie tot gezondheidszorg) , ze 
omvatten alle fasen van het produktieproces (van 
produktontwikkeling tot voorraadbeheer) en 
(be)treffen dus de meest uiteenlopende beroepsgroe
pen. 
We beperken ons hier tot enkele belangrijke conclu
sies uit de onderzoeksliteratuur. Automatisering ge
baseerd op informatietechnologieën leidt voor grote 
groepen werknemers niet tot verbetering van de kwa
liteit van de arbeid. Dit is niet alleen het geval waar 
nieuwe technologieën de arbeidssituatie van relatief 
geschoolden bedreigt (anc-machines , procesindus
trie) maar ook in sectoren waar ongeschoolde arbeid 
overheerst. Veelal wordt een polaris<'.tietendens ge-

Totale produktie industrie (inclusief mijnbouw) 
Kantoor- en gegevensverwerkende machines 
Plastic-fabricage 

8 

signaleerd : er komen betrekkelijk weInIg hoogge
schoolde functies bij, in sterke mate wordt het werk 
gedekwalificeerd, waarbij functies op het middenni
veau wegvallen. Een onderzoek uit Göttingen over 
de inzet van robots in de automobielindustrie komt 
tot de conclusie dat niet alleen laag gekwalificeerde 
werkzaamheden verdwijnen, maar dat ook van de 
meer complexe werkzaamheden de hoofdfunctie op 
de robot wordt overgedragen , terwijl de minder ge
kwalificeerde nevenfunctie nog steeds met de hand 
uitgevoerd wordt. Daarnaast wordt geconstateerd dat 
er een aanzienlijke verslechtering van de arbeidssitua
tie in psychisch opzicht (monotonie) optreedt , evenals 
een grotere machinegebondenheid en mede door dit 
laatste , minder samenwerkings- of contactmogelijk
heden meteolIega's. Ditkomtook tot uitdrukking inde 
beoordeling door de betrokken werknemers van de 
nieuwe arbeidssituatie (vg!. Mickier e.a. (1981).) 
De antwoorden van de ondervraagde werknemers la
ten de sociale complexiteit van de invoering van nieu
we technologieën zien . Automatisering vermindert 
weliswaar vaak de fysieke belasting (lawaai , lichame
lijke inspanning) , maar tegelijk kan gesproken wor
den van een toegenomen psychische belasting (con
centratie , waakzaamheid) bij een hoger arbeidstem
po en een multi-inzetbaarheid (taakonzekerheid) van 
de werknemer. 
De meeste onderzoekers komen tot de conclusie dat 
de invoering van automatisering de kwaliteit van de 
arbeid doet afnemen . Enerzijds omdat geen gebruik 
gemaakt wordt van arbeidsorganisatorische speel
ruimte om met behulp van nieuwe technieken betere 
arbeidsplaatsen te creëren, anderzijds wordt bij het 
ontwerpen van machines slechts rekening gehouden 
met technisch-economische criteria. 

Gevolgen voor de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudin
gen 
De arbeidsmarkt verdeelt de verschillende arbeids
marktrisico's (wel of geen werk , goed of slecht be
taald werk , gezond of ongezond werk) over de be
roepsbevolking. Diverse auteurs constateren seg
menteringstendensen op de arbeidsmarkt: de ar
beidsmarktrisico's zijn ongelijk verdeeld ; jongeren , 
ouderen , buitenlandse werknemers en vrouwen heb
ben systematisch minder kans op een baan en als ze 
een baan hebben , zijn dat systematisch functies die 
laag betaald zijn en/of ongezond zijn en/of geen pro
motiekIlOsen bieden . De invoering van nieuwe tech
nologieën versterkt doorgaans deze segmenterings
tendensen . Dit heeft verschillende oorzaken . Ten 
eerste wordt, door het verdwijnen van arbeidsplaat
sen , de concurrentie om de overgebleven banen gro
ter. Zwakke groepen op de arbeidsmarkt vallen dan 

Produktie Werkzame Arbeids- Produktiviteit 
personen volume per uur 

% % % % 

+ 13.5 - 14.5 - 21.3 + 44.3 
+ 48.9 - 25.8 - 27.5 + 105.5 
+ 69.5 + 9.8 + 3.0 + 64.6 
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eerder uit de boot. Voor zover de invoering van nieu
we technologieën een polariserende werking heeft, 
ontstaan meer 'secundaire' banen en verdwijnen pro
motiekansen door het wegvallen van het middenni
veau . Bijzonder getroffen worden oudere werkne
mers , die niet meer omgeschoold worden of die aan
passingsmoeilijkheden hebben , buitenlanders en 
vrouwen . Immers , door de introductie van nieuwe 
technologieën wordt een groot aantal arbeidsplaat
sen vernietigd in sectoren waar juist vrouwen de laat
ste jaren werk hebben gevonden. Dit alles is reden 
genoeg om bij de introductie van nieuwe technolo
gieën na te denken over een arbeidsmarktbeleid. 
De invoering van nieuwe technologieën bedreigt dus 
een aantal essentiële belangen van werknemers (we 
zien hier af van hun belangen als consument en als 
staatsburger) . Nu is dit op zichzelf geen nieuw ver
schijnsel in de geschiedenis . Werknemersbelangen 
(of sociale criteria) moesten in het verleden steeds 
van de ondernemers worden afgedwongen: door de 
overheid via wetgeving, door de vakbeweging via 
cao-onderhandelingen , door de ondernemingsraad 
via een (beperkt) aantal informatie-, advies- en in
stemmingsrechten èn via het conflict- of verzetshan
delen van de mensen op de werkvloer. Echter, onder
nemers dreigen op dit moment de invoering van nieu
we technologieën te gebruiken om deze verworven
heden te ontlopen of te ondergraven . De rechten van 
de ondernemingsraad schieten tekort om invloed uit 
te oefenen op de invoering van nieuwe technolo
gieën , de vakbeweging mag er in feite niet over on
derhandelen (zo is ook de strekking van de nota-Van 
der Doef) en de overheid moet door allerlei vormen 
van lastenverlichting en deregulering het 'innovatie
potentieel' van de Nederlandse ondernemers verho
gen. Vooral de laatste tijd wordt in werkgeverskrin
gen Japan als voorbeeld gebruikt om aan te geven dat 
nieuwe technologieën om andere arbeidsverhoudin
gen vragen . Men wenst flexibilisering van het perso
neelsbestand door vaste en losse werknemers ver
schillende rechtsposities te geven , onvoorwaardelij
ke aanvaarding van nieuwe technologieën en invoering 
van prestatiebeloning. Tendensen die op een restau
ratie lijken van de arbeidsverhoudingen uit de jaren 
vijftig. 
Een voorbeeld waar nieuwe technologieën en ar
beidsverhoudingen elkaar wel heel sterk beïnvloeden 
is de invoering van personeelsinformatiesystemen 
(PIS). Software-pakketten die informatie geven over 
het personeel in het bedrijf. Naast de gegevens van de 
salarisadministratie , worden gegevens van de medi
sche dienst en de personeelsdienst ondergebracht in 
één systeem. Ook kan er geheel nieuwe informatie 
over werknemers verkregen worden: 

Door de invoering van elektronisch aflees bare 
toegangspasjes , is de aanwezigheid van iemand auto
matisch te registreren . Als dat pasje bovendien ge
bruikt wordt om de toegang tot verschillende be
drijfsafdelingen te regelen kan automatisch een ver
plaatsingspatroon van de werknemer binnen het be
drijf gemaakt worden . 

Arbeidsprestaties (ook kwalitatief) worden auto-

matisch geregistreerd bijvoorbeeld op kantoor als 
iemand aan een beeldscherm werkt , of aan een nume
riek bestuurde machine. 

De bedrijfspasjes worden gebruikt als credit 
cards voor de bedrijfskantine. Daarmee kan inzicht 
in de voedingsgewoontes van iemand verkregen wor
den. (Iemand die een dag ziek was kreeg te horen dat 
hij de dag ervoor pilsjes in het bedrijf had gedron
ken.) 

Bij de zogenaamde 'kwalitatieve personeelsplan
ning' wordt geprobeerd om werknemers èn arbeids
plaatsen zo op elkaar af te stemmen , dat het verschil 
tussen de kwaliteiten van een individuele werknemer 
en wat een bepaalde arbeidsplaats eist zo gering mo
gelijk is. Daarvoor worden van de werknemers niet 
alleen vakbekwaamheden maar ook resultaten van 
persoonlijkheidstests betrokken. Zo zouden introver
te mensen betertegen monotoon werk kunnen e. d. 

Personeelsinformatiesystemen bevatten gege
vens over de loopbaan van de werknemer . In principe 
kunnen deze gegevens met die van eerdere werkge
vers gekoppeld worden . 
Voor werknemers laat dit systeem zich kenmerken 
als : doorlopende controle , selectie naar niet te con
troleren criteria , verdere arbeidsintensivering, ver
sterking van de leiding van het bedrijf ten opzichte 
van de vakbeweging. In Nederland komt het proces 
van invoering van dit soort systemen op gang. In de 
vakbeweging is er nog nauwelijks discussie over . Al
leen de Dienstenbond FNV benadrukt een aantal 
voorwaarden . Duitsland kent al een grote verspreiding 
in grote ondernemingen. Dit heeft tot een aantal con
flicten geleid . Bij Daimler-Benz ontstond hierover in 
1979 een conflict waarbij negenduizend werknemers 
zich tegen invoering uitspraken. Bij Opel in Bochum 
(tweeëntwintigduizend werknemers) leidde het con
flict over invoering van het systeem P AISY tot een 
zekere beperking van de gegevens die opgeslagen mo
gen worden. In de vakbeweging lqpen de standpunten 
uiteen van volstrekte afwijzing (OTV, ambtenaren) , 
tot acceptatie onder de belimgrijke voorwaarde, datde 
vakbeweging ook toegang krijgt tot de gegevens (IG 
MetalI) . De discussie in de bedrijven is in Duitsland de 
laatste tijd verbonden met de bredere discussie in de 
maatschappi j over vormen van registratie en controle. 

Naar een ander technologiebeleid 
We zijn ons ervan bewust dat het formuleren van een 
alternatief technologiebeleid . geen gemakkelijke 
zaak is; toch wagen we een poging tot het schetsen 
van een aantal uitgangspunten. Ten eerste hebben we 
proberen duidelijk te maken dat sociale criteria of 
maatschappelijke relevantie wel degelijk uitgangs
punt moeten zijn voor een technologiebeleid . Echter, 
een dergelijke opvatting moet opboksen tegen het 
huidige economische, sociale en politieke klimaat. 
Bovendien moeten in een andere benaderingswijze 
ook de institutionele procedures worden aangegeven 
volgens welke een dergelijk beleid gestalte kan krij
gen . We zullen dat doen door van bestaande initiatie
ven en mogelijkheden uit te gaan. Ten tweede stellen 
we dat een geïsoleerd technologiebeleid ondenkbaar 
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is: daarvoor zijn de raakvlakken met industriepoli
tiek , werkgelegenheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, 
medezeggenschapsbeleid enz. te groot. Ten derde 
stellen we dat de invoering van nieuwe technieken 
moet worden aangegrepen voor het voeren van een 
politiek van kwalitatieve groei, gericht op het vervul
len van maatschappelijke behoeften. Ten vierde stel
len we dat een dergelijk beleid, om effectief te zijn, 
de ruimte voor lokale uitgangspunten, initiatieven in 
de relatie bedrijf-gemeente-regio dient te vergroten. 
Dit laatste willen we verduidelijken aan de hand van 
een model. In dit model worden de beslissingen aan
gegeven die bepalend zijn voor kwesties als kwanti
teit en kwaliteit van de werkgelegenheid en milieu . 
Het geeft een onderlinge samenhang aan van beslis
singsstappen , niet van een noodzakelijke volgorde 
daarvan. 

Produkt/Dienst 
t speelruimte 

Beslissing over aard 
en omvang 

. . + --------+--. speelruimte 
Beshssmg over 
produktietechniek 

~ --------+-- speelruimte 
Beslissing over 
arbeidsorganisatie 

+ --------+-- speelruimte 
Gevolgen/Criteria------' 
(aantal arbeidsplaatsen) (werkzekerheid) 

Dat een discussie over bijvoorbeeld de aard en om
van'g van produkten en diensten zich niet beperkt tot 
globaal overheidsbeleid, maar zich ook kan uitstrek
ken tot de vakbeweging, blijkt uit de zogenaamde 
werknemersplannen. Werknemers zien zich om ver
schillende redenen gedwongen om over de aard van 
produktie en dienstverlening na te denken. Ten eer
ste, willen zij het voortbestaan van hun met sluiting 
bedreigde bedrijf garanderen, dan dienen zij zich het 
hoofd te breken over nieuwe produktiemogelijkhe
den . Ten tweede noopt de invloed van de aard van de 
produktie op de kwaliteit van hun arbeid werknemers 
om na te denken over mogelijke alternatieven. Ten 
derde blijkt dat als dit denkproces eenmaal op gang is 
gebracht, dat men bij het onderzoeken van alterna
tieve produkties ook wil nadenken over het sociale 
nut van het te produceren goed. 
De relatie met overheidsbeleid blijkt bijvoorbeeld uit 
de langzaam op gang komende discussie over om
schakeling (conversie) van militaire naar civiele pro
duktie. Het Pax Christi-rapport Bewapening en werk
gelegenheid (1983) laat zien dat een bezuiniging van 
tien procent op de aanschaf van defensiematerieel 
een positief effect kan hebben op de werkgelegen
heid. Het rapport komt tot de opmerkelijke conclusie 
dat wanneer eenzelfde bedrag niet door de krijgs
macht aan wapens en ander materieel besteed zou 
worden, maar door de overheid volgens het huidige 
bestedingspatroon voor civiele doeleinden gebruikt 
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zou worden, daarmee bijna twee keer zoveel werkge
legenheid tot stand gebracht zou worden. Wanneer 
het vrijgekomen geld besteed zou worden aan onder
wijs, gezondheidszorg of de bouwnijverheid geldt 
zelfs dat het werkgelegenheidseffect meer dan twee 
keer zo groot wordt. 
Een ander terrein waarop ideeën over maatschappe
lijk nuttige produktie , technologie en (kwantiteit en 
kwaliteit van) de werkgelegenheid elkaar kunnen be
vruchten , is dat van het milieu en van de energiepro
duktie. Een geslaagd voorbeeld daarvan is het zoge
heten groene energiescenario van het Centrum voor 
Energiebesparing. 

Overheid en technologie 
De overheid kan in een groot aantal hoedanigheden 
een bijdrage leveren aan een andere technologie-ont
wikkeling. 
Als wetgever en beleidsuitvoerend orgaan zou de 
overheid bijvoorbeeld de normstellende wetgeving 
ten aanzien van veiligheid en gezondheid kunnen uit
breiden en verbeteren , waarbij te denken valt aan 
aanpassing van de huidige wetgeving met bepalingen 
over nieuwe technieken (zie ook de nota Naar vol
waardig werk in de industrie van de Industriebond
FNV) . De arbeidsinspectie en onderzoeks- en voor
lichtingsinstellingen op dit terrein zouden zich meer 
moeten richten op uitgangspunten en eisen die werk
nemers naar voren brengen. Er zou een fonds voor 
verbetering van de kwaliteit van de arbeid opgericht 
moeten worden waarop de arbeiders een beroep kun
nen doen. De overheid zou een plan moeten ontwik
kelen ter verbetering van de arbeidskwaliteit op basis 
van een inventarisatie van de problemen in alle secto
ren van de economie. Wat betreft medezeggen
schapswetgeving zou de overheid in plaats van naar 
Japan en Amerika (zoals Van der Doefvoorstelt) be
ter naar Zweden kunnen kijken . Een arbeidsomstan
dighedenwet van 1978 heeft daar de macht van lokale 
arbeidsomstandighedencomité's aanzienlijk uitge
breid, evenals die van de gezondheidsvertegenwoor
digers. Daarnaast verplicht een medezeggenschaps
wet van 1977 de ondernemers om alle belangrijke be
drijfsbeslissingen , inclusief organisatorische en tech
nologische veranderingen, eerst na overleg met de 
vakbonden te nemen . Deze medezeggenschapswet 
heeft in individuele ondernemingen geleid tot gede
tailleerde automatiseringsovereenkomsten. Voor de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen zou een verster
king van het initiatiefrecht van de ondernemingsraad 
en de effectuering van het welzijnsbegrip in de Wet 
arbeidsomstandigheden al stappen in de goede rich
ting betekenen. 
Als afnemer van nieuwe technologieën kan de over
heid sociale criteria formuleren , hetgeen er toe dient 
te leiden dat voor overheidsdiensten enz. op compu
ter gebaseerde kapitaalgoederen worden besteld die 
aan stringente ergonomische eisen voldoen (beeld
schermen bijvoorbeeld) , relatief weinig energie ge
bruiken, en een kwalificatieverhogend effect hebben. 
Dit aanschaffingsbeleid zou ook de verdere ontwik
keling van het innovatief vermogen dat blijkt uit 
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werknemersinitiatieven voor arbeidsplaatsenverbe
tering en uit kleinschalige, alternatieve (bijvoorbeeld 
coöperatieve) produktieorganisaties bevorderen. 
Als werkgever kan de overheid experimenteren met 
andere arbeidsvormen (werkstructurering/taakver
rijking) en arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld een 
automatiseringsstatuut of -overeenkomst zoals bij de 
PIT), die als voorbeelden moeten werken voor het 
gehele bedrijfsleven . 
Als financier zou de overheid ook sociale criteria 
kunnen hanteren bij het verlenen van subsidies. Zij 
kan een gedeelte van het geld dat besteed wordt aan 
eenzijdige ontwikkeling van nieuwe technologieën 
overhevelen naar studie van de sociale gevolgen er
van en van de mogelijkheden voor alternatieve vor
men van technologie en systeemontwerp. 

Tot slot 
Door een dergelijk overheidsbeleid te ontwikkelen 
kan steun worden gegeven aan een zich ontwikkelen
de vakbondspraktijk op het gebied van technologie. 
Een citaat uit de grondslag van de FNV: 'het is van het 
grootste belang dat werknemers in hun bedrijven of in
stellingen zeggenschap krijgen over de technologische 
ontwikkeling. Maar dat is niet voldoende, de samenle
ving als geheel moet meer invloed krijgen op de ont
wikkeling van wetenschap en techniek, waarbij de 
wenselijkheid van technologische vernieuwingen 
wordt afgewogen tegen de kosten die de maatschappij 
krijgt voorgeschoteld. Op basis hiervan moet de over
heid middelen en bevoegdheden krijgen om werkelijk 
te sturen' (FNV, maart 1981). 

Van der Doef beoogt met zijn nota de technologie
winterslaap in de PvdA te verstoren . Dat was inder
daad hard nodig. Opvallend is echter dat Van der 
Doef zich daarbij buiten een sociaal-democratische 
traditie inzake technologie begeeft. Hij laat de tech
nologische ontwikkeling in feite over aan het 'vrije 
spel der maatschappelijke krachten', zij het dat de 
overheid daarbij stimulerend moet optreden. Sociale 
en culturele aspecten van de nieuwe technologie wor
den zo buiten beschouwing gelaten, waardoor de 
PvdA toch weer naar haar winterslaap kan terugke
ren. 

SGGP-conferentie over deregulering 

Op 14 januari 1984 organiseert de Sectie Gemeente Gewest en 
Provincie van de WBS een conferentie over deregulering in het 
Jaarbeursgebouw in Utrecht van 10.30-15.30 uur. 
Het ochtendgedeelte begint met een korte inleiding van Bart 
van der Hart, loco-secretaris van Rijnmond. Daarna splitst de 
conferentie zich in drie werkgroepen: 
J. Bouwvoorschriften en ruimtelijke ordening. Het belang 
van de volkshuisvesting. 
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Herbert Wehner - profiel van een generatie 

Herbert Wehner, de man die tijdens de Hitler-dicta
tuur een van de bestuurders van de illegaal opereren
de communistische partij van Duitsland (KPD) was 
en na de oorlog een van de meest gezaghebbende lei
ders van de Duitse sociaal-democratie werd. is met 
pensioen gegaan. 'Ik pas niet meer in de rijen, naar mij 
luistert geen hond meer', gromde de zesenzeventig-ja
rige toen hij dit voorjaar de Bondsdag verliet, waar 
hij de laatste dertien jaar als woordvoerder en ' tucht
meester' van de grootste fractie de socialistisch-libe
rale coalitie onder de kanseliers Brandt en Schmidt 
door vaak roerige wateren tussen de parlementaire 
klippen had kunnen doorloodsen, tot de liberalen 
eind vorig jaar toch een partnerruil verkozen en met 
Koh/ in zee gingen. 
Wehner is de laatste Duitse politicus geweest , die al 
een rol heeft gespeeld in de republiek van Weimar en 
hij was een van de weinigen in de Bondsdag, die op 
een belangrijk verzetsverleden tegen het nationaal
socialisme kon bogen. Op het politieke toneel in 
Bonn is het doek voor een nieuw bedrijf opgehaald; 
degenen die er tegenwoordig het gebeuren bepalen, 
hebben al hun politieke ervaringen in de inmiddels 
vijfendertig jaar oude Bondsrepubliek opgedaan . 
Wehner behoort tot degenen die altijd hebben gepro
beerd de loop der dingen in Duitsland en door Duit
sers ten goede te keren, hij is ook de enige politicus 
van formaat in Europa die de kloof tussen communis
ten en sociaal-democraten op het diepste punt is ge
passeerd en kan alleen alom deze redenen worden 
beschouwd als een figuur in wiens levensloop alle fun
damentele problemen van de generatie Duitsers 
waartoe hij behoorde, zijn terug te vinden . 

Die graue Mappe 
Wehner werd in 1906 geboren, in het Oostduitse 
Dresden, in het gezin van een geschoolde arbeider 
die actief sociaal-democraat was; er heerste een voor 
die tijd niet overal vanzelfsprekende ontspannen re
latie tussen de sociaal-democratie en het geloof; de 
jonge Wehner was koorknaap in de Erlöserkirche en 
heeft altijd een wat eigenzinnige maar warme per
soonlijke band met het christendom gehouden. Hij 
volgde er middelbaar onderwijs en een handelsoplei
ding, maar verzeilde via de vakbeweging weldra in de 
journalistiek. 
Toen de Reichswehr in 1923 Saksen binnentrok om er 
een door de communisten uitgeroepen arbeidersop
stand neer te slaan, waarbij in de omgeving van Weh
ner tientallen doden vielen , en er een jaar later terro
ristische wraakacties van vrijkorpsen en nationaal-so
cialistische knokploegen tegen de arbeidersbeweging 

12 

plaatshadden , betekende dit het einde van de Socia
listische Arbeidersjeugd waartoe hij behoorde - er 
groeide ook in hem het verlangen van vele linkse jon
geren niet langer aambeeld te zijn met de duldzame 
SPD, maar hamer te worden met een revolutionaire 
KPD . Wehner werd actief in een anarchistisch getinte 
jeugdbeweging en in de Rode Hulp aan politieke ge
vangenen en sloot zich in 1927 uiteindelijk bij de 
KPD aan. 
In 1930 werd hij in de Landdag van Saksen gekozen; 
na een sterk, maar wat eigenzinnig optreden werd hij 
meteen weer uit de KPD-fractie teruggeroepen en in 
Berlijn als technisch secretaris van de partijtop onder 
Thälmann aangesteld; daar heeft hij Ulbricht leren 
kennen, die na de oorlog de sterke man in de DDR 
zou worden . Toen HitIer aan de macht kwam werd 
Wehner met de organisatie van de communistische il
legaliteit belast; hij speelde onder andere een sleutel
rol in Berlijn bij het op gang brengen van een interna
tionale protestcampagne tijdens het Rijksdagbrand
proces, waar de Bulgaarse communist Dimitrof de 
bewondering van heel de antifascistische wereld af
dwong voor de moed en het vernuft waarmee hij de 
nazi's het hoofd bood, en later , tijdens het onder 
auspiciën van de Volkerenbond in Saarland gehou
den referendum , waar hij de KPD-campagne tegen 
aansluiting bij Hitler-Duitsland leidde en de eerste 
gezamenlijke SPD-KPD-acties tegen het nazisme in 
Duitsland tot stand hielp brengen . De huidige DDR
chef Erich Honecker was als leider van de communis
tische jeugdbeweging in Saarland indertijd een van 
Wehners assistenten. 
Vanaf 1935, toen Wehner in het politieke bureau van 
de KPD werd opgenomen, vertoefde hij herhaalde
lijk in de emigratie , onder andere in Parijs , Praag en 
Moskou . Daar leerde Dimitrof hem nader kennen en 
moet deze het profetische oordeel over Wenner heb
ben geveld: 'een van onze beste mensen, maar hij blijft 
niet bij ons: hij denkt te veel'. 1 Vanaf 1937 werkte 
Wehner in Moskou in het apparaat van de Commu
nistische Internationale, waar hij, verblijvend in het 
befaamd en berucht geworden Kominternhotel Lux, 
kopstukken uit vele communistische partijen leert 
kennen , onder wie degenen die later in de door het 
Rode Leger in '44-'45 veroverde gebieden regerings
leiders werden . Hij maakt er de stalinistische zuive
ringen mee , waarvan ook een aantal Duitse commu
nisten het slachtoffer is geworden, mensen die vanuit 
hun toewijding aan communistische idealen de staats
terreur in Hitler-Duitsland hadden getrotseerd, maar 
eenmaal in Moskou, zich veilig wanend onder kame
raden , opeens als spionnen en partijvijanden alsnog 
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de dood in werden gedreven ; ook het afschuwelijke 
lot van hun vrouwen en kinderen ontging Wehner 
niet. 
Hijzelf heeft er het beruchte Lubjanka-hoofdkwar
tier van de door paranoia beheerste poLitieke politie 
van Stalin, slechts korte tijd van binnen leren kennen 
en het levend kunnen verlaten dank zij het optreden 
van Dimitrof, inmiddels een gezaghebbend Komin
tern-chef geworden , en Wilhelm Pieck, een uitzon
derlijke figuur in de toenmalige KPD-top omdat hij 
uit de oorspronkelijke Duitse arbeidersbeweging van 
voor de Eerste Wereldoorlog voortkwam (later het 
eerste staatshoofd van de DDR) ; beiden eisten een 
plaats op in de commissie van onderzoek die voor het 
geval Wehner werd ingesteld en hebben erger weten 
te voorkomen . 
Na zijn breuk met het communisme - ook Wehner 
zegt de term stalinisme als een aparte vorm daarvan 
weinig - heeft hij Notizen over zijn ervaringen in de 
KPD en de Komintern geschreven, sedert 1946 be
waard in een legendarisch geworden graue Mappe, 
die hij slechts enkelen ter inzage heeft gegeven vóór 
de volledige inhoud in 1982 in boekvorm werd gepu
bliceerd. 2 

Het is een van de weinige geschriften van ex-commu
nisten over hun politieke verleden dat niet werd ge
toonzet in een polemiek met wie aan de andere kant 
van de breuklijn zijn gebleven , maar voornamelijk 
feitelijk gehouden informaties en genuanceerde , po
litiek relevante portretten van oude kameraden be
vat. Hoewel tal van bijzonderheden omtrent het rei
len en zeilen van de Duitse communisten tijdens de 
republiek van Weirnar en het Hitler-bewind inmid
dels uit andere bronnen bekend zijn , blijven Wehners 
aantekeningen door hun directheid en persoonlijke 
observaties , en door de losse analyserende opmerkin
gen her en der , een bijzonder belangwekkend docu
ment. 
Er rijst het beeld uit op van een grote Duitse arbei
derspartij, waarin de meningsvorming op grond van 
eigen inzichten en ervaringen wordt verstikt door we
reldvreemde directieven van spookleidingen in het 
Komintern-apparaat in Moskou , bemand door fra
seurs en bureaucraten die nauwelijks kunnen hebben 
begrepen waarmee ze bezig waren . Mede daardoor 
ontwikkelde zich een interne partij cultuur waarin de 
gedachtenwisseling tussen bestuurders meer en meer 
verzandde in het verzamelen van achterbakse rappor
tjes en dossiers over elkaar. Een van deze politiek.e 
gruwelverhalen eindigt een jaar na de machtsgreep 
van Hitier: de Gestapo weet de hand te leggen op het 
partij-archief waarin de contra-revolutionaire zon
den van de partijfunctionarissen al vele jaren , zelfs 
tijdens de illegaliteit in nazi-Duitsland , werden bijge
houden ; het moet voor menig communist een bijdra
ge aan zijn persoonlijke horror en ondergang hebben 
betekend. 
Moskou was in die periode voor de meeste commu
nisten de hoofdstad van het enige vaderland dat de 
arbeiders waar ook ter wereld konden hebben en het 
hoofdkwartier van de Internationale 'die morgen zal 
heerschen op 'aard', waarmenzich naarvoegde , ook als 

men er geen diepere wijsheid dan in het eigen hoofd 
aanwezig achtte. In Moskou wilde men inHitler-Duits
land per se revolutionaire golven zien , de KPD-Ieiders 
misten de moed de nederlaag van hun politiek in de 
beginjaren dertig te erkennen. De illusiepolitiek en 
lichtzinnigheden waartoe een en ander leidde , gaven 
de nazi 's de ruimte verschrikkelijk huis te houden on
der de communistische kaders en de KPD, en ondanks 
de blijvende inzet en offerbereidheid van velen , werd 
ze als tegenkracht van betekenis uitgeschakeld . Daar 
komt het in die periode van de KPD-geschiedenis wel 
op neer. 
Hoe diep het verval onder de Duitse communistische 
apparatsjiks reikte, tonen de besluiten van de partij
leiding die zich onder andere in Frankrijk en Neder
land ophield , om tweederde van de gelden die in het 
Derde Rijk door illegaal werkende communisten met 
gevaar voor eigen leven werden bijeengebracht, aan 
de kameraden in het buitenland te laten overdragen , 
en het de in het daadwerkelijk verzet onder de nazi 's 
opererende functionarissen te laten doen met twee
honderdvijftig mark in de maand , terwijl de in het 
buitenland vertoevende leden van het politiek bureau 
vierhonderd tot vierhonderdvijftig mark per maand , 
uitgekeerd in de valuta van het betreffende land , uit 
de partijkas opstreken. 
Af en toe speelden Wehner en andere illegaal wer
kende communisten met de gedachte met de Duitse 
arbeidersbeweging opnieuw te beginnen en in elk ge
val tot een nieuwe communistische partij te komen . 
Men herkent in de overwegingen daarbij punten die 
dertig jaar later in de discussie over een eurocommu
nisme opnieuw een rol hebben gespeeld; onder de 
omstandigheden van de jaren dertig hebben ze hele
maal tot niets geleid . 

Das einfache Leben 
In de donkerste winter van de oorlog, die van '42- '43 , 
verliet Wehner de Sovjet-hoofdstad om zich opnieuw 
aan het illegale partijwerk in Duitsland te wijden ; on
derweg, in het neutrale Zweden , werd hij bij de voor
bereiding daarvan gearresteerd wegens verboden po
litieke activiteiten en tot één jaar tuchthuis veroor
deeld . In die tijd brak hij met het communisme. 
Waarom toen? is de vraag waarmee alle politieke te
genstanders hem altijd zijn blijven vervolgen. Waar
om toen , waarom niet later? wordt dan van commu
nistische zijde gesteld. Waarom toen , waarom niet 
eerder? hoont men rechts van de SPD. Op grond van 
een verkeerde beoordeling van de perspectieven van 
het communisme toen het keerpunt in de oorlog , de 
slag bij Stalingrad , nog niet was gepasseerd mis
schien? Aan verdachtmakingen geen gebrek - van 
verraad van in strijd staande kameraden tot camou
flage als agent van het Kremlin. De twijfel aan de be
trouwbaarheid van Wehners eigen uiteenzettingen 
op dit punt is na veertig jaar niet weg , maar wel gesle
ten tot op de dunst denkbare draad van het nooit hele
maal opgehelderd. 
Wie een beetje levenservaring heeft , weet dat de 
meeste mensen, hoe oprecht en zelfkritisch ook, niet 
in staat zijn welke diep ingrijpende persoonlijke be-
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slissingen ook ooit volledig te ontraadselen. Wie een 
beetje benul heeft van het leven van een illegaal wer
ker in nazi-Duitsland, van een politiek emigrant in 
Moskou, van een als spion veroordeelde gevangene 
in Zweden, van het bestaan zonder meer in de som
berste maanden van de oorlog in Europa, wie zich 
daar iets bij kan voorstellen, weet dat geen mens wa
terdichte bewijzen omtrent zijn doen en laten in die 
tijd kan leveren. Wie ze van Wehner, na zijn toetre
den tot de SPD, na tien, na twintig en ten slotte na 
veertig jaar actieve dienst in de voorste rijen van de 
Duitse sociaal-democratie, nog steeds verlangt, 
brengt daarmee slechts waterdichte bewijzen voor de 
eigen kwaadaardigheid aan het licht. 
Nergens heeft Wehner een volledige en overzichtelij
ke uiteenzetting gegeven over wat hem in de laatste 
jaren van zijn communist-zijn heeft bewogen, maar 
uit de vele verspreide publieke opmerkingen erover is 
wel het een en ander op te maken. Het besluit de be
weging, waarmee hij zo sterk verbonden was , te ver
laten kwam niet als gevolg van een blikseminslag van 
helder weten, maar werd voorafgegaan door vele ja
ren twijfel en in verband daarmee wel begonnen maar 
nooit voltooide studies over - het kan geen toeval 
zijn geweest - een uitwerking van de staatstheorie in 
het marxisme en het leninisme. 
Afgezien van het feit dat het enig alternatief voor het 
verlaten van het politieke front onder de omstandig
heden van toen de dood leek te zijn, bleef Wehner 
emotioneel verbonden met zijn partijgenoten-mede
strijders in hun zaak van leven of dood; buiten het 
machtsbereik van Hitier in 1935 schreef hij de namen 
op van vijfhonderd Duitse illegalen met wie hij te ma
ken had gehad die inmiddels allen waren gedood of 
tot levenslang leken veroordeeld . Hij wilde de partij 
niet verlaten op een wijze waarvan hij vreesde dat ze 
kon worden uitgelegd als een overlopen naar de 
vijand. 
Met betrekking tot de situatie in de Sovjet-Unie deed 
zich bij hem het bekende wishful thinking voor over 
democratisering in de toekomst - als de nazi's maar 
eenmaal verslagen waren; bovendien had hij geen ho
ge dunk van het politieke niveau , de doeleinden en 
methoden van de diverse teleurgestelden en misluk
kelingen in de strijd om de wacht in de partij die zich 
naderhand als principiële opposanten voordeden. Op 
weg naar Zweden moet hij hebben gespeeld met de 
gedachte zelf een nationaal-georiënteerde commu
nistische partij in Duitsland in het leven te gaan roe
pen - het is er niet van gekomen; het is ook niet aan
nemelijk dat het er ooit van zou kunnen zijn gekomen 
als Wehner niet was gearresteerd of niet met de KPD 
had gebroken. 
Veel wijst erop dat ook Wehner enige tijd in de com
munistische partij beklemd is gebleven door de ver
onderstelling dat wat hij ooit buiten de partij zou ver
richten toch geen invloed op de loop der geschiedenis 
zou kunnen hebben en zijn politieke inspanningen 
extra muros op zijn best zinloos zouden blijken te zijn 
- de deterministische component in het marxistische 
gedachtengoed die ook bij anderen in dergelijke si
tuaties heeft gewerkt. 
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Niet lang voor hij besloot niet meer te proberen in de 
rijen van de communistische kaders terug te keren, 
maakte Ernst Wiecherts roman Das einfache Leben 
indruk op Wehner; tijdens zijn gevangenschap in 
Zweden koos hij voor de eenvoud waarnaar het in de 
titel vervatte thema hem deed verlangen: de eenvoud 
van een leven 'waarin het eigen doen en laten niet meer 
in strijd is met wat men voor waar houdt', zoals hij dat 
zelf omschreef. Men zou het een gerust geweten kun
nen noemen, als deze term in de politiek niet te vaak 
was gebruikt om in eenvoudiger kwesties zakelijke 
overwegingen geen gewicht meer te geven en als com
munisten er niet vaak zo allergisch en schrikachtig op 
zouden reageren. 
In het Zweedse tuchthuis schreef Wehner zijn eerste 
Zelfbezinning en zelfkritiek3, vervat in een stijl die 
door pathetische afstandelijkheid wordt gedragen en 
bij emotioneel zeer beladen onderwerpen wel meer 
te hulp wordt geroepen: hij wil zich slechts in de der
de persoon enkelvoud laten kennen, als 'der Einsame 
in der Gefängniszelle' . Zonder de zware verantwoor
delijkheid uit het oog te verliezen van allen , ook in 
het buitenland , die Hitler hebben geholpen en de an
ti-nazi's in de steek lieten , stelde hij daarin bovenal 
aan de orde dat na de ineenstorting van het Derde 
Rijk voor alle Duitsers zelfkritiek de eerste en voor
naamste politieke opgave zou zijn . 
'De Duitser die het nazisme heeft bestreden, zonder dat 
de inspanning van hem en zijn vrienden het nagestreef
de resultaat beschoren was, zal zich zijn volk ter be
schikking stellen en het het beste kunnen dienen door 
zelf met zelfbezinning en zelfkritiek te beginnen. Want 
niemand kan met recht zeggen van zichzelf dat hij feil
loos is en altijd juist heeft gehandeld. Juist wanneer de
genen voorgaan die van zichzelf mogen zeggen dat zij 
in de donkerste jaren van de Duitse geschiedenis tegen 
de verdervers van hun volk hebben gevochten, zal een 
grondige uitwerking worden bereikt ... Indien gerouti
neerde politici menen dat het dwaas en ontoelaatbaar is 
door eigen zelfbezinning en zelfkritiek de tegenstander 
troeven in de hand te geven, dan houdt deze tegenwer
ping geen stand meer. Want de politiek die het Duitse 
volk na de catastrofe nodig heeft zal zich van de grond 
af moeten onderscheiden van degene die tot de cata
strofe heeft geleid. Alles dat aan het blootleggen van de 
oorzaken van de ontwikkeling naar de catastrofe 
dienstbaar kan zijn, is noodzakelijk, goed en nuttig. 
Daarentegen is alles dat de achtergronden, wortels en 
kiemen van de catastrofepolitiek zou kunnen verduis
teren schadelijk, slecht en te verafschuwen. ' 
Wehner eindigde zijn eerste politieke bespiegeling na 
het verlaten van de communistische rijen in de winter 
van '42-'43 met de regels van de dichter Ulrich van 
Hutten: 

Die Wahrheit muss herfür, 
zugut dem Vaterland, 
das ist mein Mut. 
Kein ander' Ursach ist noch Grund; 
drum hab'ich afgetan den Mund. 
Ich hab's gewagt! 
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Ondertussen had ' der Einsame in der Gefängniszelle' 
zich niet alleen afgevraagd wat er aan de toekomst 
van Duitsland zou moeten worden gedaan , maar ook : 
'Wie zal er dan wel naar jou verlangen, naar jou die al 
tien jaar lang in je eigen volk een vreemde was?' 
Er bleek alle reden voor scepsis op dat punt. In het 
door de Russen , Amerikanen, Britten en Fransen be
zette Duitsland was na de complete en onherstelbare 
nederlaag van het Derde Rijk een geestelijke leegte 
ontstaan , waarin de moed te erkennen dat men een 
afgrijselijk misdadig regime had gediend vrijwel ont
brak en zelfbeklag de gebruikelijke en zelfkritiek de 
uitzonderlijke reactie bleek te zijn. De koude oorlog 
tussen de Sovjet-Unie en de Westelijken in de voor
malige anti-Hitler-coalitie , die een jaar na de neder
laag van nazi-Duitsland ontbrandde, bood velen een 
voedingsbodem voor primitief anti-communisme dat 
weer verband bracht in de beelden van het nabije ver
leden en het heden , kwade gewetens hielp sussen en 
veel leek te kunnen rechtvaardigen jegens de actieve 
anti-nazi 's in eigen land, socialisten en communisten 
in het bijzonder. Bovendien maakten de christen
democraten onder Adenaueren andere rechtsgeoriën
teerde groeperingen in hun streven de Duitse sociaal
democratie politiek in de oude positie van vaderlands
lozegezellen buitenspel te houden , soms schaamteloos 
gebruik van de sentimenten die Goebbels' totalitaire 
anti bolsjewistische propaganda had gekweekt door 
communisme en sociaal-democratie als één pot nat 
voor te stellen. Wehner is meer dan wie ook doelwit 
van deze infame methoden geworden. 

De hoofdfouten 
In 1946 had Wehner z.ich in Hamburg gevestigd en op 
het kruispunt van wegen waarop hij zowel Duitsland 
als zichzelf zag voor de SPD gekozen . Zij was in zijn 
ogen de partij geworden 'die wat uit de ontwikkeling 
van de oude arbeidersbeweging na de ervaringen van 
twee wereldoorlogen en daarmee gepaard gaande dic
taturen het wezenlijke van wat de oude arbeidersbewe
ging voor ogen zweefde naar wat menselijk mogelijk is 
in de praktijk brengt'. Hij werd redacteur van het 
plaatselijk dagblad van de partij. 
De vrees voor een terugval in de fouten van het verle
den dreef hem opnieuw tot intense politieke activi
teit, ditmaal vooral onder de oude aanhang van SPD 
en KPD waar werd overwogen in te gaan op voorstel
len nog slechts één grote , nieuwe eenheidspartij van 
heel links op te richten. Wehner waarschuwde dat 
dergelijke dromerijen op hetzelfde soort fiasco 's en 
morele katers moesten uitlopen als eerdere experi
menten met linkse eenheid die van Duitse communis
ten waren uitgegaan en dat er een zelfstandige so
ciaal-democratische partij nodig was . Uiteindelijk 
hebben deze plannen slechts in de Sovjet-bezettings
zone, waar vele sociaal-democraten eerst fysiek wer
den uitgeschakeld , tot de oprichting van de Socialisti
sche Eenheidspartij van Duitsland geleid. 
In de beginjaren dertig had Wehner de illusies over 
de golfslagen van de revolutie in Duitsland die de 
schriftgeleerden in Moskou voorspelden gedeeld en 

met hen de sociaal-democratie beschouwd als een 
dijk die het kapitalisme daartegen in bescherming 
nam , een dijk waar men overheen en doorheen moest 
om de bodem voor de groei van het socialistische ge
was gereed te kunnen maken. De confrontatie met de 
Duitse communisten na de catastrofe van de Hitler
dictatuur dwong Wehner tot een politieke herwaar
dering van enkele cruciale momenten in de gesçhie
denis van de KPD, die hij in de loop van de tijd op 
enkele punten helder heeft samengevat. 
De rampzalige ontwikkeling van de socialistische be
weging in Duitsland na de afsplitsing van de commu
nisten in 1918 en de verbitterde onderlinge strijd in de 
republiek van Weimar wijt hij vooral aan het feit dat 
de Duitse (!) KPD-leiders vasthielden aan de theorie 
datook de democratische staat voor de arbeidersklasse 
pas aanvaardbaar was wanneer hij onder leiding van de 
door de communisten geleide arbeidersklasse was om
vergeworpen. De invloed van de Komintern is al in een 
vroeg stadium funest geweest, omdat het systematisch 
erin stampen dat alleen de Russische bolsjewiki het 
marxisme en het internationalisme trouw waren geble
ven elk saamhorigheidsgevoel met de arbeidersbewe
ging als geheel had verstoord. 
Op het zogenaamde Brusselse congres van de KPD in 
1935, (dat in feite in Moskou werd gehouden) hebben 
de Duitse communisten weliswaar erkend dat hun 
hoofdfout in de jaren voor Hitiers machtsgreep is ge
weest , dat zij niet alles ondergeschikt gemaakt heb
ben aan de strijd voor het behoud van de democrati
sche rechten , maar , aldus Wehner, 'zij hebben nooit 
onderzocht en uitgesproken waarom die fout werd ge
maakt - dan zouden ze moeten erkennen dat hun 
eigen leninistische opvattingen over de staat en de on
verzoenlijkheid van de klassentegenstellingen het be
letten. 
Bovendien zijn er buiten de propaganda in de richting 
van weifelende sociaal-democraten nooit politieke 
consequenties aan de nieuwe inzichten verbonden. 
De SED heeft de staatsopvattingen van Lenin en Sta
lin tot op de dag van vandaag aangehouden en toege
past; zij heeft in tal van officiële documenten vastge
legd dat in het huidige Duitsland twee staten vijandig 
tegenover elkaar staan - wat door Wehner wordt ge
hekeld als 'de gewilde toestand van permanente bur
geroorlog'.5 Hij verwijt de Duitse communisten voor
al dat zelfkritiek slechts een eis is die men aan tegen
standers stelt. 
Wehners principiële breuk met het communisme be
gon met het inzicht dat de middelen die werden ge
hanteerd het doel van het socialisme onbereikbaar 
maakten, zijn toetreden tot de sociaal-democratie 
met de aanvaarding van wat hij 'de levens wet van de 
democratie' noemde: de tegenstander niet te willen 
vernietigen maar politiek te verslaan en geestelijk te 
overwinnen , met behoud van de gelegenheid zich te 
veranderen . Hij bleef erop bedacht niet het ene dog
ma voor het andere te verwisselen; het ziet er zelfs 
naar uit , zoals een van zijn politieke vrienden het 
eens uitdrukte , dat het Wehners hoogste politieke 
doel is geworden 'de geschonden mens niet na alle 
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dwang waaraan hij toch al is onderworpen ook nog 
aan die van een volmaakte theorie ondergeschikt te la
ten maken'. 
Theoretische uiteenzettingen komt men bij Wehner 
amper tegen; socialisme is voor hem 'een telkens weer 
opnieuw te formuleren opgave'. Voor zover hi j er zich 
in kritische zin mee bezig houdt, richt hij zich tegen de 
traditionele staatsopvattingen in het marxisme van de 
oude sociaal-democratie, zonder zwakten en fouten 
gelijk te willen stellen met' de verwoestende misslagen 
van de communisten' op dit punt' die ook nog eens wor
den verheerlijkt door ze als etappes in een gekunstelde 
zogeheten revolutionaire loop van de historie te plaat
sen'. 
De oorspronkelijke revolutionaire ideologieën die 
zich in deze eeuw in Europa ontwikkelden zijn in 
Wehners visie uitgeputte gedachtengangen, die in de 
hedendaagse politieke praktijk nog slechts remmend 
kunnen werken. Hij zette zich in voor democratise
ring van staat en maatschappij, voor daadwerkelijke 
sociale gerechtigheid, voor het voorkomen dat het de 
nieuwe democratische samenleving, die in de Duitse 
Bondsrepubliek een kans krijgt, zal vergaan als die in 
de republiek van Weimar. 

De grote lijn 
In 1949 verzoekt Kurt Schuhmacher, die dan de eer
ste leider van de naoorlogse SPD is geworden, deze 
bekende oud-communist voor de SPD zitting te ne
men in de Bondsdag. 'Ze zullen me dagelijks van alle 
kanten levend proberen te villen', reageert Wehner. 
'Ja, dat zullen ze', antwoordtSchuhmacher. 'Maarook 
dat zul je uithouden'. 

Wehner heeft de SPD en de opbouw van een demo
cratische orde in Duitsland grote diensten kunnen be
wijzen . Zonder hem zou de verzoening van vele Duit
sers met de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog en 
de aanvaarding van de verantwoordelijkheid voor de 
opbouw van een goed functionerende parlementaire 
democratie ongetwijfeld nog heel wat moeilijker zijn 
verlopen. Geen van de leiders van de naoorlogse SPD 
heeft zoveel aantrekkingskracht gehad op de West
duitse arbeiders en won er zoveel vertrouwen als hij, 
geen van hen appelleerde zo vanzelfsprekend aan de 
tradities en herinneringen van de Duitse arbeidersbe
wegingn, zowel door zijn persoonlijke achtergronden 
als door zijn klassieke agressieve stijl van optreden, 
het meedogenloos ontmaskeren, de hellevaartsvi
sioenen. Tegelijkertijd was hij een uiterst plichtsge
trouw parlementariër, hartstochtelijk en zeer ge
vreesd tijdens interruptiedebatten, maar ook zeer be
trokken en zorgvuldig waar het individuele hulpver
lening aan slachtoffers van vervolgingen of bureau
cratie betrof. Door de vasthoudendheid waarop hij 
het vele taaie ongerief in de Duitse politiek te lijf ging 
- zelf suikerpatiënt, vele jaren zijn ernstig zieke 
vrouw verplegend - werd hij een toonbeeld van toe
wijding aan zijn nieuwe partij. 
Zijn politieke talenten bleken al snel: een scherp oog 
voor de samenhang van het binnenlandse en het in
ternationele gebeuren, een fijne neus voor verande-
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ringen in de politieke atmosfeer, het vermogen bon
dig te analyseren en koppig de grote lijnen in het oog 
te houden. Hij werd in de jaren vijftig woordvoerder 
voor essentiële zaken als de nieuwe internationale 
status van Duitsland, de hereniging met het door de 
Sovjet-Unie bezette oostelijk deel en de Europese sa
menwerking. 
Op het congres in Stuttgart in 1958 koos men hem tot 
vice-voorzitter van de partij; hij is dat vijfentwintig 
jaar gebleven; het was de periode waarin de Duitse 
sociaal-democratie enkele principiële wijzigingen in 
haar program en in haar opstelling in het politieke 
krachtenveld heeft gerealiseerd. Wehner heeft daar
in zo sterk de hand gehad dat hij met Adenauer wel 
als de belangrijke staatsman in de eerste drie decen
nia van de Bondsrepubliek wordt gezien . 
Wehners hoofddoel was in de Bondsrepubliek een 
gezond democratisch politiek klimaat te scheppen, 
waarin ' absolute vijandschappen tussen de partijen op 
grond van bovennatuurlijke politieke doeleinden' zich 
niet meer zouden voordoen en een sterke sociaal-de
mocratie de bepalende machtsfactor en daarmee de 
garantie voor het voortbestaan van een Duitse demo
cratie te laten worden, die de conservatieve krachten 
eindelijk als een gelijkgerechtigde politieke tegen
stander zouden moeten erkennen en regeringsverant
woordelijkheid laten dragen. 
Er stond hem daarbij een SPD voor ogen die zichzelf 
niet meer in traditioneel-marxistische zin beschouw
de als voltrekker van historische wetmatigheden 
maar als 'een volkspartij voor werkende mensen' die 
zich hoedde voor 'ideologische zelfbevrediging', voor 
de rol van ' alleen maar commentator' op wat anderen 
in de regering verrichtten. De SPD moest zich ten 
doel stellen 'politieke macht' te veroveren , 'opdat de 
staatsmacht niet meer kan worden misbruikt voor het 
behoud en de uitbreiding van de privileges van wie 
over de grote economische macht beschikken', voor 
het verwezenlijken van de 'sociale democratie '. In die 
zin bepleitte hij het nieuwe program dat de SPD op 
haar congres in Godesberg in 1959 aanvaardde. 

Oost-verdragen 
Duitsland was het belangrijkste gevechtsterrein tus
sen Oost en West in de beginjaren van de koude oor
log , wat tot de splitsing leidde , die een open wond in 
dit land is gebleven waarvan de pijn bij wisselend 
weer in de internationale politiek telkens oplaait. De 
opstelling tegenover dit fundamentele politieke feit 
was het voornaamste geschilpunt tussen de SPD on
der Schuhmacher en Ollenhaueren de christen-demo
craten onder Adenauer. 
Wehner, die van '49 tot '66 voorzitter is geweest van 
de Bondsdagcommissie voor zaken geheel Duitsland 
betreffend en van '66 tot '69 minister voor deze porte
feuille en die daarna de SPD-fractie leidde waar de 
socialistisch-liberale kabinetten op steunden die de 
normalisering van de betrekkingen met Oost-Europa 
de hoogste prioriteit gaven , heeft in al deze functies 
een gewichtige , vaak doorslaggevende rol gespeeld. 
Maar bij wat in deze kwesties op het spel stond waren 
zulke zware , niet-Duitse belangen in het geding en 
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werd het gebeuren zo zeer door anderen bepaald dat 
binnen het raam van dit profiel niet meer dan een en
kele aanduiding kan worden gegeven van saillante 
momenten waarbij Wehner betrokken was. 
Adenauers conceptie van de hereniging van Duits
land, voor zover aanwezig, ging uit van de veronder
stelling dat zij het resultaat van een politiek van 
kracht van het Westen tegenover de Sovjet-Unie zou 
moeten zijn; daartegenover stelde de SPD haar ver
zet tegen het vooropstellen van de integratie van de 
Bondsrepubliek in de militaire allianties voordat in on
derhandelingen met de Sovjet-Unie over de nieuwe 
status van Duitsland de mogelijkheden voor een her
eniging waren onderzocht. Het geschil spitste zich toe 
op de passieve westelijke reactie en het uitblijven van 
elk Westduits initiatief toen de Sovjet-Unie in paar 
befaamde nota van 10 maart 1952 hereniging van 
Duitsland aanbood in ruil voor militaire neutralise
ring; in zi j n terugblik op die periode ti jdens het Bonds
dagdebat over de eerste regeringsverklaring van het 
kabinet Brandt-Scheel noemde Wehner de weigering 
van Adenauer zelfs maar te peilen waartoe de Sovjet
Unie daadwerkeli j k bereid was, 'een kardinale politie
ke fout' en Adenauers veronderstelling dat Moskou als 
het eenmaal zo ver ging nog wel meer zou aanbieden 
'een van de zwaarwegendste denkfouten in de Duitse 
politiek die de laatste twintig jaar bekend zijn gewor
den .' 
In maart 1958 eindigde Wehner zijn uiteenzetting van 
het SPD-standpunt over de militaire status van de 
Bondsrepubliek en plannen tot atoom bewapening 
van de Bundeswehr met de woorden: 'Wij hebben de 
indruk dat de deur die toen (in 1952) werd dichtge
gooid nu nog met bandijzer en stalen balken wordt ge
barricadeerd en afgesloten. Het gaat om de vraag of 
het levensgevaarlijke experiment, het betrekken van 
het gedeelde Duitsland in de atoomwapen wedloop nog 
kan worden verhinderd of niet. '7 Het getuigt van een 
visie die weli waar door de feiten werd achterhaald, 
maar ook een die dit najaar menigeen die zich bij de 
kernwapenproblematiek in Europa betrokken weet , 
zowel binnen als buiten de SPD, stof tot nadenken 
geeft. 
De militaire krachtsontplooiing van de Sovjet-Unie 
tegen het einde van de jaren vijftig en de nieuwe Sov
jet-Amerikaanse betrekkingen die zich mede op 
grond daarvan ontwikkelden , lieten weinig illusies 
over de resultaten van de Adenauerkoers heel; de op
neming van de Bondsrepubliek in de westelijke mili
taire allianties had in Moskou aan elke bereidheid tot 
toenadering een einde gemaakt; Ulbricht c.s. zaten in 
Oost-Berlijn steviger in het zadel dan zij in het begin 
van de jaren vijftig hadden kunnen dromen. 
Op 30 juni 1960, na het mislukken van de topconfe
rentie van Chroeslsjow en Eisenhower in Parijs , hield 
Wehner in de Bondsdag een 'Plädoyer für eine ge
meinsame Politik ,'B die een doordacht historisch 
keerpunt blijkt te zijn geweest in de Duitse politiek, 
de inleiding voor de vorming van nieuwe coalities in 
Bonn en de eerste stap op de weg naar de Oost-ver
dragen van de Bondsrepubliek met de Sovjet-Unie en 
Polen. Toen in de loop van de jaren zestig onder an-

dere als gevolg van de dekolonisatie, de ontspanning 
tussen de USA en de USSR en de Sovjet-Chinese 
conflicten ruimte voor een eigen, op de belangen van 
de Bondsrepubliek afgestemde buitenlandse politiek 
leek te ontstaan, maar Adenauer c.s. vastgevroren 
bleven in een beleid van uitzichtloze bezweringen je
gens Oost-Europa, won Wehners permanente kritiek 
op hun immobilisme snel veld in Bonn. 
In 1966 werd het eerste grote taboe doorbroken: de 
christen-democraten aanvaardden de sociaal-demo
craten als regeringspartners; in het kabinet Kiesinger
Brandt werd Wehner minister voor zaken Geheel 
Duitsland betreffende. Drie jaar later werd een min
stens zo krachtig taboe doorbroken: de Bondsrepu
bliek kon ook zonder christen-democraten worden 
geregeerd ; aanvankelijk tegen Wehners zin in ont
stond de socialistisch-liberale coalitie . 
De speelruimte voor een eigen Duitse politiek bleek 
heel wat kleiner dan waarop men in Bonn had ge
hoopt. De Sovjet-regering liet informeel weten haar 
opstelling tegenover de Bondsrepubliek niet te kun
nen wijzigen zolang in Bonn de partij regeerde die 
twintig jaar doende was geweest van dat land een an
ti-communistische voorpost van Amerika te maken. 
Men had voor een koerswijziging argumenten nodig 
die het thuisfront konden overtuigen: een kleine coa
litie met een nieuwe door het verleden niet belaste fi
guur als Brandt aan het hoofd kwam wel als partner 
voor serieuze besprekingen in aanmerking. 9 Aan de 
andere kant was Kiesinger bezorgd voor te grote suc
cessen van Brandt, Wehner en Schmidt. 'Aan hun 
principiële oriëntering op het Westen kan niet worden 
getwijfeld. Maar hun probleem is dat zij een proces 
moeten blijven beheersen dat in geval van mislukking 
hun politiek overleven in gevaar brengt en bij succes 
een dynamiek kan krijgen, die onder bepaalde om
standigheden de interne politieke stabiliteit van Duits
land ontwricht,' rapporteerde hij president Nixon. 
Hij vreesde de traditionele hang in conservatieve 
kringen in Duitsland naar coöperatie met Oost-Euro
pa ten koste van de Duitse verbondenheid met het 
Westen. 10 Washington bleef er voor alles op uit greep 
te houden op de situatie en Bonn niet meer ruimte te 
laten dan er in de eigen politiek ten opzichte van de 
Sovjet-Unie vrij was. 
De Oost-verdragen kwamen uiteindelijk na alle di
plomatieke koud en heet water baden toch nog tijdig 
genoeg tot stand om de sociaal-democraten na de eer
ste termijn van het kanselierschap van Brandt de 
grootste verkiezingsoverwinning in haar geschiedenis 
te bezorgen: zesenveertig procent bracht zijn stem 
uit op de SPD . De coalitie met de liberalen werd 
voortgezet zonder de krachtige band van het gemeen
schappelijke belang bij het tot stand brengen van een 
wending in de buitenlandse politiek. 

Geduld 
De opnieuw tot de oppositierol veroordeelde chris
ten-democraten kozen voor de harde confrontatie om 
weer het regeerkasteel te kunnen binnengaan. Dat 
bleek niet alleen uit het naar voren komen van 
Strauss als kanselierkandidaat, maar ook uit de toon 
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die men tegen de SPD en in het bijzonder tegen de 
inmiddels zeventigjarige Wehner aansloeg. 
Meelopersgedoe tijdens de misdaden van het nazi
bewind werden als onschuldige JTlisstappen van in de 
grond van de zaak galante heren beschouwd , maar 
een man die zich als communist in het verzet tegen het 
nationaal-socialisme had geweerd kon in de Bonds
dag vanuit de CDU-CSU-rijen als 'Schweinhund' 
worden betiteld zonder dat er werd ingegrepen. Dat 
het hier niet om persoonlijke ontsporingen maar om 
een welbewust gekozen methode ging, blijkt uit het 
feit dat een man van het gezag als Stoltenberg, tegen
woordig minister van financiën in Bonn: Wehner als 
'communistische kaderfunctional is en doodgraver 
van de democratie bestempelde' en een zekere Marx 
uit de CDU-fractie in het officiële orgaan van zijn 
partij de ruimte kreeg te beweren dat Wehner, 'deze 
teugelloze man, zich in het kader van een hem zeer ver
trouwde activiteit klaarblijkelijk geheel op de strategie 
en tactiek van het internationale socialisme en commu
nisme heeft ingesteld en in geen enkel opzicht de belan
gen van de Duitse politiek vertegenwoordigt maar die 
van haar tegenstanders' (januari 1976, verspeid door 
de afdeling voorlichting van de CD U); wat de Bayern 
Kurier ervan maakte kan onze taal maar beter be
spaard blijven. 11 

Heinrich Böll kon de beheerste, door politieke over
wegingen bepaalde reacties van Wehner en de SPD 
amper verdragen en schreef: 'Weet u dan niet dat fair 
play tegenover deze lieden zelfmoord is? Weet u nog 
steeds niet dat zij alle middelen behalve de faire gebrui
ken? ' Wehner zelf, die een rationele, op praktische 
resultaten gerichte opstelling had gekozen , liet een 
keer laconiek weten: 'Zo is het nu eenmaal, men kan 
er zich niet bij neerleggen, maar men kan en moet het 
verdragen' . 
In het voorjaar van 1972 mislukte een ogenschijnlijk 
van succes verzekerde poging van de christen-demo
craten Brandt af te zetten en de SPD uit de regering te 
verdringen door hun fractieleider Barzel tot kanselier 
te benoemen ; bij de geheime stemming in de Bonds
dag bleek hij tot bijna ieders verbijstering twee stem
men tekort te zijn gekomen, wat alleen was te verkla
ren uit het feit dat enkele mensen in zijn eigen fractie 
tegen hem hadden gestemd. Zeven jaar later liet 
Wehner in een radio-interview weten dat hij daarin 
een sterke hand met smerige zaakjes had gehad . 'Een 
fractievoorzitter moet weten wat er aan de hand is en wat 
er gebeurt om te proberen een regering de grond onder 
de voeten weg te halen. De regering zelf moet dat alle
maal helemaal niet weten . .. Eén moet de onnozele hals 
zijn. En dat was ik altijd. Ik ken twee mensen die een 
en ander bewerkstelligd hebben. Een ervan ben ik. ' 12 

De SPD bleef nog tien jaar lang in de regering , de 
CDU in de oppositie . 
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Dergelijke uitlatingen zijn olie op het vuur van de ve
len in Bonn die vermoedden dat in elk gebaar dat men 
van Wehner te zien heeft gekregen, in elk woord dat 
hij heeft laten vallen, in elke demonstratie van stoï
cijnse kalmte of uitbarsting van soms bijbelse toorn , 
in elke meedogenloze interruptie - hij behaalde 
moeiteloos een eenzaam record officiële waarschu
wingen - ijskoud berekend politiek manoeuvreren 
school. Böll filosofeerde zelfs over het literaire raffi
nement van de kuch waarmee hij zijn zinnen wel eens 
onderbrak. Maar er zijn genoeg tekenen die er op 
wijzen dat deze man, met zijn zelfs onder in Duits
land puriteins aandoende vlijt en Pruisische discipli
ne , die bittere grofheden gemakkelijker afgingen dan 
spot, die zelden luchtig en nooit speels was , zich nooit 
helemaal heeft kunnen bevrijden van een soort 
kwetsbaarheid die zich verraadt in het feit dat een 
kwart van wat hij sprak en schreef uit onderbouwen
de citaten bestaat en hij zijn luisteraars jaar in jaar uit 
meestal aan het slot voor hun geduld met hem be
dankte. Zelf heeft hij op het verwijt dat hij niets dan 
uit kille berekening doet, gereageerd met een sarcas
tisch: 'Als ik dood ben zullen ze nog altijd zeggen: dat 
is allemaal tactiek van hem, hij heeft weer het juiste 
moment afgewacht. ' 

Noten 
1. Herbert Wehner: Zeugnis - herausgegeben von 

Gerhard Jahn, Kiepenheuer und Witseh , Köln 1982, 
pag. 360. 

2. id. Het boek bevat ook brieven aan Adenauer in de 
jaren vijftig en interviews in de jaren zestig en zeventig 
die op deze materie betrekking hebben . 

3. Herbert Wehner: Wandel und Bewährung, Ullstein , 
Frankfurt 1982, pag. 35 (eerste publikatie in 1968) . 

4. id. , pag . 302. 
5. Zeugnis, pag. 364. 
6. id. pag. XXIV. 
7. Wandel und Bewährung, pag. 168. 
8. id . pag. 232. 
9. Arnulf Baring: MachLWechse/, Deutsche Verlag An

stalt , Stuttgart 1982, pag. 243 . 
10. id . pag. 262. 
11. 'Auch mit den alten Genossen der KPD wollce er 

nicht das Risiko von Konzentrationslager oder Kriegs
dienst/ei/en , weder bei Hit/ernoch bei Sta/in. Eremigrier
te lieber und rellete seine Haut voreinem der Massengrä
ber seiner Generation in humanitären Strafvollzug seiner 
'zweiten Heimat' Schweden. So gekonnt über/ebte Her
bert Wehner - nur zur Erfüllung seiner Pflicht im soge
nannten ka/ten Krieg, wiea/s Oberentspanner fürdie Ost
vercräge, um von den a/ten Freunden in der KPdSU wie 
SED in Gnadewiederaufgenommenzu werden' (Bayern 
Kurier 14 juni 1975). 

12 . Machtwechse/, pag. 422. 
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Golven van atoompacifisme 

Eind jaren zeventig kwam een golf van protest tegen 
de kernwapens opzetten die intussen vele honderd
duizenden per keer de straat op brengt. Eind jaren 
vijftig spoelde er ook zo'n beweging door Europa , al 
manifesteerde die zich, zeker in Nederland, op veel 
kleiner schaal. Dit laatste zelfs als we rekening hou
den met het gegeven dat er toen weinig geld onder de 
mensen was om voor een betoging in de oude RAl het 
land door te reizen. Twee van die episoden leveren 
natuurlijk niet genoeg vergelijkingsmateriaal op om 
wat voor regelmaat dan ook aan het licht te brengen . 
Toch is het de moeite waard parallellen te trekken , op 
zoek naar althans een hypothese voor de verklaring 
van de golfslag in het atoompacifisme. 
Ditmaal was Nederland er vroeg bij . Daaraan hebben 
we uit de pen van Walter Laqueur de term Hollanditis 
overgehouden . Dit wil overigens niet zeggen dat pro
testen van politici tegen plaatsing in Europa van neu
tronenwapens en op Rusland gerichte raketten hier 
eerder en feller klon ken dan met name in de Bondsre
publiek. Bahr en Wehner gaven al heel gauw lucht 
aan hun afgrijzen . Het verschil was alleen dat , vooral 
bij het dubbelbesluit , Schmidt de wind er onder had 
omdat een oppositie van rechts op de loer lag, terwijl 
hier het CDA slagen om de arm hield, terwijl de 
VVD zich niet uit de markt wilde prijzen door daar 
een breekpunt van te maken. 
In 1957 was Nederland nog minder een koploper , ook 
al behaalde de PSP weldra flinke verkiezingssucces
sen , vooral in de provincie Noord-Holland . De start 
was toen al gegeven in West-Duitsland, waarde muur 
nog niet bestond en dus nog veel hoop leefde op here
nigingskansen , die door een wederzijds plaatsen van 
atoomwapens in Midden-Europa zouden worden be
dorven. En voorts in Groot-Brittannië, waar de La
bourparty verscheurd raakte over de vraag of het land 
zijn eigen waterstofbom moest maken . 
Tot zover al enkele verschillen tussen toen en nu , 
maar er is ook gelijkenis . In beide gevallen was een 
episode van ontspanning vooraf gegaan . In 1956 ver
dedigde minister Luns tegenover een sceptische frac
tieleider Burger het uitwisselen van vlootbezoeken 
met de Sovjet-Unie , waarbij een Russisch marine
koor uitbundig onthaal vond in onze grote havenste
den. In 1979 het Salt-U akkoord en een omhelzing in 
Wenen tussen de beide leiders van de supermachten . 
In 1956 werd de stemming verstoord door het neer
maaien van de Hongaarse opstand. In 1979 was de 
beurt aan het formeel ongebonden Afghanistan. In 
1957 kwam Washington met het idee middellange af
standsraketten in West-Europa te plaatsen , wat de 
weg vrij maakte voor een plan-Dulles tot een verbod 
op intercontinentale raketten: de regionale kern oor-

log drong door in de draaiboeken voor een Europees 
strijdtoneel. Vanaf 1979 gebeurde dit zelfde via aller
lei zinnetjes uit scenario's voor de 'protracted, pro
longed theater nuclear war' in ons werelddeel , en 
daarnaast een getalsmatig zeer ruime uitleg aan het 
door Schmidt tevoren gesignaleerde gat in de escala
tieladder tussen slagveldwapens en het meest impo
nerende afschrikkingspotentieel. Wat dit laatste be
treft dringt zich de vergelijking op tussen de NAVO 
in december 1979 en de politieagent die in zijn pro
cesverbaal van mishandeling schreef: 'Het slachtoffer 
had een gat in zijn hoofd ter grootte van een rijksdaal
der, zegge twee gulden en vijftig cents.' Ook in dit ge
val werd semantisch ontoelaatbaar met woorden om
gesprongen, door een politieke leemte in de nucleaire 
signaalmiddelen uit te meten tot vijfhonderd en 
tweeënzeventig kernkoppen, meer dus dan het SS-20 
programma toentertijd telde. 
De vraag is nu of er in de discussie eind jaren vijftig 
aanknopingspunten zijn te vinden voor de veronder
stelling dat toentertijd angst voor wat Chroesjtsjov 
zijn definitieve voorsprong in raketten noemde, voor 
de onbehouwenheid die uit het optreden in Boeda
pest sprak en voor Amerikaanse pogingen West
Europa als lanceerplatform bij uitstek te bestemmen 
de doorslag hebben gegeven. Van onderwerpingsge
drag in het zicht van Hongarije en Russische dreig
middelen ging uiteraard niemand openlijk getuigen, 
al speelde een en ander duidelijk een rol. Makkelij
ker zou het toen zijn geweest lucht te geven aan ver
ontrusting over de eenzijdige onkwetsbaarheid van 
de Verenigde Staten , maar vrees voor een westelijk 
denken in termen van de regionale kernoorlog in 
Europa komt als factor niet uit het materiaal naar vo
ren. Tot die vrees was ook toen overigens wel reden, 
ofschoon de wapens destijds een nog minder te be
grenzen uitwerking hadden dan nu. 
Als gezegd zijn Groot-Brittannië en West-Duitsland 
wellicht niet de beste vergelijkingsobjecten, omdat 
daar eind jaren vijftig het nationale kernwapen , res
pectievelijk de nationale hereniging centraal stonden 
in het publieke debat. Een andere vertroebelende 
factor geldt evenwel ook voor Nederland, namelijk 
dat velen zich in die jaren bovenal zorgen maakten 
over de gevolgen van bovengrondse atoomproeven , 
waartegenover sommige pleitbezorgers van het offi
ciële beleid de berichten over het effect daarvan op de 
gezondheid glashard als subversieve propaganda af
deden . 
Er is dus in de argumentatie sindsdien wel het een en 
ander gewijzigd , maar allerlei hoofdelementen uit 
het debat dat vooral woedde bij christelijk links ver
tonen toch meer overeenkomst met wat we de afgelo-
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pen jaren hebben aangehoord dan menigeen wellicht 
vermoedt. 
De navolgende weergave is in hoofdzaak gebaseerd 
op de periodieken Wending en In de Waagschaal, die 
als discussieplatform voor progressieve protestanten 
fungeerden, aangevuld voor wat betreft de katho
lieke component met Ter Elfder Ure. Wat meteen op
valt is dat de vele tientallen argumenten die werden 
uitgewisseld ofwel van eigen bodem stamden, ofwel 
aan Duitse bronnen waren ontleend. Van Angelsak
sische invloeden is weinig te merken. Zo blijkt voor 
het Britse v,?ekblad New Statesman and Nation, dat 
in vrijwel elke aflevering van leer trok tegen nucleaire 
wapens, nauwelijks belangstelling te hebben bestaan. 

Kerk tussen Oost en West 
Al eind jaren veertig meldt zich in links-protestantse 
kring, vooral bij figuren die men voor de oorlog in de 
SDAP en de pacifistische CDU aantreft, een stro
ming die zich sterk tegen Amerika afzet. Van Rand
wijk en Winkier dragen hier in Vrij Nederland het 
hunne toe bij, maar hun grieven worden door theolo
gen verder uitgewerkt waarbij dezen zich in toene
mende mate kunnen beroepen op uitspraken van de 
Zwitserse voorman Karl Barth. Om diens ideeën kan 
men niet langer heen na zijn brochure van eind 1949, 
waarin hij de kerk op het hart bindt zich buiten de 
Oost-West tegenstelling te houden omdat die haar 
niet aangaat. Soms beschrijft hij het kapitalisme zelfs 
als een groter gevaar voor Europa dan het communis
me. En wel omdat dit laatste, ofschoon even menson
waardig als het kapitalisme, althans nog een construc
tief uitgangspunt kent, terwijl juist het kapitalisme 
zelf door zijn op gemak en genotzucht speculerende 
verschijningsvorm een groter verleidingskracht uit
oefent dan het strenge communisme. Naast dit puri
teinse argument leeft er in brede kring angst voor 
Amerika als een beeld van het eigen culturele voor
land. Deze reden voor afkeer is zo oud als de Ameri
kaanse technische opmars en komt al voor bij Baude
laire, hoewel deze destijds waarschuwde tegen vin
dingen die weldra zelfs in Europa al weer primitief 
zouden worden. Ten slotte is rond 1950 een wijd ver
breide vrees merkbaar dat de Verenigde Staten hun 
economische en militaire hulp zullen aanwenden als 
middel om de sociaal-democratie buiten de machts
centra te houden. Die vrees laat zich maar al te goed 
begrijpen, want de ruimte in de NAVO voor een La
bour-regering moest toen nog blijken en het stond 
naar buiten toe niet vast dat Washington anders zou 
reageren op socialistische experimenten in ons we
relddeel dan in Latijns Amerika. 
Ten aanzien van de Sovjet-Unie groeide in de jaren 
vijftig een zwaar schuldbesef, ten dele klakkeloos 
overgenomen van Duitsers die daar merendeels 
uiteraard duidelijker reden toe hadden. Toch klonk 
ook zelfverwijt aan het Westen als geheel , niet alleen 
omdat dit te weinig christelijk in zijn dagelijkse wan
del zou zijn, maar ook concreter omdat het zich ideo
logisch afgaf met Duitsers die Hitier van harte waren 
gaan steunen zodra deze zich tegen Rusland keerde, 
voorts omdat het communisme te zien zou zijn als een 
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reactie op westelijk beleid en ook omdat dit zelfde 
Westen de Sovjet-Unie een invloedssfeer in Oost
Europa had gegund en haar maar al te graag de Oost
duitsers had uitgeleverd . Hierbij viel herhaaldelijk 
de verdenking dat vrijwel ieder die zich op Rome 
oriënteerde de protestanten aan gene zijde van de El
be bij de Europese eenwording liever kwijt was dan 
rijk. 
Dit laatste werd overigens weersproken door katho
lieke stemmen uit die tijd die de scheiding met Oost
Duitsland als een verlies voor de ganse christenheid 
opvatten. Niettemin krijgt men de indruk dat velen 
zich alleen al uit vrees in het paapse kamp terecht te 
komen wensten te onttrekken aan een anti-commu
nistische tweedeling , waarbij zij zelf zich echter bloot 
stelden aan het verwijt van zwart-wit denken jegens 
Rome. Kennelijk speelde meer in het algemeen de 
bezorgdheid een rol dat de kerk, die zich in sociale en 
koloniale kwesties vaak in de achterhoede had be
vonden , opnieuw te laat zou komen bij een bezinning 
op het veiligheidsbeleid. 
De these van Barth dat de kerk geen voorkeur moet 
uitspreken tussen Oost en West lokte al spoedig de 
tegenwerping uit dat heus niet alle katten grauw zijn 
en dat, zo hier al geen noodzaak tot keuze voor de 
kerk lag, het individuele kerklid als burger zich van 
die plicht toch niet mocht vrijpleiten , hetgeen weer 
de reactie opriep dat men toch geen cheiding kan 
aanbrengen tussen 's zondags in de kerk en door de 
week daarbuiten . Intussen onthield Barth zich niet 
van een voorkeur , waar hij stelde dat anti-communis
me toch altijd nog een graad erger is dan communi -
me. Tegen deze in sommige opzichten misschien wat 
archaïsche achtergrond ontspint zich dan in de loop 
van de jaren vijftig een debat over neutralisme en 
kernbewapening dat af en toe verra send modern 
aandoet. 

Neutralisme en kernbewapening 
Het politieke betoog contra het heersende denken 
omvat de volgende elementen . Stabiliteit kan nooit 
berusten op volstrekt wantrouwen. Er zijn tekenen 
dat de Sovjet-Unie, onder meer omdat ze , vanuit de 
ideologie van een heilstaat, gevoelig is voor de we
reldopinie , wel genegen zou zijn de rest van Oost
Europa te verlaten ware het niet dat het Westen daar 
met eenzijdig voordeel misbruik van zou maken. Een 
vreedzaam naast elkaar bestaan van Oost en West 
zou het mogelijk maken een neutrale gordel er tus
senin te scheppen en de veiligheid daar van weerskan
ten te garanderen . Het verweer hiertegen luidt echter 
dat het communisme , zolang het nog in zichzelf ge
looft , voor eigen besef Oost-Europa nimmer spon
taan kan ontruimen. Bovendien ligt in Duitsland het 
nationalisme steeds op de loer en men mag het lot yan 
Europa niet opnieuw via een wankele gewichtsverde
ling in Duitse handen leggen. Een vacuüm in het mid
den van ons werelddeel is onverenigbaar met stabili
teit , waar nog bij komt dat de Amerikaanse publieke 
opinie zich van West-Europa zal afwenden, indien dit 
een Westduitse bijdrage aan de gemeenschappelijke 
verdediging versmaadt. De Sovjet-Unie zal nimmer 
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uit overtuiging, doch hooguit uit noodzaak of vrees 
kiezen voor coëxistentie. Want zij heeft met het Wes
ten geen enkele norm gemeen , op zijn best een tijde
lijk belang. Verder zouden bij waarborging van de 
neutraliteit in Midden-Europa de militaire verplich
tingen nog aanzienlijk verder reiken dan krachtens 
het Atlantisch pact al het geval was: dan zou immers 
ook gewapend optreden moeten volgen op schendin
gen van de integriteit van de Duitse oostgrens of van 
Polen. 
Wat meer in het bijzonder de kernwapens in deze si
tuatie betreft , een blik in de discussie daarover leert 
dat nagenoeg alle door vredesonderzoekers in de ja
ren zeventig opgestapelde argumenten tegen de nu
cleaire afschrikking al veel eerder bij leken voorkwa
men, behalve - en hier kom ik terug op mijn boven
vermelde hypothese die niet werd bewaarheid - de 
bezwaren tegen een denken in termen van een kern
oorlog op beperkte schaal naar wapensoort en regio. 
Veeleer werd begrenzing van een mogelijk atoom
conflict juist door velen uit beide kampen in het debat 
gezien als een eventuele uitweg uit het ethische vraag
stuk. Bepaalde pretenties van de 'flexible response' 
vielen dus bij deze kringen in tamelijk vruchtbare 
aarde. Immers de eventuele escalatie naar het inter
continentale niveau gold voor hen , ook vanuit Euro
pees standpunt , merkwaardigerwijs als het grootste 
gevaar. De enige bij wie ,iets van verontrusting over 
een zogenoemde beperking van de kernoorlog door
klinkt is A . J. Rasker, die een pamflet van de ARP 
hoont , omdat daarin wordt gezegd dat het erop aan
komt de eerste nucleaire oorlogsfase door te komen , 
en die - interessant genoeg - een kritische kantteke
ning plaatst bij raketten die slechts tot in Polen rei
ken . Daarom interessant , omdat in de actuele context 
sommigen juist om die reden een aantal Pershing-II 's 
of nieuwe kruisraketten verkiezen boven de huidige 
Pershing-I waarvan immers hetzelfde kan worden ge
zegd . 
De volgende atoom pacifistische argumenten komt 
men tegen . Bewapening verhoogt in het algemeen de 
oorlogskansen en dit geldt zeker voor de kernbewa
pening. Een politiek van kracht brengt , zo is inmid
dels wel gebleken , niets op dat tendeert naar Russi
sche toegeeflijkheid. Nucleaire krijgsmiddelen zijn in 
strijd met ethiek en recht. Bovendien zijn degenen 
die deze wapens nog voorstaan , niet in staat een grens 
aan te geven waar het ook hun te bar zou worden. 
Verdelgen en verdelgd worden is immers al het ken
merk van elke nucleaire dreiging. Bovendien is er 
geen zicht op stabilisatie van een machtsevenwicht , 
enkel maar een wedloop waarin de militaire techniek 
de politiek bepaalt in plaats van andersom. De hele 
grondslag van de afschrikkingsleer deugt trouwens 
niet , omdat vergelding altijd irrationeel is , namelijk 
in de gedaante van een zelfgekozen escalatie onge
loofwaardig en in de vorm van een antwoord op een 
massale kernaanval zinloos . Vertrouwen in rationeel 
handelen is overigens toch al misplaatst , en niet al
leen bij zieke geesten. Voorts zal het onderscheid tus
sen afschrikking enerzijds en ultimatums als dwang
middel anderzijds in de praktijk wegvallen . Kleine 

terreinwinst is immers met middelen voor de massa
vernietiging niet meteen te stuiten en dan komt het op 
straffe van inzet van atoomwapens sommeren ver
overd terrein alsnog prijs te geven, niet neer op af
schrikking maar op afpersing. En naargelang steeds 
sterker de wapens tegen wapens worden gericht komt 
een premie te staan op haastig gebruik , met als enig 
alternatief capitulatie. De kernbewapening is bij dit 
alles nog des te immoreler omdat zij wordt aangepre
zen als opvulling van een gat in de eigen conventione
le sterkte: een achterstand die het Westen enkel heeft 
te wijten aan zijn voorkeur voor een aangenamer be
steding van financiële middelen. Ten slotte nog heeft 
de keuze voor het atoomwapen als bezwaar dat dit 
slechte voorbeeld tot navolging strekt in de rest van 
de wereld. 

Anders dan ten aanzien van de politieke aspecten van 
de Europese veiligheid zijn op punten van wapenbe
heersing de redeneringen van tegenstanders van het 
atoompacifisme niet altijd zo ver doordacht, zoals 
blijkt uit wat volgt en vooral uit wat daarin aan pogin
gen tot weerlegging ontbreekt. Uitgangspunten bij 
hen zijn beurtelings dat ethiek op wapengebied zon
der de politieke context in het luchtledig blijft han
gen , dat Nederland een matigende invloed kan uit
oefenen in het bondgenootschap, dat wederzijdse in
spectie het vertrouwen zal vergroten, dat de kernwa
pens en de daaraan ten grondslag liggende kennis hoe 
dan ook niet meer kunnen worden weggedacht en dat 
de angstpsychose in een conventionele wapenwed
loop veel groter zal zijn dan nu , zulks bijvoorbeeld na 
ontvangst van intimiderende Russische boodschap
pen . Enerzijds erkent men steeds duidelijker dat de 
nieuwste niet-atomaire middelen gevoegd bij de 
kwetsbare aard van de Europese samenlevingen het 
woord 'conventioneel' nauwelijks nog rechtvaardi
gen . Anderzijds spreekt men over tactische kernwa
pens als over een steun voor het moreel van de troep en 
als middelen die zich nog laten inpassen in een leer van 
de rechtvaardige oorlog. Sommigen hopen zelfs op 
succes voor het bovengenoemde streven van Dulles de 
strategische kernwapens uit te bannen en nog slechts 
met tactische kernwapens de Europese veiligheid te 
beschermen. Het schild is deterrent geworden, zo 
klinkt het zonder een spoor van ontsteltenis. Welis
waar hebben enkelen wellicht verwacht dat op die ma
nier de strijd zich tot Duitsland zou kunnen beperken. 
Niettemin leefden deze gedachten ook onder Duitse 
deskundigen in de Wereldraad van Kerken en werd in 
een katholiek opstel over beperking van de atoomoor
log uitsluitend geput uit de bron van de Duitse moraal
theologen. Hierop reageerde een hervormde predi
kant met het verwijt dat Rome de oorlog nog steeds, 
ondanks de intrede van het atoomwapen, probeerde te 
zien als een spelelement der cultuur. Overigens waren 
er voorstanders van wettiging van de beperkte kern
oorlog die tegelijk de leus hanteerden dat wie dit 
zwaard opneemt erdoor zal vergaan , hetgeen nu juist 
voor de leiders in de verre hoofdsteden , die opdracht 
geven tot het opnemen van het regionale zwaard om de 
strijd op dat niveau te beslechten , niet zou gelden. 
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Atoompacifisme toen en nu 
We kunnen ons afvragen onder welke invloeden de 
golf van atoompacifisme van die jaren is weggeëbd. 
Een wetenschappelijke verklaring is te gewaagd. Al
leen al het grote aantal factoren dat zich laat beden
ken houdt een waarschuwing in , zich van lichtvaardi
ge conclusies te onthouden. Te denken valt echter 
aan: de komst van de charismatische Kennedy, het 
feit dat het Kremlin zijn hand overspeelde in Berlijn 
en Cuba, het op gang komen van wapenbeheersings
overleg waarvan men toen nog van alles kon ver
wachten, de bouw van de Berlijnse muur die voorlo
pig een domper zette op verwachtingen van Duitse 
hereniging , het feit dat Labour en SPD inzagen dat ze 
met neutralistische programs geen kans maakten op 
een electorale overwinning, gewenning door het feit 
dat onheilsvoorspellingen over oorlogskansen niet 
vlot bleken uit te komen, introductie van de strategie 
van de f1exible response die de massavernietiging 
naar de achtergrond leek te schuiven, de omstandig
heid dat ook Frankrijk doelbewust de nucleaire kant 
opging, de beëindiging van bovengrondse kernproe
ven, het besef dat Chroesjtsjov's nucleaire snoeven 
over een Russische superioriteit op bluf had berust. 
Speculaties dat ook de huidige golf van atoompacifis
me weer op dezelfde manier zou kunnen wegebben 
hoort men wel met de volgende argumenten bestrij
den . De televisie laat de gemoederen niet weer tot 
rust komen , de protesterende massa's zijn te groot, 
de minderheden te gepassioneerd, het besef van Rus
sische dreiging te weining acuut, de belangentegen
stelling in de strategie vanwege de wapen techniek en 
de geografie steeds moeilijker te verhullen. Een 
prognose zal de lezer hier dan ook niet vinden, wel 
kan ik mij een hoofdbewoner van het Witte Huis 
voorstellen die de aandacht van Europa in een posi
tiever richting zou ombuigen. De vraag is alleen of de 
Amerikanen naar zo iemand op zoek zijn. Daar ziet 
het nog niet naar uit. Niettemin blijft ook dan het gro
te vraagstuk over van de strategische belangentegen
stelling, zoal niet in nieuwe wapen keuzen dan toch in 
de openbare toelichting daarop. Hieromtrent laten 
zich drie mogelijkheden onderscheiden. 
Ofwel immoraliteit blijft voor zeer velen hoe dan ook 
inherent aan het kernwapen en elk daarop berustend 
veiligheidsdenken, terwijl op anderen daarentegen 
de macht van de Verenigde Staten toch beslissende 
aantrekkingskracht blijft uitoefenen . In dat geval 
biedt een voorkeur voor de Britse en Franse kern
machten boven het Amerikaanse nucleaire arsenaal 
aan niemand soelaas. Immers Westeuropeanen heb
ben geen zuiverder inborst en raketten dan de Ameri
kanen , maar hun macht is wel geringer. 
Ofwel het is het streven naar een optie van beperkte 
oorlogvoering dat de bewoners van het potentiële 
strijdtoneel met een half miljoen tegelijk in protest de 
straat op drijft. Maar ook dan dient de oplossing niet 
te worden gezocht bij Frankrijk en Groot-Brittannië . 
Want die landen vallen dan hetzij zelf binnen het zo
geheten nucleaire theater , zodat hun garanties aan 
niet-nucleaire bondgenoten nooit geloofwaardiger 
kunnen worden dan de Amerikaanse nu , hetzij daar-
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buiten , maar dan verplaatst zich het perspectief van 
de geografisch beperkte krachtmeting aan westelijke 
kant nog exclusiever naar de Bondsrepubliek en de 
Benelux. Dit zou voor een nog grotere splijtzwam in 
een op lotsverbondenheid aangewezen Europa zor
gen dan die thans in het Noordatlantisch bondgenoot
schap woekert. Immers indien de wapentechniek 
geografische verschillen steeds sterker accentueert, 
houdt die ontwikkeling geen halt op het Europese 
continent: wie meent het atoompacifisme wind uit de 
zeilen te nemen met een aanzet tot een Europese stra
tegie, komt dus bedrogen uit. Maar bovendien zal het 
besef van geringere militaire macht en grotere econo
mische afhankelijkheid bij alle Westeuropese besluit
vormers hun interne belangentegenstellingen veel 
feller belichten dan nu in de NAVO. 
Ofwel de mensen zouden zich opnieuw kunnen laten 
paaien door het vooruitzicht van een beperkt voerba
re kernoorlog als ethische en politieke uitweg. De te
kenen dat dit wederom zou lukken zijn gelukkig tot 
dusver schaars. Althans in de Bondsrepubliek en Ne
derland. Weliswaar schrijven de Nederlandse bis
schoppen in hun brief van dit jaar dat slechts die risi
co's van kernwapeninzet onaanvaardbaar zijn die de 
verwoesting van hele steden en van grote gebieden 
met hun inwoners meebrengen , wat trouwens voor
alsnog, met de nu beschikbare nucleaire middelen , 
ook in een regionaal uit te vechten conflict het geval 
zou zijn. Maar daarnaast heet in hetzelfde stuk het ri
sico groot dat ieder gebruik van kernwapens , hoe be
perkt ook bedoeld , zal escaleren tot een complete 
kernoorlog. Bij elkaar genomen zijn die twee uitspra
ken niet te onderscheiden van atoompacifisme óf van 
een blind geloof in de preventieve werking van de nu
cleaire waarschuwing. Die alternatieve conclusies 
hoeft men niet te delen om toch verheugd te zijn dat 
elk daarvan een afwijzing inhoudt van de zogenaam
de afschrikking met een beperkt karakter. 

Enkele bijdragen aan de toenmalige discussies: 
Dean Acheson , Foreign Affairs april 1958. 
Karl Barth , Die Kirche zwischen Ost und West (1949), In de 
Waagschaal 20 febr. 1960. 
Aneuran Bevan , fragmenten in: Michael Foot, Aneuran Be
van deel 2 (1973), hoofdstuk The bomb. 
Heinrich von Brentano , rede te Berlijn 25 april 1957 in Doku
mentation zur Abrüstung und Sicherheit, samengesteld door 
H . van Schweigler, Verlag für Zeitarchive. 
C. J . Dippel , Wending juni 1948, nov . 1951 , juli/aug. 1958. 
Hugh Gaitskell, Foreign Affairs juli 1958. 
George F. Kennan , Foreign Affairs jan. 1959. 
Henry A. Kissinger, Foreign Affairs juli 1959. 
A . Th. van Leeuwen , Wending jan. 1953, dec. 1962, sept. 
1964. 
C. L. Patijn, Wending mei 1948, nov. 1951, okt. 1953, april 
1954, april 1958, juni 1958, dec. 1962; S en D febr. 1958. 
A. J . Rasker,lndeWaagschaaI26juli ,5aug. en23aug.1958. 
Helmut Schmidt , rede in de Bondsdag 5 november 1958 
(vindplaats zie onder Brentano) . 
B. H . M. Vlekke, Internationale Spectator 14 nov . 1951. 
Themanummer Ter Elfder Ure (Mathon, Ruygers, Valk, 
e.a.) over kernbewapening (1959). 
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Verkeersbeleid op de helling 

Democratisch- ocialisten zijn over het algemeen 
maar weinig geïnteresseerd in het doen en laten van 
bewindslieden op het ministerie van Verkeer en Wa
terstaat. Dit jaar slaagde drs . N. Smit-Kroes er echter 
in om dat op één punt te doorbreken . Ze maakte dui
delijk dat ze niet langer bereid is in het openbaar ver
voer nog meer geld 'bij te plempen' en verhoogde per 
1 april jongstleden drastisch de tarieven. Een exerci
tie die de bewindsvrouwe ook voor de komende jaren 
noodzakelijk acht. Alleen op die wijze zouden de 
voorzieningen op peil te houden zijn. Daarbij zou de 
gehele bevolking gebaat zijn, want , zo stelt ze beel
dend : 'Niet alleen Jan Splinter rijdt in het openbaar 
vervoer, maar de gehele familie Hout. ' 

De Partij van de Arbeid is daar minder gerust op. 
Frits Castricum, woordvoerdet in de Tweede Kamer, 
vreest een negatieve spiraal , die tot afbraak van het 
openbaar vervoer zal leiden. Het kabinet-Lubbers 
zou het beleid dat zich het laatste decennium richtte 
op het terugdringen van de automobiliteit en het be
vorderen van verplaatsingen per trein , metro , tram, 
bus , (brom)fiets en benenwagen , op een zijspoor 
hebben gezet. De opstellers van de 'Blij dat ik Rij'
advertenties zullen daar weinig rouwig om zijn . Zij 
benadrukken dat de auto ruim zes keer zo veel pres
teert als het openbaar vervoer. Ook in een adverten
tie in Socialisme en Democratie (januari 1983) werd die 
boodschap uitgedragen , hetgeen de aanleiding vorm
de voor het schrijven van dit artikel. Begonnen wordt 
met een schets van de ontwikkeling van het verkeer en 
de wijze waarop socialisten daarop reageerden. Ik be
perk me tot het vervoer van personen, zonderdaarmee 
de grote betekenis van het goederenvervoer te willen 
ontkennen . 

Mobiliteitsexplosie 
Toen Domela Nieuwenhuis in ere vorige eeuw van 
huis moest om partij leden toe te spreken , was de keus 
aan vervoermiddelen zeer beperkt. Voor wat langere 
afstanden lag de trein voor de hand . Het railverkeer 
had namelijk inmiddels de rol van trekschuit en dili
gence volledig overgenomen. Troelstra had het tij 
dens de strijd om het algemeen kiesrecht al wat ge
makkelijker. Er bestond inmiddels een net van 
spoorwegen dat meer kilometers besloeg dan het hui
dige; in snel tempo waren tramwegen aangelegd , de 
fiets raakte ingeburgerd (honderdvijfentwintig per 
duizend inwoners in 1914) en de auto verscheen na 
1900 op de weg (elfduizend in 1920) . Het gemotori
seerde verkeer begint dan een niet te stuiten opmars. 
Wanneer Koos Vorrink in 1934 de voorzittershamer 
van de SDAP overneemt, heeft het wegvervoer het 

railvervoer inmiddels in aantallen reizigers overvleu
geld . De personenauto wint het van de tram, de auto
bus van de trein. De overheid speelt daarop in door 
de instelling van een Wegenfonds en een Rijkswegen
plan. 

In SDAP-programma's wordt aan verkeer slechts in 
zeer algemene zin aandacht besteed. 'Nationalisatie 
der monopolies van industrie en vervoer in het alge
meen belang' in 1895 en 1914 en 'doelmatige organi
satie van het interlocale vervoerwezen onder toene
menden invloed van de gemeenschap' in 1933. Het 
Plan van de Arbeid relativeert in 1935 ook de beteke
nis van mobiliteit: 'De uitgaven voor tram en trein en 
voor reizen in het algemeen behoren tot de z.g. luxe 
uitgaven van het arbeidersbudget'. In het plan wordt 
benadrukt dat het ' verkeerswezen als een eenheid 
moet worden beschouwd' en dat 'het verkeer zijn eigen 
kosten moet dragen'. Dat laatste hoeft niet te beteke
nen dat het openbaar vervoer met een sluitende ex
ploitatie moet werken, aangezien de vervoerplicht en 
het eenheidstarief extra-uitgaven met zich meebren
gen , terwijl bovendien naar maatschappelijke in 
plaats van alleen financiële rendementsoverwegingen 
gekeken moet worden. 
Na de tweede wereldoorlog is sprake van een mobili
teitsexplosie : er wordt even vaak en lang gereisd, 
maar door een vervanging van goedkopere en langza
mere door duurdere en snellere vervoermiddelen , is 
de afgelegde afstand enorm toegenomen. Bedraagt 
de totale omvang van het personenvervoer in 1948 
nog 19.1 miljard reizigerskilometers, in 1977 is dat ge
stegen tot 126.1 miljard. Die stijging komt bijna ge
heel voor rekening van de auto. Toen Evert Verrneer 
in 1955 Koos Vorrink als PvdA-voorzitter opvolgde , 
verzorgden inmiddels 268.000 auto's 11.2 miljard rei
zigerskilometers. Dat was ten tijde van het derde ka
binet-Drees. Illustratief moge zijn dat Vondeling als 
vice- en Den Uyl als premier te maken hadden met 
resp. 1.3 en 3.8 miljoen automobielen, die 50 en 101 
miljard kilometers verwerkten. Om die groei te kun
nen opvangen , werd vooral het autosnelwegennet 
uitgebreid van 121 kilometer in 1950 tot 1432 kilome
ter in 1975. 
De spoorwegen en andere vormen van openbaar ver
voer moesten het met veel minder doen. Het railnet 
werd ingekrompen, hetgeen eveneens gold voor het 
aantal stations. Dat hing samen met de gebleken ge
ringe aantrekkingskracht van het openbaar vervoer. 
Na een geringe stijging van vooral bus- en tramge
bruik tussen 1948 en 1966, bleef het aantal reizigers
kilometers meer dan tien jaren vrij constant (onge
veer 19 miljard km.) 
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PvdA en auto 
Hoe heeft de Partij van de Arbeid zich opgesteld te
genover de geconstateerde massamotorisering? In de 
jaren vijftig maakte de PvdA zich vooral bezorgd 
over de verkeersveiligheid . In het verkiezingspro
gram 1956 wordt gesteld: 'De onveiligheid van het 
wegverkeer dreigt mede door de wanverhouding tus
sen de toeneming van het gemotoriseerde verkeer en 
het bestaande wegennet, zowel binnen als buiten de be
bouwde kom, tot een nationale ramp uit te groeien. 
Daarom dient bij de besteding van de toeneming van 
het nationaal inkomen grote aandacht te worden gege
ven aan uitbreiding van het wegennet, versnelde uit
voering van het wegenplan en bevordering van het 
openbaar vervoer'. In het WBS-rapport Verkeersvei
ligheid (1956) wordt dat standpunt onderbouwd. Men 
onderstreept dat de verbetering en uitbreiding van 
het wegennet gelijke tred dient te houden met de toe
neming van het wegverkeer. 
Die benadering bleef onveranderd, toen in het begin 
van de jaren zestig in Om de kwaliteit van het bestaan 
werd benadrukt dat temidden van de particuliere wel
vaart veel 'collectieve armoede' bestond. Autobezit 
en -gebruik worden niet in twijfel getrokken. Veeleer 
dienen de gemeenschapsvoorzieningen, openbaar 
vervoer èn wegenaanleg, gestimuleerd te worden om 
de achterstand in te halen. 
In het midden van de jaren zestig openbaren zich de 
eerste vraagtekens bij die 'èn-èn'-benadering. Minis
ter Suurhoff constateert met betrekking tot de perso
nenauto: 'Wij moeten oppassen dat deze nieuwe wel
vaart niet de vijand wordt van ons welzijn '. R. Bakker 
die deze uitspraak citeert , bekritiseert het in 1966 ver
schenen WBS-rapport Voorsorteren. Hoewel daarin 
maatregelen worden voorgesteld om het autogebruik 
in de spits te beperken en meer van de feitelijke kos
ten aan de autogebruiker toe te rekenen , constateert 
hij dat men geen raad weet met de onontkoombare 
keuze: 'of we behouden de steden van gisteren en be
perken zeer drastisch onze verlangens op het gebied 
van verkeer, of we laten in steden van morgen die ver
langens ongebreideld de vrije loop. De tussenweg leidt 
onvermijdelijk tot verkeerschaos, tot verstikkende en 
verkommerde steden'. 
Ondanks dergelijke twijfels , blijft de PvdA-opstel
ling toch overwegend gekenmerkt door het 'èn-èn'. 
De partij werkt ook mee aan de totstandkoming van 
een Rijkswegenfonds ter bespoediging van de wegen
aanleg. De mogelijke tegenstelling tussen wegenaan
leg en een ruimtelijke ordening met aandacht voor 
natuur en milieu , speelt dan nog nauwelijks een rol. 
Elke arbeider een auto, zo wordt de PvdA-houding 
vaak gestereotypeerd. 
Na 1970 is dat snel sterk veranderd. Actiegroepen 
voor het behoud van natuur en milieu keren zich te
gen bepaalde wegenprojecten. Vervolgens stellen ze 
het gehele verkeers- en vervoersbeleid , geplaatst bin
nen de gewenste ruimtelijke ordening, ter discussie. 
Dat alles mist zijn uitwerking op het PvdA-denken 
niet. 
In Keerpunt 1972 verwoorden de drie progressieve 
partijen PvdA, PPR en D'66 de nieuwe inzichten. 
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Het verkeers- en vervoersbeleid dient te worden af
gestemd op de doelstellingen van het ruimtelijk be
leid, hetgeen betekent dat paal en perk gesteld moet 
worden aan de auto-explosie in de stedelijke gebie
den ; het rail- en busnet moet drastisch worden uitge
breid; alle maatschappelijke kosten en baten dienen 
aan vervoerstakken te worden toegerekend; er is een 
prioriteitenverschuiving van wegenaanleg naar inves
teringen in het openbaar vervoer nodig, hetgeen 
moet worden betaald uit een fonds dat vooral wordt 
gevoed uit aan de particuliere weggebruiker toe te re
kenen maatschappelijke kosten. Die nieuwe benade
ring wordt later onderbouwd in de WBS-notitie Ver
keerd Verkeer (1975). Vanuit de Kamer-fractie ver
schijnen dan in de Roos in de Vuist artikelen onder de 
veelzeggende koppen ' De massamotorisering kan zo 
niet doorgaan; socialistische verkeerspolitiek plaatst 
het openbaar vervoer centraal' en ' De fiets is de kortste 
weg naar het socialisme'. 

Een sturend overheidsbeleid 
De progressieve partijen hadden in het begin van de 
jaren zeventig allesbehalve het monopolie op de her
bezinning op het verkeersbeleid. Een voortrekkers
rol vervulde met name de minister van Verkeer en 
Waterstaat in het kabinet-Biesheuvel, W. Drees Jr. 
Hij zette zich af tegen de op zijn departement ontwik
kelde toekomstvisie en propageerde onder andere 
het selectief gebruik van de auto en een daarop afge
stemd parkeerbeleid. Het ruimtegebrek in ons land 
noodzaakt daartoe . Ook zijn een zorgvuldig planolo
gisch beleid en een goed openbaar vervoer onmis
baar. Drees' stokpaardje in die dagen was de toepas
sing van het profijtbeginsel. Voor het autogebruik 
zag hij de verhoging van de motorrijtuigenbelasting 
en de benzineaccijns als logische uitwerking. De 
autolobby was er al met al niet rouwig om dat het mi
nisterschap van deze DS'70-voorman slechts kort 
duurde. Vervolgens trad in 1973 het mede op Keer
punt gegrondveste kabinet-Den Uyl aan. Getoetst 
aan de inhoud van dat programma, stelde de direct 
verantwoordelijke KVP-minister Westerterp teleur. 
PPR-staatssecretaris Van Hulten had daar als bekend 
voorstander van gratis openbaar vervoer blijkbaar 
geen invloed op. De PvdA-fractie karakteriseerde 
Westerterps verkeersbeleid in 1977 met 'veel mooie 
woorden, maar geen daden'. In de volgende kabinets
periode zou werkelijk prioriteit gegeven moeten wor
den aan het openbaar vervoer, zo liet fractielid Van 
der Doef kabinetsformateur Den Uyl weten. Het 
mocht niet zo zijn . Niet Den Uyl maar Van Agt werd 
de nieuwe premier , met de VVD'er Tuynman op 
Verkeer en Waterstaat. Een bewindsman die de NRC 
na zijn eerste interview tot de conclusie bracht dat de 
autolobby er op het ministerie een vriend bij had ge
kregen. 
Andermaal werd echter de programmatische soep 
niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Tijdens 
de zeer fundamentele besluitvorming over verkeer en 
vervoer in deze kabinetsperiode , slaagde de PvdA er 
samen met het CDA in om de belangen van het open
baar en van het langzame vervoer te beschermen , 
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daar waar al te nadrukkelijk de wensen van de auto
mobilist gediend leken te worden . Dat gebeurde bij
voorbeeld bij de behandeling van het Structuursche
ma Verkeer en Vervoer in een bijzondere Kamercom
missie in november 1980 en in de daaropvolgende Ka
mer-behandeling. 
De verschillen van opvatting tussen CDA en PvdA 
enerzijds , VVD anderzijds, komen ook tot uitdruk
king in de programma's die deze partijen voor de ver
kiezingen van 1981 formuleerden , Het CDA stelt dat 
de verkeersontwikkeling een bedreiging vormt voor 
bepaalde waarden in de samenleving. Het aandeel 
van het openbaar vervoer is te gering en het particu
lier vervoer zal bewust moeten worden teruggedron
gen . Met de aanleg van nieuwe wegen dient terug
houdendheid te worden betracht. De PvdA vindt dat 
de overheid bij het inhoud geven aan ieders recht om 
zich te verplaatsen , rekening dient te houden met de 
kwaliteit van de leefomgeving, zuinig ruimtegebruik 
en energiebesparing. Openbaar vervoer en langzaam 
verkeer moeten sterk worden bevorderd , het railnet 
moet worden uitgebreid, terwijl de aanleg van auto
snelwegen sterk dient te worden verminderd. PvdA 
en CDA zijn het dus in grote lijnen wel eens over het 
gewenste beleid. Dat geldt niet voor de VVD. Deze 
partij stelt dat de keuzevrijheid bij wonen , werken en 
ontspannen , met zich mee bren~t dat burgers ook vrij 
zijn in de keuze van hun vervoermiddel. Het particu
lier en openbaar vervoer moeten elkaar aanvullen. 
De aandacht voor het opheffefl van knelpunten en 
voor het onderhoud van onze wegen mag niet ver
slappen . 
Tot zover enkele passages uit verkiezingsprogram
ma's. Kiest het in 1981 door de Tweede Kamer vast
gestelde Structuurschema verkeer en vervoer dus voor 
voorrang voor het openbaar vervoer , anno 1983 lij
ken de bakens verzet. Andermaal leidt een VVD-mi
nister Verkeer en Waterstaat . De positie van minister 
Smit-Kroes in het CDANVD-kabinet wil ik verdui
delijken aan de hand van twee beleidsmodellen. Het 
ene model is te destilleren uit publikaties van de 
Stichting Weg, een samenwerkingsverband van orga
nisaties die belang hebben bij het particuliere vervoer 
(ze vertegenwoordigen auto-importeurs , garagehou
ders , wegenbouwers , het beroepsgoederenvervoer , 
oliemaatschappijen en dergelijke) . Daartegenover 
staan voorstellen die worden gedaan door groepen als 
'Wijs op Weg' , waarin personen afkomstig uit onder 
andere de milieu-organisaties, de NS, het streekbus
vervoer , de fietsersbond . 'Stop de Kindermoord' , vak
bonden en politieke partijen , participeren. 

Twee visies 
'Niet de eenzijdigheid van actiegroepen, niet het dog
matische van politieke partijen, niet het betweterige 
van sommige ambtelijke diensten; niet àf-àf maar de 
èn-èn-filosofie zal de hoogste score voor het algemeen 
welzijn opleveren', zo luidt het uitgangspunt van de 
Stichting Weg met betrekking tot de oplossing van 
het verkeersvraagstuk. Men acht de ontwikkeling van 
de mobiliteit gedurende de laatste vijfentwintig jaren 
gezond en sociaal wenselijk , daar veel meer dan vroe-

ger cultuur , sociaal contact en recreatie voor zeer ve
len bereikbaar zijn . Maatregelen met betrekking tot 
het personenverkeer en -vervoer zullen wat vorm, in
houd en omvang betreft, af moeten hangen van de 
plaats van uitvoering. In ieder geval zal wel aandacht 
besteed moeten worden aan: 

het voltooien en aanpassen van het autosnelwe
gennet in ons land; 

park-and-ride voorzieningen bij stations en hal
tes openbaar vervoer ; 

het voldoen aan tenminste minimale eisen van 
voldoende parkeergelegenheid in de grote steden ; 

de bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer 
van (de winkelgebieden in) de stadscentra; 

de bevordering van de verkeersveiligheid door 
het scheiden van verkeerssorten en systematische po
litiecontrole; 

de realisering van een hoogwaardig frequent 
openbaar vervoer in de rand-stadagglomeraties (met 
een eigen baan over rail) ; 

de aanvullende functie voor het openbaar ver
voer per bus in provinciesteden en ten plattelande. 

De organisaties die deel uitmaken van de Stichting 
Weg hanteren soms wat agressievere methodieken 
ter verdediging van hun belangen. De RAl en BO
VAG verzorgen de 'Blij dat ik Rij'-advertenties, 
waarin' de feiten tegenover sprookjes worden gesteld': 
de auto presteert ruim zes keer zo veel als het openbaar 
vervoer; de auto slurpt niet zoveel energie; het open
baar vervoer is niet z6 efficiënt ; Nederland is géén as
faitvlakte ; het autogebruik loopt niet terug; het open
baar vervoer kost wèl veel; files kosten meer dan vijf
honderd vijftig miljoen per jaar. De conclusie luidt dat 
het tijd is voor een realistisch vervoersbeleid , waarin 
aan de achterstelling van de auto een eind wordt ge
maakt. Het wegenonderhoud moet weer op een ver
antwoord peil worden gebracht, knelpunten in ons we
gennet moeten worden opgelost en van een verhoging 
van de autolasten kan geen sprake zijn. 

Door de initiatiefgroep 'Wijs op Weg' wordt een an
dere visie uitgedragen . Men benadrukt dat veel van 
de tegenwoordige problemen direct zijn te herleiden 
op het autogerichte ruimtelijke beleid van de over
heid. De ruimtelijke spreiding van activiteiten dwingt 
mensen tot verplaatsingen over grotere afstand. Wo
nen, werken, winkelen en recreëren zijn niet meer 
mogelijk binnen de actieradius van voet en fiets. De 
massamotorisering maakte een spreiding en schei
ding van functies mogelijk, ten koste van de open 
ruimte. Op haar beurt werd de automobiliteit daar 
weer door gestimuleerd. Die motorisering werd sinds 
de jaren twintig ook bevorderd door de overheid: de 
auto werd onmiskenbaar gesubsidieerd, de externe 
effecten ervan werden niet doorbereikend en het 
openbaar vervoer werd afgebroken. 
'Wijs op Weg' verzet zich tegen de stelling als zou de 
auto een melkkoe voor de overheid zijn. Uit de door 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgestelde 
Nationale Verkeers- en Vervoersrekeningen blijkt 
het tegendeel. Zo overtroffen de directe uitgaven 
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voor het wegverkeer in 1978 de baten met ongeveer 
zevenhonderd miljoen gulden. Belangrijker nog dan 
dat verschil is echter wat niet berekend wordt of kan 
worden. Daaronder vallen de zogenaamde externe of 
maatschappelijke kosten: milieuvervuiling, beslag op 
ruimte, maar vooral ook de gevolgen van verkeerson
gevallen. Macabere getallen duiken dan op. Zo is 
sprake van 59 600 verloren levensjaren en een schat
ting van verpleeg-, begraaf- en gederfde produktie
kosten van ongeveer een miljard. CDA-woordvoer
der Co melissen schat in 1980 de totale kosten samen
hangend met verkeersveiligheid zelf op drie miljard . 
De gevolgen van het groeiende autobezit worden in 
navolging van Bierman, Hol en Verdenius omschre
ven in termen van probleemverdichtingen. Groeien
de conflicten over de steeds schaarsere ruimte zijn te 
verwachten. Het verder uiteenleggen van voorzienin
gen tast steeds duidelijker het milieu en het leefkli
maat aan. Ook verkeerstechnisch moet het mislopen. 
Knelpunten in het wegennet veroorzaken files, maar 
het oplossen daarvan door de aanleg van nieuwe we
gen leidt slechts tot het aantrekken van meer autover
keer en verplaatst de problemen naar andere wegen 
of stadscentra. Probleem nummer drie is de energie
voorziening. De beschikbaarheid van aardolie is voor 
het autosysteem een levensvoorwaarde. Tot slot 
dreigt dan nog financieel , met het wegvallen van de 
economische groei , het faillissement van het autoge
richte ruimtelijke en verkeersbeleid. Groeigemeen
ten komen in de problemen, het onderhoud van auto
snelwegen vraagt grote sommen , enz. 
'Wijs op Weg' vindt dat bezuinigingen en tariefsver
hogingen in het openbaar vervoer ons in zo'n situatie 
duur kunnen komen te staan . De hogere gemeen
schapsbijdragen in de kosten van dat vervoer, door 
velen 'tekorten' genoemd, zijn veroorzaakt door de 
'schaarbeweging'. De kosten explodeerden in relatie 
tot de opbrengsten, hetgeen niet was op te vangen 
door een vergroting van de omzet . Een en ander 
noopt tot een heroverweging van het hele ruimtelijke 
en verkeersbeleid. Het belangrijkste instrument om 
de problemen te bestrijden is een stedelijke verdich
tingsstrategie, dat wil zeggen de intensivering van het 
gebruik van de bestaande ruimte. Reorganisatie van 
het verkeer en vervoer is daarvoor een eerste vereis
te. Als elementen daarvan worden door 'Wijs op 
Weg' onder andere aangedragen: 

een herverkaveling van de bestaande verkeers
ruimte ten bate van openbaar vervoer en langzaam 
verkeer (vrije banen , verkeerslichtbeïnvloeding, 
woon- en winkelerven, een netwerk van fietsroutes); 

het bevriezen en inkrimpen van de financierings
stromen die naar het autoverkeer gaan (opheffing 
van belastingfaciliteiten, de toerekening van directe 
en externe kosten onder andere voor parkeren , een 
overheveling van gelden naar het openbaar vervoer); 

het verbinden van het stimuleren van de econo
mie met het bevorderen van het openbaar vervoer en 
het langzaam verkeer. De betalingsbalans zou daar
mee gebaat zijn via lagere auto- en oLie-importen, ter
wijl in de sfeer van de verkeersveiligheid en de aan
passing van de infrastructuur tienduizenden arbeids-
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plaatsen geschapen kunnen worden; 
maatregelen ten behoeve van een direct gunsti

ger exploitatie van het openbaar vervoer . Daaronder 
het spreiden van de spits, een hoger spitstarief voor 
reizigers (ofwel duurdere abonnementen) , een bete
re integratie van openbaar vervoersvoorzieningen , 
het terugdringen van het energieverbruik van bus , 
tram en trein en efficiency-verbetering. 

Smit·Kroes op weg 
Het regeerakkoord op basis waarvan minister Smit
Krnes in november 1982 aan de slag ging, bevatte 
VOvl het personenverkeer vier belangrijke punten: 
a. de onvermijdelijkheid van extra tariefsverhogin
gen in het openbaar vervoer om het voorzieningenni
veau te kunnen handhaven en - mede - ter verbete
ring van de kwaliteit; 
b. de handhaving van het Rijkswegenfonds met het 
oog op noodzakelijke continuïteit van aanleg en on
derhoud van de rijkswegen en aanpassing van de voe
ding van het fonds aan prijsontwikkelingen ; 
c. er komt een voortschrijdend meerjarenplan Ver
keersveiligheid, waarin in het bijzonder rekening ge
houden zal worden met de kwetsbare groepen in het 
verkeer; 
d. tolheffing op rijkswegen ter realisering van een 
ombuiging van vijfentachtig miljoen op de begroting 
van 1983. 
De eerste beleidsdaad van de minister betrof het 
schrappen van het laatstgenoemde voornemen . Tol
heffing bleek onuitvoerbaar en werd vervangen door 
een verhoging van de benzineaccijns. Een deel van de 
opbrengst van die maatregel , die leidde tot een ver
hoging van de prijs per liter met 4,1 cent, kwam ten 
goede aan het Rijkswegenfonds. Daarmee maakte ze 
duidelijk dat het tweede punt uit het akkoord bij haar 
in goede handen is. Doorgezet werden ook de tariefs
verhogingen in het openbaar vervoer. Het regeerak
koord werd uitgewerkt in een Tarievenplan openbaar 
vervoer 1984-1987 met daarin een jaarlijkse verho
ging van tien procent van de prijs van metro- , tram
en buskaartjes en drie procent van treinkaartjes, bo
venop de stijging overeenkomstig de ontwikkeling 
van de kosten van levensonderhoud. Een half jaar na 
het aantreden van het kabinet werd dat uitgangspunt 
door een parlementaire meerderheid bekrachtigd, zij 
het dat werd aangedrongen op de noodzaak tussen
tijds de effectiviteit van de verhogingen te toetsen. 
Over het vierde element van het regeerakkoord be
staat nog geen duidelijkheid. Er zijn plannen geop
perd om de verkeersveiligheid te vergroten , maar het 
is zeer twijfelachtig of het kabinet er de noodzakelij
ke gelden voor over heeft . 
Deze beleidsuitgangspunten en -daden overziend, is 
de conclusie gewettigd dat minister Smit-Kroes voor
al koerst op het 'blij dat ik rif-kompas. Het voorne
men tot een integraal en sturend beleid dat de auto
mobiliteit wil terugdringen en andere vormen van 
mobiliteit stimuleert , is niet terug te vinden . Daar
voor is de gang van zaken rondom de tarieven voor 
bus, tram en trein enerzijds en de benzineprijzen an
derzijds, illustratief. In de Tarievennota wordt de 
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drastische verhoging van de prijs van het openbaar 
vervoer namelijk op geen enkele wijze in verband ge
bracht met de kosten van het autorijden. De minister 
wijst bovendien zonder meer de suggestie van de 
hand om die tariefstijgingen te vervangen door een 
verhoging van de benzineaccijns met twee cent jaar
lijks . In een reactie op de Tarievennota wijst ver
keersdeskundige Holtgrefe dan ook op het gevaar van 
het loslaten van een geïntegreerd beleid vanuit de sa
menhang aan de vraagzijde tussen openbaar vervoer 
en auto. Oud-minister Zeevalking betitelt het beleid 
van zijn opvolgster als 'de onzalige benadering van het 
openbaar vervoer, als zou het een op zichzelf staande 
zaak zijn'. (Openbaar Vervoer, 1983) . Dergelijke kri
tiek krijgt extra betekenis tegen de achtergrond van 
een latere beslissing van de ministerraad. Het kabinet 
kwam in de Voorjaarsnota 1983 namelijk overeen om 
de benzineaccijns met tien cent te verhogen. De auto
gebruiker diende structureel vierhonderd vijftig mil
joen gulden bij te dragen aan de matiging van het fi
nancieringstekort van de overheid. Zo bewerkstellig
de nota bene minister Ruding van Financiën dat de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer minder 
verslechterde dan het zich liet aanzien . Deze op zich
zelf toe te juichen verhoging van de kosten van het 
autogebruik werd echter niet aangewend ten behoeve 
van een ander beleid op Verkeer en Waterstaat. 

Haken en ogen 
De PvdA blijft een integraal en sturend beleid voor
staan en steunt in grote lijnen het 'Wijs op Weg'-mo
del. De inhoud daarvan werd hiervoor geschetst. Ik 
wil dit artikel afsluiten met het signaleren van enkele 
haken en ogen die aan dat model vastzitten. Wellicht 
draagt dat ook bij aan het doorbreken van de vrijblij
vendheid waarmee veel PvdA-ers de prioriteit voor 
openbaar vervoer en langzaam verkeer plegen te on
derschri jven. 
Het belangrijkste vraagteken bij het 'Wijs op Weg'
scenario betreft de financiële onderbouwing. De stij
ging van de gemeenschapsbijdragen in het openbaar 
vervoer wordt toegeschreven aan het autogerichte 
overheidsbeleid. De kosten stegen daardoor snel , 
terwijl daar geen vergroting van de omzet en dus de 
opbrengsten tegenover kon staan . Dat suggereert dat 
een toename in het gebruik van het openbaar vervoer 
zou leiden tot het terugdringen van de tekorten. Die 
vlieger gaat echter alleen op indien zonder uitbrei
ding van het bestaande personeel en materieel , meer 
reizigers vervoerd kunnen worden . Dat is mogelijk 
door het aantrekkelijker maken van het openbaar 
vervoer in de daluren en het streven het woon-werk
verkeer meer buiten de spitsuren te laten gebeuren. 
Het scenario vergt echter meer. Maatschappelijke 
rentabiliteitsoverwegingen leiden tot het bepleiten 
van een beleid dat de automobiliteit over de gehele 
linie terugdringt . Ook in de spits , hetgeen de inzet 
van meer personeel en materiaal èn kostbare infra
structurele verbeteringen voor trein , tram en bus 
noodzakelijk maakt. Dat leidt onvermijdelijk tot de 
conclusie dat een 'wijs op weg'-beleid tot gevolg zal 
hebben dat de gemeenschapsbijdragen aan het open-

baar vervoer voorlopig zullen blijven stijgen. (Het 
gaat dan om de totale bedragen ; per reizigerskilome
ter gerekend kan het er anders uitzien) . Dat wordt 
nog onderstreept door het besef dat het overstappen 
van vijf procent van de autoreizigers , vijftig procent 
meer reizigers met het openbaar vervoer zou beteke
nen. 
De onderschatting van de financiële consequenties 
van het stimuleren van het openbaar vervoer gaat 
vergezeld van een overschatting van de mogelijkhe
den om te bezuinigen op de infrastructuur voor het 
zinvol geachte autoverkeer. In uitspraken als 'leren 
leven met files ' en 'blij in de rij' komt naar voren dat 
'Wijs op Weg' een verkeerstechnische oplossing van 
het file-probleem onmogelijk acht. Als uitzonderin
gen worden echter de plaatsen genoemd waar rijks
wegen dwars door bestaande stedelijke gebieden 
heen gaan en vooral de omwonenden een te grote do
sis overlast bezorgen. Het aanleggen van nieuwe we
gen kan, in combinatie met verkeersbeperkende 
maatregelen op de oude wegen, het woonmilieu van 
velen ten goede komen . Dergelijke rand- , rond- en 
onderdoorwegen zijn kostbaar. Zeker , indien daarbij 
wordt betrokken dat er in de toekomst meer geld no
dig zal zijn voor het onderhoud van bestaande wegen , 
is de veronderstelling dat op de infrastructuur voor 
het autoverkeer grondig bezuinigd kan worden , illu
soir. 
Een integraal en sturend overheidsbeleid vereist al 
met al de nodige middelen. Een verkeers- of mobili
teitsfonds zou gevoed moeten worden met finan
ciële bijdragen van autobezitters en -gebruikers, van 
reizigers met het openbaar vervoer en uit de algeme
ne middelen. Alle gemeenschapsuitgaven voor mobi
liteit zouden uit die drie bronnen gefinancierd moe
ten worden , hetgeen dwingt tot een integrale afwe
ging. Of met de gewenste opvoering van de lasten 
voor de autogebruiker alle noodzakelijke uitgaven 
mogelijk zijn , is twijfelachtig. In een integraal en stu
rend beleid moeten ook een verhoging van de bijdra
ge uit de algemene middelen en een - beperkte -
extra verhoging van de tarieven in het openbaar ver
voer allesbehalve uitgesloten worden . Hogere over
heidsuitgaven zijn - het kan niet genoeg benadrukt 
worden - wel degelijk maatschappelijk rendabel, 
hetgeen onder andere tot uiting zal komen op de be
grotingen van andere departementen (uitgaven voor 
milieu , volksgezondheid en dergelijke) . Bovendien 
zijn ze verdedigbaar vanuit de overweging dat mobili
teit uitdrukkelijker erkend zou moeten worden als 
een belangrijke dimensie van het welzijn van men
sen. 
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• Peer Baneke, 'Nederland en de Indonesische gevange
nen', WBS-Buitenlands-politieke notities no. 3116 blz. Prijs: 
f 7,50. 
Ook voor het mensenrechtenbeleid geldt dat het telkens weer 
de specifieke situatie is die de proef op de som voor de algeme
ne stelregels vormt. De kwestie van de politieke gevangenen 
in Indonesië was zo'n specifieke situatie die gedurende de ja
ren zeventig in de Nederlandse politiek-maatschappelijke 
discussie en in het Nederlands-buitenlands beleid - vooral 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl - een belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
Gebaseerd op zijn doctoraalscriptie heeft Amnesty-activist 
Peer Baneke voor de Wiardi Beckman Stichting een nota ge
schreven waarin enerzijds de dynamiek van het Nederlandse 
beïnvloedingsproces met zijn verschillende actoren (Indone
sië-beweging, Amnesty International, maatschappelijke or
ganisaties, politieke partijen, kamerleden, bewindslieden) en 
anderzijds de Indonesische reacties daarop uitvoering gedo
cumenteerd in kaart zijn gebracht. Banekes conclusie is dat 
Nederland een beslissende invloed heeft gehad ten gunste van 
de uiteindelijke vrijlating van de Indonesische politieke ge
vangenen en dat dit te danken is geweest aan een onbewuste 
coalitie van alle Nederlandse actoren, die resulteerde in een 
geleidelijke opvoering van de dreiging met voor de Indonesi
sche regering onplezierige consequenties. In de in ons land al 
geruime tijd gevoerde discussie over een mogelijk olie-em
bargo tegen Zuid-Afrika verdienen Banekes bevindingen 
nauwgezette overweging. 
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A. de Jong, 'Verkeer en vervoer', Rood in 't groen, WBS
uitgave, Amsterdam, 1981, blz. 87-93. 

C. G. van Leeuwen, 'Openbaar vervoer': noodzaak van een 
politieke keuze, Socialisme en Democratie, 1970,261-273. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Tarievenplan open
baar vervoer 1984-1987. 

Openbaar Vervoer, jaargang 16, nr. 3, maart 1983. 
ROVER, Een enkeltje afbraak, reactie op het tarievenplan , 

maart 1983. 
Spoor verder, plannen voor de jaren tachtig, NS-uitgave , 

maart 1982. 
Stichting Weg, Bulletin 83, februari 1983. 
Structuurschema Verkeer en Vervoer, Tweede Kamer, 

14390, deel e: tekst van de na parlementaire behandeling 
vastgestelde pkb, nrs . 295-296 (zitting 1980-1981) . 

H. A. Udo de Haes, 'Nationale landschapsp~rken en het 
groeiend autoverkeer', Stedebouw en Volkshuisvesting, 
juni 1975. 

Verkeerd Verkeer?, WBS-uitgave , Amsterdam, augustus 
1975. 

Verkeersveiligheid als maatschappelijk vraagstuk, WBS, 
Amsterdam, 1956. 

Voorsorteren, WBS-uitgave, Amsterdam, januari 1966. 
Werkgroep Verkeer en Waterstaat Partij van de Arbeid, 

Advies over het Structuurschema Verkeer en Vervoer, Am
sterdam, januari 1979. 

De brochure wordt besloten met commentaren van M. van 
der Stoel, J. P. Pronk en W. F. Wertheim. 

• De Staat verdrukt? Bijdragen/verslag WBS-conferentie 
30 oktober 1982151 blz. Prijs: f 7,50. 
In deze uitgave zijn de inleidingen en discussiebijdragen 
bijeengebracht, zoals uitgesproken op de WBS-conferentie 
van 30 oktober 1982 over staat en democratie, die naar aan
leiding van verschijnen van het rapport De illusie van de 'de
mocratische staat' van Paul Kalma is gehouden. Het verslag 
bevat de inleiding van Ed van Thijn - 'De macht van de 
staat' - de bijdragen aan een forumdiscussie van Arie van 
der Hek, Piet Vos, Koen Koch en Siep Stuurman, en de dis
cussie in een viertal werkgroepen. Daarin de bijdragen van 
E. L. Berg en H. Tjeenk Willink (organisatie van het staats
apparaat), A. Wassenberg, F. Leijnse, D. van der Laan en P. 
Fortuyn (sociaal-economisch beleid en corporatisme), T. 
Koopmans, N. Barendregt, J. van Donselaar en J. A. Peters 
(wetgeving en sociaal-culturele problemen) en P. Kalma, B. 
Tromp, M. Sint, F. Rottenberg en D. J. Elzinga (organisatie 
en strategie van de PvdA). Een evaluatie/samenvatting van 
Joop van den Berg besluit dit verlsag. De uitgave is de eerste 
in de nieuwe WBS-serie 'staatkundige notities'. 

Beide uitgaven zijn te verkrijgen door overmaking van het 
verschuldigde bedrag op girorekening 3479700 ten name van 
PvdA -pers Amsterdam, onder vermelding van de titel(s). 
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Signalementen 

Vaagheid en tegenspraak in het CDA(l) 

Toen het CDA in september 1982 - inweerwilvan Van 
Agts leiderschap - bij de verkiezingen voordeTweede 
Kamer zetels verloor , leidde dat niet slechts tot de te
rugtred van zijn politiek leider maar ook tot bezinning 
in het partijbestuur over de vraag wat er mis was met 
het CDA. De drie constituerende partijen was het af
zonderli j k al niet goed gegaan sedert de jaren zestig en 
de opleving onder een gezamenlijk vaandel vanaf1977 
was al spoedig uitgewerkt. Vooral jonge kiezers kwa
men er weinig bij: die verkozen ofwel (nieuwe) ortho
doxe groeperingen of zij zochten hun heil bij grote en 
kleine niet-confessionele partijen. 
De geschiedenis met de loyalisten had - ondanks hun 
geringe effectieve invloed - diepe sporen nagelaten . 
De wel heel kortstondige samerlwerking met de PvdA 
in het tweede kabinet-Van Agt heeft de christen-de
mocraten evenmin goed gedaan: voor het eerst immers 
in de politieke geschiedenis bleven potentiële CDA
stemmers in 1982 in groter getale bij de stembus weg 
dan aanhangers van , met name, VVD en PvdA. 
Dat alles leidde tot de instelling van twee commissies , 
waarvan de eerste zich diende bezig te houden met de 
politieke plaatsbepaling van het CDA op enige 'sleu
telkwesties ' . Zij gaf een rapport uit , een jaar na de 
verkiezingen , Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij geheten . Gelijktijdig rapporteerde een 
tweede commissie , die zich met eenheid en organisatie 
had beziggehouden , in een stuk dat de titel Appèl en 
weerklank meekreeg. 
Beide commissies tenderen in hun analyse in dezelfde 
richting: het CDA is te veel een conglomeraat van ver
schillende groepen met zeer uiteenlopende denkbeel
den en interpretaties van de uitgangspunten ; meer in 
het algemeen worden die uitgangspunten niet vol
doende ernstig genomen en evenmin tot kern van be
leid gemaakt . Het resultaat is een baaierd van vage en 
weinig operationele compromissen en voorts van 
voortdurende en schadelijke tegenspraak. Dat von
den buitenstaanders - of zij nu van links ofvan rechts 
komen - al geruime tijd , maar in beide rapporten 
wordt dat ook met zoveel woorden erkend. 
Niettemin wordt de door CDA-kiezers gebruikte me
dia in een der rapporten verweten , datzi j over de 'vaag
heid' van het CDA spreken , omdat zij geen 'antenne' 
hebben voor wat het CDA beweegt. Met de twee rap
porten in de hand moet de conclusie zijn , dat er een 
heel bijzondere antenne nodig is om die diepere be
weegredenen van het CDA op het spooTte komen . 
De beide commissies stellen niet alleen vast , maar 
trachten ook een analyse te geven van het waarom van 
al deze vaagheid en onenigheid . Die analyse stemt in 

beide groepen grosso modo overeen en zij snijdt on
miskenbaar hout. Beide zijn het er over eens dat de 
klassieke tegenstellingen tussen de drie constitueren
de partijen (KVP, ARP, CHU) geen belangrijke rol 
meer spelen en dat het 'fusieprotocol' , dat de drie 
bloedgroepen moest beschermen , te vreesachtig is op
gesteld. Dat protocol , dat in de verdeling van functies 
nog zwaar op de oude partijen leunt, draagt niet aan 
vernieuwing en integratie bij maar vormt daarvoor 
eerder een beletsel . Vooral jonge mensen en vrouwen 
komen er , aldus de rapporteurs, op die manier onvol
doende aan te pas. 
Verschillen zijn er nog wel , erkennen beiderapporten , 
maar voor zover van belang gaat het om een verschil in 
besluitvormingscultuur . De commissies wijden er ver
der weinig of geen aandacht aan. Dat is nogal vreemd : 
wie immers met de PvdA vertrouwd is , weet hoeveel 
invloed uitgaat van een specifieke politieke cultuur, 
zowel op de aard van de besluiten als op de samenstel
ling van actief kader en leden van de partij . Hier hoeft 
mallr te worden herinnerd aan Heyne den Baks studie 
over de PvdA (Democratie in problemen, WBS-ca
hier , Deventer 1982) alsmede aan een kleine reeks van 
analyserende artikelen in SenD, sedert Bart Tramps 
artikel uit 1976 (B. Tromp , 'Socialisme, organisatie en 
democratie ' , SenD (1976) 4, p. 155-172). 
Katholieken houden er - en hielden er in de KVP -
een totaal andere wijze van beslissen op na dan de or
thodoxe calvinisten in de ARP en het conglomeraat 
van hervormde stromingen in de CHU. Vooral de wij
ze van conflictbeslechting verschilde in de drie parti jen 
sterk. Het is moeilijk voor te stellen, dat die culturen 
met hun zeer lange historie al zo snel na de fusie zouden 
zijn uitgewerkt . Wie jarenlang partijraden van de drie 
heeft gevolgd , weet dat het - in weerwil van ideële 
politieke verwantschap - om drie verschillende werel
den ging. Datgenre verschillenis nietalleen van belang 
maar het heeft ook zeer veel tijd nodig om te verdwij
nen en het is tenslotte niet met reglementen te vangen. 
Misschien dat er daarom weinig aandacht aan is gege
ven . 
Overeen andere factor van belang, demaatschappelij
ke worteling, wordt evenmin veel gezegd. Het organi
satorische rapport wijst op het belang van nauwe con
tacten met (verwante) maatschappelijke organisaties. 
Het waarschuwt bovendien tegen een oude kwaal in 
confessionele kring: het gebruik van de politiek voor 
'enge belangenbehartiging'. Waar het rapport niet 
over spreekt , is de vraag met welke groepen de partij in 
de loop der jaren haar contacten heeft weten te behou
den en met welke die min ofmeerverlorenzijngeraakt. 
Het moet het CDA toch enige zorg baren , als het ziet 
hoe de christelijke vakbeweging zich ervan heeft ver-
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wijderd. Wellicht verklaart dat iets van het gemak 
waarmee het CDA het huidige, door liberale opvattin
gen gedomineerde, kabinetsbeleid aanvaardt; ook 
weinig onder de indruk lijkt van protest en verzet van
uit met name het CNV en de daarmee gelieerde bon
den. In het programma-rapport wordt nog wel met zo
veel woorden gewezen op het bi jzondere onderwi js en 
het christelijke welzijnswerk maar geen woord over de 
positie jegens de 'eigen' vakbeweging. 
Veel aandacht - en met recht - wordt gegeven aan een 
nieuw genre tegenstellingen in het CDA , dat nooit in 
die mate was doorgedrongen in de oude drie partijen. 
Daarbij gaat het om tegenstellingen die sedert het ein
de van de jaren zestig evenzeer zichtbaar zijn gewor
den in de grote christelijke kerken van Nederland. 
Grofweg komt de controverse daar neer op het bestaan 
van 'fundamentalisten' enerzijds , die de kerkelijke 
veranderingen met toenemende schrik en zorg hebben 
aangezien en met wassende energie zijn gaan vechten 
voor het kerkelijk behoud. Anderzijds zijn er degenen 
die de kerk zijn gaan zien als niet alleen bestemd voor 
persoonlijk heil maar ook bedoeld voor politieke en 
maatschappelijke actie. Van de laatste stroming is de 
kerkelijke vredesbeweging een der meest spectaculai
re en voor het CDA lastige voorbeelden. Beide zijn 
weer een reactie op een - sterk ontkerkelijkt - geïndi
vidualiseerd en meestal liberaal christendom, dat of
wel het CDAde rugtoekeerdeofhet 'bruikbaar' achtte 
als een algemene partij-van-het-midden. 
Al die drie stromingen - zo constateren beide rappor
ten - zijn in het CDA terug te vinden en het zal nie
mand verbazen, dat zij het de formulering van een ge
zamenlijk beleid en overtuiging nogal moeilijk maken. 
Het rapport Appèl en weerklank zegt er over: In die zin 
is er een permanente spanning. Het CDA is enerzijds 
een volkspartij, die grote groepen van mensen wil aan
spreken; mensen die een herkenbaar en vertrouwen
wekkend CDA verlangen. Anderzijds zal het CDA een 
partij willen zijn, die haar vertrouwde aanhang in con
frontatie wil houden met de ingewikkelde wereld-sa
menleving. De wollige tweede zin verwijst naar het ver
langen politiek te bedrijven vanuit beginselen en over
tuiging: 'groot maar toch principieel' , daar gaat het 
om. Onder specifieke sociologische omstandigheden 
lijken beide kenmerken moeilijk meer verenigbaar. 
Daar weten ze bij de VARA van mee te praten. 

Vaagheid en tegenspraak in het CDA (2) 
De organisatorische oplossingen voor de problemen 
van vaagheid en tegenspraak in het CDA worden ten 
dele nogal pragmatisch geformuleerd en rekenen 
vooral af met voortgezette bescherming van de oude 
'bloedgroepen' in het fusieprotocol. Met een 'PvdA
oog' bekeken: er wordt gepleit voor een normale poli
tieke partij met normale partij-organen. Opmerkelijk 
is slechts dat men niets ziet in een besluitvormend con
gres, maar het zijn laatste beetje beslissingmacht ook 
nog wil ontnemen. Nu is het wat arrogant om aan het 
CD A het congres van de PvdA als 'feest van de demo
cratie' ten voorbeeld te stellen. Niettemin verdient een 
representatie van afdelingen en dus leden uitdemocra
tisch oogpunt de voorkeur boven een vertegenwoordi-
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ging van gewesten, zoals de partijraad van het CDA er 
een is , als het gaat om de belangrijkste besluiten. Ook 
andere partijen blijken in staat om per congres aan 
geordende besluitvorming te doen. 
Opmerkelijker dan de institutionele voorstellen -
voor een socialist zelfs ronduit curieus - zijn de ge
dachten die worden gewijd aan de partijdiscipline. Die 
term wordt hier gebruikt in tweeërlei betekenis: het 
expliciet delen van beginselen en overtuiging en het 
loyaal volgen van programma en interne meerder
heidsbesluiten. Wat er zo curieus aan is, betreft de vele 
zinnen waarin uitdrukkelijk op normen moet worden 
gewezen die voor socialisten (en trouwens ook libera
len) volstrekt vanzelfsprekend zijn . 
Een enkel voorbeeld: kandidaat-volksvertegenwoor
digers moeten worden beoordeeld op het punt van hun 
betrokkenheid op de politieke overtuiging van het 
CDA, zegt Appèl en weerklank. Voorts : kandidaten 
moeten verklaren bereid te zijn ' de fractie goed te laten 
functioneren door gezamenlijk tot eenduidige interpre
tatie van het program te komen en deze uit te dragen '. 
Dat het bij het CDA niet om vanzelfsprekendheden 
gaat , bewijst de recente geschiedenis rond het duo 
Scholten en Dijkman. 
De werkgroep Politiek perspectief (de programmati
sche dus) probeert lij nen te trekken op een paar hoofd
punten van beleid. Het gaat om de christen-democrati
sche inzet in de jaren '80. Daarbij wordt het probleem 
van de arbeid besproken ; de vraag naar het evenwicht 
tussen professionals en vrijwilligers in de maatschap
pelij kezorg in brede zin ; de kwestie van vrede en veilig
heid. Dat alles in het bestek van krap zestien pagina's. 
Wat de doelstellingen in de arbeidsdiscussie betreft , 
die lijken meer dan eens citaten uit Denken over Ar
beid (WSB-cahier, Deventer 1982) , al ontbreekt de 
vrouwenemancipatie als expliciete doelstelling van ar
beidsduurverkorting. Ook - en dus - ziet het rapport 
niet erg veel in ATV per week ; over ATV per dag wordt 
zelfs niet gerept. 
De vrede- en veiligheidsparagraaf is vooral vroom en 
vaag, al kan een enkele alinea over mensenrechten als 
centrale doelstelling van buitenlands beleid aanstonds 
worden verzonden naar de CDA-minister van Buiten
landse zaken. 
Tenslotte: de 'verzorging' . Dit onderdeel raakt aan 
wat men zou kunnen noemen het Kalmadebat in de 
PvdA en het roept dus verwachtingen op. Tevergeefs , 
want in de eenzijdige analyse en in de vage oplossingen 
stelt het stuk teleur. Achter critici van de verzorgings
staat als Illich en Habermas aan (in Nederland: Achter
huis) wordt de staat en zijn regulering en professionele 
bescherming verantwoordelijk gesteld voor de ver
schraling van de 'broederschap' en de sociale verant
woordelijkheid in de samenleving. De welvaart - en 
de er uit voortgekomen vrijheid en individualisering
heeft een 'ik-cultuur' in het leven geroepen die zich in 
tijden van stagnatie pas goed manifesteert , aldus het 
rapport. 
Natuurlijkzijn dat Mkfactoren die kritische bezinning 
op de verzorgingsstaat nodig maken , maar er is nog wel 
wat meer aan de hand: bij voorbeeld het verval van 
familie , gezin , bedrijf en kerk als sociaal integratieka-
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der. In veel gevallen moest de staat de zorg wel overne
men, of hi j wilde of niet. Wat voorts te denken van een 
'particulier initiatief' datzo in machtsconglomeratenis 
georganiseerd, dat deze nauwelijks meer 'particulier' 
verdienen te heten en zij het 'initiatief' (lees: de subsi
die) volgaarne aan de overheid zijn gaan overlaten? 
Oppervlakkige analyses leiden tot oppervlakkige the
rapieën, zoals het voorgestelde herstel van vrijwillig 
aanvaarde 'zorg voor de medemens'. Dat vooronder
stelt meer of minder duurzame sociale integratieka
ders, die echter ofwel zijn verdwenen ofwel kwantita
tiefen kwalitatiefzijn ineengeschrompeld. Dat kan het 
CDA niet helpen en evenmin zijn minister van WVC, 
maar zo wordt de overbelasting van de staat niet straf
feloos verminderd . 
Nog een curieus punt tot slot : als het gaat om het afne
mend gezag van de rechtsstaat wordt uitvoerig (en ge
nuanceerd) gesproken over verzet , blokkades en gij
zelingen. Gezwegen wordt over de veel ernstiger, stil
zwijgende ondermijning inzwartcircuit, belastingont
duiking en misbruik van collectieve voorzieningen. 
Louter toeval? (JvdB) 

Boeken 

Vijfenzeventig jaar NVV te boek gesteld: geen defini
tieve geschiedenis 

Bob Reinalda bespreekt: 
Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neij - Naar 
groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen 1906-1981, Amster
dam, Van Gennep, 1983. 432 pp . 

Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(NVV) begon zijn werkzaamheden op 1 januari 1906, 
nadat op 26 februari 1905 het oprichtingsbesluit was 
genomen. Per 1 januari 1976 kwam met het Neder
lands Katholiek Vakverbond (NKV) een federatieve 
samenwerking tot stand , die op 29 september 1981 
haar vervolg vond in een fusie van beide vakcentrales 
tot Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Het 
boek Naar groter eenheid van de politicologen/histo
rici Ernest Hueting, Frits de Jong Edz. en Rob Neij 
biedt ons een geschiedenis van vijfenzeventig jaar 
NVV. Zij schreven dit in opdracht van de organisatie , 
maar kregen daarbij - en dit tekent gelukkig de ver
houding tussen vakbeweging en historici - de vrije 
hand. 

Als organisatie van loonafhankelijken is het NVV om 
uiteenlopende redenen interessant. Opgekomen als 
reactie op het Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS) 
uit 1893 propageerde het NVV organisatorische prin
cipes voor de belangenbehartiging van zijn leden, die 
in wezen door de andere vakcentrales (CNV, NKV, 
FNV) zijn overgenomen en nog steeds opgeld doen. 
Te denken valt aan vakbondsadministratie, inrichting 
van de verschillende kassen, centrale leiding, gedisci
plineerd optreden en dergelijke. Van belang is ook de 
verwevenheid met de sociaal-democratie. Bleek de 
oorspronkelijk door Henri Polak voor de 'moderne' 
arbeidersbeweging voorgestane taakverdeling (het 
NVV zorgt voor de economische belangenbeharti
ging, de partij voor de politieke strijd in en buiten het 
parlement) in de praktijk al spoedig moeilijk houd
baar, na de Eerste Wereldoorlog kwam het zelfs tot 
een formele samenwerking. Hoewel die formele ban
den in de Tweede Wereldoorlog werden verbroken, 
bleven vakverbond en partij nadien dicht bijeen en is 
ook thans nog een wederzijdse genegenheid te con
stateren. 
De keuze van een organisatie als het NVV tot onder
werp van een historische verhandeling is niet zonder 
problemen. Het goed recht van een organisatie dat te 
vragen laat ik hier terzijde; de begrijpelijke wens van 
zowel NVV als NKV nog één keer de eigen geschie
denis vast te leggen eveneens . Waar het om gaat is, 
dat afzonderlijke organisaties en bewegingen pas tot 
hun recht komen en in juiste proporties beoordeeld 
kunnen worden , wanneer de sociale geschiedschrij
ving deze laat zien in hun onderlinge samenhang en in 
bredere verbanden als bijvoorbeeld sociale emanci
patie, economische ontwikkeling, politieke en ar
beidsrechtelijke stelsels of internationale verhoudin
gen. Gezien de vorderingen van de sociale geschied
beoefening in ons land zou dat mijn voorkeur hebben 
gehad. Daarentegen biedt bestudering van afzonder
lijke organisaties en bewegingen de ruimte het eigene 
en specifieke uitgebreid en als eenheid te beschou
wen en belangwekkende details daarvan te proeven. 
De resultaten hiervan kunnen op hun beurt reeds ge
vormde inzichten in het grotere geheel van maat
schappelijke krachten verrijken en op wezenlijke 
punten zelfs corrigeren. Een voorbeeld van dit laatste 
is recent onderzoek naar het NAS. Dit leert dat het 
bestaande en vooral door sociaal-democraten bepaal
de geschiedbeeld van deze vakcentrale moeilijk te 
handhaven is. Gevaar van afzonderlijke analyse en 
beschrijving is uiteraard de vertekening, die kan op
treden doordat het eigene van het deel als het geheel 
wordt gepresenteerd. Dit geldt te meer, wanneer we 
te maken hebben met grote, invloedrijke en zelfbe
wuste organisaties zoals het NVV, dat tijdens zijn be
staan steeds de grootste vakcentrale was. Voorzich
tigheid lijkt hier dus geboden. Een soortgelijk argu
ment geldt overigens voor de geschiedschrijving van 
het politieke deel van de sociaal-democratie, waar
voor de belangstelling de laatste tijd toeneemt. 
In het boek Naar groter eenheid geven de auteurs een 
tijdsindeling, die met uitzondering van begin en eind 
niet aan organisatorische momenten refereert maar 
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aan de maatschappelijke ontwikkeling van Neder
land. Achtereenvolgens onderscheiden zij na een 
voorgeschiedenis de jaren 1905-1940 (de 'moder
nen') , 1940-1945 (vernedering) , 1945-1949 (herstel) , 
1950-1967 (welvaart en matiging) en 1968-1981 (de 
eenheid in de maak) . Een afgerond geheel vormt het 
boek evenwel niet. In feite valt het uiteen in vier af
zonderlijke teksten , die samen wel de hele tijdsperio
de van het NVV omvatten maar ieder een eigen on
derwerp hebben . Deze teksten, waarvan elk zijn 
eigen charmes en tekorten heeft , zijn te benoemen als 
a. de periode voor en tijdens de Tweede Wereld
oorlog, 
b. de eerste naoorlogse jaren, 
c. de loonpolitiek en 
d. de organisatorische totstandkoming van de 
FNV. 
Deze onevenwichtigheid lijkt niet zozeer toe te 
schrijven aan de onderlinge taakverdeling tussen de 
auteurs als wel aan een onderschatting van de om
vang van de taak die zij op zich hadden genomen en 
een onvoldoende doordenking van de vraagstelling. 
In Het Schoolblad (ABOP) van 1 maart 1979 bericht
ten twee van de auteurs over hun 'gigantische klus' en 
de 'honderden meters stoffig papier', die zij nog moes
ten doornemen. Ook wilden zij graag mensen inter
viewen . Dit te prijzen uitvoerige bronnenonderzoek 
en het interviewen - waar het kennelijk niet meer 
van is gekomen , helaas - vereisen tijd . Dat de 
auteurs in tijdnood zijn gekomen , blijkt al uit de ver
schijningsdatum: bijna twee jaar na het fusiecongres. 
Maar eerlijk is eerlijk , dat is nog altijd vroeger dan de 
NKV-ers, die ook een boek op stapel hebben staan. 
Het grootste probleem, aldus dit bericht , leek de 
vraag te worden , wat wèl en wat niet op te nemen in 
het op achthonderd bladzijden begrote boek. Hier 
wreekt zich een onvoldoende doordenking vooraf 
van de aard van het te schrijven boek , gegeven bo
vendien de beschikbare tijd. Aan de genoemde om
vang hebben zij zich overigens gehouden. Weliswaar 
gaat het nu om vierhonderd bladzijden gedrukte 
tekst, het is niet overdreven deze gezien de dubbele 
kolom en kleine letter met een factor twee te verme
nigvuldigen. Zoals de tekst er ligt , was een uitgave in 
twee delen te verkiezen geweest. Door formaat , ge
wicht en volle pagina's hebben we nu te maken met 
een ongemakkelijke pil, die je bijvoorbeeld niet zo 
gauw in je tas stopt om onderweg in de trein te lezen. 

De periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog 
De eerste drie hoofdstukken - in het boek 'delen' ge
heten - behandelen de periode vóór en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Nader beschouwd zijn zij een 
bewerking van het grootste deel van het boek Om de 
plaats van de arbeid, dat De Jong in 1956 bij gelegen
heid van het vijftigjarig bestaan van het NVV publi
ceerde. Voor het huidige boek heeft hij zijn oude 
tekst ingekort en omgewerkt. Daarbij zijn vaak hele 
tekstfragmenten letterlijk overgenomen , andere 
evenwel weggelaten of verrassend ingekort. Soms is 
de volgorde omgegooid. Een heel enkele keer slechts 
zijn passages aangevuld. Deze tekst van honderdder-
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tig bladzijden dient, aldus het voorwoord , als 'een 
soort lange inleiding' op de naoorlogse periode en 
heeft een 'essayistisch' karakter. Dit houdt onder 
meer in' dat - net als in 1956 - een naar de bronnen 
verwijzend notenapparaat afwezig is. Dat valt dit
maal nog meer te betreuren , omdat het voorwoord 
melding maakt van het terugvinden van een uiterst 
belangrijke bron , te weten de notulen van de voor
oorlogse NVV-bestuursvergaderingen. Deze werden 
tot dusverre als verloren gegaan beschouwd. Waar 
van deze bron gebruik is gemaakt , had zeker moeten 
worden verwezen. Van een daadwerkelijk gebruik 
van deze bron is evenwel nauwelijks of niets te be
speuren . Daarmee steekt de inleiding schril af tegen 
de naoorlogse periode, waarin een dergelijke bron 
veelvuldig is gebruikt en verantwoord. 
Inhoudelijk gezien ligt de kracht van deze inleiding in 
de aan De Jong zo eigen wijze van geschiedschrijving 
van de Nederlandse sociaal-democratie. Als steeds 
weet hij in zijn betoog op knappe wijze de vinger te 
leggen op belangrijke momenten en heersende ge
voelens in het eigen kamp. Alle bewerking en beko
ring ten spijt gaat het hier echter om een verouderde 
tekst, die beter achterwege had kunnen blijven en 
vervangen door een schets van enkele pagina's. De 
tekst doet geen recht aan onderzoekingen die intus
sen nieuwe informatie en beeldcorrecties hebben op
geleverd. Te denken valt aan onderwerpen als spon
tane stakingen , NAS, vrouwen en katholieke vakor
ganisaties. Ook in de bibliografie , waarin namen als 
Theo van Tijn, Jacques Giele en Joyce Outshoorn ont
breken , komen deze omissies tot uitdrukking. Een 
verklaring hiervoor kan ik niet vinden. De onderzoe
kingen naar spontane stakingen en het NAS vonden 
zelfs op De Jongs eigen instituut plaats. De vermel
ding van de spontane stakingen in het boek is niet al
leen bijzonder kort , maar gaat vooral ook voorbij aan 
de betekenis die we hieraan kunnen hechten. Jacques 
Giele noemt de beweging van spontane stakingsac
ties , die de hele negentiende eeuw onder polderwer
kers, veenarbeiders en losse of ongeschoolde fa
brieksarbeiders heeft bestaan, zelfs de tweede hoofd
lijn die in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de 
Sociaal Democratische Bond samenkomt. De andere 
is de veel bekendere organisatorische traditie van am
bachts- en werklieden. I Bij de behandeling van het 
NAS is voorzichtigheid geboden. Terecht zijn er de 
laatste jaren vraagtekens geplaatst bij het doorgaans 
negatieve NAS-beeld (stakingsmachine, bij voorbaat 
verkeerd beleid) . Dit beeld is gevormd door het NAS 
bestrijdende en dus zichzelf rechtvaardigende so
ciaal-democraten als Jan Oudegeest en is in de so
ciaal-democratische geschiedschrijving - ook hier -
meer gereproduceerd dan ter discussie gesteld en in 
de bronnen onderzocht . 2 

Over vrouwen vernemen we weinig. Hier en daar 
wordt een vrouwelijke beroepsgroep genoemd , maar 
bij de huisindustrie opmerkelijk genoeg alleen man
nen. Noch de bonden waarin vrouwen zijn georgani
seerd noch de problemen die vrouwen hierbij onder
vinden , krijgen aandacht. Integendeel , op bladzijde 
63 heet het , dat vrouwen slechts indirect met de vak-
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bonden hadden te maken. Roosje Vos blijft onver
meld! De naoorlogse hoofdstukken, die enkele pas
sages over de Vrouwenbond van het NW bevatten, 
kennen in feite eenzelfde euvel. De confessionele or
ganisaties krijgen eveneens weinig aandacht, en net 
als bij het NAS vooral in negatieve zin. Hier is nuan
cering evenwel op zijn plaats, nu intussen vooral over 
de katholieke organisaties meer bekend is. Men ver
gelijke het in 1980 bij de fusie van de industriebonden 
uitgebrachte boek Mens en werk, dat de dubbele 
weerstand waarmee de katholieke vakorganisaties 
kampten - niet alleen van de patroons maar ook van 
de kerk - uiteenzet. Deze geringe aandacht voor an
dere stromingen gaat gepaard met een onbewust 
vooropstellen van het eigen gelijk en gewicht. Blad
zijde 50: 'In het algemeen kan gezegd worden, dat het 
Verbond bij elke voorkomende gelegenheid op zijn 
qui vive was.' Hierdoor ontstaat een vertekening 
(NW-centrisme) waarvoor historici, zoals ik eerder 
betoogde, juist moeten oppassen. 

De eerste naoorlogse jaren 
Van de drie te onderscheiden naoorlogse onder
zoeksverslagen is de tekst over de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog door zijn aandacht voor uit
eenlopende vakbewegingsaspecten de geslaagdste. 
Hier speelt mee dat naar deze' jaren verhoudingsge
wijs het meeste onderzoek is verricht. Merkwaardig 
is het echter dat in dit boek twee heel verschillende 
visies op het ontstaan van de Eenheids Vak Centrale 
(EVC) voorkomen. Zo wekt bladzijde 132 de indruk 
dat de EVC haar oorsprong vond in radencommuni
stische en linkssocialistische kringen, die weldra door 
de communisten werden overstemd. Van deze weinig 
aannemelijke these is op bladzijde 160 geen sprake 
meer. Hier is het met recht de communistische partij, 
die de eenheidsvakbeweging in de illegaliteit organi
satorisch voorbereidde en vorm gaf. Bij de bespre
king van de verhouding van NW en EVC - maar dit 
geldt ook voor andere onderwerpen - bewijzen de 
gebruikte notulen van het NVV-bestuur hun waarde, 
doordat zij bijvoorbeeld inzicht geven in de tactische 
bedoelingen van het verbond. Met het oog op een 
mogelijke fusie van beiden verklaarde Evert Kupers 
al vroeg: 'Wanneer de boel eventueel springt, moeten 
wij zorgen tactisch een goede positie in te nemen. ' (blz. 
169) 
Door de overdaad aan NVV-en een zeker tekort aan 
EVC- en andere bronnen kan makkelijk een bepaalde 
eenzijdigheid ontstaan. Wanneer de auteurs eerst alle 
EVC-stakingen behalve de grote haven- en zeelieden
stakingen van 1945 en 1946 buiten beschouwing laten 
(blz. 162), maar later schrijven over' De naoorlogse 
wilde stakingen die meestal door de EVC op poten wer
den gezet' (blz. 211), tonen zij onvoldoende begrip 
voor de problemen waarde EVCzich voorzaggesteld: 
liever niet staken , maar tegelijk oog hebben voor de 
mensen, die om aannemelijke redenen in staking gin
gen. Behalve de bronnen speelt hier de auteurs parten , 
dat zij onvoldoende vraagtekens plaatsen bij mede 
door politieke verhoudingen bepaalde historische 
beelden. 

Iets soortgelijks geldt door de behandeling van de in
ternationale vakbeweging, waarin het NW zich zo
wel vóór als na de oorlog actief betoonde. Na contac
ten tussen de Engelse en Sovjet-vakbeweging was in 
1945 in Parijs het Wereld Vak Verbond (WW) tot 
stand gekomen, dat gedurende een aantal jaren vrij
wel de gehele niet-confessionele vakbeweging - met 
dus leden uit zowel het sociaal-democratische als het 
communistische kamp - zou omvatten. Bij de be
spreking hiervan informeren de auteurs uitvoerig 
over visies en personen uit de Westeuropese en Ame
rikaanse vakorganisaties. Er waren echter ook perso
nen en orgamsaties, wier visies door deze werden be
streden. Over hen vernemen we weinig of slechts va
ge aanduidingen als' de Rus Kuznetsow met steun van 
[zijn] diverse geestverwanten' of de 'tegenstrevers in 
Moskou'. (blz. 221-222) In feite treden hier politieke 
verhoudingen en gebeurtenissen uit de koude oorlog 
- maar dan wel bezien door partijdige ogen! - in de 
plaats van personen en orgamsaties met visies en 
standpunten. Interessant genoeg vormden degenen 
die bestreden werden in de debatten over het Mars
hall-plan binnen het WW de meerderheid. Maar 
kennelijk is dat, zelfs zoveel jaar na dato, geen reden 
hun argumenten - in hun eigen woorden bovendien 
- weer te geven. We vernemen alleen de argumenten 
van de minderheid, waartoe de onderzochte organi
satie behoort, die in 1949 uit het WW zou weglopen. 
Door een dergelijke werkwijze wordt datgene wat 
onderzocht moet worden - in dit geval de opstelling 
van het NW in de opkomende koude oorlog-verhou
ding van destijds - toch weer als vanzelfsprekend be
schouwd. Opnieuw heette het intern in het NW-be
stuur, 'dat wanneer het tot een scheuring komt, wij de 
tactische positie moeten innemen, dat de scheuring niet 
ons verweten kan worden'. 

De loonpolitiek 
Bij alle waardering voor de beschrijving van de perio
de 1950-1967 is dit deel toch vooral een uitvoerige be
handeling van de naoorlogse loonvorming en loonpo
litiek geworden, bezien vanuit het NVV. Deze heeft 
haar waarde voor de geïnteresseerde volhouder, die 
echter maar weinig steun in de vorm van verhelde
rende schema's krijgt. Het sterke vertrouwen dat het 
NVV, zeker onder voorzitter Ad Vermeulen, in 'zijn' 
socialistische ministers had, komt goed tot uitdruk
king. Ook het optrekken van het 'gebouw' van de so
ciale zekerheid (AOW, werkloosheidsverzekering, 
kinderbijslag, ziekenfonds, bijzondere ziektekosten 
en arbeidsongeschiktheidsverzekering) krijgt zijn 
plaats. Opnieuw bewijzen de gebruikte NVV-notu
len hun waarde. Door het overheersen van dit loon
politieke element raken evenwel andere vakbewe
gingsaspecten uit deze periode (stakingen, stakings
recht, hoofdarbeiders- of middengroepenproblema
tiek) wat in de verdrukking of vinden hun separate 
plaats in orgamsatorische beschrijvingen (vrouwen, 
jongeren). De aandacht voor vakorganisaties .en ge
beurtenissen buiten het NW (confessionelen, EVC, 
categoralen) blijft niet alleen beperkt en terloops -
bij toverslag valt op bladzijde 319 het NKV als voort-
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zetting van de Katholieke Arbeiders Beweging uit de 
hemel - maar is steeds aan de ontwikkeling van het 
NVV gebonden. Daardoor kan het gebeuren dat de 
eind jaren vijftig sterk opgekomen en door hoofdar
beiders gedragen categorale organisaties zelf onvol
doende uit de verf komen. De betreffende passages 
beschrijven vooral wat er binnen het NVV met be
trekking tot de organisatie van hoofdarbeiders plaats 
vond. Informatief, maar eenzijdig en beperkt. 
De in 1956 door De Jong in zijn boek geopperde theo
rie van de 'ingroei' van de vakbeweging in het maat
schappelijk bestel komt ook in het onderhavige boek 
voor. Na een 'eerste ingroeien' kort voor de Eerste 
Wereldoorlog (blz. 49), le:'!k de ingroei eind jaren 
dertig 'zijn voltooiing te nac1aen' (blz. 114). Een pagi
na verder heet het: 'De vakbeweging was toch een or
gaan geworden in het zich steeds meer organiserend 
geheel der maatschappij'. Hoewel deze theorie een 
bepaalde ontwikkeling (namelijk van klassensamen
werking) aanduidt, schiet zij tekort door het allengs 
uit het oog verliezen van het geheel der maatschappe
lijke tegenstellingen. 3 Met uitspraken , dat het er na 
de Tweede Wereldoorlog veel van weg had dat de 
vakbeweging 'haar emancipatiestrijd had voltooid' en 
het NVV 'zijn plaats in het arbeidsbestel verworven' 
(blz. 303) , moeten historici dan ook zeer voorzichtig 
zijn. Het lijkt in dit verband onjuist om, zoals op 
bladzijde 305 gebeurt, reeds vroeger geformuleerde 
doeleinden als medezeggenschap, verdeling van de 
welvaart , sociale zekerheid en gelijke kansen voor 
iedereen te bestempelen tot 'nieuwe vraagstukken' , 
die de NVV-leiding in de jaren vijftig aan de orde 
moest stellen . Ook bij de zo bejubelde 'verworven' 
plaats van de vakcentrales in het arbeidsbestel - op 
bladzijde 303 nota bene uitgesproken in het kader 
van naar categoralisme neigende hoofdarbeiders en 
ongeorganiseerden - lijkt gezien het terreinverlies 
van de vakcentrales aan de categorale organisaties 
enige relativering gepast, zo niet het tegengestelde 
verdedigbaar. Weldra echter blijkt in het boek dat de 
ingroei-theorie tijdgebonden is. Met de toenemende 
inspraak van de leden en de radicalere toonzetting 
eind jaren zestig trad een verandering op en verliet 
het NVV 'het traditionele pad van de ingroeiing' (blz. 
343). De auteurs hierover: 'Het leek of op de 'ingroei' 
nu 'uitgroei' volgde'. (blz. 9) . 

De organisatorische totstandkoming van de FNV 
De beschrijving van de periode 1968-1981 wordt in dit 
boek beheerst door de organisatorische totstandko
ming van de FNV. Daarmee stellen de auteurs ande
re, eigenlijk even interessante zaken waarmee in de 
jaren zeventig beleid en furore is gemaakt, in de scha
duw. Toegenomen strijdbaarheid, stakingen, be
drijfsbezettingen, nieuwe actievormen, democratise
ring, nivelleringsstreven , solidariteit van hoog en 
laag , toenemende deelname van vrouwen, bedrijven
werk, ondernemingsraden, prijscompensatie , werk
loosheidsbestrijding en belangen van uitkeringstrek
kers komen voornamelijk in kort bestek of zijdelings 
ter sprake. Met de formele opheffing van het NVV 
krijgt het boek een abrupt einde. 
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Zwakste stee in dit deel is de behandeling van het 
NKV. De auteurs maken de opmerkelijke ontwikke
ling van confessionele vakcentrale - wat de voorlo
pers betreft in dit boek op bladzijde 56 nog tot het 
kamp van de tegenstanders van het NVV gerekend -
tot niet-confessionele fusiepartner van het NVV niet 
aannemelijk. Bij de presentatie van het boek wees 
oud-NKV-voorzitter Wim Spit de auteurs er op dat zij 
te veel oog hadden voor 'zakelijke efficiency' als fu
sieoverweging en te weinig voor de in NKV-kring le
vende overtuiging, 'dat de emancipatie van het katho
lieke volksdeel was voltooid en niet meer kon worden 
teruggedraaid'.4 Aan de wijze waarop het NKV op 
eigen kracht was toegegroeid naar het punt waar het 
met het zelf ook geradicaliseerde NVV kon samen
gaan , besteden de auteurs te weinig aandacht. Wel 
constateren zij op bladzijde 358 dat het NKV niet af
kerig was van vernieuwing in eigen gelederen, maar 
nadere verklaring en uitleg blijven achterwege. Dat 
geldt ook voor andere cruciale momenten uit de 
NKV-geschiedenis (bijvoorbeeld de dreigende 
scheuring in 1969 en het uittreden later van de hoofd
arbeidersbonden). Dat in hun in dit opzicht toch wel 
als 'van buitenaf' te kwalificeren beschrijving een ze
kere bevangenheid ten opzichte van confessionele or
ganisaties meespeelt, mag blijken uit de verzuchting 
inzake de verhouding geloof eiJ vakbondspolitiek op 
bladzijde 363: 'Eindelijk werd in 1968 van katholieke 
zijde toegegeven wat het NVV al vanaf zijn oprichting 
had betoogd'. 

Tot slot 
Dat de vakbeweging opdrachten op sociaal-historisch 
gebied verschaft en de resultaten niet alleen in eigen 
kring verspreidt , is evenals de welwillendheid van de 
auteurs een goede zaak. Het boek Naar groter een
heid, dat een uitvoerig door medewerkers van het In
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis sa
mengesteld register en ruim tweehonderd illustraties 
bevat , biedt belangwekkende en voor de na-oorlogse 
periode nieuwe informatie over het NVV en de tot
standkoming van de FNV. Het is derhalve in een
ieders aandacht aan te bevelen. De gesignaleerde 
onevenwichtigheden maken dit boek echter niet tot 
de geschiedenis van het NVV, maar tot een geschie
denis ervan. Het is zeker niet de 'definitieve geschie
denis ' van het NVV , zoals ik in een advertentie van de 
uitgever las. Definitieve geschiedschrijving is trou
wens weinig aannemelijk. Nieuwe vraagstellingen of 
bronnen kunnen immers tot nieuwe beschrijven en 
inzichten leiden. En dat is wel zo prettig, want het 
houdt voor geïnteresseerden en vakgenoten de span
ning er in. 

Bob Reinalda is als politicoloog werkzaam aan de Nij
meegse universiteit. 

Noten 
1. In : Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en ar

beidersbeweging in Nederland, 1978, p. 32. 
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2. M. Buschman, in: Jaarboek arbeidersbeweging, 1979, 
p. 146; Tussen wetenschap en sociaaldemocratie (brochu
re in eigen beheer, Amsterdam 1983). 

3. Uitvoeriger in: G. Harmsen, B. Reinalda - Voor de 
bevrijding van de arbeid, Nijmegen 1975, pp. 350-351. 

4. De Waarheid, 16 juni 1983. 

Pen op Papier 

Veiligheidsbeleid en wederzijds verzekerde zelfbe
heersing 
In het septembernummer van Socialisme en Demo
cratie verscheen een artikel over veiligheidsbeleid 
v~n G. van Benthem van den Bergh en Bart Tromp. 
Na een uitvoerige uiteenzetting over de standpunten 
van de PvdA in het verleden komen de auteurs met 
interessante voorstellen voor uitgangspunten die de 
partij zou moeten hanteren ten aanzien van vrede en 
veiligheid. Zij zetten zich sterk af tegen bijna alles 
wat de PvdA de laatste tien jaar op dit gebied gefor
muleerd heeft. Dat is, op zijn zachtst gezegd, over
dreven, vooral omdat hun standpunten aardig aan
sluiten op de grote constante in de partijlijn der laat
ste jaren: doorbreking van het traditionele bewape
ningsdenken. Dat neemt niet weg dat hun ideeën 
meer dan het overwegen waard zijn. Na een opmer
king over de betekenis van die ideeën voor de Oost
Westverhouding, volgt hier een korte beschouwing 
over de verdere ontwikkeling ervan in wereldwijd ka
der. 
De bewapening betekent een enorme verspilling. Al
leen al daarom is ontwapening zeer wenselijk. Verder 
kan ontwapening een belangrijk middel zijn om tot 
grotere veiligheid te komen. Maar, zoals de auteurs 
terecht betogen, het vormt geen veiligheidsdoel op 
zich. Het gaat uiteindelijk veeleer om 'Wederzijds 
Verzekerde Zelfbeheersing'. De hoeveelheden wa
pens in Oost en West hebben eigenlijk maar een be
perkte betekenis. Het aardige is, dat deze constate
ring juist tot succes bij ontwapeningsonderhandelin
gen kan leiden. Immers, als die hoeveelheden er niet 
toe doen, dan hoeft het Westen niet meer krampach
tig vast te houden aan militair evenwicht! 
Alleen al daarom zijn de door de auteurs geformu
leerde uitgangspunten van groot belang. Maar bo
venal kunnen zijn het PvdA-standpunt over vrede en 
veiligheid verhelderen, althans voorzover het de 
Oost-Westconfrontatie betreft. Want een fundamen
teel uitgangspunt voor vrede en veiligheid in het alge-

meen, vereist een iets ruimere formulering dan 'We
derzijds Verzekerde Zelfbeheersing': iets als 'Alzij
dig Verzekerde Zelfbeheersing'. Het uitbannen van 
het gevaar van een kernoorlog vereist namelijk meer 
dan zelfbeheersing van de Sovjet-Unie en de Ver
enigde Staten van Amerika, hoe essentieel die op zich 
ook is. Sinds de uitvinding van de atoombom brengt 
in feite elk internationaal conflict het gevaar met zich 
mee dat een kernoorlog ontstaat. De mensheid moet 
daarom leren zijn conflicten uit te 'vechten' zonder 
wapengeweld. Naast het verder ontwikkelen van ge
weldloze middelen voor conflictoplossing vereist dat 
zelfbeheersing bij het gebruik van de wapens die men 
heeft. Maar bovendien moeten potentiële tegenstan
ders daar ook van verzekerd zijn, zodat ook zij zelf
beheersing kunnen betrachten. Daartoe zouden lan
den van die zelfbeheersing een zorgvuldig gekoes
terde traditie moeten maken en zouden ze in wetten 
en verdragen procedures moeten vastleggen die on
beheersd gedrag zoveel mogelijk tegengaan: verze
kerde zelfbeheersing. 
De PvdA zou anderen moeten overtuigen van het 
lange-termijnbelang van die verzekerde zelfbeheer
sing; zou alternatieven moeten uitwerken die ertoe 
leiden dat men in voorkomende gevallen belang heeft 
bij zelfbeheersing; zou moeten bevorderen dat de 
meerderheid in democratische landen pas akkoord 
gaat met defensie-uitgaven, plaatsingsbesluiten en 
dergelijke, nadat procedures zijn gecreëerd die onbe
heersd gebruik van de militaire middelen uiterst 
moeilijk maken. 
Een dergelijke politiek kan aansluiten op actuele ont
wikkelingen in West-Europa. Men denke aan de zelf
beheersing die Mitterrand in Tsjaad aan de dag legt, 
althans in vergelijking met zijn voorgangers. Men 
denke ook aan de alom betoonde afkeer van het 
Amerikaanse optreden in Grenada. De Westeurope
se landen hebben de laatste tientallen jaren een rede
lijke zelfbeheersing getoond. Weliswaar grotendeels 
noodgedwongen. Maar dat hoeft ons er niet van te 
weerhouden die beheersing tot principe te verheffen. 
Dat levert een sterk argument om niet mee te doen 
met zaken als een 'rapid deployment force'. Of een 
goed argument om het meedoen te binden aan een 
duidelijke beschrijving onder welke - zeer gelimi
teerde - omstandigheden die strijdmacht mag wor
den ingezet. 
Op die manier kan West-Europa zich uitstekend pro
fileren tegenover de USA, zonder het basisprincipe 
van het atlantisch verdrag vaarwel te zeggen. 
M. B. de Groot, Voorburg 

NaschriftG. van Benthem van den BerghenB. Tromp 
In ons artikel over de uitgangspunten voor Nederlands 
veiligheidsbeleid (SenD, september 1983) hebben wij 
uitsluitend de militairstrategische verhouding tussen 
de !,!~1f'leaire grootmachten als 'wederzijds verzekerde 
zelfbeheersing' beschreven. Hoewel de heer De Groot 
zeker gelijk heeft, dat het voorkomen van een kern
oorlog ook terughoudend en voorzichtig gedrag van de 
andere deelnemers aan de internationale politiek 
vraagt, moeten we toch wijzen op het gevaar het begrip 
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'zelfbeheersing' uit de door ons beschreven beperkte 
context los te maken. Het gaat namelijk niet om een 
nieuw verworven eigenschap van de politieke en mili
taire leiders van de grootmachten, maar om een door 
de balans van onkwetsbare kernwapenarsenalen op
gelegde dwang tot zelfbeheersing. In het Engels be
staat het beperkter begrip 'self-restraint' , dat zich he
laas niet in het Nederlands laat vertalen. Hoe dit ook 
zij, WVZ beschrijft nu door omstandigheden afge
dwongen gedrag, dat - mogen we hopen - geleidelijk 
steeds meer verinnerlijkt kan worden en in de persoon
lijkheidsstructuur van politieke en militaire leiders -
en bevolkingen - opgenomen. 
Nu leven ook niet-nucleaire staten natuurlijk in de 
schaduw van een kernoorlog. Ook voor hen zou moe
ten gelden dat ze daarmee rekening houden. Maar in 
laten we zeggen het Midden-Oosten of Zuidelijk Afri-
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ka is de dwang tot zelfbeheersing, tot terughoudend 
gedrag, heel zwak - en wordt ook nauwelijks als zoda
nig gevoeld. West-Europa is een ander geval: dat 
maakt deel uit van een van de twee veiligheidsgemeen
schappen, zoals die na 1945 rond de grootmachten zijn 
ontstaan. Maar omdat de Westeuropese staten niet 
rechtstreeks betrokken zijn bij de rivaliteit tussen de 
grootmachten in de derde wereld kunnen ze - wan
neer zij althans in staat zouden zijn om als tweede 'zuil ' 
van een Atlantisch verbond met één stem te spreken -
inderdaad een matigende rol spelen . Datzelfde geldt 
ook voor de ten opzichte van de Sovjet-Unie te volgen 
politiek. Het is in ieder geval veel beter dàt na te stre
ven dan 'onbeheerste' voorstellen te doen om langs de 
weg van een zelfstandige Europese defensie (lees: 
kernmacht) de band tussen Europa en Amerika te ver
breken. 
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