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2 De partijstrijd moet nog beginnen 

Leden van de CPN zijn als regel uiterst kritisch jegens de maat
schappij. Maar in de eigen partij gedragen ze zich dikwijls gedis
ciplineerd-gehoorzaam. Althans tot voor kort. Daar schijnt veran
dering in te komen. Enige tientallen CPN-leden trokken zich een 
weekeinde terug om hun partij en hun eigen optreden daarin kri
tisch te bespreken. Een verslag. 
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De partijstrijd moet nog beginnen 

Bij de verkiezingen van 1977 leed de CPN de zwaarste nederlaag uit haar 
geschiedenis. De desastreuze verkiezingsnederlaag verleidde de hoog-be
jaarde CPN-leider Paul de Groot tot het schrijven van een felle beschou
wing waarin hij alle andere leidende Nederlandse communisten ongenadig 
de oren waste. De Groots beschouwing, in verschillende opzichten verge
lijkbaar met door hem in het verleden geschreven tirades, leek de inleiding 
tot een zuiveringsproces in de CPN. De Nederlandse communisten zouden 
zich nadrukkelijker moeten oriënteren op de arbeiders, duidelijker afstand 
moeten nemen ook van de jonge academici die zich de laatste jaren bij de
ze partij hadden aangesloten. En de zittende top (Hoekstra, de gebroeders 
Wolft, Bakker, Haks) zou vervangen moeten worden. 
Het liep anders af. De Groot die er to't dan toe in was geslaagd verschillen
de groepen in de CPN tegen elkaar uit te spelen, joeg ze nu op één hoop. 
Dit keer liep een door hem ontketende partijstrijd niet uit op een overwin
ning maar op een nederlaag. 
De gevolgen daarvan bleven niet uit. Er voltrok zich een verrassende ver
nieuwing van het dagblad De Waarheid, partijblad als voorheen maar met 
een enigszins opener karakter. Het blad werd tegelijkertijd intellectualisti
scher, minder leesbaar voor arbeiders. De CPN-leiding poogde zich minder 
sectarisch op te stellen dan voorheen. Zij pleitte voor een nieuwe coalitie
politiek (samenwerking tussen communisten en andere progressieven in 
concrete acties en op preciese punten) ter voorbereiding van een nieuwe 
regeringsmeerderheid. Een belangrijke doorbraak voor de CPN voltrok zich 
in de acties tegen de neutronenbom, waarin communisten met anderen sa
menwerkten. Voorts poogde de CPN aansluiting te vinden bij de milieube
weging, die tot dan toe nauwelijks serieus genomen was. Het feminisme 
kreeg invloed in de CPN, de Nederlandse communisten gingen de homo
emancipatiebeweging ondersteunen. In de vakbeweging bleven de commu
nisten oppositionele posities innemen (met name Groenevelt en Kok wor
den fel bestreden), zij het dat in sommige vakorganisaties CPN-leden be
stuurlijke posten veroverd hebben. 
De huidige CPN-politiek lijkt niet zonder succes. Volgens NIPO-peilingen 
hebben de communisten kans bij de eerstkomende verkiezingen een fors 
deel van het verloren gegane terrein te heroveren. Voor veel Nederlanders 
wordt de CPN zo langzamerhand wat men Salonfähig zou kunnen noemen; 
men ziet er niet langer tegenop met een communist in het openbaar te 
worden aangetroffen, om het maar eens huiselijk te zeggen. In de belang
rijkste socialistische partij, de PvdA, is een permanente discussie gaande 
over de vraag of er met de CPN moet worden samengewerkt. Het dagblad 
De Waarheid speelt daar de laatste maanden alert op in door met enige re
gelmaat (soms vooraanstaande) PvdA-leden aan het woord te laten die 
voorstander zijn van zo'n samenwerking in enigerlei vorm. Er hebben zich 
in de CPN tamelijke veranderingen voorgedaan, dat is aan geen twijfel on
derhevig. Het is de vraag of er van wezenlijke veranderingen sprake is. In 
een artikel in SenD (april 1979) onderzocht Wouter Gortzak de ontwikkelin-
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communisme gen tot dan toe. Hij beloofde bij die gelegenheid een vervolg, dat tot nu toe 
is uitgebleven. In het decembernummer van 1980 ging Ger Verrips op een 
aantal recenter ontwikkelingen in, vooral op de verhouding tussen CPN en 
buitenlandse communistische partijen (in het bijzonder de CPSU). Als men 
zijn beschouwing in één zin samenvat kan men zeggen dat hij van oordeel 
was dat de Nederlandse communisten althans officieel nog steeds trouwe 
bondgenoten van hun Russische zusterpartij zijn. In deze SenD-aflevering 
laten wij een aantal CPN-leden zelf aan het woord. Op 22, 23 en 24 augus
tus 1980 vond in het Friese Witmarsum een conferentie plaats waar zo'n 
veertig communisten de vraag onderzochten (en ontkennend beantwoord
den) of het zinnig zou zijn in 1981 een zomeruniversiteit te organiseren on
der de noemer 'communistische politiek in Nederland'. Zo'n bijeenkomst, 
waar CPN-leden buiten de officiële partijkanalen om over hun partij praten, 
zou vroeger tot het onmiddellijk royement van de betrokkenen geleid heb
ben wegens 'fractievorming en inbreuk op de discipline '. Er mag niet wor
den aangenomen dat de huidige CPN-leiding de conferentie heeft toege
juicht (in het dagblad De Waarheid verscheen een korte beschouwing er
over van IPSO-medewerker en conferentiedeelnemer Rob Milikowski die de 
pet niet hoog ophad van de overigen), maar daarbij is het voor zover ons 
bekend is gebleven. Ook dàt zou een verandering binnen de CPN zijn. 

socialisme en 
democratie, 
nummer 1, 

Januari 1981 

3 

Van deze conferentie is een uitgebreid verslag gemaakt, dat althans bij het 
ter perse gaan van deze SenD-aflevering nog nergens is verschenen. Zo
wel ter bevordering van de discussie over de CPN in de PvdA, als in de 
CPN zelve, publiceren wij hieronder fragmenten uit de inleiding van het ver
slag, de vrijwel totale tekst van een gehouden inleiding van Hans Kuné en 
enkele fragmenten uit de discussies. 
Nog enkele opmerkingen ter toelichting. Het IPSO (Instituut voor Politiek en 
Sociaal Onderzoek) is het wetenschappelijk bureau van de CPN; 'het roye
ment van twee kameraden ' betreft de royementsprocedure tegen twee Gro
ningse CPN-leden die een Tsjechoslowaaks oppositiedocument in de 
CPN verspreid hadden (ook wel de 'affaire-Ebels '), de handtekeningactie 
rond Afghanistan betreft een poging van een aantal CPN-leden te proteste
ren tegen het Sowjet-optreden daar, het Stalin-congres was een door de 
Amsterdamse politicologen georganiseerde bijeenkomst over het verschijn
sel stalinisme, de Bahro-actie betrof een poging handtekeningen te werven 
voor een advertentie voor de vrijlating van deze in de DDR gevangen ge
houden econoom, een advertentie die door het dagblad De Waarheid ge
weigerd werd. 

Inleiding 

Het initiatief tot deze conferentie werd genomen door een aantal mensen in 
den lande, die op basis van gemeenschappelijke ervaringen in de recente 
incidentrijke periode van de CPN, contact met elkaar gezocht hebben. 
Twee momenten springen er in die incidentrijke periode duidelijk uit: de po
gingen tot royement van twee kameraden die buiten de leiding om een ver
taald Tsjechisch document lieten circuleren en de handtekeningenactie 
rond Afghanistan. M.b.t. het royement is indertijd een actie opgestart welke 
als inzet had, het afzien van royementspogingen, in gang gezet door het 
partijsecretariaat en uitgevoerd door de districtsleiding in Groningen. 
In bredere zin had de actie democratisering van de partij tot doel. In deze 
periode hebben veel communisten die bij deze actie betrokken waren zich 
door het harnas van de heersende partijdiscipline moeten heenvechten. Dit 
ging ook gepaard met geweldige persoonlijke problemen. Tot dan toe wa-



communisme ren de ervaringen m.b.t. partijdemocratie, vergaqervormen, e.d. veelal indi
vidueel gebleven of in de huiskamersfeer besproken. Nu was er een initia
tief waaraan veel van deze ervaringen werden opgehangen. In deze zin 
functioneerde de actie als een kristallisatiepunt en vond het zijn materiële 
basis in de door veel leden als verstikkend ervaren partij-praktijk. Uiteinde
lijk betekende het voor deze mensen dat zij in toenemende mate hun erva
ringen met de partij bespreekbaar konden maken en op deze wijze hun 
eigen positie in de partij beter konden begrijpen. 
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De conclusies waartoe mensen kwamen, gaven vervolgens perspectief op 
een andere praktijk binnen de partij: kritiek werd gespuid op vergadervor
men, op het niet inzichtelijk zijn van de besluitvorming, op de internationale 
contacten, op de coalitiepolitiek, de theorieloosheid enz. Maar deze kritiek 
bleef ook steken op dit niveau: een oriëntatie van de leiding op de zich 
steeds meer ontwikkelde kritiek bleef uit. De partij bleek niet bij machte om 
daar mee om te gaan. 
Het effect van de discussies was omgekeerd evenredig aan de betrokken
heid en inzet waarmee zij werden aangegaan en veel mensen onttrokken 
zich in toenemende mate aan het partijwerk. Tegelijkertijd zochten ze 
een andere praktijk waarin zij zich als communist konden realiseren: vakbe
weging, kritische wetenschapspraktijk, IPSO, vrouwenbeweging, e.d. Te
vens ontstond er een duidelijker profiel van wat onder een communistische 
politiek werd verstaan, waarbij de pluriformiteit niet als een tactisch concept 
werd begrepen, maar als een essentieel onderdeel van een linkse praktijk 
werd gezien: Stalin-congres, De Populier, de actie rond Afghanistan, Bahro
actie. Maar er ontstond ook een besef dat de diaspora aan individuele 
oplossingen ook geen perspectief bood, althans waar het de CPN betrof. 
En onder het motto 'de partij is net zoveel van ons als van de leiding' ont
stonden er sporadisch vergaderingen waarbij de verticale organisatiestruc
tuur van de partij doorbroken werd. Zo werd er bijv. in Groningen, vanaf 
begin dit jaar, regelmatig vergaderd door een wisselende groep mensen 
om met elkaar duidelijk te krijgen wat voor mogelijkheden een andere, kriti
sche praktijk de CPN bood. 

Het draagvlak voor dit soort bijeenkomsten bleek niet alleen in Groningen te 
bestaan, maar ook in Rotterdam, Den Haag, Zaandam, Amsterdam, Nijmegen, 
Amersfoort/Utrecht. En zo baande de kritiek zich, juist vanwege de verstopte 
partij kanalen, een landelijke weg. 
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat de conferentie in Witmarsum niet 
zo maar een toevallige gebeurtenis was, maar dat de kritiek tot zo'n initia
tief werd gedreven, wilde zij zichzelf serieus nemen. Serieus nemen bete
kent dan: streven naar een verdieping van communistische politiek, recht 
doen aan de mogelijkheden van onze partij, inzichtelijkheid realiseren van 
besluitvorming. Serieus nemen betekent ook dat het niet ging om een 
groepje afvalligen dat zichzelf zo nodig bewijzen moest, maar om aan de 
veel bredere en massalere kritiek die in de partij leeft dan op de conferen
tie tot uiting kon komen, recht te doen en perspectief te geven. 

Hans Kuné 

Het is tijd voor een communistisch program . 

Het is nu 1980 en als ik goed reken is het vier jaar geleden dat ik lid ben 
geworden van de partij. Op een dronkenavond natuurlijk, in een vlaag van 
doldrieste overmoed. 
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De reden was, dat ik absoluut geen argument meer kon vinden om niet lid 
te worden. Ik vond het steeds hypocrieter worden om buiten de communis
tische partij te blijven staan, op een moment dat ik mezelf ook als commu
nist beschouwde. Ik had sterk het idee dat ik wist wat communisme inhield, 
dat idee heb ik trouwens nog steeds, en ik begon ook het idee te krijgen 
dat de CPN dat uitstekend wist. Communisme had iets met anti-kapitalisme 
te maken en met democratie. Die twee dingen. En het leek erop alsof de 
CPN het één en ander met die twee dingen te maken had. Als ik in die tijd , 
nu zo'n vier jaar geleden dus, in Groningen rondliep, zag ik overal plakka
ten hangen, met zeven goede redenen om op de CPN te stemmen - en 
één daarvan was dat de CPN de enige partij was die daadwerkelijk pro
beerde de parlementaire democratie tegen de aanvallen van autoritair 
rechts te verdedigen. Van buiten zag de partij er dus anti-kapitalistisch en 
democratisch uit, van binnen zag ik er precies zo uit - en het leek me dus 
alleen nog maar lafheid dat ik me door de burgerlijke propaganda had laten 
remmen bij mijn beslissing om lid te worden. Op die manier en met die 
geestesgesteldheid ben ik lid geworden en ik moet zeggen dat ik ook erg 
degelijk lid geworden ben. Ik ben behoorlijk actief geweest. Correspondent 
van De Waarheid, zelfs districtsbestuurder. Toch had ik vanaf het eerste 
moment dat ik lid was, vanaf de eerste vergadering die ik meemaakte in 
Oude Pekela, twijfels. Die vergaderingen, districtsvergaderingen bijvoor
beeld, bevielen me in het geheel niet. Ik zal nog genoeg gelegenheid heb
ben om daar op in te gaan. Nu gaat het er alleen maar om: het merkwaar
dige is, dat ik al die kritiek altijd voor me gehouden heb. Ik heb er nooit een 
woord van tot uitdrukking gebracht. Waarom niet? Ook daar zal ik op in
gaan. Maar het voornaamste is: omdat ik bang was terug te vallen in de 
anti-communistische hypocrisie, die ik door mijn lidmaatschap net overwon
nen meende te hebben. Ik kon, m.a.w., de weg niet vinden om op con
structief communistische wijze mijn kritiek te spuien. 
Nu is de natuur uiteraard altijd sterker dan de leer en zo is het te verklaren 
dat de frustraties over mijn f.unctioneren in de partij, die overdag in voor
beeldig functioneren en in brave verhaaltjes voor De Waarheid werden ver
drongen, 's nachts in dagboekaantekeningen werden omgezet, die het te
gendeel van voorbeeldig en braaf waren - en die waarschijnlijk ook erg 
anti-communistisch waren. Zo keek ik er althans zelf tegen aan. Een merk
waardige schizofrene situatie, die natuurlijk niet tot in alle eeuwigheid kon 
duren. En die ook niet tot in alle eeuwigheid geduurd heeft. Op een be
paald moment ben ik een groepje tegengekomen, dat in grote trekken de
zelfde frustraties bezat als ik. Voor die groep heb ik toen die dagboekaan
tekeningen eens uitgewerkt en omdat het daaruit resulterende verhaaltje 
een aardige basis voor de discussie bleek op te leveren, leek het ons geen 
slecht idee het hier voor te dragen. 

Het zevenentwintigste congres 
De implicaties van het verhaal, politiek gezien, lijken mij dat de optimisti
sche visie op het 27ste congres van de partij niet klopt. Dat is een implica
tie die ik er van te voren maar even uithaal, opdat ik straks, achteraf, niet 
te horen krijg van: oh, in die richting heeft hij ons proberen te manipuleren 
met dat leuke schizo-verhaaltje. 
Van het 27ste congres zijn twee geheel verschillende analyses gemaakt in 
links Nederland. 
Representatief voor de eerste analyse is het artikel van Anet Bleich in De 
Groene van 11 juni 1980. Volgens haar artikel heeft het 27ste congres dui
delijk gemaakt, dat 'het proces van vernieuwing en democratisering van de 
Communistische Partij van Nederland, schuchter ingezet met de afzetting 



communisme van erevoorzitter Paul de Groot na het verkiezingsdebacle in 1977, onom
keerbaar begint te worden'. 
Anet Bleich leidt dat vooral af uit het feit dat het partijbestuur, in plaats van 
met 'de gebruikelijke onafzienbare reeks stellingen' met vier resoluties 
kwam, uit het feit, dat op die resoluties een golf van kritiek kon ontstaan en 
uit het feit dat die golf inderdaad op enkele punten tot wijzigingen in de oor
spronkelijke resoluties geleid heeft. Een dergelijke toegevendheid was vol
gens haar in de partij oude stijl nooit mogelijk geweest. 
Representatief voor de tweede analyse is het artikel van Hans Broekhuis 
en Jacques Zeelen dat vlak voor het 27ste congres in de Volkskrant ver
scheen. De voornaamste conclusie van dat artikel luidde dat met de vier 
congresresoluties 'de leden een blanco cheque ter ondertekening is voor
gelegd' en dat van een democratische voorbereiding of besluitvorming in 
de partij geen sprake is geweest. Of, anders gesteld: met de vier resolu
ties, die volgens de schrijvers van dit artikel zo goed als inhoudsloos wa
ren, heeft de partijtop het schuchter op gang gekomen proces van vernieuwing 
en democratisering krachtig proberen te draaien. 
Met deze twee, volstrekt aan elkaar tegengestelde visies op de ontwikke
ling van de partij zit links Nederland sindsdien opgescheept. 

De weg naar het socialisme 
Het lijkt me duidelijk dat het voor ons, als we ernst willen maken met ons 
voornemen om een zomeruniversiteit te organiseren over ' De Nederlandse 
weg naar het Socialisme', van het uiterste belang is erover te praten welke 
van deze twee visies het dichtst bij de waarheid staan. De stelling die ik zal 
gaan verdedigen is dat het 27ste congres, zoniet een terugval in oude tij
den, dan toch een terugval in een nieuwe vorm van sectarisme en isole
ment is geweest, na de schuchtere poging uit 1978 om van de CPN een 
werkelijk volwassen communistische partij te maken. 
In mijn ogen had de partij in de periode tussen het 26ste en het 27ste con
gres drie belangrijke opgaven moeten vervullen. 
Ten eerste had ze fundamentele wijzigingen in haar organisatiestructuur 
moeten aanbrengen, omdat de verwikkelingen rond De Groot onomstotelijk . 
hadden aangetoond, dat de partij niet democratisch-centralistisch georgani
seerd is. 
In de tweede plaats had ze er de voorwaarden voor moeten scheppen dat 
de marxistische analyse binnen haar muren weer mogelijk werd. En in de 
derde en belangrijkste plaats had ze de opgave moeten volbrengen een 
communistisch partijprogramma te formuleren. Er was in de verkiezingstrijd 
van 1977 geen communistisch partijprogramma; nu, vlak voor de verkiezin
gen van 1981 is dat programma er nog niet. 

In het verhaal dat nu volgt, ben ik op deze drie punten afzonderlijk inge
gaan. 

De organisatiestructuur 
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is de CPN niet op democra
tisch-centralistische wijze georganiseerd. 
Er zijn twee lijnen waarlangs de tekortkomingen in de partijorganisatie ge
analyseerd kunnen worden. De ene is ze als speciale uitingsvorm van het 
democratisch-centralisme, en daarmee van het marxisme: leninisme, te be
schouwen en vervolgens het concept van democratisch-centralisme aan 

8o~lall8metfn I kritiek te onderwerpen. De andere is ze als speciale uitingsvormen te be
~:!''::::r ~' schouwen van het feit, dat het ideaal van het democratisch-centralisme in 

Januari 1981 de partij nooit gerealiseerd is. Ik heb voor deze tweede lijn van analyse ge-
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kozen, omdat ik eigenlijk niet weet wat er tegen het concept van het demo
cratisch-centralisme in te brengen is. Het concept houdt niet veel meer in 
dan dat de partij zowel slagvaardig als democratisch dient te zijn - en 
leent zich vervolgens voor een oneindig aantal concrete invullingen. Als zo
danig is het democratisch-centralisme een ideaal, dat in iedere historische 
situatie door de partij opnieuw bevochten dient te worden. Mijn these is nu 
dat onze partij dit gevecht tot nu toe altijd nog verloren heeft, wat deels aan 
de theoretische vergissing te wijten is, dat de specifieke bolsjewistische par
tij-organisatie als definitie van het begrip democratisch-centralisme geno
men is, en deels aan de werking van de IJzeren Wet van Michels. In de 
CPN heeft zich een oligarchie gevormd, die t.o.v. ieder strijddoel onver
schillig is, behalve t.o.v. het doel de partijorganisatie in stand te houden om 
daar zelf deel vanuit te kunnen blijven maken. Het specifieke bolsjewisti
sche type van deze oligarchische partijfunctionaris is de aparatsjik, zonder 
welke onze partij niet denkbaar is. Van de ene op de andere dag kan zo 
iemand 180 graden omdraaien in de partijpolitieke strijd - hij kenmerkt zich 
niet door een gefundeerde mening, waar hij voor in staat, maar door een 
gefundeerd gebrek aan mening, waarvan de belangrijkste trek is, dat het 
(fractieverbod bijv.) het innemen van en strijd voeren voor duidelijk gefor
muleerde politieke standpunten afkeurt en verbiedt. 
In tegenstelling tot andere partijen in ons land (de PvdA maar ook de oude 
ARP) , die bij de gratie van standpuntenstrijd functioneren, bestaat onze 
partij volledig uit functionarissen van dit slag. Gevolg: net zo min als dat er 
van een communistische politiek gesproken kan worden, kan er van com
munistische politici gesproken worden. Onze partij beschikt niet over men
sen die bereid zijn hun positie ter realisering van een bepaald, welomschre
ven, politiek doel in de waagschaal te stellen. 
Dat onze partij niet democratisch-centralistisch georganiseerd is, is om
streeks juni 1977, voor het eerst in haar geschiedenis, expliciet toegegeven 
door het leidende kader. Dezelfde leiders die tot op dat moment praktisch 
onvoorwaardelijke discipline van de gewone leden geëist hadden, op grond 
van de stelling dat die discipline onderdeel van het democratisch-centralis
me is, verkondigden n.a.v. de démarche van Paul de Groot nu plotseling 
dat de partij een dubbele machtsstructuur kende. De ene helft van die 
machtsstructuur bestond uit de organen van de oorspronkelijke democra
tisch-centralistisch opgezette partij. De andere helft uit een daarop opge
bloeide uitwas: een hiërarchisch-centralistisch opererend centrum, ontstaan 
rondom de functie van het erelidmaatschap voor het leven van Paul de 
Groot en rond de IPSO-vrijgestelde Jurrie Reiding. Dat machtscentrum 
bleek zeer verstorend op de democratisch-centralistische structuur inge
werkt te hebben, en ziedaar de diepe oorzaak van het - nu ook eindelijk 
toegegeven - gebrek aan slagvaardigheid, beleid, inzicht en strategie en 
de overmaat aan zig-zags. In de beste tradities van het boven omschreven 
apparatsjik-gedrag werd deze analyse vervolgens uiteraard afgesloten met 
de bezwering dat de rotte plek uitgesneden was en dat het democratisch
centralisme in de partij daarmee hersteld was - mits eenieder zich achter 
de nieuwe leiders zou scharen. 
Over deze merkwaardige episode in de recente partij-geschiedenis kan niet 
genoeg nagedacht worden. Hoe is het mogelijk dat de leden van een com
munistische partij zich jarenlang knollen voor citroenen, autoritaire, hiërar
chisch-centralistische verhoudingen voor democratisch-centralistische heb
ben laten verkopen? Hoe is het mogelijk dat dezelfde leiders, die toen, in 
juni, de structuur van de partij als ondemocratisch kritiseerden, diezelfde 
structuur even daarvoor nog als het lichtend voorbeeld van democratisch
centralisme bezongen hadden? En hoe is het mogelijk dat die hele kriti-
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sche, in de democratiseringsstrijd groot geworden, jonge garde - wij dus 
- zich zo lang monddood heeft weten te laten maken in een partij waarin 
de grondslagen van hun eigen idealen volstrekt ontbraken? En hoe is het 
mogelijk dat de leden het konden laten gebeuren dat precies die leiders 
zich als instrumenten voor het herstel van het democratisch-centralisme in 
de partij konden opwerpen, die er, in de praktijk, jaren van blijk hadden ge
geven, zelf niet te begrijpen wat dit begrip nu precies inhield? 
De laatste van deze vragen is van des te meer belang omdat de topkaders 
die zich, door de dynamiek van de strijd aan de top gedwongen, als kam
pioenen van de democratie in de partij begonnen op te werpen, dat op een 
dergelijke manier deden, dat voor iedereen zonneklaar had moeten zijn, dat 
het precies de verkeerde mensen waren die zich naar voren schoven. 
Dat onze partij niet als een waarlijk democratisch-centralistische partij func
tioneert, zo luidde de analyse die tussen de retorische redewendingen 
door de leden in die juni-maand impliciet aangepraat is, wordt veroorzaakt 
door de ontsporingen van enkele partijgenoten en door de fout die de partij 
begaan heeft met de instelling van het instituut van het erelidmaatschap. 
Zo juist als deze analyse mocht zijn, de waarheid bestaat toch vooral in de 
omgekeerde constatering. De perversie van het ideaal van het democra
tisch-centralisme is niet veroorzaakt door de instelling van het erelidmaat
schap, gecombineerd met de wat minder frisse eigenschappen van de man 
die tot erelid gebombardeerd werd; de oorzaak van de ontsporing van De 
Groot c.s. ligt in het feit dat het ideaal van het democratisch-centralisme in 
de partij zo slecht gerealiseerd is. Dat deze conclusie niet getrokken mocht 
worden en ook niet getrokken is, was op zichzelf uitvloeisel van het feit dat 
het hogere kader van de partij in het geheel niet van plan was de situatie 
werkelijk te verbeteren. Laat ik, om dit toe te lichten, een voorbeeld geven. 
Hoekstra roept op een bepaald moment met een brede armzwaai en met 
een retoriek die nog holler is, dan die waarmee de gemiddelde sociaal-de
mocraat het arbeidersvee probeert te bewerken, dat de partijleden allemaal 
in staat gesteld zullen worden van de toespraak die hij in het partijbestuur 
n.a.v. de machtsgreep van De Groot gehouden heeft, kennis te nemen. 
Ovationeel applaus. Dàt is nog eens openheid, dat is nog eens democratie, 
zo hoort het denkt iedereen op dat moment, overweldigd door de geoefen
de retoriek van de spreker. 
Tegelijk echter blijkt uit dit gebaar zelf, hoe weinig kaas de spreker van de 
principes heeft gegeten, waarop het democratisch-centralisme in onze tijd 
gebaseerd zou dienen te worden. Dat is dus iets waar hard voor geklapt 
dient te worden, dat de partijgenoten van de toespraken en andere hande
lingen in het PB en DB kennis kunnen nemen! Dat behoort dus niet tot de 
normale procedures in het partijleven, dat de standpunten die de leiders in
nemen in de besturen, aan alle partijgenoten bekend zijn, zodat ieder zijn 
houding t.o.v. de politieke ideeën van die mensen kan bepalen. En het be
hoort dus tot de mentaliteit van de nieuwe kampioen van het democratisch
centralisme, dat hij zich de volstrekte absurditeit van die situatie, het daar
uit naar voren tredende cynisme en de minachting voor de partijleden niet 
eens bewust is. 
Nog één voorbeeld: nu een dat alle partijgenoten en helaas ook anderen 
dan partijgenoten, kennen: de manier waarop in het Volksdagblad De 
Waarheid de brede en diepgaande discussie enz. in de kolommen is ver
schenen. Iedereen weet, dat nadat het artikel van Paul d~ Groot in De 
Waarheid verschenen was, er een lange tijd geen reacties op dat artikel in 
de kolommen van ons dagblad verschenen. Iedereen weet ook, dat dat niet 
komt, omdat er geen reacties waren. De redactie van de krant heeft zich 
m.a.w. het recht voorbehouden de principes van de vrijheid van menings-
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communisme uiting, die toch een integrerend bestanddeel van de communistische-orga
nisatieprincipes uitmaken, een tijdlang maar op te schorten. De reden daar
van was uiteraard, dat men bang was in de partijstrijd die door het stuk van 
Paul de Groot voorspelbaar ontketend zou worden, partij te kiezen - zo
lang nog niet te voorspellen was in welke richting deze strijd zich zou ont
wikkelen. 
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Ik denk dat dit de kern van de zaak is. Er bestaan, zoals bijv. in de PvdA 
wel het geval is, in onze partij geen instituties waarin de vertegenwoordi
gers van de leden gedwongen worden in discussie met de leden zelf hun 
politieke standpunt duidelijk te maken. En die instituties bestaan niet zo
maar niet: de structuur van de partij is zodanig dat het onmogelijk is dat ze 
ontstaan, zoals tot uiting komt in de reeds gememoreerde manipulaties 
rond de discussierubriek in De Waarheid, in het wanfunctioneren van de 
Ekonomische Kroniek, P & C en Info en in het ontbreken van iedere poli
tiek/theoretische discussie. Diepste oorzaken van deze malaise is de tot in 
zijn absurde consequenties doorgevoerde afdelingsstructuur van de partij, 
die discussies rond thema's van algemeen politieke aard aan de top dele
geert en aan de leden 'in de wijken en op de fabrieken' de organisatie van 
het praktisch-politieke werk (colporterel1 enz.) overlaat. 
Tijdens de Ebels-episode is gebleken hoe furieus de partijtop reageert als 
deze arbeidsdeling in de praktijk aan de kaak gesteld wordt. Door middel 
van allerlei sofistische en formalistische redeneringen wordt meningsvor
ming over i.c. de buitenlandse politiek van de partij tot een privilege van het 
DB verklaard en in de traditie van het apparatisjikdom wordt iedere van el
ders komende meningsvorm als fractionering afgedaan. 
De gevolgen zijn 
a. dat parijcongressen verworden zijn tot manifestaties 'van eenheid', tot 
applausfestijnen, tot klankbord van de stellingname van het partijbestuur; 
b. dat de stellingnames van het bestuur voorzover naar buiten gebracht, 
verworden zijn tot nagenoeg inhoudsloze frases. 
Wat er binnen het partijbestuur gebeurt, komt men alleen aan de weet als 
je VN of De Groene leest. Naar buiten toe bestaat het partijbestuur noch 
voor de leden, noch voor de niet-leden uit mensen met zelfstandige politie
ke ideeën, maar uit dragers van de toevallig geldende partijlijn: uit manne
tjes en idolen, die door de bank genomen tot niet meer in staat zijn dan de 
jaarlijkse cyclus van propaganda-toespraken draaiend te houden. 

Ruimte voor theorie 
Dat de CPN bijna volstrekt theorieloos is, is in de periode na mei '77, in de 
pogingen de oorzaken van de verkiezingsnederlaag te analyseren, zo dui
delijk gebleken dat daarop hier niet verder ingegaan hoeft te worden. In het 
bovenstaande is al verwezen naar de onmacht om de interne verhoudingen 
te analyseren en naar de samenhang van die onmacht met de partijstruc
tuur. Een andere manifestatie van de theorieloosheid bestond uit de poging 
de nederlaag aan complotterend ingrijpen van de kant van de 'koloniale 
reactie' toe te schrijven. Dat het theoretisch niveau binnen de partij - zoals 
trouwens in 1977 ook uitdrukkelijk toegegeven moest worden - laag ligt, 
wil echter niet zeggen, dat de partij ook zonder ideologie is. Integendeel, er 
wordt in de partij met alle middelen een heel sterke ideologie levend gehou
den, die de voornaamste verklarende factor vormt voor het merkwaardige 
fenomeen dat de partijleden buiten de partij voor machthebbers vaak hele 
ongemakkelijke mensen kunnen zijn, terwijl ze zich daarbinnen als makke 
schapen gedragen. Deze ideologie bestaat uit een mengsel van marxisme
leninisme en stalinisme. 
Net zo min als de hiërarchische-centralistische structuur van de partij is de-
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'lage niveau van het theoretisch werk in de partij' volgde in wezen hetzelfde 
stramien als de kritiek op de 'pervertEning van het democratisch-centralis
me'. Er werd gesteld dat de ontsportng van de tot dan toe als theoretisch 
licht no. 1 gevierde Paul de Groot, zoals die tot uiting kwam in zijn analyse 
van de verschillende stromingen binnen het partijbestuur (allemaal fout) en 
van de verschillende categorieën in de partij een pervertering van de marxis
tisch-leninistische theorie was, veroorzaakt door een combinatie van aderver
kalking en toenemend isolement. In werkelijkheid lag ook hier de zaak anders
om: Paul de Groot faalde niet omdat hij zo slecht thuis was in Lenis en Stalin, 
maar juist omdat hij in hun werken betrekkIijk doorkneed is. 
De belangrijkste tekortkoming van de theoretische ideeën van Lenin is, dat 
het wezen van de burgerlijk-democratische staat er niet mee onderzocht 
kan worden. De theorie is uitdrukking van (en ook als zodanig trouwens op 
veel punten inadequaat gebleken) een strijd voor het socialisme onder 
voorwaarden zoals die in het westen van Europa nooit bestaan hebben. 
Zelfs de afwezigheid van democratische verhoudingen onder fascistische 
omstandigheden levert nog een situatie op die op heel belangrijke punten 
verschilt van de pre-burgerlijke tsaristische dictatuur. De voornaamste te
kortkoming van het stalinisme is, dat het de communistische democratie 
definieert op een manier die alleen als volstrekt macchiavellistisch te kwali
ficeren is. Iedere partij die - impliciet of expliciet - van deze definitie uit
gaat als haar streefdoel, zal zich voortdurend verdacht maken onder wes
ters-liberale omstandigheden en loopt het grote gevaar zich van een politie
ke partij te transformeren tot een steunsekte voor een kleine élite van 
machtswellustelingen, d.w.z. van mensen die van de uitoefening van de ab
solute macht - middels een eenpartijdictatuur - dromen. Dat deze ideolo
gie in onze partij levend gehouden wordt (denk aan de stalin-scholing van 
enige jaren terug) is er de voornaamste reden voor, dat al onze liefdesver
klaringen aan het pluralisme onze politieke tegenstanders zo vals in de 
oren klinken - terwijl het er ook één van de voornaamste oorzaken van is, 
dat er nog nooit een politieke strategie, een politiek program - uitgewerkt 
is. Een uitgewerkte politieke strategie is immers het bewijs van onze be
reidheid en vermogen om coalities te sluiten met andere progressieve poli
tieke partijen, zonder die coalities als tussenstations op weg naar de omverwer
ping van de burgerlijke-democratie en de greep naar de absolute staatsmacht, 
de oprichting van een dictatuur van het proletariaat, te zien. 
Zolang een dergelijke strategie niet uitgewerkt is, hebben alle partijen voor 
de volle honderd procent gelijk als ze niet met de CPN in zee willen. 

Een partij-programma 
In de discussierubriek van De Waarheid is er in 1977 door verschillende 
mensen (bijv. Boe Thio en W. Schoutendorp) op gewezen, dat het ontbre
ken van een program de oorzaak bij uitstek van het verkiezingsdebäcle 
was. Deze kritiek is ook op het congres zelf naar voren gebracht en wel zo 
krachtig, blijkbaar, dat het in de aangenomen resolutie van het 26ste con
gres 'noodzakelijk' geacht werd, dat er een dergelijk strijd program tegen 
het grote kapitaal, gericht op machtsvorming van de werkers, tot stand 
komt: een program dat de wegen aangeeft voor oplossing van de grote 
maatschappelijke problemen waaruit het kapitalisme geen uitweg kan bie
den'. Et moet geconstateerd worden dat het partijbestuur -in haar opdracht 
dit strijdprogram tot stand te brengen meer dan gefaald heeft. Er is niet al
leen geen strijdprogram, er wordt ons in de toelichting op de ontwerpcon
gresresolutie inzake de sociaal-economische strijd zelfs verteld dat het uit
stekend is dat we het in plaats daarvan met 'zorgvuldig geformuleerde 
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communisme eisen' moeten doen, die van 'doorslaggevend belang' zijn, 'steunend' als ze 
zijn, op 'brede oordeelsvorming in de bedrijven, de sectoren, de vakbonden 
en in de actie zelf.' 0 'In die eisen komt het democratisch initiatief van on
deren op allereerst tot gelding'. Er bestaat m.a.w. aan de vooravond van de 
verkiezingen wederom nog niets dat ook maar in de verste verte op een 
politiek strijdprogram lijkt. De oorzaak hiervan is inderdaad niet bij de wer
kers in de bedrijven of bij het gros van de partijleden te zoeken, en nog 
minder bij het gebrek aan massa-actie. Schuldig voor deze zwaarwegende 
historische misser is louter en alleen het partijbestuur, dat niet gezien heeft, 
dat de uitdrukkelijke congresopdracht om voor dit program te zorgen alleen 
uitgevoerd kan worden als: 
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a. de structuur van de partij daadwerkelijk verbeterd was; 
b. de theoretisch/ideologische knoop doorgehakt was, waar de partij in 
verzeild geraakt is. 

Voor geen van beide opgaven hebben onze apparatisjiks voldoende door
zettingsvermogen en moed gehad. Er is wel even van een discussie over een 
beginselprogram sprake geweest, aan het strijdprogram is men zelfs nooit be-
ginnen. . 
Toegespitst op de structuren is de belangrijkste oorzaak hiervan dat de ver
binding tussen het partij-intellect en de arbeiders niet tot stand is gebracht. 
De kloof tussen revolutionaire theorie en praxis, uiteraard inherent aan het 
theoretische werk aan universiteiten en andere kapitalistische bovenbouw
instituties reproduceert zich binnen de partij en is zich binnen de partij blij
ven reproduceren. Het is deze kloof die een van de voornaamste machts
bases voor het apparatsjikdom vormt en ieder die hem probeert te dichten 
zal dan ook van ondermijnende activiteiten beschuldigd word~n . 
Wat had het partijbestuur moeten doen? Het partijbestuur had in alle bedrij
ven waar de partij iets betekent theoretische afdelingen moeten oprichten 
en die met elkaar en met plaatselijke en regionale nieuwgevormde onderaf
delingen van het IPSO in contact moeten brengen. De daaruit voortvloeien
de activiteiten hadden vervolgens in IPSO-verband gecoördineerd kunnen 
worden. Door een speciale commissie van het IPSO, die de opdracht mee
gekregen had moeten hebben de schat aan actie-eisen in een consistent 
strijdprogram om te zetten. Wat is er in plaats daarvan gebeurd? Het IPSO 
heeft wat werkgroepen opgericht, louter uit intellectuelen bestaand, die zon
der heldere opdracht wat hebben zitten theoretiseren. Nu is er een partijbe
stuurscommissie met een schets voor een beginselprogram gekomen. 
Conclusie: de partijstrijd is werkelijk pas begonnen. En laten we hopen dat 
het dit keer voor de verkiezingen tot resultaten leidt. Zo niet dan zullen we, 
volgens mijn bescheiden mening, nog eens vijftig procent van. ons zeteltal 
verliezen. 

De discussie 

Organisatiestructuur van de partij 
Uitgangsthese: kenmerkend voor de structuur van de partij is niet het de
mocratisch-centralisme, maar het bureaucratisme. 

Bureaucratisme 
a. Beschrijving van het bureaucratisch mechanisme: bureaucratisme is 
een politiek regulatiesysteem dat 'bureaucraten' produceert. Het leidt tot 
een specifieke selectie van functionarissen en tot financiële, sociale en psy
chische afhankelijkheid van de reproduktie van dit systeem. Dit sluit geen 



communisme interne machtsstrijd uit; maar deze vindt in de CPN niet plaats in de vorm 
van een openlijke (~n daarmee controleerbare) standpuntenstrijd. Ideolo
gisch wordt dat o.a. gelegitimeerd door een beroep op 'strijdstemming' (niet 
lullen maar lopen) en op eenheidswil (inslikken van kritiek en onthouding 
van dissidentie omwille van het gemeenschappelijk doel); de pretentie van 
wetenschappelijkheid en objectiviteit vormt eveneens een belangrijke legiti
matiebron. Hierdoor wordt een impliciet 'mensbeeld' bestendigd van de 
hardwerkende, ascetische, gedisciplineerde communist die alles moet kun
nen (zo ongeveer tienmaal zoveel als anderen ... ). Voorstellen voor verandering 
van de organisatiestructuur worden gepareerd met een verwijzing naar de 
PvdA, d.w.z. gevaar van sociaal-democratisering. 
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b. Situering van het bureaucratisme: het bureaucratisme en het conserve
ren van posities is een regulier verschijnsel: maar het is niet zomaar bu
reaucratisme, maar bureaucratisme in de CPN, d.w.z. ingevoerd en onder
hevig aan dynamiek van klassenstrijd. Een Michels-achtige beschrijving (IJ
zeren wet van de oligarchie) zoals hiervoor gegeven kan dan misschien be
paalde verschijnselen geordend beschrijven, maar het levert nog geen ver
klaring op. Men moet oppassen niet terug te vallen (resp. te blijven staan) 
in het bekende top/basis-schema à la de oude kritiek van de studentenbe
weging op de vakbeweging. (Noch de beschrijving van het 'bureaucratisch 
fenomeen', noch de situering van bureaucratische organisatiepatronen in 
tegenstrijdige processen is gedifferentieerd bediscussieerd. Kritiek op Mi
chels-achtige benadering richtte zich tegen het betoog van de inleider, 
maar werd evenmin uitgewerkt.) 

Hier en daar werd in de discussie geprobeerd de relatie tussen (formele en 
materiële) beslissingsstructuur en het proces van menings/wilsvorming in 
de partij te thematiseren. 
a. Meningsvorming: wilsvorming vaak geblokkeerd met een verwijzing naar de 
'klassenstrijd' en de noodzaak van besluiten ('geen klassenstrijd 
maar klussenstrijd'). Sommigen bepleiten een 'tendensrecht' op het niveau 
van meningsvorming (onderscheiden van 'fractiereqpt' op niveau van be
sluitvorming. inclusief formele disciplinering van stemgedrag van de respec
tievelijke fracties). 
b. Wijze van besluitvorming: de stukken van het PB bevatten vaak meer
dere standpunten tegelijk. Daardoor wordt discussie kortgesloten over alter
natieve polemieken van/in de partij. Op afdelingsniveau is proces indivi
dueel bijna niet te doorbreken. 
c. Controle: Door type menings- en besluitvormingsstructuur is de demo
cratische controle van leden op de politiek van de partij gering. 

De (bureaucratische) afgeslotenheid moet worden doorbroken; daarbij moet 
de zelfstandigheid van de partij behouden blijven in een open menings
vorming. Men moet oppassen niet in een cirkel terecht te komen (zoals vol
gens sommigen in de discussiestellingen gebeurde): 
a. er is geen discussie vanwege (bureaucratische organisatie); 
b. er is noodzaak van discussie om organisatie te veranderen; 
c. organisatieverandering is voorwaarde voor verbetering van proces van 
meningsvorming. 
Een 'federalisering' van de organisatie is in ieder geval geen oplossing. 

Theorieontwikkeling 
De stelling van de inleider was: de CPN is bija theorieloos, maar niet ideologie-
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communisme loos; en het vraagstuk van de theorievorming kan men niet losmaken van dat 
van de organisatie. Vroeger werd 'theorie' gedragen door de organisatieleiding. 
Op congressen en door het PB werd vastgesteld wat bijv. de defnitie van fascis
me was en wat de 'geschiedenis' van de CPN in de oorlog was. Nu wordt meer 
de relatieve autonomie van de wetenschap benadrukt. Maar de leiding houdt 
volgens sommigen haar eigen theorie/ideologie: nl. die van het marxisme-leni
nisme. Marxisme blijft verbonden aan het algemene proces van meningsvor
ming in de partij, resp. is daar zelf een moment van. Theorie is een comple~e 
hogere uitdrukking van de ervaring. Maar bepaalde ervaringen komen niet in 
deze theorie voor, zijn er niet in verwerkt. 
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·Daar komt bij dat een aantal vernieuwings-initiatieven niet, nauwelijks of 
slecht wordt omgezet. IPSO-discussie komt bijv. niet in afdelingsvergade
ringen en scholingen aan de orde (als voorbeelden: discussie over de eco
nomische crisis en over het feminisme) en een aanzet tot zomerscholing 
wordt bijv. door de Groningse districtsleiding 'gesaboteerd' (er worden geen 
mensen naar toe gestuurd). Soortgelijke problemen zien we bij het 'Komma'
initiatief. 
Hoewel moet worden vastgehouden aan de relatieve autonomie van het weten
schappelijk werk en de scholing (t.b.v. kwaliteitsverbetering van de menings
vorming) mag dit niet leiden tot 'zandbak'-model: speeltuin voor kritische krach
ten van de partij, het opsluiten in de IPSO -burcht'. De scholing is een noodza
kelijk complement van de ontwikkeling van kwaliteit en massaliteit van demo
cratische wilsvorming binnen de partij. Via o.a. de scholing kan de kloof tussen 
wetenschappelijk werk en de alledaagse politieke arbeid worden overwonnen. 
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Dilemma's van een socialistisch 
defensiebeleid 

'Wij waren liever een brug geweest dan een bruggehoofd' 
(Jaap Burger, 1949)' 

De discussies over het defensiebeleid in de PvdA blinken niet altijd uit door 
helderheid. Nadat de partij eerst jarenlang gediscussieerd heeft over de 
eisen die men aan de NAVO wil stellen teneinde een voortzetting van het 
lidmaatschap zinvol te vinden, wordt vervolgens het debat geopend over de 
eisen die de NAVO aan de partij, c.q. aan Nederland, stelt om te mogen 
meepraten. Het één en ander resulteert dan in weinig inspirerende stand
punten, zoals 'Niet uit de NA VO, tenzij ... ' en 'Vóór het behoud van één of 
meer atoomtaken'. Ik wil mij hier niet begeven in een bespreking van de 
subtiele argumenten die voor alle standpunten worden aangevoerd. Dat ge
beurt al in ruime mate in diverse dag- en weekbladen. Mijn sympathie gaat 
over het algemeen uit naar standpunten als 'Nederland uit de NA VO' en 
'De kernwapens uit Nederland'. Ik ben echter lang niet altijd gelukkig met 
de argumenten die daarvoor worden aangedragen. Dat komt omdat daarbij 
dikwijls doel en middelen door elkaar gehaald worden. Uittreden uit de NA
VO en het wegdoen van kernwapens zijn naar mijn mening middelen, poli
tieke stappen, die ten doel hebben bij te dragen aan een door ons gewens
te vreedzame en rechtvaardige ordening in de wereld. Wanneer echter der
gelijke stappen worden opgevat als een doel op zichzelf krijgt de discussie 
onvermijdelijk het karakter van een politieke lakmoesproef: Wie hiertegen 
is, hoort niet meer bij ons. 
Nu kan het zeker in een sociaal-democratische partij heel nuttig zijn eens 
te discussiëren over verraad aan de arbeidersklasse of zelfs aan de 
mensheid2, maar ik ga er voorlopig van uit dat de meeste deelnemers aan 
het debat dezelfde doelstellingen hebben. Het debat is dus een strategie
discussie, waarin niet de goede bedoelingen ter discussie staan, maar de 
vraag hoe, waar en wanneer het politieke gewicht van een land, een rege
ring, een partij of een beweging (soms is het nuttig als die onderscheiden 
gemaakt worden) moet worden ingezet. De discussie moet gaan over de 
juistheid van de middelen, gegeven het doel. Let wel, niet ieder middel 
wordt door het doel geheiligd, maar van een middel dat aantrekkelijk is op 
ethische gronden moet 66k worden aangetoond dat het effectief is. Daar
voor is een analyse noodzakelijk van de krachtsverhoudingen waarbinnen 
politiek bedreven wordt. Aan een dergelijke analyse zijn onderstaande op
merkingen gewijd. Over de doelstellingen wil ik hier kort zijn, hoewel ook bij 
de uitwerking daarvan nog veel hete hangijzers te voorschijn zullen komen. 
Het lijkt mij toe, dat zeer velen zich zouden kunnen vinden in het streven 
naar een nieuw collectief veiligheidssysteem in Europa, waaraan ook neu
trale landen kunnen deelnemen. Dat Europa moet kernwapen vrij zijn (van 
Portugal tot Polen) en de vorming van een dergelijk stelsel moet de ophef
fing van de bestaande machtsblokken als NAVO en Warschaupact mogelijk 
maken. Zo staat het o.a. in Weerwerk. Het is allemaal rijkelijk vaag, maar 
de strekking is duidelijk en die heeft ook al een lange traditie in de sociaal
democratie. Het gaat er om de splitsing van Europa op te heffen, een rela
tief laag niveau van bewapening te handhaven, met veiligheidsgaranties 
van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. Er wordt niet gestreefd naar 
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buitenland vereniging van alle Europese staten in een nieuwe supermacht, maar het 
uitgangspunt blijft een verzameling nationale staten, die in vrijheid en onaf
hankelijkheid een eigen weg zoeken. Het probleem van de Duitse deling is 
daarbij misschien nog wel het belangrijkste struikelblok. Streven naar Duit
se hereniging lijkt voorlopig ongewenst, maar het resultaat van het collec
tieve veiligheidssysteem kan zijn dat een soort hereniging plaats vindt. Dat 
zal mede afhankelijk zijn van de afspraken die over bewapening gemaakt 
worden. Hoewel de doelstellingen hier sterk europacentrisch gedefinieerd 
zijn, lijkt me dat voorlopig voldoende, gezien het feit dat in Europa voorals
nog de belangrijkste determinanten van het veiligheidsbeleid liggen. 
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De NAVO 
De sociaal-democraten hebben het altijd moeilijk gehad met de NAVO. 
Angst en afkeer van de Sowjet-Unie wonnen het aanvankelijk ruimschoots 
van wantrouwen in de bedoelingen van de Amerikanen. De hoop op een 
onafhankelijke, socialistische ontwikkeling in Europa zagen zij echter in 
rook opgaan. 
De Westeuropese regeringsleiders, die in 1948 de Verenigde Staten bena
derden met het verzoek een militair bondgenootschap aan te gaan, waren 
niet in de laatste plaats bezorgd over de toekomst van het kapitalisme in 
Europa. Europa was verzwakt en verdeeld. De toekomst van Duitsland was 
onduidelijk. Men voelde weinig voor een zwak en neutraal Duitsland dat ge
makkelijk door de SU onder druk zou kunnen worden gezet, maar men had 
ook bedenkingen over een herbewapening van dat land. De Amerikanen 
werden niet in de laatste plaats aangezocht als potentiële tegenhangers 
van de Duitsers. En zo is het ook gegaan. De (West-)Duitsers werden her
bewapend. De Amerikanen bepaalden door hun militaire, vooral nucleaire, 
overmacht het gezicht en de strategie van de NAVO. En Europa werd blij
vend gesplitst. 
De overwegingen van de regeringsleiders van toen zijn de argumenten van 
de sociaal-democraten van nu geworden. De NAVO draagt bij tot stabiliteit, 
zo wordt gezegd. Onder de kop 'Doormodderen enige wat er op zit voor 
bondgenootschap' schrijft Max van der Stoel, dat 'een volledige breuk in 
het Bondgenootschap tot ernstige destabilisatie van de verhoudingen in 
Europa zou leiden '.3 En de Italiaanse communist Romano Ledda laat we
ten , dat de PCI 'niet van plan (is) om met de NAVO te breken, of de militai
re veiligheid van Europa te verminderen. De NA VO is een politiek-economi
sche bondgenootschap dat zelfstandigheid garandeert'. 4 De Volkskrant sloot 
de afgelopen zomer een serie beschouwingen over de NAVO af met een 
soortgelijke conclusie: 'Het is dus zowel vanwege de veiligheid van West
Europa - en de Verenigde Staten - als terwille van een minimum aan sta
biliteit in de wereld, dat handhaving van het Atlantisch bondgenootschap 
vooralsnog geboden is. 5 Het betoog komt iedere keer op hetzelfde neer. 
Die Amerikanen zijn ook niet alles, maar wat houden wij over als we ze la
ten vallen? Men ziet dan twee mogelijkheden, allebei weinig aantrekkelijk: 
enerzijds een verenigd Europa, dat z'n economische kracht gebruikt om tot 
een hernieuwde wereldmacht uit te groeien, inclusief een volledig arsenaal 
van kernwapens, anderzijds - en dat is waarschijnlijker - een verdeeld 
West-Europa, waarin alle landen min of meer afzonderlijk in hun eigen vei
ligheidsbehoeften trachten te voorzien. De veiligheidsbehoefte van met na
me de Bondsrepubliek wordt dan algemeen als onverzadigbaar en dus ge
vaarlijk beschouwd. Dan maar liever in de NAVO blijven en bij de Amerika
nen schuilen. Het blijft natuurlijk merkwaardig dat een organisatie die zo'n 
belangrijke voortrekkersrol vervult in de bewapeningswedloop geassocieerd 
wordt met stabiliteit. Even merkwaardig is het om de organisatie die West-
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buitenland Duitsland herbewapende en tot nieuwe militaire macht liet uitgroeien, te 
presenteren als garantie tegen het Duitse militarisme. Toch valt het stabili
teitsargument niet geheel te verwerpen. De voorstanders van een West
europese kernmacht en meer in het algemeen van militaire eenwording van 
West-Europa en militair vertoon in de Derde Wereld worden nu mede te
gengehouden door het simpele gegeven dat dat met de Amerikanen aan 
boord niet nodig is en bovendien te duur. 
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Levensgroot doemt nu het dilemma van de socialisten voor ons op. Ze zijn 
tegenstanders van een Westeuropese militaire eenheid met kernmacht. 
Daarom kiezen en kozen ze keer op keer een Atlantisch standpunt. Het At
lantisch standpunt impliceert echter een continuering van de deling van 
Europa, vasthouden aan de scheiding in een oostelijk deel en een westelijk 
deel, waarvan het ene permanent de goedkeuring behoeft van de SU en 
het andere die van de VS. In de NAVO zal West-Europa altijd een brugge
hoofd van de Verenigde Staten blijven. 

De stabiliteit die door de NAVO gegarandeerd wordt, bestaat uit twee ele
menten: in de eerste plaats de koppeling van de Amerikaanse kernmacht 
en de Amerikaanse veiligheid aan de veiligheid van West-Europa; in de 
tweede plaats de splitsing van Europa en Duitsland. Hoewel deze twee ele
menten permanent aanwezig zijn geweest, betekent deze continuïteit niet 
dat ze niet omstreden zijn, of dat er achter deze continuïteit geen verande
ringen schuil gaan. Het feit alleen al dat er steeds opnieuw op die stabiliteit 
gewezen moet worden, geeft al aan, dat er veranderingen waarneembaar 
zijn, die de stabiliteit minder vanzelfsprekend maken. 

Veranderende machtsverhoudingen 
Om te beginnen is er de problematiek van de veranderende economische 
machtsverhoudingen. West-Europa heeft zich economisch van de oorlog 
hersteld en is in sommige opzichten zelfs een gevaarlijke concurrent van 
de Amerikanen geworden op de internationale markt. De Amerikaanse dol
lar werd al in het midden van de jaren zestig onder druk gezet door de 
Fransen, die hun dollaroverschotten tegen goud inwisselden. De toegeno
men politieke en economische stabiliteit deden in de Westeuropese landen 
het verlangen naar grotere onafhankelijkheid van de Verenigde Staten toe
nemen. De voor de hand liggende manier om de afhankelijkheid te vermin
deren was ontspanning in de relatie met het Oostblok. Dat opende boven
dien perspectieven op economische banden en last but not least voor de 
Duitsers een verbetering van de relatie met familie, vrienden en volk in de 
DDR. 

Deze wens tot ontspanning resulteerde - mede gevoed door de discussies 
over de nieuwe militaire strategie van de NAVO - in~het Harmel-rapport, 
dat in 1967 door de NAVO werd aanvaard. In dit rapport wordt de zgn. 
twee-zuilen-benadering ontvouwd, waarin de NAVO naast de taak van be
wapening ook die van ontspanning krijgt toegeschoven. Uit het aardige 
boek dat de Amerikaanse NAVO-ambassadeur uit die jaren over deze ge
beurtenissen heeft geschreven, blijkt dat in het rapport met name een Ame
rikaanse en een Duitse inbreng zijn terug te vinden. De Duitse inbreng be
stond uit een minder scherpe opstelling t.a.v. Oost-Europa, met duidelijk 
eerste aanzetten tot de latere Ostpolitik. De Ametikaanse inbreng bestond 
uit de koppeling van ontspanning en verdediging door voor het eerst wa
penbeheersing te presenteren als de keerzijde van de planning van de op
bouw van de strijdkrachten door de NAVO:6 
De ontspanningspolitiek die na de aanvaarding van het Harmel-rapport ge-
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voerd is, vertoont dezelfde tendensen. De betrekkingen tussen de BRD en 
Oost-Europa, inclusief de DDR, zijn min of meer genormaliseerd. De SAL T
akkoorden hebben de bewapeningswedloop min of meer in vaste banen 
geleid en de CSVP betekende een wederzijdse erkenning en bevestiging 
van de status quo. Kortom, de ontspanningspolitiek van de NAVO wordt 
gekenmerkt door het woord dat we al eerder tegenkwamen: stabiliteit. 
Daarmee zijn echter ook meteen de beperkingen aangegeven. De bewape
ningswedloop gaat onverminderd voort, eens te meer in kwalitatieve zin -
waarbij de Amerikanen uitblinken. De splitsing van Europa blijft gehand
haafd en de dominantie van de VS in het bondgenootschap evenzeer. De 
structuur van de NAVO laat feitelijk geen andere uitkomst van het beleid 
toe. Het is bijvoorbeeld zeer de vraag of de VS - en de SU - zo'n belang
stelling hebben voor de ontbinding van de blokken en vorming van een col
lectief veiligheidssysteem. 
De enige manier waarop binnen de NAVO een heel ander beleid naar vo
ren zou kunnen komen is door daadwerkelijke militaire vereniging en ver
sterking van West-Europa tot en met een Westeuropese kernmacht. Het is 
zeer de vraag of dat beleid een beter beleid zou zijn en het is een ontwik
keling die socialisten om velerlei redenen niet wensen te steunen. In het 
licht van deze analyse valt er binnen de NAVO niet veel meer te doen dan 
het handhaven van de status quo. Nu is dat zeker geen zaak die te ver
waarlozen valt, zolang er nog krachten zijn die die status quo wensen in te 
ruilen voor een nog veel minder gewenste toestand. Socialisten kunnen 
geen enkel bezwaar hebben tegen een ontspanningspolitiek, die streeft 
naar vermindering van politieke spanningen en toename van de contacten 
tussen de volkeren van Europa. Te denken valt in dit verband ook aan de 
zgn. vertrouwenwekkende maatregelen die op de CSVE zijn afgesproken 
en waarvan het raadzaam zou zijn als er in de toekomst uitbreiding aan 
werd gegeven. Socialisten kunnen er ook geen bezwaar tegen hebben dat 
de krachtverhoudingen binnen de NAVO de effectieve ontplooiing van een 
Westeuropees militarisme verhinderen. 
De gevaren van het NAVO-beleid moeten echter ook onderkend worden. 
De wapenwedloop neemt volstrekt niet af en nieuwe technische ontwikke
lingen kunnen destabiliserend werken - om nog maar niet te spreken van 
de gigantische verspilling van middelen en intellect. In West-Europa valt 
dan wel geen nieuwe militaire eenwording te onderkennen, maar er is wel 
sprake van een voortdurende vernieuwing en uitbreiding van het militaire 
potentieel. De mogelijkheden om - juist in de huidige economische situatie 
- een onafhankelijk beleid te voeren en een eigen weg naar het socialisme 
te zoeken worden in Oost en West door de permanente confrontatie enorm 
bemoeilijkt. Met andere woorden: de door de NAVO bewerkstelligde 'stabili
teit' garandeert op lange termijn noch de vrede, noch de totstandkoming 
van een neutraal en onafhankelijk Europa. 

De Amerikaanse nucleaire garantie 
In het bovenstaande is naar voren gekomen, dat de NAVO voor socialisten 
eigenlijk voornamelijk interessant is voorzover de koppeling met de Ameri
kaanse militaire macht het streven naar Westeuropese militaire macht neu
traliseert. Het is bekend dat deze koppeling in de eerste plaats de strategi
sche kernmacht van de VS betreft. De Amerikaanse kernmacht zou er me
de toe dienen om de Russen van een aanval op West-Europa af te schrik
ken. Vanaf het moment dat de Sowjet-Unie de VS kon treffen met kernra
ketten zijn er twijfels geuit over de geloofwaardigheid van deze koppeling. 
Zou een Amerikaanse president ooit een kernaanval op z'n eigen land ris
keren om een land in West-Europa te redden? Er is geen mens die het 



buitenland weet en als het politiek uitkomt worden de twijfels dienaangaande flink op
gejaagd (te denken valt aan de toespraak die H. Kissinger hield in Brussel, 
1 september 1979). Feit is dat de Verenigde Staten een enorm militair, poli
tiek en economisch belang hebben bij het voortbestaan van een niet door 
de Sowjet-Unie gedomineerd West-Europa. Feit is ook dat de Amerikanen 
over een zeer uitgebreide kernmacht beschikken. Van beide zaken is ieder
een zich bewust - zeker de Sowjet-Unie - en dat zou in feite genoeg 
moeten zijn. Niettemin is keer op keer gepoogd om de koppeling 'zichtbaar' 
te maken, o.a. door het stationeren van Amerikaanse troepen in West
Europa en vooral door het plaatsen van Amerikaanse tactische kernwa
pens. De militaire functie van deze wapens is nooit duidelijk geworden. Ge
koppeld aan de NAVO-strategie van de flexibele response is dikwijls ge
suggereerd dat de Amerikanen een eventuele kernoorlog tot Europa zou
den willen beperken. Dat zou echter voor de Europese bondgenoten 
onaanvaardbaar zijn. Zij wensen de nadruk te leggen op de afschrikkende 
functie van de tactische kernwapens en niet op hun mogelijke gevechts
functie. 
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Technologische vernieuwingen hebben het mogelijk gemaakt om kleinere 
en nauwkeuriger te richten kernwapens te produceren, die een beperkte 
kernoorlog denkbaar zouden maken. De neutronenbom en ook de voorge
nomen 'modernisering' van de tactische kernwapens passen in een derge
lijk patroon. Het gewenste aantal van 572 nieuwe systemen lijkt bijvoor
beeld veel te groot om alleen maar als een symbool van de koppeling te 
dienen. 
De nu voorgestelde 'modernisering' kan dus op verschillende manieren be
keken worden. Men kan het zien als een nieuw teken dat de Amerikanen 
bereid zijn om hun kernmacht te koppelen aan de veiligheid van West
Europa; maar ook als een versterking van de mogelijkheid om een kernoor
log in Europa te voeren, d.w.z. ontkoppeling. De modernisering kan gezien 
worden als een maatregel die de opbouw van een eigen Westeuropese 
kernmacht overbodig maakt, of juist ook als een eerste aanzet daartoe. In 
zekere zin kan elk van deze interpretaties waar worden. De enige interpre
tatie die voor socialisten in het kader van de NAVO acceptabel is, is dat de 
Amerikanen hiermee hun garantie wensen te onderstrepen. De wapens 
hebben primair een afschrikkingsfunctie. De Amerikanen zullen dat niet ont
kennen. Maar als dat juist is, dan is de modernisering overbodig. Er is 
geen behoefte aan zulke poly-interpretabele en bovendien gevaarlijke sym
bolen. Er is ook geen sprake van dat daarmee de geloofwaardigheid van 
de Amerikaanse nucleaire garantie versterkt wordt. De directeur van het In
ternational Institute for Strategie Studies, Christoph Bertram, zegt het zo: 
'In Europa gestationeerde Amerikaanse raketten, waarover de NA va in de
cember besloten heeft, kunnen toch alleen maar de afschrikking en het even
wicht schragen, wanneer de verbinding met het strategische arsenaal van de 
Verenigde Staten plausibel blijft, niet echter, wanneer die verbinding twijfelach
tig is geworden.' 8 M.a. W.: wanneer de Amerikaanse garantie twijfelachtig 
is, dan blijft hij dat. Wanneer hij dat niet is, dan zijn deze nieuwe wapens 
alleen maar een extraatje zonder functie, een produkt van de militaire in
dustrie, dat er nu eenmaal is en dan verkocht moet worden. 

Het is wellicht nuttig nog een keer terug te komen op het nut dat socialisten 
zouden kunnen toekennen aan de koppeling van de West~uropese veilig
heid met de Amerikaanse kernmacht. Is het bedreigen van steden en vol
keren dan niet immoreel en in strijd met alles waarvoor het socialisme 
staat? Dat is inderdaad juist. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrek
ken, dat onder de niet-socialistische verhoudingen van de afgelopen vijfen-
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dertig jaar de kernbewapening een stabiliserende - zo men wil bevriezen
de of verlammende - functie heeft gehad in de Oost-West-verhouding. Die 
functie moet niet overdreven worden. Dat de Russen niet gekomen zijn 
hoeven we niet met de afschrikkingstheorie te verklaren. Ze waren het ook 
nooit van plan. Niettemin heeft de afschrikkingsgedachte in de percepties 
van alle belangrijke staatslieden en diplomaten in deze periode een belang
rijke rol gespeeld en met die mensen hebben we nog steeds te maken. Dat 
is een feitelijke constatering, waarmee in de politiek rekening moet worden 
gehouden. Het streven naar collectieve veiligheid in een atoomvrij Europa 
loopt dan ook niet via een ontmanteling van de Amerikaanse strategische 
kernmacht (wat niet wil zeggen dat men dan vóór het MX-systeem moet 
zijn) . Binnen de NAVO ligt het in eerste instantie meer voor de hand de be
tekenis van de Amerikaanse kernmacht te onderstrepen en alle franje in de 
vorm van in Europa gestationeerde systemen van de hand te wijzen, inclu
sief de Franse en Engelse atoomwapens. 

Conventionele bewapening 
Wanneer je de kernwapens de deur uit doet, zul je meer aan conventionele 
bewapening moeten doen, zo wordt wel eens gezegd. Daartegenover staat 
het argument dat de kernwapens geen gevechtsfunctie hebben, zodat niet 
duidelijk is waarom een verwijdering ervan zou moeten leiden tot uitbrei
ding van de conventionele bewapening. Niettemin kan het zijn, dat bijvoor
beeld eenzijdige afstoting van kerntaken door Nederland (waarover hieron
der meer) gevolgen kan hebben voor de positie van de Nederlandse troe
peneenheden in de Bondsrepubliek. Het zou kunnen gebeuren, dat net als 
toen de Canadezen hun overzeese troepen denucleariseerden, de Neder
landers verzocht worden zich naar een tweede linie terug te trekken en hun 
verdedigingsvak te laten overnemen door de Duitsers of de Amérikanen. 
Dit zou zowel voor het Oostblok als voor de in ontspanning geïnteresseer
de Duitsers een onaangename zaak zijn. In zo'n geval zou overwogen kun
nen worden de Duitsers aan te bieden iets extra's te doen aan conventio
nele anti-tankbewapening om een terugtrekking van de Nederlandse troe
pen te voorkomen. Alleen al daarom is het noodzakelijk dat socialisten een 
mening hebben over de conventionele bewapening en met name in staat 
zijn de beslissingen die dienaangaande genomen worden, te toetsen aan 
hun doelstellingen. Ik beperk mij hier tot een aantal opmerkingen over de 
landstrijdkrachten, omdat zich daar interessante ontwikkelingen voordoen. 
Met name sinds de sl~g in de Sinaï-woestijn tussen Israël en Egypte is er 
sprake van een grote belangstelling in de militaire wereld voor de betekenis 
van het anti-tankwapen. Ontwikkelingen in de elektronica hebben het mo
gelijk gemaakt relatief goedkope (vergeleken bijv. met tanks), draagbare 
anti-tankwapens te produceren die beschikken over een zeer hoge trefze
kerheid. Ook tegen vliegtuigen zou dergelijke precisie-geleide-munitie 
(pgm) uitermate effectief zijn. De komst van deze wapens, die nu al in gro
te getale aanwezig zijn bij de NAVO-strijdkrachten, heeft geleid tot brede 
discussies over de wijze waarop dergelijke wapens het beste in de militaire 
strategie en organisatie kunnen worden ingepast. Dikwijls wordt daarbij ge
steld, dat de pgm bij uitstek geschikt is voor een defensieve strategie, 
waarbij militaire eenheden sterk verspreid zijn en over een grote diepte 
opereren. In de Bondsrepubliek zijn door burgers en militairen verschillende 
alternatieve militaire strategieën ontwikkeld, waarvan sommige radicaal 
wensen te breken met het traqitionele overwicht van tanks en vliegtuigen in 
de Westerse defensie. In het kader van deze discussies is ook sprake van 
sterke belangstelling voor de verdedigingssystemen van ongebonden lan
den als Joegoslavië, Zwitserland en Oostenrijk. Ook territoriale verdediging 
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Soms lijkt het erop dat een socialistisch defensiebeleid gereduceerd wordt 
tot het bestrijden van kernwapens, terwijl de conventionele bewapening op l 
de oude voet wordt voortgezet. Dat kan toch niet de bedoeling zijn en het 
lijkt zelfs gevaarlijk, wanneer men enige waarde hecht aan de afschrikken-
de werking van kernwapens. Ook het meelopen met de nieuwste technolo-
gische ontwikkelingen op conventioneel wapengebied, zelfs als ze aanvan-
kelijk veelbelovend lijken te zijn, kan gevaren inhouden. 
Het is immers bekend dat nieuwe wapens, wanneer ze eenmaal aanvaard 
zijn, tegenwapens oproepen, die vervolgens weer tegenmaatregelen verei
sen, enz. De defensieve strekking en de kostenvoordelen kunnen dan als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. De introductie van pgm is onderdeel van 
een steeds verdergaande elektronisering van het slagveld, waarbij ook 
steeds meer tot automatisering en afstandsbediening wordt overgegaan. 
Het zou geen verbazing hoeven te wekken, wanneer na het huidige decen
nium van kernwapenmodernisering en aannemende dat we dat overleven, 
een tijdperk van conventionele vernieuwing optreedt. De verhevigde be
langstelling voor chemische bewapening voorspelt wat dat betreft niet veel 
goeds. Uiterste waakzaamheid is ook op het terrein van de conventionele 
bewapening geboden. 
Ik wil hier niet ingaan op de vraag of er überhaupt een verdediging nodig is 
tegen de Sowjet-Unie, als je er van overtuigd bent dat er geen aanval te 
vrezen valt. Volledige ontwapening lijkt op korte termijn geen reële moge
lijkheid en wellicht zelfs geen wenselijkheid. Het is echter wel belangrijk om 
ook bij de conventionele bewapening de belangen van de Sowjet-Unie in 
het oog te houden. Het is bekend dat de NAVO een defensieve militaire 
strategie heeft, althans wat betreft de opstelling en bewapening van de 
strijdkrachten in Europa. De Sowjet-Unie heeft daarentegen een offensieve 
militaire strategie die erop gericht is een eventuele oorlog zoveel mogelijk 
naar het Westen te verplaatsen. Let wel: het karakter van deze strategieën 
zegt nog niets over de politieke bedoelingen van de betrokken machtsblok
ken. Ze zijn veeleer het gevolg van militaire en politieke tradities, relatieve 
voordelen in bewapening en geografie. Voor de Sowjet-Unie heeft het ver
mogen om snel een massale aanval op West-Europa te kunnen lanceren 
een afschrikkingsfunctie. Wanneer de conventionele verdediging van West
Europa met behulp van pgm z6 effectief zou worden, dat deze dreiging niet 
meer geloofwaardig is, dan zou een dergelijke 'defensieve' opstelling van 
het Westen wel eens als zeer bedreigend kunnen worden ervaren. Tiedtke 
suggereert in een interessant boekje, dat de opstelling van de SS-20 raket
ten wel eens te maken zou kunnen hebben met deze ontwikkeling.9 De SU 
zou dan ten einde raad een doorbraak met kernwapens willen forceren. 
Versterking van de conventionele bewapening zou op die manier de kern
wapenwedloop aanwakkeren! 

Een offensJef beleid 
Het boven aangeduide beleid, dat door socialisten binnen de NAVO ge
voerd kan worden, heeft een sterk defensief karakter. Het gaat er om onge
wenste ontwikkelingen tegen te houden, c.q. te vertragen. Men moet opere-
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ren in een krachtenveld dat grotendeels door anderen wordt bepaald en 
waarin het gewicht van Nederland vooral meetelt als het aansluiting vindt 
bij gelijkgerichte (niet noodzakelijkerwijs gelijkgezinde) krachten. Wat er wel 
of niet uit kan komen ligt min of meer vast. Men kan daarom niet volstaan 
met een dergelijk defensief beleid. De mogelijkheden die vanuit de NAVO 
op lange termijn geboden worden zijn allemaal even onaantrekkelijk: per
manente bewapeningswedloop, permanente splitsing van Europa, oorlog. 
Het is noodzakelijk ook offensief op te treden voor de doelstelling van een 
blokvrij Europa. Een dergelijk offensief kan niet ondergebracht worden bij 
de NAVO. Zoals ik heb getracht aan te tonen, kan de NAVO niet effectief 
tot een verandering in die richting bijdragen. Men zal dus andere krachten 
in beweging moeten zetten. Anders dan bij het ploeteren binnen de NAVO 
zal een offensief beleid actieve steun moeten krijgen vanuit de bevolking 
van Nederland en uiteindelijk van Europa. Het beleid zal dikwijls gestalte 
moeten krijgen in eenzijdige stappen en initiatieven van de Nederlandse re
gering. Op zichzelf is dat helemaal niet in strijd met de NAVO. In het meer
genoemde Harmel-rapport werd nadrukkelijk gesteld, dat 'de Bondgenoten 
als soevereine staten niet verplicht zijn hun beleid aan collectieve besluit
vorming te onderwerpen'. De Ostpolitik van Willy Brandt ging ook gepaard 
met een minimum aan consultatie. Een offensief beleid kan best in de NA
VO aan de orde gesteld worden, maar het moet niet primair gericht worden 
op de instituties en besluitvormingsprocedures van de NAVO. 
Nu is er de afgelopen tijd heel veel gezegd over het voor en tegen van 
eenzijdige initiatieven. Het voorstel van het IKV voor de eenzijdige denu
clearisatie van Nederland staat daarbij centraal. De voorstanders van een 
dergelijke daad menen dat alleen een duidelijk en radicaal gebaar het ge
wenste schokeffect zal hebben. De tegenstanders stellen dat Nederland 
daarmee zijn verantwoordelijkheid zou ontlopen en door de partners niet 
meer als gesprekspartner zou worden aanvaard.lO Dat argument van de te
genstanders lijkt me volstrekt juist. Het kan alleen nauwelijks van toepas
sing zijn op de actiestrategieën zoals die door o.a. het IKV ontwikkeld zijn. 
Wanneer het afstoten van kerntaken uitsluitend zou bestaan uit het doen 
van een mededeling in de Nuclear Planning Group van de NAVO, verge
zeld van een moralistisch appèl, dan lijkt de verwachting gerechtvaardigd 
dat het effect nihil zal zijn. Dat Nederland daarmee onmiddellijk een met 
Denemarken te vergelijken positie zou innemen, lijkt echter sterk overdre
ven. Daarvoor is de betekenis van Nederland als doorvoergebied te be
langrijk. Heel anders wordt het echter nog, wanneer de aankondiging van 
Nederland dat het van kernwapens afziet, onderdeel is van een breed op
gezette campagne die op diplomatiek niveau verbindingen legt naar poten
tiële navolgers en medestanders in Oost en West en die ook op het niveau 
van de bevolking, de politieke partijen, de kerken, aansluiting zoekt en vindt 
in andere landen. De regeringen in die landen worden dan niet alleen ge
confronteerd met een doordrammerige minister uit een ander land, maar 
met een authentieke beweging in het eigen land. De kans dat Nederland 
ook dan in de NAVO niet serieus genomen wordt, lijkt klein. Succes van dit 
alles is natuurlijk niet bij voorbaat verzekerd, maar het is in ieder geval 
kansrijker dan de zaak overlaten aan ambtelijke NAVO-werkgroepen. 
Veel ernstiger dan een mogelijke gelootwaardigheidscrisis is het bezwaar 
dat eenzijdige denuclearisatie van Nederland de Duitsers zou dwingen tot 
een verhevigde belangstelling voor Amerikaanse kernwapens en Duitse 
troepen langs de Oostgrens. Daarover is hierboven al iets gezegd. Men 
zou dit bezwaar als argument kunnen gebruiken voor een 'nog twee taken'
standpunt (Lance, 8 inch-houwitzer).l1 Dat zou echter strijdig zijn met de le
gitieme behoefte van een beweging aan duidelijke leuzen en standpunten, 
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die niet afhankelijk gemaakt worden van de toch altijd wat dubieuze militai
re rekenarij. De voorstanders van eenzijdige stappen kan men soms verwij
ten dat ook zij soms weinig inzicht bieden in de te volgen strategie. Wan
neer men stil blijft staan bij de leuze 'De Kernwapens uit Nederland', moet 
men zich niet verbazen, wanneer de politici vragen: 'Wat dan?' Het IKV 
heeft in het afgelopen jaar echter enige ideeën ontwikkeld, die nader uitge
werkt zouden kunnen worden. 12 Verder valt te verwijzen naar de oproep van 
de RusselI Foundation om te komen tot Europese Nucleaire Ontwapening. 
Zou het niet mooi zijn, wanneer op een door de Foundation te organiseren 
internationale conferentie bekend gemaakt kon worden, dat Nederland een 
eerste stap zet? Voorwaarde is, dat men zo'n stap voorbereid; dat men re
delijke vermoedens heeft over de reacties van anderen; dat aansluitend in
formatie op de juiste plaatsen aanwezig is. De verhouding tussen massa
beweging enerzijds en regering, parlement en diplomaten anderzijds zal 
nog best de nodige problemen met zich meebrengen, maar als men over
tuigd is van de juistheid en de urgentie van het beleid, dan kunnen er op
lossingen gevonden worden. 

Andere dimensies 
In het bovenstaande is over veiligheidsbeleid voornamelijk in militaire ter
men gesproken. In sommige opzichten is dat wenselijk, omdat dan een zo 
groot mogelijke ondersteuning gezocht kan worden, ook bij niet-socialisten. 
Het blijft echter gevaarlijk om veiligheid uitsluitend in militaire termen te de
finiëren. Men zou zich zelfs kunnen afvragen of een dergelijke benadering 
niet de kiem van een wapenwedloop in zich draagt - omdat de wijze waar
op militaire zwakte door politieke en economische kracht kan worden ge
compenseerd buiten beschouwing blijft. 
In deze tijd, en met het oog op Europa, is het eens te meer noodzakelijk 
om veiligheidsbeleid te verbinden met doelstellingen en discussies over de 
ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied. Een tijd van economische 
recessie, werkloosheid en verwarring biedt de mogelijkheid om nieuwe we
gen in te slaan en de inrichting van de economie te beïnvloeden ten gunste 
van de massa van de bevolking. Het streven naar een onafhankelijk en 
atoomvrij Europa heeft toch ook alles te maken met de alom aanwezige 
wens een eigen weg te zoeken, weg van de maatschappijmodellen die ons 
door de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten worden voorgehouden. Dit is 
niet de plaats om daar verder op door te gaan. Eén ding moet echter wel 
duidelijk zijn. In de naoorlogse periode heeft de bewapening een belangrij
ke rol gespeeld in de groei van de kapitalistische economieën en in de ont
wikkeling van wetenschap en techniek. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat 
sommigen menen dat ook de huidige economische problemen kunnen wor
den opgelost door een nieuwe bewapeningsimpuls. Sterker uitgedrukt: in 
de kapitalistische maatschappijen van na de oorlog hebben zich structurele 
krachten ontwikkeld die in geval van moeilijkheden terugvallen op 'het re
cept van de jaren veertig en vijftig: bewapening en Koude Oorlog. Het is de 
vraag of de uitkomst van een dergelijk beleid in de jaren tachtig niet nog 
veel instabieler en gevaarlijker zal zijn dan het in de jaren vijftig al was. Es
sentieel onderdeel van een offensief socialistisch veiligheidsbeleid is het 
bestrijden van dergelijke tendensen, die in Nederland bijv. zichtbaar worden 
in de militarisering van de scheepsbouw. Dat is geen structuurbeleid met 
toekomstperspectief. De huidige situatie in de wereld is er een vol gevaar. 
Hongersnood en onderdrukking in de ontwikkelingslanden, sociaal-econo
mische onzekerheid in de kapitalistische landen, spanningen in het Oost
blok, politieke processen in China. In deze context is een beleid dat zoekt 
naar een nieuwe en betere ordening zeer noodzakelijk. Het is echter ook 
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tegenover de twee supermachten die in Europa zoveel te verliezen hebben. 
Maar zij niet alleen. 
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in Belgrado, en sinds november 1980 wordt in het kader van de CSVE geconfe
reerd in Madrid. 
8. Geciteerd door Karsten D. Voigt, 'Erweiterung der Konzeption des militärischen 
Gleichgewichts, in Die Neue Gesel/schaft, november 1980. 
9. Stephan Tiedtke, Rüstungskontrol/e aus sowjetischer Sicht, Frankfurt, 1980, p. 
67. 
10. Klassiek is Max van der Stoel in SenD, november 1980. 
11 . In de Vredeskrant 1980, p. 7 wordt op die mogelijkheid gezinspeeld zonder 
dat helemaal duidelijk wordt wat het IKV daarvan vindt, gegeven het belang dat 
men hecht aan een Duitse ontspanningspolitiek. 
12 .. Vergelijk 'Uitvoering van het IKV-voorstel' in Vredeskrant 1980. 
13. Vergelijk Mary Kaldor in De Groene Amsterdammer, 26.11.'80. 
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Glep Hagoort 

Weerwerk en wetgeving 

In februari vindt het verkiezingscongres plaats van de PvdA. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt het programma Weerwerk, waarvan onlangs een 'verbe
terde versie' is gepubliceerd, definitief vastgesteld. Over sommige thema's 
uit dit programma (vrede en veiligheid, cultuur, planning) is in SenD de af
gelopen maanden een discussie ontbrandt. Er is voorts uitgebreid verslag 
gedaan van een nieuwtje in de program voorbereiding: de inschakeling van 
een financiële commissie waarvan de leden allerlei programmatische wen
sen op hun mogelijke financiële consequenties hebben onderzocht. Zo'n 
commissie moge belangrijk zijn, zij is niettemin strikt onvoldoende, aldus de 
mening van Giep Hagoort, voorzitter van het gewest Utrecht. Zijns inziens 
zou ook een juridische commissie de totstandkoming van het program 
moeten begeleiden. 
De wetgevende arbeid, aIdLis de centrale stelling van Hagoort, bevindt zich 
in een crisis. Zij is onvoldoende doelmatig (wetsvoorbereiding en behande
ling nemen teveel tijd in beslag) en niet democratisch genoeg (ook buiten
parlementaire organisaties en actievoerders moeten hun streven naar 
maatschappelijke verandering in wetten terug kunnen vinden). Deze crisis 
is gevaarlijk voor de democratie. Een te weinig aan passende wetgeving 
geeft ruim baan aan het vrije spel der maatschappelijke krachten (en dus 
aan economische machten die daarin de overhand hebben), een teveel 
aan wetgeving verstikt sociale creativiteit en is daardoor ook in het voor
deel van de sterksten in de samenleving. Voor socialisten, die de parle
mentaire democratie zeer ter harte gaat, dient er dus alles aan gelegen te 
zijn voor een passende wetgeving te zorgen. 
Uitgaande van deze veronderstelling heeft Hagoort Weerwerk aan een kri
tisch onderzoek onderworpen. Zijn studie heeft geresulteerd in een weinig 
opgewekte rapportage onder de titel Weerwerk en wetgeving, een verken
nend onderzoek, zoals hij het zelf noemt, naar de betekenis van het con
ceptverkiezingsprogramma van de PvdA voor de wetgevende arbeid. Geïn
teresseerden kunnen dit rapport aanvragen door storting van 5 gulden op 
gironr. 43 63 902 ten name van KAR Utrecht onder vermelding van Weer
werkwetgeving. Zij krijgen het dan thuis gezonden. 
Hagoort heeft zijn onderzoek als volgt opgezet. Hij heeft de tekst van het 
(eerste) concept van Weerwerk grondig doorgelezen om na te gaan of het 
programma vanuit een bepaalde wetgevingsoptiek is opgezet. Dat heeft 
hem tot de conclusie gebracht dat zulks niet het geval is: het programma 
kiest willekeurig voor wetgeving, belangrijke veranderingen waartoe het 
programma oproept blijven wat wetgeving betreft onbehandeld, anderzijds 
krijgen onderdelen van deze veranderingen uitdrukkelijk een wettelijk jasje. 
Het is dus, populair gezegd, een rommeIlje. 
Vervolgens is hij een en ander systematisch nagegaan. Daartoe heeft hij 
een drietal lijsten ontworpen en wel: 
- lijst 1 waarin de uitdrukkelijk verlangde wetgeving wordt vermeld; 
- lijst 2 waar(n programma-onderdelen zijn aangegeven die alleen of ver-
moedelijk alleen via wetgevende arbeid vallen te realiseren (vermoedelijke 
wetgeving); 

c 



democratlsch- - lijst 3 en wel programma-onderdelen over inventarisatie en wetgevings-
socialisme beleid. 

Deze indeling, waarvan de gehanteerde indelingsmaatstaven zorgvuldig 
zijn vermeld, wordt toegepast op alle hoofdstukken van Weerwerk. Zijn oor
deel na inventarisatie luidt dat het positief is dat de samenstellers van 
Weerwerk oog hebben gehad voor diverse aspecten die met de wetgeving
in-crisis samenhangen: wie pleit voor interdepartementale voorbereiding op 
hoofdpunten, versnelling wetgeving en strijd tegen overbelasting toont, al
dus Hagoort, oog voor de problemen. 
Maar daarmee is al het positieve ook wel gezegd. De aandacht voor deze 
aspecten lijkt, aldus de auteur, geheel los te staan van de overige program
ma-onderdelen aangezien daarin onsamenhangend gepleit wordt voor wet
geving; de hoofdactiviteiten van de (huidige) wetgeving (herziening Grond
wet, Burgerlijk Wetboek en sociale zekerheid) niet in verband gebracht worden 
met de hoofdactiviteiten van Weerwerk (decentralisatie, economische pIanwet
geving, democratiseringswetgeving) terwijl de bestaande ambtelijke coördina-

e tie en harmonisatie van wetgeving onbesproken blijft, maar wel nieuwe activi
teiten worden aangekondigd. 

1-

-- socialisme en 
democratie, 
nummer 1, 

Januari 1981 

25 

De opstellers van Weerwerk wensen dat een te sluiten regeerakkoord 
wordt vertaald in een gefaseerd wetgevingsplan. Zoiets klinkt positief maar 
de' betekenis van zo'n voornemen is beperkt als men met zo'n tekortschie
tend verkiezingsprogramma komt. 
Hagoort beperkt zich niet tot deze kritische kanttekeningen als resultaat 
van zijn onderzoek. Hij besluit zijn beschouwing met een voorstel voor een 
juridisch program. 

Onderstaand artikel is aan het rapport van Hagoort ontleend (zoals ver
schil/ende opmerkingen in deze inleiding al daaruit zijn gehaald). Er heeft 
een drastische bewerking en bekorting plaatsgevonden, de drie lijsten zijn 
geheel achterwege gelaten, zij het dat als bijlage bij het stuk de indeling 
van het eerste programhoofdstuk 'in lijsten' als il/ustratie is toegevoegd. 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de beschouwing van Hagoort het verkiezings
congres nog soelaas biedt. Maar men kan zich voorstellen dat het PvdA
congres het bestuur zou opdragen een poging te wagen om, liefst nog voor 
de verkiezingen, het door Hagoort bepleite juridische program op te stellen. 

Wetten komen tot stand in gezamenlijk overleg tussen regering en parle
ment. Het initiatief kan uitgaan van de Tweede Kamer maar meestal is het 
de regering die de Tweede Kamer een ontwerp aanbiedt. Na behandeling 
in de Tweede Kamer - die het ontwerp wijzigen kan - vindt bespreking 
plaats in de Eerste Kamer. Daar gaat het slechts om de vraag of het ont
werp instemming kan krijgen; leden van de Eerste Kamer kunnen geen wij
zigingen aanbrengen. 
Andere regelingen (Algemene Maatregel van Bestuur, Ministeriële verorde
ningen, Richtlijnen) kunnen rechtsgeldigheid krijgen zonder daadwerkelijke 
instemming van de kamers. Wel kan de Kamer invloed op dergelijke regel
geving uitoefenen door de verantwoordelijke minister weg te zenden. Dat 
kan worden voorkomen indien de betrokken minister (of de regering) de be
streden regelgeving (geen wet) wijzigt of intrekt. 
Wetten komen tot stand omdat de Grondwet (of een verdrag) daartoe een 
opdracht geeft of omdat een actueel maatschappelijk probleem de invoe
ring van een afdwingbare wettelijke regeling noodzakelijk maakt. Dezelfde 
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socialisme ten. In een gecompliceerde maatschappij als de onze is regelgeving een 

permanente activiteit van de wetgever. 
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Het kan soms lang duren 
In Nederland zijn er enkele langlopende projecten, zoals de vernieuwing 
van het Burgerlijk Wetboek en van de Grondwet alsmede de vereenvoudiging 
en codificatie van de sociale zekerheidsregelingen. 
Met de nog lang niet voltooide vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek is 
na de Tweede Wereldoorlog een begin gemaakt. Dit proces heeft ten doel 
nieuwe inzichten in de bestaande wet te verwerken, ontleend aan jurispru
dentie en wetenschappelijk onderzoek. De Grondwet wordt herzien op ba
sis van een in 1966 uitgebrachte Proeve van een nieuwe Grondwet. Met de 
sociale zekerheid is men in 1967 aan het werk gegaan. Onlangs is een 
ontwerp van wet gepubliceerd over de algemene financiering. Het tweede 
ontwerp zal de gehele sociale zekerheid betreffen: een algemene wet so
ciale zekerheid ter vervanging van de bestaande regelingen. 
Vondeling schrijft in Tweede Kamer: lam of leeuw dat de wetgever onge
veer één jaar nodig heeft om een wetsontwerp te behandelen.1 Deze uit
komst is .gebaseerd op een steekproef in de periode 1964-'74 en betreft 
tien wetsontwerpen per begrotingsjaar. Het gaat hier om een gemiddelde. 
Soms duurt het veel langer, zeker als een wetsontwerp in het politieke en 
sociale leven spanningen oproept. Zo is al in 1969 het wetsontwerp 10.110 
ingediend dat regels behelst met betrekking tot commissies van onderzoek 
inzake werkstaking. Daarbij is het stakingsrecht zelf niet in het geding aan
gezien dit is erkend door de inwerkingtreding van het Europees Sociaal 
Handvest (23.5.1980). Het ontwerp betreft de regeling van de uitvoering 
van het stakingsrecht, maar het is niet te verwachten dat het spoedig zal 
worden afgehandeld.2 Andere wetsontwerpen waarvan de afhandeling veel 
tijd in beslag neemt zijn o.a. de anti-kraakwetgeving (1973), de hulpverle
ning minderjarigen (1975), het voorkeursrecht gemeenten verwerving on
roerend goed (1975), de sanctiewet (1976), de kaderwet specifiek welzijn 
(1977), de vermogensaanwasdeling (1978).3 
Beziet men de toestand per departement dan valt op dat vrijwel overal veel 
wetgevend werk in de steigers staat. Zo zijn bij volksgezondheid en milieu
hygiëne 21 wetsontwerpen in behandeling en 35 in voorbereiding. Bij So
ciale Zaken zijn de aantallen resp. 21 en 36. Ook bij andere ministeries 
wordt duchtig aangepakt.4 

Beleidsvoorbereiding 
Voordat de regering een ontwerp aanbiedt doet zich de beleidsvoorberei
dende fase voor. Op grond van wat daarover in de Memories van Toelichting 
wordt opgemerkt kan men de volgende gang van zaken schetsen. 
1. Het initiatief tot wetgeving wordt nader verkend door ambtenaren, des
kundigen-niet-ambtenaar of door niet-ambtelijke commissies. De resultaten 
daarvan worden neergelegd in rapporten of notities. Zonodig vindt interde
partementaal overleg plaats. 
2. De minister hoort geformaliseerde Raden of Commissies van advies en 
externe deskundigen; een voorlopig standpunt volgt. 
3. Het voorlopige standpunt, zo nodig uitgebreid met 'vraagpunten' wordt 
voorgelegd aan maatschappelijke organisaties. 
4. De minister brengt een voorontwerp van wet uit (ook concept-wetsont
werp genoemd) en hoort alle betrokkenen genoemd vanaf 2. 
5. De regering stelt het wetsontwerp vast, na advies van de Raad van 
State.5 
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Hoe lang deze fase duurt valt niet vast te stellen, maar het gaat hierbij in 
ieder geval eerder om jaren dan om maanden. 
Gelet op de ontwikkelingen in de laatste jaren wordt dikwijls betwijfeld of de 
overheid haar wetgevende taak nog wel aan kan. Een ontkennend ant
woord op die vraag zou kwalijk zijn voor het democratische gehalte van on
ze samenleving. Een parlementaire democratie is (naar intentie) dienstbaar 
aan het bestrijden van maatschappelijk onrecht door middel van wetgeving. 
Voor de christen-democraat is wetgeving een herkenning van de goddelijke 
genade, de liberaal wenst dat de wetgever de mens zijn vrijheid garan
deert, de socialist wenst via wetgeving te bevorderen dat inkomen, kennis, 
macht en arbeid eerlijk verdeeld worden.6 Als de wetgevende arbeid onvol
doende wordt verricht dan ontvalt de parlementaire democratie haar basis. 
Voor socialisten is dat een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Wanneer pas
sende wetgeving ontbreekt krijgt het vrije spel der maatschappelijke krach
ten de overhand en daarin spelen economische machten de eerste viool. 
Als goede wetgeving ontbreekt gaat het dus mis. Maar als de wetgeving zo 
omvangrijk wordt dat iedere sociale creativiteit wordt gedood ontstaat ook 
een toestand waarin het recht van de sterkste kan gelden. 
Daarom zetten socialisten zich in voor een zorgvuldige wetgeving, waarbij 
rekening wordt gehouden met ontwikkelingen die zich op buitenparlemen
tair vlak (in organisaties en acties) voordoen. Omdat er weliswaar een for
mele gelijkheid voor de wet bestaat maar daardoor geen einde is gemaakt 
aan maatschappelijke ongelijkheid (in inkomen, kennis, macht en arbeid) 
dient er een verband te bestaan tussen de emancipatiestrijd van verschil
lende groepen en progressieve regelgeving.7 

Democratisch en doelmatig 
De regelgever vervult zijn taak naar behoren als hij slaagt in het democra
tisch en doelmatig reguleren van maatschappelijke problemen door middel 
van regelgeving die op zichzelf innerlijk consistent is en samenhangt met 
de totale regelgeving.8 

Democratisch is de wetgeving niet slechts als er een parlementaire meer
derheid voor bestaat, maar ook indien personen en organisaties die naar 
maatschappelijke verandering streven zich in het resultaat ervan kunnen 
herkennen. Doelmatig is de wetgeving als deze op adequate wijze tot stand 
komt en de inhoud duidelijk en duurzaam is. 
Aan dat laatste kan getwijfeld worden. De wetgevingsactiviteiten zijn om
vangrijk en duren soms tientallen jaren (met als gevaar dat het resultaat 
wellicht verouderd is als de wet eenmaal wordt ingevoerd). De lange duur 
wordt soms ook veroorzaakt doordat een wetgevingsactiviteit het voorwerp 
is van pOlitieke en sociale spanningen. 
Menigeen is van oordeel dat het zo niet langer kan.9 'Wanneer de samenle
ving grotendeels ingewovenlingesponnen wordt door overheidsrecht, zal ze 
gaan verstikken', zegt Van Maarseveen. 'We weten (-) dat er een punt bereikt 
zal worden, waarna of de juridische verstikking van de samenleving compleet is 
geworden en dan heeft de wet van het leven gewonnen of de samenleving 
wordt immuun voor wetgeving en dan revalideert de samenleving zich zonodig 
tegen de wet in'.lO. 
De afgelopen jaren heeft de overheid een aantal initiatieven genomen om 
de wetgeving te verbeteren door middel van een (technische) coördinatie 
en harmonisatie en het instellen van 'onbevangen' werkende studieclubs.11 

Maar er houden zich nog lang niet voldoende mensen met de crisis in de 
wetgeving bezig. Het is in dit verband teleurstellend dat de wetgevingspro
blematiek niet aan de orde komt in het WRR-rapport De komende vijfen
twintig jaar .12 
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Wel is in de jaren zeventig incidenteel getracht de gevolgen van de crisis te 
bestrijden. Door middel van rechtshulpactiviteiten is geprobeerd de ergste 
slachtoffers te helpen. Vooral in de alternatieve rechtshulp heeft men zich 
ervoor ingezet de steeds groter wordende kloof tussen wet en rechthulpvra
ger te dichten. Momenteel ligt op de tafel van verschillende belangenver
enigingen een voorontwerp van wet op de rechtshulp, die als een afsluiting 
van een bonte rechtshulppraktijk beschouwd kan worden. Ook zijn er wet
ten van kracht geworden die meer in de sfeer van de rechtsbescherming 
liggen. Daarbij kan men denken aan de wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen (AROB) en de wet openbaarheid bestuur (WOB). 
Hoe belangrijk deze wetten ook zijn, de totale wetgevingsproblematiek ver
langt een meer fundamentele aanpak. Daartoe is het voorwaarde dat de 
politici de crisis aanvatten. Dat zadelt ons op met de vraag of het PvdA
concept-verkiezingsprogramma Weerwerk voldoende aandacht heeft voor 
een democratische en doelmatige wetgeving. 

Weerwerk 
Wij zijn daartoe in de eerste plaats nagegaan op welke onderdelen het 
concept-verkiezingsprogramma tot wetgeving leidt. De gehele tekst is door
genomen om een indruk te krijgen van de gehanteerde formuleringen en 
om inzicht te krijgen in de vraag of het programma is opgezet op een wijze 
dat met wetgeving wordt rekening gehouden. Dat laatste bleek niet het ge
val. Belangrijke veranderingen, waartoe het programma oproept, worden 
niet behandeld op hun gevolgen voor wetgeving, terwijl onderdelen van deze 
veranderingen uitdrukkelijk een wetgevend jasje krijgen. 13 

Om een behoorlijk inzicht te krijgen zijn uiteindelijk drie lijsten opgesteld. 
De eerste lijst (uitdrukkelijke wetgeving) is gebaseerd op het begrip 'wet' (in 
formele zin) zoals dit in verschillende formuleringen in Weerwerk wordt ge
bruikt, zoals 'via een in te voeren wet', 'met het oog hierop wordt de wet 0 
gewijzigd', 'er komen wettelijke regelingen voor .. .' enz. 
Bij de samenstelling van lijst 2 ('vermoedelijke wetgeving') zijn meer criteria 
gehanteerd. Het meest eenvoudig is wetstechnisch: strafbaarstelling 
schrappen; het parlement iets ter goedkeuring voorleggen. Moeilijker is het 
onderdelen te selecteren die vermoedelijk wettelijk geregeld moeten wor
den omdat de wetssystematiek dat verlangt: sturing van een maatschappe
lijk element, waar thans vrijheden bestaan (economie). Van een zelfde 
moeilijkheid is de maatstaf dat gewenste veranderingen eerst mogelijk zijn 
als een bestaande wet wordt gewijzigd. 
Als enig onderdeel van Weerwerk, na selectie niet in de lijsten 1 en 2 is te
rechtgekomen, wil dat zeggen dat dergelijke onderdelen kennelijk niet tot 
wetgeving zullen leiden. Dit komt omdat de overheid bestuursvrijheid heeft 
waarbinnen zelfstandig beslissingen kunnen worden genomen. Dit kunnen 
zowel juridische als feitelijke beslissingen zijn. Voorbeelden hiervan zijn 
(Weerwerk) voorrang geven aan bepaalde groepen, een ontwikkeling sti
muleren, tegengaan van negatieve (ongewenste) gevolgen. Het verdragen
recht tenslotte is buiten de selectie gebleven. 
Zoals al in de inleiding tot dit artikel werd aangegeven komt men, bij bestu
dering van de lijsten 1 en 2 tot weinig opgewekte conclusies. Beziet men 
de wetgevende activiteit per hoofdstuk dan wordt men niet vrolijker. In de 
bijlage drukken we de lijsten 1 en 2 van hoofdstuk I (Kiezen voor Werk) af. 
Het is onduidelijk welke verhouding bestaat tussen de nr$. 1 van de lijsten 
1 en 2 (economische wetgeving). Voor ondernemingen ontstaan op basis 
van beide wetgevingsactiviteiten afzonderlijke verplichtingen. Informatie
plichten ontstaan bij voorbeeld zowel t.o.v. de Minister van Economische 
Zaken als van het Centraal Plan Bureau. Het economisch ontwikkelings-
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Hoewel wat de sociale zekerheid betreft een verband bestaat tussen (7) 
van de lijst 1 en (10) van de lijst 2 is niet duidelijk hoe de wetgeving in sa
menhang dient plaats te vinden. De totstandkoming van één werkloos
heidswet is in discussie (en algemeen gewenst) terwijl in de meer techni
sche zin de 'vereenvoudiging en codificatie' van de sociale zekerheid reeds 
jaren gaande is. Wordt de individualisering (zie nr. (10) lijst 2) benadrukt 
dan kan mogelijk inhoud aan de 'vereenvoudiging en codificatie' gegeven 
worden. In dit hoofdstuk zitten ook enkele 'problematische gevallen: 
Raamwet inkomensvorming, stakingsrecht. Het programma bevat geen 
concrete handvaten om de bestaande politieke spanningen te doorbreken 
ten behoeve van deugdelijke wetgeving. Zoals in het rapport zelve wordt 
aangetoond vallen soortgelijke opmerkingen te maken over de vorige 
hoofdstukken. 
Op grond van onder andere deze bevindingen lijkt de conclusie gerecht
vaardigd dat Weerwerk de crisis in de wetgeving hoogstwaarschijnlijk zal 
verdiepen. Te veel onduidelijkheden over de hoofdpunten van wetgevende 
arbeid; geen samenhang met bestaande hoofdactiviteiten; sterke pretenties 
ten aanzien van nieuwe hoofdtaken (waar de wetgever zelf zeer traag is) 
zijn factoren die de uitvoering van Weerwerk wat wetgeving betreft bemoei
lijken of onmogelijk maken. 
Door met name de onduidelijkheid over de economische planwetgeving en 
de sectorwetgeving is er een grote kans dat aan het criterium 'doelmatig
heid' niet wordt voldaan. 'Democratische wetgeving' zal dan 'bureaucrati
sche' wetgeving gaan worden, waarbij talloze kiezérs uit de lagere inko
mensgroepen zeer teleurgesteld zullen raken over de wetgevingsperspec
tieven. Immers, deze kiezers zijn het meest gebaat bij een wijziging van de 
eenzijdige economische verhouding (onderschikking van de factor kapitaal). 
Nagegaan moet worden of de politieke inhoud van Weerwerk ('weerwerk is 
geboden') wat wetgeving betreft op een andere wijze 'tot zijn recht' kan ko
men. 

Juridisch Programma. 
De politieke inhoud van Weerwerk is volgens de opstellers herkenbaar aan 
de volgende hoofdpunten: 
1. taakstelling werkgelegenheid en financiële afweging; 
2. de nieuwe economische sturingsinstrumenten; 
3. arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid en bedrijfstijdverlenging; 
4. . een betere besturing van de overheid o.a. door decentralisatie en af
stoting van taken naar gedemocratiseerde beheersorganen; 
5. prioriteit voor de bestrijding van de 'nieuwe' woningnood, voorrang voor 
de stadsvernieuwing; 
6. een programma van energiebesparing en de afwijzing van kernenergie 
(inclusief de sluiting van bestaande kerncentrales); 
7. een creatief cultuurbeleid gericht op zeggenschap van de mensen over 
de eigen woon-, leef- en werksituatie; 
8. het behoud van de pluriformiteit van ons mediabestel; 
9. een minderhedenbeleid gericht op integratie met behoud van eigen 
identiteit en een toelatingsbeleid afgestemd op de mogelijkheid van gelijke 
rechten; 
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In het onderzoek is getracht om op basis van deze hoofdpunten de ge
wenste wetgeving nader te stroomlijnen. Het resultaat gaf het volgende beeld: 
A. Wet Centraal Economisch Ontwikkelingsplan (nr. (1) lijst 2). 
B. Wet op het Sectorbeleid (nr. (1) lijst 1). 
C. Wijzigingen BW en WCAO (nrs. (4) lijsten 1 en 2). 
D. Beginselenwet Decentralisatie Overheidstaken (nr. (27) lijst 2). 
E. Wet Medezeggenschap Onderwijs (nr. (20) lijst 1). 
F. Wet Medezeggenschap Welzijn (nr. (18) lijst 2) . 
G. Huisvestingswet (nr. (15) lijst 1). 
H. Kaderwet Werknemers Vertegenwoordigingen (nr. (37) lijst 2) . 
I. Wijziging Omroepwet (nr. (16) lijst 2). 
J. Wijziging Vreemdelingenwet (nr. (35) lijst 2) . 

Ondanks deze selectie van wetgeving op hoofdpunten wordt in het onder
zoek aangetoond dat er nog verborgen hoofdpunten in Weerwerk staan ver
meid. Onder de 'verborgen' hoofdpunten worden de volgende wetgevingsacti
viteiten begrepen. 

aa. Raamwet Inkomensvorming (nr. (5) lijst 1). 
bb. Wet Loonderving Werkloosheid (nr. (7) lijst 1). 
Wijziging WW enz. (nr. (10) lijst 2) . 
Algemene Pensioenwet (nr. (11) lijst 2). 
cc. Wet Voorzieningen Gezondheidszorg (nr. (9) lijst 2). 
Wet Financiering Gezondheidszorg (nr. (21) lijst 2) . 
dd. Wet op de Werkstaking (nrs. (8) lijst 2, (35) lijst 1). 
Wet op het Bedrijvenwerk (nr. (34) lijst 1). 
ee. Wijzigingen Onteigeningswet (nrs. (9) lijst 1, (14) (15) lijst 2). 
ff. Milieukaderwet (nr. (11) lijst 1). 
gg. Wet op de Middenschool (nr. (22) lijst 1). 
hh. Kaderwet Volwassenen Educatie (nr. (23) lijst 1). 
ii. Kaderwet Specifiek Welzijn (nr. (26) lijst 1). 
jj. Wet tegen de Discriminatie (nr. (31) lijst 1). 
kk. Wet Gelijke Behandeling Samenlevingsvormen (nr. (33) lijst 1). 
11. Wijzigingen Provincie- en Gemeentewet (nr. (31) lijst 1). 

Wat lijst 3 betreft ('Inventarisatie en wetgevingsbeleid') zullen met name die 
punten die direct het wetgevende proces betreffen ook in het juridisch pro
gramma opgenomen dienen te worden. 
AI deze gegevens zijn in het onderzoek vervolgens verwerkt tot een 'juri
disch programma'. Het onderzoek motiveert dit aldus: de uitkomsten zullen 
in een tot uitvoering gericht beleid geplaatst moeten worden. Het bepleite 
wetgevingsplan zal binnen een duidelijke structuur (= programma) een 
functie moeten krijgen. Voor een programma wordt gekozen omdat de op
somming van hoofdpunten van wetgeving in een herkenbare opzet - ge
richt op uitvoering - ter controle kan worden uitgewerkt. 
Om duidelijk aan te geven dat het hier een eerste oriëntering betreft wordt 
het model aangeduid met de benaming 'proeve'. 

Weerwerk op juridische hoofdzaken 
De wetgevende arbeid zal de komende kabinetsperiode '81-'85 gericht zijn op: 
1. economische planregelgeving (A en B) in samenhang met de norme-
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3. vergroten medezeggenschap in onderwijs (E), welzijn (F) en bedrijven 
(H, dd); 
4. garanderen van het woonrecht (G) en normering van de (grond)eigen
dom (ee) ; 
5. individualisering sociale zekerheid (bb) en beheersing gezondheids-(cc) 
en welzijnszorg (ii); 
6. stroomlijning milieuwetgeving (ft); 
7. normering middenschoolonderwijs (gg) en volwasseneneducatie (hh); 
8. waarborgen pluriform omroepbestel (I); 
9. normering gelijke behandeling personen Ui. J) en samenlevingsgroepen 
(kk); 
10. een planmatige aanpak van bovenstaande èn lopende wetgevingsacti
viteiten waarbij de volgende uitgangspunten gerealiseerd moeten worden 
(cijfers verwijzen naar de nummering in lijst 3) 
8. het regeerakkoord wordt vertaald in een gefaseerd wetgevingsplan (3); 
b. inspraak bij wetgeving staat onder verantwoordelijkheid van het parle
ment; (4) 
c. bevorderd wordt het gelijkwaardig deelnemen door mannen en vrouwen 
(7) en door Nederlanders-niet-Nederlanders (2) ; 
d. bestaande wetten worden doorgelicht en getoetst aan een democrati
sche en doelmatige wetgeving (5) (6). 

Het gefaseerde wetgevingsplan zal een uitwerking moeten geven van de 
tussen haakjes vermelde letters. Uit de opzet van het program kan worden 
afgeleid wat de wetgevende taak van het parlement moet zjjn volgens de 
Partij van de Arbeid, indien deze partij zich uitdrukkelijk inzet voor een de
mocratische en doelmatige wetgeving. Aldus bereikt men dat de wetge
vingscrisis bestreden wordt en dat politieke doelen juridisch gerealiseerd 
kunnen worden. 

Tot slot 
Dat de wetgeving in een crisis verkeert moet meer dan tot nu toe onder
werp van politieke discussie zijn. Nu de laatste jaren op grote schaal lagere 
inkomensgroepen en progressieve maatschappelijke organisaties hun eisen 
in wettelijke rechten vertalen, zal de discussie moeten gaan over de vraag 
hoe de wetgeving aan de eisen van verdere democratie en doelmatigheid 
kan voldoen. 
Politieke partijen dienen in dat verband hun verkiezingsprogramma's een 
vertaling te geven in wetgevende arbeid. 
Het verkennend onderzoek Weerwerk en wetgeving, dat als basis gediend 
heeft voor dit artikel, wil een eerste systematische poging zijn het concept
verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid te analyseren om tot 
deze vertaling te komen. Een proeve van een juridisch program is ontwik
keld om Weerwerk op hoofdpunten in wetgeving te kunnen omzettten. 
Zonder een dergelijk instrument is het concept-verkiezingsprogramma wat 
de wetgeving betreft niet uitvoerbaar. 
Het Juridisch Program vereist ook een andere aanpassing van de wetge
vingsproces. De huidige (technische) coördinatie en harmonisatie moet om
gebogen worden tot een politiek beleidsonderwerp. In het politieke debat 
zullen telkenmale de hoofdlijnen van wetgeving besproken moeten worden. 
Ook van wetgeving moet gesteld worden: 'Weerwerk is geboden'. 
Aan het einde van dit artikel zal het de lezer niet verwonderen dat in het onder-
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zoek de aanbeveling is gedaan dat de kabinetsformateur niet alleen financieel
economische maar ook juridische vertalingen van de verkiezingsprogramma's 
in de formatie moet betrekken. Het in de formatie op te stellen juridisch program 
(ook hier geldt: op hoofdzaken) dient als politiek onderdeel bij het eerste optre
den van het nieuwe kabinet verdedigd te worden. 

Bijlage 
Hieronder drukken we de lijsten 1 en 2 af zoals Hagoort deze voor het eerste 
hoofdstuk van Weerwerk heeft opgesteld, alsmede lijst 3 (over alle hoofdstukken). 
Overeenkomstige lijsten zijn opgesteld voor alle andere hoofdstukken. Daarvoor zij 
verwezen naar Hagoorts rapport. 
De volgende afkortingen zijn gebruikt 
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
AOW Algemene Ouderdomswet 
AROB Administratieve Rechtsspraak Overheidsbeslissingen 
BBA Besluit Buitengewone Arbeidsverhoudingen 
BW Burgerlijk Wetboek 
CPB Centraal Plan Bureau 
GAB Gewestelijk Arbeidsbureau 
NEHEM Nederlandse Herstructureringsmaatschappij 
NIEO Nieuwe Internationale Economische Orde 
OR Ondernemingsraad 
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WCAO Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
WIR Wet Investeringsrekening 
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening 
WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs 
WvSr Wetboek van Strafrecht 
WW Werkloosheidswet 
ZW Ziektewet 

LIjst 1. Uitdrukkelijke wetgeving volgens Weerwerk 

I. Kiezen voor werk 

Inhoudsopgave 
1. Wet op het sectorbeleid en sectorplannen, 
2. Wijziging WIR, 
3. Wijziging BW, 
4. Wijziging WCAO, 
5. Raamwet inkomensvorming, 
6. Wijziging ZW, 
7. Wet loonderving werkloosheid. 

1. Wet op het sectorbeleid en sectorplannen 
5.e. Via een in te voeren wet op het sectorbeleid en sectorplannen kan de gemeen
schap meesturen bij richtinggevende beslissingen. 
6.a.1. Er komt een wet voor het sectorbeleid, die het mogelijk maakt de produktie 
en werkgelegenheid meer af te stemmen op maatschappelijke doelstellingen. De 
overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor sectorplannen in de bouw, 
gezondheidszorg, de energiesector, de ontwikkelingsintensieve sector en op andere 
terreinen waar vernieuwingen mogelijk zijn. In deze sectoren wordt geëxperimen
teerd om met het planningssysteem ervaring op te doen. De wet regelt in ieder ge-
val de volgende punten: • 
a. de verplichting van werkgevers, werknemers, hun organisatie en de overheid om 
de noodzakelijke informatie te verstrekken voor het te voeren sectorbeleid; 
b. de wijze waarop sectororganen tot stand komen en de inrichting en werkwijze 
van deze organen; 
c. de verplichting van werkgevers en werknemers om deel te nemen aan sectoror-

d 



cieel
Ima's 
gram 
>ptre-

en). 
)r zij 

meen-

Jktie 
De 
>ouw, 
mdere 
len-
3r ge-

~id om 

ijze 

toror-

democratisch
socialIsme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 1, 

Januari 1981 

33 

ganen, en een gelijkwaardig medebeslissingsrecht over de sectorontwikkeling bin
nen de gewenste selectieve groei. 
2. Tot de taken van de sectororganen behoren: 
a. het ontwerpen van het sectorplan; 
b. toetsing en waar nodig periodieke bijstelling van dat plan; 
C. in het plan aangeven, welke overheidsinitiatieven in de produktiesfeer nodig, en 
welke financiële middelen beschikbaar zijn; 
d. het geven van een raming van de investeringen en van de werkgelegenheidsont
wikkelingen bij overheidsbedrijven; 
e. rapporteren aan het CPB, ten behoeve van het Centraal Ontwikkelingsplan. 
3. De NEHEM wordt omgevormd tot een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij on
der verantwoordelijkheid van de overheid. Deze verschaft hulp bij de voorbereiding 
van het sectorbeleid, bevordert investeringen in nieuwe richtingen en verbetert waar 
nodig het management. 
4. Bedrijven melden grote investeringen bij het Centraal Planbureau en het betrok
ken sectororgaan; subsidiëring van deze investeringen vindt slechts plaats als deze 
passen binnen de taakstelling van het Centraal Ontwikkelingsplan en eventuele 
goedgekeurde sectorplannen. 
6. De wet regelt de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken om de 
wens tot samenvoeging van bedrijven te toetsen en eventueel te verbieden. 
7. De verslaglegging van bedrijven wordt zodanig uitgebreid, dat een beter inzicht 
ontstaat in het beleid van vestigingen binnen een concern en van besloten vennoot
schappen. 
9. Het sectorbeleid wordt mede gebruikt om de investeringen van het particuliere 
bedrijfsleven zoveel mogelijk naar de zwakkere gebieden te sturen. 

2. Wijziging WIR 
6. b. 1. Ook in het landbouwbeleid wordt gestreefd naar handhaving van de werk
gelegenheid, met name voor jongeren. Behoud van zelfstandigheid voor veel boe
ren is belangrijker dan ongebreidelde produktievergroting van enkelen; met het oog 
hierop wordt de Wet op de Investeringsrekening (WIR) gewijzigd. 
7. e. In de WIR wordt een regeling opgenomen waardoor bedrijven, in regio's met 
een hoge werkloosheid onder vrouwen, subsidies krijgen voor arbeidstijdverkorting 
per dag. 

3. Wijziging BW (Koop) 
Zie lijst 2, nr. (1) 6. e. 7. 

4 Wijziging WCAO 
7. g. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd; bindende 
overeenkomsten, betrekking hebbend op aantal, kwaliteit en verdeling van arbeids
plaatsen gerelateerd aan investeringen en winstbesteding, worden mogelijk. 

5. Raamwet inkomens vorming 
8. a. De komende vier jaar zal het aantal mensen met een eigen inkomen flink 
groeien, het nationale inkomen echter niet. Beheersing van de totale inkomensont
wikkeling is dan ook nodig. Daartoe wordt een raamwet op de inkomensvorming in
gediend. 
b. Op grond van deze wet wordt: 
1. de stijging van het totaal van de personele inkomens aan een maximum gebon
den; dit in samenhang met een taakstelling voor arbeidsplaatsen in het Centraal 
Ontwikkelingsplan (zie ook 8.e. uit (1) van lijst 2) ; 
2. vaststelling van de loonontwikkeling door de overheid mogelijk, mits er ook een 
beperking van andere inkomens plaatsvindt; 
3. de overheid verantwoordelijk voor een meer gelijke inkomensverdeling. 
c. Wat de hogere inkomens betreft: 
1. vrije beroepen in de gezondheidssector en, voorzover mogelijk, ook in andere 
sectoren, komen in loondienst; 
2. het tarieven- en vestigingsbeleid wordt scherper, onder meer door verlaging van 
de norminkomens; 
3. topsalarissen bij de overheid worden verlaagd en aldus wordt hier een maximum 
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inkomen gerealiseerd. Nevenfuncties en nevendiensten worden boven een bepaal
de omvang verboden. 
f. Er komt een verruiming van de minimum-inkomensgarantie, om te beginnen voor 
de oudere zelfstandige. 
h. De hoogte van sociale uitkeringen blijft in de pas met de inkomensontwikkeling 
van de werkenden. 
i. De laagste sociale uitkeringen zijn netto even hoog als het schone minimumloon. 

6. Wijziging ZW 
8. m. In de ziektewet komt een eigen risico voor ondernemingen. 

7. Wet Loonderving werkloosheid 
8. n. Er komt één Werkloosheidswet ter vervanging van de huidige Werkloosheids
wet, de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Rijksregeling Werkloze Werknemers. 
(Daarna worden Ziektewet, Arbeidsongeschiktheidswet met de nieuwe Werkloos
heidswet versmolten tot één loondervingsverzekering voor werknemers.) 

LIjst 2. Vermoedelijke wetgeving volgens Weerwerk 

I. Kiezen voor werk 

Inhoudsopgave 
1. Wet op het centraal economisch ontwikkelingsplan, 
2. Wet vervreemding landbouwgronden, 
3. Wet vermogensaanwasdeling, 
4. Wet deeltijdarbeid, 
5. Wijziging BW, 
6. Wijziging BBA, 
7. Wijziging WW, 
8. Wet op de werkstaking, 
9. Wet voorzieningen gezondheidszorg, 
10. Wijziging WW, ZW, WAO, AOW, AAW, 
11 . Algemene Pensioenwet. 

1. Wet op het centraal economisch ontwikkelingsplan 
5. a. Het selectieve groeibeleid wordt gebaseerd op een Centraal Ontwikkelings
plan, voorbereid door het Centraal Planbureau. Dat berust op prognoses voor de 
regionaal-sectorale afzet (voorraad) en voor sociale, culturele en technologische 
ontwikkelingen, verstrekt door de daarmee belaste planbureus. De regering legt elk 
jaar zo'n plan aan het parlement ter vaststelling voor. 
b. Het Centraal Ontwikkelingsplan geeft een taakstelling voor het aantal te schep
pen arbeidsplaatsen, zo goed mogelijk uitgesplitst naar goederen producerende en 
dienstverlenende sector. 
c. De overheid brengt eigen financiën en beleid (opdrachten en bestellingen, rege
lingen en investeringssubsidies) in overeenstemming met die taakstelling. 
6. a. 5. De overheid richt zo nodig gemeenschapsbedrijven op, of neemt bedrijven 
over, ter realisering van het Centraal Ontwikkelingsplan of ter doorbreking van oli
gopolies. 
6. d. 4. Het Centraal Ontwikkelingsplan bevat een energiehoofdstuk. Daarin zijn 
het elektriciteitsplan en het plan voor de gasafzet opgenomen, die door het parle
ment worden vastgesteld. 
6. e. 1. Uitgangspunt van het consumptiebeleid is de zo goed mogelijke vervulling 
van maatschappelijk verantwoorde behoeften. Het Centraal Ontwikkelingsplan is 
daar mede op afgestemd. 
2. Consumptie die minder gewenst is - bijv. uit het oogpunt van energie, ruimtelij
ke ordening, gezondheid of milieu - wordt afgeremd dopr voorschriften en financië
le maatregelen. 
7. Er komen wettelijke regelingen voor standaardvoorwaarden, produktaansprake
lijkheid, consumentenkoop en herziening van de warenwet. 
(Programmapunt 6. e. 7. past hier, vanwege de systematiek. Omdat uitdrukkelijk 
gesproken wordt over 'wettelijke regelingen' vindt vermelding plaats in lijst 1, nr. (3) . 
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De herziening van de Warenwet wordt voorts nog vermeld bij nrs. (27/28) lijst 1 en 
nr. (22) lijst 2.) . 
6. f. 1. Ondernemingen zijn verplicht het ministerie van Economische Zaken des
gevraagd (onder geheimhouding) te informeren over hun financiële positie. 
2. Invoer en uitvoer van het kapitaal moeten stroken met de doelstellingen van het 
Centraal Ontwikkelingsplan, waar nodig wordt de greep van de overheid op deze 
kapitaalstromen verstevigd. 
3. lnstellingen, zoals pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, worden 
aan beleggingsvoorschriften onderworpen, waardoor de richting van de beleggingen 
beter afgestemd wordt op de doeleinden van het Centraal Ontwikkelingsplan. 
4. De Postbank komt spoedig tot stand. De dienstverlening door deze overheids
bank wordt even uitgebreid als die van de particuliere banken. Het kredietbeleid van 
Postbank, Nationale Investeringsbank en Nederlandse participatiemaatschappij 
wordt, onder controle van het parlement, in het bijzonder gericht op de doeleinden 
van het Centraal Ontwikkelingsplan. 
5. Er komt een staatsverzekeringsmaatschappij . Het toezicht op tarieven en verze
keringsvoorwaarden wordt verbeterd. De verstrengeling van banken en verzeke
ringsmaatschappijen wordt tegengegaan. 
8. e. Ambtenaren en werknemers bij gesubsidieerde instellingen worden zoveel 
mogelijk gelijk behandeld als werknemers in de particuliere bedrijven. Dat betekent: 
1. vrije onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen binnen de 
begrenzing van Centraal Ontwikkelingsplan en begroting. 
8. 1. De belegging van pensioenpremies wordt afgestemd op maatschappelijke 
prioriteiten. 

11. Werken voor wonen 
A. 5. Ook uit een oogpunt van ruimtelijk beleid is het van belang dat de werkgele
genheid in de economisch zwakkere regio's wordt versterkt o.a. door een gericht 
spreidings- en saneringsbeleid. 
C. 7. De produktie van wegwerpartikelen wordt tegengegaan en hergebruik van af
valstoffen bevorderd uit het oogpunt van energie en grondstoffenbesparing en het 
voórkomen van afvalbergen. 
D. 1. g. Beleggers wordt verplicht zonodig een deel van hun middelen te bestem
men voor financiering van de volkshuisvesting. 

V. Ontwapening en ontwikkeling 
1. c. Er worden economische sancties aangewend indien deze bijdragen aan de 
opheffing of beëindiging van agressie, aantasting van de internationale rechtsorde 
en de schending van de fundamentele rechten van de mens. 
2. e. Een NIEO heeft consequenties voor de binnenlandse economische politiek; 
aanpassing van onze nationale produktie en consumptie, zuinig omspringen met 
energie en terugdringen van verspilling zijn onvermijdelijk. 
f. De Nederlandse industriepolitiek dient te worden afgestemd op een herstructure
ring van produktie-activiteiten en werkgelegenheidsverdeling ten behoeve van de 
Derde Wereldlanden. 
g. Particuliere investeringen, voor zover ze in overeenstemming zijn met het stre
ven naar een NIEO, worden gestimuleerd. 
(Onderdelen over het Plan uit de andere hoofdstukken zijn hier t.b.V. het overzicht 
geplaatst.) 

2. Wet Vervreemding landbouwgronden 
6. b. 4. Direct overheidsingrijpen legt de grondprijzen aan banden. De stichting Be
heer Landbouwgronden (S.B.L.) koopt vrijkomende gronden op en verpacht deze 
aan die bedrijven, die daaraan de meeste behoefte hebben. Alle landbouwgronden 
die in het bezit zijn van de overheid worden ondergebracht bij S.B.L. en alleen uit
gegeven in pacht. 

3. Wet vermogensaanwasdeling 
6. 7. Er komt spoedig een regeling tot stand die ook werknemers aanspraak geeft 
op vermogensaanwas in ondernemingen. 
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4. Wet deeltijdarbeid (wijziging BW) 
6. b. Het beschikbare werk wordt beter verdeeld. Bij voorkeur door arbeidstijdver
korting per dag, deeltijdarbeid voor alle functies en categorieën, waar mogelijk met 
bedrijfstijdverlenging. De rechtspositie bij deeltijdarbeid wordt verbeterd. 

5. Wijziging BW (Gelijke Behandeling). 
7. c. De Wet Gelijke Beloning en Gelijke Behandeling in het arbeidsproces wordt 
strikt nageleefd. Hiertoe krijgt de commissie, die hierop toezicht houdt, zelfstandige 
onderzoeksbevoegdheid; zij accepteert ook klachten die door niet direct betrokke
nen worden ingediend. 

6. Wijziging BBA (selectie en werving) 
7. j. Overdreven scherpe selectie van sollicitanten door werkgevers wordt.onmoge
lijk gemaakt. Werkgevers krijgen daarbij de plicht om: 
1. hun wervings- en selectiebeleid op schrift te zetten (met instemmingsrecht OR) 
en aan het GAB mede te delen; 
2. alle vacatures aan het GAB te melden met opgave van functie-eisen ; 
3. jaarlijks te rapporteren aan het GAB over de omvang en samenstelling van het 
personeelsbestand. 
k. Werkzoekenden en werkgevers mogen werk, resp. sollicitanten - door arbeids
bureaus bemiddeld - alleen weigeren met opgaaf van redenen. 
1. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (vrouwen, jongeren, gedeeltelijk arbeids
ongeschikten, etnische minderheden) krijgen betere kansen, doordat werkgevers 
verplicht worden om een deel van hun werknemers uit die groepen te recruteren ( 
'quoteringsregeling'). Het toezicht hierop wordt verscherpt. 

7. Wijziging WW 
8. c. 5. Douceurtjes en gouden handdrukken worden afgeschaft. 

8. Wet op de werkstaking* 
8. e. 2. stakingsrecht voor ambtenaren. 
zie lijst 1 nr. (35). 

9. Wet voorzieningen gezondheidszorg 
8. g. De financiering van de gezondheidsvoorzieningen wordt gebaseerd op een 
budgetsysteem in plaats van betaling per verrichting. 
(zie ook lijst 2, nr. (21 )). 

10. Wijziging WW, WAO, zw. AOW, AAW 
8. j. Het recht op betaalde arbeid voor iedereen brengt met zich mee, dat het recht 
op een sociale verzekeringsuitkering een individueel recht wordt. Om individualise
ring in de sociale zekerheid te verwezenlijken komt erna een overgangsregeling -
een nieuw individueel minimum uitkeringsrecht en een maximum uitkeringsniveau, 
ook voor meer-persoonshuishoudens. 

11. Algemene pensioenwet 
8. 1. Er komt een verplichte pensioenverzekering met een bovengrens voor ieder
een. De uitvoering komt in handen van een beperkt aantal instellingen zonder 
winstoogmerk. 
(Programmapunt 6.e.7. past hier vanwege de systematiek. Omdat uitdrukkelijk ge
sproken wordt over 'wettelijke regelingen' vindt vermelding plaats in lijst 1, nr. (3). 
De herziening van de Warenwet wordt voorts nog vermeld bij nrs. (27/28) lijst 1 en 
nr. (22) lijst 2.) 

Lijst 3. Inventarisatie en wetgevingsbeleid 
(romeinse cijfers verwijzen naar hoofdstuk Weerwerk.) 

Inhoudsopgave 
1. Leemten belastingwetgeving, 
2. Niet-Nederlanders, 
3. Wetgevingsplan, 
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4. Wetgeving, 
5. Bestaande wetten, 
6. Toezicht en goedkeuring binnen decentralisatie, 
7. Emancipatie. 

1. Leemten belastingwetgeving 
I. 8. 6. leemten in de huidige belastingwetten worden geïnventariseerd; op grond 
van die inventaris stelt men voor welke mazen in welke volgorde via 'reparatiewet
geving' worden aangehaald. 

2. Niet-Nederlanders 
III.E. 2. Systematisch wordt geïnventariseerd waar, in wetten en regels, en de uit
voering daarvan, verschil wordt gemaakt tussen Nederlanders en hier verblijvende 
niet-Nederlanders. Op grond van die inventarisatie wordt een plan gemaakt om die 
verschillen te verkleinen. 

3. Wetgevingsplan 
IV.A. 1. a. Een optredend kabinet vertaalt het regeerakkoord in een gefaseerd be
leids- en wetgevingsplan voor vier jaar. De minister-president rapporteert elk kwar
taal over de voortgang aan het parlement. 

4. Wetgeving 
IVA 1. d. De voorbereiding van de wetgeving wordt ook versneld door: 
1. terugdringing van het aantal adviesorganen; 
2. de advisering te binden aan bepaalde problemen; 
3. af te zien van voorontwerpen van wet en beperking van wetsvoorbereidende no
ta's; 
4. doublures bij de inspraak te voorkomen door deze zoveel mogelijk te laten 
plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van het parlement. 

5. Bestaande wetten 
IVA 1. f. Bestaande wetten en uitvoeringsbepalingen die de mensen het meest 
rechtstreeks raken, worden doorgelicht op hun eigentijdse betekenis, hun effectivi
teit, wenselijkheid van vereenvoudiging, inspraak- en beroepsmogelijkheden. 

6. Toezicht en goedkeuring binnen decentralisatie 
IV.A. 2. c. Er wordt een eind gemaakt aan de vele tijdrovende en betuttelende dub
belop procedures inzake toezicht en goedkeuring. 
f. Het rijk beperkt zich bij de wetgeving tot hoofdlijnen van beleid en basisvoorwaar
den om lagere overheden daarbinnen meer beslissings- en bestedingsvrijheid te ge
ven voor een samenhangend beleid, toegesneden op de eigen situatie. 

7. Emancipatie 
IVA 6. a. Bepalingen,die het gelijkwaardig deelnemen van vrouwen en mannen 
aan het maatschappelijk leven belemmeren, worden gewijzigd of geschrapt. 

Noten 
1. Vondeling, A., Tweede Kamer: lam of leeuw?, Amsterdam 1977, blz. 178 e.v. 
Overigens is het niet de kern of het parlement nauwgezet werkt, zoals gesteld 
wordt. 
2. Door de inwerkingtreding van het Handvest moest het wetsontwerp 10.111 uit 
1969 (wettelijke bepalingen m.b.t. de werkstaking) worden ingetrokken. Bij schrijven 
van 30 september 1980 stelt de Minister van Sociale Zaken de sociale partners 
voor een 'stakingscode' te ontwikkelen. In dit schrijven worden zoveel beperkingen 
gesignaleerd dat van het formele stakingsrecht weinig over schijnt te blijven. De dis
cussie wordt nog voortgezet... 
3. De voorbeelden komen uit de lijst 'aanhangige wetsontwerpen' opgenomen in 
Kluwers agenda voor de rechtspraktijk '80. De lijst is bij navraag opgesteld aan de 
hand van het criterium: 'wat is in het algemeen belang voor de jurist'. De lijst zelf 
bevat 138 wetsontwerpen. 
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4. Uit dit onderzoek blijkt dat de ministeries niet volgens een vast model rapporte
ren. Toch zou dit zeer wenselijk zijn. Overigens is de invoering van een uniform 
model eenvoudig te realiseren. Het dient in ieder geval te bevatten: 
1. een inleiding (wat is de inzet bij de departementale wetgeving) ; 
2. aanhangige wetsontwerpen; 
3. ontwerpen in voorbereiding, plus vermoedelijk moment van indiening ; 
4. voorontwerpen in voorbereiding; 
5. knelpunten in wetgeving (harmonisatie, coördinatie) . 
Dit begrotingsjaar 1981 bevat de Memorie van Toelichting van de Minister van On
derwijs, een zeer uitvoerige algemene beschouwing omtrent de wetgevingsproble
matiek. 
5. Ten onrechte krijgt het overheidsrecht alle aandacht. Zie ook Trouw, 7 mei 1980, 
'Standaardcontract eenzijdig en daardoor onrechtvaardig', waarin wetgeving tegen 
de kleine lettertjes gevraagd wordt. 
6. Bovenstaande kernachtige typeringen zijn af te leiden uit Verkiezingsprogram
ma's, bijeengebracht door Lipschits en uitgebracht door de Staatsuitgeverij, Den 
Haag 77. 
7. Troelstra is wat dat betreft te snel vergeten. De buitenparlementaire beweging is 
wezenlijk voor een democratische wetgeving (zie de verdere beschouwingen tussen 
formele gelijkheid en maatschappelijke ongelijkheid). Partij, Parlement, Activisme 
een uitgave van de WBS pakt de lijn-Troelstra slecht op wanneer het stelt: 'Tussen 
zelforganiserende activisten en politieke partij bestaat een potentiële conflictsituatie ' 
(blz. 114, einde 3.6). Overigens kennen we nauwelijks Nederlandse verhandelingen 
over activisme en democratisch-socialistische wetgeving. Een buitenlandse be
schouwing over dit onderwerp is te vinden in Te elfder ure 13/1973, van Lelio Bas
so (de rol van het recht in de overgangsfase naar het socialisme). 
8. In de literatuur worden sinds enkele jaren 'beginselen van behoorlijke wetgeving ' 
ontwikkeld. Een speciale gespreksgroep onder leiding van mr. J. M. Polak heeft met 
name de hier globaal gebruikte criteria nader aangegeven. Haar 'Verkenning van 
enige problemen rond wetgeving ' is in december 1978 aangeboden aan de rege
ring. Mede op grond hiervan is op regeringsniveau meer aandacht ontstaan voor 
coördinatie en harmonisatie van wetgeving. 
9. Ter introductie is gebruik gemaakt van een artikel van prof. mr. H. Th. I. F. van 
Maarseveen 'Een appel inzake de wetgevingsproblematiek', N.J.B. 7/1/'78, afl. 1, 
waarin opgenomen een literatuurverwijzing. Verder zijn nummers van Ars Aequi 
uaargang 29-2 en 29-9, 1980) gebruikt, alsmede de verschillende Memories van 
Toelichting. Zie ook 1. 
10. De a-politieke benadering van Van Maarseveen moet worden afgewezen, ook 
al wordt de verontrusting gedeeld. Met name nu recht en wet ook toegankelijker 
worden voor lagere inkomensgroepen, dient kennelijk terughoudendheid betracht te 
worden. Dit zal door de burgers niet begrepen worden, en terecht. Het begrip 
rechtsorde behoudt in een dergelijke opvatting een elitair karakter. In het navolgen
de wordt dan ook een andere weg ingeslagen. 
11. Een commissie die in alle 'onbevangenheid' werkt, is de 'Commissie Hoofd
structuur Rijksdienst', ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze 
commissie (naar haar voorzitter de 'commissie-Vonhoff' geheten) heeft tot taak tijdig 
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer advies uit te brengen over de hoofd
structuur van de rijksdienst. Ze dient zo nodig rekening te houden met mogelijkhe
den van coördinatie van wetgeving. Twee rapporten zijn inmiddels verschenen (nr. 
1 Zou Thorbecke nu tevreden zijn? en nr. 2 Weinigen denken dat het goed gaaf. 
Wat de commissie naar voren heeft gebracht op het terrein van de wetgeving is be
droevend; noch nieuwe inzichten, noch nieuwe feiten worden geboden. Tijd, geld en 
energie zouden wat dit betreft beter besteed kunnen worden. Concreet zou de Mi
nister van Binnenlandse Zaken de commissie dienen te verlossen van de op de 
wetgeving gerichte taak. Dit zou tevens het (gelukkige) effect kunnen hebben dat 
meer aandacht ontstaat voor de coördinatie en harmonisatietaak, welke onder lei
ding van de Minister van Justitie verricht wordt. 
Terzijde moet opgemerkt worden dat meer instanties zich de zorg van de wetgeving 
in crisis moeten aantrekken. De juridische faculteiten dienen zich in wetenschappe
lijke zin met de coördinatie en harmonisatie bezig te houden en de parlementaire 
pers zal meer dan tot nu toe de politieke verschillen bij de wetgevende arbeid ter 
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verduidelijking naar de kiezers toe dienen te benadrukken. Zie voor een duidelijk 
voorbeeld: Trouw, 5/11/'80 inzake abortus. 
12. Wel wordt uitvoerig ingegaan op de toenemende overheidsbemoeienis en de 
snellere verandering van het (strafrechtelijke) gedrag. Wetgeving verdient echter ze
ker een plaats in een toekomstverkenning. Recht heeft mede de pretentie de in de 
toekomst voorkomende geschillen te normeren. Positief recht heeft ook een voor
spellend element (elke onrechtmatige daad, die schade door schuld veroorzaakt, 
leidt tot schadevergoeding, bijvoorbeeld). Toekomstige zaken kunnen voorts uitdruk
kelijk onderwerp van overeenkomst zijn. Is de wetgeving in crisis, dan is de vraag 
van belang hoe de pretentie nog waargemaakt kan worden. Een omissie van de 
WRR dus. 
13. Zo worden wettelijke regelingen bepleit voor consumentenkoop, terwijl voor het 
ontwikkelingsplan (waarin consumptie een plaats moet krijgen) zelf geen uitdrukke
lijke wetgeving verlangd wordt (zie ook de lijsten). 
14. Als voorbeeld nemen we het Centraal Economisch Ontwikkelingsplan. In de 
Nederlandse wetgeving kennen we de direct na de Tweede Wereldoorlog tot stand 
gekomen wet Economisch plan. Jaarlijks moet het Centraal Plan Bureau, dat een 
basis gekregen heeft in deze wet, een economisch plan uitbrengen. Dit plan heeft 
echter uitsluitend betekenis in de zin van prognoses en verwachtingen. In ieder ge
val heeft het geen juridisch-normerende betekenis, waartoe het plan in de wet Cen
traal Economisch Ontwikkelingsplan (nr. (1) lijst 2) juist wel bepalingen bevat. Zie 
ook Intermediair, 15, jaargang 32, 10-8-'79, 'plannen voor economische planning' 
waar de historische ontwikkeling van de economische planning besproken wordt. 
Hoe gering het economisch plan in betekenis is, blijkt verder uit de regeringsnota 
Selectieve groei waarin het economisch plan nauwelijks een plaats krijgt. Als Heer
tje het heeft in De kern van de economie blz. 32 over een 'beslissingsmodel' dan 
heeft dit geen juridische betekenis. 

In ons voorbeeld wordt derhalve uitgegaan van de totstandkor:ning van een nieuwe 
wet (nr. (1) lijst 2). 
Analyse van de normering van de nieuwe wet levert het volgende beeld op: 
- verplichte rapportage door planbureaus; 
- ontwikkelingsplan ter goedkeuring aan parlement voorleggen ; 
- taakstelling arbeidsplaatsen; 

afstemming overheidsregelingen op plan; 
energie- en gasafzetplan aan parlement ter vaststelling voorleggen; 
afremming minder gewenste consumptie ; 
in- en uitvoer van kapitaal afstemmen; 
invoeren beleggingsvoorschriften; 
toezicht krediet overheid; 

- tegengaan verstrengeling banken en verzekeringen; 
regulering overlegvrijheid vakbonden ; 

- tegengaan wegwerpartikelen ; 
- export-sancties handhaven. 

Op basis van deze analyse zijn de volgende wetten in ieder geval bij de toekomsti
ge wetgeving betrokken (in alfabetische volgorde): 
1. aardgasprijzen, wet ; 
2. administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen ; 
3. bankwet; 
4. bedrijvenwet; 
5. beleggingswet; 
6. centraal economisch plan, wet; 
7. collectieve arbeidsovereenkomst, wet ; 
8. comptabiliteitswet; 
9. economische delicten, wet; 
10. economische mededinging, wet; 
11 . in- en uitvoerwet ; 
12. investeringsrekening, wet ; 
13. kernenergiewet ; 
14. loonvorming, wet ; 
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15. ondernemingsraden, wet; 
16. prijzenwet; 
17. publiekrechtelijke organisatie; 
18. sanctiewet; 
19. selectieve investeringsregeling, wet; 
20. toezicht kredietwezen, wet ; 
21 . uitvoerverbodenwet. 
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Inzake partijleiding 

In 1906 verscheen bij de Rotterdamse uitgeverij H. A. Wakker en Co een 
bundel opstellen van P. J. Troelstra onder de titel Inzake Partijleiding. 
Troelstra was in die tijd in felle strijd gewikkeld met meer marxistische so
cialisten, dikwijls verbonden met het blad De Nieuwe Tijd. Integrale herpu
blikatie van één of meer van de bijdragen uit deze bundel is helaas onmo
gelijk; om iedere passage begrijpelijk te doen zijn is veel toelichting nodig. 
Nu de PvdA opnieuw voor een ongetwijfeld spannend congres staat, waar 
het verkiezingsprogram moet worden vastgesteld en het lijsttrekker- (dus 
leider-)schap in het geding zou kunnen zijn is het pikant enkele fragmenten 
(zij het met weglating van zinswendingen die nadere toelichting behoeven) 
af te drukken. Ter lering en misschien ook ter vermaak. In de PvdA bestaat 
enige neiging tot dramatisering van de partijcongressen en de daarbij beho
rende interne conflicten. Uit Troelstra's woorden blijkt dat het ook vroeger 
niet altijd zachtzinnig toeging, al twistte men dan ook over andere kwesties. 

Voorwoord 
De SOAP onderscheidt zich van de andere politieke partijen ook in dit op
zicht, dat zij haar inwendige aangelegenheden, ook waar deze voor haar 
tegenstanders een dankbaar materiaal van misbruik kunnen opleveren, pu
bliek behandelt. 0 
Is zij door deze wijze van doen niet in staat, zichzelf of haar leden met een 
aureool van heiligheid te omgeven - door zichzelf aldus volledig te stellen 
onder de controle der openbare mening, levert zij de beste waarborg voor 
de eerlijkheid van haar bedoelingen en stelt zij zich op een bodem waar 
gifplanten niet duurzaam kunnen gedijen en waarop alleen een gezonde 
ontwikkeling mogelijk is. 
Voor haar leden dient de overweging, dat van deze openhartigheid door de 
tegenstanders niet steeds een even oprecht gebruik wordt gemaakt, een 
reden te zijn, om eerst dan inwendige partijzaken van enigszins tedere 
aard aanhangig te maken, als dit absoluut nodig schijnt en het dan te doen 
op een wijze, die zo weinig mogelijk aanleiding geeft tot misverstand en 
misbruik. Het was deze overweging die mij enkele jaren heeft doen zwij
gen, waar spreken voor de hand had gelegen. 0 
Hoewel ik voor mijn persoonlijk gemak niets liever zou doen dan (mij ge
heel uit de leiding der partij terug te trekken), zo dwingt mij toch reeds mijn 
positie in de sociaal-democratische kamerclub (kamerfractie) om te onder
zoeken of de partij al dan niet instemt met hen, die mijn ganse opvatting 
van onze strijd als 'opportunistisch', 'halfslachtig', 'kleinburgerlijk', 'onvast' 
enz. verwerpen. 0 Ik dien de partij in staat te stellen, een oordeel over de 
beschuldiging uit te spreken, een uitspraak, die mij zal leren, of ik voor 
eventueel verdere arbeid, aan de leiding der partij, waartoe ook mijn functie 
in de sociaal-democratische kamerclub behoort, inderdaad op het vertrou
wen der partij kan rekenen. 0 
Het kan niet anders dan leerzaam zijn, de debatten over enige belangrijke 
punten van ons werkprogram nog eens te lezen en onze houding inzake de 
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stakingsbeweging (van 1903) nog eens goed te overzien. De partijgenoten 
zijn daardoor tevens in de gelegenheid, te beoordelen of zij, die in al deze 
zaken gewoonlijk de kritische, aanvallende positie innamen, zelf hebben 
getoond die vastheid van tactiek en die juistheid van inzicht te bezitten, die 
hen tot enig bevoegde keurmeesters in partijzaken stempelt, als hoedanig 
zij gewend zijn, op te treden. 
Nu een jonge garde is opgestaan, die de schijn wekt van te menen, dat op 
haar de taak rust, om in de toonaard en de geest van deze keurmeesters 
verder te werken, is ook voor deze een nadere overwegin'g van hetgeen 
achter ons ligt, niet zonder belang. 0 leder voelt, dat er aan de leiding van 
de partij 0 veel ontbreekt; dat er met name geen kracht van uitgaat. Het 
partijorgaan slingert heen en weer om het dode punt O. In Amsterdam 0 is 
een verslapping waar te nemen, die het ergste doet vrezen. 'Kwesties' zijn 
aan de orde van de dag en van een stevige leiding, die ze voorkomt en 
hun oplossing voorbereidt of voltooit, is niets te bespeuren. 0 
Zijn dus de tijdelijke omstandigheden in onze partij verre van bemoedigend, 
ik wanhoop niet aan hun verbetering, omdat ik weet dat onder de elemen
ten die elkaar tot heden niet in goede kameraadschap en arbeidsverdeling 
hebben weten te vinden, elk op zichzelf en in zijn soort degelijke, aan de 
zaak verknochte krachten zijn . Zit het Nederlandse individualisme 0 ons 
nog in de weg, er is geen reden om aan de opheffing van dat euvel te 
wanhopen. 0 

Het slechtste congres 
Ik heb het Haagse congres van 1905 'het slechtste' genoemd, dat wij nog 
gehad hebben. 
Inderdaad is mij op dat congres gebleken, dat er een jongere lichting van 
intellectuelen aan 't opkomen is, waaronder elementen schuilen, die gevaar 
lopen, de Nieuwe Tijd-groep in haar gebreken nog te gaan overtreffen en 
de partij te doen doodlopen in een moeras van onderlinge afbrekerij en on
werkelijke politiek. 
Onder de 'onwerkelijke politiek' versta ik een drijven, om de politieke actie 
der partij eenzijdig te doen beheersen door steile formules en vooropgezet
te stellingen, in plaats van ze af te leiden uit de feiten en stromingen, die 
de werkelijke politieke toestand, gezien van het standpunt van de klassen
strijd, ons aan de hand doet. 
Pannekoek en Gorter hebben in dit opzicht 'school gemaakt' onder deze 
jongeren, zodat op dit congres er een drijven was waar te nemen naar ze
kere ultra-radicale besluiten, in plaats dat men onbevangen de feiten en de 
geestestoestand der arbeiders onder ogen zag en daaruit de te volgen tac
tiek afleidde. Ik weet wel dat ik hier juist het punt raak, waar de verwijten 
der N.T.-groep mij sinds jaren troffen. Ik laat mij te veel door de gebeurte
nissen van de dag beïnvloeden. 0 
Welnu, dat fijne gevoel voor de dingen van de dag, voor de stromingen in 
het volk, voor de realiteit, voor het leven - dàt missen deze partijgenoten 
te veel en daarom lopen ze gevaar, zodra zij onze theorie in de praktijk wil
len omzetten, steeds in het ene of het andere uiterste te vervallen, of dom
opportunistisch te zijn 0 of aan onze actie te ontnemen alle verband met 
het eigen nationale leven en er een eenvormige, aan algemene formules 
ontleende 'sjablone' voor in de plaats te stellen. Daar zij onbewust hun 
eigen onbeholpenheid in praktische zaken wel voelen, neigen zij meestal 
tot het laatste: de vaststaande, algemene formule, zoals de blinde, die een 
weg beloopt, niet de heining durft loslaten, die hem tot steun en wegwijzer 
dient. 0 Zoekt de theorie naar het gemeenschappelijke, het ene algemene 
dat aan verschillende feiten ten grondslag ligt - de praktijk heeft juist met 
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de afwijkingen en verschillen rekening te houden, dient zich vaak juist aan 
het bijkomstige en toevallige vast te klampen. Dit heb ik steeds bedacht en 
vandaar mijn 'opportunisme' 0; dit moeten alle strijders der partij in parle
ment, gemeenteraden, vakbeweging en coöperatie steeds bedenken, en 
vandaar de soms kwalijk verholen minachting, waarmee zij door de meer 
dogmatisch aangelegden in de partij nu en dan worden beschouwd. 
Maar hierin ligt dan ook het groot gevaar voor een te overwegende invloed 
van deze elementen in de partij. Hoe wijs en bij uitstek praktisch zij zich 
dikwijls voordoen en hoe knap zij inderdaad nu en dan zijn, wee de partij 
die onder de invloed komt van hun drijven. Naarmate hun methode van 
werken meer algemeen wordt aanvaard, wordt de werkelijke arbeider meer 
op de achtergrond gedrongen. De kennis van het tot 'dogma' verheven 'be
ginsel' vervangt het spontane weten van wat des arbeiders is. 0 De arbei
der van vlees en bloed wordt 0 onder zijn eigen abstractie verplet; het 
theoretische spook van het proletariaat zuigt dit, als een vampier, zijn eigen 
fris leven uit; de proletarische energie wordt door haar gedachtenbeeld ge
dood en de partij is een hoopje disputerende, kritiserende, dogmatiserende, 
naar het leiderschap ambiërende personen geworden, in verschillende klie
ken en groepen elkaar bestokend, de partij verscheurend en het proleta
riaat van haar vervreemdend. 0 

Geen struisvogelpolitiek 
De partij verkeert dus in een zware crisis en het zou een illusie zijn te me
nen dat die crisis op het aanstaand congres zal worden beëindigd. Het te
gendeel laat zich evengoed denken: dat congres kan evengoed aanleiding 
geven tot nieuwe geschillen of bestaande met vernieuwde woede doen op
vlammen. Voordat ik dus naga, wat duurzaam tot verbetering in de toe
komst kan worden gedaan, zij de vraag behandeld, wat het aanstaand con
gres reeds thans kan doen naar aanleiding van het verleden. 
De slechtste politiek zal in deze wel zijn: struisvogelpolitiek. Met klachten 0 
over de bestaande 'kwesties' en met de aandrang om ze niet of eerst na 
afwerking der gehele agenda te behandelen komt men niet verder. Wil men 
de partij bevrijden van het 'gedonderjaag' waaraan men zich terecht ergert, 
dan make men zich niet met een vloek en een zucht van de zaak af, doch 
zie haar rustig en vast onder ogen. 0 
Wanneer ik eerstdaags aan de partij zal hebben meegedeeld, wat zij de 
eerstvolgende paar jaren van mij voor de leiding van zaken heeft te ver
wachten, zal het nog duidelijker dan tot heden blijken, dat ik 0 niet heb ge
streden voor mijzelf, doch voor betere verhoudingen in de partij. 0 
Een zaak staat hierbij vast, nl. dat het niemands bedoeling is en mag zijn, 
om bepaalde elementen het blijven in de partij onmogelijk te maken. De 
begane fouten waren geen uitvloeisel van kwade trouw; over en weer was 
eerlijke overtuiging en liefde voor de goede zaak de drijfveer. De kleine 
persoonlijke bijmengselen, die elke menselijke handeling aankleven, tellen 
niet mee. 
Maar even vast staat, dat de partij niet werkloos mag blijven toezien, dat 
haar beste krachten worden verspild in een strijd als in deze bladzijden is 
geschilderd. Dat de partij zich moet uitspreken over de hoofdzaak van die 
strijd: de wijze, waarop zij wil geleid worden. Wil zij daarbij uitgaan van de
ze waarheid, dat in ons kleine Nederland noch de economische structuur, 
noch het godsdienstig en voor een deel kleinburgerlijk karakter van het pro
letariaat de voorwaarden bieden voor een politieke arbeidersbeweging, die 
in marxistische zuiverheid en ultra-revolutionaire gezindheid zelfs de so
ciaal-democratie van industriële landen naar de kroon steekt? Wil zij, dat 
wij zullen streven naar een beweging, zoals die in een land als het onze 



document moet zijn - enigszins idealistisch, rekening houdend met de religieuze ge
aardheid van de massa van onze arbeiders, niet het oog sluitend voor aan 
de arbeiders verwante groepen, de tegenstellingen tussen de burgerlijke 
groepen benuttend? Of wil zij, ontevreden dat de gegevens in ons land niet 
geheel beantwoorden aan wat de theorie in haar eenvoudigste vorm en 
schoolse opvatting leert, een socialistische beweging forceren, drijven naar 
kunstmatige ultra's, aan de partij een toon, een geest en een tactiek op
dringen, die haar in wezen vreemd zal blijven, en haar tot een propaganda
club van met elkaar overhoop liggende sprekers en schrijvers zal doen ver
schrompelen? Zal de partij over de werkelijke arbeiders heen, wortelend in 
een gedroomd luchtproletariaat, zweven of, zoals haar aanvankelijk optre
den en haar actie in kamer en gemeenteraden heeft bewerkt, steeds dieper 
doordringen in het werkelijk leven van ons volk? 
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Ik weet zeker, dat de overgrote massa der partij in deze zaken eenstemmig 
met mij denkt. Maar laat zij het dan uitspreken. Laat zij niet schromen, te 
zeggen, wat de ontwikkelde, ten klassenstrijd opgetrokken Nederlandse ar
beider wil. Laat zij paal en perk stellen, vóór het te laat is, aan dogmatisch 
drijven. 
Laat zij bovendien front maken tegen het voortwoekerend individualisme, 
dat de eenheid en het aanzien der partij ondermijnt, Een duidelijke aanma
ning tot besef van organisatie en discipline, tot kameraadschap en samen
werking, kan op dit congres niet uitblijven. 
De partij kan, indien zij het al niet wist, uit dit geschrift de overtuiging put
ten, hoe onmogelijk voor hem, aan wie men leiding opdraagt, deze is, in
dien hij voortdurend in zijn betrouwbaarheid en algemene opvatting van de 
zaak door toongevende partijgenoten wordt aangerand. Reeds vroeger heb 
ik te kennen gegeven, dat ik het werk, door mij in de kamer te verrichten, 
als een onderdeel van die leiding beschouw. De partij kan niet nalaten, na 
de kritiek op mijn leiding van het vorig congres, zich duidelijk uit te spreken, 
of zij die kritiek voor haar rekening neemt en mij al dan niet in de politieke 
leiding haar'vertrouwen schenkt. Nu zelfs het partijbestuur is begonnen, 
zonder mij zelfs om inlichtingen te vragen, in het verslag van zijn vergade
ring naar aanleiding van mijn optreden in de kamer uitingen te publiceren, 
die geen andere strekking kunnen hebben dan mij van dubbelzinnigheid te 
betichten, is dit punt zelfs urgent geworden. Ik ben genegen, elk ogenblik, 
als de partij het eist, mijn plaats in de kamer aan een ander af te staan; 
maar zolang ik daar met haar wil de belangen van de partij waarneem, 
dient zij mij te kunnen beschermen tegen aanvallen, die mij treffen in het 
eerste wat ik daar nodig heb: het vertrouwen in de volkomen eerlijkheid en 
zuiverheid van mijn bedoelen en in de algemene juistheid van mijn beleid. 
Dit is geen eis voor mijn persoon, het is een eis voor mijn functie; en een 
partij, die niet van ganser harte aan die eis kan voldoen, heeft daarmede 
uitgesproken, dat zij op die verantwoordelijke plaats niet die vertegenwoor
diger bezit, aan wie zij met volle gerustheid de verdediging van haar alge
mene politiek kan toevertrouwen. 
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Signalementen 

De verantwoordelijkheid voor deze 
rubriek berust bij Wouter Gortzak 

Jongeren In de Bondsrepubliek 
Menigeen krijgt per dag meer informatie 
onder ogen dan men redelijkerwijs aan
kan. Veel van dat materiaal wordt dan 
ook 'grondig doorgebladerd'; zoals een 
aardige uitdrukking luidt. Bij de Wiardi 
Beckman Stichting ontvangt men onder 
veel meer regelmatig een stapeltje sten
cils onder de naam Sozial Report, uitge
geven door een in Bonn gevestigde in
stelling die Inter Nationes heet. Te zijner 
tijçl wordt hier nog weleens het precieze 
adres van deze instelling vermeldt; bij 
het maken van dit bericht beschikken 
we er niet over omdat we uit zo'n Sozial 
Report enkele velletjes scheurden, met 
mededelingen die interessant leken voor 
de S en D-Iezer, maar verzuimden daar
op een adres te zetten. 
Sozial Report maakt melding van onder
zoek onder Westduitse jongeren. Het 
eerste onderzoek werd verricht door 
een socioloog uit Bielefeld, dr. Werner 
Habermehl. Hij vroeg 802 jongeren tus
sen de 14 en 21 jaar naar hun menin
gen over talrijke vragen en ontleent 
daaraan nogal onthutsende uitkomsten. 
Veel jongeren pleiten voor recht en or
de, sommigen willen lijfstraffen invoeren 
en zijn van mening dat aanvallen op de 
particuliere eigendom 'met draconische 
straffen' beantwoord moeten worden. 42 
procent van de ondervraagden stemt 
met ieder middel in teneinde de be
staande orde te verdedigen. De jonge
ren van 14-17 jaar verdedigen de hard
ste standpunten, bij ondervraagden van 
achttien jaar en ouder hoorde hij milder 
geluiden. Achttien procent van de on
dervraagden wil dienstweigeraars het 
kiesrecht ontnemen. 
Een Münchner Institut für Jugendfor
schung, Markt- und Meinungsforschung 
GmbH ondervroeg 1235 burgers tussen 
de 17 en 29 jaar. 54 procent van hen 
was overtuigd van de betekenis van het 
recht op vrije meningsuiting, maar 43 

procent is niettemin bang ervan gebruik 
te maken: 'Ik vind het niet gunstig in 
school en beroep te zeggen wat ik 
denk, omdat je daarvan nadeel kan 
hebben.' In 1973, bij een vergelijkbaar 
onderzoek, waren aanzienlijk maat
schappij-kritischer standpunten geble
ken dan dit keer. 85 procent van de on
dervraagden stelden persoonlijke vrij
heid op de eerste plaats, tachtig procent 
wenst een bevredigend beroep, onge
veer zeventig procent vrije keus van de 
arbeidsplaats en 65 procent vindt het 
vormen van een gezin het belangrijkste 
levensdoel. 
Interessant is dat terwijl in 1973 ruim 
zeventig procent van de ondervraagden 
het economisch verder wilde brengen 
dan hun ouders, het dit keer slechts om 
49 procent gaat. In de ondernemers 
hebben de jongeren weinig vertrouwen. 
Negentig procent ziet ze als vooral ge
richt op het maken van winst, slechts 
een kwart gelooft dat ondernemers ook 
een sociale instelling hebben. Positief 
daarentegen staat men tegenover de 
vakbeweging : 83 procent houdt vakbon
den voor een hoeksteen van de econo
mische orde. De jongeren zijn redelijk 
milieubewust. 64 procent spreekt zich 
uit VQor milieubehoud. Eén-derde van 
de ondervraagden maakt zich zorgen 
over de technische ontwikkeling en 
meer dan één-derde zou het liefst op 
het platteland leven. Detlev Riemer, een 
socioloog uit Coburg die het onderzoek 
leidde, is nogal pessimistisch over de 
uitkomsten. Hij is van oordeel dat de 
jongeren te zeer bereid zijn zich aan te 
passen. 

Generatiewisselingen 
Folia Civitatis is een min of meer offi
cieel weekblad van de Universiteit van 
Amsterdam. Het blad, dat er nogal saai 
uitziet, is redelijk professioneel gemaakt. 
Wie het wekelijks inziet krijgt in ieder 
geval een behoorlijk beeld van de gang 
van zaken in het universitaire onderwijs. 
Bijna iedere week valt er wel een con
flict te melden, want wat er aan de uni
versiteit ook verandert, geruzied wordt 
er steeds. In het nummer van 1 novem
ber '80 wordt aandacht besteed aan 
een 'uit de hand gelopen burenruzie bij 
theoretische opvoedkunde'. Over het 
conflict zelf word hier het stilzwijgen be
waard. Maar interessant voor de S en 
D-Iezer zijn wellicht enkele uitspraken 
van combattanten waaruit zowel blijkt 
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hoezeer ze zelf, en in korte tijd, zijn ver
anderd als hoe anders een nieuwe ge
neratie studenten tegen de universiteit 
aankijkt. Marianne Bolte: 'Ik kwam (als 
medewerker) binnen met de idee dat ik 
ontzettend belangrijke dingen te vertel
len had. Je had een afgerond idee over 
hoe de maatschappij - die uiteraard 
niet deugde - in elkaar stak en dat wil
de je overdragen aan studenten. Maar 
dat 'bleek minder eenvoudig te zijn dan 
je dacht. pe ervaringsachtergrond van 
studenten nu verschilt sterk van de on
ze.O Ik ben er achter dat je daar ter de
ge rekening mee moet houden.O De 
idee dat ik de maatschappij kan veran
deren door hier op de universiteit op 
progressieve wijze bezig te zijn is ge
heel verdwenen. Begrippen als links en 
progressief hebben voor mij überhaupt 
hun scherp omlijnde betekenis verloren. 
En het marxisme? Dat is best nog be
langrijk, maar op een hele diffuse ma
nier'. 
Dat was een medewerker over zichzelf. 
Nu één vooral over de studenten. Harry 
Teunissen: 'De (hier) werkzame marxis
ten hebben niet alleen de pretentie een 
studieprogramma aan te bieden, maar 
trachten te veel een eensluidend links 
programma aan hun studenten te slijten, 
waar een "ouderwetse" moraal van uit 
gaat: als intellectueel behoor je je in 
dienst te stellen van de arbeidersklasse. 
Juist daarop richt zich de kritiek van stu
dentenzijde; dat spreekt hen niet meer 
aan. Het denken vanuit de arbeidersbe
weging is grotendeels verdwenen. Het 
begrip progressiviteit heeft een veel bre
dere betekenis gekregen. 
Wij hebben ons zo'n tien jaar geleden 
het abstract-theoretische eigen ge
maakt, dat is onze traditie, maar studen
ten nu zijn veel meer met micro-elemen
ten bezig en hun vraag naar stafleden 
toe is om daar op aan te sluiten'. 

Kritiek op de Russen 
Wat is eigenlijk 'ontspanning tussen 
Oost en West'? In ieder geval het ach
terwege laten van kritiek op Sowjet-han
delen, waar ook ter wereld. Dat blijkt, 
als men de Russische pers volgt, 
steeds opnieuw. Een voorbeeld uit vele. 
Tegen het einde van september werd in 
Rome een door het PS I-blad Mondo 
Operaio georganiseerde internationale 
conferentie gehouden onder het thema 
Links en Afghanistan. Aan deze confe
rentie werd enige aandacht besteed in 

het Russische (in veel talen verschijnen
de) weekblad Nieuwe Tijd. Erg verhef
fend ging het in die Nieuwe Tijd niet 
toe: verdachtmakingen in plaats van ar
gumenten, als steeds trouwens. Ter le
ring van de SenD-lezers een samenvat
ting. 'Het ging', aldus het blad, 'om een 
propagandashow tegen de Afghaanse 
Revolutie en de Sowjet-Unie. Dit spek
takel onderscheidde zich slecht van de 
vele andere, door imperialistische pro
pagandadiensten geënsceneerde verto
ningen, doordat hier 'links' de hoofdrol 
moest spelen. Naast enkele vertegen
woordigers van socialistische partijen fi
gureerden er mensen die van het anti
Sowjetisme hun hoofdberoep hebben 
gemaakt, zoals de Fransen Ellenstein 
(een communist) en Daniel (hoofdredac
teur Nouvel Observateuf). Als adviseurs 
van dit 'linkse' publiek traden vertegen
woordigers op van de Afghaanse con
trarevolutionairen. Zij hebben moorden 
op Afghaanse vrouwen en kinderen, le
raren en geestelijken, brandende scho
len en vergiftigde bronnen op hun ge
weten. En met zulke 'vrijheidsstrijders' 
zijn die 'linksen' aan één tafel gaan zit
ten. Geheel los van de Afghaanse wer
kelijkheid smeedden de deelnemers van 
de samenklontering in Rome volstrekt ir
reële plannen ter 'bevrijding' van het 
Afghaanse volk en richtten zelfs een 
'solidariteitscomité met Afghanistan' 
op!? 
Natuurlijk richten de 'bevrijders' hun pij
len vooral op de Sowjet-Unie, die het 
Afghaanse volk bijstond bij het afweren 
van buitenlandse inmenging. Deze pro
vocatorische gebeurtenis was nodig om 
de openbare mening af te leiden van 
wat haar het meest verontrust - de ver
sterking van de militaire aanwezigheid 
en de steeds offensiever inmenging van 
Washington in de aangelegenheden van 
de landen van het Nabije Oosten. Hier
mee zou men het verslag van dit spek
takel kunnen afsluiten. Ook de deelna
me van vertegenwoordigers van de PS 
uit Frankrijk is niet verwonderlijk. We 
schreven al eerder over de wending 
naar rechts van de socialistische leiding. 
Het samen klitten van de zogenaamde 
'linksen' in Rome brengt dus in wezen 
niets nieuws. De bijeenkomst zou trou
wens geheel geen belangstelling getrok
ken hebben, als niet'enkele vertegen
woordigers van de PCI hadden meege
speeld. Ledda, lid van het centraal co
mité van de PCI, nam aan de bijeen
komst deel en Terracini, lid van de PCI-
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leiding, trad toe tot het 'solidarileitscomi
té voor Afghanistan' (lees: comité ter 
ondersteuning van contrarevolutionaire 
benden). Het is niet de eerste keer dat 
PCI-vertegenwoordigers deelnemen aan 
campagnes tegen de Sowjet-Unie. Dat 
moet vragen opwerpen, en dat niet 
slechts bij Sowjet-mensen.' 
Tot zover Nieuwe Tijd (nr. 44, 1980). 
Men kan zich een aantrekkelijker tijd
passering voorstellen dan debatteren 
met Russen. Want wat Moskou doet is 
wel gedaan. 

Dertig jaar wanbeleid 
Onlangs verscheen het Sociaal en Cul
tureel Rapport, een publikatie van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (J. C. 
van Markenlaan 3, 2285 VL 
Rijswijk). Vorige afleveringen van dit 
rapport zijn in brede kring zeer gepre
zen. Aan de hand van beschikbaar ma
teriaal (statistieken, onderzoeksgege
vens enz.) wordt een overzicht gegeven 
van ontwikkelingen op allerlei gebied 
(gezondheidszorg, arbeid, sociale zeker
heid e.d.). Het rapport is door de grote 
zorgvuldigheid waarmee het wordt sa
mengesteld bijna verplichte liter~tuur te 
noemen voor iedereen die werkzaam is 
in de sfeer van het beleid, voor politici 
en voor zo maar mensen, die in de ont
wikkeling van onze samenleving zijn 
geïnteresseerd. Daarmee is nog niet ge
zegd dat in het rapport altijd conclusies 
worden getrokken die de tand des tijds 
kunnen doorstaan. Een aardig voor
beeld van een miskleun vermeldt het 
SCR '80 zelf. In hoofdstuk 6 (Wonen, 
blz. 83 vlgg.) maakt men er melding van 
dat 'in drie achtereenvolgende SCR's 
werd geconstateerd dat in Nederland 
een klein statistisch woningtekort be
stond, dat echter bij bestaande bouwcij
fers vrij gemakkelijk ingelopen zou kun
nen worden. In 1976 werd het nog mo
gelijk geacht de produktie te doen 
beantwoorden aan de relatief hoge be
hoefte-raming van de Staatscommissie 
Bevolkingsvraagstuk. In 1973 werd ge
sproken van een klein statistisch tekort, 
ontstaan door tegenvallende bouwcijfers 
en een onverwachte immigratie, dat ge
makkelijk ingelopen zou kunnen wor
den'. Thans is de vraag of de gerust
stellende toon van drie vorige rapporten 
gehandhaafd kan worden. Van diverse 
zijden worden klachten geuit over een 
steeds ernstiger wordende woningnood. 
Het wordt de bestuurders (burgemees-

ter en wethouders) in grote steden 
(vooral Amsterdam) dikwijls voorgere
kend hoezeer ze alles verkeerd gedaan 
hebben. De ontevredenheid over de hui
dige woningnood wordt dan samenge
bald in de prikkelende bewering dat de
ze het resultaat zou zijn van 'dertig jaar 
wanbeleid'. Maar het zijn blijkbaar niet 
alleen bestuurders en politici geweest 
die de toekomstige ontwikkelingen on
derschat hebben, ook wetenschappers, 
die toch het materiaal leveren dat mede 
dient ter schraging van het beleid heb
ben de huidige problemen niet voorzien. 
Er is geen enkele reden om zulks de 
onderzoekers euvel te duiden. Maar het 
betekent wel dat men beter samen met 
de bestuurders naar oplossingen kan 
zoeken, dan deze met mogelijke ver
keerde schattingen uit het verleden las
tig te vallen. 

Nederlanders en migranten 
De VARA heeft, na veel interne strubbe
lingen, het programma Haagse Kringen 
vervangen door de uitzending BV Ne
derland. Qua sfeer lijkt dat een verbete
ring: Haagse Kringen, hoe hoog ook de 
kwaliteit, waren wel erg Haags; een pro
gramma voor 'politici onder elkaar' met, 
soms, een wat eng aandoend incrowd
sfeertje. 
Die sfeer is in BV Nederland volstrekt 
doorbroken. Er komen 'gewone' mensen 
aan het woord, soms in confrontatie met 
elkaar en ook geplaatst tegenover politi
ci. Hoe ongelooflijk gecompliceerd aller
lei problemen tegenwoordig liggen, hoe 
moeilijk het is deze onder één noemer 
te brengen waarin alle betrokkenen zich 
herkennen, werd duidelijk tijdens een 
uitzending van de BV Nederland op 5 
december 1980. Twee thema's waren 
daar aan de orde die menigeen hevig 
beroeren. De meeste gespreksdeelne
mers leken PvdA-leden of -stemmers, 
hetgeen een en ander nog interessanter 
maakte (maar tegelijkertijd ook schrij
nende~. , 
Is het wenselijk dat te grote concentra
ties van migranten voorkomen worden 
of, anders gezegd, moet de gemeente 
een spreidingsbeleid voeren, waardoor 
wordt voorkomen dat oude wijken in 
grote steden gettho's voor migranten 
worden? Er lijkt, op talloze gronden, 
veel voor te zeggen. Integratie in de 
buurt is eerder mogelijk wanneer het 
aantal migranten kleiner is, het oor
spronkelijke karakter van de buurt kan 
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beter behouden blijven, het is sociaal 
rechtvaardiger (want migranten krijgen 
'gelijke kansen' op redelijke behuizing) 
en zo voorts en zo verder. De PvdA
fractievoorzitter in de Rotterdamse ge
meenteraad verdedigde het spreidings
beleid dan ook met verve en veel dure 
woorden, een beetje arrogant mis
schien, maar niet onredelijk. Maar hoe 
waren de reacties van de overige ge
spreksdeelnemers? Een oude wijkbewo
ner, een vriendelijke en verstandige 
man, viel hem bij. Met zijn buitenlandse 
buren kon hij uitstekend opschieten, 
maar de grote concentratie vreemdelin
gen was funest gebleken voor de socia
le atmosfeer: men kende elkaar niet 
meer, de vreemdelingen hokken samen, 
zij nemen niet deel aan het verenigings
leven. Voor een pro-gastarbeidersverte
genwoordigster was deze man bijna een 
fascist. Wie het kaoitaal bestriidt, maakt 
ook een einde aan het gastarbeiders
probleem. De betrokkenheid van de 
spreekster was even overtuigend als 
haar fanatisme beangstigend. Een 
uiterst redelijke vrouw uit een 'nieuw
bouwwijk', die meer migranten zou moe
ten opnemen, was er in geen stand van 
te overtuigen dat dat iets anders was 
dan 'voortrekken van buitenlanders' en 
dus 'discriminatie van Nederlanders die 
al jaren op een wachtlijst voor een wo
ning staan'. Een bijzonder verstandige 
Latijnsamerikaanse merkte, niet ten on
rechte, op dat veel van de problemen 
van de oude wijken zich al voordeden 

---- -----~ 

voordat de migranten binnenstroomden, 
maar leverde daarmee toch ook geen 
bijdrage aan de oplossing van het pro
bleem. Terwijl het gesprek zo voortging, 
zonder dat men ook maar één centime
ter in elkaars richting opschoof, liepen 
de hartstochten bij de diverse 'achter
bannen' hoog op. Er waren, kortom, 
evenveel waarheden als gespreksdeel
nemers, voor elk der opvattingen valt 
begrip op te brengen (ook al werd deze 
door de één sympathieker naar voren 
gebracht dan door de ander), en elk te 
voeren beleid zal met enkele van die 
'waarheden' in conflict komen. Iets over
eenkomstigs deed zich voor bij een dis
cussie tussen een PSP- en een VVD
kamerlid over de Taiwan-order voor de 
levering van een tweetal duikboten. Ook 
daarbij werden arbeiders betrokken (ha
venarbeiders: fel tegen, werfarbeiders: 
even fel voor), ook daarbij bleek het on
mogelijk de partijen nader tot elkaar te 
brengen. 
Uit twee van dergelijke korte discussies 
vallen, zonder dat men daarbij mis
kleunt, hele series conclusies te trek
ken. Politiek de belangrijkste is, dat so
cialistische politiek anno nu onmogelijk 
alle socialistische (arbeiders)kiezers ge
lijkelijk tevreden kan stellen, omdat ook 
de betrokkenen, afhankelijk van hun 
specifieke positie, soms tegengestelde 
onmiddellijke belangen hebben. Een be
roep op de lange termijn, zoals de 
PSP'er dat formuleerde, helpt daarbij 
weinig . 
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WBS-nieuws 

Een conferentie over geschiede
nis 
In 1981 bestaat de Wiardi Beckman 
Stichting 35 jaar. Deze gelegenheid is 
aangegrepen om op 30 en 31 januari 
aanstaande in de RAl te Amsterdam 
een conferentie te organiseren, waarin 
aandacht wordt besteed aan de rijke 
historie van het democratisch-socialisme 
in Nederland. Er zal zowel het woord 
worden gevoerd door historici als door 
PvdA'ers die aan de geschiedenis zelf, 
vorm gegeven hebben. 
Wie aan deze conferentie wil deelne
men dient zich spoorslags aan te mei
den bij de WBS, Postbus 1310, 1000 
BH Amsterdam, t.a.v. Ludy van Boxel. 
Gaarne met vermelding van de dag(en) 
waarop men aan de conferentie wenst 
deel te nemen en opgave van de groep 
waar men bij wil zitten. 
Het programma luidt als volgt: 

30 januari 1981 

Plenair 

11 .00 uur A. Oele - opening 
11 .05 uur W. Gortzak - de zin van ge
schiedschrijving 
11 .30 uur B. Tromp - de SDAP, een 
reformistische partij 
12.00 uur Discussie 
12.30 uur Pauze 

13.15 uur Gilles Borrie - de gemeente
politiek van de SDAP 
13.45 uur Ed van Thijn - de PvdA en 
de regeringsdeelname 
14.15 uur Discussie 
14.45 uur Pauze 

Voortzetting in groepen 

Groep I: de kritiek op de sociaal-demo
cratie 

15.00 uur Rudolf de Jong - de anar
chistische kritiek 
15.30 uur Ger Verrips - de communis
tische kritiek 

16.00 uur Discussie 
17.00 uur Sluiting 

Groèp 11: interne tegenstellingen binnen 
de sociaal.-democratie 

15.00 uu~ Luuk Wijmans 
- oppositiebewegingen 
15.30 uur Chr. de Ruyter-de Zeeuw 
- de OSP 
15.50 uur Theo van Tijn - het SDC 
16.15 uur Discussie 
17.00 uur Sluiting 

31 januari 1981 

Plenair 

10.00 uur Opening 
10.15 uur Opsplitsing in groepen 

Voortzetting in groepen 

Groep I: ontwikkelingen 

10.30 uur Frits de Jong Edz. - de so
ciaal-democratie in de jaren dertig 
11.00 uur Discussie 
11 .30 uur M. van der Goes van Naters 
- de voorbereiding op de PvdA 
11.50 uur Bertus Schaper - SDAP of 
PvdA 
12.10 uur Discussie 
12.30 uur Pauze 
13.15 uur Jan Bank - PvdA en Indone
siëpolitiek 
13.45 uur Discussie 
15.00 uur Pauze 

Groep 11: met de partij verbonden 

10.30 uur Hilda Verwey-Jonker - de 
vrouwenbeweging in de jaren dertig 
11.00 uur Wim Thomassen - de AJC 
in de jaren dertig 
11.30 uur Discussie 
12.00 uur Max van der Stoel 
- Politeia's beginjaren 
12.30 uur Pauze 

13.15 uur Arie van der Hek 
- ontwikkelingen in de jongerenbewe
ging omstreeks 1960 
13.45 uur len van den Heuvel - van 
Vrouwenbond naar Rooie Vrouwen 
15.00 uur Pauze 

Groep 111: de plannen 

10.30 uur Bram Peper - rapporten uit 
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de jaren twintig (Socialisatie/medezeg
genschap) 
11 .00 uur Jan Tinbergen - het Plan 
van de Arbeid 
11 .30 Discussie 
12.00 uur Theo van Lier - De weg 
naar vrijheid 
12.30 uur Pauze 

13.15 uur Kees de Galan - Om de 
kwaliteit van het bestaan 
13.40 uur Discussie 
14.10 uur Henk van Stiphout - het Ge
lijkheidsproject 
14.35 uur Discussie 
15.00 uur Pauze 

Groep IV: verspreide onderwerpen 

' 10.30 uur Jan Kassies - socialistische 
cultuurpolitiek 
11 .00 uur Discussie 
11 .15 uur L. Ruitenberg - socialisme 
en religie 
11.45 uur Discussie 
12.00 uur Bernard van Tijn - sociaal
democratie in Indonesië 
12.30 uur Pauze 

13.15 uur Jan de Bruijn - socialisme 
en seksualiteit 
13.45 uur Discussie 
14.15 uur Han Wiel ek - Duitse 'emi
granten' in Nederland 
14.45 uur Discussie 
15.00 uur Pauze 

Plenair 

15.15 uur Joop Voogd - de Wiardi 
Beekman Stichting in de jaren vijftig/ 
zestig 
15.45 uur Joop den Uyl - Voorwaarts, 
en niet vergeten .. . (of een andere, na
der vast te stellen titel) 
16.15 uur Sluiting 

Eigendom en beheer van woning 
en woonomgeving 
Wiardi Beckman Stichting, sectie 
VRO, Eigendom en beheer van wo
ning en woonomgeving, Deventer, 
1980, 95 blz. 

Het volkshuisvestingsbeleid na de 
Tweede Wereldoorlog is steeds primair 
beoordeeld op basis van de gerealiseer
de nieuwbouwcijfers. Het ruimtelijk be
leid stond daarbij in het teken van de 
uitbreiding van steden, het ontwikkelen 

van groeikernen en het kiezen van 
bouwlokaties. Daarnaast is van steeds 
groter belang geworden hoe de verkrot
te en verpauperde oude wijken in de 
steden werden aangepakt. De prioriteit 
van de stadsvernieuwing is bij herhaling 
onderstreept. 
Men zou kunnen spreken van een biki
ni-beleid : de beleidsmaatregelen dekken 
twee gebieden ~f , nl. de nieuwbouw 
enerzijds en de Ingrijpende verbetering 
of vervanging anderzijds en daartussen 
in bevindt zich een bestuurlijk vacuüm. 
Dat vacuüm heeft betrekking op het be
heer van woning en woonomgeving: het 
regelmatige onderhoud en de - veelal 
minder spectaculaire - aanpassingen 
van de kwaliteit aan zich wijzigend ge
bruik. Bij vraagstukken van beheer van 
woning en woonomgeving, die de bewo
ners direct raken, zijn de eigendomsver
houdingen en besluitvormingsstructuren 
van groot belang. Een goed beheer, 
waarbij de bewoners medezeggenschap 
hebben over de ingrepen in hun woonsi
tuatie, is waarschijnlijk van invloed op 
de woonsatisfactie. Bovendien is een 
goed beheer van eminente betekenis, 
omdat op deze wijze de stadsvernieu
wingsopgave voor de toekomst tot op
losbare proporties kan worden beperkt. 
Een goed beheer van woning en woon
omgeving komt er niet vanzelf. Beleids
maatregelen zijn nodig om zulk een be
heer te bevorderen. In het WBS-cahier 
Eigendom en beheer van woning en 
woonomgeving dat onlangs bij Kluwer is 
verschenen, is niet alleen de diagnose 
gesteld, maar worden ook concrete 
voorstellen geformuleerd om een goed 
beheer te bevorderen. Vooral in het 
perspectief van een structureel dalende 
nieuwbouwomvang is een intensievere 
zorg voor de voorraad van politieke be
tekenis. Die betekenis wordt in het ca
hier door de WBS-sectie Volkshuisves
ting en Ruimtelijke Ordening onder
streept, waarbij de auteurs aansluiten 
op eerdere WBS-rapporten zoals 
Grondpolitiek (1976), Socialistisch 
Woonbeleid (1976) , Verkoop van huur
woningen (1979) en het Volkshuisves
tingsnummer van SenD van december 
1978. Er zit warempel samenhang in de 
benadering van de Volkshuisvestings
en ruimtelijke ordeningsproblematiek 
door de WBS. Dat kàn van het thans 
gevoerde beleid helaas niet worden ge
zegd .. . 

H. Priemus 
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Pen op papier 

Politiek en ethiek 
Geen geweten, geen ethiek op een par
tijraadsvergadering, zegt Wouter Gort
zak in SenD van november 1980 (pag. 
541), of dat nu van marxisten of christe
nen komt. 
Hoe heb ik het nou? 
Hoe funderen we een beginselprogram 
(daar ging het om) van een sociaal-de
mocratische partij als we niet enigszins 
een gemeenschappelijk besef hebben 
van wat we goed, en kwaad vinden voor 
mens en gemeenschap? 
Is ook voor ons politiek een zo neutrale, 
opportunistische aangelegenheid, dat 
deze vragen er niet toe doen? 
Ik dacht, dat ik lid ben van een partij, 
die op verandering, d.w.z. verbetering 
van onze levensomstandigheden gericht 
is. Waarom? Het antwoord daarop gaat 
niet buiten de ethiek om. 
Zelfs bij het bewapeningsvraagstuk mag 
men Gortzak niet met ethiek 'lastig val
len'. 
Laat ik nou altijd gedacht hebben, dat 
echte politiek ook een vertaling van een 

brok ethiek is. 
Waar zit ons verschil, Gortzak? 

S. Bouma 

Naschrift Wouter Gortzak: Er zijn socia
listen in allerlei schakeringen. Zij allen 
worden door een zelfde ethos verbon
den, althans daarvan ga ik uit. Tijdens 
bijeenkomsten van de PvdA, als daar 
zijn afdelings- en partijraadsvergaderin
gen gaat het erom vast te stellen welke 
praktische maatregelen genomen moe
ten worden om onze, gedeeltelijk uit on
ze ethiek afleidbare beginselen, in het 
leven van alledag vorm te geven. Mij is 
geen democratisch-socialist bekend die 
geen voorstander is van wapenbeheer
sing, als bijdrage op weg naar ontwape
ning (ABC- en conventionele wapens) . 
Want mij is evenmin een democratisch
socialist bekend die geen voorstander is 
van ontwapening. De verschillen van . 
mening betreffen de vraag welke maat
regelen (eenzijdige ontwapening, weder
zijdse gecontroleerde ontwapening enz.) 
het meest geschikt zijn om het doel 
(wapenbeheersing als stap in de richting 
van ontwapening) naderbij te brengen. 
Wie in dat debat zijn of haar ethiek in 
het geding brengt introduceert een on
eigenlijk argument (de betrokkene heeft 
dan blijkbaar meer daarvan dan de an
dere discussiedeelnemers). Daartegen 
richt zich mijn bezwaar. Ik hoop dat S. 
Bouma het bezwaar deelt. 
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B. W. Schaper 

De 5de Mei voor eeuwig 'Nationale 
Snipperdag'? 

Het is onloochenbaar, dat de viering van de 5de Mei als nationale feestdag 
een lijdensgeschiedenis is geweest. Alle spontaniteit en uitbundigheid ten 
spijt, waarmee op die datum in 1945 de Bevrijding in het hele land werd 
gevierd, is deze dag, een der weinig waarlijk nationale feestdagen, waarbij 
alle lagen der bevolking op gelijke voet betrokken zijn (degenen die zichzelf 
buitensloten, daargelaten), in de loop der jaren in de versukkeling geraakt. 
Door achteloosheid en gebrek aan nationaal élan, maar ook moedwillig, 
door politieke bekrompenheid en partijzucht. 
De eerste zware slag, de 5de Mei toegediend, dateert van 1954, negen 
jaar na de oosprong. Toen hebben regering en parlement ingestemd met 
een degradatie van de 5de Mei via de koppeling aan de 30ste april. De vie
ring van de nieuwe koninginnedag, nog maar vijf jaar oud, werd als enige 
'vrije dag' erkend; de 5de Mei kon men voortaan vieren op eigen kosten, 
als 'snipperdag'. Slechts éénmaal in de vijf jaar zou de Nederlandse staat 
de kosten van de twee feestdagen kunnen dragen. Met die krenterigheid, 
terwijl de nationale economie reeds bezig was zich tot een ongekende bloei 
te verheffen, werd een onzer grootste nationale erfstukken in diskrediet ge
bracht. Want, met alle respect voor de Oranje-traditie, die nu eenmaal tel
kens op andere data, met andere kroondragers, aan de orde komt, op 5 
Mei herdenken wij de redding uit een nood en uit gevaren, die ons volk in 
vele eeuwen nimmer in die mate beschoren zijn geweest. 
Nu, in 1980/'81, is een nieuwe en waarschijnlijk beslissende aanslag op de 
5de Mei aangekondigd, ditmaal door de regering en flagrant in strijd met de 
uitgesproken wil van de Tweede Kamer. Nadat op 10 mei 1980 de Kamer 
zich in grote meerderheid voor een herstel van de 5de Mei in volle glorie 
had uitgesproken, heeft de regering hierop pas in december in een brief 
gereageerd, waarvan premier Van Agt de kern aan het volk heeft meege
deeld. Ook ditmaal zijn nationale zuinigheid en de koppeling aan koningin
nedag in het geding. In plaats van gebruik te maken van de noodzakelijke 
verschuiving van koninginnedag om althans de in verschillende opzichten 
hinderlijke nabijheid van die dag met de 5de Mei te corrigeren (over de he
lemaal in het gedrang geraakte 1 Mei-viering zwijgen wij hier maar, al zou 
ook die bij de overwegingen wel een rol kunnen hebben gespeeld), heeft 
men de koppeling bewust gehandhaafd. Wat had meer voor de hand gele
gen, dan die koninklijke datum uit de concurrentiesfeer te tillen en naar de 
31ste augustus over te brengen, ter ere zowel van wat ongetwijfeld onze 
meest markante vorstin is geweest als van haar kleindochter, die thans de 
koninklijke troon bekleedt. Het is ondenkbaar, dat Juliana, die zich nimmer 
kleingeestig heeft betoond, daarin niet zou hebben toegestemd. 
Dat men tot deze simpele oplossing niet gekomen is, en dat nog wel onder 
een premier, die prat gaat op zijn regelmatige contacten met de koninklijke 
familie, is onbegrijpelijk. Het zou immers tevens een vruchtbare oplossing 
voor de toekomst zijn geweest! Heeft de heer Van Agt, die in andere zaken 
nogal eens speculaties op termijn onderneemt, niet eraan gedacht voor 
welk een eigenaardige situatie men zou kunnen komen te staan als Juliana 
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ons ontijdig, wat niemand verhopen mag, zou ontvallen? Zou men, bij 
handhaving ook dan van de koninklijke feestdag op 30 april, niet in verwar
ring kunnen komen met de verjaring van mr. Pieter van Vollenhoven, die 
immers ook die verjaardag heeft? 

Voor wat het zuinigheidsargument betreft: Van Agt heeft de kosten van een 
extra vrije dag op 5 Mei ietwat willekeurig op 150 miljoen gulden geschat -
er zijn er die tot veel hogere bedragen komen. Alsof bij het behoud van 
een vitaal element in onze nationale traditie, de herinnering aan de grootste 
bedreiging, die ons voortbestaan vijf jaar lang heeft ondergaan en tenslotte 
heeft doorstaan, de centenkwestie een beslissende factor zou mogen zijn. 
Men vrage het maar eens aan de Amerikanen, die ondanks alle crises hun 
veel talrijker nationale feestdagen handhaven. Van Agt heeft die centen
kwestie via de 'snipperdag-formule, in navolging overigens van zijn zuinige 
voorganger uit 1954, aan de individuele huisvader en -moeder overgedra
gen. Terecht heeft men toen, in 1954, er reeds op gewezen, hoe funest het 
voor een nationale feestdag is, wanneer de ene vaderlander zegt tegen de 
andere, die de verlossing uit de ellende van 1940-'45 wel degelijk wil vie
ren : 'ga je gang, gedenk ook voor mij - ik werk liever door'. De 'nationale 

. snipperdag' is toen terecht 'een bedenksel en misbaksel' genoemd, dat 'als 
een hoogtepunt van krentewegers-politiek' bekend zal blijven. De regering
Van Agt, die door haar vreemdsoortige scharrelpolitiek al menigmaal op
zien heeft gebaard, heeft ons, en thans waarschijnlijk voor goed en zonder 
viering in vol ornaat om de vijf jaren, met dit armzalig produkt van 'Holland
se potaard' opnieuw opgescheept. Het kan zijn, dat men dit in sommige 
kringen een toonbeeld van 'ethisch réveil' noemt - een werkelijk réveil in 
nationale en democratische zin stellen wij ons anders voor. En daaraan 
heeft ons volk, juist in deze tijd van malaise en doem-denken, meer dan 
ooit behoefte. 
Het zag er begin van dit jaar naar uit, dat dit produkt van halfslachtigheid 
en uitzichtloosheid, zoals zovele andere, ook wel weer door het Nederland
se volk zou worden geslikt, al zou de zaak nog in het parlement aan de or
de worden gesteld en dáár althans nog niet hopeloos zijn. Maar wat trekt 
dit kabinet zich aan van het parlement, als een zaak eenmaal in de binnen
kamers, rond en wellicht ook buiten het parlement, is bekokstoofd. Alsof 
een serieus genomen en vitaal parlementair bedrijf niet evenzeer tot onze 
nationale traditie zou moeten behoren. 

Een waardig protest 
Bij een vorige gelegenheid, in 1954, was er buiten de professionele politie
ke sfeer heel wat kabaal tegen de 'kool-en-geit-politiek' van Drees op dit 
gebied. De meest indrukwekkende vorm daarvan was een manifest uit de 
culturele sfeer. Een verzameling bijdragen in proza- en dichtvorm, bijeenge
bracht en uitgegeven door de verenigde redacties van negen toonaange
vende letterkundige en algemene tijdschriften, verscheen toen onder de uit
dagende titel 'Nationale Snipperdag' en werd gemotiveerd met 'het gevoel 
van onbehagen dat ons bekruipt bij een terugblik van 5 Mei 1954 naar 5 
Mei 1945'. Men vraagt zich natuurlijk af, of de huidige generatie tot zulk 
een waardig protest in staat zou zijn en of men voor zo'n 'terugblik' naar 
1945 in 1981 niet te ver in het verleden zou moeten duiken. Toch zij men 
ook hierin niet te zwaartillend. Er was in 1954 een toen niet zeer gewaar
deerde stem in het parlement, die een 'wonderbaarlijke herleving' van de 
5de Mei in 1975 voorspelde. Uitgekomen is deze profetie niet, althans 
daarvan is ons niet gebleken. Toch had zij misschien meer zin dan wij haar 
toen toekenden. Het is immers opvallend bij hoevelen, die de jaren 1940-
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herinnering aan die tijd, vaak een kernfase in hun leven, extra gaat leven. 
Vandaar ook, in alle bescheidenheid, dit protest. Er zijn echter nog velen in 
leven, die vanuit een veel intenser betrokkenheid de huidige, vaak al te 
zeer met eigen lot gepreoccupeerde generaties met klem eraan kunnen 
herinneren, wat toen , in die jaren, ook voor hen en hun toekomst op het 
spel heeft gestaan. 
Trouwens, en daarvoor zouden vooral de jongsten onder ons moeten wor
den gemobiliseerd, het zijn vaak dezelfde waarden, dezelfde geestelijke en 
materiële verworvenheden, vaak van eeuwen her, die thans opnieuw in de 
waagschaal worden gesteld; dezelfde lotsbestemmingen en toekomstmoge
lijkheden, die op een gegeven moment dezelfde geestelijke weerbaarheid 
en offerzin kunnen vergen. Ditmaal echter over de hele wereld en niet al
leen in dit kleine aanslibsel van het Westeuopese continent hier. Zoals ook 
over de hele wereld, dezelfde geestelijke en materiële bedreigingen ziçh 
voordoen als in de jaren dertig van deze eeuw. Maar al zijn de problemen 
hoe langer hoe meer mondiaal geworden, dat vermindert niet de zorg en 
verantwoordelijkheid voor en op het eigen erf. 
Een keur van goed gestelde en verantwoorde getuigenissen van ervaringen 
uit een, voor onze natie unieke, existentiële levensfase, zou ook nu een re
vitaliserende werking op ons nationaal bewustzijn kunnen hebben in de 
breedste en in de ruimste zin. Van die geneigdheid tot meer ruimdenkend
heid en openheid getuigt het feit, dat ditmaal de Tweede Kamer een voor
stel tot herstel van de 5de Mei aannam, dat mede-ondertekend en gepous
seerd werd door de communisten, terwijl in 1954 een toen nog begrijpelijk 
wantrouwen jegens die groep een positieve uitspraak van de kamer in de 
weg stond. 
Maar als een nieuwe manifestatie van een protest in culturele vorm, nu niet 
enkel tegen de 'diskwalificatie', maar, kan men wel zeggen, de liquidatie 
van de 5de Mei niet mogelijk zou blijken, dan zou men ook aan een, met 
enig élan gepresenteerde, eventueel aangevulde her-uitgave van 'Nationale 
Snipperdag' kunnen denken. AI hopen we, dat dit dan niet de enige actie 
vanuit het Nederlandse volk zal zijn om die nationale feestdag in zijn volle 
praal en geestdrift te doen herleven. Terwille van een 'vrijheid', waarvan in 
de jaren '40-'45 werd gezegd en ook doorleefd, dat zij 'geen marktwaar' is 
en dus ook niet als 'snipperdag' mag worden verkwanseld en verraden. 
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G. van Benthem van den Bergh 

Het verval van een politieke partij 

Het gaat niet goed met de PvdA. Dat besef is tot in de hoogste organen 
van de partij doorgedrongen. Over het waarom verschilt men echter van 
mening, als er al oorzaken worden aangewezen. In onderstaand artikel 
analyseert G. van Benthem van den Bergh de factoren die hebben bijge
dragen aan de huidige malaise. Hij meent die te vinden in een romantisch, 
en in haar uiterste consequenties terroristisch, democratiebegrip. Het verval 
van de PvdA is z.i. in de eerste plaats het verval van de mogelijkheid tot 
rationele discussie, en van het streven om een sociaal-democratisch pers
pectief te ontwikkelen op het algemeen belang. Hij licht zijn standpunt toe 
aan de hand van de heersende opvattingen in de partij over het militair en 
vreedzaam gebruik van kernenergie. Zegt de schrijver zijn lidmaatschap op, 
of (nog) niet? 

In een parlementair-democratisch staatsbestel als het Nederlandse zijn de 
taken en verantwoordelijkheden van politieke partijen niet in de Grondwet 
geregeld. Politieke partijen zijn in feite de spil waar het stelsel om draait, 
maar zij kunnen voor hun taakopvatting niet anders ter verantwoording wor
den geroepen dan door het electoraat, of door de leden van een partij. 
Maar omdat partijen een vaak ondoorzichtig mengelmoes van bureaucrati
sche en participatoire organisatievormen hebben ontwikkeld, waarin veel 
ruimte voor kliek- en factievorming bestaat, komt er van een openbaar ver
antwoording afleggen niet veel terecht. Electoraal- of ledenverlies wordt on
middellijk als instrument gebruikt in de machtsstrijd binnen een partij. Ge
heugens zijn kort en het electoraat is over het algemeen slecht geïnfor
meerd over beleidsinhoud en beleidsvorming van politieke partijen. En ge
geven de structuur van de meeste partijen is het voor een betrekkelijk bui
tenstaander moeilijk binnen een partij de stem te verheffen en gehoor te 
vinden. Actieve partijleden zijn daarentegen zo betrokken bij de interne 
strijd, die bepalend is voor de eigen stijgingskansen in de partijhiërarchie, 
dat ze zich meestal alleen als deel van een factie of kliek zullen laten ho
ren. Het verval van een partij , zoals dat zich nu bij de PvdA voordoet, is 
daarom moeilijk te keren. In de typologie van Hirschmann: stemverheffen is 
moeilijk, zodat voor het individuele partijlid in feite alleen partijtrouw of het 
opzeggen van het lidmaatschap openstaan.1 

Als de PvdA zich in de nu ingeslagen richting verder ontwikkelt, zal zij ze
ker een aanzienlijk aantal leden van een bepaalde snit verliezen (ik sluit 
niet uit, dat ik daar ook toe zal behoren) en waarschijnlijk ook hoe langer 
hoe minder kiezers trekken. 

Waaruit bestaat het verval van de PvdA? Kort gezegd: het soort democrati
sering, dat na Nieuw Links in de partij is ingevoerd, heeft niet geleid tot een 
versterking, maar tot een ernstige verzwakking van de traditie van be leids
bepaling na een redelijk open discussie op grondslag van goed doordachte 
analyses. Juist die traditie deed sociaal-democratische partijen zich gunstig 



democratisch- onderscheiden van de meeste andere politieke partijen, Daarom is de partij 
socialisme nu niet in staat om met een coherent en goed doordacht programma voor 

de jaren tachtig tevoorschijn te komen, dat er op gericht is de Nederlandse 
samenleving weerbaar te maken in de verscherpte internationale concur
rentiestrijd die nu eenmaal een land sterk raakt, dat voor ongeveer de helft 
van zijn nationaal inkomen van grensoverschrijdende transacties afhankelijk 
is, 
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Democratisering en 'algemeen belang' 
Twaalf jaar geleden heb ik het volgende bepleit: 'Een politieke partij hoeft 
niet alleen op politieke macht uit te zijn: hij kan ook proberen zelf een mo
del te worden van de maatschappij die hij tracht te verwerkelijken ', 2 Die toe
komstige maatschappij zag ik niet als een 'socialistische' maar als een ont
wikkeling in de richting van 'Democratie (opgevat als) het normative model 
van een eliteloze, pluralistische (in de zin dat het individu optimale moge
lijkheden krijgt om zelf zijn normen en levenspatroon te kiezen) en door de 
rede bestuurde samenleving ', Maar ik voegde hier onmiddellijk aan toe: 'het 
is duidelijk dat een dergelijke democratie inderdaad een "utopie" is: een 
samenleving, die waarschijnlijk altijd in de toekomst zal blijven liggen ', In 
feite bepleitte ik wat later een 'actiepartij' zou gaan heten: de partijorgani
satie moet niet berusten op 'een strikt pyramidale structuur op territoriale 
basis, waar inbreng van de leden alleen in de afdelingen mogelijk is, maar 
op een veel meer gedecentraliseerde structuur met ingebouwde stukken 
autonomie voor fracties en partijbestuur, maar ook voor plaatselijke en 
functionele afdelingen', 
Het was een typische jaren zestig visie : met geen woord werd over econo
mische problemen in eigen land gerept. Impliciet uitgangspunt was een 
maatschappij van overvloed, waarin de opkomst van een 'technostructuur' 
(Galbraiths term) het grootste gevaar zou worden, Democratisering van alle 
grote organisaties was nodig om het informatie- en daarmee beoordelings
niveau van de burgers te verhogen, Ik zag dat als een onmisbare voor
waarde voor 'redelijker' besluitvorming: 'De meeste mensen werken in een 
deelsector van een grote organisatie, hebben een zeer beperkte taak en 
een zeer beperkte verantwoordelijkheid en worden niet geacht de rationali
teit van het geheel van de organisatie waarin zij werken te kunnen begrij
pen .... Is het dan een wonder, dat zo weinig mensen "redelijk" kunnen rea
geren op de problemen van de Derde Wereld, op rassendiscriminatie, op 
de opstandigheid van de jeugd, op pogingen om het eigen land leefbaar te 
houden?',3 
AI is het informatie- en beoordelingsniveau van het grootste deel van het 
electoraat een even groot, zo niet groter probleem dan het in 1968 was, 
het is nu wel duidelijk geworden dat 'democratisering' geen wonderolie is, 
integendeel. Het is nu eerder zo, dat de vertegenwoordigende democratie 
en het wettelijk verankerde stelsel van 'checks and balances' met kracht 
dienen te worden verdedigd - zonder goed doordachte verbeteringen er
van overigens uit te sluiten,4 
Mijn pleidooi voor 'democratisering' van de partij was op het moment van 
schrijven al achterhaald, Ik had kunnen zien aankomen, dat andere vormen 
van samengaan van 'actie' en partijpolitiek zouden gaan overheersen, 

Omdat ik tijdens een tweejarig verblijf in de Verenigde Staten het een en 
ander in Socialisme en Democratie en De Gids over de ontwikkeling van 
de Amerikaanse New Left had gerapporteerd, werd ik uitgenodigd om eens 
met de kring van Nieuw Links-intimi kennis te komen maken, Ik herinner 
me nog goed een bijeenkomst in Amsterdam-Noord, waar me bleek dat de 
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Nieuw Links-groep heel wat minder in politieke ideeën geïnteresseerd was 
dan in het maken van plannetjes om een 'coup' in de partij te voltrekken. 
Op de fameuze bijeenkomsten in Utrecht werd evenmin over inhoudelijke 
problemen gediscussieerd. Zij dienden er vooral toe om elkaar te laten ho
ren, dat je op luide toon linkse retoriek kon verkondigen en er dus bijhoor
de. In de tijd van Nieuw Links werd zo de grondslag gelegd voor de 'actie
partij' van nu: het gebruik van acties door partijleden om daarmee binnen 
de partij carrière te kunnen maken en - in die tijd veel minder dan nu -
het gebruik van de partij door actie- en pressiegroepen om zonder enige 
consideratie voor de algemene taken van de partij de eigen specifieke be
langen - en ook 'ideële' doelen zijn een belang - te behartigen. Hoewel ik 
me na mijn ervaringen al snel afzijdig hield van Nieuw Links als actiegroep 
binnen de partij, dacht ik in die tijd toch nog dat de voordelen van verjon
ging van partij-establishment en aanhang - en van democratisering van de 
partijorganisatie - groter waren dan de nadelen. Nu ben ik daar minder ze
ker van , al is het lastig om de balans op te maken. Hoe dit ook zij, uit mijn 
positiebepaling in 1968 onderschrijf ik nog wel, dat 'democratie' als richting
gevend beginsel belangrijker is dan 'socialisme'. Maar dat heeft nu wel een 
andere betekenis voor me gekregen. Mijn democratische utopie ging nog 
uit van een opvatting van democratie als alternatief voor macht en geweld. 
Maar het machtselement kan niet worden geëlimineerd en democratische 
procedures zijn ondenkbaar zonder een stabiel geweldsmonopolie van de 
staat.s Daarom kan 'democratie' beter worden omschreven als een zodanig 
gereguleerde, aan banden gelegde machtsstrijd, dat argumenten en kennis 
belangrijker machtsbronnen dan fysieke kracht en gewelddadigheid kunnen 
zijn. Nu zou ik bovendien niet meer kunnen schrijven: 'een samenleving, 
die socia/~ ongelijkheid laat bestaan, (kan) niet werkelijk democratisch zijn '.B 
Behalve dat een samenleving niet handelend kan optreden, is deze voor
stelling van een eliteloze samenleving, waarin iedereen over evenveel 
machtsbronnen beschikt en evenveel zeggenschap in alle aangelegenhe
den kan hebben, niet alleen onzin, maar erger: het is een chiliastisch heils
beeld , dat de kern vormt van moderne totalitaire (en terroristische) ideolo
gieën.7 AI bracht ik wel Poppers Armoede van het Historicisme tegen Marx 
in het geweer, in mijn ideaalbeeld van democratie stak toch wat Ter Braak 
christelijke 'naïveteit' heeft genoemd.8 

We leven inderdaad nog steeds in de ban van christelijke ideëen over de 
'voleinding der tijden'. Daarom kan een optimistisch, veel te rooskleurig toe
komstbeeld van een op handen zijnde 'maatschappelijke transformatie' , van 
een 'fundamentele verandering' in de richting van 'socialistische samenle
ving ', zo snel omslaan in ondergangsvisioenen, in de nu zo sterke (en 
evenmin gefundeerde) verwachting, dat een met kernwapens uitgevochten 
Derde Wereldoorlog op til zou zijn. 
Het idee van een 'socialistische samenleving', waarin ongelijkheid, en ge
weid volledig zullen zijn uitgebannen en een ieder zich vrij zal kunnen ont
plooien is een verwereldlijkte heilsverwachting, die nauw verbonden is met 
het technologische vooruitgangsgeloof van de negentiende eeuw (de ont
wikkeling van produktieve krachten als noodzakelijke voorwaarde voor een 
klassen loze samenleving).9 Dat te erkennen betekent, dat we gedwongen 
zijn tot wat Ter Braak 'schipperen' heeft genoemd: 'een typisch-nationale 
werkzaamheid overigens, die men ten onrechte uit de hoogte behandelt'. 10 

Schipperen: 'Wat houdt een tactiek in zonder absoluut gesteld (eind)doe/, 
zonder een premie op de dood, zonder een hemelse of aardse Heilstaat? 
Antwoord: niets, dat men onder woorden kan brengen; niets, dat ons voor
goed zou kunnen verlossen van de onzekerheid, waarin wij leven .... Het 
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vooruitzien op korte termijn, de "balance of power" tactiek, zij zijn in de 
practische staatkunde weliswaar zeer gebruikelijk, maar zij gelden toch ook 
als onzedelijk, wanneer zich daarachter, daaronder of daarboven niet een 
"hoger doel" manifesteert... In deze eeuw, nu de techniek de permanente 
onveiligheid betekent, kan de exaltatie van het gevaar slechts verleidelijk 
zijn voor degene, die zich niet van het werkelijke gevaar bewust is; dat 
werkelijke gevaar behoeft men niet door exaltatie op te roepen, het is er 
steeds, het is door geen veiligheidsmaatregelen te doden. Juist hij, die 'ge
vaarlijk leven" wil, zal daarom naar veiligheid streven, naar de platte, bana
le veiligheid der democratie, naar nationale en internationale rechtsorde, 
naar het Verenigde Europa .... ' 11 

Dit schreef Ter Braak in 1939. Ruim veertig jaar later moet het opnieuw 
worden gezegd - en over nog eens veertig jaar zal het vermoedelijk nog 
steeds nodig zijn. 
Schipperen: het maakt 'democratie' als richtinggevend beginsel veel be
langrijker dan 'socialisme'. Het houdt ook in , dat een politieke partij , die dat 
onderschrijft, een conceptie van het 'algemeen belang' dient te hebben, 
waarbinnen zij voor deelbelangen kan opkomen. Als in die zin onderge
schikt politiek beginsel kan 'socialisme' nog wel iets heel belangrijks bete
kenen: het zoveel mogelijk voorrang geven aan de belangen van mensen 
(als groepen en als individuen) die op enigerlei wijze aan het kortste eind 
trekken, hetgeen overigens lang niet altijd in economisch opzicht hoeft te 
zijn. 
Maar in een land als Nederland moet het 'algemeen belang' voorrang heb
ben. Dat 'algemeen belang' is geen neutraal of eenduidig begrip, zoals 
vaak wordt beweerd. Maar dat betekent evenmin, zoals daar even vaak te
gen in wordt gebracht, dat het niet bestaat of een begrip is dat er louter toe 
dient om de belangen van de 'heersende klasse(n) ' te verhullen. Het voort
bestaan van een redelijk stabiel en aan af te dwingen rechtsregels onder
worpen geweldsmonopolie van de staat is een 'algemeen belang'. Demo
cratie als gereguleerde machtsstrijd is een algemeen belang. 'Vrede en vei
ligheid' is een algemeen belang. Ja, ook het behoud van de wetenschappe
lijke, technologische en economische concurrentiepositie van Nederland is 
een 'algemeen belang'. Maar uit de twee laatste voorbeelden blijkt het dui
delijkst, dat het gaat om een perspectief op het algemeen belang (dat niet 
bij de Nederlandse grenzen ophoudt) en dat niet eenduidig is. Het perspec
tief op het 'algemeen belang' (en de mate van internationalisering ervan) 
zal voor verschillende politieke partijen uiteenlopen - al is een zekere con
sensus over hoofdlijnen onmisbaar - en dient daarom een zeer belangrijk 
onderwerp voor politieke discussies te zijn. 
In de huidige PvdA staat het denken over dit soort problemen - over de al
gemene functies van een politieke partij bijvoorbeeld - in een kwade reuk. 
Omdat dit niet meer als 'links' wordt beschouwd, worden wie zich daar nog 
wel mee bezighouden (zoals bijvoorbeeld Bart Tromp of Wouter Gortzak) al 
snel 'nieuw-rechts' of 'verrechtst' genoemd. Er is weinig dat ik tekenender 
vind voor het verval van de partij en schadelijker voor de discussie in de 
sociaal-democratie dan het elkaar opplakken van dit soort etiketten. Het 
gaat dan nog uitsluitend om het bepalen van gezindheid op grond van af
spraken over het gebruik van de juiste symbolen. Het verschilt niet veel 
van de grootsteedse kroegenwereld , waar mensen slavenbandjes en ande
re herkenningstekens dragen om hun seksuele geaardheid te tonen. '2 

Het verval van de Partij van de Arbeid 
In wat op het ogenblik in de PvdA voor socialisme doorgaat, zitten romanti-
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sche elementen, die nu weer sterk in opkomst zijn: de hang naar een een
voudiger en ongebondener leven, dat in kleine gemeenschappen zonder in
gewikkelde arbeidsverdeling en 'vervreemdende' wetenschap en techniek 
mogelijk zou zijn. Dat kleine gemeenschappen meestal door roddel , achter
klap, wraak en jaloezie beheerst worden en dat stadslucht vrij maakt - die 
les uit de Europese geschiedenis hebben de nieuwe romantici 6f vergeten 
6f nooit geleerd. 
Het arsenaal aan ideologische categorieën, waar we nu over beschikken 
en die we gebruiken alsof dat nog steeds toereikend is, heeft behalve het 
eerder genoemde verwereldlijkte christendom twee andere historische 
bronnen, die zich na de Franse revolutie begonnen af te tekenen. Progres
siviteit en conservatisme: socialisme, liberalisme, fascisme, nog steeds de 
centrale categoriëen in het markeren van het ideologisch spectrum, zijn 
enerzijds voortgekomen uit de tegenstrijdige tendenties in de Westeurope
se cultuur - rationalisering en romantisering - en anderzijds uit de pers
pectieven van stijgende (burgerij en arbeiders) en dalende (adel en klein
burgers) sociale klassen.13 De uit die twee bronnen voortkomende ideologi
sche vermenging heeft al heel wat verwarring tweeggebracht. 14 

In alle ideologische stromingen - zij het het minst in het liberalisme - vin
den we 'rationele' en 'romantische' vleugels. 15 Bovendien vormen deze 
ideologieën een argumentatiegemeenschap in de zin dat zij vooral aan de 
uiteinden van het spectrum (de 'extreme' vleugels) uitgaan van dezelfde 
veronderstellingen over de maatschappelijke ontwikkeling, maar die in te
gengestelde zin waarderen. Zo zijn liberalen bijvoorbeeld (van het door Von 
Hayek c.s. beïnvloede slag, dat nu 'neo-conservatief' wordt genoemd) en 
marxisten het eens over de determinerende werking van de 'economie' op 
de maatschappelijke ontwikkeling. Extreem 'links' en 'rechts' denken het
zelfde over geweld en over de rechtsorde, die 'de hunne niet zou zijn '. 
AI is het gelukkig nog steeds zo, dat 'extreem' denkende mensen zich niet 
in de hervormingsgezinde PvdA blijven thuisvoelen, er tekent zich toch een 
steeds duidelijker botsing af tussen een naar zoveel mogelijk 'ratiç>naliteit' 
strevende vleugel (bestaande uit mensen, die waarde hechten aan argu
menten; aan het zoveel mogelijk verbinden van beleid met analyse van wat 
langere termijn-ontwikkelingen ; aan het afwegen van deelbelangen tegen 
elkaar en tegen het 'algemeen belang'; en aan het bereid zijn dilemma's 
onder ogen te zien) en een alliantie van nieuwe romantici en partijbonzen 
in spé. Ook de laatsten proberen steeds het woord 'socialisme' voor hun 
eigen karretje te spannen, maar dat betekent vaak niet meer dan het han
dig hanteren van het jargon van het 'anti-kapitalisme'. Bij dat laatste zijn ze 
zich vaak niet voldoende bewust, dat ze zich daarmee laten verleiden om 
de CPN en zelfs Oosteuropese communistische partijen als potentiële 
bondgenoten te beschouwen. Die concessie aan 'anti-kapitalisme' zal bij de 
komende verkiezingen - dit terzijde - de CPN weer verkiezingswinst ople
veren. 

Ook dit is een argument om de term 'socialisme' zoveel mogelijk te vermij
den en te vervangen door sociaal-democratie. Dat houdt dan in , dat 'socia
lisme' hooguit verwijst naar de te verwachten keuzes voor door de maat
schappelijke ontwikkeling benadeelden, die de PvdA zal maken, uitgaande 
van de door haar voorgestane visie op democratie en algemeen belang. 
Als 'socialisme' aan 'democratie' ondergeschikt is - en dat ook uitdrukkelijk 
in de positiebepalingen van de PvdA wordt opgenomen - zou coalitievor
ming vanuit een veel sterkere positie mogelijk kunnen worden. Nu is bij
voorbeeld een coalitie van VVD en PvdA vooral door ideologische stereoty
peringen uitgesloten. Als de visie op het 'algemeen belang' voorop zou 
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staan, zou het CDA zijn sterke balans positie door de mogelijkheid PvdA 
en VVD tegen elkaar uit te spelen, kunnen verliezen. Dat zou bijzonder heil
zaam kunnen zijn voor ons politieke bestel en het vertrouwen van het elec
toraat in de parlementaire democratie groter kunnen maken. 
Maar op het ogenblik kunnen in de PvdA noch over coalitievorming noch 
over de inhoud van het in de jaren tachtig te voeren beleid nieuwe ideeën 
zo ter discussie worden gesteld, dat het ergens toe leidt. De partij drijft 
voort op ideeën uit de oude doos. De ideeën van de jaren zestig hadden 
toch al niet veel om het lijf - wat tamelijk utopische leuzen en slecht door
dachte denkbeelden over democratisering en 'collectieven' - die zich nu 
nog meer in romantische richting hebben ontwikkeld. In plaats van een so
ciaal-democratische visie op het algemeen belang te hebben ontwikkeld, 
die de PvdA in staat had gesteld om deelbelangen en wensen tegen elkaar 
af te wegen en de daaruit voortkomende dilemma's onder ogen te zien, is 
de partij een brievenbus geworden voor de uit verschillende pressiegroe
pen voortkomende wensen. De anti-kernenergiebeweging, de milieubewe
ging, de Rooie Vrouwen, het IKV en gelukkig ook nog een beetje de vakbe
weging , proberen ieder hun eigen wensen (die tegenwoordig meestal 
'eisen' worden genoemd) in het besluitvormingsproces van de partij opge
nomen te krijgen , waarbij de meeste aandacht zich op het verkiezingspro
gramma richt. 
Wie zich binnen de partij staande wil houden of carrière wil maken, moet àf 

. een verbinding met een dergelijke groepering aangaan, àf zich in de top 
van de partij een zekere balanceerruimte proberen te scheppen. Het 
is bijna niet meer mogelijk om een positie te handhaven - laat staan te 
verkrijgen - door deskundigheid of kracht van argumenten. Het begint 
meer en meer te lijken op een (weliswaar verhulde, maar niet minder reële) 
strijd van ieder tegen ieder, al zijn er natuurlijk veel informele kliekjes en 
groepjes die elkaar onderling steunen. Maar de wijze waarop de partij nu is 
georganiseerd, maakt dat van interne politieke democratie geen sprake 
meer is, zodat velen met twee tongen moeten gaan spreken, dat wil zeg
gen in een particuliere conversatie wat anders gaan zeggen dan ze in het 
openbaar namens de partij doen. Politieke moed, het openlijk uitkomen 
voor binnen de PvdA niet gangbare ideeën en opinies wordt door deze ont
wikkeling van de partij bijna onmogelijk gemaakt - en in ieder geval aller
minst gehonoreerd. 
Na de catastrofale kabinetsformatie van 1977 had ik nog enige hoop, dat 
de Partij van de Arbeid de oppositieperiode zou gebruiken om zich te be
zinnen op wat in de jaren tachtig de werkelijk belangrijke problemen van de 
Nederlandse samenleving zouden worden - de internationale economische 
kwetsbaarheid van Nederland, de noodzakelijke herorganisatie van de ver
zorgingsstaat, de noodzaak van technologische en organisatorische ver
nieuwingen op straffe van steeds verdergaande relatieve economische ach
teruitgang, enz.'s Maar die hoop is niet bewaarheid. De Partij van de Arbeid 
heeft op het ogenblik eigenlijk nauwelijks een beleid dat op een wat lange
re termijn is gericht en kan dat ook niet hebben, omdat de partij volstrekt 
heeft nagelaten om een visie te ontwikkelen op de richting van de maat
schappelijke ontwikkelingen op internationaal niveau en in Nederland zelf. 
De meeste energie van de partij is gaan zitten in korte termijn-politiek en in 
het met kunst en vliegwerk bij elkaar houden van de partij. De Tweede Ka
merfractie heeft ook minder uitgeblonken dan verwacht had kunnen wor
den. Maar de kwaliteit van de leden blijkt er niet op vooruitgegaan en de 
omvang van de fractie zal de onderlinge rivaliteit ook wel versterkt hebben. 
Ook de Tweede Kamerfractie heeft veruit de meeste energie in korte ter
mijn-activiteiten gestoken. Noch de fractie noch het partijbestuur heeft zich 
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Het partijcongres van eind februari dreigt nu het culminatiepunt van verwar
ring en richtingloosheid te worden. Weerwerk is een slecht programma en 
wat na het publiceren ervan aan amendementen is losgebrand, loopt hele
maal de spuigaten uit. Als er nog wat van terecht komt, zal dat zijn omdat 
het congres voldoende verantwoordelijkheidsgevoel zal hebben om Den 
Uyl niet te dwingen zich als lijstaanvoerder terug te trekken. Maar als de 
Mient Jan Fabers van de verschillende pressiegroepen hun zin krijgen ziet 
het er slecht uit. Het is nuttig om de IKV-secretaris even te beluisteren: 'De 
discussie in de PvdA gaat toch over het IKV, die heeft alles te maken met 
onze campagne. De PvdA-leden hebben voor ons gekozen en Den Uyl 
probeert nu te keren wat er nog te keren valt. Dan vind ik niet dat wij aan 
de kant kunnen gaan staan, we moeten de discussie met de PvdA in alle 
hardheid blijven voeren. Den Uyl denkt dat hij dit land en Europa kan red
den, ik denk dat hij het nog meent ook. Maar voor ons gaat het niet om 
Den Uyl of geen Den Uyl, ons gaat het om de inhoud van de campagne'.H 
Het is een onthullend citaat. Faber weet blijkbaar precies wat de leden van 
de PvdA vinden (leden die het niet met het IKV eens zijn , zal hij ongetwij
feld met genoegen de partij zien verlaten) . Maar erger is, dat hij geen en
kele consideratie toont voor de positie van de PvdA in het algemeen en in 
coalitieonderhandelingen in het bijzonder. Als de PvdA op het congres het 
IKV-standpunt maar inneemt; of de partij daaraan bezwijkt, zal onze krijgs
haftige vredesapostel een zorg zijn. 

Het IKV als model 
De infiltratie van het IKV is een model van de wijze waarop pressiegroepen 
prioriteitsstelling en beleidsvorming in de PvdA kunnen beïnvloeden. De 
IKV-campagne laat duidelijk zien hoe vatbaar de PvdA voor de 'acties' van 
ideële pressiegroepen is geworden en hoe de partij door de interne organi
satiestructuur en door de heersende ideologische verwarring belemmerd 
wordt in het vervullen van haar algemene taak als politieke partij in een de
mocratisch bestel. 
Weliswaar is Den Uyl niet voor het IKV bezweken, maar hij heeft zich vol
gens mij wel te ver laten meesleuren. Hier wreekt zich overigens ook het 
ernstig tekort schieten van de fractieleden , die zich met buitenlandse zaken 
en defensie bezighouden. Zij hebben niet of nauwelijks een tegenwicht van 
informatie en analyse weten te bieden tegen IKV en atoompacifisten in. Ze 
deden alsof er niets aan de hand was en bleven rustig doorgaan met de 
grote marges van de kamerfractie op dit gebied te gebruiken. Dat er geen 
behoorlijke discussie is gevoerd, is ook hun fout - en wat dat betreft heb ik 
nog wel wat sympathie voor het oorspronkelijke IKV-streven om de geza
pigheid te doorbreken. 
Hoe dit ook zij, omdat de IKV-campagne 
1. zo zeer de aandacht van de partij heeft weten af te houden van de za
ken waar het in Nederland werkelijk om gaat; 
2. de positie van de Partij van de Arbeid in coalitieonderhandelingen nu al 
sterk heeft bemoeilijkt; 
3. inhoudelijk niet deugt; 
wil ik nog in het kort ingaan op de merites van de IKV-actie en haar 
doelstelling. ls 

Het IKV heeft een zeer misleidend beeld van de gevaren van kernwapens 
en de huidige militair-strategische situatie in West-Europa verbreid. Om te 
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beginnen worden vele mensen er door de IKV-leus toe gebracht te geloven 
dat Nederland zelf kernwapens zou bezitten. Het Nederlandse leger bezit 
uitsluitend wapensystemen waarop kernkoppen kunnen worden gemon
teerd. Maar die kernkoppen liggen afzonderlijk opgeslagen en staan onder 
strikte Amerikaanse controle en bewaking. Alleen de buitenste ring van de 
opslagplaatsen wordt mede door Nederlandse militairen bewaakt. Neder
land heeft geen enkele zeggenschap over de inzet ervan, maar kan wel (in 
theorie) door een veto het gebruik ervan verhinderen. 
Er is geen verbinding tussen het eerste deel van de IKV-leus 'de kernwa
pens de wereld uit' en het tweede deel 'om te beginnen uit Nederland'. Het 
verzoek aan de Verenigde Staten om de hier opgeslagen kernkoppen weg 
te halen - dat wil zeggen, naar Duitsland te verplaatsen - zal er op geen 
enkele wijze toe bijdragen dat kernwapens de wereld uit geholpen zullen 
worden. Dat de Sowjet-Unie een dergelijke stap van Nederland zou beant
woorden (de Oosteuropese landen hebben geen enkele speelruimte) is een 
volslagen illusie. Het 'de kernwapens de wereld uit' is bovendien niet alleen 
een illusoire, maar zelfs niet een zonder meer vanzelfsprekend juiste doel
stelling. 
Kernwapens hebben tot nog toe één zeer positieve functie vervuld: de zelf
beheersing van de politieke leiders van de Sowjet-Unie en de Verenigde 
Staten is er door vergroot. Na de Cubacrisis van 1962 is in de onderlinge 
strijd tussen de grote mogendheden nooit meer het ultimatum gebruikt, en 
zijn er tal van procedures en stilzwijgende afspraken gemaakt om de on
derlinge strijd te kunnen voeren zonder dat dit tot een atoomoorlog zal lei
den. In feite is de nucleaire balans tussen de grote mogendheden nog 
steeds zeer stabiel en tendeert ze veel minder tot labiliteit dan het gepraat 
over beperkte kernoorlogen, Carterdoctrines, de gevaren van cruise missi
Ies en zo meer, doet vrezen. 19 

Door de onnodige angst bij de bevolking die de IKV-actie opwekt, steunt 
het IKV in feite de militair-strategische bureaucraten en defensie-indus
trieën, die om hun belangen veilig te stellen vrijwel dezelfde interpretatie 
van de wereld uitdragen als het IKV. Ze voorzien alleen meestal van een 
positief voorteken wat het IKV negatief waardeert. Het IKV versterkt onbe
doeld precies datgene, wat het zegt te willen bestrijden.20 

Zelfs als Den Uyl niet door het congres in de steek wordt gelaten en de 
PvdA en D'66 verkiezingswinst zullen behalen, zal de speelruimte voor een 
kabinet met de PvdA verkleind zijn om een beleid te gaan voeren, dat zich 
werkelijk richt op vrede en veiligheid in Europa en op het zoveel mogelijk 
voorkomen dat politieke spanningen en conflicten in de Derde Wereld uit 
de hand lopen - al zijn de mogelijkheden voor Nederland wat dat betreft 
natuurlijk uitermate beperkt. In dat opzicht - en ook wat de kernwapens 
betreft - is de retoriek die Den Uyl de laatste tijd gebruikt wel erg overtrok
ken.21 

Als de PvdA op de ingeslagen weg voortgaat en het IKV ook het CDA 
meekrijgt, wordt heel Nederland straks hooguit een synode, die een ver
manend woordt tot de wereldgemeente spreekt. Een kerk mag zich bij een 
gezindheidsethiek houden - al gaat de Hervormde Synode stevig over de 
schreef door een paar geselecteerde politieke argumenten te gebruiken en 
om het eigen ethisch standpunt te versterken zonder daarbij ook maar één 
tegenargument te noemen.22 Maar een politieke partij kan en mag het niet 
bij getuigen laten. Een partij dient zich politiek te verantwoorden. 
Om misverstand te voorkomen: het gaat me in mijn kritiek op de richting 
waarin de PvdA zich nu beweegt niet alleen om de kwestie ~an de kernwa
pens. Ik vond haast nog erger, dat Weerwerk zonder het beschrijven van 
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democratisch- een samenhangend energiebeleid, niet alleen de huidige kerncentrales 
socialisme wenst te sluiten, maar ook alle wetenschappelijk en technisch onderzoek, 

dat gericht is op de verdere ontwikkeling van kernenergie, wil verbieden. 
Volgens een partijbestuursamendement mogen nu weer wel ontwikkelingen 
in het kernenergieonderzoek in het buitenland 'actief gevolgd' worden. Dat 
kan natuurlijk alleen als er ook daadwerkelijk onderzoek wordt verricht. Zeg 
dat dan! In dat amendement is overigens ook kernenergieonderzoek ver
vangen door kernsplijtingsonderzoek, zodat kernfusieonderzoek stilzwijgend 
is toegestaan. Ook hier geldt: hypocriet gedoe. 

socialisme en 
democratie 
nummer 2 

februari 1981 

65 

AI zijn de huidige centrales misschien te gevaarlijk - hoewel de gevaren 
sterk worden overdreven - wie durft te pretenderen de uitkomsten van we
tenschappelijk onderzoek te kunnen voorspellen?23 Dat een dergelijke op 
duivelsgeloof gebaseerde verbodsbepaling in Weerwerk is opgenomen, 
vind ik weerzinwekkend. Ook wat kernenergie betreft is het partijbestuur 
niet tot een standpunt gekomen op grond van een afweging van gefundeer
de argumenten, maar onder invloed van de druk van de pressiegroepen te
gen kernenergie. En dat juist in een periode, dat de argumenten vóór kern
energie - indien het afvalprobleem beter kan worden opgelost en de veilig
heidsvoorzieningen verbeterd kunnen worden, hetgeen in beide gevallen 
zeker niet is uitgesloten - eerder sterker dan zwakker worden , gezien het 
OPEC-prijsbeleid en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. 
Maar de PvdA blijkt alweer niet in staat om de discussie open te houden. 
Ik zou nog meer kritiek kunnen spuien op het verkiezingsprogramma - bij
voorbeeld op het volstrekt achterhaalde idee van een Centraal Ontwikke
lingsplan, dat als vervanging moet dienen van een samenhangend econo
misch beleid - maar daar gaat het me toch niet in de eerste plaats om. 
Zoveel hebben verkiezingsprogramma's niet te betekenen. 
Wat ik het meest zorgelijk vind is de ontwikkeling van de PvdA tot een 
combinatie van een getuigenis- en een pressiegroepenpartij, waarin niet 
meer geargumenteerd en afgewogen wordt en die niet meer in staat is om 
constructieve ideeën te ontwikkelen of op te nemen over de ecor:'0mische 
en verzorgingsstaatproblemen, waar het in de komende tijd werkelijk op 
aan zal komen. Als het verval van de PvdA doorzet, zal het niet alleen mij 
onmogelijk worden nog langer bij zo'n wanprodukt te blijven horen. Dan 
moet maar weer een Sociaal-Democratisch Centrum worden opgericht. 
Maar vooralsnog hoop ik dat het tij bijtijds zal keren . 

G. van Benthem van den Bergh is verbonden aan het Institute of Social 
Studies en redacteur van Socialisme en Democratie. 

Noten 
1. Zie A. O. Hirschmann, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 
Organisations and States, Cambridge, Mass. 1970. 
2. Zie 'Democratie en Socialisme' in De Ideologie van het Westen, Amsterdam, 
1969, pp. 198-208. Het verscheen eerder in Socialisme en Democratie, november/ 
december 1968 en leidde tot een vruchtbare discussie met Th. J. A. M. van Lier in 
Sen 0 van februari en mei 1969. 
3. De citaten zijn te vinden op resp. p. 205, p. 203, p. 206 en p. 200-201. 
4. Het met steun van de WBS herdrukte Problemen der Democratie van W. A. 
Bonger. (Amsterdam, 1976; geschreven in 1934) kan hier goede diensten bewijzen. 
5. Zie hierboven nader G. van Benthem van den Bergh. 'Over het GeweIdsmono
polie van de Staat' in Symposion jrg. 11 , no. 1, 1980, pp. 117-131 en de essays over 
de ontwikkeling van staten in De Staat van Geweld, Amsterdam, 19aO. 
6. Op. cit., p. 202. 
7. Zie hierover bijvoorbeeld Norman Cohn. The Pursuit of the Millennium, New 
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Vork, 1961 ; Kurt Baschwitz. De Strijd met de Duivel, Amsterdam, 1948 (ten onrech
te vergeten) ; Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New Vork 1958 of 
meer recent het uitstekende essay van Kenneth Minogue, 'The Doctrine of Violen
ce' in Times Literary Supplement, 7 november 1975 en J. W. Becker, Het Eeuwiqe 
Heimwee: chiliasme en sektarisme, een historisch-sociologische studie (Alphen aan 
den Rijn , 1976). Het laatste boek heeft de auteur jammer genoeg niet van een ty
pisch proefschrift tot een echt boek omgewerkt. Nu verdrinken zijn interessante in
zichten en materiaal te veel in een weinig verhelderende poging tot theorievorming 
en toetsing volgens de hypothetisch-deductieve methode. Nog steeds zeer de moei
te waard zijn de twee langere essays van Menno ter Braak 'Het Nationaal-Socialis
me als Rancuneleer' en 'De Augustijner Monnik en zijn trouwe duivel' (over Luther), 
beide opgenomen in deel 3 van zijn Verzameld Werk (Amsterdam, 1980). De litera
tuur over chiliasme en totalitair denken is zeer uitgebreid , maar heeft helaas nog 
weinig doorwerking in het politieke denken. 
8. In een kritiek op Jacques de Kadts in 1980 heruitgegeven Het Fascisme en de 
Nieuwe Vrijheid (1939) 'De Kadt als intellectueel strateeg' (VW, IV, pp. 491-503) . 
In De Kadts latere werk komt steeds duidelijker zijn naïef-dualistische visie op de 
wereld als het strijdtoneel van de machten van het goede en het kwade naar vo
ren. Zie daarover nader G. van Benthem van den Bergh 'De Tijger en de Struisvo
gels: bij de heruitgave van J. de Kadts Het Fascisme en de Nieuwe Vrijheid' De 
Gids, nr. 1, 1981 en 'De Schuldvraag als Oriëntatiemiddel' in De Staat van Geweld. 
9. Zie Siep Stuurmans mislukte poging om het begrip 'socialisme' van die besmet
ting te zuiveren Het Reële Bestaande en het Noodzakelijke Socialisme, Amsterdam, 
1979, en mijn (onbeantwoord gebleven) kritiek erop 'Leve het niet reële socialisme', 
NRC-Handelsblad, 7 juni 1980. 
10. Menno ter Braak, 'De Nieuwe Elite' VW3, pp. 656-657. 
11 . idem, pp. 658-659. 
12. Zie de beschrijving van de Amsterdamse 'leer-scene' in 'Cruising Amsterdam', 
de Haagse Post, 3 januari 1981. 
13. Over de ideologische ontwikkeling in het naoorlogse West-Europa zie de nog 
steeds interessante analyse van George Lichtheim, The New Europe: Today and 
Tomorrow, New Vork, 1963. Over de romantiserende tendens H. G. Schenk, The 
Mind of the European Romantics, Oxford 1979 en Norbert Elias, Die Höfische Ge
sel/schaft, (Neuwied en Berlijn, 1969), in het bijzonder hoofdstuk VIII 'Zur Sozioge
nese der aristokratische Romantik' . 
14. Vgl. hierover E. H. Kossmans Huizingalezing over conservatisme (verkorte ver
sie in NRC-Handelsblad 13, december 1980). De oude metafysische romantische 
wortels (de Romantiek is er maar één verschijningsvorm van) van het conservatis
me, die Kossmann in het denken van J. L. Heldring ziet uitmonden, zijn nu veel 
duidelijker in de huidige milieu en anti-kernenergiebeweging te vinden - en in PvdA 
en PPR. Heldring is daarentegen een rationalistisch conservatief met als lijfspreuk 
'Onderzoekt al/e dingen en behoud het goede '. 
15. Het anarchisme noemde ik niet bij de belangrijkste ideologische categorieën, 
aangezien het een marginale stroming moest blijven, doordat het niet was verbon
den met een specifiek klasseperspectief. Ook in het anarchisme vinden we twee 
vleugels: een romantisch-utopisch anarchisme, dat vloeiend in een soort edel-fas
cisme kon overgaan, zoals bij Erich Wichmann, en het rationelere sociaal-anarchis
me, dat een politieke kritiek op centralisering van de staatsmacht centraal stelt en 
door een radenstelsel wil vervangen. In Bakoenin zijn beide vleugels verenigd. 
16. In 'Ingrijpende heroriëntatie van de PvdA in oppositie nodig ', NRC-Handelds
blad, 16 december 1977. 
17. Zie Kees Schaepman en Max van Weezei, 'Mient Jan Faber, het IKV en hun 
lange mars door kerk en politiek'. Vrij Nederland, 20 december 1980. 
18. Mijn kritiek op het IKV heb ik uitvoeriger verwoord in een discussie in NRC
Handelsblad met de voorzitter van het IKV, Ben ter Veer. Mijn bijdragen verschenen 
op 27 november en 22 december 1980. Het verweer van Ter Veer op 10 december. 
19. Zoals Michael Howard het formuleert in zijn voortreffelijke kritiek op het Engelse 
equivalent van het IKV, de door E. P. Thompson aangevoerde Campaign for Nu
clear Disarmament: 'The introduction of Ground Launched Cruise Missiles is unne
cessary, expensive and most unlikely to stabilize a balance which i$ in my view far 
more stabie (mijn curs. V. d. B.) than either E. P. Thompson or "the hard men in 
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the Pentagon" believe'. ('Surviving a Protest: a reply to E. P. Thompson's polemic', 
Encounter, November 1980, pp. 15-22). 
Over de Carterdoctrine (PO 59) zegt Howard terecht: 'The presentation as some
thing wholly novel of what has been the declaratory position af the US far at least 
six years and their avawed aspiratian far nearly twenty can only be attributed to cru
de and irresponsible electaral tactics; and it is regarded as such throughout the US 
administration '. Dat de zogenaamde Carterdoctrine hier in Nederland is opgevat als 
een nieuwe op het voeren van een beperkte kernoorlog in West-Europa gerichte 
strategie, is een goed voorbeeld van de geringe kennis, die er hier ten aanzien van 
de politieke betekenis van de discussie over nucleaire strategie voorhanden is. Voor 
een respectievelijk militair-strategische en politieke analyse van de redenen waarom 
de nucleaire balans stabiel is en het oorlogsgevaar sterk wordt overdreven zie res
pectievelijk Rabert Jervis 'Why nuclear superiority doesn't matter' Palitical Science 
Quarterly, Vol. 94, no. 4, Winter 1979-'80, pp. 617-635 en Banning Garrett. 'Triangu
lar Relations and the Danger of War', Sacialist Review, July-August 1980, no. 52, 
pp. 33-63. Eén citaat uit Garretts analyse: 'Now yau 've got to understand haw these 
military debates take place and help ta shape policies in all three capitais. Each lea
dership is loaking at factian fights within the ather capitals and trying ta influence 
their autcomes' (p. 44). 
20. Ook het polemologische establishment, dat zich nog steeds sterk probeert te 
maken als underdog, is hiervoor medeverantwoordelijk. De analyses van Hans Ach
terhuis van het belang van de welzijnswerkers en die van A. de Swaan over hun 
proto-professionalisering zijn volledig van toepassing op de polemologie als instituut 
(niet op alle polemologen als individuen). Inhoudelijk is het zogeheten 'vredesonder
zoek' zeer mager. Vergelijk bijvoorbeeld wat in Jürgen Dedrings Recent Advances 
in Peace and Conflict Research, (Beverly Hills and London, 1976) wordt beschre
ven met wat klassieke auteurs als Machiavelli en Von Clausewitz (of Talstoi) nog 
steeds te zeggen hebben, evenals moderne auteurs als Raymand Aran, Bernard 
Bradie, Stanley Haffmann of Hedley Bull, die aansluiten op die 'realistische' traditie. 
Het enige wat daaraan ontbreekt is een ontwikkelingsperspectief. De 'realisten' zijn 
te zeer geneigd de internationale politiek als een in wezen onveranderlijke 'staat 
van oorlog' (Hoffmann) te zien, zodat zij bijvoorbeeld imperiumvorming en verval, of 
toenemende internationale afhankelijkheidsrelaties onvoldoende in hun theorieën 
kunnen verdisconteren. 
21 . Bijvoorbeeld in 'Nederland en de kernwapens', De Tijd 19 december 1980; 'Mijn 
Weg naar Nultaken' Vaorwaarts, 15 december 1980 en zijn in NRC-Handelsblad af
gedrukte (en in een later hoofdartikel terecht bekritiseerde) Amerikaanse rede 'Een 
Europese politiek tegen het Amerikaanse militarisme' (2 december 1980). Ook Den 
Uyl zingt een beetje mee in het IKV-koor: 'De kernwapens maeten dus de wereld 
uit' en 'Het dael is een kernwapenvrij Europa'. Nu is dat laatste wel een betere leus 
dan die van het IKV, maar wat bedoelt Den Uyl hier met Europa? Als dat De Gaul
les 'Van de Atlantische Oceaan tat de Oeral' is dan zou het tot daaraan toe zijn, 
maar ik ben bang dat de Sowjet-Unie er in de conceptie van een 'kernwapenvrij 
Europa' buiten valt. 
22. In de brief van de synode staat iets onthullends Atoomwapens zouden 'de aar
de vaar duizenden jaren onbewoonbaar en ontoonbaar (mijn vet) (kunnen) ma
ken '. Afgezien van de 'duizenden jaren', die zeer overdreven zijn (dan zou de 
mensheid er wel weer bovenop zijn gekrabbeld) geeft dat woord 'ontoonbaar' te 
denken. Zou de Hervormde Synode eigenlijk zo tegen atoomwapens zijn, omdat ze 
vinden dat de apocalyps aan god zelf voorbehouden is? Als de mensen het zelf 
zouden doen, kan dat toch niet aan god worden getoond? Het lijkt me een interes
sant theologisch strijdpunt, waarvoor bijv. ook de predestinatie weer van stal kan 
worden gehaald. 
23. Zie hiervoor bijv. de nog steeds uitermate nuttige informatie in J. A. Gaedkoaps 
Kernenergie in de Lage Landen, Utrecht, 1975 en de SMO informatief brochure Nr. 
12, Uraan af Kalen: een kernbeslissing. Scheveningen, 1976. Dat over dit onder
werp hoe langer hoe minder redelijk kan worden geargumenteerd is te betreuren. 
Voor een analyse van de 'brede maatschappelijke discussie' in Oostenrijk, die ook 
nuttig kan zijn voor het komende debat in Nederland (dat overigens door de voorba
rige standpuntbepalingen van politieke partijen ontkracht is). Zie Helga Nowotny, 
Kernenergie; Gefahr oder Notwendigkeit: Anatomie eines Kanflikts. Frankfurt am 
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Main, 1979. Een heldere inleiding tot de energieproblematiek in het algemeen vind 
ik die van prof. ir. J. J. Broeze, Energie: stormcentrum van onze cultuur, Deventer 
1977. 
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Michel Korzec 

Solidariteit en ontspanning; de 
PvdA en Polen 

Vrije vakbonden in Polen. Het machtsmonopolie van de communistische 
partij ondermijnd. Welk socialistisch hart gaat bij die ontwikkelingen niet 
sneller kloppen? Waarom is van dat gevoel dan zo weinig terug te vinden 
in de houding van de PvdA, vraagt Michel Korzec zich af. Resultaat: een 
prikkelende bijdrage aan een delicaat debat. Aan te raden leesstof voor 
een partij die zoveel solidariteit in haar buitenlandse politiek doet. Verplich
te literatuur voor een internationaal secretaris die, welwillend maar beslist, 
op de vingers wordt getikt. 
Voor wie er aan mocht twijfelen, de auteur kan over het onderwerp oorde
len. Hij is er niet alleen geweest, hij komt er zelfs vandaan. 

Er zijn weinig mensen op de wereld die geloof hechten aan de (zoals dat in 
de nieuwste Poolse grondwet heet) leidende rol van de Poolse Communis
tische partij. De Poolse arbeiders doen dit al jaren niet meer, de Poolse 
'leiders' weten dit sinds een half jaar en Brezjnjew heeft ook op ruime 
schaal zijn twijfels hierover bekendgemaakt. De enige man die nog in die 
leidende rol gelooft is de secretaris buitenland van de PvdA, Maarten van 
Traa. 
Ik begin dit artikel met een grap (en niet met kritiek) juist omdat ik Van 
Traa als een van de bekwamere intelligentere en harderwerkend~ buiten
land-specialisten beschouw die onze partij heeft (gehad) . Het is daarom 
des te teleurstellender om vast te stellen dat hij ten aanzien van de ontwik
kelingen in Polen namens de PvdA zeer merkwaardige standpunten naar 
voren heeft gebracht. Deze standpunten zijn, zoals ik hieronder zal aanto
nen, niet zozeer schandalig als onverstandig. Ze zijn ook niet realistisch en 
progressief, maar kortzichtig en behoudzuchtig. Ze zijn niet eens zo zeer 
schadelijk voor het democratisch-socialisme in Polen als wel voor de ge
loofwaardigheid van het democratisch-socialisme in Nederland. 
De standpunten over Polen zoals die door onze woordvoerder buitenland 
(ook in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Resolutiecommissie van de 
Socialistische Internationale in Madrid) naar voren zijn gebracht, kunnen als 
volgt worden samengevat: 
1. We zijn solidair met de Poolse arbeiders die tegen uitbuiting en onder
drukking strijden: 'Wat geldt voor EI Salvador of Zuid-Afrika geldt ook voor 
Polen'. 
2. We hebben echter ook waardering voor de 'pragmatische en realistische 
houding' van de Poolse autoriteiten. 
3. We willen niet dat onze solidariteit gezien wordt als een 'anti-socialisti
sche provocatie'. 
4. We willen met onze solidariteit rechts niet in de kaart spelen en in het 
bijzonder niet degenen die 'koren voor de molen van een nieuwe Koude 
Oorlog' zoeken. 
5. Ook willen wij hiermee het ont3panningsproces niet in gevaar brengen, 
de positieve rol die Polen daarin speelt ondermijnen en 'nuttige contacten' 
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Wie de toon en inhoud van de bovenstaande houding vergelijkt met stand
punten die de PvdA verkondigt over apartheid in Zuid-Afrika, immigratiebe
perkingen van homoseksuelen in de Verenigde Staten of 'verdwijningen' in 
Argentinië, constateert het volgende verschil. In de laatstgenoemde geval
len geven de woorvoerders van onze partij uiting aan terechte gevoelens 
van verontwaardiging tegenover onrecht en aan de even terechte, onvoor
waardelijke en strijdbare geëngageerdheid aan de kant van de onderdruk
ten. In de houding tegenover Polen overheerst daarentegen een benauwde 
halfslachtigheid en conservatisme. Op zichzelf bewijst dit nog niet dat deze 
houding onterecht is. De vertolkers van de hierboven beschreven stand
punten (waarvan Maarten van Traa de meest geëxponeerde is, maar ze 
zijn bijv. ook op de VARA-radio te beluisteren) presenteren de houding in 
kwestie echter het liefst als genuanceerd en realistisch (ongeveer zoals de 
VVD-prominenten dit ten aanzien van Zuid-Afrika doen). Daarin hebben ze 
ongelijk. Laat ik dit illustreren door een commentaar op de punten 2 tlm 5. 

Pragmatisch en realistisch 
Wie de Poolse leiders prijst voor een pragmatische en realistische benade
ring van de arbeidersbevolking in de zomer van 1980 en daarna, roemt ze 
voor het feit dat ze hun tanks en machinegeweren niet tegen stakende ar
beiders hebben gebruikt. Wie dat doet zou superlatieven tekort komen voor 
de wijze waarop de leiders van Zuid-Afrika sinds Sharpville en Soweto (op 
een paar kleine schietpartijen na) de zwarte bevolking in het algemeen en 
de zwarte vakbonden in het bijzonder tegemoet zijn getreden. En waarom 
zouden wij dan ook niet meteen de generaals van Uruguay de zevende he
mel in prijzen: zij hebben immers (in tegenstelling tot hun Poolse collega's) 
hun volk in staat gesteld om 'nee' te zeggen tegen een grondwet waarin 
hun 'leidende rol ' werd vastgelegd! Maar in de zomer van 1980 was de 
Poolse leiding niet gematigd maar machteloos. De Poolse legerleiding had 
toen namelijk te kennen gegeven dat ze (in tegenstelling tot het bloedbad 
van 1970) gewoon niet meer in staat was om soldaten het bevel tot schie
ten te geven (zoals dat anderhalf jaar eerder door de legerleiders van Iran 
aan de sjah te verstaan werd gegeven). 

Anti-social istische provocatie 
Indien een socialistische partij als de PvdA bang is om van anti-socialisme 
beschuldigd te worden dan zijn er twee mogelijkheden. Of zij beschouwt 
zichzelf niet meer als socialistisch (waar ze vaak van beschuldigd is, maar 
wat ik me moeilijk kan voorstellen), of zij beschouwt pogingen van commu
nisten om het begrip socialisme te monopoliseren als legitiem. Dit laatste 
is, zoals bekend, in de Nederlandse situatie niet gebruikelijk (met uitzonde
ring van die weinige leden van onze partij die zich door de CPN zeer graag 
en te allen tijde als 'ezels van Troje' willen laten gebruiken). Wat voor Ne
derland geldt, geldt echter, zo meen ik op dit punt Maarten van Traa te 
moeten begrijpen, niet voor Polen. Zijn de Westeuropese socialisten on
danks de 'Poolse zomer' van mening dat er geen toekomst is voor het de
mocratisch-socialisme onder het communisme? Ik kom hieronder nog op 
terug. 

Rechts in de kaart spelen , 
Op dit argument kan men hier kort antwoorden : er is niets dat rechts zo in 
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de kaart speelt als een overmaat van begrip dat sommige van onze woord
voerders van tijd tot tijd voor schendingen van klassieke en sociale men
senrechten in Oost-Europa tonen. Wie herinnert zich niet de historische uit
spraken van Jan Nagel en len van den Heuvel over de 'historische noodza
kelijkheid' van de Berlijnse Muur en de huilerige wijze waarop onze voor
malige partijvoorzitter zich vervolgens op de televisie ging beklagen over de 
hetze die naar aanleiding daarvan in De Telegraaf tegen haar werd ge
voerd? 
Wat de Koude Oorlog betreft: na zorgvuldige lezing en aanhoren van uit
spraken van onze secretaris buitenland over de nieuwe Koude Oorlog moet 
ik concluderen dat deze blijkbaar meent dat slechts in het Westen voor
standers van een terugkeer naar de Koude Oorlog zijn te vinden. Met zo'n 
visie op internationale betrekkingen speel je natuurlijk ook rechts in de 
kaart, omdat een gemiddeld televisiekijker die straks naar de stembus gaat 
op de gedachte kan komen dat onze prominente partijgenoten nog nooit 
van Afghanistan hebben gehoord of naar een deel van een rede van Ho
necker op het NOS-journaal hebben gekeken. 

Ontspanning en ontwapening 
Ontspanning betekent aan de andere kant van de Elbe iets anders dan bij 
ons. Voor het volk is dit woord een deuntje uit een soort miljardenvoudig 
herhaalde Ster-spot waarop het door zijn regeringen wordt getracteerd 
maar waar niemand ooit bewust naar luistert. De regeringen aldaar maken 
er in het geheel geen geheim van wat ze met ontspanning bedoelen; na
melijk precies hetzelfde wat ze vroeger 'vreedzame coëxistentie' noemden. 
In eenvoudige (maar echt niet overdreven) bewoordingen: het voortzetten 
van de Koude Oorlog met andere middelen. In deze ideologische oorlogs
voering wordt kritische berichtgeving in de Westerse media over Polen 
voorgesteld als 'inmenging in de binnenlandse aangelegenheden' of 'anti
socialistische provocatie'. Het uitreiken door de Sowjet-regering van een 
onderscheiding aan de voormalige Sowjet-ambassadeur in Nederland we
gens zijn verdiensten voor het verzet tegen de neutronenbom in ons land 
wordt aldaar daarentegen beschreven als een bijdrage tot het bevorderen 
van de wereldvrede. Men kan zonder moeite honderden voorbeelden van 
dergelijke Koude Oorlogspropaganda geven zoals die in het Oostblok na 
'Helsinki' schering en inslag zijn. 
Dit betekent natuurlijk niet dat de Helsinki-akkoorden tot nu toe de USSR 
slechts voordelen hebben opgeleverd of dat de USSR in niet economische 
samenwerking of beheersing van de wapenwedloop geïnteresseerd zou 
zijn. Om met het laatste te beginnen: ontspanning leidt niet noodzakelijker
wijze tot wapenbeheersing en ontwapening leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
ontspanning. De suggestie dat zelfs de meest schamele vormen van ont
spanning door ons met beide handen aangegrepen moeten worden, omdat 
die een noodzakelijke voorwaarde voor ontwapening zouden bieden, is 
domweg niet in overeenstemming met de feiten. Er zijn een reeks objectie
ve factoren (economische problemen, conflict met China) die de USSR er 
toe brengen om een beperking van de vorm en de intensiteit van de wa
penwedloop met het Westen te wensen. Het ontspanningsproces is noch 
een noodzakelijke, noch een voldoende voorwaarde voor het ontwape
ningsproces. Ontspanning heeft de USSR en andere landen van het Oost
blok grote economische en politieke voordelen gebracht. Het waren geen 
eenzijdige voordelen. Integendeel. Ik ben er van overtuigd dat zonder de 
Helsinki-akkoorden het democratiseringsproces in Polen in de afgelopen 
tien jaar nooit in de gebeurtenissen van de zomer 1980 zou zijn uitgemond. 
Maar dit betekent geenszins dat democratisch-socialisten een definitie van 
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ontspanning moeten accepteren die regelrecht ingaat tegen datgene wat 
wij hier minimaal onder verstaan. Het wordt met name de hoogste tijd voor 
woordvoerders van het democratisch-socialisme om hun gastheren in Oost
Eurcfpa duidelijk te maken dat men hen niet als 'nuttige idioten' (de uitdruk
king is van Lenin) kan hanteren, zuiver en alleen door woorden als ont
spanning en wereldvrede als rituele bezweringen te gebruiken tegen kritiek 
op agressie, onderdrukking en Koude Oorlogspropaganda. 

Gesprekspartners 
Met wie moet men in Oost-Europa over ontspanning en ontwapening pra
ten? Er zijn in dat deel van de wereld (buiten een voor de hand liggend 
adres in Moskou) wel degelijk gesprekspartners voor een beperkte dialoog 
over die onderwerpen te vinden. Zo hebben Roemeense leiders door een 
relatieve verlaging van hun defensiebudget althans hun bereidheid tot ont
wapening gedemonstreerd en hun autonomie t.o.v. de USSR nog eens on
derstreept (al getuigen hun concentratiekampen aan de Donau niet direct 
van een overdreven belangstelling voor de mensenrechten, een ander 
aspect van Helsinki). 
Maar de autoriteiten van de Poolse Volksrepubliek? Dezelfde autoriteiten 
waarmee wij, volgens onze secretaris buitenland, 'nuttige contacten' onder
houden? Ik weet dat op het terrein van zowel de verbale als de nonverbale 
communicatie in onze tijd grote successen zijn geboekt en toch schiet mijn 
verbeelding tekort om een juist beeld te krijgen van een nuttig contact tus
sen een (politiek gesproken) bewegend en ademend wezen als Maarten 
van Traa en (alweer politiek gesproken) de dode materie van het War
schause 'centrum'. Er zijn in de loop van de geschiedenis van verschillende 
imperialismen weinig regeringen geweest die zoveel recht hebben verwor
ven om de naam 'marionettenregime' te dragen als de huidige leiders van 
de Poolse Volksrepubliek. Zelfs creaturen van een van de hoogtepunten 
van het Amerikaanse imperialisme, de Varilla-separatisten van Panama in 
1903, waren vergeleken met de huidige opzichters in Warschau, oprechte, 
populaire en autonome patriotten. Hetzelfde kan men zeggen van Herodes 
in Jeruzalem onder de Romeinen en Heng Samrin in Phnom Penh onder 
de Vietnamezen. Na lange intellectuele zelfkastijding vond ik slechts een 
redelijke historische vergelijking: de 'compradorbourgeoisie' in de Chinese 
steden na de Tweede Opiumoorlog. 
Over welke ontspanning kan met deze mensen worden gesproken? Men 
kan inderdaad beweren dat een 'vrij verkeer van mensen en ideeën' een 
van de voornaamste steunpijlers van het huidige Warschause regime is. 
Maar dan slechts in die zin dat deze mensen en ideeën zich in pantser
voertuigen en Antonov-vliegtuigen vanuit de DDR en de USSR naar Polen 
kunnen verplaatsen. Denkt Van Traa dan wellicht aan militaire ontwape
ning? Ik zie niet goed hoe hij in zijn huidige functie voor zijn kennissen in 
Warschau een interessant onderhandelingspartner zou kunnen zijn. Maar in 
het geval hierin onder een volgend kabinet-Den Uyl verandering zou ko
men, geef ik hem het volgende ter overweging: 
• de precaire positie van Polen heeft voorlopig zelfs het lanceren van 
proefballonnen over ontwapening in opdracht van de USSR uiterst onwaar
schijnlijk gemaakt. 
• in de Poolse regering komen reeds lange tijd geen mensen voor van, la
ten we zeggen, het formaat van Rapacki. 
Dit betekent niet dat een partij als de onze geen nieuwe initiatieven op het 
gebied van ontspanning en ontwapening zou kunnen lanceren. Juist het feit 
dat de PvdA ten aanzien van de kernwapens in West-Europa zulke vooruit
geschoven posities heeft ingenomen zou haar tot een ideale vertolker van 
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democratisch- een interessant voorstel kunnen maken: het idee van een beperkte 'omge-
socialisme keerde finlandisering' van Polen. Dat idee houdt in dat het in de toekomst 

mogelijk moet zijn voor de USSR om in ruil voor strikte garanties t.a.v. haar 
militaire bases, communicatielijnen en transportwegen in Polen, dit land 
een beperkte soevereiniteit in haar maatschappij-ordening toe te kennen. 
Men kan een aantal redenen noemen waarom zo'n plan heden meer kans 
van slagen zou kunnen hebben dan voor de zomer van 1980. Maar dit is 
nauwelijks de meest geschikte plaats om deze redenen uitvoerig te behan
delen. 
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Solidariteit 
Volgens een enquête van Paris-Match zou bij vrije verkiezingen in Polen 27 
procent van de kiezers stemmen op een socialistische partij (tegen drie 
procent op een communistische). Vrije verkiezingen en de wederoprichting 
van de Poolse Socialistische Partij (PSP) (die in 1948 gedwongen werd om 
een 'fusie' met de communistische partij aan te gaan) zijn voorlopig in dat 
land nog science fiction . Maar er bestaat wel een groepering in Polen die 
een democratisch-socialistisch alternatief vertegenwoordigt: de KOR-KSS. 
Deze groep omvat veel mensen die vroeger een rol in de Poolse PSP heb
ben gespeeld. De jongeren van de KOR hebben een vooraanstaande rol 
gespeeld bij het vestigen van contacten tussen arbeiders en intellectuelen, 
waaruit de vrije vakbondeo zijn voortgekomen. Deze groep mensen geeft 
het grootste illegale blad (heden: semi-illegale blad) van Polen uit: Robotnik 
(De arbeider) . Deze naam is overgenomen van het vroegere orgaan van de 
Poolse Socialistische Partij . Ondanks zware vervolgingen variërend van Be
rufsverbot tot sluipmoord heeft het blad tussen 1976 en 1979 een oplage 
van tienduizend exemplaren bereikt. In het afgelopen half jaar werd een 
oplage van veertigduizend exemplaren overschreden. Robotnik heeft een 
schreeuwend tekort aan papier, drukmiddelen en transportvoertuigen die 
voor buitenlandse deviezen in Polen makkelijk kunnen worden verkregen. 
In het verleden heeft de PvdA geldinzamelingsacties ondernomen ten be
hoeve van bijv. democratisch-socialistische drukkerijen in Spanje. Kort ge
leden viel nog een pamflet bij mij in de bus waarin Maarten van Traa (sa
men met andere vooraanstaande democratisch-socialisten zoals de hoofd
redacteur van De waarheid en de leadzanger van de popgroep The Me
teors) namens de jeugdorganisatie van de CPN, de ANJV, alle progressie
ve mensen in bevlogen (zij het beroerd) Nederlands oproept om geld te 
storten voor de illegale krant Mayibuye van de zwarte bevrijdingsbeweging 
African National Congress. Het is daarom verbazingwekkend dat leden van 
het partijbestuur tot heden vergeten zijn om een geldinzamelingsactie voor 
Robotnik te organiseren. Men mag aannemen dat zij dit alsnog spoedig 
zullen doen. Dit tenminste indien onze solidariteit met het democratisch-so
cialisme in Polen meer is dan een oefening in vrije expressie. Laat dit met
een ook een test zijn voor datgene wat Maarten van Traa bedoelt met de 
stelling: 'Wat geldt voor EI Salvador of Zuid-Afrika geldt ook voor Polen'. 

Geloofwaardigheid 
Zal een geldinzamelingsactie voor Robotnik niet onmiddellijk door Neues 
Deutschland, de Prawda en de Zycie Warszawy als een 'anti-socialistische 
provocatie' worden afgeschilderd? 
Ik geloof van niet. Ik denk dat Van Traa en andere leidende partijgenoten 
hun gidsrol in internationale betrekkingen schromelijk overschatten als zij 
denken dat zo'n initiatief meteen op zoveel aandacht zou kunnen rekenen. 
Maar stel dat zo'n reactie er werkelijk komt. Wat dan nog? Heeft een partij 

·die zoveel goodwill in Oost-Europa heeft opgebouwd vanwege haar hou-



democratlsch- ding tegenover kernbewapening geen politiek recht om de waarde van die 
socialisme goodwill te testen? Heeft onze partij geen moreel recht en morele plicht om 

democratisch-socialisten in Polen te steunen? Heeft het ontbreken van 
praktische steun van democratisch-socialisten in West-Europa voor Polen 
(met een bizarre uitzondering : de Franse socialist Rocard heeft het voorstel 
gelanceerd om in het geval van een Russische invasie de Poolse boot
vluchtelingen met schepen van de Franse marine uit de Oostzee op te pik
ken) de propaganda-organen in Oost-Europa maar een moment afgehou
den van leugens en insinuaties als zou de Poolse oppositie uit het Westen 
worden geleid? Of gelooft men wellicht dat een geldinzameling voor Robot
nik (de meest minimale van alle denkbare concrete uitingen van solidariteit 
met het Poolse socialisme) tot een Russische invasie in Polen, de terecht
stelling van de KOR-leden of een Derde Wereldoorlog zal leiden? 
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Wat hier op het spel staat is niet zozeer het democratisch-socialisme in Po
len, maar de geloofwaardigheid van de stelling dat het democratisch-socia
lisme ook buiten West-Europa en Japan een alternatief tegen het liberale 
kapitalisme, het autoritaire rechtse conservatisme en het despotisch socia
lisme zou kunnen zijn . . 
Ondanks veel ronkende verklaringen (en een aantal loffelijke uitzonderin
gen) is het met de steun van onze partij aan het democratisch-socialisme 
in de Derde Wereld droevig gesteld. Nu kan men dit in het geval van bij 
voorbeeld Zuidelijk Afrika nog enigszins vergoeilijken door te zeggen dat 
binnen de zwarte bevrijdingsbewegingen aldaar de democratisch-socialis
ten zwak zijn. 
Wat de Tweede Wereld betreft is internationale solidariteit van democra
tisch-socialisten nagenoeg geheel afwezig. Vanaf de processen in 1922 in 
Moskou tegen socialisten-revolutionairen tot en met het proces tegen Wei 
Jingsheng van het democratisch-socialistische blad Tansuo (het Onder
zoek) in Peking in 1979 is de reactie van Westerse sociaal-democraten op 
vervolging van democratisch-socialisten door communisten (met als moge
lijke uitzondering de periode 1948-'68) altijd beschamend geweest: half
slachtig protest, zwijgen of overmatig begrip. Het doet een beetje denken 
aan een gewoonte van sommige dorpelingen in tropische wouden om 'nut
tige en positieve' contacten met een tijger te onderhouden door het dier 
van tijd tot tijd een consumptie van een lid van hun gemeenschap toe te 
staan. Deze houding is niet alleen maar laf maar ook onverstandig. Zelfs 
indien men de risico's van een directe confrontatie te hoog acht zijn er be
tere manieren om veiligheid na te streven. 

Michiel Korzee is socioloog en o.a. medewerker van de Haagse Post. 
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In vorige nummers van S en D is al aandacht besteed aan het ontwerp-ver
kiezingsprogramma van de PvdA Weerwerk. Daarbij vielen ook kritische 
geluiden te beluisteren. Frans Leijnse bijvoorbeeld nam in het nummer van 
oktober 1980 de economische paragraaf op de korrel. 'Planning' , zo stelde 
hij, 'schijnt bij sommige prominente PvdA-leden altijd nog een vorm van 
centralisatie te moeten zijn , waarmee vrije onderhandelingen zich niet ver
dragen.' Leijnse bepleit minder overspannen verwachtingen m.b.t. over
heidsinterventie in de economie, en een grotere inbreng van belangengroe
pen bij het tot stand komen van het beleid. 'Het draait er op uit dat centrale 
planning alleen te bereiken is met een forse decentralisatie van het sociaal
economische beleid. Daarbij zal het parlement wat macht moeten afstaan. 
Maar de macht van de georganiseerde werknemers neemt toe. Is de PvdA 
daar nu voor of tegen?' 
Ter gelegenheid van het verkiezingscongres van de PvdA is Amout Wee
da, indertijd nauw betrokken bij de opstelling van de economische para
graaf, gevraagd om de filosofie achter dit gedeelte van het verkiezingspro
gramma toe te lichten en daarbij in te gaan op de kritiek zoals die bijvoor
beeld door Leijnse is verwoord. 

Niets lijkt zo makkelijk als het opstellen van een verkiezingsprogramma. 
Iedereen wil wel wat; pen en papier doen dan de rest. Maar in werkel ijk
heid is niets moeilijker, zeker als het er om gaat een bruikbare strategie 
voor verandering uit te stippelen. Het zal duidelijk zijn dat dit bij uitstek 
geldt voor iets dat zo in de kinderschoenen staat als het deel van Weer
werk waarin de (hoofd)l ijnen voor sturing en ordening van de economie 
worden uitgezet. 
Als het goed is, verenigt een verkiezingsprogramma alles in zich wat eigen
lijk niet te verenigen valt. Ga maar na. Het moet wervend zijn naar het 
electoraat, dus kort en eenvoudig. Het moet tegelijk ook wervend zijn naar 
het partijkader, dus politiserend en duidelijk. Voorts moet het vier jaar lang 
houvast kunnen bieden aan de PvdA-volksvertegenwoordigers en - zo 
mogelijk - PvdA-bewindslieden, dus voldoende uitgewerkt en berekend op 
de complexiteit van de werkelijkheid. Daarbij moet het natuurlijk wel de no
dige ruimte voor flexibiliteit bieden, dus mag het niet te veel in details ver
vallen. Maar ook moet het - om kiezersbedrog te voorkomen - financieel 
verantwoord kunnen worden, dus op alle onderdelen voldoende gespecifi
ceerd zijn . En, last but not least: het moet een uitweg uit de economische 
crisis bieden, dus theoretisch voldoende onderbouwd zijn . Kortom, of de 
totstandkoming van Weerwerk is een klein wereldwonder, of het program
ma deugt niet. Mij lijkt het eerste het dichtst bij de waarheid te liggen. 
Dat is natuurlijk makkelijk beweerd. Het grootste deel van de eventuele fei
len kan pas later aan het licht komen. Dat geldt zelfs voor de theoretische 
diepgang. Zoals Van den Doel eind september tijdens een discussiemiddag 
van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven opmerkte: het pro-
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bleem van onze economische theorie is dat we niet weten wie gelijk heeft. 
'De juiste theorie inzake de huidige economische crisis moet vermoedelijk 
nog worden uitgevonden en, ook als zij nu al wèl is uitgevonden, weten wij 
dat pas over een jaar of tien. Op dit ogenblik zijn we nog bezig om (naar 
het woord van Schumpeter) in het donker te schieten op een doel dat niet 
alleen onduidelijk is maar dat bovendien beweegt, en dat nog zonder enige 
regelmaat'.1 Maar als dat al geldt voor de theorie, hoeveel sterker is dat 
dan niet van toepassing op de daaraan te ontlenen politieke praktijk. Met 
één belangrijk verschil: of de in Weerwerk ontvouwde crisisbestrijding het 
doel geraakt heeft, weten we al over vier jaar. 
Wat dat betreft hebben de pure theoretici het aanzienlijk makkelijker dan de 
mensen van de praktijk. Het analyseren van bijvoorbeeld de recente forse 
stijging van de werkloosheid geeft nou eenmaal minder kopzorgen dan het 
bestrijden ervan. Dat geldt al als de vertrouwde paden worden bewandeld, 
maar nog veel sterker als nieuwe wegen worden ingeslagen. En daarmee 
zijn we weer terug bij de Weerwerk-paragrafen over de sturings- en orde
ningspolitiek. Als idee is deze aanpak natuurlijk allerminst nieuw. Maar wel 
kan met Leijns& vastgesteld worden dat dergelijke voorstellen sinds de 
oorlog nooit zo'n prominente plaats in een verkiezingsprogramma hebben 
ingenomen als nu in Weerwerk. 'Voor het eerst is naast specifieke be
leidsonderdelen als inkomens-, werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid 
ook aandacht besteed aan mechanismen van integrale planning, dat is aan 
het onderbrengen van de afzonderlijke beleidslijnen in een omvattend cen
traal ontwikkelingsplan. In de eerste hoofdstukken van het programma zijn 
de instrumenten van zo 'n planning aangegeven: een centrale plannings-in
stantie, een wet op het sectorbeleid, sectorplannen en sectororganen. 
Waar Voorwaarts (verkiezingsprogramma '77) nog volstond met incidentele 
maatregelen, zoals een versterking van de regionale ontwikkelingsmaat
schappijen en dito Raden voor de Arbeidsmarkt, wordt nu een poging ge
daan de planning meer als een geheel aan te pakken. ' Een hele vooruit
gang, meent Leijnse. Wel heeft hij kritiek, maar daar komen we nog op te
rug. 

Een maximum aan inventiviteit 
De vraag die nu allereerst beantwoord moet worden luidt: waarom zo'n pro
minente plaats voor sturing en ordening? Voor het antwoord kunnen we te
recht in de Discussie-nota Economie van het partijbestuur, die in belangrij
ke mate ten grondslag heeft gelegen aan dit deel van Weerwerk. 3 In een 
inleiding wordt aan de hand van een summiere terugblik op de afgelopen 
dertig jaar geconstateerd 'dat vrije concurrentie onder kapitalistische ver
houdingen niet die zorgvuldige afweging van belangen brengt die socialis
ten altijd voor ogen heeft gestaan. Het stellen van randvoorwaarden vanuit 
de gemeenschap kan tijdelijk wel eens soelaas bieden, maar veel meer 
dan een - steeds kortstondiger - adempauze levert het toch niet op. Hoe 
hard de overheid ook wikt, het blijft toch het bedrijfsleven dat beschikt' (blz. 
6). Dat op zichzelf hoeft voor de overheid nog geen reden te zijn om plan
matig in te grijpen. Maar er komt nog wat bij . 'Het beeld op diverse markten 
wordt steeds sterker bepaald door enkele centraal plannende mammoet
concerns, die het overblijvende kleinbedrijf - dat wél nog altijd goed is 
voor de hoofdmoot van de werkgelegenheid - maar beperkte speelruimte 
overlaten. Het globaal bijsturende overheidsbeleid, met zoveel succes toe
gepast in de jaren vijftig en zestig, is daar niet langer tegen opgewassen. 
Het gebrek aan coördinatie van investerings- en produktiebeslissingen dat 
altijd al kenmerkend is geweest voor het kapitalisme, is immers zo langza
merhand minder conjunctureel dan structureel bepaald. De machtsongelijk-

ecor 
vraa! 

fe 



sociaal
economische 
vraagstukken 

socialisme en 
democratie 
nummer 2 

februari 1981 

77 

heid in de economie is te groot geworden, zowel binnen als tussen de di
verse sectoren van produktie en dienstverlening. In die situatie slaat onge
controleerde vrijheid van economisch handelen om in haar tegendeel; al
thans voor de massa van kleinere bedrijven en de werknemers ' (blz. 7) . 
Gepland wordt er immers al lang in de economie, zo wordt in de nota zelf 
nog eens vastgesteld , 'alleen zonder controle en coördinatie vanuit de ge
meenschap en - mede daardoor - op basis van veel te beperkte criteria 
en doelstellingen. Socialisatie betekent dus niet in de eerste plaats een ver
sterking van de centralisatie, maar een accentverlegging daarin. Een ac
centverlegging naar een soort centralisatie dat langs politieke weg een veel 
groter democratisch gehalte kan worden gegeven ' (blz. 36) . Als de term 
niet zo beladen was, zouden we hier kunnen spreken van 'democratisch
centralisme' . 
Het is duidelijk dat zo'n aanpak beter floreert onder socialistische dan on
der kapitalistische voorwaarden. Maar de revolutie die socialisten altijd 
voorzien hebben, ligt niet voor het grijpen en is al helemaal niet bij wet in 
te voeren. Dan maar wachten tot het ooit zover komt? Het antwoord luidt 
natuurlijk ontkennend. Maar de opgave waarvoor de PvdA komt te staan 
als ze toch kiest voor sturing en ordening wordt daarmee wel aanzienlijk 
verzwaard. Voorkomen moet worden dat slechts het kapitalisme gestuurd 
en geordend, en dus gestroomlijnd wordt, in plaats van het socialisme dich
terbij gebracht. Socialistische planning in kapitalistische omstandigheden 
vergt daarom een maximum aan inventiviteit. Huigft benadrukt in dit ver
band het belang van een voortdurende wisselwerking tussen overheid en 
betrokkenen. Planning ziet hij eerder als een vorm van conflictregulering 
dan als een gestroomlijnd harmoniemodel waarin oneffenheden worden 
weggemasseerd. Om dezelfde reden stelt Leijnse dat 'planning alleen kan 
slagen, wanneer de belangengroepen daarin een essentiële rol vervullen, 
wanneer het onderhandelingsproces centraal wordt gesteld'.5 Een benade
ring die zonder meer kan worden onderschreven, ook waar die bedoeld is 
als kritiek op de betreffende Weerwerk-paragraaf, welke immers op dit punt 
veel in het vage laat. Daar staat alleen wel tegenover dat het moeilijk en 
eigenlijk ook een beetje gevaarlijk is om in een programma dat richtlijnen 
moet geven voor overheidshandelen zo'n zwaar accent te leggen op het 
onderhandelingsproces en de essentiële rol van belangengroepen als kern 
van het sturings- en ordeningsbeleid. Een slecht willende overheid heeft 
dan al heel makkelijk een excuus achter de hand. Maar toegegeven, de 
huidige Weerwerk-tekst biedt wat dat laatste betreft nauwelijks minder mo
gelijkheden. 

Planning en belangengroepen 
Dat laatste brengt ons op nog een ander punt van kritiek op Weerwerk. 
Maar daarbij zijn we niet meer in het gezelschap van genoemde ijveraars 
voor een meer decentrale planning, integendeel. Zo is Huige van oordeel 
dat de PvdA-plannen met planning een te sterk op de staat gericht karakter 
hebben. Mijn bezwaar tegen Weerwerk is echter dat ze dat juist te weinig 
zijn . En voorzover Huige zich allereerst of uitsluitend richt tegen genoemde 
discussienota, denk ik dat daarin juist het goede evenwicht is gevonden. 
Om corporatistische tendensen te voorkomen, mag de overheid zich im
mers niet beperken tot een scheidsrechtersrol. En dus niet het plannings
proces zelf overlaten aan de belangengroepen. 'De hoofdrol is weggelegd 
voor de overheid', zo werd benadrukt in de nota, 'van rijk tot en met ge
meente. Goed overleg met alle betrokken maatschappelijke groeperingen' 
is daarbij uiteraard geboden, maar zonder effectieve coördinatie van de 
kant van de overheid mogen daar geen bindende uitkomsten van verwacht 
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worden. En dat laatste is pure noodzaak wil een dergelijke planningopzet 
niet vastlopen in het zelfde moeras dat momenteel onze 'overleg-economie' 
kenmerkt. Daarvoor is het bovendien nodig dat alle betrokken groeperingen 
een aantal vrijheidsgraden over houden, ook binnen de uiteindelijke besluit
vorming. In de discussienota werd daarom gesteld dat 'iedere groepering 
slechts verplichtingen aangaat voor dat deel van het gezamenlijke besluit 
waarvoor zij verantwoordelijkheid kan dragen. ' Ook dat vereist een centrale 
rol van de overheid en in laatste instantie van het parlement, die immers de 
totale politieke eindverantwoordelijkheid moet nemen. Als planning met dit 
minimum aan 'staatsgerichtheid' al vastloopt in een bureaucratische ambte
lijke molen, kunnen we er maar beter helemaal van afzien. Laten de vak
bonden dan zelf maar proberen, o.a. door mobilisatie van hun achterban, 
de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten uit te breiden met inves
terings- en werkgelegenheidsafspraken. 
In Weerwerk is dit laatste één van de kernpunten. Voorgesteld wordt (arti
kel I 7 g in de eerste versie) de Wet op de cao's zodanig te wijzigen dat 
'bindende overeenkomsten, betrekking hebbend op aantal, kwaliteit en ver
deling van arbeidsplaatsen, gerelateerd aan investeringen en winstbeste
ding' mogelijk worden. Dat is natuurlijk prachtig , maar komen ze ook tot 
stand? Zijn de door de vakbeweging nagestreefde arbeidsplaatsenovereen
komsten (apo's) niet ook stuk gelopen op een gebrek aan planmatige coör
dinatie van de kant van de overheid , waardoor voor de werkgevers een ka
der ontbrak waarbinnen werkgelegenheidsgaranties mogelijk zouden zijn? 
Ook hier is dus een voortrekkersrol weggelegd voor de overheid. Maar bin
nen de sectororganen, waar dit soort afspraken toch hun beslag zullen 
moeten krijgen, is de plaats van die overheid zeer onduidelijk. Voorlopig 
zijn alleen werkgevers- en werknemersorganisaties verplicht tot deelname 
aan deze organen - in de nieuwe versie van Weerwerk terecht gekoppeld 
aan 'een recht op informatie voor de achterban' - en is de rol van de over
heid beperkt tot het aangeven van randvoorwaarden aan de hand van het 
Centraal Ontwikkelingsplan. Veel zal afhangen van de wijze waarop in de 
voorgestelde wet op het sectorbeleid 'de inrichting en werkwijze van sector
organen, alsmede hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden ' (artikel I 6 
a 1) geregeld worden. Laten we het er maar op houden dat in die wet alles 
op z'n pootjes terecht komt, en dat ook binnen de huidige Weerwerk-opzet 
de overheid op alle planning-niveaus een belangrijke plaats is toebedeeld. 
Zoals we in het begin al vaststelden: een verkiezingsprogramma kan niet 
alles in details regelen. AI blijft overeind dat het hier om meer dan alleen 
een detail gaat. 

WRR-rapport 
In de discussie over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) over Plaats en toekomst van de Nederlandse in
dustrie - waarin ook een strakkere sturing en ordening van de kant van de 
overheid wordt voorgesteld - is meermalen de vraag naar voren gekomen 
waarom de overheid beter de weg uit de economische recessie zou kun
nen aangeven dan het bedrijfsleven zelf. Ook voor het kabinet- Van Agt was 
dit een centraal criterium bij de beoordeling van het door de WRR voolge
stelde sectorstructuurbeleid, dat - zonder in een blauwdrukbenadering te 
vervallen - enigszins planmatig van opzet is. In het regeringsstandpunt 
werd beaamd 'dat diverse vormen van gericht beleid van essentiële beteke
nis zijn. ( .. . ) Uit het rapport van de WRR komt echter in institutioneel op
zicht een benaderingswijze naar voren, die meer centralistisch van aard is 
dan die van het kabinet. Waar de WRR van mening is, dat de overheid se
lectief te werk moet gaan bij het stimuleren van sectoren, is Het kabinet van 
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oordeel dat het beleid gericht op versterking en vernieuwing in principe op 
alle sectoren van toepassing moet kunnen zijn. Daarbij dient de overheid 
zoveel mogelijk de signalen die het bedrijfsleven zèlf uitzendt op te vangen 
en daarvoor mogelijkheden te scheppen'.6 Immers, zo wordt verderop ge
steld, 'het is niet zo dat bij de overheid of een andere instantie ( .. .) méér 
operationele kennis aanwezig zou zijn omtrent veelbelovende projecten dan 
bij de betrokken ondernemingen zelf. Het zelfde geldt omtrent de kennis 
van commerciële afzetmogelijkheden die bij uitstek bij de betrokken onder
nemingen zelf aanwezig is ( .. .) ' Daarom is het naar de mening van het ka
binet 'van wezenlijke betekenis aan te sluiten bij de inzichten en opvattin
gen van bedrijven zelf en op dit niveau te streven naar een zekere consen
sus over de meest gewenste aanpak? Een stellingname die begrijpelijk is 
voor een regering die met de Bestek '8t-nota al eerder te kennen had ge
geven veel vertrouwen te hebben in de vrije werking van de markt. Maar uit 
de hiervoor aangehaalde passages uit de discussienota van het partijbe
stuur bleek al dat er heel wat tegenover te stellen is. 
De hoofdauteur van het rapport , Van der Zwan, had zich tegen deze kritiek 
al eerder verweerd .8 Volgens hem is dit niet de goede vraagstelling. 'Het 
grootste knelpunt ligt erin hoe wij op onze toekomstige mogelijkheden zuI
len inspelen. Dat het uiteindelijk de taak is van de onderneming om dat op 
micro-niveau tot stand te brengen is in het WRR-rapport benadrukt, maar 
het is ook duidelijk dat de slagkracht die individuele ondernemingen kunnen 
ontwikkelen om dit tot stand te brengen, beperkt is. Als de omstandigheden 
daartoe nopen, dan kan het op de weg van de overheid liggen niet om diri
gistisch, maar om constituerend op te treden ( .. .)'.9 In de visie van de WRR 
gaat het daarbij om : 
• het zichtbaar maken van de contouren van de toekomstige economische 
structuur, waarop particulieren en overheid doeltreffend kunnen reageren ; 
• het vergroten van de planmatigheid van het overheidsbeleid door een 
betere coördinatie en afstemming te bewerkstelligen van innovatie- en we
tenschapsbeleid , economisch beleid , arbeidsmarktbeleid en facett~nbeleid . 
In de uitwerking van deze opzet toont de WRR zich zeer beducht voor een 
mogelijke discriminerende werking die ervan .kan uitgaan op het bedrijfsle
ven. Mede om verstarring en bureaucratisering te vermijden, wordt daarom 
gekozen voor uitsluitend marktconforme stimulering en interventie.lO Dat be
tekent dat de voorgestelde planning zich moet beperken tot selectieve 
overheidsstimulering (het stichten van sleutelbedrijven), selectieve over
heidsinterventie (herstructureren van bedrijfstakken) en - op incidentele 
basis - selectieve nationalisatie. Een 'planmatige sturing van de economie 
op integrale basis (indicatieve planning)' komt dan niet in aanmerking, 
evenmin als een 'overdekkende bedrijfstakkenorganisatie op corporatieve 
basis '. Beide laatste typen zijn immers niet meer marktconform maar markt
regulerend. Wat dat betreft gaan de voorstellen van Weerwerk verder dan 
die van de WRR, en zal een onder kapitalistische omstandigheden werkba
re planningsopzet ook altijd verder moeten gaan. 
Het accent zal moeten liggen op wat Vermaat aanduidt als 'contractuele 
planning, waarbij de partijen zich onder sancties (! , aw) en overige condi
ties verbinden tot een gemeenschappelijk plan '.n Die sancties en overige 
condities zullen in belangrijke mate worden aangedragen door de overheid, 
die daarmee in dit type planning een spilfunctie vervult. Bureaucratisering, 
de grootste vijand van effectieve planning, ligt hier voortdurend op de loer. 
In dat licht lijken mij de eerder genoemde bijdragen aan de discussie van 
Huige en Leijnse van wezenlijk belang. Dat de nieuwe sectororganen direct 
voortbouwen op de bestaande overlegsituaties in de bedrijfstak, zoals voor
gesteld door laatstgenoemde, is wel het minste dat kan en moet worden 



sociaal
economische 
vraagstukken 

socialisme en 
democratie 
nummer 2 

februari 1981 

80 

nagestreefd. Gebruikmaking van de machtsvorming in bedrijven en bedrijfs
takken kan slechts de kans op succes verhogen, al was het alleen maar 
omdat - zoals Leijnse terecht stelt - de effectiviteit van het planningsge
beuren staat of valt met de legitimiteit ervan.12 De Industriebond FNV heeft 
op dit punt reeds haar nek uitgestoken. Hefwachten is nu op een progres
sieve regering die deze 'socialistische uitdaging' aandurft. Hoeveel of hoe 
weinig tekortkomingen Weerwerk wat dit betreft ook vertoont, hierbij geldt 
toch allereerst dat de praktijk de beste leermeester is. 

Collectieve sector 
De planningsopzet van Weerwerk is ook in nog een heel ander opzicht te 
weinig op de staat gericht, namelijk waar het gaat om de regulering van de 
eigen 'markt', de collectieve sector. Daarover wordt niet veel meer gezegd 
dan dat 'planmatig handelen in de . overheidssector wordt bevorderd' en dat 
'niet meer van belang zijnde taken worden afgestoten' (I 5 dl . Het zou inte
ressant zijn te weten hoe dat gebeurt. Zo breed als socialisten zich altijd 
hebben gemaakt voor uitbreiding van de collectieve sector, zo weinig moei
te hebben ze zich getroost om ook die sector te beheersen. Het is zonder 
meer een hele vooruitgang dat de intentie daartoe nu is uitgesproken, maar 
het is de vraag of iemand in de PvdA zich daar echt iets bij voorstelt. Teke
nend is de verzuchting van de Financiële Commissie Verkiezingsprogram
ma dat in het partijbestuur 'alle creativiteit verdorde als het erop aankwam 
inventieve bezuinigingsideetjes te ontwikkelen'Y Regulering van het staats
apparaat is zonder meer de grote blinde vlek in de gedachtenvorming bin
nen de socialistische beweging, hetgeen de geloofwaardigheid van voor
stellen tot sturing van de particuliere sector er natuurlijk niet groter op 
maakt. 
Hoe urgent een verandering in deze opstelling is, blijkt als we kijken naar 
de ontwikkeling in de samenstelling van collectieve uitgaven over de afge
lopen tien jaar. Dan zien we een zeer forse stijging van de overdrachtsuit
gaven (vooral sociale uitkeringen) van ruim twintig procent van het natio
naal inkomen in 1970 tot bijna 35 procent in 1980. Ook de netto materiële 
consumptie van de overheid vertoonde enige stijging, zij het een veel gerin
gere: van 5,1 tot 5,7 procent over de zelfde periode. Maar dat ging alle
maal ten koste van (onder meer) de overheidsinvesteringen, die zakten van 
4,4 procent in 1970 tot onder de drie procent in 1980. En dat in een perio
de van snel oplopende werkloosheid en stagnerende groei - vandaar die 
sterke stijging van de overdrachtsuitgaven - waarin investeren bij de over
heid toch niet de laagste prioriteit kan hebben gehad. Ook de globale be
zuinigingsoperaties van de kabinetten-Den Uyl en Van Agt zijn leerzaam in 
dit verband. 'Ombuigingsoperaties die ten doel hadden de groei van de col
lectieve uitgaven meer in overeenstemming te brengen met de lagere eco
nomische groei', wordt daarover opgemerkt in de laatste miljoenennota 
(blz. 49), 'hebben weliswaar een matigende invloed gehad doch hebben 
deze snelle stijging (van het aandeel van de collectieve uitgaven in het na
tionaal inkomen, aw) niet kunnen voorkomen. Hierbij is van belang dat te
genover deze ombuigingsoperaties andere uitga ven verhogingen stonden 
(conjunctuurstimulerende maatregelen, aanvullend beleid, extra werkloos
heidsuitkeringen)'. Kortom, uitgavenverhogingen die voor een deel noodza
kelijk werden door die (globale) ombuigingsoperaties. Het netto-effect was 
dat de investeringen ook van de kant van de overheid terugliepen, en dus 
de economische groei verder belemmerd in plaats van gestimuleerd werd. 
Een keihard bezuinigingsbeleid à la Thatcher, zoals dat momenteel in En
geland ten uitvoer wordt gebracht, kan hier uitkomst bieden, maar dat is 
natuurlijk niet wat socialisten onder regulering van de staatsmacht dienen 
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te verstaan. Bovendien is het - op z'n zachtst gezegd - een onbewezen 
stell ing dat het laten uitzieken van de patiënt altijd automatisch genezing 
brengt, zeker ats er tekenen van een stervensproces zijn. Beter is het de 
kennelijk bestaande tweezijdige relatie tussen particuliere en collectieve 
sector te erkennen, en daar de consequenties uit te trekken. Dat betekent 
dat het wegvallen van economische activiteit in de marktsector niet langer 
maatgevend mag zijn voor de omvang van de overheidsbegroting, zo min 
als de collectieve sector op alle fronten - wat socialisten betreft doorgaans 
exclusief defensie - voor heilig verklaard mag worden. Prioriteiten moeten 
niet in beide of in één van beide sectoren afzonderlijk worden gelegd, maar 
in de economie als geheel. Ook hier kan met instemming de Industriebond 
FNV worden geciteerd. 'Wij vinden,' aldus die bond in haar nota Verdw Kij
ken, 'dat voor de collectieve en voor de zgn. particuliere sector dezelfde 
normen gelden; de produktie moet zich beperken tot maatschappelijk nuttig 
te achten goederen en diensten en die produktie moet zo doelmatig moge
lijk, d. w.z. zonder verspillingen, plaats vinden '. 14 

Wat dat betreft staat Weerwerk bol van de goede voornemens. Juist in de
ze richting bestaan er vele investeringsplannen c.q. worden die gestimu
leerd, waardoor ruim 300 000 mensen aan werk geholpen kunnen worden. 
Als strategie voor verandering kan Weerwerk echter pas geslaagd blijken, 
als voldoende voortgang wordt bereikt in het democratisch sturen en orde
nen van de hele economie. 

Arnout Weeda is coördinator werkgelegenheidszaken op het ministerie van 
CRM. 
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puinruimen alleen, Amsterdam, 1980, blz. 247. 
5. Op. cit. blz. 465. 
6. Nederlandse Staatscourant, nr. 238, 8 december 1980, blz. 4. 
7. Op. cit. blz. 5. 
8. Zie o.m. Economisch Statistische Berichten, 10 september 1980, blz. 993 e.v. 
9. Op. eit. blz. 998. 
10. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, Den Haag 1980, blz. 174. 
11 . Prof. dr. A. J. Vermaat, 'Frictie of koppeling, besluitvormingsproblemen in een 
gemengde economie' , in: Economisch Statistische Berichten, 15 oktober 1980, blz. 
1159. 
12. Op. eit. blz. 467. 
13. Eppo Bolhuis e.a., 'Weerwerk is betaalbaar', in : SenD, nr. 9, september 1980, 
blz. 426. 
14. Nota Verder Kijken, Industriebond FNV, Amsterdam 1980, blz. 15. 



document 

socialisme en 
democratie 
nummer 2 

februari 1981 

82 

Om de veiligheid van de vrede 

Dit document is uitgebracht door een werkgroep die zich tooit met de naam 
De Rode Draad, een gezelschap dat zich ten doel stelt de discussie binnen 
de PvdA te bevorderen (zie ook SenD 10/'80, blz. 480/ 1). De leden van de 
werkgroep die voor 'Om de veiligheid van de vrede ' tekenen zijn: 
L. J. Emmerij , J. van Ettinger, A. de Jong, J. M. M. Ritzen, F. M. Roschar 
en K. E. Vosskühler. 
Na de artikelen van Max van der Stoel (SenD 11/'80) en Ben Dankbaar 
(SenD 1/'81) , nu een derde bijdrage die tot vooruitkijken aanzet. Het onder
werp is er ook naar. 

Ruim een jaar geleden zei de voormalige PvdA-minister van defensie Ste
merdink, dat de militaire strategie van de NAVO ernstig aan herziening toe 
was. Hij uitte niet de wens de NAVO te verlaten , maar hij vroeg wel een 
grondige overdenking van de filosofie waar onze veiligheid op berust. Zo'n 
overpeinzing zou onlogische elementen in de nucleaire strategie moeten 
opsporen, en eventueel mogelijkheden voor alternatieven aandragen. 
Een kritische beschouwing van de NAVO wordt vaak gezien als een fronta
le aanval op die organisatie, en als aanzet om de Atlantische alliantie vaar
wel te zeggen. Het nu volgende is zo'n kritische overweging van de voor
en nadelen van het bondgenootschap. Onder de alternatieven komt het uit
treden uit de NAVO voor, maar het is niet de vooropgestelde wens van de 
werkgroep op dat laatste aan te sturen. Het ligt juist in de bedoeling de be
schermende functies van de NAVO voor de komende tijd te bewaren. 
Er dient te worden opgemerkt, dat in het navolgende voornamelijk militair
strategische overwegingen aan bod zullen komen, omdat binnen de NAVO 
het behoud van de vrede voornamelijk berust op afschrikking met militaire 
middelen. De werkgroep is van mening dat de NAVO een evenwichtssitua
tie met het Warschaupact kan vinden die de kans op oorlog in West-Euro
pa verkleint en het uitzicht op wapenbeheersing vergroot. 

Vrede of veiligheid 
Vrede en veiligheid zijn twee verschillende begrippen die elkaar maar ge
deeltelijk overlappen. De mate van overlap hangt samen met wat men on
der 'vrede' en 'veiligheid' wenst te verstaan. Laten we hier onder 'vrede' 
niet meer, maar ook niet minder, verstaan dan de afwezigheid van gewa
pende conflicten tussen landen. Dat is een vage, maar voor ons doel 
bevredigende omschrijving. Het is een beperkte definiëring. Alles wat met 
de afwezigheid van dwang en onrecht te maken heeft, ook wel positieve 
vrede genoemd, valt er buiten; het gaat eigenlijk alleen om de afwezigheid 
van oorlog tussen staten. De verhouding tussen Oost en West is er een 
van vrede ; in deze beperkte zin dan. De gevolgen van dit soort vrede voor 
het menselijk welbevinden aan beide zijden van de demarcatielijn blijven 
hier bewust buiten het gezichtsveld. 
'Veiligheid', ook al weer grof gedefinieerd, wordt hier opgevat als een toe
stand waarin essentiële belangen van een staat als redelijk onaantastbaar 
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worden beschouwd. Wat essentieel, redelijk of onaantastbaar is, en wie 
welke toestand beschouwt, is onomschreven, maar dat is hier niet zo be
langrijk. Veiligheid kan vrede omvatten, hoewel een natie tot de conclusie 
kan komen dat de veiligheid ermee gebaat zou zijn als de vrede zou wor
den verstoord, dus een oorlog begonnen. 
Een eerste premisse is hier, dat vrede tussen Oost en West een essentieel 
veiligheidsbelang is van zowel de NAVO als het Warschaupact. Geen van 
beide wenst oorlog met de ander. Een tweede premisse is, dat er aan bei
de zijden veiligheidsbelangen zijn die eventueel in strijd kunnen komen met 
het vredesbelang. De derde en laatste premisse is dat er geen belang, of 
combinatie van belangen is, zodanig dat het overleven van de eigen maat
schappij - het civiele en industriële voortbestaan - een lagere dan de 
hoogste prioriteit krijgt toebedeeld. 
Over de uitwerking van een moderne, nucleaire of conventionele oorlog 
voor het gebied waar die oorlog wordt uitgevochten, doen zeer uiteenlopen
de schattingen de ronde. Hier wordt ervan uitgegaan dat een nucleaire of 
conventionele oorlog die met alle kracht tussen technisch en militair hoog 
ontwikkelde partijen plaatsvindt, desastreus is voor de burgerbevolking en 
het maatschappelijk herstellingsvermogen (de industriële basis). Oorlogs
voorkoming heeft dan de allerhoogste prioriteit voor die maatschappijen die 
in een oorlog grote kans op vernietiging lopen. De twee supermachten, en 
hun bondgenoten, kunnen het niet toestaan dat op hun grondgebied een 
zodanige oorlog wordt gevoerd, dat het civiele en industriële herstel onmo
gelijk of vrijwel onmogelijk is. Alle andere belangen, hoe gewichtig ook, zijn 
daaraan ondergeschikt. 
De werkgroep is er zich terdege van bewust dat er ook nog andere veilig
heidsbelangen zijn, zoals bijvoorbeeld een goede sturing van de verhou
ding tussen Noord en Zuid, de voorziening van het Westen met essentiële 
grondstoffen en energie, en de voorkoming van de verspreiding van kern
wapens over steeds meer landen. Deze elementen in onze veiligheidssitua
tie komen hier echter niet of zeer terloops aan de orde, zonder ·dat daar
mee gesuggereerd wil zijn dat deze aspecten van ondergeschikt belang 
zijn . 'Vrede' binnen en tussen de blokken zou de hoogste prioriteit moeten 
hebben om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. Zodra daar twijfel 
over bestaat, is het noodzakelijk het veiligheidsdenken op zijn mérites te 
beschouwen. Wij doen dat hier voor de NAVO-denkbeelden over hoe het 
uitbreken van een oorlog tussen Oost en West kan worden voorkomen. 

Vrede van de verschrikking 
De NAVO is tot aan de lancering van de Russische Spoetnik in 1957 in 
staat geweest de veiligheid van het bondgenootschap te laten berusten op 
de dreigende nucleaire vergelding. Tot dat jaar was het Amerikaanse vas
teland vrijwel onkwetsbaar voor Sowjet-aanvallen op burgerdoelen. Daar
door kon Washington de defensie-politiek ten opzichte van Moskou base
ren op het tamelijk geloofwaardig dreigement dat elke aanval op de Ver
enigde Staten of hun bondgenoten desnoods met massale vernietiging van 
Russische burgers zou worden beantwoord. Het is voorstelbaar dat de 
Sowjet-Unie - als het al een aanval op West-Europa in de zin had - door 
deze in het vooruitzicht gestelde vergelding van haar eventuele militaire 
plannen op NAVO-grondgebied heeft afgezien. 
Toen al vertoonde deze filosofie een aantal zwakke plekken, zoals de on
mogelijkheid om op kleine aanvallen beperkt te kunnen antwoorden. Tech
nisch zou dat best mogelijk zijn geweest, maar het dreigement van vergel
ding vraagt nu eenmaal om rigoreuze voorbereiding op het voorgespiegel-
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de antwoord en een vrijwel automatische uitvoering daarvan; wat de kosten 
ook moge zijn. 
De ratio achter de vergeldingsfilosofie verdween toen de Amerikaanse bur
gerbevolking na 1957 steeds kwetsbaarder werd voor een nucleaire aanval. 
Daarom wilde de Amerikaanse regering in het begin van de jaren zestig de 
doctrine van de massale vergelding vervangen door een filosofie waarin 
ook de bedreiging van nauwkeuriger omschreven doelen was opgenomen. 
Niet alleen burgers, maar ook industrieën en militaire objecten konden als 
doelwit voor een nucleaire aanval worden gekozen. 'Strategische flexibili
teit' werd het sleutelbegrip. De dreiging met vergelding bleef op de achter
grond aanwezig, maar slechts als een laatste dreigend middel wanneer de 
oorlog op het punt stond uit te breken. Het dreigement van vernietiging 
moest de tegenpartij ervan weerhouden zelfs op het allerlaagste niveau 
van militaire conflicten ook maar het kleinste avontuur te proberen. Men ba
seerde zijn hoop op de angst bij beide partijen voor de samengebalde ver
nietigingskracht in de twee nucleaire arsenalen. Die angst voor dood, en 
maatschappelijke vernietiging, zou beide partijen weerhouden van stappen 
die tot vrijlating van die destructieve kracht zouden leiden. 
De NAVO-strategie sloot pas in 1967 bij dit denkbeeld aan. Tot die tijd be
rustte die strategie officieel nog op de veronderstelling dat een Russische 
aanval op West-Europa kon worden afgeschrikt door het dreigement van 
een massale vergeldingsaanval op burgers. Ook na de aanvaarding van de 
zogenaamde doctrine van het aanpasbare antwoord blijft het dreigement 
van vergelding bestaan. De bewapening van West-Europa is dusdanig in
gericht dat op een Russische aanval op militaire wijze, dus zonder een 
aanval op steden, kan worden geantwoord. Conventionele en tactische nu
cleaire wapens staan daarvoor ter beschikking. De dreiging van de mogelij
ke escalatie van een oorlog tot het niveau dat ook de burgers van de su
permogendheden getroffen gaan worden, is dan een rem - aan beide zij
den - om ook maar aan een klein militair avontuur in West-Europa te den
ken. 
Ook dit denkpatroon berust nog steeds op de Amerikaanse bereidheid de 
eigen burgers ten behoeve van de Westeuropeanen desnoods grote risi
co's te laten lopen. De kracht van deze filosofie was destijds dat de Sowjet
Unie altijd met de vergelding rekening moest houden, hoe klein de kans 
daarop ook was. Bovendien was er in de jaren zestig vrijwel geen reële 
mogelijkheid om een oorlog die nucleair was geworden tot een kleinschalig 
treffen beperkt te houden. De wapens waren zo grof en verwoestend dat in 
een puur militair conflict de burgers toch z6 zouden worden getroffen dat 
vergeldingsacties te verwachten waren. Beide partijen zaten op hetzelfde 
kruitvat. Onder die voorwaarde - zolang beide partijen tot vrijwel niets an
ders in staat waren dan nucleaire vergelding of tot acties die daartoe wel 
moesten leiden - heerste er een soort evenwichtssituatie. Dat veranderde 
toen door de technologische vooruitgang aan beide kanten het nauwkeurig 
voeren van een nucleaire oorlog onder het niveau van totale wederzijdse 
vernietiging in de loop van de jaren zeventig steeds meer mogelijk werd. 
In de regeringsperiode van president-Nixon werd het vergeldingsdenken 
dan ook danig bijgesteld. Onder beklemtoning dat er niets was gewijzigd in 
de Amerikaanse strategische opvattingen, en in de daarmee verbonden 
veiligheidssituatie van West-Europa, lanceerde de toenmalige minister van 
defensie Schlesinger in 1974 officieel het idee dat de veiligheid van de Ver
enigde Staten en haar bondgenoten niet alleen op vergelding kon worden 
gebouwd, maar ook moest berusten op het afschrikwekkende vermogen 
daadwerkelijk met nucleaire wapens te vechten. 
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Vrede van de victorie 
Schlesinger introduceerde op het eerste gezicht niet zo erg veel nieuws, 
omdat al sinds het begin van de jaren zestig een groot deel van de Ameri
kaanse nucleaire wapens op de Sowjet-militaire doelen staat gericht, en 
niet op de burgers. De essentiële verandering was echter dat de optie 
werd geschapen van een nucleaire oorlog die als elke 'normale' oorlog kan 
worden uitgevochten, doordat de bevolking wat meer buiten schot kan blij
ven. Het idee vatte post dat de nucleaire wapens van de opponent met be
hulp van de eigen, zeer preciese nucleaire wapens vernietigd kunnen wor
den. Volledige ontwapening door een verrassingsaanval was toentertijd, en 
is ook nu, niet mogelijk. Wèl groeit steeds meer het technisch vermogen 
om op beperkte schaal een oorlog aan te gaan zonder dat die oorlog mas
saal behoeft te worden. De kans op zo'n 'beperkte' nucleaire oorlog zou 
dan afschrikwekkend kunnen worden. 
Voor de Westeuropese veiligheid is het niet echt nieuw dat er wordt ge
dacht aan het afschrikken van het Warschaupact door te dreigen met het, 
zo nodig, daadwerkelijk voeren van een nucleaire oorlog. De doctrine van 
het aanpasbare antwoord introduceerde al dertien jaar geleden de notie dat 
kernwapens bruikbaar zijn voor de verdediging van West-Europa. Door het 
etaleren van een effectieve nucleaire en conventionele verdedigingsmacht 
voor het Westeuropese territoir zou, in die opvatting, een Russische aanval 
worden afgeschrikt. Voor het geval dat die afschrikking onvoldoende mocht 
zijn, dreigde er nog de vergelding op Russische steden. Hoe onlogisch en 
inconsistent deze doctrine op zich ook is, het dreigement met vergelding 
achtte men toereikend om de Sowjet-Unie in toom te houden. De West
europeanen legden bij voorkeur de klemtoon op het element van afschrik
king-door-vergelding en de Amerikanen lieten in het midden wat nu precies 
de koppeling was tussen tactische kernwapens en hun vergeldingswapens. 
Dit verschil tussen Amerikanen en Europeanen verklaart wellicht ten dele 
waarom er nooit een duidelijke NAVO-doctrine is ontwikkeld voor de inzet 
van tactische kernwapens. Een besluitvormingsprocedure die tot vaststel
ling van een dergelijke doctrine had moeten leiden, zou de tegenstellingen 
tussen de bondgenoten immers aan het licht hebben gebracht. Toch zullen 
die tegenstellingen niet verdoezeld kunnen blijven, vooral niet nu er tussen 
de bondgenoten verschillen in veiligheidsbelang zijn ontstaan. Het primaire 
veiligheidsbelang van beide partijen - het maatschappelijk en civiele voort
bestaan - kan namelijk niet langer op één en dezelfde manier worden ge
diend. 
Er wordt de laatste tijd een steeds groter gewicht gehecht aan het oorlogs
vermogen van de nucleaire systemen. Het afschrikking-door-vergeldings
denken is naar de achtergrond gedrongen. Voor de Westeuropese veilig
heid is dat zelfs geheel verdwenen. De doctrinaire opvattingen van Schle
singer wezen reeds in die richting, maar in West-Europa liet men zich be
haaglijk overtuigen dat er nooit een nucleaire oorlog gevoerd zou worden, 
omdat de Sowjet-Unie in laatste instantie toch zou terugschrikken voor de 
dreigende vergeldingsacties op haar eigen burgers. Alleen de Fransen hiel
den hun eigen opvatting dat de Amerikaanse afschrikking voor alle zeker
heid beter te vervangen ware door een eigen Franse; een operatie waar
mee Frankrijk al sinds het begin van de jaren zestig bezig is. Ook de Brit
ten hebben hun eigen kernmacht. De Westduitsers mogen bij verdrag niets 
anders dan afhankelijk zijn van de Amerikaanse bescherming. En Neder
land doet of er niets aan de hand is. 

De laatste formulering van de Amerikaanse strategische doctrine, nu 'coun
tervailing strategy' geheten, is nagenoeg gelijk aan alle voorgaande doctri-
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nes. Er is niets om ongerust over te worden. Er is alleen sprake van enige 
kleine aanpassingen aan de veranderde omstandigheden. Voor de rest is 
de nieuwe formulering - zoals die is opgenomen in de 'Presidential Directi
ve' PD-59 - vooral te zien als voortzetting van wat al onder McNamara 
(1962) en Schlesinger (1974) van kracht was. Oude wijn in nieuwe zakken, 
aldus Harold Brown in zijn uiteenzetting over PD-59. Dit presidentiële 
schrijven bevat inderdaad het voorlopig einde van een ontwikkeling die 
meer dan twintig jaar geleden is begonnen toen de Amerikaanse burgerbe
volking en de industriële basis niet langer veilig waren voor nucleaire aan
vallen, waardoor de Amerikaanse defensiepolitiek steeds meer in conflict 
kwam met de premisse dat overleving de allerhoogste prioriteit heeft. Ten 
eerste blijken in PD-59 Amerikaanse vergeldingsacties op de Russische 
maatschappij alleen nog voorstelbaar als dreigement om een aanval op de 
Amerikaanse steden af te schrikken. Alle andere aanvallen op Amerikaanse 
en bondgenootschappelijke doelen zullen niet worden beantwoord met ver
nietiging van civiele of industriële doelen, maar met een aanval op militaire 
en politieke (beheersingsstructuur) doelen. Ten tweede blijft de NAVO-tria
de van conventioneel/tactisch-nucleair en strategisch-nucleair wapentuig 
bestaan, alleen zullen er door de Verenigde Staten voor de bondgenoten 
nooit 'second strike' operaties op burgerdoelen worden uitgevoerd. Ten 
derde demonstreert de Amerikaanse regering haar bereidheid om een aan
val op West-Europa af te schrikken door middel van een conventionele en 
nucleaire strijdmacht die het de Sowjet-Unie onmogelijk moet maken ooit 
een oorlog in West-Europa te kunnen winnen; hoe ze haar winst ook zou 
definiëren. Ten vierde willen de Verenigde Staten de richtnauwkeurigheid 
van hun nucleaire wapens opvoeren en de explosieve kracht en straling 
modificeren, zodat civiele doelen buiten schot kunnen blijven. Als de af
schrikking toch mocht falen, dan zal de strijd hopelijk beperkt blijven tot het 
gebied waar de afschrikking blijkbaar onvoldoende was geweest. Door een 
dergelijke opstelling maken de Verenigde Staten het duidelijk, dat aan de 
geuite dreigementen om desnoods een 'beperkte' nucleaire oorlog te voe
ren, geloof moet worden gehecht. Zolang er in de Sowjet-Unie rationeel 
wordt gecalculeerd, zal zij zich wel tweemaal bedenken alvorens de strijd 
hier aan te gaan; als ze dat al zou willen. 

Victorie? 
Het grote verschil tussen het oudere vergeldingsdenken en het hier ge
schetste nieuwere afschrikkingsdenken is dat het eerste uitgaat van het ir
rationele in de mens, en het tweede van het rationele. Het dreigement van 
vergelding appelleert aan de doodsangst van de mens, aan de vrees voor 
de doodstraf op de meest gruwelijke en massale wijze voltrokken. De apo
calyps van de verzengende wederzijdse nucleaire moord houdt de hoofden 
koel. Het dreigen met vergelding is een dressuur voor redeloze politici en 
militairen die een nucleaire oorlog willen aangaan of daar bewust of onbe
wust op aansturen. De ratio speelt hier een ondergeschikte rol, hoewel er 
uiteraard ook enige rationele argumenten zijn om liever niet met een oorlog 
te beginnen. 
Het zich nu ontwikkelende afschrikkingsdenken, dat niet op vergelding 
maar op defensie berust, gaat er vanuit dat rationele afweging van kosten 
en baten de Sowjet-Unie moet brengen tot een negatief oordeel over de 
wenselijkheid van een nucleaire oorlog. Hier is het oude adagium terugge
keerd dat degene die de vrede wenst zich op de oorlog moet voorbereiden. 
Door de eeuwen heen heeft men zich zo de tegenstander van het lijf trach
ten te houden. Vesting muren, waterlinies en kokend pek g~tuigen ervan. 
Soms werd er zelfs een wapen uitgevonden dat een einde aan alle oorlo-
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gen zou maken, doordat de aanvaller op onoverzienbare schade moest re
kenen. Zo was er de 'flint-loek', de voorlader, de achterlader, de brisantgra
naat, de tank, de bommenwerper, het machinegeweer, het snelvuurkanon, 
en nu dan het atoomwapen. Toch brak er wel eens een oorlog uit die niet 
geheel rationeel verantwoord was. De Duitse generale staf wist in septem
ber 1939, dat de oorlog was verloren, toen het Verenigde Koninkrijk na de 
Duitse inval in Polen zich in de strijd mengde. Berlijn had met die oorlogs
verklaring geen rekening gehouden, hoe scherp er ook was gecalculeerd. 
En hoe goed hebben de Amerikanen gerekend toen ze willens en wetens 
besloten in Z.O.-Azië een oorlog aan te gaan? Was de nederlaag ingecal
culeerd? En als de Tsjechen in 1968 nu eens wél hadden teruggevochten? 
Daar komt nóg bij dat sinds de uitvinding van pijl en boog het percentage 
gesneuvelden per dag intensief gevecht vrijwel constant is gebleven (15-25 
procent), doordat verspreidings- en bevelstechnieken de verhoogde vuur
kracht steeds wisten te neutraliseren. Datzelfde geldt voor nucleaire wa
pens. De dreigende invoering van de neutronenbom had in het Warschau
pact al tot gevolg dat in oefeningen tankeenheden meer verspreid gingen 
opereren om in oorlogssituaties het dodelijk effect van dit wapen door reor
ganisatie van de aanval af te zwakken. Een nucleaire oorlog is daarom bin
nenkort wellicht ~ven 'goed' te voeren als welke conventionele oorlog dan ook. 
Ook groeit de mogelijkheid van de irrationele oorlog, die nu niet langer door 
het appelleren aan de doodsvrees wordt onderdrukt. De NAVO kan mis
schien de verdediging zo organiseren dat een Sowjet-aanval verre van lo
nend zal zijn, maar het sluit nog niet uit dat door wederzijdse beoordelings
fouten, een Oost-West-confrontatie aangaande Europese crisishaarden 
(West-Berlijn, Joegoslavië en, minder waarschijnlijk, Polen) onbeheersbaar 
blijkt, of dat spanningen en oorlogen elders in de wereld, bijvoorbeeld in 
het Midden-Oosten, naar hier overslaan als de supermogendheden elkaar 
daar op militair terrein tegenkomen. 
Naar verwacht zal het gevaar van een Oost-West-confrontatie vooral gedu
rende de komende vijf à tien jaar groot zijn. In deze periode zal.de militaire 
kracht van de Sowjet-Unie die van het Westen voorbij streven (niet in de 
laatste plaats ter zee), terwijl de leiders in het Kremlin de dreiging zullen 
ondervinden van een reeks ontwikkelingen die de integriteit van hun 
machtspositie ondermijnen: voortdurende economische problemen, verder
gaand verlies van overtuigingskracht van de ideologische uitgangspunten in 
de ogen van de eigen bevolking, zich toespitsende nationaliteiten-vraag
stukken en groeiende tegenstellingen binnen het Warschaupact. Ander
zijds, ten dele voortvloeiend uit dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals economische stagnatie, bestaat ook aan Westerse zijde het gevaar 
van instabiliteit binnen de alliantie. 
De nadruk op het Amerikaanse en trouwens ook Russische vermogen om 
een beperkte nucleaire oorlog te voeren, werkt ook destabiliserend voor de 
algemene, en vooral nucleaire verhouding tussen Oost en West. Het we
derzijdse streven naar verbetering in aanvalsmogelijkheden - ook de NA
VO doet dat: zie de gemoderniseerde middellange afstandswapens -
voedt het wederzijds vertrouwen met vergif. De ontspanning heeft daar nu 
al de kwalijke gevolgen van te ondervinden. De mogelijkheden voor wapen
beheersing, laat staan wapenvermindering, worden kleiner en kleiner door
dat beide partijen niet precies weten wat de kosten bij de ander zijn, en 
welke militaire mogelijkheden - dus welke kosten aan eigen kant - die te
genstander in een eventueel militair conflict te baat kan nemen. De bepa
ling van de vermoedelijke calculatie bij de tegenstander zal, wil men het 'op 
safe spelen', zo'n ruime fouten marge vertonen dat beperking van de bewa
pening nauwelijks serieus kan worden overwogen. De bepaling van de be-



document nodigde wapens aan eigen zijde vindt plaats in termen van de geschatte 
huidige hoogte van bewapening, en de verwachte toekomstige hoogte 
daarvan, aan de andere zijde. We mogen dan ook niet verwachten dat de 
aangekondigde besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet
Unie over de beteugeling van het aantal voor het Europese slagveld be
stemde kernwapens tot zodanige resultaten zal leiden, dat de NAVO kan 
beslissen de stationering van middellange afstandswapens af te gelasten, 
of de stationering van een geringer aantal serieus te overwegen. 
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Als wij de 'nieuwe' NAVO-doctrine zouden aanvaarden, dan zouden wij ook 
de modernisering van tactische nucleaire wapens voor de lange afstand 
moeten aanvaarden. Als wij die modernisering niet wensen, dan zullen wij 
voor de NAVO een doctrine moeten overeenkomen waarin die modernise
ring overbodig wordt. 

Wat dan? 
In de eerste paragraaf is een voorlopige omschrijving van het veiligheidsbe
grip gegeven. Daaruit bleek dat 'veiligheid' een subjectief begrip is. Het is 
geen vaststaand feit maar een waardeoordeel van een persoon of groepe
ring. Wat voor de één veilig is, is voor de ander het toppunt van gevaar. Er 
is een voortdurend debat gaande over de vraag of de situatie nog wel veilig 
is of niet, en of de veiligheid in gevaar kan komen. 
Met betrekking tot dit debat is de werkgroep van oordeel dat de Westeuro
pese veiligheid niet meer berust op het aloude dreigement van vergelding 
door middel van Amerikaanse wapens. De terugkeer naar de voor ons 
windstille periode in de jaren vijftig, begin zestig, is afgesloten. De Ameri
kaanse burgers zullen kwetsbaar blijven, hetgeen betekent dat Washington 
- zie de huidige 'countervailing strategy' - geen aanval op civiele doelen 
zal doen, of er mee dreigen, om de veiligheid van West-Europa te garande
ren. De Amerikaanse afschrikking van een aanval op West-Europa is ech-

o ter geenszins verdwenen, waardoor er toch nog - met betrekking tot de re
latie tussen deze afschrikking en onze veiligheid - een tweetal essentiële 
vragen is te stellen, namelijk: 
• Is er in West-Europa en daarbuiten voor het geloofwaardig houden van 
die afschrikking-door-defensie wel geno~g wapentuig aanwezig? 
• Vinden we deze afschrikkingsstrategie ten behoeve van onze veiligheid 
wel wenselijk in militair, politiek en ethisch opzicht? 

In de dominante denktrant in NAVO-kringen wordt de eerste vraag ontken
nend, en de tweede bevestigend beantwoord. De strategie is aanvaard
baar, maar de bewapening is ontoereikend. Het is onmogelijk gebleken om 
binnen de NAVO serieus te discussiëren over de noodzaak van aanschaf 
van nieuwere wapens zonder meteen de schijn te wekken dat niet alleen 
de strategie, maar ook de NAVO ter discussie stond. 
Ten aanzien van de hoeveelheid wapens zijn er ogenschijnlijk twee hoofd
richtingen denkbaar: of men vindt de huidige bewapening toereikend, of 
men vindt die ontoereikend voor de eigen veiligheid . Dit onderscheid is 
echter vals. We moeten namelijk veronderstellen, gezien de strekking en 
de toon van de laatste oekaze van de Amerikaanse president, zoals die is 
vervat in PD-59, dat de Verenigde Staten slechts bereid zijn te dreigen met 
een beperkte nucleaire oorlog in West-Europa als ze er ook de middelen 
voor hebben om de dreigementen desnoods uit te voeren. Ook ligt het voor 
de hand dat de Amerikanen hun aanwezigheid hier tot een minimum zullen 
beperken als ze niet in staat worden gesteld naar hun eigen opvatting een 
aanval geloofwaardig af te schrikken. 
Als we hier in West-Europa zouden besluiten dat de nucleaire bewapening 
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voldoende of te veel is, dan kunnen de Verenigde Staten besluiten hun 
handen· van West-Europa af te trekken, waardoor in termen van de huidige 
strategie die nucleaire bewapening wel eens onvoldoende zou kunnen wor
den. De militaire alternatieven die dan voor West-Europa overblijven zijn: 
algehele ontwapening, handhaving conventionele bewapening en uitbrei
ding conventionele bewapening. De Amerikaanse nucleaire bewapening 
komt dan waarschijnlijk voor de Westeuropese veiligheid te vervallen. Dat 
heeft zo zijn gevolgen voor de politieke mogelijkheden die in West-Europa 
voor handen zijn om de Russische militaire overmacht te neutraliseren, of 
daar althans geloofwaardige pogingen toe te doen. Ruwweg zijn er vier po
litieke categorieën voorstelbaar: 
• politieke afhankelijkheid van de Sowjet-Unie (ten onrechte ook wel finlan
disering genoemd) ; 
• neutraliteit tussen de twee supermogendheden; 
• samenwerking met Oost-Europa (CVSE); 
• conflictbeheersing (détente-politiek in de Westduitse opvatting). 

Het onderscheid tussen die vier is natuurlijk niet zo scherp als hier wordt 
gesuggereerd. Samenwerking en conflictbeheersing zijn bijvoorbeeld met 
elkaar verwant. Als we aannemen dat men in West-Europa, evenals in de 
werkgroep, weinig voelt voor politieke afhankelijkheid van de Sowjet-Unie, 
dan blijven de laatste drie politieke categorieën over. 
Juist hier wordt het interessant om de aparte Nederlandse mogelijkheden 
m.b.t. een neutraliteitspolitiek te bespreken. Een Franse of Britse neutrali
teitspolitiek is in principe voorstelbaar. Een dergelijke politiek zou in beide 
landen kunnen steunen op een eigen nucleaire macht. Hierbij is het onmis
kenbaar dat de Engelsen, Schotten en leren veel meer emotionele proble
men zullen hebben met het vaarwel zeggen van de Atlantische banden dan 
de Fransen, die zich toch al buiten de militaire organisatie van de NAVO 
hebben geplaatst. Ook voor Nederland is een neutraliteitspolitiek niet bij 
voorbaat een absurde propositie. AI vanaf de begindagen van de Republiek 
heeft ons land lange perioden van neutraliteit gekend. Vanuit politiek en 
economisch oogpunt zou een neutraal Nederland ook in de jaren tachtig 
groot belang blijven hechten aan de Atlantische banden omdat deze tegen
wicht kunnen bieden aan neigingen bij de grotere Westeuropese landen 
om in kleinere kring (het zogenaamde directorium) beslissingen te gaan ne
men. Dit laatste perspectief wordt voor Nederland extra onaangenaam nu 
de Europese integratie een inter-gouvernementeel karakter krijgt. Indien ge
rechtvaardigde twijfel ten aanzien van de effectiviteit van de Amerikaanse 
nucleaire bescherming ons op militair-strategisch gebied in de richting van 
een hervatte neutraliteitsoptie zou dringen, dan ligt het voor de hand dat 
we voor de verzekering van onze veiligheid, net als in het verleden, weer 
aansluiting zouden zoeken bij een machtige buur. Gezien de Westeuropese 
verhoudingen zou daar vooral West-Duitsland voor in aanmerking komen. 
Het is militair, economisch en politiek de meest krachtige Westeuropese 
staat, en de Verenigde Staten zijn - als wij de neutraliteit in het Oost-West 
conflict willen nastreven - voor die rol uiteraard niet geschikt. 
De grootste problemen bij een neutraliteitspolitiek zullen, naast vrijwel on
overkomelijke bezwaren in Londen en ernstige bedenkingen in Parijs, voor
al zijn te vinden in de Duitse Bondsrepubliek. Neutraliteit is namelijk pas 
neutraliteit als men bereid en in staat is die politiek te handhaven; des
noods met dreiging van inzet van militaire middelen. Het is niet voor niets 
dat Zweden, met een bevolking kleiner dan Nederland, over een goed uit
gebouwde eigen defensie-industrie beschikt. West-Duitsland echter zal het, 
in tegenstelling tot Zweden, niet zonder nucleaire bewapening willen stel-
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len. Men is daar zeer beducht voor nucleaire chantage door de Sowjet
Unie. Daartegen is maar één goede remedie, zeggen de Westduitsers: 
kernwapens. Maar kernwapens mag West-Duitsland niet bezitten. Dat is 
bepaald in het non-proliferatie verdrag van 1968, en de verdragen van Pa-

. rijs van 1954. Bovendien zouden de Fransen en de Russen - en wellicht 
ook andere Oosteuropeanen - gezien de in die landen levende vrees voor 
Duits revanchisme, een Westduitse kernmacht met alle mogelijke middelen 
- en militaire zijn daarbij niet uitgesloten - trachten te verhinderen. Een 
Westduitse neutraliteitspolitiek is dan ook niet goed voorstelbaar, en dat 
geeft meteen problemen voor een neutraliteitspolitiek van andere West- . 
europese landen; vooral voor de Beneluxlanden. 
Als West-Duitsland namelijk niet neutraal kan zijn, dan is ook de Nederland
se neutraliteit slechts van theoretische aard en praktisch zelfs niet geheel 
ongevaarlijk. Een niet-neutraal West-Duitsland zal namelijk de steun blijven 
zoeken van de Verenigde Staten, omdat het voor zijn eigen veiligheid (af
schrikking door defensie) kernwapens nodig heeft. Verscholen achter de 
rug van West-Duitland kan Nederland buiten de NAVO best een neutrali
teitspolitiek voeren. Wèl moeten we er dan rekening mee houden dat onze 
voormalige bondgenoten, de Westduitsers niet in de laatste plaats, ons op 
het economische vlak zullen laten voelen hoe ze over de Nederlandse vei
ligheidspolitiek denken. Voorts lijkt het waarschijnlijk dat ons land in de 
Europese Politieke Samenwerking en in andere overlegstructuren, de 
Noord-Zuid-dialoog niet uitgesloten, in een nog geïsoleerder positie geraakt 
dan nu veelal reeds het geval is. Tenslotte zou een versterking van de neu
tralistische tendensen hier te lande, en in andere kleine Westeuropese lan
den onder onze invloed, de ontwikkeling van een Europees directorium nog 
verder stimuleren. 
Hoe hoog deze prijs ook is, hij zou wellicht opwegen tegen de opbrengst 
die Nederland dan blijkbaar ziet in een neutraliteitspolitiek. Deze redenering 
is sluitend als de situatie blijft zoals die nu is, dat wil zeggen zolang er hier 
geen oorlog uitbreekt. Deze hele hypothetische exercitie is er echter om 
begonnen dat wij naar een veranderde veiligheidsgarantie willen omzien, 
omdat de Amerikaanse garanties van karakter zijn veranderd. Zolang wij 
van mening waren dat onze veiligheid gewaarborgd was onder de Ameri
kaanse garantie, was er betrekkelijk weinig militaire reden om iets anders 
te willen. Alleen een - overigens zwaarwegend - ethisch argument zou 
ons dan van die bescherming kunnen doen afzien. Als wij de veiligheid echter 
verminderd zien, dan zoeken we naar alternatieven; waaronder neutraliteit. 
Een Westduitse neutraliteit is echter niet goed denkbaar; de onze wel. De 
Westduitsers gaan op het oude pad tenminste nog een paar jaar verder. 
Als er dan een oorlog uitbreekt, dan zullen zij en de Amerikanen - en als 
de Fransen niet neutraal zijn, ook de Fransen - het gehele Beneluxgebied . 
nodig hebben voor manoeuvreerruimte, voor doorvoer van voorraden en 
wapens, en voor afvoer van doden en gewonden. Als wij neutraal zijn dan 
zullen wij ons moeten kunnen verdedigen, onze neutraliteit met de wapens 
beschermen. Een oorlog met de Verenigde Staten, West-Duitsland en 
Frankrijk is dan mogelijk. Als wij dat niet aandurven dan heeft de Sowjet
Unie alle reden ons de helpende hand te bieden. Tevens moeten wij er bij 
een neutraliteitspolitiek rekening mee houden dat - anders dan nu - op 
ons grondgebied ook Amerikaanse kernwapens kunnen worden ingezet 
zonder dat de Nederlandse regering daarover geraadpleegd is, en zonder 
dat de Nederlandse regering eventueel een veto kan uitspreken. 
Een neutraliteitspolitiek vergroot de militaire veiligheid van Nederland niet, 
en de politieke en economische kosten zullen hoog zijn. Niettemin kan er 
toch voor deze politiek worden gekoz~n op grond van de overweging dat 
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door het Nederlanse voorbeeld elders in Europa - waaronder Warschau
pactlanden - een gelijkgerichte beweging ontstaat. De hoop is dan dat de
ze ontwikkeling tenslotte tot wapenbeheersing en wapenvermindering in 
Europa zal leiden. De werkgroep is op dit punt van mening dat een derge
lijke radicale koerswijziging pas kan worden overwogen als alle pogingen 
om de organisatie en militaire strategie van de NAVO aan West-Europese 
veiligheidsbelangen aan te passen op een mislukking zijn uitgelopen. 
De werkgroep is van oordeel dat de politiek van samenwerking met Oost
Europa en conflictbeheersing, en dan wel binnen de NAVO, de voorkeur 
verdient boven een Westeuropese neutraliteitspolitiek. De voor een dergelij
ke politiek gewenste militaire kracht is buiten de NAVO niet te vinden; of er 
zou een serieus begin gemaakt moeten worden met de opbouw van een 
Westeuropese kernmacht; een vooruitzicht dat we van de hand wijzen. De 
vraag is daarom welke organisatorische en militair-strategische aanpassin
gen in de NAVO een politiek van samenwerking en conflictbeheersing mo
gelijk maken, zodanig dat de vrede hier in West-Europa door de verschui
vingen in de Amerikaanse veiligheidsgaranties niet in gevaar komt. 

Veiligheid van de integratie 
Tot nu toe is in hoofdzaak gesproken over het militaire aspect van de af
schrikki,ng. Maar er zit ook een niet-militaire kant aan die minstens zo be
langrijk is : de onderschikking van Europese landen in twee militaire allian
ties. Aan beide zijden van het ijzeren gordijn berusten Europeanen er in te 
behoren tot een militaire alliantie die een andere militaire alliantie vijandig 
gezind is. De politieke cohesie binnen die allianties maakt het gevaar zicht
baar dat ingrijpen van de ene alliantie op het territoir van de andere tot oor
log zal leiden. De NAVO greep in 1956 niet in tijdens de Hongaarse op
stand omdat Hongarije deel uitmaakte van het Warschaupact. Militair was 
interventie mogelijk geweest, politiek echter niet. De blokken waren heilig. 
Dit herhaalde zich in 1968 bij de Russische interventie in Tsjechoslowakije. 
Als die blokken echter niet langer heilig zijn dan ontstaat er een hoogst la
biele toestand, vooral als de nucleaire afscherming van karakter verandert. 
Die politieke desintegratie zien we aan beide zijden van de demarcatielijn. 
De Westeuropese landen zoeken naar een nevenschikking in plaats van 
een onderschikking in de Atlantische alliantie, en in het Warschaupact zijn 
Polen en Roemenië bronnen van politieke onrust in hun alliantie. De inte
gratie van West-Europa was aanvankelijk de politieke vertaling van de 
Westeuropese onderschikking aan de Verenigde Staten. In de jaren vijftig 
en zestig werd wel gewezen op de strijdigheid van integratie in Europa en 
instandhouding van de Atlantische alliantie, maar in de praktijk werkte het 
onderschikkingsmechanisme toch . De Westeuropese belangen werden on
dergeschikt gemaakt aan de Amerikaanse. Het parallellisme van de belan
gen van West-Europa en de Verenigde Staten was zo groot dat onder
schikking voor ons dragelijk was. Dit nu begint zo langzamerhand tot het 
verleden te behoren. Europa is op allerlei terreinen krachtiger geworden, en 
de Verenigde Staten zijn relatief achtergebleven. Hun mondiale belangen 
van supermogendheid hoeven niet te stroken met de meer regionale West
europese. De Atlantische conflicten met betrekking tot de reactie op de 
Russische invasie van Afghanistan , en de rel over Europese initiatieven in 
het Midden-Oosten getuigen daarvan. 
We zien hier dat West-Europa een eigen, van de . Verenigde Staten afwij
kende politiek kan voorstaan. West-Europa groeit naar een eigen politiek 
bewustzijn. Hier nu zijn voor onze veiligheid twee effecten te onderschei
den. Ten eerste komt dit streven naar nevenschikking in Europa de geloof
waardigheid van de afschrikking niet ten goede. De Amerikanen , en ook de 
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Westduitsers zien goed in dat het gebrek aan politieke onderschikking, ge
combineerd met een tekortschietende politieke consultatie tussen Washing
ton en Europa, onze veiligheid in de wortel aantast. Ten tweede is een 
Westeuropese buitenlandse politiek niet los te zien van Westeuropese de
fensiemaatregelen. Buitenlandse politiek en defensie zijn zeer nauw met el
kander verweven. Hier echter stoten de Westeuropese ontwikkelingen op 
de limieten van de mogelijkheden die door de NAVO-organisatie worden 
gesteld. Een echt zelfstandige politiek is zonder een Westeuropese defen
sie - inclusief een nucleaire - niet goed denkbaar. Zolang we voor onze 
verdediging afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, zijn we niet vrij ons 
zonodig voor onze eigen veiligheid te keren tegen diè essentiële Ameri
kaanse belangen die ons voor onze eigen veiligheid gevaarlijk toeschijnen. 
Zo zijn we zeker niet vrij ons te verzetten tegen de ontwikkeling van Ameri
kaanse nucleaire doctrines waarin West-Europa de plaats is waar Ameri
kaans/Russische controverses desnoods met wapens kunnen worden uit
gevochten. 

Vrede voor Europa 
Het hoogste Europese veiligheidsbelang - de handhaving van de vrede -
verzet zich er tegen dat binnen de Westelijke alliantie een situatie ontstaat 
waarin voor Washington vrede in Europa niet dezelfde prioriteit heeft als 
vrede in Noord-Amerika. Van twee ontwikkelingen moeten wij ons daarom 
terdege bewust zijn. 
1. De huidige Amerikaanse nucleaire doctrine maakt onderscheid tussen 
vrede op Europees en vrede op Amerikaans territoir. 
2. Juist omdat het lot van de Amerikaanse burgers niet meer onlosmakelijk 
verbonden is met de handhaving van de vrede op het Europese continent 
ontstaat het gevaar dat de Amerikanen (bijv. in het Midden-Oosten, of zelfs 
ten aanzien van conflicthaarden op het Europese continent) met dusdanige 
kracht hun eigen veiligheidsbelangen zullen nastreven, en hun prestige zui
len willen handhaven ten overstaan van de rest van de wereld, dat daar
door de veiligheidsbelangen van West-Europa, inclusief de vrede in Euro
pa, op voor ons onaanvaardbare wijze op het spel kan komen te staan. 
In West-Europa moet men zich daarom de volgende vragen stellen: 
• Is het, gezien de Amerikaanse 'countervailing strategy', voor West-Euro
pa niet tijd zich binnen de NAVO te bezinnen op militaire aanpassingen van 
de NAVO-organisatie die de kans op een 'beperkte' nucleaire oorlog hier 
zo goed als uitsluiten? 
• Zou het dan geen aanbeveling verdienen de Westeuropese zeggen
schap over het al dan niet uitbreken van zo'n oorlog zodanig te vergroten 
dat zonder Westeuropese instemming die oorlog niet is te voeren? 
• Is het voor zo'n zeggenschap niet noodzakelijk te beschikken over een 
kernmacht over de inzet waarvan West-Europa een vetorecht kan laten gei
den, zonder dat dit veto binnen de NAVO kan worden overtroefd door de 
dreigende inzet van Amerikaanse wapens? 
• Is het mogelijk de huidige politieke onderschikking binnen de alliantie, 
die meer dan twee decennia lang mede onze veiligheid garandeerde, door 
reorganisatie van de NAVO te vervangen door een ordening die in de ge
wijzigde verhouding de veiligheid beter dient? Als met andere woorden het 
bruskeren van Westeuropese belangen de veiligheid uiteindelijk schaadt, 
kunnen die belangen dan niet dusdanig worden behartigd, dat de cohesie 
van de alliantie blijft bestaan? 
• Als die noodzakelijke politieke en militaire reorganisatie van de NAVO 
niet spoedig wordt doorgevoerd, dreigt er dan niet de mogeJijkheid van het 
uiteenvallen van dat bondgenootschap, en zou dat dan geen aanzet kun-
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• Is dit vooruitzicht - waar we allen bang voor zijn - niet voldoende om 
de Amerikaanse nucleaire doctrines te herzien, of als dat niet lukt - wat 
waarschijnlijk geacht moet worden - om een eigen Westeuropese nucleai
re verantwoordelijkheid binnen de NAVO op te bouwen? 

Als de portée van deze vragen, en de daarin gevolgde gedachtengang, niet 
wordt ingezien, of als de NAVO-organisatie ondanks het inzicht in de geva
ren die dreigen niet wordt aangepast, dan zijn er voor West-Europa twee 
veiligheidsperspectieven denkbaar: voortzetting van het bestaande inclusief 
de modernisering van kernwapens en de optie van een beperkte nucleaire 
oorlog, of de uit nood geboren ontwikkeling van een Westeuropese kern
macht. Beide ontwikkelingen wensen we onszelf bepaald niet toe. 

Samenvatting en conclusie 
De werkgroep neemt in zijn premissen aan dat de twee antagonistische mi
litaire bondgenootschappen, uit hoofde van hun veiligheid, de vrede wen
sen te bewaren. Wij zijn van mening dat de civiele en industriële kosten, en 
de militaire verliezen van een oorlog, zo hoog zijn, dat geen van de twee 
een gewapend conflict zal overwegen. Aan NAVO-zijde en aan Warschau
pact-kant ontwikkelt zich echter de mogelijkheid van een beperkte West
europese oorlog, waarin het grondgebied - en zeker de burgers - van de 
supermogendheden buiten schot kunnen blijven, anders dan in een totale 
nucleaire oorlog. Voorkoming van oorlog in West-Europa hoeft zodoende 
voor de Verenigde Staten, en in mindere mate ook voor de Sowjet-Unie, 
niet langer de hoogste prioriteit te hebben in het veiligheidsdenken. De 
werkgroep denkt beslist niet dat de Verenigde Staten of de Sowjet-Unie on
bekommerd met de veiligheidsbelangen van hun bondgenoten zullen om
springen. Maar wel kunnen veiligheidsbelangen van een supermogendheid 
tot een politiek leiden die tot een Europese oorlog kan voeren , wat in strijd 
zou zijn met het allerhoogste Europese veiligheidsbelang: vrede jn Europa. 
De proliferatie van kernwapens kan nucleaire oorlogen in de Derde Wereld 
initiëren, of bestaande conflicten een nucleair karakter geven. Omdat het 
Westen en de Sowjet-Unie zeer nauw zijn betrokken bij het verschaffen 
van militaire technologie in die gebieden, kunnen wij ook in perifere conflic
ten rechtstreeks betrokken raken, en op de Sowjet-Unie stuiten in een nu
cleaire situatie. Een onderbreking van de voortdurende oliestroom naar het 
Westen en Japan, overigens primair een Westeuropees en Japans pro
bleem, kan tot Amerikaanse interventie in het Perzische Golfgebied leiden. 
Politieke onrust in Polen kan tot een Russische invasie daar aanleiding ge
ven, en mogelijk tot verdere repercussies in Europa leiden. Dit zijn alle 
slechts voorbeelden van de vele wegen waarlangs de twee supermogend
heden met elkaar in gewapend conflict kunnen komen: conflicten waarbij 
Europa betrokken raakt, en waar veiligheidsbelangen van een supermo
gendheid kunnen gaan boven het primaire Europese veiligheidsbelang van 
voorkoming van oorlog. 
Het geschilderde beeld lijkt wel wat op een patstelling. De huidige militaire 
strategie van de NAVO vinden we onaanvaardbaar; ongewapende gedenu
cleariseerde neutraliteit wijzen wij vooralsnog van de hand; en een West
europese kernmacht is terecht een schrikbeeld. Bovendien is de NAVO
strategie inherent wankel omdat, alle rationele in vredestijd opgestelde oor-
logsscenario's ten spijt, de Amerikaanse burgerbevolking in de heksenketel 
van een werkelijke oorlogsvoering toch groot gevaar loopt. De Amerikaanse 
regering die dat bij monde van minister van defensie Brown zegt in te zien. 
heeft zich daardoor in een netelige positie gewerkt. De afschrikking berust 
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voor West-Europa op defensie, maar het gebruik van die defensie kan toch 
verschrikkelijke gevolgen voor de Amerikanen zelf hebben. Hier lopen we 
dan het gevaar dat we met lege handen staan als de bereidheid tot af
schrikking door defensie eventueel moet worden gedemonstreerd. Afschrik
king door vergelding is niet te demonstreren, behalve dan in een totale oor
log, maar de afschrikking door defensie is dat wel degelijk; ze kan door 
speldeprikken worden getest. 
De gevonden verbale oplossing voor dit probleem is de herhaalde beklem
toning van juist die Amerikaanse kwetsbaarheid ; de afschrikking door ver
gelding zou toch nog werken. PD-59 ademt echter een geheel andere 
geest, en ook de voorgestelde installatie van het hoge aantal van 572 ge
moderniseerde kernwapens wijst op afschrikking door voorbereiding op de 
strijd, en niet op dreiging met vergelding. 

De werkgroep is van mening dat er op twee niveaus tegelijkertijd een uit
weg, zowel uit deze penibele situatie als uit de gesignaleerde patstelling, 
kan worden gevonden: en wel zo dat een politiek van samenwerking en 
conflictbeheersing jegens de Sowjet-Unie mogelijk blijft. Ten eerste zou de 
invloed van Westeuropese landen op de politieke en militaire besluitvor
ming binnen en buiten de NAVO kunnen worden vergroot, zodat het pri
maat van vredeshandhaving in Europa met succes kan worden verdedigd. 
Het onderscheid dat de huidige nucleaire doctrine maakt tussen vrede op 
Europees en vrede op Amerikaans territoir kan dan worden bestreden. Zo'n 
grote Westeuropese zeggenschap vraagt echter ook om een zelfstandiger 
Westeuropese militaire positie in de NAVO-organisatie. De grotere militaire 
zeggenschap kan niet alleen een soort vetorecht inhouden op het gebruik 
van kernwapens maar dient ook het recht te bevatten eigen militaire tegen
maatregelen te nemen als er een oorlog is uitgebroken. Het dreigement 
van vergelding hoort daarbij. 
Het voorbereiden op een oorlog kan nog wel worden opgevat als een vorm 
van afschrikking-door-vergelding zolang die militaire ontwikkelingen op zo'n 
manier zijn gestructureerd dat een aanvaller uiteindelijk toch rekening moet 
houden met een nucleaire oorlog waarin de eigen burgerbevolking betrok
ken kan raken . Voor de Amerikaanse veiligheid wordt aan deze voorwaar
de voldaan. Voor de Westeuropese veiligheid niet meer. De inhoud van de 
huidige Amerikaanse nucleaire strategie, en de eerst Westeuropese (West
duitse) en nu ook Amerikaanse wens een groot aantal gemoderniseerde 
tactisch-nucleaire wapens hier in West-Europa op te stellen, geven aan dat 
er voor West-Europa slechts sprake is van afschrikking door defensie al
leen. De werkgroep is van mening dat deze ontwikkeling ons noodzaakt, nu 
de Verenigde Staten de bescherming van de dreiging met vergelding niet 
langer kunnen bieden, om binnen het kader van de NAVO een eigen West
europese vergeldingsmogelijkheid te scheppen. Een dergelijke militaire 
machtsverschuiving is alleen binnen de NAVO aanvaardbaar. Vereist is 
dan dat de Verenigde Staten toestaan dat Westeuropese vergeldingsmaat
regelen eventueel het Amerikaanse vasteland in een Westeuropese oorlog 
kunnen betrekken. De verenigde Staten en West-Europa komen dan qua 
verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid in een vergelijkbare positie, wat 
aansluit bij de politieke reorganisatie waaraan de NAVO voor haar levens
vatbaarheid dringend behoefte heeft. Wij stellen ons voor dat de belangrijk
ste Westeuropese landen - waaronder West-Duitsland, Italië en Spanje -
zelf een zeer beperkt aantal onkwetsbare vergeldingswapens financieren 
en bemannen. Om de vorming van een Westeuropese kernmacht te voor
komen, is het ons voorstel de beschikkingsbevoegdheid oxer deze wapens 
- bij voorkeur gestationeerd op onderzeeboten - volledig over te dragen 
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document aan een op de leest van gelijkheid geschoeide NAVO. Die bevoegdheid 
blijft te allen tijde bij de NAVO, maar niet exclusief: ze wordt met de eige
naar gedeeld zodra de Sowjet-Unie in een Westeuropese oorlog een kern
wapen inzet. Tijdens zo'n oorlog is de besluitvorming in de NAVO wellicht 
verlamd, maar een afzonderlijk land kan dan nog zelf militaire en politieke 
beslissingen nemen. In vredestijd is de geschetste situatie vergelijkbaar 
met de huidige toestand. Alleen door een nucleaire aanval van Russische 
zijde verkrijgen enige Westeuropese landen een eigen vergeldingsmacht 
die ze voordien niet hadden. Die Russische aanval heeft daardoor voor de 
Sowjet-Unie oncalculeerbare gevolgen, wat de kans op een gecalculeerde 
'beperkte' oorlog verkleint. De civiele en industriële risico's van elke oorlog 
worden door de dreigende vergelding weer zo groot, dat ook een onbedoel
de oorlog wordt afgeschrikt. 
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Onder dit 'vergeldingsniveau' kan worden volstaan met een beperkt aantal 
Amerikaanse nucleaire kernwapens, om bij een onverhoopte nucleaire oor
log niet meteen àlle registers te hoeven opentrekken. Net zoals nu kunnen 
die wapens onder een dual-key regime worden geplaatst. Het totale pakket 
kernwapens kan zo worden gekozen dat de Sowjet-Unie er zeker van kan 
zijn dat de Westeuropese NAVO-leden niet bij machte zijn een kernoorlog 
aan te gaan of nucleaire chantage te plegen. Daartoe moet de nucleaire 
capaciteit van de NAVO worden ingekrompen, en de Westeuropese vergel
dingscapaciteit zo in de alliantie worden ingebed, dat vergissingen of mis
calculaties aan beide zijden zijn uitgesloten. Bovendien moet aan alle 
deelnemers in het internationele leven, ook in de Derde Wereld , volstrekt 
duidelijk worden gemaakt dat geen supermogendheidaspiraties maar 
slechts bittere noodzaak als gevolg van de bedreigde vrede in Europa ons 
hier dwingt tot een grotere eigen verantwoordelijkheid op politiek, en daar
door ook op militair terrein. 
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn - en de werkgroep wil daar met 
klem op wijzen - dat de uitwerking van dit voorstel leidt tot een sterke re
ductie van het aantal in West-Europa gestationeerde kernwapens, terwijl de 
huidige strategieën van NAVO en Warschaupact juist aanzetten tot een vrij
wel ongelimiteerde kernwapenwedloop. 
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Signalementen 

De bijdragen in deze rubriek zijn 
verzorgd door Pau/ Ka/ma, Marnix 
Krop en Sam Rozemond. 

Transatlantik (1) 
Aan Hans Magnus Enzensberger, 
Duits filosoof en literator, is in S en 0 
al enkele malen aandacht besteed. 
Zo werd in S en 0 4/'80 een artikel 
van hem afgedrukt dat handelde over 
de 'Geheimen van de Duitse Demo
cratie'. Hierin weerlegde Enzensber
ger de veel verkondigde stelling dat 
West-Duitsland weer een fascistoïde 
ontwikkeling zou doormaken, ander
zijds wees hij op het geheel nieuwe 
gevaar van een bureaucratisch-ano
nieme ondermijning van de rechts
staat, van de vrijheid der burgers. Da
tabanken, de explosieve groei van het 
Bundeskriminalamt in Wiesbaden, het 
optreden van technocratische utopis
ten als Dr. Herold, de directeur van 
het SKA, baarden Enzensberger in 
dat artikel veel zorgen. 
Het muisje heeft inmiddels een staar
tje gekregen. In het novembernum
mer van Transatlantik, een nieuw 
Duits maandblad voor politiek en cul
tuur, aan de wieg waarvan weer die
zelfde onvermoeibare Enzensberger 
heeft gestaan, is een interview met 
Dr. Herold te lezen. Voor wie het 
eerst niet geloven wilde, staat het nu 
zwart op wit. Die man is doodeng. 
Wat te zeggen van uitspraken als: 
'Wij maken er aanspraak op de re
cherchetechniek tot een instrument 
van objectivering van het strafproces 
te ontwikkelen, d.w.z. het zo grote 
wetenschappelijke perfectie en kwali
teit te geven dat we de getuige over
bodig maken, omdat de getuige een 
ondeugdelijk bewijsmiddel is. ( ... ) De 
formele gerechtigheid is toch slechts 
subsidiair; daar waar duidelijk is dat 
de formele gerechtigheid de materiële 
in de weg zit of uitsluit, moet de for-

. mele aangepast worden . Zij kan 

slechts tijdgebonden zijn, slechts een 
tijdelijk karakter hebben. De materiële 
gerechtigheid moet steeds op de 
voorgrond staan. Het gaat natuurlijk 
om de uitkomst van een proces, daar
in is men geïnteresseerd. ( ... ) Als 
hoofdopgave voor het SKA zie ik het 
onderzoeken van de enorme berg da
ta op afwijkend maatschappelijk ge
drag, teneinde rationeel inzicht in de 
maatschappij ter beschikking te kun
nen stellen, het geldende rechtssys
teem te kunnen corrigeren en instru
menten aan te dragen om criminaliteit 
te kunnen voorkomen. We zouden 
eerst de geweldige hoeveelheid data 
waarover de politie beschikt moeten 
doorploegen en multidimensionaal 
met elkaar verbinden. Als er geen da
taneurose was, zou dat een eenvou
dige zaak zijn. 0 AI die kennis ligt er 
te liggen, alleen weten we niet wat 
we eigenlijk weten. Dat we deze ken
nis niet kunnen uitputten en tot een 
beeld van de samenleving in elkaar 
kunnen voegen. Dat zou toch de mo
gelijkheid van een therapie openen. 
Of anders gezegd: wat ik nastreef, is 
de politie als maatschappelijk diag
noseinstrument. ( ... ) Marx heeft het al 
eens zo mooi gezegd: de politie zou, 
indien ze goed begrepen werd, dé 
veranderende factor in de maatschap
pij kunnen zijn. En zo gaat het maar 
door: algehele criminele en andere 
preventie op basis van politietoegang 
tot in een datasysteem opgeslagen 
gegevens van individuele burgers. 
Die Herold is doodeng. Hij doelt op 
iets geheel anders, maar hij zegt het 
zelf al : 'de politie is een geïsoleerde 
minderheid, dat is een reuze gevaar'. 
Gelukkig wordt hij door de politiek 
nog enigszins aan de teugel gehou
den, zoals hij in het interview klagend 
meedeelt, maar eigenlijk zou zo'n 
man natuurlijk niet op die post moe
ten zitten : hoogste Duitse politiechef. 

Transatlantik (2) 
Een ander artikel in deze aflevering 
van Transatlantik is van Jörg Schröder. 
Het is getiteld 'De ingewanden van de 
SPD'. Het bevat een kostelijk 'bericht 
van de Oberhessische basis', waarvan 
je zou wensen dat ze ook met enige re
gelmaat over de PvdA zouden worden 
geschreven. Het stramien is eenvoudig: 
een nieuwkomer, een stadsjongeling, in 
een klein plaatsje biL Fulda meldt zich 
aan bij de plaatselijke afdeling van de 
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SPD en schetst anekdotegewijs een 
kleurrijk beeld van zo'n klein clubje so
ciaal-democraten (twintig man en, één 
of twee vrouwen) in het zwaar-katholie
ke Oberhessen. Alles passeert de re
vue: de kneuterige maar niet onplezieri
ge afdelingsvergaderingen , waarin , wan
neer het eens echt over een politiek on
derwerp gaat, de katholieke ethiek de 
overhand heeft over de lekenideologie 
van de sociaal-democratie. De plotselin
ge radicaliteit van een doorsnee-conser
vatief lid dat als ambtenaar in over
heidsdienst te maken heeft met de 
atoomschachten die langs de grens met 
de DDR liggen en weet dat ze eigenlijk 
volstrekt ondeugdelijk beveiligd zijn. 
De macht van de gedeputeerde bij het 
verdelen van gunsten en baantjes; de 
onmacht van het in belangenverstrenge
ling verstrikte Bondsdaglid , maar dat 
toch op de loyaliteit van het regionaal 
middenkader kan bouwen. 
De on politieke redenen waarom mensen 
in zo'n CDU-dorp lid van de SPD wor
den. Voor de een is dat ruzie over de 
bouw van een garage met het zittende 
gemeentebestuur, hoop op het kunnen 
halen van z'n gelijk bij de politieke con
current. Een ander was wachtmeester in 
een gevangenis en wilde graag hoofd
wachtmeester worden. Een SPD-politi
cus had toegezegd daarvoor wel te kun
nen zorgen. 
De man werd lid van de partij en zelfs 
penningmeester van de afdeling. Alles 
tevergeefs. Een CDU-collega kreeg de 
promotie. De eigen politicus had z'n 
woord niet gehouden. Uit woede legde 
de gedupeerde penningmeester zijn 
functie neer. 'Ne', hat er gesagt, wenn 
das so läuft in dieser Partei - die CDU 
tut alles für ihre Leute', hat er gesagt, 
hat er auch begründet, es wird schon 
stimmen, 'und die tun überhaupt nichts 
für uns - dann lege ich mein Amt nie
der, ich bleibe drin, aber sonst nix.' 
Verwonderd, maar tegelijk vertederd, 
ziet de in het studentenradicalisme van 
Frankfurt opgegroeide auteur in deze 
plattelandsafdeling om zich heen. Hij 
stelt vast dat hij bijna niet kan geloven 
dat zijn partijgenoten om hogerop te 
kunnen komen bij de SPD zijn gegaan. 
Ze zijn niet zo geïntegreerd, meent hij, 
als op het platteland gebruikelijk is. En 
ooit zijn ze op het idee gekomen hun 
heil bij een partij te zoeken, waarvan ze 
aannamen dat die hun zoiets als solida
riteit kon bieden. 'Natürlich haben sie 
die Solidarität nicht gefunden, abert jetzt 

bleiben sie drin, aus Trotz.' 
Het moet toch mogelijk zijn over PvdA
afdelingen ook zulke beelden te schet
sen. Platteland of stad. Misschien zijn 
ze al ooit geschreven, maar liggen ze 
ergens in een bureaula. De pagina's 
van S en D staan ervoor open. 

Christendom en politiek (1) 
In het debat rond de modernisering 
van kernwapens eind 1979 hebben 
vooral de dissidenten in confessionele 
kring zich veelvuldig op hun geweten 
beroepen, zonder daaruit overigens 
bij de parlementaire eindstemming de 
consequenties te trekken. Een aantal 
publicisten (Koen Koch in VN, Bart 
Tromp in Het Parool, L. Metzemae
ckers in Het Financieel Dagblad, J. Th. 
J . van den Berg in NRC/Handelsblad) 
heeft dit veelvuldige beroep geken
schetst als een zich onttrekken aan de 
democratische discussie met politieke 
argumenten. 
Deze episode is niet weergegeven in 
de recent verschenen documentatie
map Christenen en Politiek die is sa
mengesteld door Magda van der Grijn 
t.b.v. het vormingscentrum De Hor
stink (te bestellen door te schrijven 
naar Postbus 400, 
3800 AK Amersfoort ; de map is 108 
blz. dik en kost f 16,70) . Bovendien 
is, omdat deze map afsluit in juli 
1980, nog wél het persbericht opge
nomen over de oprichting van het 
Trefpunt van Socialisme en Levens
beschouwing (10/7/'80) maar niet 
meer wat nadien nog is geschreven 
over de relatie kerk/christenen/politie
ke partijen (vooral die ter linkerzijde) . 

Christendom en politiek (2) 
De bedoeling met Trefpunt, het nieu
we orgaan binnen de PvdA, wordt 
omschreven als een kanaal waar
langs politieke ideeën, plannen en ac
tiviteiten vanuit de levensbeschouwlij
ke organisaties de partij kunnen wor
den binnengebracht (en omgekeerd) . 
De leden worden benoemd door het 
partijbestuur met als criteria hun lid
maatschap van de PvdA en hun be
trokkenheid bij politiek relevante ker
kelijke en humanistische werkzaam
heid. Vijf leden nemen deel uit hoofde 
van hun functies in de partij (onder 
wie voorzitter Max van den Berg). 
Van de overige 25 nemen er 19 deel 
'vanuit de kerken'. Het zijn o.m. Dick 
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de Zeeuw (oud-voorzitter bedrijfspas
toraat) , Ben ter Veer (voorzitter IKV), 
Albert van den Heuvel (Raad van 
Kerken) . 
Het gaat hier dus niet om een bezin
ningskader voor mensen met dezelf
de geestelijke achtergrond en even
min om een ethisch-filosofische ad
viescommissie. In Trouw van 19/9/'80 
slaat het Trefpuntlid H. M. de Lange 
de plank mis als hij te kennen geeft 
dat in deze kring de deelnemers zich 
moeten verantwoorden over de relatie 
die zij leggen tussen evangelie en po
litiek. Dat zou trouwens moeilijk kun
nen met enkele humanistische en 
joodse mensen plus een aantal agno
stische partijbestuurders als volwaar
dige participanten. Het Trefpuntlid 
omroeppastor Jan ter Laak heeft via 
de radio en in Roos in de Vuist van 
18/9/'80 laten weten dat om te begin
nen de standpunten uit kerkelijke 
kring over een kernwapenvrij Neder
land de partij zouden kunnen worden 
binnengebracht. De vraag is of hier 
een nieuw orgaan voor nodig was 
want dit thema kwam reeds uitvoerig 
naar voren in de discussienota Vrede 
en Veiligheid van de PvdA uit 1973. 
Bovendien verschijnt bijvoorbeeld de 
voorzitter van het IKV niet alleen aan 
zijn partijgenoten via alle media, maar 
ook als congresafgevaardigde, als lid 
van de Commissie Vrede en Veilig
heid, als delegatielid in regelmatige 
gesprekken tussen IKV-deskundigen 
en de socialistische kamerfractie, en 
nog eens als briefschrijver aan de 
partijraad (sept. '80). 

Christendom en politiek (3) 
Nu is er niets tegen dat het partijbe
stuur zich nog eens uit de eerste 
hand laat voorlichten over wat de ker
ken e.d. politiek aan het uitbroeden 
zijn . Moeilijk wordt het pas omdat het
zelfde partijbestuur de benoeming 
van Trefpuntleden in eigen land houdt 
en dus selectiecriteria moet hanteren. 
Daardoor maakt het zich bijzonder 
kwetsbaar terwijl nu al is gebleken 
dat niet alle personen met speciale 
verantwoordelijkheden en intensieve 
contacten in kerkelijke kring uit het 
eigen ledenregister van de partij zijn 
opgediept. De partij wekt zodoende 
de indruk dat ze haar eigen profeten 
wil aanwijzen, wat noch goed is voor 
de wereld van de politiek, noch voor 
die van de levensovertuiging. Waar-

om niet gewoon een advertentie in 
het ledenblad Voorwaarts op grond 
waarvan partijleden met huidige func
ties in de wereld van geloof en gees
telijk leven zich kunnen aanmelden? 

Christendom en politiek (4) 
Naar aanleiding van vooral de kern
wapendiscussie is de onderlinge rela
tie tussen de politiek en de kerkelijke 
wereld nog weer eens in een her
nieuwd daglicht gekomen. Het gaat 
dan om de vraag of democratisch-so
cialisten politiek gemene zaak moeten 
maken met kerken die een standpunt 
over praktisch beleid uitdragen dat 
ook in eigen kring weerklank vindt. 
De vermaning van eind vorig jaar aan 
de confessionele dissidenten, dat zij 
zich niet geheel of ten dele mogen 
onttrekken aan de plicht tot politieke 
argumentatie jegens andersdenken
den, zien we nu terugkeren aan het 
adres van links zelf. 
Vrij extreem is hierbij de waarschu
wing van Koen Koch (Vrij Nederland 
van 4/10/'80) tegen 'de kerken, die uit 
overwegingen van publiciteit en klan
tenbinding gebroken hebben met hun 
eeuwenoude gewoonte elk wapen dat 
hun voorgehouden werd, te zegenen, 
en die vervolgens het algemeen men
selijk verlangen naar vrede hebben 
gemonopoliseerd' . 

In Het Parool van 20/11 /'80 schrijft 
Bart Tromp een beschouwing over de 
branchevervaging tussen politiek en 
godsdienst. 'Het weerzinwekkende 
van deze herkerkelijking is, dat de 
werkelijke politiek verdacht wordt ge
maakt, door het debat over de midde
len te gaan beoordelen in morele ter
men van het absolute goed en het 
zwarte kwaad. Dat een deel van links 
in Nederland aan dit onsmakelijke 
spel meedoet is hopelijk niet aan op
portunisme maar aan onnadenkend
heid toe te schrijven. Links : liberalis
me en socialisme, kan als erfgenaam 
van de Verlichting maar één keus 
maken in de nieuwe antithese die 
zich in de Nederlandse politiek afte
kent. Een keus die gaat tussen be
zweren en redeneren, tussen getui
gen en overtuigen, tussen geloof en 
ratio, tussen dogma en kritiek, tussen 
geloof en politiek! 

Christendom en politiek (5) 
De predikant A. A. Spijkerboer rea-
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geert op dit artikel in Trouw van 28/ 
11 /'80. Hij vindt dat Tromp terecht de 
kerken voorhoudt dat links zijn moei
lijker is dan men vaak denkt. 'Echt 
linkse mensen', aldus Spijkerboer, 
'hebben er recht op dat de kerken ... 
nu die met enig aplomb de politieke 
arena binnenstappen .. . met ter zake 
doende argumenten komen '. Overi
gens maakt de schrijver wel bezwaar 
tegen een scheiding tussen geloof en 
rede. 'Want wie echt in God gelooft, 
wordt rustig en laat zich niet zo gauw 
op de mouw spelden dat twee maal 
twee vijf is, zelfs niet als dat hem met 
een beroep op de Heilige Geest 
wordt voorgehouden'. 

Dit debat verdient een wat diepere 
aandacht van de leiding van de PvdA 
dan het tot dusver schijnt te krijgen, 
want voor we het weten verwijten 
straks de politici de kerken dat ze de 
gaten in de bewijsvoering opvullen 
met klerikale trucs en andersom me
nen dan de kerken dat de politici hun 
toevlucht nemen tot anti-klerikale 
trucs. Het partijbestuur ziet hier blijk
baar evenmin een gevoelig probleem 
als Jan Eijkelboom in Het Vrije Volk 
van 7/1/'81 . Deze laatste miskent 
daarbij het verschil tussen vermen
ging van politiek en ethiek enerzijds 
en vermenging van politiek en gods
dienst anderzijds. Zijn misverstand als 
zouden de bezwaren van sommigen 
zich richten tegen een ethische in
breng van kerkelijke zijde in de poli
tiek, was hem kennelijk ingegeven 
door Wouter Gortzak die in S en 0 
van november 1980 op zijn beurt on
voldoende onderscheid had gemaakt 
tussen enerzijds een ethisch afwe
gingsproces en anderzijds een trans
cendentale en absolute ethiek welke 
zich ontslagen acht van de plicht tot 
een zorgvuldige en controleerbare af
weging van alle consequenties. 
In wezen gaat het bij dit alles om heel 
wat meer. Namelijk om het zorgvuldig 
gebruik van de rede als enige ge
spreksbasis tussen mensen die vanuit 
verschillende gezindten willen komen 
tot hervorming van de samenleving 
en van de middelen om die te be
schermen. 

De linkse stroming 
Met de geschiedschrijver van de Ne
derlandse sociaal-democratie is het 

niet bijzonder florissant gesteld. In de
ze rubriek is daar al eens op gewe
zen. Een geschiedenis van SOAP en 
PvdA is nog altijd niet geschreven, 
terwijl ook anderszins de belangstel
ling onder sociaal-historici voor de be
langrijkste stroming in de Nederland
se arbeidersbeweging, verhoudings
gewijs gering is. Dit was één van de 
redenen voor de WBS om eind janua
ri een conferentie te organiseren over 
de geschiedenis van de Nederlandse 
sociaal-democratie. 
Helemaal alleen staat de WBS in die 
belangstelling voor het eigen verleden 
natuurlijk niet. Af en toe verschijnen 
publikaties die aan de geschiedenis 
van de sociaal-democratie een bijdra
ge leveren. Een voorbeeld daarvan 
vormt het Jaarboek voor het demo
cratisch-socialisme, waarvan kort ge
leden de tweede aflevering verscheen 
(we komen daar binnenkort op terug) . 
Maar ook buiten de sociaal-democra
tische contreiën valt zo nu en dan iets 
dergelijks te signaleren. Zo publiceer
de Socialistisch perspectief, het scho
lingstijdschrift van de PSP, dat nu zijn 
derde jaargang ingaat, in het num
mer van november 1980 een artikel 
van Luuk Wijmans over de 'linkse 
stroming' in de Nederlandse sociaal
democratie. Daarin wordt een be
schrijving gegeven, van de lotgevallen 
van de linkervleugel in de SDAP en in 
de PvdA, en van de mensen en 
ideeèn, waartegen zij zich afzette. 
Wij mans noemt zijn artikel 'Het grote 
dilemma', d.w.z. het dilemma tussen 
'getuigen-met-enkele-medestanders 
en het opgaan in een ontkleurde, ge
bureaucratiseerde, maar invloedrijke 
organisatie'. Dat dilemma doet zich al 
voor in de vroegere SDAP, wanneer 
de marxisten in de partij, in de Nieu
we Tijd en in de Tribune, de strijd 
aanbinden met de partijleiding over 
zaken als de houding tegenover het 
klein-bezit aan grond, de houding te
genover stakingen en de te volgen 
parlementaire taktiek. In 1909 worden 
zij gedwongen om de SDAP te verla
ten, en richten zij de SDP op (de late
re CPH en CPN). Erg voor de wind 
gaat het deze nieuwe partij niet. 'Een 
deel van de marxistische vleugel 
bleef in de moederpartij (Van der 
Goes) , anderen keerden na korte tijd 
weer terug (Sam de Wolfn . ( .. ) De 
SDP vertoont hetzelfde manco als de 
SDAP in haar jonge jaren: een eenzij-
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dige sociale samenstelling, met een 
overwicht van Amsterdamse intellec
tuelen. Algemeen kiesrecht wordt tot 
hoofdpunt van zeer teleurstellende 
verkiezingen gemaakt'. 
Na een theoretisch intermezzo waarin 
een overzicht wordt gegeven van 
Troelstra's pogingen om via een 'poli
tiek systeem van de sociaal-democra
tie' een brug te slaan tussen evolutio
nair en revolutionair socialisme (zie 
daarvoor elders in dit nummer), be
handelt de schrijver de jaren twintig 
en dertig. In het begin van de jaren 
twintig is in West-Europa van een re
volutionaire situatie, zo die enkele ja
ren daarvoor al bestaan heeft, geen 
sprake meer. In 1922 verliest de zich 
voor socialisatie sterk makende 
SDAP de verkiezingen, en wordt in 
de partij steeds luider aangedrongen 
op een gematigde koers. De oppositie 
daarentegen verzamelt zich rondom 
het blad 'Eenheid', waarvan ook com
munisten deel uitmaken. Eenheid van 
links, nationaal en internationaal, zo 
is het streven. Er wordt o.a. actie ge
voerd voor de vrijheidsstrijd in Indo
nesië, en stelling genomen tegen het 
officiële standpunt van de partij in de
ze, dat het kolonialisme niet princi
pieel verwerpt. Begin '30 boekt de 
groep rond het blad (dat inmiddels De 
socialist is gaan heten) enig succes : 
op het 'Koloniaal congres' van de 
SDAP wordt het recht op onafhanke
lijkheid erkend, zij het niet 'onmiddel
lijk', zoals de links-socialisten gewild 
hadden. 
De Socialist-groep verbindt een radi
caal anti-koloniaal standpunt met de 
eis van nationale, eenzijdige ontwa
pening. Dat laatste was een partij
standpunt, maar werd volgens deze 
groep teveel naar de achtergrond ge
drongen. Herhaalde conflicten met 
het partijbestuur leiden in 1932 tot het 
uittreden van de groep, waarvan het 
blad inmiddels, als gevolg van een 
eerdere verzoeningspoging, opnieuw 
van naam is veranderd, en dat nu De 
fakkel heet. De uitgetredenen (waar
onder Schmidt en De Kadt) richten de 
OSP op, die bij vele buitenparlemen
taire acties (o.a. in werklozencomités) 
betrokken raakt . 'De partij lijkt heel 
krachtig . Electoraal is het echter een 
mislukking. In '33 verwerft ze slechts 
27000 stemmen. Ze staat aan een 
felle campagne bloot ; van de kant 
van de SDAP en van de kant van de 

partijcommunisten, die ook links-so
cialisten in deze periode voor sociaal
fascisten uitmaken'. Met de uittreding 
van deze groep raakt de oppositie 
binnen de SDAP danig verzwakt. 
Mensen als Sam De Wolft blijven zich 
verzetten tegen de koers van de par
tij, die steeds meer op het 'ethisch 
socialisme' van Hendrik De Man afge
stemd wordt, en die het opkomend 
fascisme tracht te bestrijden door een 
bondgenootschap met middengroe
pen en middenpartijen. Wijmans 
noemt De Wolff het symbool van de 
continuïteit van de linkse stroming in 
de Nederlandse sociaal-democratie. 
Zijn naam duikt ook weer op als na 
de oorlog linkse socialisten een sa
menwerkingsverband binnen de nieu
we PvdA oprichten, het Sociaal De
mocratisch Centrum. Centraal daarbij 
staat de eis van socialisatie van de 
produktiemiddelen . Dit SDC loopt stuk 
op de Indonesië-kwestie. Het SDC
lidmaatschap wordt losgekoppeld van 
dat van de PvdA, ten behoeve van 
degenen die vanwege de politionele 
acties voor de PvdA hebben bedankt. 
Dit is het begin van een snel ontbin
dingsproces, dat uitloopt op een ook 
al weer mislukte poging om o.a. met 
dissidente CPN-ers een 'Socialisti
sche unie' te stichten. 
In de jaren vijftig wordt opnieuw een 
SDC opgericht. Naast sympathisanten 
van de vredesbeweging 'Derde weg' 
treden marxisten uit het eerste SDC 
toe, en leden van de Trotzkistische 
Internationale, die in het kader van de 
'intree-politiek' lid zijn geworden van 
de PvdA. In het SDC-blad 'Socialis
tisch perspectief' is er veel aandacht 
voor de strijd van bevrijdingsbewegin
gen, en wordt de geleide loonpolitiek 
scherp gekritiseerd. Het lukt het SDC 
niet om mensen uit hun kring voor de 
PvdA in de Tweede Kamer te krijgen, 
wat voor sommigen later aanleiding is 
om de PSP op te richten. Het partij
bestuur voert een felle campagne te
gen de PSP en tegen het SDC dat, 
aldus PvdA-bestuurder Vermeer, 'aan 
de wortels van de partij knaagt' . Op 
het PvdA-congres van '50 wordt het 
SDC-lidmaatschap onverenigbaar met 
dat van de partij verklaard. 
In de jaren zestig komt de linkse stro
ming tot uiting in de studentenvereni
ging 'Politeia', en later in een publika
tie als De macht van de rooie ruggen, 
dat met z'n nadruk op nationalisatie van 
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banken, grond en verzekeringswezen 
veel traditioneel-socialistischer is dan 
een publikatie van 'Nieuw Links' als 
Tien over rood. Anno 1980 is volgens 
Wijmans van een georganiseerde links
socialistische groepsvorming in de PvdA 
eigenlijk geen sprake. De werkgroepen 
'Nieuw Links Politiek' van Reekman en 
Huige, en een blad als Voorwaarts (niet 
te verwarren met het officiële PvdA
blad) zijn een zachte dood gestorven, 
wat hij vooral wijt aan 'de ongekende 
grootte van de buitenparlementaire op
positie' in ons land. 
AI met al is het beeld dat Wij mans 
schetst niet bepaald rooskleurig . Van
af de vroegere SOAP lijkt de 'linkse 
stroming' te kunnen kiezen tussen in ~ 
gekapseld worden en buiten de partij 
verkommeren. Wijmans kritiseert de 
inderdaad forse wijze waarop de par
tijleiding de 'dissidenten' placht te be
jegenen (en die althans in de PvdA 
van het ogenblik onvoorstelbaar zou 
zijn) , maar spaart ook de 'linkse stro
ming' niet. In één van de stellingen, 
waarmee hij zijn artikel afsluit, staat 

hij stil bij de eis van 'socialisatie van 
de produktiemiddelen', die de 'linkse 
stroming' steeds weer blijkt te stellen. 
'De linkervleugels hanteren deze eis 
te vaak als oplossing voor alles. So
cialisten binnen de sociaal-democratie 
geven te zelden aan hoe die sociali
satie er uit moet zien en langs welke 
weg deze bereikt moet worden'. Hij 
brengt dit in verband met een marxis
tisch perspectief, waarin de vernieti
ging van het kapitalisme als een wet
matigheid verschijnt. 
En verderop stelt hij : 'Het vraagstuk 
van de' verhouding tussen centrale 
planning van de economie en zeg
genschap van "de basis", de produ
centen, is nog steeds een zwart gat. 
De linkse stroming in de sociaal-de
mocratie heeft zich hier weinig om 
bekommerd. Van enige reactie op 
ideeën van raden-communisten is 
niets te merken. De problematische 
verhouding wordt overigens thans wel 
verbaal opgelost met het begrip "demo
cratische planning", ook in PSP-kringen 
in zwang'. 
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Boeken 

Troelstra's nieuwe staat 
E. Hueting, F. de Jong Edz., R. 
Neij, Troelstra en het model van de 
nieuwe staat, Assen, Van Gorcum, 
1980. 

De herdenking van de vijftigste sterf
dag van Pieter Jel/es Troelstra, vorig 
jaar, valt samen met een herleving 
van de belangstelling in de PvdA voor 
vraagstukken van staat en democra
tie. De crisis van de verzorgingsstaat, 
zo merken Jan Bank, Martin Ros en 
Bart Tromp in de inleiding tot het Eer
ste jaarboek voor het democratisch
socialisme terecht op, heeft 'binnen 
het Nederlandse socialisme (en daar 
niet al/een) het besef ( .. ) wakker ge
roepen dat het ontbreekt aan een 
adequate staatstheorie '. 
In een artikel in hetzelfde Jaarboek 
gaat Leon de Wolff hier nader op in. 
Hij constateert dat de sociaal-demo
cratie nooit is ondersteund door een 
eigen theorie van de staat. Sociaal
democraten hebben 'nimmer een 
eigen visie ontwikkeld op de politieke 
inrichting van de samenleving' en 
'zich nooit zorgen gemaakt over de 
organisatie van de politieke besluit
vorming en zijn rechtvaardiging'. Dit 
breekt hen op, nu staat en democra
tie in moeilijkheden geraken als ge
volg van wat De Wolft het 'neocorpo
ratisme' noemt: de toenemende be
heersing van de politieke besluitvor
ming door netwerken van belangen
groepen, ambtenaren en politici. Aan 
het eind van zijn artikel geeft hij aan 
hoe de PvdA dit gebrek zou kunnen 
verhelpen. 'Het handjevol sociaal-de
mocraten die bij de opkomst van de 
sociaal-democratie wél wilden naden
ken over een eigen sociaal-democra
tische inrichting van de samenleving, 
dachten stuk voor stuk in corporatisti
sche richting '. In die richting moet vol
gens De Wolff door de sociaal-demo
cratie van vandaag verder worden ge
werkt. Sydney en Beatrice Webb, het 

Plan van de Arbeid, en niet in de laat
ste plaats Pieter Jelles Troelstra zou
den als inspiratiebron kunnen dienen 
voor een democratisch-socialistische 
staatsopvatting. 'Wie het neo-corpora
tisme sociaal-democratisch te lijf wil 
gaan zal die oude lijn weer moeten 
oppakken. Het wordt nu wel eens tijd 
om Troelstra 's pleidooi serieus te 
gaan nemen.' 
Het boek van Hueting, De Jong Edz. 
en Neij biedt de mogelijkheid om de 
suggestie van De Wolft eens nader te 
onderzoeken. Hoe zag Troelstra's 
'model van de nieuwe staat' er eigen
lijk uit? Was hij werkelijk een roepen
de in de woestijn, zoals De Wolft 
stelt? En in hoeverre kunnen Troel
stra's denkbeelden richting geven aan 
de huidige discussie? 

'Revolutionair staatsrecht' 
Troelstra's opvattingen over wat hij 
zelf betitelde als het 'politiek systeem 
der sociaal-democratie ' zijn neerge
legd in een tweetal bijdragen voor in
ternationale congressen van socialisti
sche partijen, die door Hueting c.s. in 
een bijlage zijn opgenomen. De eer
ste bijdrage omvat maar enkele blad
zijden , en werd geschreven voor het 
congres van Stuttgart in 1907; de 
tweede, omvangrijker en diepgraven
der, diende als discussiestuk voor de 
conferentie van Genève in 1921, en 
werd uitvoerig behandeld in een in 
het begin van de jaren twintig inge
stelde SDAP-commissie. 
Het stuk voor de conferentie van Ge
nève, dat in het boek, en ook hier, als 
uitgangspunt wordt genomen, kan ge
lezen worden als een kritiek op het 
oprukkende 'parlementarisme' in de 
sociaal-democratie, waaraan Troelstra 
zelf overigens, als bestrijder van 00-
mela Nieuwenhuis en later van de 
links-radicale SOP, het nodige had 
bijgedragen. Die kritiek heeft betrek
king op twee, door Troelstra uitdruk
kelijk onderscheiden punten. In de 
eerste plaats trekt hij in twijfel of de 
verovering van de politieke macht, die 
de sociaal-democratie zich ten doel 
heeft gesteld, wel langs parlementaire 
weg kan plaatsvinden. In de tweede 
plaats is hij van mening dat, wanneer 
die politieke macht eenmaal veroverd 
zal zijn, democratie veel meer zal 
moeten inhouden dan het goed laten 
functioneren van de bestaande 'burger
lijke' parlementaire democratie. 
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Troelstra's standpunt over de verovering 
van de politieke macht, door Hueting 
c.s. betiteld als zijn 'revolutionair staats
recht', werd sterk beïnvloed door de 
woelingen die zich rond het eind van de 
Eerste Wereldoorlog in Rusland en in 
Centraal-Europa voordeden. Hij meende 
dat de revolutie ook in Nederland voor 
de deur stond, en speculeerde in no
vember 1918 over de oprichting van 'ar
beiders- en soldatenraden' , die er zorg 
voor zouden kunnen dragen dat een en 
ander - hier spreekt een Nederlander 
- 'zich voltrekt op organisatorische en 
onbloedige wijze'. Dat het in die dagen 
voor Troelstra erg behelpen was bewijst 
het verslag dat Hueting c.s. geven van 
een conversatie met Albarda, Troelstra's 
latere opvolger als fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer. Albarda trof de revolu
tionaire voorman lezend op zij studeer
kamer aan. 'Pieter, wat lees je daar?', 
was zijn vraag. En het antwoord : 'Trots
ki , ik kijk nog eens na hoe zij het ge
daan hebben.' 
Enkele dagen later zal Troelstra moe
ten toegeven dat hij zich in de situatie 
heeft vergist. Toch blijft hij tot in het 
begin van de jaren twintig rekening 
houden met, om niet te zeggen ho
pen op, het ontstaan van een revolu
tionaire situatie in ons land. Die hoop 
hield verband met Troelstra's pessi
misme over de mogelijkheden om als 
SOAP een parlementaire meerderheid 
te behalen . Het geloof houdt volgens 
hem een deel van de Nederlandse ar
beidersklasse in confessionele par
tijen vast. Zo wordt verhinderd dat de 
'grote maatschappelijke motieven' de 
verkiezingsstrijd bepalen, en dat ver
kiezingsmeerderheid en 'maatschap
pelijk-sociale meerderheid' samen ko
men te vallen. De samenstelling van 
het parlement 'hangt van politieke 
partijverhoudingen af, die op geen 
wezenlijke sociale belangenconflicten 
berusten '. 
Dergelijke overwegingen geven Troel
stra een aantal voor een parlementai
re socialist opmerkelijk zure opmer
kingen in over het algemeen kies
recht. Dit kiesrecht wordt door hem, 
vanwege zijn individualistische basis, 
'amorf, vormeloos ' genoemd. Het 
principe dat de ene kiezer evenveel 
waard is als de andere werkt in de 
praktijk verkeerd uit. Het stelt de 
bourgeoisie in staat om delen van de 
bevolking tegen de sociaal-democra
tie te mobiliseren. 'De tijd der despo-

ten is gelukkig voorbij. Maar een ver
kiezingsdemocratie, waarbij de miljoe
nen van éénzelfde levenspositie en 
maatschappelijk belang ter wille van 
honderden hunner meesters en uit
buiters in een domme drijfjacht tegen 
elkander worden opgehitst, met ver
valsching en verdoezeling van het ei
genlijke, waarover de strijd loopen 
moest - zulk een democratie bereidt 
juist de scherpe conflicten voor, die 
men zo gaarne zou zien vermeden.' 
Men moet dan ook niet verwonderd zijn , 
aldus Troelstra, als de moderne arbei
ders hun toevlucht zoeken tot directe 
actie, en in het bijzonder tot de politieke 
werkstaking. Zij komen daarbij '!liet op 
voor een bekrompen klassebelang, 
maar voor de verwezenlijking van een 
historisch noodzakelijke reorganisatie 
van staat en maatschappij . 'Ook daarom 
is het niet juist als een dogma te stellen, 
dat slechts langs parlementaire weg, 
door verkiezingen verandering in de 
staatsorde aangebracht kan worden. En 
voor zover het gebruik van vakbonds
middelen (als staking, boycot en passief 
verzet) voor revolutionair-politieke doel
einden bij de wet verboden is, gaat het 
ook niet aan de arbeidersbeweging te 
verplichten ter verovering van de staats
macht slechts gebruik te maken van le
gale middelen. ' 

Een nieuw politiek systeem 
Is de parlementaire democratie vol
gens Troelstra dus niet zonder meer 
de weg, waarlangs de politieke macht 
veroverd moet worden, zij schiet ook 
tekort waar het de opbouw van de so
ciaal-democratische staat betreft, die 
na de verovering van die macht 
plaats moet vinden. In zijn 'memo
rium' voor de conferentie van Stutt
gart van 1907 had Troelstra al de 
hoofdlijnen van een nieuw politiek 
systeem aangeduid, en daarbij vooral 
nadruk gelegd op de propagandisti
sche waarde van zo'n systeem tegen
over de bourgeoisie enerzijds, en te
genover anarchisten en andere anti
parlementairen anderzijds. In 1920 
komt, nu de verovering van de politie
ke macht niet meer veraf lijkt, de na
druk te liggen op de praktische pro
blemen, waarvoor de sociaal-demo
cratische staat zich geplaatst zal zien. 
Dat Troelstra's systeem een alterna
tief wil zijn voor de bestaande parle
mentaire democratie, betekent aller
minst dat het parlement er geen be-
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lang rijke rol in zou spelen. Integen
deel , volgens Troelstra zal de schei
ding tussen wetgevende en uitvoeren
de macht moeten worden opgeheven, 
en zal het parlement als regering 
moeten gaan optreden . De ministers 
zouden dan als een soort uitvoerend 
comité van het parlement gaan func
tioneren. 'De democratisering van den 
Staat ', aldus Troelstra, die zich daar
bij expliciet baseert op Marx ' schets 
van de organisatie van de Commune 
van Parijs, 'moet gezocht worden in 
de versterking van dp macht der 
Volksvertegenwoordiging, waarvan de 
Regeering slechts een onderdeel be
hoort uit te maken. ' 
De socialisatie van het economisch 
leven, belangrijkste taak voor de so
ciaal-democratie wanneer zij de poli
tieke macht heeft gegrepen, vereist 
volgens Troelstra echter een intensie
ve betrokkenheid van de samenle
ving, in het bijzonder van de verschil
lende groeperingen die in het bedrijfs
leven werkzaam zijn . Daartoe moet 
de versterking van het parlement sa
mengaan met invoering van de 'func
tionele decentralisatie', dat wil zeggen 
'delegatie van deelen der staatsmacht 
aan verschillende maatschappelijke 
organen, die voor de overname van 
arbeid, thans aan den Staat, zijne 
ambtenaren en commissies, in het 
politiek systeem worden ingescha
keld'. Op die manier is de inbreng 
van de voor het beheer der produktie
middelen vereiste deskundigheid ver
zekerd. 
Troelstra veronderstelt dat deze be
trokkenheid van de samenleving 
steeds groter zal worden, en dat de 
staat op den duur vrijwel geheel zal 
kunnen 'afsterven'. Naarmate de so
cialisatie der produktiemiddelen vor
dert, zal het parlement steeds meer 
taken kunnen overdragen aan de 'uit 
de maatschappij zelve' voortkomende 
organen . De sociaal-democratische 
staat, die op de burgerlijke staat is 
gevolgd , zal op den duur plaats ma
ken voor een socialistische maat
schappij. dat wil zeggen 'den definitie
ven overgang van het beheer der 
voortbrenging aan de daarvoor geor
ganiseerde maatschappij. In plaats 
van de heerschappij over personen 
treedt dan het beheer over zaken en 
de leiding van voortbrengingsproces
sen '. 
Van de nieuwe maatschappelijke or-

ganen is in Troelstra's gedachten-
gang de 'Arbeidsraad' het belangrijk
ste. De Arbeidsraad is een econo
misch parlement, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van 'de organisa
ties, waarin het volk, naar het bedrijf, 
beroep en den socialen werkkring der 
burgers, is verdeeld'. Dit parlement 
heeft adviserende en uitvoerende be
voegdheden, en zal de hoofdrol spe-
len bij de socialisatie van de produk-
tie, 'binnen de door het parlement ge
trokken grenzen en normen'. De le-
den van de Arbeidsraad worden ge
kozen door middel van het 'functio-
neel kiesrecht': ze worden door de le
den van hun eigen organisatie aange
wezen, en zijn naar rato van de omvang 
van die organisatie in de Raad verte
genwoordigd, wat de vakbonden auto
matisch een meerderheid in dit orgaan 
oplevert. 
Het belang van de Arbeidsraad en 
van andere nieuwe organen zit 'm 
volgens Troelstra, zoals gezegd, 
vooral in de deskundigheid die aldus 
in de besluitvorming wordt ingebracht. 
Het politieke parlement, bij Troelstra 
'Nationale Vergadering' geheten, be
schikt niet over een dergelijke des
kundigheid, nog afgezien van het feit 
dat het alle met de socialisatie ver
band houdende taken niet aan zou 
kunnen . De instelling van een econo
misch parlement naast het bestaande 
'corrigeert ( .. ) vele fouten van het 
laatste, omdat het een deel van zijn 
werk overneemt, het economisch ele
ment in de staat tot zijn recht doet ko
men en daardoor aan de extreme 
overdrijvingen van het politieke leven, 
die door het burgerlijk parlementaris
me veroorzaakt worden, zekere gren
zen stelt'. 

De invloed van Troelstra 
In hoeverre hebben Troelstra's denk
beelden nu de sociaal-democratie 
beïnvloed? Belandde hij niet in zijn 
poging om 'revolutionair' en 'evolutio
nair' socialisme te verbinden, tussen 
de wal en het schip - de wal van de 
parlementaire socialisten die aan de 
parlementaire democratie genoeg 
hadden, en het schip van de revolu
tionairen die helemaal geen behoefte 
hadden aan een nadere uitwerking 
van hun droom? Was hij als theoreti
cus niet voortdurend wat hij als politi
cus alleen die paar dagen in novem
ber 1918 is geweest: een man die de 
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arbeidersbeweging verenigd achter 
zich weet, maar die, als hij zich om
draait, niemand meer ziet staan? 
In internationaal opzicht is dat zeker 
het geval geweest. Op de conferentie 
van Stuttgart in 1907 vindt Troelstra's 
eerste uitwerking van zijn politiek sys
teem erg weinig gehoor. De Franse 
socialistische voorman Jean Jaurès, 
die aan de voorbereiding van Troel
stra's rapport had zullen deelnemen, 
verklaart tot grote hilariteit van de 
aanwezigen: 'Zum G/ück für die so
zialistische Entwicklung wurde ich da
mals krank. ' En in Genève gaat het 
Troelstra nauwelijks beter af. Welis
waar smaakt hij het genoegen zijn Ar
beidsraad in een resolutie opgeno
men te zien, maar deze resolutie is 
slechts bedoeld als discussiestuk. De 
conferentie verloopt voor Troelstra 
zelfs zo teleurstellend, dat hij bij de 
definitieve vaststelling van de resolu
tie 'door toevallige omstandigheden ', 
naar hij later zal verklaren, afwezig is. 
Wat Nederland betreft liggen de za~ 
ken gecompliceerder. Op het eerste 
gezicht lijkt Troelstra ook in de SOAP 
geen poot aan de grond te krijgen . 
Van zijn 'revolutionair staatsrecht' 
moet het overgrote deel van de partij
top niets hebben. De meeste partijlei
ders zien in een revolutionaire situatie 
in Europa eerder een bedreiging van 
de democratie dan een middel om 
deze uit te breiden. Voor directe actie 
voelen zij alleen, als de parlementaire 
democratie direct in gevaar zou zijn. 
In de in 1920 opgerichte 'Commissie 
voor het politiek systeem der sociaal
democratie' , waar Troelstra's bijdrage 
aan de conferentie van Genève be
sproken wordt, worden Troelstra's 
ideeën over de wijzen waarop de poli
tieke macht veroverd moet worden, 
dan ook uitdrukkelijk buiten de dis
cussie gehouden. 
Zo mogelijk nog sterker zijn de be
zwaren in de commissie tegen Troel
stra's eigenlijke 'politieke systeem'. 
Tegenover zijn nadruk op het 'afster
ven' van de staat wordt gesteld dat 
de macht van de staat in de toekomst 
alleen maar verder zal moeten toene
men. En W. A. Bonger, die een sterk 
stempel op de bijeenkomsten drukt, 
keert zich tegen het idee van functio
nele decentralisatie, dat, naar Bon
ger meent, door ondernemers en 
vakbeweging gebruikt zal worden om 
de staat hun gezamenlijke belangen 

op te dringen. Geleidelijk aan ver
zandt het werk van de commissie, en 
men neemt zelfs niet de moeite om 
haar officieel te ontbinden . 
Daar staat echter tegenover dat 
Troelstra's ideeën, ontdaan van hun 
scherpe kanten, wel degelijk ingang 
hebben gevonden in de Nederlandse 
sociaal-democratie. De 'Nieuwe orga
nen ', die in een gelijknamig rapport 
uit 1931 door een SOAP-commissie 
worden bepleit, vertonen grote over
eenkomsten met wat Troelstra in 
1907 en 1920 had voorgesteld. Dat 
geldt ook voor de meer algemene op
vattingen over staat en democratie, 
zoals die in het SOAP-rapport Het 
staatkundig stelsel der sociaal-demo
cratie (1935) en in de boeken van J. 
M. van der Goes van Naters worden 
uitgedragen, en die in de naoorlogse 
PBO een uitwerking vinden. Niet ten 
onrechte wordt Troelstra in het rap
port van 1935 geprezen als de man 
'die in 1907 reeds wees op de oplos
sing die thans in brede kring wordt 
aanvaard'. 
Hueting c.s. lijken daar vooral een 
verraad aan de intenties van Troelstra 
in te zien. 'Troelstra wordt misver
staan ', schrijven zij. 'doordat de strijd
bare revolutionaire trekken in zijn be
toog worden genegeerd'. En: 'Zo 
bleef een aftreksel van Troelstra 's po
litiek systeem over, en dat nog met 
een omgekeerd teken'. Daarmee 
gaan de schrijvers voorbij aan de 
nauwe verwantschap tussen Troel
stra's opvattingen en de voorstellin
gen over staat en democratie in de 
Nederlandse sociaal-democratie. Die 
verwantschap loopt van de sterk or
ganische opvattingen over de verhou
ding tussen staat en maatschappij. tot 
de 'fetisjisering van de deskundig
heid' die in de jaren dertig het denken 
in de SOAP gaat beheersen, en 
waarop Troelstra's opmerkingen in 
1907 over 'het intellect, de zakenken
nis, de praktische ervaring van be
langhebbende groepen en organisa
ties' vooruitlopen. 
Het is ook eigenlijk onjuist om alleen 
te spreken van de invloed van Troel
stra op het denken in de SOAP over 
staat en democratie. Hij kon invloed 
uitoefenen omdat zijn denken zelf zo 
goed aansloot bij wat er in dit opzicht 
al aan noties in de Nederlandse so
ciaal-democratie bestond. Dat blijkt 
bijvoorbeeld duidelijk als we Troel-
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stra's alternatief voor de bestaande 
parlementaire democratie vergelijken 
met wat er in andere landen aan al
ternatieven werd aangedragen. Type
rend genoeg voor het karakter van de 
Nederlandse sociaal-democratie zoekt 
Troelstra zijn aanvulling op de parle
mentaire democratie niet in gedecen
traliseerde radensteiseis, of in andere 
vormen van directe democratie, maar 
in een centralistisch economisch par
lement. 

Beperkte bruikbaarheid 
En dan tenslotte de waarde van 
Troelstra's ideeën voor de huidige 
discussie over staat en democratie. 
Kan zijn politiek systeem de basis 
vormen voor een nieuw te ontwikke
len democratisch-socialistische 
staatsopvatting? De Wolft meent van 
wel, en daarin staat hij niet alleen, 
getuige de afgelopen jaren toegeno
men belangstelling in en rond van 
PvdA voor het thema 'functionele de
centralisatie' .' 
Beantwoording van deze vraag ver
eist meer dan een boekbespreking, 
maar ik ben geneigd 'm ontkennend 
te beantwoorden. Functionele decen
tralisatie zou wel eens een middel 
kunnen zijn dat de kwalen waartegen 
het wordt gebruikt (neo-corporatisme, 
overbelasting van de centrale over
heid) eerder verergert dan vermindert. 
Wat dat betreft is de hierboven ge
noemde kritiek van Bonger nog altijd 
actueel. De instelling van bijvoorbeeld 
'zelfstandige bestuursorganen' per 
beleidssector kan er gemakkelijk toe 
leiden dat de in die sector opererende 
belangengroepen, in plaats van het 
door regering en parlement vastge
stelde beleid uit te voeren, hun greep 
op de politieke besluitvorming nog 
groter maken dan die nu al is. De 
scheiding tussen 'beleidsbepaling' en 
'beleidsuitvoering', die aan het idee 
van functionele decentralisatie ten 
grondslag ligt, is in ieder geval veel 
moeilijker te trekken dan voorstanders 
menen. 
Bij territoriale decentralisatie ligt dat 
wat anders, omdat er daarbij ook op 
lager niveau sprake kan zijn van het 
afwegen van verschillende sectorale 
belangen, van 'integraal bestuur'. Po
gingen om het principe van territoriale 
decentralisatie, zoals dat bijvoorbeeld 
ten grondslag ligt aan de vanuit de 
PvdA geïnitieerde Kaderwet specifiek 

welzijn , op bredere schaal in de partij 
ingang te doen vinden, stuiten echter 
af op het centralisme dat de meeste 
sociaal-democraten eigen is. In dat 
opzicht is het opvallend hoe negatief 
Troelstra, en later ook Van der Goes 
van Naters, zich over territoriale de
centralisatie uitlaten. Troelstra bijvoor
beeld brengt territoriale decentralisa
tie alleen maar in verband met de 're
geering der middelmatigheid en de 
triomf der lokale belangen '. 
Voor zover Troelstra's denkbeelden 
nu nog voor de sociaal-democratie 
van belang zijn , zit dat belang 'm m.i. 
ook niet zozeer in zijn 'politiek sys
teem', als wel in zijn 'revolutionair 
staatsrecht' . Dat mag gek klinken in 
een land en een periode, waarin 're
volutie ' wel het laatste begrip is, in 
termen waarvan we over maatschap
pijverandering moeten denken. De 
'revolutionair' Troelstra herinnert ons 
er echter aan dat democratie ook iets 
te maken heeft met machtsverhoudin
gen, en met pogingen om daarin 
langs parlementaire weg, maar ook 
door middel van buiten-parlementaire 
actie verandering te brengen. 
Dat besef heeft, n'en déplaise de 'ac
tie partij' die de PvdA een tijdje ge
weest is, maar r1auwelijks wortel ge
schoten in de Nederlandse sociaal
democratie, beheerst als het denken 
over de staat in onze kring de afgelo
pen vijftig jaar geweest is door een 
combinatie van technocratisch den
ken en zweverige ethiek. De kritiek 
die Troelstra uitoefent op het Sociali
satie-rapport van de SDAP heeft bij
voorbeeld nog nauwelijks aan actuali
teit ingeboet. 'De commissie', zo vat
ten Hueting c.s. de kritiek van Troel
stra samen, 'ontluistert het politiek ka
rakter van de socialisatie door haar 
als een vrijwel uitsluitend technisch 
proces op te vatten, dat zich binnen 
het raam van de bestaande wetge
ving beweegt. ( .. .) En dat terwijl de 
socialisatie afhankelijk is van de ar
beiders en niet van de studie van ex
perts; de partij is een politiek lichaam 
en niet een organisatie van bedrijfs
kundigen '. 
Troelstra's benadrukken van de 'di
recte actie', zoals het toen heette, is 
ook nu nog van belang, mits ontdaan 
van elke revolutionaire mystiek. En 
daarmee belanden we weer bij zijn 
'politiek systeem'. Zij{1 'revolutionair 
staatsrecht', gebaseerd op het geloof 
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in een vreedzame, geleidelijke, maar 
daarom niet minder radicale breuk 
met het bestaande, en zijn 'politiek 
systeem', een schets van (de weg 
naar) een ideale, socialistische sa
menleving, kunnen namelijk niet los 
van elkaar gezien worden. Alleen als 
men een, bij Troelstra door directe 
actie te bewerkstelligen, revolutionaire 
breuk met het bestaande vooronder
stelt, kan men zich een samenleving 
voorstellen waarin helemaal geen ac
tie meer behoeft te worden gevoerd, 
en alleen nog maar behoeft te wor
den bestuurd en georganiseerd, 
waarin 'het beheer over zaken in de 
plaats treedt van de heerschappij 
over personen'. Welnu, een dergelijk 
model, al of niet op Troelstra geba
seerd, is de slechtst denkbare gids bij 
een discussie over staat en democra
tie, omdat zo'n samenleving er nooit 
zal komen. 
Troelstra's 'revolutionair staatsrecht' 
en zijn 'politiek systeem' moeten 
daarom als het ware in elkaar ge
schoven worden. Zo wordt de directe 
actie van revolutionaire sentimenten 
gezuiverd, en tegelijkertijd een 'poli
tiek systeem der sociaal-democratie' 
denkbaar, waarin maatschappelijke 
conflicten een belangrijke rol blijven 
spelen. Actie en overheidsbestuur, . 
'strijdbaarheid' en 'deskundigheid' zijn 
beide onmisbare categorieën in een 
democratisch-socialistische staats- en 
democratieopvatting. Wie probeert om 
voor één van beide te kiezen (zoals 
aan alle kanten in de discussie over 
de PvdA als 'actiepartij' gebeurde, en 
zoals ook nu weer in de discussie 
over de 'rechtsorde' gebeurt) ontloopt 
de problematiek. Het gaat om de ver
houding tussen beide categorieën, en 
onder die voorwaarde kan een con
frontatie van het sociaal-democratisch 
gedachtengoed met de anarchistische 
en syndicalistische traditie, waarvan 
Troelstra's denken enige sporen ver
toont, zeer vruchtbaar zijn. 

Hierop heeft ook een deel van de kri
tiek betrekking, die men op het boek 
van Hueting c.s. kan hebben. De 
schrijvers geven te weinig inzicht in 
de ideeën-historische achtergrond 
van Troelstra's opvattingen. Er wor
den weliswaar veronderstellingen 
geopperd over de boeken die Troel
stra gelezen zou hebben, en er wordt 
een overzicht gegeven van wat de 

betreffende SOAP-commissie aan lite
ratuur heeft bestudeerd, maar er ont
breekt een overzicht van de debatten 
binnen de sociaal-democratie in het 
eerste kwart van deze eeuw (met na
me binnen de internationaal invloedrij
ke SPD), en van discussies in anar
chistische en syndicalistische kring. 
Zonder dat vallen Troelstra's denk
beelden niet goed te plaatsen. 
Daarnaast kan men de schrijvers ver
wijten te weinig aandacht te hebben 
besteed aan de relatie tussen het on
derwerp van hun boek enerzijds, en 
de ontwikkeling van de Nederlandse 
samenleving, en de plaats van de 
SOAP daarin, anderzijds. Herhaalde
lijk kunnen we lezen dat Troelstra 
door zijn tegenstanders 'niet goed be
grepen' werd. Er had althans een po
ging kunnen worden gedaan om het 
lot van Troelstra's ideeën te 'verkla
ren', d.w.z. te verbinden met de ma
teriële en minder materiële factoren 
die de ontwikkeling van de sociaal
democratie in de jaren twintig en der
tig beïnvloedden. 
Voorop dient echter te staan dat Hue
ting c.s. de denkbeelden van één van 
de grote figuren in de Nederlandse 
sociaal-democratie overzichtelijk, en 
vaak niet zonder distantie, hebben 
gepresenteerd. Ze leveren daarmee 
een bijdrage aan de geschiedschrij
ving van de SOAP, en dragen voor 
een deel ook materiaal aan voor een 
voor de huidige sociaal-democratie 
actuele discussie (of wat een discus
sie zou moeten zijn). 

Paul Kalma 

Noot 
1. Hierop wijst bijvoorbeeld Ralph 
Pans in zijn artikel 'Staat en burger: 
een probleemverkenning'. In: Socialis
me en Democratie, maart 1978. 

Wouter Gortzak, Alledaagse so
cialisme; Ontwikkelingen in de 
PvdA, Contact Tijdsdocumenten, 
Wiardi Beckman Stichting, Am
sterdam 1980, uitgeverij Bert Bak
ker. 

Deze bundel van grotendeels al el
ders verschenen opstellen is tot een 
erg goede beschrijving geworden van 
de ontwikkeling van onze maatschap-
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pij en van de mensen die haar vor
men. Op een aantal punten I.!eel meer 
dan een beschrijving : ook een verkla
ring ; en op enige belangrijke punten 
worden concrete voorstellen over de 
verbetering van het functioneren van 
de Partij van de Arbeid gedaan. Het 
beschrijvende element valt op door 
zijn realistische en ondogmatische ka
rakter. De inderdaad grote verande
ringen die er na de oorlog zijn opge
treden worden uitvoerig en voortdu
rend boeiend beschreven. Het gaat 
om veranderingen in de samenleving, 
maar ook in de partij ; en natuurlijk om 
ten dele onverwachte veranderingen 
in beide. De welstand, vooral dus het 
materiële welzijn , is in Nederland voor 
bijna iedereen duidelijk toegenomen, 
zelfs nog in de jaren zeventig, zoals 
door Jan Pen op geestige wijze is be
schreven in Economisch Statistische 
Berichten 19/26 december 1979, blz. 
1352 en 1353. De consumptie is in 
die tien jaar met veertig procent ge
stegen. De verdeling is aanmerkelijk 
minder ongelijk geworden. Ten dele is 
dit gebeurd zoals Fourastié gezegd 
had, nl. door het sterk groeien van 
het aantal mensen met een middelba
re of een hogere opleiding: in 1977 
was dat al 27% van de beroepsbevol
king; mensen met alleen basisoplei
ding waren gedaald tot beneden een
derde (31 %) (Zakboek CBS 1980, 
blz. 120/121). Gortzak noemt de 
PvdA' niet langer de bestrijder, doch 
de regulator van het kapitalisme'. Ook 
Nieuw Links, dat inderdaad een stuk 
starheid bij sommige ouderen door
brak, is niet ontkomen aan deze ver
andering. Van der Louw heeft dat in 
een reeks artikelen in Het Vrije Volk 
verdienstelijk uiteengezet, nl. door de 
dilemma's aan te geven die de wer
kelijkheid aan de idealist voorlegt. 
De veranderingen zijn voor de wereld 
als geheel en ook voor sommige 
aspecten van ons bestaan niet zo 
gunstig: in de onderontwikkelde lan
den is de bevolkingsexplosie een van 
de grootste oorzaken van de diepe 
armoede waarin zeker de helft van de 
mensen daar leeft. En bij ons is Lek
kerkerk een voorbeeld van nieuwe 
narigheden. Terecht noemt Gortzak 
hierbij de Club van Rome als een 
bron van nieuwe bewustmaking. De 
onzinnige starheid die achter de be
wapeningswedloop steekt is natuurlijk 
ons aller grootste vraagstuk. 

Maar het is niet alleen de buitenwe
reld waarover wij in zorg zitten. Bij 
een deel van de Nederlandse - en 
andere Westerse - jeugd is een ver
wildering en een degeneratie aan de 
gang, die onze oude voormannen 
zich in hun graf zouden doen om
draaien. Elk gevoel voor menselijke 
waarden schijnt bij hen afwezig. Mis
handelingen en erger, vernielingen 
van andermans of gemeenschap (dus 
hun eigen) eigendommen, gebruik 
van geweld bij wat hun niet bevalt zijn 
in snel tempo toegenomen. Over de 
oorzaken beginnen we pas enige ver
moedens te krijgen. Verveling is er 
een van, die gepaard gaat met, en 
ten dele weer veroorzaakt wordt door, 
een verwaarloosde opvoeding. Wie 
zich zegt te vervelen is inderdaad ten 
dele een slachtoffer van te weinig be
langstelling of motivering . Verwaar
loosde opvoeding is, evenals een 
sterk toege,:,omen aantal mislukte hu
welijken, o.a. toe te schrijven aan een 
toegenomen egoïslTle bij ouders. Hof
stee heeft dat in zijn afscheidscollege 
in Wageningen heel sober gezegd. 
Gortzak gaat op deze elementen van 
onze cultuurcrisis wat afstandelijker in 
dan de recensent, maar het is gerust
stellend dat de ontwikkelingen binnen 
de cultuur de hoogste prioriteit heb
ben gekregen in het programma van 
de Wiardi Beckman Stichting . 
Enkele minder belangrijke, maar een
voudiger te verhelpen, factoren die de 
afstand vergroot hebben tussen de 
uitvoerders van de politiek en de 
'massa' worden al wel duidelijk ge
noemd. Zo bijv. het onnodig ingewik
kelde spraakgebruik van mensen met 
enige middelbare of universitaire op
leiding ('de parlementaire geheimtaal', 
blz. 27; de ondoorzichtigheid van de 
bureaucratie; 'mens tegen loket' , blz. 
17). Een wantrouwen tegen deze 
'overheid', waardoor o.m. de wat be
lachelijke oppositie tegen zo'n nuttig 
gebeuren als een volkstelling wordt 
gevoed, die juist een der beste bron
nen is om onze eigen politieke doel
stellingen te toetsen aan wetenschap
pelijk onderzoek. Of de afkeer van de 
Europa-gedachte, waardoor de groot
te van de socialistische fractie veel 
kleiner is geworden dan haar aan
hang had mogelijk gemaakt, als ge
volg van de beperkte inzichten en het 
wegblijven van onze. eigen kiezers. 
Bepaald terecht spreekt Gortzak dan 
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Het is wel te hopen dat met 'cultuur' 
als het meest urgente onderwerp voor 
de Wiardi Beckman Stichting dit be
grip cultuur vooral als de steun aan 
menselijke waarden zal worden opge
vat en niet wordt verschraald tot het 
deelnemen aan concerten of het be
vorderen van 'de kunst' . Op dit laatste 
terrein (blz. 139 e.v.) is natuurlijk ook 
nog wel iets te doen, maar hier als el
ders geldt wel dat tot 'de' kunst zich 
velen geroepen voelen, doch slechts 
weinigen uitverkoren zijn . Op de ge
bieden van vele kunsten leven wij -
naar mijn smaak, toegegeven ! - in 
een donkere periode, zo ongeveer als 
de architectuur en de literatuur in het 
begin van de negentiende eeuw. Ik 
kan het gevoel niet van mij afzetten, 
dat wij door een aantal kunstenaars 
gewoon voor de gek worden gehou
den. En dat overigens het weggooien 
van menselijke waarden zo ver in de 
'kunst' van het schrijven van kinder
boeken is doorgedrongen, dat wij de
ze laatste aan de uitgevers moeten 
terugsturen . 
Op een der hoofdpunten, reeds ge
noemd, nl. dat de sociaal-democratie 
de 'regulator van het kapitalisme' is 
geworden, zou ik nog wel iets dieper 
willen ingaan. Ik zou hier gekozen 
hebben voor 'de regulator van de 
volkshuishouding' of iets dergelijks, 
omdat voor mij 'het kapitalisme' de 
orde van de negentiende eeuw is, 
met de grote macht en het grote inko
mensdeel van de kapitaalbezitters. 
Sinds de revolutie van de managers 
zijn die de machtige groep geworden; 
en die proberen wij nu aan meer re
gels te binden. Mij is opgevallen dat 
het huidige denken in Zweden lijkt te 
gaan in de richting van wat daar de 
'loontrekkersfondsen' worden Ç/e-

noemd; de fondsen resulterend uit de 
VAD. Een der vragen is dan of er één 
zo'n fonds moet bestaan, beheerd 
door LO, de totale vakbeweging, of 
een aantal , opdat een zekere veelvor
migheid wordt behouden, die Assar 
Lindbeck ziet als een garantie voor 
democratie. Bij gebrek aan winsten 
stelt vooralsnog de VAD, hoe dan ook 
ontworpen, nog geen fonds van enige 
betekenis voor, voordat de winsten 
enigermate meer normaal zijn gewor
den; bijv. iets groter dan de noodza
kelijke investeringen voor onze volks
huishouding. Vandaar dat bij ons de
ze discussie iets minder haast heeft. 
Tenslotte moet in deze bespreking in 
het bijzonder hulde aan de schrijver 
worden gebracht wegens zijn voor
stellen hoe de wijze van bijeenkomen 
en besluiten van het Hoofdbestuur 
van de PvdA, het partijbestuur dus, 
het best gekozen zou kunnen wor
den. Gortzak doet hier een aantal dui
delijke en doelmatige voorstellen, in 
aanzienlijk detail gaand. Zij verdienen 
- en hebben hopelijk al - de volle 
aandacht. De enige opmerking, als 
een ondersteuning bedoeld , die ik 
hierover zou willen maken is dat zijn 
voorstellen in een schema zouden 
moeten worden gepresenteerd van 
een aantal , de tijd aangevende scha
len: evenwijdige lijnen voor elk der li
chamen die er een rol bij spelen -
plaatselijke afdelingen, geweten, PB, 
fracties enz. Dat zou de bespreking 
en de formulering van eventuele 
amendementen overzichtelijker ma
ken. Ik bedoeld dit vooral voor wat 
van blz. 104 tot 123 wordt uiteenge
zet. Laat ik deze bespreking eindigen 
met een warme aanbeveling tot le
zen. 

J. Tinbergen. 
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Pen op papier 

Protest naar aanleiding van een 
'essay' 
Het verdriet mij, dat het novembernum
mer van S en 0 een bijdrage van Wou
ter Gortzak bevat, die naar mijn mening 
niet zonder protest mag passeren. 
Op zichzelf is het wat koddig, dat het 
bedoelde schrijfsel als een 'essay' 
wordt gepresenteerd. Klaarblijkelijk 
weet de redactie van S en 0 niet al te 
goed, wat een essay wordt geacht te 
zijn. Maar och, daar kan men om 
glimlachen. 
Die glimlach vergaat mij , wanneer ik 
Gortzak op een voor mij onverteerba
re manier zie rondschutteren in de 
belangrijke problematiek van de sa-

. menhang tussen ethiek en politiek. Ik 
denk, dat wij behoren te weten, hoe
zeer ons politieke handelen mede 
wordt bepaald door onze goeddeels 
gevoelsmatige ethische stellingnamen 
ten aanzien van maatschappelijke 
problemen. Vooral door je ethische 
bagage - en door de manier waarop 
je die laat gelden en ook weet te rela
tiveren - behoor je als politicus ook 
cultuurdrager te zijn. Maar het is al te 
simpel om te menen dat de ethiek 
thuis hoort op de kansel en dat de 
politiek daar taboe behoort te zijn. 
Evenmin is vol te houden, dat de 
ethiek niet mee behoort te spelen 
vanaf het politieke podium. 
Een te grote eenzijdige nadruk op het 
ene of op het andere facet kan irrite
ren. Dat schijnt dan voor Gortzak het 
geval te zijn geweest bij het mij onbe
kende jongmens, dat hij op pag. 581 
ten tonele voert. Tegen zo'n manier 
van schrijven heb ik wezenlijke be
zwaren. Als het je werkelijk de neus 
uitkomt, zeg het dan zo'n jongen 
recht voor de raap in zijn gezicht. 
Maar zo over elkander schrijven lijkt 
mij het begin van een barbarij, die wij 
in onze Partij (Iet wel , ik schrijf het 
met een hoofdletter) niet kunnen ge
bruiken. 

Intussen heb ik mij getroost door nog 
eens te bladeren en te lezen in de 
bundel 'Dwarsliggers', die enige tijd 
geleden aan nu wijlen Ds. Buskes 
werd opgedragen . Bovendien heb ik 
nog eens met warmte teruggedacht 
aan de vele honderden grotendeels 
jongere mensen, die enige jaren gele
den waren gekomen om te luisteren 
naar Dom Helder Camara, die toen in 
Eindhoven niet van de kansel sprak, 
maar zijn toehoorders en toehoorder
essen een geheel van ethiek èn van 
politiek voorhield. 

Jaap Voogd. 

Naschrift Wouter Gortzak: 
Wanneer mag iemand boos worden? 
Onmiddellijk wanneer hij/zij zich kren
kend of onbillijk behandeld acht. Wat 
moet iemand dan doen? Het de be
trokkene onmiddellijk zeggen, recht 
voor zijn raap. Hij/zij moet zeker niet 
achteraf een stukje schrijven waarin 
alsnog de boosheid onder woorden 
wordt gebracht. Want dat leidt tot bar
barij . Aldus één deel van de bood
schap van een verdrietige Jaap 
Voogd. 
In het november-nummer van S en 0 
schreef ik drie stukjes die, in samen
hang, een essay werden genoemd. In 
het eerste van de drie maak ik een 
aantal opmerkingen over een lim
burgs partijraadsafgevaardigde. In dat 
stukj\3 maak ik er geen geheim van 
dat ik, als reactie op dat optreden , 
bepaald geen heldenrol heb ge
speeld. Had ik er daarom verder 
maar over moeten zwijgen? Dat had 
me de gelegenheid ontnomen om aan 
de hand van een concreet (en mij 
nog sympathiek ook) voorbeeld een 
algemeen probleem aan de orde te 
stellen. 
In het tweede stukje kapittel ik een 
partijgenoot die me met zijn geweten 
om de oren sloeg. Ik ben geen partij
raadslid , kwam na behandeling van 
het WBS-jaarverslag dus niet meer 
aan het woord en kon hem dus niet in 
het openbaar de oren wassen. Ik zou 
dat zeker gedaan hebben, ware ik 
wel partijraadslid geweest. Ik had het 
de betrokkene, na afloop, 'recht voor 
zijn raap, in zijn gezicht' kunnen zeg
gen. Ook dat zou ik zeker gedaan 
hebben, had ik hem na de partij
raadsvergadering ontmoet. Hetgeen 
niet het geval was. Maar zelfs als ik 
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hem belerend zou hebben toegespro
ken, dan zou me dat niet hebben ver
hinderd alsnog het gewraakte stukje 
te schrijven. Is dat barbarij? ik geloof 
er niets van. Want opnieuw maak ik 
gebruik van een situatie (partijgenoot 
spreekt partijraad toe) om een alge
mener probleem aan de orde te stel
len, een bijna barbaars probleem. Het 
maakt me namelijk buitengewoon 
boos als ik de ene partijgenoot op 
grond van een blijkbaar hechter-door
timmerd geweten andere partijgeno
ten in de hoek hoor zetten. Wanneer 

het Geweten de één tot een bepaalde 
politieke conclusie brengt, moet het 
geweten van de ander, die niet tot 
dezelfde conclusie komt, van minder 
allooi zijn. Althans dat is ongeveer de 
manier waarop sommige voorstan
ders van de IKV-leuze 'helpt de kern
wapens de wereld uit, te beginnen 
met Nederland', hun geweten exploi
teren. 
Dat nu acht ik ongepast. En dat heb 
ik geschreven. Ik blijf daar vierkant 
achter staan, ook al verdriet het Jaap 
Voogd, hetgeen mij verdriet. 
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Bij het afscheid van Wouter Gort
zak als redactiesecretaris 

Wouter Gortzak heeft zijn functie als redactiesecretaris van ons maandblad 
moeten neerleggen in verband met zijn benoeming tot hoofdredacteur van 
Het Parool. Redactiesecretaris van SenD is hij nauwelijks drie jaren ge
weest, maar wat voor jaren! 
Zelden is het minder aan de lezers, de auteurs en de overige redactieleden 
voorbij kunnen gaan dat er een redactiesecretaris was. In zijn tijd zijn er, . 
meestal op zijn initiatief, een aantal veranderingen in het blad aangebracht, 
die het een levendiger karakter hebben gegeven. Verder heeft hij er zich, 
met anderen in de redactie, voor ingespannen dat de cultuur (gedichten, 
prozafragmenten, beeldende kunst) meer in SenD aan bod kwam. 
Voortdurend en vasthoudend heeft hij geprobeerd de leesbaarheid van de 
artikelen te vergroten. Slechts zelden werden ingezonden artikelen zonder 
meer overgenomen; meestal gingen ze terug met suggesties voor herschrij
ving, of zette hij zich daar zelf aan. Dit leidde wel eens tot irritatie bij de 
schrijvers, die vaak echter in waardering overging wanneer het stuk er in
derdaad beter op geworden bleek te zijn. 
In SenD heeft Wouter een aantal van zijn belangwekkendste pennevruch
ten uit zijn WBS-periode gepubliceerd. Vooral moeten worden genoemd 
'Tussen regering en achterban' (nr. 7/8, 1976), 'De rechtmatigheid van het 
partij recht' (nr. 7/8, 1979), 'Publiek, kunst en socialisme' (nr. 7/8, 1980). 
De wijze waarop hij aan SenD gewerkt heeft, bewees dat de journalist 
Gortzak nog springlevend was, getuige de rubriek 'signalementen'. Hij vond 
het heerlijk om, in samenwerking met de redactie, en met mobilisatie van 
een deel van de WBS-staf, het blad in elkaar te zetten en hij besteedde 
daar veel tijd aan. 
Nu is hij weer in zijn oude beroep, de journalistiek, teruggekeerd en in de 
eerste rijen daarvan opgenomen. Dit is een gelukwens waard voor zijn 
nieuwe medewerkers, maar zeker ook voor hem zelf! Wij zijn hem veel 
dank verschuldigd en zijn blij met zijn blijvende aanwezigheid, nu als ge
woon redactielid. 

Th. van Lier 

(Sinds eind januari fungeert Paul Kalma als waarnemend redactiesecreta
ris.) 

Wiardi Beckman Stichting - voltooid tegenwoordige en onvoltooid 
verleden tijd. Wouter Gortzak en Joop Voogd op de WBS-conferentie 

'Grepen uit de geschiedenis', gehouden op 30 en 31 januari jl. in 
Amsterdam. 
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Schmeltzer terug van weggeweest? 
AI voor het CDA-congres heeft Norbert Schmeltzer zijn ,standpunt over 
de duikboten voor Taiwan kenbaar gemaakt. Is Norbert boven water of 
staat het water hem tot de lippen? 
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Het debat over het cultuurbeleid 

Sinds enige tijd is in Nederland een discussie gaande over het kunst- c.q. 
cultuurbeleid. Sommigen zijn over de uitkomst daarvan somber gestemd. 
Anderen verklaarden reeds na korte tijd dat het debat volledig in het slop 
was geraakt. Weer anderen achten zo'n openbaar gesprek bij voorbaat 
vruchteloos; een column is het medium bij uitstek om daarvan te getuigen. 
Ik geloof niet dat de discussie zinloos is. Ik geloof evenmin dat de oplos
sing van een aantal vraagstukken door een gedachtenwisseling tot stand 
komt. Naar mijn mening hebben we te maken met de verbale begeleiding 
van hachelijke knelpunten in onze maatschappij, die om een politieke bena
dering vragen. We zullen moeten trachten de aard van de knelpunten zo 
duidelijk mogelijk te formuleren. Daartoe is een discussie nuttig. Ik wil pro
beren een aantal kanttekeningen te maken die tot de helderheid kunnen 
bijdragen. De 'oplossing' ligt niet zo maar voor het grijpen. We zijn dan ook 
nog maar kort bezig. 

Het eerste dat me opvalt is dat in het zogeheten cultuurdebat vooral de so
cialisten ter verantwoording worden geroepen. Men spreekt wel over 'de' 
politiek in het algemeen, maar in verslagen en artikelen gaat het vooral om 
de socialistische politiek. Komt het omdat Den Uyl de eerste voorzet gaf? 
Of omdat Bart Tromp een inleiding hield op een symposion van de Rotter
damse Kunststichting? Of liggen de oorzaken dieper en krijgen we de reke
ning gepresenteerd van een altijd latent aanwezige attitude, dat we voor al
les wel een oplossing hebben? Of worden socialisten geacht een voorstel
ling te hebben van een consistent wereldbeeld? Of is het de heilsverwach
ting van menigeen? 
Ik weet het antwoord niet, ik stel vragen. Voor wat er beleidsmatig is ge
beurd, of niet gebeurd, kan men socialisten niet rechtstreeks verantwoorde
lijk stellen: socialistische ministers hebben we twee keer op het cultuurde
partement gehad: Van der Leeuw in dat éne, thans gemystificeerde eerste 
jaar na de bevrijding en Vrolijk in het midden van de jaren zestig, tot na 
ruim een jaar Schmeltzer het kabinet-eals ombracht. Verder is het departe
ment waar het in cultuurdebatten om gaat, CRM, alleen onder Den Uyl in 
linkse handen geweest: Van Doorn en Meijer. Voor het overige hebben so
cialisten eigenlijk niet zo vaak geregeerd. Ik denk dat ze eerder worden 
aangesproken op hun ideeën dan op de daden die ze hebben gesteld. 
Nu is het waar dat er in linkse kring vanaf de eerste aanvangen heel wat 
cultuurdebatten zijn geweest. De ideeën waren kennelijk niet eensluidend. 
Ten dele komt dat voort uit de problemen di,e de onderbouw-bovenbouw
theorie van meet af aan heeft opgeleverd. Ten dele ook door de zeer uit
eenlopende reacties van socialistische denkers en doeners op culturele en 
in het bijzonder kunstzinnige ontwikkelingen van onze tijd. Tenslotte ook 
doordat de 'erfenis' van de burgerlijke cultuur een twistappel is geweest: 
verwerp je die terwille van de revolutie of tracht je ~ie door te geven aan 
de arbeidersklasse? Voor zover socialisten ideeën hadden, waren die het 
voorwerp van veel onderlinge strijd. Een algemene, in brede linkse kring, 



"'t. 

cultuur aanvaarde theorie is er nimmer uitgekomen. En wie kennis neemt van wat 
in deze tijd uit de volksdemocratieën tot ons komt op het gebied van reflec
tie over kunst en kunstbeleid kan moeilijk onder de indruk komen van de 
oorspronkelijkheid ervan. 
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De praktijk in die landen is, grosso modo, ook niet erg bemoedigend. Er 
zijn stellig verworvenheden, waar wij jaloers op kunnen zijn, zoals een bre
de participatie. Maar juist de dingen die ons zo interesseren, de kunst als 
signaal van en impuls tot verandering, staan in een somber perspectief. 
Een lichtend voorbeeld is het reëel existerend socialisme ook op dit gebied 
niet. 
Afgezien van verspreide artikelen - met soms best aardige denkbeelden -
is er ook in Nederland geen samenvattende en richtinggevende theorie 
over socialistisch kunstbeleid. Van der Leeuw schreef een paar boekjes, 
maar die kunnen met de beste wil niet socialistisch worden genoemd. Een 
paar jaar geleden vond er in dit blad een debat je plaats, maar dat ging in 
hoofdzaak over het profijtbeginsel. Hier en daar nog wat verspreid werk, 
maar geen mijlpaal. 

En de praktijk? Zoals gezegd, rechtstreeks hebben socialisten niet veel ver
antwoordelijkheid gedragen, althans niet op rijksniveau. Daar deden ze wel 
mee aan de jaarlijkse parlementaire behandeling van de begrotingen en 
men kan er hun beginselen min of meer in vinden, hoewel dat een groot 
woord is voor een bonte verzameling voorstellen, suggesties en kritische 
opmerkingen. Op provinciaal en gemeentelijk niveau treft men veel socialis
ten aan op politieke posten die met kunst en cultuur te maken hebben. Wat 
ik ervan gezien en ervaren heb, past in het beeld dat we hebben: er zijn 
heel veel bekwame bestuurders bij , hier en daar gebeurt er echt wel iets, 
maar van grootscheepse doorbraken was tot dusver weinig te zien - men 
kon ook moeilijk anders verwachten. 
Uit dit globale en impressionistische beeld, dat ik binnenkort wel eens hoop 
te onderbouwen, blijkt mijns inziens dat we in het huidige debat niet zo erg 
veel te bieden hebben. Men kan aanvoeren dat dit ook geldt voor andere 
gebieden van beleid, maar dat is toch niet helemaal waar. Op onderwijsge
bied, om maar een voorbeeld te noemen, bestaan wel degelijk omlijnde èn 
omstreden gedachten (denk maar aan de middenschool , door Van Keme
nade terecht als een cultuurpolitiek instrument gezien) die passen in het 
streven naar niet zozeer 'ei ne heile Welt' als wel in een programma voor 
meer spreiding van inkomen, kennis, macht. 
Voordat we onder die noemer een socialistisch kunstbeleid kunnen formu
leren, zullen we een aantal lastige onderwerpen aan de orde moeten stel
len. In het kader van de ook in Sen D gevoerde en nog te voeren gedach
tenwisseling wil ik tenminste enkele ervan noemen. 
Eerst over de notie 'kunst'. Op basis van door de (culturele) antropologie 
verworven inzichten leren we steeds meer, het begrip 'cultuur' te ontdoen 
van zijn norrnatieve lading. Misschien dat het op die manier hanteerbaar 
wordt voor het beleid. Het begrip 'kunst' is (nog?) niet zover. Het heeft be
trekking op een aantal activiteiten die van een bEtl~aald etiket zijn voorzien, 
liefst op bepaalde plaatsen te bereiken, toegankelijK voor kenners - enfin , 
vul maar in. Willen we het hele veld van activiteiten en verschijnselen die 
aanleiding geven tot ervaringen van heel uiteenlopende aard (verstrooiing, 
ontroering enz.) in ons blikveld vangen, dan zullen we naar meer moeten 
kijken dan dat wat nu voor kunst, resp. het kunstleven wordt gehouden. 

Dat leidt tot het volgende punt. We doen nogal wat, al blijkt het steeds te 
weinig, voor wat een aantal groepen voor 'kunst' houden. Verruimen we 
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cultuur ons blikveld - voorbeeld popmuziek - dan constateren we een grote mate 
van onverschilligheid van beleidmakers en subsidiënten. Cultureel, resp. 
kunstzinnig gedrag is breder verspreid dan de huidige kunstbegrotingen 
doen veronderstellen. Het is waarschijnlijk dat niet alleen meer, maar ook 
andere mensen worden bereikt als we ons perceptiekader verbreden. In 
het laatste Sociaal en Cultureel rapport (1980) worden in deze richting een 
aantal opmerkingen gemaakt. Gaarne ter lezing aanbevolen. 
Over functies van kunst is met name in het afgelopen decennium veel ge
sproken, ook in het verlengde van de kunstnota's. De nadruk wordt daarbij 
dikwijls gelegd op de emancipatorische functie. Die zal er zeker zijn, al is 
die niet altijd aanwijsbaar, laat staan aantoonbaar. Er zijn nogal wat preten
ties op dit gebied die niet zo makkelijk waar te maken zijn. Afgezien daar
van: wie stelt dat vast, en hoe? Met andere woorden, gesteld dat een so
cialistische regering aan deze functie voorrang zou willen geven, hoe kan 
ze dan uit het grote aanbod van activiteiten en evenementen een keuze 
maken? Wie zal zeggen - meer nog, wie zal bepalen - wat voor wie en 
wanneer emancipatorische functies heeft? 
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Dat hangt samen met een volgend onderwerp: de pluriformiteit. Die is ze
ker toegenomen. Er is binnen en buiten het officiële kunstcircuit meer aan
bod dan tien jaar geleden, niet zozeer omdat de overheid dat heeft bewerk
stelligd (al heeft ze een en ander mogelijk gemaakt) maar omdat de bevol
king, professionals en amateurs, heel veel meer heeft ondernomen en aan
gepakt. Van dat vele wordt weinig door middel van subsidies verder gehol
pen. Als we meer willen doen, gesteld dat we een socialistische kunstpoli
tiek voeren, hoe vinden we dan criteria voor keuzen? Denken we dat er 
toch zoiets is als socialistische kunst? Daarover wordt nogal controversieel 
gedacht in onze eigen kring. Debatteren maar. 

Hierboven is steeds uitgegaan van een kiezende overheid. Een moeilijk 
punt van oudsher, voor socialisten, de staat. De klassieken voorspelden het 
afsterven, de geschiedenis - niet alleen ten oosten van de Elbe - lijkt het 
tegendeel te leren. Moeten wij als voornaamste functie van de overheid 
zien het scheppen van een platform waarop vrijwel iedereen naar hartelust 
zijn gang kan gaan en de burgers zelf maar moeten uitmaken, wat goed 
voor hen is? Toen hij staatssecretaris was heeft Wim Meijer ooit iets ge
zegd in de trant van: als je het voor het zeggen hebt, kan je ook beïnvloe
den welke ideeën je laat prevaleren. Het blijft in mijn optiek wèl een pro
bleem. Er zijn er die nu met de decentralisatie komen aandragen. Daar heb 
ik nooit erg in geloofd voor de kunstsector en nu al nauwelijks meer. 
Die plebiscieten aan de basis ... 
De commercie. Bijkans een taboe. Een fractie van de consumptie van 
kunst wordt geleid door officiële kanalen, gesubsidieerd en wel. De rest is 
marktwaar. Die blijkt niet per definitie slecht. Is er aanleiding om eens wat 
nauwkeuriger te kijken naar wat de commercie doet? Zijn er aanknopings
punten voor een beleid dat zich vooral richt op de risicodragende activitei
ten? Zie wederom het Sociaal en Cultureel Rapport 1980. 

Ik kom tot de laatste kanttekeningen. Aan elk cultuurbeleid, ook aan het 
kunstbeleid, ligt een mensbeeld ten grondslag. Ik denk dat het beeld van 
de mens, zoals dat de klassieken voor ogen stond gekenmerkt werd door 
de denkbeelden van de Verlichting. Niet alleen de geschiedenis, ook de 
wetenschappen hebben geleerd dat de mens nogal wat kanten uit kan. Het 
is niet één en al blijheid, het Rijk der Vrijheid is ver. Socialisten en liberalen 
hebben beide wortels in de Verlichting. Liberalen zijn pessimistischer over 
de soort dan socialisten, maar optimistischer over de exemplaren. Socialis-



cultuur ten neigen tot het tegenovergestelde, ze lijken soms (nog altijd) erg hoop
vol over de soort, minder over de exemplaren. Er is nogal eens de neiging 
om ze te betuttelen. Ik geloof dat we dat niet zo rechtstreeks moeten doen 
als we vroeger wel dachten. Het gaat vooral om de condities waarin men
sen opgroeien, kennis vergaren, op een plaats in de maatschappij komen. 
Van deze dingen is hun gedrag ten opzichte van kunst afhankelijk. Daarom 
is kunstbeleid een in hoge mate afgeleid beleid. Het begint bij de ruimtelijke 
ordening; de waarden die daar prevaleren, de belangen die daar een rol 
spelen zijn bepalend voor het gewone dagelijkse leven van velen. Denk 
maar aan het probleem van de stadsvernieuwing. Over de invloed van on
derwijs hoef ik in dit verband niets te zeggen. 
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Het vraagstuk bij uitstek is hier niet eens zozeer de visie op de samenhang 
tussen de beleidssectoren. Het kardinale punt is hier, of wij voldoende visie 
en politieke kracht zullen kunnen opbrengen om de ontwikkelingen die wij 
wensen bestuurlijk te vertalen. Zolang het departement van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk werk dat stukje 'kunstleven' beheert, zolang de 
'macht' van de daar aanwezige minister niet verder reikt dan coördinerend 
ten aanzien van het welzijn, zolang die niets feitelijks te zeggen heeft over 
het bouwen door Volkshuisvesting, het doen onderwijzen door Onderwijs, 
en ga zo maar even door - zolang daar niet iets fundamenteels verandert, 
zolang - en hier begint een beetje scepsis - ook in eigen kring de wense
lijke machtsverhoudingen niet eensluidend worden beoordeeld, zolang kun
nen we aardige visies hebben, maar zonder effect. Het zou best aardig zijn 
om daarover wat na te denken, vóórdat op een beslissende achternamid
dag de formateur in tijdnood een paar knopen doorhakt. 

Jan Kassies is directeur van het Theatermuseum. 
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Leo Huberts en Marijke Linthorst 

Sturing of storing: Weerwerk en de 
• economie 

Economische sturing en ordening vormt het belangrijkste middel waarmee 
de Partij van de Arbeid de huidige crisis wil aanpakken. Op 4 februari il. 
organiseerde de PvdA een studieconferentie over het thema 'economie en 
bureaucratie '. Aan de conferentie werd deelgenomen door ondernemers, 
vakbondsmensen, wetenschappers en ambtenaren van de diverse departe
menten. Ten behoeve van de conferentie kwam een discussiestuk tot 
stand, waarin de Weerwerk-paragraaf over sturing en ordening kritisch 
werd geanalyseerd. De schrijvers daarvan hebben die analyse voor Socia
lisme en Democratie samengevat en geactualiseerd op basis van de confe
rentiediscussie. 1 

In de inleiding van het verkiezingsprogramma Weerwerk stelt het partijbe
stuur uitdrukkelijk de noodzaak van een sturend beleid aan de orde: 'Juist 
in een tijd van economische teruggang komt het er op aan dat een herken
baar beleid kan worden gevoerd. Een beleid dat in staat is inkomensoffers 
om te zetten in werk, en dat benut voor de verbetering van de leefomstan
digheden. In een stuurloze samenleving is dat onmogelijk. Met nieuwe stu
ringsinstrumenten kan het getij worden gekeerd. ' 

Met de nieuw voorgestelde sturingsinstrumenten wordt weer aansluiting ge
zocht bij al voor de Tweede Wereldoorlog door het democratisch-socialis
me geëiste structuurhervormingen. In het Socialisatierapport van 1920 en 
vervolgens in het welbekende Plan van de Arbeid van 1935 pleitte de 
SDAP al voor vormen van economische ordening die met de voorstellen in 
Weerwerk vergelijkbaar zijn. Het Plan van de Arbeid was een reactie op de 
toenmalige massale werkloosheid. Toen het kapitalisme in de jaren vijftig 
en zestig in staat bleek een snelle economische groei te verwezenlijken , 
verstomde het pleidooi voor ordenings- en sturingsinstrumenten. De PvdA 
spande er zich vooral voor in te verzekeren dat de vruchten van de snelle 
economische groei niet alleen werden aangewend voor verbetering van de 
particuliere inkomens, maar ook werden gebruikt ter ondersteuning van een 
publieke sector, die, waar nodig, corrigeert wat in de martksector fout gaat 
of creëert wat in diezelfde marktsector niet tot ontwikkeling komt.2 Zo kwam 
een door de overheid gereguleerd kapitalistisch stelsel tot stand. 
In de jaren zeventig liep de economische groei - financieringsbron voor 
welvaartsverbetering, collectieve voorzieningen en sociale zekerheid -
sterk terug. Naarmate de economische stagnatie langer duurt en de gevol
gen daarvan ernstiger vormen aannemen, wordt de roep om wat Max van 
den Berg noemde een 'duidelijker afgetekend socialistisch alternatief', 'een 
pakket van maatschappijhervormende, anti-kapitalistische maatregelen' lui
der. 

Sturing en ordening in Weerwerk 
De eerste doelstelling van Weerwer/(O is herstel van de werkgelegenheid . In 



democratlsch- totaal moeten er de komende vier jaar 315 000 à 335 000 arbeidsplaatsen 
socialisme worden gecreëerd. Deze taakstelling kan alleen vervuld worden als de 

overheid greep krijgt op de belangrijkste economische beslissingen, ook die 
in de 'vrije markt' -sector. Volgens het programma moet daartoe een aan
tal nieuwe sturings- en ordeningsinstrumenten worden ontwikkeld. De ge
wenste richting van de economische ontwikkeling wordt aangegeven in een 
Centraal Ontwikkelingsplan (COP), dat bindend is voor de overheidssector 
en de overheidsmaatregelen ten opzicht van het particulier bedrijfsleven, en 
indicatief voor de organisaties en ondernemingen in dat bedrijfsleven. Het 
COP is afgestemd op een zo goed mogelijke vervulling van maatschappe
lijk verantwoorde behoeften en geeft - zo goed mogelijk uitgesplitst naar 
goederenproducerende en dienstverlenende sectoren en naar regio's -
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aan hoeveel arbeidplaatsen er dienen te worden geschapen. In het COP 
wordt een energiehoofdstuk opgenomen, waarvan een elektriciteitsplan en 
een plan voor de gasafzet deel uitmaken. Voorts wordt in dit plan aangege
ven voor welke onderdelen van de economie een centrale aanpak gewenst 
is. Aan het begin van een regeringsperiode legt de regering, na advies van 
de organisaties van werkgevers en werknemers, het COP aan het parle
ment voor. Het plan wordt vervolgens door het parlement vastgesteld, jaar
lijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Om de produktie en werkgelegenheid af te stemmen op maatschappelijke 
doelstellingen wordt een wet voor het sectorbeleid voorgesteld. De wet 
moet een aantal punten regelen : 
• de wijze van totstandkoming, inrichting, werkwijze, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van sectororganen; 
• de verplichting van werkgevers en werknemers om via hun organisaties 
deel te nemen aan de sectororganen, alsmede een gelijkwaardig medebe
slissingsrecht over de sectorontwikkeling binnen de doelstellingen van het 
COP; 
• de verplichting van werkgevers, werknemers, hun organisaties en de 
overheid om de noodzakelijke informatie te verschaffen ten behoeve van 
het te voeren sectorbeleid. 

Weerwerk ziet als taken van de sectororganen: 
• het ontwerpen van het sectorplan, waarin onderling samenhangende 
doelstellingen zijn opgenomen met betrekking tot investeringen, werkgele
genheid en arbeidsvoorwaarden in de sector; 
• het geven van ramingen ten aanzien van investeringen en werkgelegen
heidsontwikkelingen ; 
• het aangeven waar overheidsinitiatieven nodig zijn en welke financiën 
beschikbaar zijn ; 
• het regelen van de wijze waarop sectorplannen bindend worden ge
maakt voor de bedrijven van de sectoren; 
• het toetsen en bijstellen van het plan alsmede het rapporteren over de 
voortgang aan de overheid en de betrokken partijen. 

Ter ondersteuning van het sectorbeleid wordt de Nehem omgevormd tot 
een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), onder verantwoordelijk
heid van de overheid. Bedrijven die in meer dan één sector actief zijn, wor
den verplicht aan meerdere sectororganen deel te nemen. Daarnaast dient 
de overheid met multi-sectorale en -nationale bedrijven planningsovereen
komsten af te sluiten. 
Het invoeren van een zo nieuw instrumentarium als Weerwerk voorstelt, zal 
uiteraard de nodige tijd vergen. Weerwerk voorziet dan ook in' een 'aan
loopperiode': vooruitlopend op de totstandkoming van het COP wordt - in 
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dèmocratisch- . overleg met de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties - in 
socialisme een aantal sectoren geëxperimenteerd met de opstelling van sectorplan

nen. Er is voor gekozen te beginnen in die sectoren waar de voorwaarden 
voor planning gunstig zijn: de bouw, de energievoorziening en één of meer 
andere sectoren, waar industriële groei en vernieuwing mogelijk zijn. De er
varingen die daarmee worden opgedaan zullen vervolgens een belangrijke 
rol spelen bij de voorbereiding van de Wet op het sectorbeleid. 
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Algemene kritiek 
De kritiek op de sturings- en ordeningsparagraaf in Weerwerk laat zich ver
delen in enerzijds kritiek op het plan als geheel en anderzijds kritische 
kanttekeningen bij de effectiviteit van de voorgestelde instrumenten. Deze 
tweede categorie behandelen we nog apart. 

Van de kant van de werkgevers zijn er principiële bezwaren tegen verder
gaande sturing door de overheid . In de visie van het NCW moet de over
heid zich beperken tot een globaal beleid. De bedrijven moeten zelf, decen
traal , hun problemen oplossen, waar nodig na overleg tussen de sociale 
partners. De ondernemers zijn best bereid om met het eigen personeel bin
nen de bedrijven overleg te voeren, ook wat betreft investeringen, maar 
'ondernemers hebben wel moeite als daar buitenstaanders bij zijn, zoals de 
overheid. Op dat punt is er niet veel ruimte '.4 
Het NCW-orgaan De Werkgever oordeelt negatief over Weerwerk: 'Voor het 
runnen van de nationale economie wordt een piramidale structuur opge
tuigd, waarin een door het parlement vast te stellen Centraal Ontwikke
lingsplan, sectororganen waarin deelname verplicht is en sectorplannen de 
hoofdrol spelen. Zodra ondernemingen één poot verzetten, moeten zij dit 
onverwijld melden aan het Centraal Planbureau en aan het sectororgaan. 
( ... ) Elke poging om de mensen de ruimte en de middelen te geven de pro
blemen zelf aan te pakken en ze daartoe ook aan te moedigen en te sti
muleren ontbreekt. '5 

Ook vanuit democratisch-socialistische optiek kunnen grote vraagtekens 
gezet worden bij de wenselijkheid van sturing en ordening zoals in Weer
werk wordt voorgesteld. 
• Planning wordt bemoeilijkt door het bestaan van grote, van de staat 
onafhankelijke, maatschappelijke organisaties (werkgevers, werknemers en 
multinationale ondernemingen) en door de afhankelijkheid van de Neder
landse economie van het buitenland. De voorgestelde planningsovereen
komsten zijn niet nieuw. Tussen 1975 en 1979 heeft Labour, in een veel 
gunstiger situatie (een meerderheid in het parlement, een geringere buiten
landse handel) , geprobeerd met 200 grote bedrijven planningsovereenkom
sten af te sluiten. In welgeteld één geval is dat uiteindelijk gelukt: het be
trokken bedrijf had dringend financiële steun nodig. Ook met een Nationaal 
Plan zijn door Labour, rond 1965, ervaringen opgedaan. Binnen achttien 
maanden liep het plan stuk op betalingsbalansproblemen. Het is dan ook 
de vraag of stappen in de richting van een centraal ontwikkelingsplan en 
sectorplannen wel leiden tot het bereiken van sociaal-economische doel
stellingen en of zij niet veel meer gezien moeten worden als façade, als 
middel om een geleide loon- c.q. matigingspolitiek door de vakbeweging 
aanvaard te krijgen. Volgens deze opvatting zou een aanpak van verhoog
de winstbelasting, resulterend in een uitgebreid investeringsprogramma 
voor de publieke sector, een veel reëlere kans van slagen bieden dan een 
combinatie van cap en planningsovereenkomsten. 
• De in Weerwerk voorgestelde overlegstructuren zijn erg centralistisch en 



democratlsch- zijn gebaseerd op de technocratische illusie dat onze samenleving vanuit 
socialisme een centraal punt gestuurd kan worden. Zo zijn de consequenties op het 

gebied van te produceren wetgeving gigantisch.6 Daarbij beperkt Weerwerk 
zich grotendeels tot de traditionele werkgevers- en werknemersorganisaties 
en gaat daarmee aan andere belangrijke maatschappelijke groeperingen 
(vrouwenbeweging, milieuorganisaties) voorbij . Met betrekking tot de werk
gevers- en werknemersorganisaties wordt impliciet uitgegaan van een har
moniemodel. Bovendien is centrale sturing strijdig met de onderhandelings
vrijheid van de vakbeweging. Een alternatief voor Weerwerk zou daarente
gen meer in de richting moeten gaan van het actiemodel, dat maatschappij
verandering van onderop benadrukt. De overheid zou zich daarbij moeten 
beperken tot een globaal, voorwaardenscheppend beleid. 
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• Centrale handicap op dit moment voor de overheid is gebrek aan kennis. 
De onmisbare contra-expertise is zeker niet aanwezig op het ministerie van 
Economische Zaken, waar alle dynamiek is weggebureaucratiseerd. De be
staande overlegorganen, zoals de Stichting van de Arbeid, werken niet of 
zijn inefficiënt. Ook de ervaringen van de Nehem, waar pOlitieke motieven 
van parlementariërs en een eigen belang nastrevende EZ-bureaucratie stu
ringsaanzetten hebben bemoeilijkt, roepen de vraag op of uit de Weerwerk
voorsteIlen iets anders zal resulteren dan een ineffectieve, inefficiënte bu
reaucratische structuur. 
In deze opvatting zou het eerste doel van economisch beleid het realiseren 
van een tegenmacht tegenover het bedrijfsleven zijn. Daartoe is het opzet
ten van nieuwe organen nodig, niet ondergebracht bij departementen, maar 
juist, onder controle van regering en parlement, met een grote mate van 
vrijheid. Sturing en ordening gebeurt nu altijd in minsituaties; de nieuw op 
te richten organen zouden zich kunnen richten op het hart van de indus
triële vernieuwing. In Nederland bestaan bijv. alleen handelsbanken, terwijl 
de steeds belangrijker wordende industriebanken ontbreken. De overheid 
zou zo'n bank op moeten richten en er mensen met ervaring in het bedrijfs
leven in moeten zetten. Deze mensen moeten hun zaken kennen, risico's 
durven nemen en voldoende financiën ter beschikking hebben om risicovol
le en vernieuwende projecten aan te kunnen gaan. 
• Weerwerk biedt een aanzet, maar laat veel dilemma's onbeantwoord. In 
het program wordt geprobeerd de afweging van alternatieve ontwikkelingen 
bij het parlement te leggen. Het is duidelijk dat daaraan de nodige bezwa
ren kleven. Het is echter de verdienste van Weerwerk, dat zij de mogelijke 
alternatieven in de politieke discussie brengt. In het navolgende wordt aan
sluiting gezocht bij laatstgenoemde kritiek. Achtereenvolgens wordt inge
gaan op problemen met betrekking tot de inhoud van de plannen, de infor
matieverschaffing, de sanctiemogelijkheden, de financiële sector en de be
sluitvorming. 

Planinhoud 
Vraagtekens met betrekking tot de Weerwerk-voorstellen op het gebied van 
sturing en ordening zijn allereerst te plaatsen bij de inhoud van de tot stand 
te brengen plannen. Het Centraal Ontwikkelingsplan (COP) zal onder ande
re aan moeten geven in welke sectoren en regio's de noodzakelijke hon
derdduizenden arbeidsplaatsen geschapen moeten worden en voor welke 
onderdelen der economie een centrale aanpak noodzakelijk is; het plan zal 
ook een energiehoofdstuk omvatten. Daarnaast geeft de partij aan dat het 
plan directe gevolgen heeft voor o.a. de sectorontwikkeling, de invoer en 
uitvoer van kapitaal ,.de beleggingen van financiële instellingen, de ontwik
keling van personele inkomens, het decentrale sociaal-economische beleid 
en last but not least de steunverlening aan bedrijven, o.a. via de WIR. 
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democratisch- Den Uyl zegt over het COP: 'Er is geen doeltreffend werkgelegenheidsbe-
socialisme leid mogelijk als dat niet is ingebed in een geïntegreerd beleidsmodel. Dat 

is ook de zin van de eis in Weerwerk van een centraal ontwikkelingsplan, 
waarin niet alleen de produktie en afzet van goederen en diensten, maar 
ook de sociale, culturele en technologische ontwikkelingen verifieerbaar zijn 
gemaakt. 7 
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Wanneer we deze gegevens koppelen aan het feit dat het plan bindend zal 
zijn voor 'de overheidssector en de overheidsmaatregelen ten opzichte van 
het bedrijfsleven', kan de conclusie niet anders zijn dan dat het centraal 
ontwikkelingsplan betrekking zal hebben op de totale maatschappelijke ont
wikkeling, met vergaande consequenties voor alle overheidsbeleid en daar
mee voor alle departementen. Dit staat haaks op suggesties dat het bij het 
plan alleen of vooral zou gaan om het scheppen van arbeidsplaatsen. Wel 
zal het zwaartepunt van het plan op sociaal-economisch terrein liggen, aan
gezien juist daar structuurhervormingen en overheidsmaatregelen nodig 
zijn. 
Weerwerk geeft geen uitsluitsel over de inhoud van veel van die hervormin
gen en maatregelen, bijvoorbeeld betreffende de gewenste verdeling van te 
scheppen arbeidsplaatsen over regio's en sectoren. Duidelijkheid over be
langrijke keuzes waar ook de PvdA mee te maken krijgt, wordt niet gege
ven: moeten sectoren als de scheepsbouw, de automobiel-, schoen- en 
textielindustrie per definitie blijven bestaan, of juist niet? Vandaar ook dat 
P. Friese terecht kan constateren dat er in Weerwerk sprake is van 'orde
nen zonder plannen'.B 
Met betrekking tot de aard van de inhoud van de sectorplannen is Weer
werk vrij duidelijk. Bestaat er via het centrale plan een sectorstructuurbe
leid, dan is er soms een sectorplan noodzakelijk om de gevolgen daarvan 
voor de investeringen, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in de sec
tor, verbonden met de noodzakelijke en mogelijke overheidsiniti.atieven, op 
een rij te zetten. Een dergelijk sectorplan dient vervolgens per bedrijf ge
concretiseerd en gerealiseerd te worden. Eenmaal vastgestelde sectorplan
nen zijn bindend. 

Informatie en sancties 
Voorwaarde voor een effectief sturings- en ordeningsbeleid is dat de over
heid of de betrokken instantie over alle relevante informatie beschikt. In de 
door Weerwerk voorgestelde wet voor het sectorbeleid moet de verplichting 
voor werkgevers, werknemers, hun organisaties en de overheid om de 
noodzakelijke informatie te verschaffen worden vastgelegd. Niet duidelijk is 
aan wie die informatie precies verstrekt moet worden en hoe bewerkstelligd 
wordt dat de verkregen informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De erva
ringen bij de Nehem wijzen erop, dat bedrijven in een aantal gevallen wel 
bereid waren de 'staf' te informeren, maar niet de organen waarin vakbe
weging en concurrenten zitting hadden. Dat levert een probleem op met 
betrekking tot de besluitvorming. Volgens de Weerwerk-voorstellen stelt 
het parlement het COP vast en ontwerpen de sectororganen, waaraan 
werkgevers en werknemers via hun organisaties verplicht deelnemen, de 
sectorplannen. Dit zou betekenen dat parlement en sectororganen op basis 
van onvolledige informatie een beslissing moeten nemen. 
In geval van weigering door een bedrijf staan verschillende wegen open. 
Ten eerste moet niet onderschat worden hoeveel informatie er beschikbaar, 
maar niet gebundeld is. Bij de Nederlandsche Bank, Economische Zaken, 
het ministerie van Financiën (de fiscus m.n.), het Centraal Plan Bureau 
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duele steun en WIR-premies aan dwarsliggers, het niet verlenen van over
heidsopdrachten, eventueel dreiging met nationalisaties. Om het langs el-
kaar heen werken van verschillende regelingen (zoals bij de Nehem her-
haaldelijk gebeurde en waarmee sancties werden ontkracht zoveel mogelijk 
te vermijden, stelt de tweede versie van Weerwerk voor, om de bestaande 
sectorale en regionale stimuleringspremies evenals de WIR-toeslagen te 
onderzoeken op hun doelmatigheid in het kader van de sociaal-economi-
sche doelstellingen. Het sectorbeleid zoals dat tot nu toe gevoerd is betreft 
'sectoren die niet meer groeien en waar, door de nood gedwongen, ad hoc-
maatregelen worden getroffen om de produktiecapaciteit in te krimpen. De 
verliezen komen voor rekening van de gemeenschap.' 9 

Een dergelijk beleid is eerder reagerend dan anticiperend. Om echte stu
ring mogelijk te maken bepleit de tweede versie van Weerwerk dat sector
plannen worden ontworpen waarin 'onderling samenhangende doelstellin
gen zijn opgenomen met betrekking tot investeringen, werkgelegenheid en 
arbeidsvoorwaarden in de sector'. Hiermee worden mogelijkheden gescha
pen om financiële sancties niet alleen aan te wenden om bedrijven van een 
bepaald gedrag te weerhouden, maar ook om hen tot een innoverend be
leid te bewegen. Eventueel kan gedacht worden aan het uitbreiden van de
ze mogelijkheden via researchsubsidiëring en risicodekking (als het project 
mislukt, hoeft de steun niet te worden terugbetaald). Eén kanttekening 
moet nog wel gemaakt worden: het hanteren van overheidsopdrachten als 
drukmiddel zal geen onomstreden instrument zijn. De EEG-richtlijnen be
moeilijken een selectieve opdrachtenpolitiek. 10 

De financiële sector en nationalisaties 
Wil de overheid werkelijk invloed hebben op het gebeuren in de marktsec
tor, dan moet haar greep op de geldstromen in de economie worden ver
groot. In Weerwerk worden middelen voorzien om de geldstromen te regu
leren: 
• in- en uitvoer van kapitaal moet in overeenstemming worden gebracht 
met de doelstellingen van het COP via grotere controle op o.a. banken en 
pensioenfondsen. 
• institutionele beleggers worden aan beleggingsvoorschriften onderwor
pen. 
• er wordt een Postbank opgericht met een minstens even uitgebreide 
dienstverlening als de particuliere banken; 
• het kredietbeleid van Postbank, NIB en Nederlandse participatiemaat
schappij wordt gericht op doelstellingen van het COP, onder controle van 
het parlement; 
• er komt een staatsverzekeringsmaatschappij; 
• de verstrengeling van banken en verzekeringsmaatschappijen wordt te
gengegaan; 
• de handel in effecten wordt onder overheidstoezicht gebracht; 
• beleid en bevoegdheden van de Nederlandsche Bank worden afgestemd 
op de doelstellingen van het COP; 
• bij particuliere banken en verzekeringsmaatschappijen worden regerings
commissarissen benoemd die onderhevig zijn aan parlementaire controle. 

De financiële paragraaf zal zeker niet de makkelijkst uitvoerbare zijn. Ge
zien de problemen rond de totstandkoming van de Postbank is de weer
stand tegen uitbreiding van de overheidsinvloed in de financiële sector 
groot. Een nog onbeantwoorde vraag is hoe van de formele ondergeschikt-
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heid van de president van de Nederlandsche Bank van de minister van Fi
nanciën ook een feitelijke gemaakt kan worden. Gedacht zou kunnen wor
den aan het koppelen van de ambtstermijn van de president van de bank 
aan de zittingsperiode van een kabinet. 
Weerwerk houdt nadrukkelijk de mogelijkheid open voor het overnemen 
van bedrijven door de overheid en voor het oprichten van eigen bedrijver. 
ter vervulling van het COP of ter doorbreking van machtsconcentraties 
wanneer dit noodzakelijk is. Het binden aan voorschriften, gecombineerd 
met het oprichten van concurrerende overheidsbedrijven lijkt echter gepre
fereerd te worden boven nationalisatie. Met betrekking tot de energie-ex
ploitatie en -exploratie wordt daarvoor als argument gehanteerd dat natio
nalisatie 'in één keer een niet realiseerbare stap' is. De politieke wil om het 
'in gemeenschapsbezit brengen van basis-industrieën, banken, pensioen
fondsen, verzekeringsmaatschappijen, de farmaceutische industrie en de 
wapenindustrie' (Beginselprogramma 1977) te verwerkelijken, is niet erg 
groot. Dit wordt nog extra onderstreept door de stilte die in acht wordt ge
nomen betreffende het gebruiken van overheidssteun om blijvende zeggen
schap in bedrijven te verwerven. Te denken zou zijn aan het koppelen van 
eigendomsverwerving aan tenminste een deel van verstrekte bedragen. De 
betekenis daarvan kan aanzienlijk zijn, indien je bedenkt dat de overheid 
gedurende de laatste drie à vier jaren voor dertien miljard gulden ad hoc 
steun verleende. 

Besluitvorming 
Het beoordelen van de tot stand te brengen ordeningsstructuren wordt 
sterk bemoeilijkt door onduidelijkheden over de vraag welke organen de 
plannen zullen voorbereiden en uitvoeren, en wat hun samenstelling, werk
wijze en bevoegdheden zullen zijn. Wat betreft het COP is in concreto 
slechts geregeld dat aan de werkgevers- en werknemersorganisaties ver
plicht advies gevraagd moet worden over h«;lt voorgestelde concept-plan. 
Daarnaast zouden dan regering en parlement op de gebruikelijke wijze be
werkt en beïnvloed kunnen worden door bijvoorbeeld consumentenorgani
saties, milieubeweging, Derde Wereldgroepen, enz. Dat roept de vraag op 
of - ervan uitgaande dat het plan zich vooral op het economische beleid 
zal richten - het consumentenbelang niet meer verplichtend in het besluit
vormingsproces terug zou moeten komen. 
Voor de totstandkoming van sectorplannen maakt Weerwerk de nationale 
overheid verantwoordelijk. Deze plannen moeten echter worden opgesteld 
door sectororganen, waarvan de inrichting, werkwijze, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden bij een Wet op het sectorbeleid geregeld dienen te 
worden. Wel is al duidelijk 'de verplichting van werkgevers en werknemers 
om via hun organisaties deel te nemen aan sectororganen en een gelijk
waardig medebeslissingsrecht over de sectorontwikkeling, alsmede het 
recht van de leden der organisaties op tijdige informatie over voorgenomen 
besluiten betreffende de onderneming waarin zij werken'. 
Over het probleem van de verdeling van de beslissingsmacht in de sector
organen wordt in Weerwerk gezwegen. Desondanks is de neiging te be
speuren het te houden bij een drie-partij en-model met voor overheid, vak
beweging en werkgeversorganisaties een gelijkwaardig medebeslissings
recht. Een dergelijke opzet mislukte bij de Nederlandse Herstructurerings
maatschappij. Oud-Nehem-directeur Wijkstra: 'Het is mislukt omdat aan de 
ene kant de ondernemers te weinig hun invloed met anderen willen delen, 
aan de andere kant omdat het voor de vakbeweging bijzonder moeilijk is 
verantwoordelijkheid te nemen voor ontslagen waarmee men in de Nehem 
akkoord is gegaan'.11 
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Van de vakbeweging lijkt medeverantwoordelijkheid verwacht te worden. 
Het is de vraag of met name de FNV het voorgestelde 'gelijkwaardig beslis
singsrecht' wel op prijs stelt. C. Inja meent van niet: 
'Een effectief werkende belangengroep waagt zich ook niet aan een inte
grale afweging van maatschappelijke doelstellingen. Zij moet slechts probe
ren de belangen van haar leden af te wegen en in te brengen in een verde
re door de overheid te maken afweging. ~2 
lets dergelijks geldt ook voor de werkgeversorganisaties. Op het moment 
dat sectorinzichten vertaald moeten worden naar individuele ondernemin
gen, moeten tegenstrijdige belangen van de leden der organisaties worden 
afgewogen. Voor met name de vakbeweging geldt de vraag of ze zich der
gelijke afwegingen, laat staan het aanvaarden van medeverantwoordelijk
heid voor de uitkomst van die afwegingen, moet laten opdringen. Niettemin 
is - ook vanuit democratisch oogpunt - de betrokkenheid van de werkne
mers bij het sectorbeleid onmisbaar. Zonder overleg- en onderhandelings
resuitaten die uiteindelijk ook de goedkeuring van de vakbeweging kunnen 
wegdragen, is een effectieve planuitvoering ondenkbaar. In ieder geval zal 
de vakbeweging niet bereid zijn een deel van haar onderhandelingsvrijheid 
op te geven zolang niet precies duidelijk is wat daar voor in de plaats komt. 
De overheid is in de visie van Weerwerk in laatste instantie verantwoorde
lijk, maar de participatie van de overheid in de sectororganen is niet gere
geld. Het blijft bij een vage aanduiding van mogelijke deelname van regio
nale overheden, indien in die regio een concentratie van bedrijven uit de 
sector aanwezig is. 
De beslissingsmacht over het Centraal Ontwikkelingsplan wordt in handen 
gelegd van het parlement. Omdat het parlement de noodzakelijke kennis 
en bewerktuiging mist, kan die formele macht in de praktijk worden aange
tast. Het accent in het besluitvormingsproces dreigt dan te verschuiven 
naar de beleidsvoorbereidende instanties. Weerwerk laat zich niet uit over 
de vraag welk deel van de regering en het overheidsapparaat primair ver
antwoordelijk zal zijn voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Een van 
de mogelijkheden zou zijn de Nehem om te vormen tot een van de be
staande overheidsapparaten relatief onafhankelijk instituut, dat werkt bin
nen een door het parlement vastgesteld globaal kader. Indien een dergelij
ke organisatie niet - zoals bij de Nehem gebeurde - voor de voeten gelo
pen wordt door diverse ministeries en zou beschikken over gemotiveerde, 
deskundige medewerkers, zou zij de haar toegemeten relatieve beleidsvrij
heid wellicht kunnen benutten voor een slagvaardig optreden. Weerwerk 
lijkt niet voor die mogelijkheid te kiezen. Weliswaar wordt voorgesteld de 
Nehem om te vormen tot een Nationale Ontwikkelingsmaatschappij, maar 
de opzet, werkwijze en taken van de NOM blijven in het vage. Er lijkt meer 
gedacht te worden in de richting van het situeren van de beleidsvoorberei
ding en -uitvoering binnen één of meerdere departementen. In dat geval 
lijkt het departement van Economische Zaken het meest voor de hand te 
liggen. Het is echter uiterst twijfelachtig of dit departement in zijn huidige 
vorm in staat en bereid is het centrale plan voor te bereiden en uit te voe
ren. Het huidige functioneren van EZ is er waarschijnlijk niet vreemd aan 
dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dit departement 
passeert in zijn voorstellen voor een sturingsstructuur. De conclusie lijkt ge
rechtvaardigd dat, als Economische Zaken een belangrijke rol gaat spelen 
in de sturings- en ordeningsstructuur, door dit departement grondig de be
zem moet worden gehaald. Noodzakelijke voorwaarde daartoe is dat EZ 
geleid gaat worden door een progressieve minister. Nood~akelijk, niet vol
doende. Op basis van ervaringen tijdens het kabinet-Den Uyl stelt Ed van 
Thijn: 'Eén van de grootste problemen waarmee hervormingsgezinde be-
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democratisch- windslieden te maken krijgen is de beheersbaarheid van de staatsbureau
socialIsme cratie. Het kan haast niet anders of de haast en de dadendrang die pro

gressIeve bewindslieden nu eenmaal eigen is moeten in conflict komen met 
de logheid en het formalisme die de staatsbureaucratie kenmerkt'. 13 
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Bureaucratisering 
De PvdA onderkent het gevaar dat de sturings- en ordeningsvoorstellen 
een grotere bureaucratisering tot gevolg zullen hebben. In de Discussienota 
economie van november 1979 benadrukt het partijbestuur de noodzaak om 
planning en democratisering tegelijk te verwezenlijken. Planning is nodig 
'om greep te krijgen op de produktie', democratisering 'om te verhinderen 
dat deze aanpak van de problemen uitmondt in een onoverzichtelijk net
werk van bureaucratische instellingen. Om te verhinderen dat Jan-met-de
pet er dan opnieuw niet meer aan te pas komt, verdwaald als hij zal raken 
in zo'n ambtelijk doolhof'. 
Aan het begrip bureaucratisering worden verschillende betekenissen gege
ven. 14 Wij zien bureaucratie in ieder geval niet als tegengesteld aan 'vrije 
markt' of 'particulier ondernemen'. In die zin namelijk is elke overheidsstu
ring per definitie bureaucratisch, hetgeen een discussie over mogelijke bu
reaucratisering als gevolg van sturing zinloos maakt. Wij willen bureaucrati
sering omschrijven als de uitbreiding en/of versterking van ondemocratisch 
en ondoelmatig bestuur. Doelmatigheid en democratische controle kunnen 
met elkaar in strijd zijn: een overmaat aan controle kan een effectief en 
doelmatig handelen in de weg staan. 
Met name in werkgeverskringen valt de opvatting te beluisteren dat meer 
overheidsinvloed wellicht tot grotere democratische controle leidt, maar dus 
ook ondoelmatig is. Bij deze redenering zijn wel enige kanttekeningen te 
plaatsen. Ook in het particulier bedrijfsleven komt ondoelmatig handelen 
voor (bijv. in het verzekeringswezen). Daarnaast kennen grote organisaties 
vaak een overmaat aan procedures, die de slagvaardigheid en vitaliteit van 
een bedrijf belemmert. De omvang van de organisatie is bij dit verschijnsel 
van groter belang als de eigendomsvorm. Bureaucratisering in de door ons 
gegeven omschrijving beperkt zich dus niet uitsluitend tot de sfeer van de 
overheid. Daarnaast is het allerminst zeker of een toenemende overheids
invloed per definitie meer bureaucratisering met zich mee brengt. Mits vol
doende mogelijkheden geboden worden voor het uitoefenen van invloed 
door mensen, organisaties en groepen die actief zijn met name op econo
misch terrein, de beslissingsmacht en verantwoordelijkheid bij de gekozen 
politieke organen ligt en er garanties worden ingebouwd om het ontstaan 
van ondoelmatige werkwijzen en organen tegen te gaan, kan ook een over
heidsorganisatie flexibel en doelmatig zijn. Daarbij moeten de voorstellen 
worden beoordeeld in het licht van de bestaande situatie. Beslissingen over 
investeringen - en daarmee over de produktie - worden nu door onderne
mers genomen. Werknemers kunnen noch via de vakbeweging, noch via 
de ondernemingsraad invloed van wezenlijke betekenis uitoefenen. Waar 
nog sprake is van een concurrerend aanbod van individuele consumptie
goederen is nog wel sprake van enige invloed van de burger als consu
ment, zij het achteraf. 

Voorwaarden 
Een van de strijdpunten die de Partij van de Arbeid in essentie in een rege
ringsakkoord geregeld wil zien, is 'Afspraken over een gefaseerd program, 
waarbij vanaf het begin een controleerbaar en effectief verband tussen in
komensoffers, werkgelegenheid en sturingsinstrumenten ' (o.a. Centraal 
Ontwikkelingsplan, beleggingsvoorschrift~n, Postbank, sectorbeleid, ver-
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plichting tot werkgelegenheidsafspraken op bedrijfsniveau) 'tot uitdrukking 
komt' . 
Het maken van afspraken behoeft echter nog niet het effectueren ervan te 
betekenen. Ter afsluiting van de analyse van de in Weerwerk voorgestelde 
sturingsinstrumenten, is het daarom ook zinvol om een aantal voorwaarden 
te inventariseren, waaraan in de naaste toekomst voldaan moet worden, 
om stap voor stap de politieke sturing van de economie, 'hoofdpunt van so
cialistische crisisbestrijding ', te kunnen realiseren. Allereerst moet natuurlijk 
de politieke wil aanwezig zijn om richting te geven aan het vrije spel der 
economische krachten. Dat betekent o.i. dat de komende verkiezingen een 
progressieve meerderheid op zouden moeten leveren. Ook een progressief 
kabinet zal echter de handen vol hebben aan het opstellen en verwezenlij
ken van een sturings- en ordeningsbeleid. De organisaties van werkgevers 
zullen zich sterk verzetten , terwijl de vakbeweging vooralsnog sceptisch en 
afwachtend reageert. Wil vooral dat laatste veranderen, dan is het o.i. ge
wenst dat op zo kort mogelijke termijn de sturingsvoorstellen worden ver
duidelijkt, uitgewerkt en geconcretiseerd. Het ingaan op en oplossen van 
de dilemma's en hiaten die in deze analyse werden weergegeven, is bo
vendien wenselijk om allerlei stereotyperingen inzake planning en ordening 
te doorbreken. Daarbij gaat het dan zowel om overdreven voorstellingen 
die in werkgeverskringen te beluisteren zijn ( 'al/es wordt voorgeschreven 
door Den Haag) als ook om het doorbreken van al te hooggespannen en 
niet waar te maken verwachtingen in socialistische kring: de bouw wordt nu 
al voor negentig procent beheerst door de opdrachten van de overheid. In 
de praktijk gaat het om 1500 afzonderlijke opdrachtgevers, met vaak tegen
strijdige belangen ... 
Dat de maatschappelijke aanvaardbaarheid van sturingsvoorstellen wordt 
verbeterd door een grotere mate van duidelijkheid, wordt geïllustreerd door 
de tamelijk positieve reacties tijdens de conferentie van zowel werkgevers 
als vakbewegingszijde op de voorstellen van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid in Plaats en Toekomst van de Nederlandse In
dustrie. De voorkeur van de werkgevers voor het WRR-rapport boven het 
sterker op ordening en planning gerichte PvdA-programma hoeft ons niet te 
verbazen. Opvallender is de opstelling van de vakbeweging, die in econo
mische planning toch ook een middel ziet om een andere samenleving te 
realiseren. Geconfronteerd met de dagelijkse praktijk van bedrijfssluitingen 
e.d. blijkt zij echter het minder vergaande, maar meer praktisch gerichte 
WRR-standpunt te prefereren boven de vaak onduidelijke Weerwerk-con
structie. 
Met name blijft onduidelijk binnen welk kort en middellang sociaal-econo
misch beleid de institutionele opzet van Weerwerk geplaatst moet worden, 
of de sturingsorganen de informatie en sanctie-middelen zullen hebben om 
daadwerkelijk economische beslissingsmacht te democratiseren, of aan de 
medezeggenschap van werknemers binnen de bedrijven wel recht wordt 
gedaan, enz. Zonder de beantwoording van die vragen, kan de PvdA niet 
van de vakbeweging verwachten dat ze mee zal strijden voor een sturing 
van de economische ontwikkeling vanuit de vertegenwoordigende organen 
op nationaal en vanuit sectoren op decentraal niveau. De Partij van de Ar
beid zal dan ook hoge prioriteit moeten schenken aan dergelijke vragen. 
Weerwerk moet worden uitgewerkt en geconcretiseerd. Anders gezegd: wil 
de nieuwe Jan Tinbergen of Hein Vos nu opstaan? 

Leo Huberts en Marijke Linthorst hebben beide politicolog,ie gestudeerd. De 
laatste is als stafmedewerker verbonden aan het sociaal-cultureel centrum 
De Populier te Amsterdam. 
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Noten 
1. De genoemde PvdA-conferentie werd georganiseerd in samenwerking met het 
sociaal-cultureel centrum De Populier en vond 4 februari jl. plaats. Het ging om een 
studieconferentie waar leden van politieke partijen, wetenschappers, vakbondsbe
stuurders en werkgevers discussieerden over economische sturing en ordening. Ter 
voorbereiding werd de hier in gewijzigde vorm gepresenteerde synopsis geschre
ven. De informatie daarvoor werd verkregen uit gesprekken met M. Ellman (hoogle
raar centraal geleide volkshuishoudingen), A. Peper (hoogleraar sociaal-economisch 
beleid) , P. Kalma (medewerker WBS) , H. Huisman (medewerker WRR), D. Rijkse 
(bestuurder Industriebond FNV), R. Wijkstra (voorzitter Bond van Verzekeraars, oud 
directeur Nehem), P. Klep en N. Vogelaar (medewerkers NCW), A. Weeda (mede
werker CRM, secretaris Weerwerk-commissie economie), en S. Poppe (Tweede-Ka
merlid PvdA, voorzitter Weerwerk-commissie economie). Voor hun medewerking -
indirect dus ook aan dit artikel - danken wij hen hierbij nogmaals hartelijk. 
2. Zie bijv. W. Gortzak, Alledaags Socialisme, Amsterdam 1980, blz. 134-135. 
3. Het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA verscheen onder de titel Weer
werk in juni 1980. Na de eerste ronde van amendering door de afdelingen, werd dit 
concept door het partijbestuur enigszins herschreven. Deze 'tweede versie' van 
Weerwerk wordt door ons in deze paragraaf kort weergegeven. De voorstellen op 
het gebied van economische sturing en ordening zijn terug te vinden in Voorwaarts, 
beschrijvingsbrief buitengewoon congres 26, 27 en 28 februari 1981 , 23-12-1980. 
4. Interview met H. Wijffels in de Volkskrant, 10-4-1980. 
5. De Werkgever, 26-6-1980, blz. 1. 
6. Zie G. Hagoort, Weerwerk en wetgeving, KAR-reeks, Utrecht, nov. 1980. 
7. J . M. den Uyl, 'De urgentie van een nieuw beleid' in Socialisme en Democratie, 
Deventer, 1980, blz. 389. 
8. P. Friese in een bespreking van P. de Hen, Actieve en re-actieve industriepoli
tiek in Nederland (Amsterdam, 1980), in Socialisme en Democratie, Deventer, 1980, 
blz. 604-606. 
9. Voorraadeconomie, publikatie van de WBS, Deventer, 1979, blz. 87. 
10. Zie P. Verloren van Themaat, 'De mogelijkheden voor nationale, gecoördineer
de en gemeenschappelijke sectorpolitiek in de Europese Gemeenschappen, in Sec
torstructuurbeleid: Mogelijkheden en beperkingen, preadviezen bij het Rapport 
plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, Den Haag, 1980, blz. 241-280, 
m.n. blz. 277-278. 
11 . Interview met R. Wijkstra in Hervormd Nederland, 1-7-'78 
12. C. Inja: 'Sectorstructuurbeleid: instituties en instrumenten' in : Sectorstructuurbe
leid: Mogelijkheden en beperkingen, preadviezen bij het Rapport plaats en toekomst 
van de Nederlandse industrie, Den Haag, 1980, p. 100 
13. De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, Deventer 1978, p. 143 
14. Letterlijk betekent bureaucratie regeren door bureaus of regeren door ambtena
ren. Weber definieert bureaucratie als de 'organisatie die de efficiency in het bestuur 
maximaliseert'; Crozier daarentegen als 'een organisatie die haar gedrag niet kan 
corrigeren door lering te trekken uit haar eigen fouten '. Zie voor een overzicht van 
de verschillende definities, J. van den Doel, Democratie en welvaartstheorie. Alphen 
aan den Rijn 1978, pp. 29-30. 
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J. van Santen 

Hof van de indirecte democratie 

Vorig jaar verscheen het door een zeer breed samengestelde commissie 
geschreven PvdA-rapport over partijdemocratie. De commissie was inge
steld n.a.v. het mislukken van de kabinetsformatie van 1977, en deed in 
het rapport dan ook voorstellen om de betrokkenheid van de partij(raad) bij 
de kabinetsformatie te 'stroomlijnen '. Een en ander tegen de achtergrond 
van principiële uitspraken over de verhouding tussen partijdemocratie, par
lementaire democratie en kiezersdemocratie. 
In onderstaand artikel wordt het rapport als aanleiding genomen voor een 
filosofisch getinte beschouwing over directe en indirecte democratie. Direc
te democratie, zoals bepleit door Rousseau en Robespierre, en in hun 
voetspoor door Marx en Lenin, betekent volgens de schrijver een vernieti
ging van de dialectiek tussen individu en staat, tussen bijzonder en alge
meen belang. Hij houdt een pleidooi voor de indirecte democratie, en voor 
de zelfstandigheid van de volksvertegenwoordiger tegenover zijn of haar 
partij. Geen volstrekte zelfstandigheid, maar wel één die groter is dan die 
de vertegenwoordiger in de heersende politieke cultuur van de PvdA krijgt 
toegemeten. 

De ontgoocheling van oktober 1977; het begin van het politieke drama. De 
mislukte poging tot een regeringscoalitie tussen PvdA, 0'66 en PPR ener
zijds en het CDA anderzijds. Dat was de aanleiding voor het PvdA-rapport 
over de verhouding tussen partijdemocratie, kiezersdemocratie en parle
mentaire democratie. 
De voorafgaande verkiezingen van mei '77 gaven een eclatante overwin
ning van de PvdA te zien, een verkiezingswinst van niet minder dan tien 
zetels. Haast een politieke aardverschuiving. Het kiezers-korps had zich 
zelden zo duidelijk uitgesproken; men wilde een tweede kabinet-Den Uyl. 
Zelfs de meest verstokte 'anti-links figuren' moesten de uitspraak van het 
electoraat erkennen. Joop den Uyl was onderweg de nationale figuur in ons 
politieke bestel te worden, die het vertrouwen van de meerderheid van het 
volk (zelfs van politieke tegenstanders) zou verwerven. Niet inhoudelijk, 
maar formeel van het niveau van Colijn vóór de oorlog en Drees nà de oor
log. 
Met alle bezwaren, die verschillenden misschien tegen een persoonlijk cha
risma mogen hebben ... als partij had de PvdA voorlopig 'gebeiteld' gezeten. 
Een stijgende invloed lag in het vooruitzicht. Met een herinnering aan het 
Duitse dichterwoord: 'Behüt' Dich Gott, es wär' zu schön gewesen; Behüt 
Dich Gott, es hat nicht sollen sein!' 
Overmoedig door de groteske verkiezingsoverwinning waren de formatie
eisen: ten eerste het grootste aantal ministerzetels (8-7-1) en ten tweede 
een beslissende stem bij de personele bezetting. 
De grote steen des aanstoots was Andriessen. 'In geen geval Andriessen 
op Economische Zaken. ' Andriessen heette in staat, elk progressief beleid 
te blokkeren, elk vooruitgangsperspectief te belemmeren. Het verbijsteren-
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de gevolg: in plaats van één Andriessen kwamen er zestien Andriessens in 
de nieuwe regering. CDA en VVD hadden elkaar gevonden. Wiegel was 
voor Van Agt de beminnelijkheid en de bereidheid zelve en Van Agt was 
ondanks zijn bekende uiterlijke(!) bescheidenheid niettemin kien op een mi
nister-presidentschap. 
Het onmiddellijke resultaat was niet slechts een hevige teleurstelling binnen 
de PvdA, maar haast nog erger een koude douche voor de kiezers, ja men 
kan zeggen een bijna-nationale ontgoocheling. Het min of meer oppervlak
kige kiezersoordeel mondde uit in verbittering over de houding van de par
tijvertegenwoordigers tijdens de kabinetsonderhandelingen. Het verlangen 
van de kiezers was niet alleen niet gehonoreerd, ... het was miskend. De 
klap kwam behoorlijk aan. 
De zaak raakt de verhouding PvdA-electoraat-volksvertegenwoordiging. Nà 
de verkiezingsoverwinning van het voorjaar werd beslist, dat de partijraad 
het laatste woord zou krijgen bij de besluitvorming. Den Uyl en Van Thijn, 
de twee onderhandelaars van de partij bij de formatie, hadden geen vrij 
mandaat; er was zelfs nauwelijks een vrije marge. Een citaat uit het rap
port: 'Algemeen wordt ingezien, dat... het optreden van volksvertegenwoor
digers niet vrijblijvend kan zijn' (pag. 7). Voor het gemak heeft men toen 
maar geopteerd voor het andere uiterste, namelijk voor de volksvertegen
woordiger, die met handen en voeten gebonden is aan zijn partij. Met als 
gevolg van deze quasi-democratische gedachte, dat de volkswil volledig 
gedeformeerd wordt en het diametraal tegengestelde uit de bus komt. 
Het PvdA-rapport bewijst dat men van deze ondervinding wil leren, dat men 
deze ondervinding wil ontwikkelen tot... ervaring. Men heeft ingezien dat 
het volstrekte tegendeel van de vroeger zo bekritiseerde en gelaakte vrijblij
vendheid van de volksvertegenwoordiger, namelijk zijn gedetailleerde ge
bondenheid aan het partij-dictaat, de afgevaardigde degradeert tot de lakei 
van de partij, tot de angstige bureaucraat, die uiterst voorzichtig en nauw
gezet de partijlijn volgt. Kenmerk van de bureaucraat is de merkwaardige 
paradox: gewetensvolle gewetenloosheid. Gewetensvol bij het nakomen 
van het bevel, bij het beantwoorden aan het dictaat... gewetenloos bij het 
zich vergewissen van de consequenties of liever bij het zich niet-vergewis
sen van de gevolgen. 
Het behoeft nauwelijks betoog, dat deze variant van directe democratie vol
strekt onmogelijk is. Onze dynamische wereld eist onmiddellijk-reageren op 
de zich voortdurend veranderende omstandigheden en de zich wijzigende 
standpunten. Men kan niet elk ogenblik respijt vragen om partijraad en an
dere instanties te raadplegen. Bovendien is zo'n raadpleging meestal zelfs 
niet wenselijk. Een partijraad op ettelijke kilometers afstand kent niet de ge
detailleerde omstandigheden, de overwegingen van tegenstanders of van 
eventuele al of niet tijdelijke bondgènoten. Dat heeft zich duidelijk gewro
ken bij de vermaarde onderhandelingen van Den Uyl en Van Thijn met Van 
Agt c.s. 

De uiterst gevaarlijke consequenties van de zgn. directe democratie eisen 
echter een meer principiële kritiek. De directe of onmiddellijke democratie 
ontleent haar gevaar aan de redelijke indruk, die zij maakt op vooral licht 
ontvlambare, jeugdige gemoederen. Democratie toch heet regering van het 
volk, voor het volk en door het volk. Welnu ... dan moet het volk ook in di
recte, onmiddellijke zin zonder schakels, zonder tussenstations, zonder 
'via-via's' regeren. 
Zelfs indien men zich rekenschap geeft, dat deze onmiddellijke vorm 
slechts technisch te verwerkelijken is bij kleine archaïsche gemeenschap
pen van hoogstens een paar honderd leden dan nog, zo heet het, moeten 
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de schakels van volk naar regering zo doorzichtig en zo kort mogelijk zijn. 
De regeerders moeten in een zo dicht mogelijke relatie en zo snel mogelijk 
contact met de bevolking zelf staan. In wezen zou het regeren niet aan 
'derden' moeten worden overgelaten en zo deze overdracht technisch on
vermijdelijk is, moet het gedrag van deze 'derden' volstrekt corresponderen 
met de wil van de bevolking. Zo niet, dan moeten zij op het matje geroepen 
en eventueel gestraft worden. 
Alvorens deze opvatting te kritiseren eerst een opmerking over dat direct
democratisch-restant, dat nog steeds door hele volksstammen als het de
mocratisch summum beschouwd wordt... het referendum. 
Ter ontnuchtering: Herr Hit/er was er sterk in. Met name na een succes in 
zijn buitenlandse politiek. Wanneer de één of andere combinatie van chan
tage, bedrog, valse belofte, geveinsde vredelievendheid weer gelukt was, 
kwam er bij tijd en wijle een referendum. Zo in de zin van 'Keurt gij het be
leid van de Führer goed, deutscher Mann, deutsche Frau?' 
De vraag werd geheel 'op zich' gesteld. Er werd met geen woord gerept 
over de concentratiekampen, de folteringen, de moordpartijen, de jodenver
volging, het racisme, de waanzinnige bewapening, de oorlogsvoorbereiding. 
Niets van dat alles. De vraag was simpel, eenvoudig, voor ieder begrijpe
lijk. Meestal was het antwoord voor negen en negentig komma zoveel pro
cent... 'ja'. De vraag was een vervalsing, omdat deze ontdaan was van de 
concrete omstandigheden, zonder welke de vraag eenvoudig niet gesteld 
kan worden. Anders gezegd: de vraag was een leugen. 
Het Hitier-voorbeeld is een voorbeeld in extremis, in uiterst negatieve zin. 
Het zij zo. Het is slechts ten tonele gevoerd om de principiële onwaarheid 
van nagenoeg elk referendum aan te tonen. Een compleet verhaal, gesteld 
dit ware mogelijk, zonder over- en onderaccentuering, precies overeenkom
stig de waarheid is te gecompliceerd. Bovendien spelen dikwijls principiële 
argumenten een rol. Een voorafgaande uiteenzetting zou het referendum 
met zijn voornaamste vraag eenvoudig onmogelijk maken. Het gevolg: de 
vraagstelling wordt abstract. Er is afgezien, geabstraheerd, van alles en 
nog wat, dat de vraag reëel en concreet zou maken. Het wordt ondanks de 
schijn van het tegendeel zo iets als een vraag van een andere planeet. 

Rousseau en Robespierre 
Twee gebeurtenissen leidden, zou men kunnen zeggen, de klassieke directe 
democratie in: de Franse Revolutie van 1789 en de Russische Revolutie 
van 1917. Wat de eerste betreft: Rousseau is eigenlijk ongewild de vader 
van de Franse Revolutie geworden. Dat geldt zeker niet voor Karl Marx in 
zijn verhouding tot de Russische Revolutie. Men kan er over twisten of de 
Russische Revolutie beantwoordt aan Marx' eisen. Het gaat echter om het 
principe en dat principe heeft de Sowjet-Unie in de praktijk gebracht. Wan
neer de werkelijkheid daar in negatieve zin sterk van afwijkt dan heeft het 
principe niet gedeugd, hoe verheven en ideëel de gezindheid en de inten
ties van de Urheber van het beginsel oorspronkelijk geweest mogen zijn. 
Eerst echter de sociale gedachten van Rousseau. Van beslissende beteke
nis bij de beoordeling van Rousseau is zijn begrip van de 'Volonté Généra
Ie' oftewel van de algemene wil. De algemene wil is bij Rousseau de 
grondslag van de staat met zijn verschillende instituties. De vraag dringt 
zich op naar de inhoud van de algemene wil. En hier laat Rousseau ons 
eigenlijk in de steek. Helaas is hij niet erg duidelijk; zijn beschouwingswijze 
vertoont nogal wat verwarring en tegenstrijdigheden. Soms doelt hij op de 
gemeenschappelijke wil van een volk, dan weer op het belang of doel van 
de meerderheid. Ook verstaat hij er wel eens de grootste gemene deler 
van de wil van de afzonderlijke individuen onder. Deze laatste is de 'volon-
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té de tous' de wil van allen, de wil in particuliere, egoïstische zin. 
Hoe gebrekkig en verward ook, men kan zeggen dat Rousseau een 'Ah
nung' had van de enorme betekenis van de algemene wil die, zoals later 
gebleken is, de substantie en het principe van de moderne industriële staat 
in het Westen is gaan vormen. In plaats van een systematische ontwikke
ling een paar illustraties van de algemene wil. Om te beginnen het contra
voorbeeld van de afwezigheid van de algemene wil. Deze afwezigheid is 
de tragiek van de zwarte bevolking in Afrika. Men denke aan het Oeganda 
van Amin, maar ook elders culmineert de staat in een autoritair, wezens
vreemd en mensvijandig gedrag, dat zich slechts met geweld kan handha
ven. Een ander negatief voorbeeld, namelijk de kwetsing, de ontkenning 
van de algemene wil. Men denke aan de bezettingstijd. De beledigingen en 
folteringen door de Duitsers een ander aangedaan werd principieel onder
vonden als een persoonlijke belediging. Wie denkt niet met wrevel terug 
aan de herinnering van machteloosheid bij de gewaarwording van de gru
welijkste miskenning van menselijke eer en menselijke onaantastbaarheid. 
'Wat gij de minste mijner broeders gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan'. 
Met dit bijbelwoord wordt de identiteit, de éénheid van het algemene mens
zijn in elk afzonderlijk individu uitgesproken. Het is de geestelijke eenheid, 
de volstrekte en onvoorwaardelijke identiteit, die eigenlijk met de term 
'geestelijke gemeenschap' te beperkt is uitgedrukt. De eenheid is namelijk 
meer dan de gemeenschap. Vervolgens is er het verband tussen algemene 
wil en staat in positieve zin . Lodewijk XIV zou gezegd hebben : 'L'état c'est 
Moi'. Lodewijks bedoeling zal wel geweest zijn , dat hij en niemand anders 
de staat was. Bij een staat in de ware zin laat zich eveneens zeggen : 'De 
staat, dat ben ik' maar dan in algemene zin, dat wil zeggen de staat is 
iedereen, die ... tot de 'gemeenschap des geestes' behoort. Er zijn mensen 
die zich buiten deze gemeenschap, (beter: deze eenheid) plaatsen. Op kri
tieke momenten weet men zich deze eenheid duidelijk. 
Een persoonlijke herinnering: bij de Duitse overval in mei 1940 r)1oest mijn 
legerafdeling terugtrekken uit de Betuwe naar de zgn. waterlinie, uit Keste-

Iren naar Vianen. Overal stonden de mensen langs de weg: we konden als 
soldaten krijgen wat we hebben wilden ... Een paar maanden eerder waren 
wij genoodzaakt als militairen onze vrije tijd, onze vrijheid en eventueel nog 
meer aan het vaderland te geven. A raison van ca. twee gulden per week. 
Op hetzelfde moment weigerde de kapitaalmarkt een oorlogslening, omdat 
de rente een fractie van een procent te laag was. Althans een deel van de 
bourgeoisie stelde zich daarmee buiten de gemeenschap. 
Naast de algemene wil had Rousseau de 'volonté de tous', de wil van al
len, onderscheiden. De wil van allen is niet de eenheidswil, de identiteitswil 
maar de afzonderlijke, particuliere, de bijzondere wil , die àls bijzondere 
wiL .. het bijzondere wil. Deze laatste wil is de egoïstische wil, de baatzucht, 
die op eigen behoud uit is, de zelfzuchtige neiging van de moderne mens, 
die naar de gedachte van Rousseau door de beschaving bedorven is. 
Náást de zelfzuchtige wil is de algemene wil, die ook weer als algemene 
wil... het algemene wil. Er is dus een tweeslachtigheid. Met Goethe: 'Zwei 
Seelen wohnen ach in meiner Brust'. 's Mensen dualiteit: enerzijds zijn deel 
hebben aan de gemeenschap, zijn verantwoordelijkheid voor de gemeen
schap, anderzijds zijn zelfzucht, de behartiging van zijn eigenbelang. 
In het licht van deze 'dubbelzinnigheid' stelt Rousseau zijn grote politieke 
eis, het ondubbelzinnige gebod: de algemene wil moet het onvoorwaardelij
ke en volstrekte primaat in de samenleving hebben. Dat wil zeggen: de wil 
van allen moet als eenzijdige zelfzuchtigheid volledig vernietigd worden, het 
egoïsme moet geheel en al uitgeroeid worden en zonder enig spoor ver
dwijnen en opgaan in de algemene wil. Weg private belangen, weg private 
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oogmerken, weg private doeleinden! De spanning, de tweespalt moet opge
heven worden ten gunste van de hegemonie van de algemene wil. Dat is 
de boodschap van het maatschappelijk verdrag, van het beroemde 'contrat 
social'. Op dezelfde grond wordt elk pluralisme verboden; belangengroepen 
met zelfzuchtige groepsbelangen, politieke groepen met eigen principes, 
die niet corresponderen met de algemene wil , zijn taboe. Een conclusie 
van beslissende betekenis: bij dat volledig opgaan van de wil van allen in 
de algemene wil is de verhouding algemene wil-bijzondere wil (dat is dus 
de wil van allen!) als verhouding geliquideerd en ... zowel de wil van allen 
als de algemene wil verdwenen. 
Hier moet clementie van de lezer gevraagd worden. Er is enige denkin
spanning nodig, omdat het denken hier echt 'tegen-draads' te noemen is, 
tegen de conventionele denkwijze indruist. De verhouding algemene wil-bij
zondere wil is namelijk een dialectische verhouding. Een voorbeeld kan dit 
verduidelijken. Op gevaar van paternalisme beticht te worden, kies ik het 
voorbeeld vader-zoon. De vader is vader van de zoon en de zoon is zoon 
van de vader. Vader en zoon zijn elkaars tweede naamval. Het is ook an
ders te zeggen: de vader is vader met betrekking tot de zoon, omgekeerd 
is de zoon ... zoon met betrekking tot de vader. Buiten die onderlinge be
trekking kan men noch van vader noch van zoon spreken. Ook de relatie 
algemene wil-bijzondere wil is een dialectische verhouding . Dus de algeme
ne wil is slechts algemene wil met betrekking tot de bijzondere wil. En om
gekeerd. Buiten die betrekking is de algemene wil niet algemeen en de bij
zondere wil niet bijzonder. Er resteert dan slechts een spookachtige wil , 
een abstracte wil, die volstrekt onberekenbaar is en zonder bepaal bare in
houd. Anders gezegd : er resteert slechts willekeur van één of enkele man
netjes. Een markant voorbeeld: Stalin! 
Deze dialectiek is de sleutel tot het begrip van de directe en indirecte de
mocratie en tot het inzicht van de gevaren, die aan de liquidatie van de dia
lectische verhouding verbonden zijn. Men vergelijke voor dat laatste de 
woorden van Rousseau, die hij zelfs cursief liet drukken: 'Ieder van ons 
brengt zijn persoon en heel zijn kunnen in onder de hoogste leiding van de 
algemene wil; en gezamenlijk nemen wij ieder lid op als onscheidbaar deel 
van het geheel'. De individuele inbreng en de onderschikking aan het ge
heel vergt een grondige verandering van de menselijke gesteldheid ; deze 
verandering moet door de leider en de stichter van de staat bewerkstelligd 
worden. De gevorderde moraal is zo rigoureus en tevens zo abstract, dat 
deze slechts te verwerkelijken is via een terroristisch regime. Elders blijkt 
de oorlogsverklaring van Rousseau aan de menselijke individualiteit, aan 
zijn bijzonderheid nog duidelijker. 'Wie het waagt een staat te stichten moet 
zich in staat achten de menselijke natuur te veranderen om elk individu, dat 
als individu een op zich zelf staand en afgerond geheel is om te vormen tot 
deel van een groter geheel ... Hij moet de mens zijn eigen krachten ontne
men om hem er zodanige voor terug te geven, die hem vreemd zijn .. .'. 

Er bestaat een continuïteit tussen het denken van Rousseau en dat van 
Robespierre, de leider van de Jacobijnen gedurende hun heerschappij tij
dens de Franse Revolutie. Robespierre droomt van het godsrijk op aarde. 
Doel van de revolutie moet zijn: vrijheid , gelijkheid en broederschap. Dat 
wil zeggen bij Robespierre : heerschappij van de eeuwige gerechtigheid. 
'Wij willen een orde, waarin alle edele eigenschappen gewekt worden, waar 
het vaderland het welzijn van iedere burger garandeert. Wij willen de wil 
van de natuur vervullen, misdaad en tyrannie verdelgen ' . . 
Dat wordt naar zijn eigen woorden het leidend beginsel van Robespierre, 
de onomkoopbare. De ethische 'vertaling' van de heerschappij van de ab-
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stracte algemene wil door Robespierre komt in beginsel overeen met het 
ethische pathos van Rousseau. 
De eis van Robespierre wordt het begin van een verschrikkelijke terreur. In 
het najaar van 1793 komt er een wet, waarbij de doodstraf van toepassing 
is op 'allen, die door daden, relaties(!), redevoeringen en geschriften op 
enigerlei wijze verdacht zijn geworden '. Er ontwikkelt zich een mensvijandig 
schrikbewind. Iedereen wantrouwt iedereen. Vooral de afgevaardigden naar 
de conventie worden tot in hun nieren gecontroleerd. Directe democratie! 
De abstracte algemene wil moet werkelijkheid worden; men kan door on
verschillig welke figuur verraden worden. Afwijkingen worden niet geduld. 
De onmiddellijke, directe, 'onvermiddelde' eenheid van algemene wil en wil 
van allen. De onmiddellijke eenheid, dat wil zeggen niet via tussenscha
kels, niet met nuances, niet met omwegen, niet met overbruggingen, maar 
rechtstreeks, rechttoe, recht-an. Het wordt, naar de woorden van Sartre de 
'terreu r -fratern ité' . 

Marx en Lenln 
Terug naar het Rousseau-citaat uit het 'Contrat social ', terug naar zijn vor
dering tot verandering van de menselijke natuur. Het citaat wordt letterlijk 
herhaald door Marx in zijn Zur Judenfrage. De aanhaling van Rousseau 
door Marx moet men vooral in zijn context beoordelen. 
Marx legt verband tussen de constituering van de moderne politieke staat 
en de vorming van de mensen als van elkaar onafhankelijke individuen. De 
egoïstische mens, voor Marx resultaat van de ontbinding der oude gemeen
schappen, schijnt oppervlakkig beschouwd de mens naar zijn natuurlijke 
aard te zijn : de bourgeois, het zelfzuchtige type, dat zich om niets anders 
bekommert dan zijn eigenbelang, zijn verrijking, zijn particuliere accumula
tie. Deze mens, die uit is op maximering van zijn behoeftebevrediging, de 
mens naar zijn zintuigelijke tastbaarheid wordt als de eigenlijke, de werkelij
ke mens beschouwd. In verhouding tot de werkelijke mens, het egoïstische 
individu is de ware mens, de citoyen of staatsburger een abstractie, aldus 
Marx. 
Marx stelt nu verder, dat elke emancipatie berust op het terugbrengen van 
de maatschappelijke verhoudingen tot de mens zelf. Hij zegt, dat de politie
ke emancipatie, de overwinning van de gebondenheid in oorspronkelijke 
gemeenschappen, de mens reduceert tot enerzijds het lid van de burgerlijke 
maatschappij, dus tot het egoïstische indivdu en anderzijds tot de staats
burger. Men ziet hier de parallel met Rousseaus onderscheid van de indivi
duele wil , de wil van allen met de algemene wil. 
Ook hier bij Marx dus de bekende tweeslachtigheid . Wat bij Rousseau bij
zondere wil of wil van allen is naast de algemene wil, is bij Marx resp. de 
egoïstische mens naast de staatsburger of citoyen. Bij Marx verkeert de 
mens tijdens de voor Marx historische fase van de politieke emancipatie in 
die tweeslachtige toestand, die hij à la Rousseau wil overwinnen. 
Die politieke emancipatie is voor Marx een halve, een onvoltooide emanci
patie. De mens moet in zijn individuele arbeid, in zijn individuele verhoudin
gen volledig 'Gattungswesen' (te vertalen door maatschappelijk wezen, dus 
een type, waarvan het wezen, het principe maatschappelijk is!) worden. Dat 
betekent dat hij zijn eigen, zijn individuele krachten als onmiddellijke maat
schappelijke krachten moet onderkennen. Deze maatschappelijke krachten 
moet hij dus niet in de vorm van politieke kracht van zich scheiden; zijn ar
beid bijv. moet onmiddellijk maatschappelijke kracht zijn. De bakker moet 
dus niet meer brood bakken ter wille van zijn eigen egoïstische doeleinden, 
waarbij hij het gebakken brood verkoopt tegen geld en langs deze omweg, 
langs dit tussenstation voorziet in de bevrediging van de behoeften van an-
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De overéénkomst met Rousseau is duidelijk: de directe identiteit tussen in
dividu enerzijds, staat en samenleving anderzijds: de basis van de directe 
democratie. Er zijn ook verschilpunten. Ten eerste het nagenoeg uitsluitend 
moraliserende karakter van het pleidooi van Rousseau, in tegenstelling tot 
de a-moralistische politiek van Marx. Marx noemt elders de moraal zo iets 
als 'de in stelling gebrachte onmacht'. Ten tweede is Rousseau weliswaar 
tegenstander van grote bezitsverschillen maar staat hij op het standpunt 
van de particuliere eigendom; hij miskent de ongelijkheid , die in het licht 
van de latere industrieel-technische ontwikkeling onvermijdelijk wordt. Marx 
wil een integrale socialisatie, een volstrekte opheffing van het private bezit 
en daarmee dus een liquidatie van het ruilverkeer en van het geld . 
. De teneur van Marx' werk is de opheffing, de vernietiging van de dialectiek. 
De vernietiging van de dialectische verhouding tussen bourgeois (egoïs
tisch mens) en citoyen (staatsburger) is een onderdeel van de totale liqui
datie van de dialectiek. Deze eis stelt Marx herhaaldelijk. Het door Marx 
gevorderde onmiddellijke 'Gattungswesen' is de volstrekt gesocialiseerde 
mens. De integrale socialisatie van de dingen is tevens de integrale sociali
satie van de mens, zijn volledige 'publikatie'. De private sfeer, de bijzonde
re sfeer van 's mensen zijn is hiermede vernietigd. Het gevolg van Marx' 
plan zou zijn : een mens, waarin noch het eigenbelang noch de gemeen
schap tot zijn recht kan komen. De liquidatie van de dialectiek, van de po
laire spanning binnen de mens sluit uit, dat het eigenbelang en de gemeen
schapszin tot hun recht kunnen komen, omdat beide slechts compleet kun
nen zijn met betrekking tot elkaar, dus als dialectische verhouding. 

De geprojecteerde integrale socialisatie is een marxistische utopie, waar
aan zelfs verreweg de meerderheid van de marxisten niet meer gelooft. De 
Sowjet-Unie is 'onderweg' moeten stoppen. Maar zelfs 'onderweg' is Marx 
al hevig geïroniseerd. De Sowjet-burger is geen citoyen, laat staan het vol
strekte 'Gattungswesen', waarop Marx zo gehoopt heeft. De dagelijkse, 
verplichte indoctrinatie met de marxistische heilsleer heeft geleid tot een 
privatisering van de Sowjet-burger, waarbij de 'Entpolitisierung' van zijn 
Westelijke buurman verbleekt. Alle waarnemers zijn het er over eens, dat 
de Sowjet-burger in reactie op de indoctrinatie en in reactie op het verbod 
van afwijking en kritiek naar onze prachtige term 'in zijn schulp is gekro
pen'; hij is een geborneerde spitsburger geworden. Marx' totale menselijke 
emancipatie heeft halverwege een tegengesteld resultaat gel.everd. 
Marx heeft nà de ervaringen met de Commune van Parijs (1871) het vol
gende revolutionaire urgentieprogram opgesteld : het staatsapparaat van de 
bourgeoisie moet volledig vernietigd worden; de volksmilitie en het zelfbe
stuur van het volk vervangen het burgerlijke apparaat; de scheiding tussen 
wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht wordt opgeheven. Alle afge
vaardigden. ambtenaren en rechters worden gekozen en kunnen terugge
roepen worden; de beloning van de functionarissen van de staat komt over
een met het arbeidsloon. Lenin neemt in Staat en Revolutie, dat vlak vóór 
de Oktoberrevolutie van 1917 geschreven is, het program van Marx volledig 
over. Het is het politieke program van de directe democratie. Nà april 1917 
constitueren zich in Rusland de zgn. Sowjets, de raden van arbeiders, boe
ren en soldaten. De leden worden gekozen uit de bedrijven, de stedelijke 
buurten, de kazernes, de landelijke districten. De Sowjets hebben zich naar 
het voorbeeld van de revolutie van 1905 min of meer spontaan gevormd. Al-
le proletarische partijen zijn er vertegenwoordigd. ' 
Er is natuurlijk in die chaotische tijd geen sprake van gestroomlijnde verkie-
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zingen. In ieder geval vormen de Bolsjewiki een kleine minderheid. Het 
sterkst zijn de sociaal-revolutionairen, 'Narodniki ' en de Mensjewiki , de 
rechtse sociaal-democraten. Er ontwikkelt zich een onmogelijke situatie. De 
Sowjets vormen namelijk een tweede regering naast de officiële regering 
van Kerenski, die links-liberaal genoemd kan worden. De leus van Lenin: 
'Alle macht aan de Sowjets'. De eis is direct-democratisch. De Sowjets zijn 
wetgevend en tegelijkertijd uitvoerend. Van een afzonderlijke wetgevende 
macht (het parlement) en een afzonderlijke uitvoerende macht (de regering 
of raad van ministers) is geen sprake meer. 
Nà oktober '17 slaagt Lenin erin met zijn straf georganiseerde partij alle an
dere partijen uit de Sowjets te verwijderen en van het Sowjet-regime een 
partij monopolie te maken. De oppositie van de marxisten uit het Westen 
blijft niet uit. Met name Gorter en Pannekoek oefenen kritiek; ook Karl 
Korsch sluit zich bij hen aan. Zij verdedigen à tort et à travers de handha
ving van de directe democratie, de heerschappij van arbeiders, boeren en 
soldaten. Men kan zeggen, dat de directe democratie in de Sowjet-Unie 
slechts een 'blauwe maandag' bestaan heeft. Dat is niet verwond~rlijk. Een 
honderd procent zuivere Sowjet-regering is een utopie, die correspondeert 
met de leninistische verwachting, dat nà de revolutie een 'keukenmeid' de 
staat zal kunnen regeren en het regime dus voor elke arbeider doorzichtig 
en begrijpelijk zou zijn . 

Indirecte democratie 
Beslissend voor de indirecte democratie is niet slechts de leiding en wetge
ving van de staat door vertegenwoordigers van het volk (dat is bij de mil
joenen volken van vandaag technisch niet anders mogelijk) maar vooraL .. 
de zelfstandigheid van de volksvertegenwoordiger. Wat is de betekenis en 
de inhoud van deze zelfstandigheid? Zeker niet de bekende leus 'zonder 
last of ruggespraak'. Deze formule is een ad absurdum gevoerde quasi
zelfstandigheid van de hevig over het paard getilde regent, die zijn beleid 
inricht en bepaalt buiten en onafhankelijk van de bevolking of van de kie
zers. De regent van gisteren is in verband met de economische en techno
logische ontwikkeling de technocraat van vandaag. Regeren heet een zaak 
van calculeren, van wiskundige formules, van statistieken, van schema's, 
enz. De levende mens met zijn 'eigen wijsheden' zijn 'grilligheden' enz. 
komt er niet aan te pas. Het is positivisme pur sang. 
Het positivisme functioneerde technisch voortreffelijk in het begin van de 
negentiende eeuw, toen slechts zes procent van de mannelijke bevolking 
kiesgerechtigd was: het zgn. census-kiesrecht. In de loop van de negen
tiende eeuw was er een gelukkige ontwikkeling van het percentage: in 
1890 29 procent en in 1900 49 procent. De coterie werd steeds meer uitge
hold. In ons land heeft Thorbecke een belangrijke rol gespeeld bij de be
strijding van het anti-democratische census-kiesrecht. Thorbecke was prin
cipieel verdediger van het algemeen kiesrecht. Hij begreep, dat bij de ach
terlijkheid , het analfabetisme en het pauperisme van de meerderheid van 
de bevolking algemeen kiesrecht een slag in de lucht zou zijn, een abstrac
tie zonder waarde. Daarom verbond hij aan de eis van het kiesrecht tevens 
de eis tot nivellering van de inkomens- en bezitsverhoudingen. Overigens 
geheel in de stijl van Rousseau en de Jacobijnen, die ook begrepen dat 
waarachtige democratie onverenigbaar is met grote tegenstellingen in de 
economische en sociale sfeer. 
Wachtwoord en desideratum van die tijd wordt dus emancipatie van de be
volking , dat wil zeggen van dat deel, dat tot de arbeidersklasse zou gaan 
behoren en van de kleinburgerij. De grote doorbraak komt met de ontwik
keling van de arbeidersbeweging, met politieke partijvorming in het alge-
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meen en met de verovering van het algemeen kiesrecht. Daarmee veran
dert ook het karakter van de democratie. In de eerste plaats is in onze he
dendaagse parlementaire democratie het volledig realiseren van het eigen 
programma onmogelijk. Om dat deel te maximeren is machtsvorming 
onontbeerlijk. Even onontbeerlijk is in ons bestel de tempering van de 
macht door het compromis. Het leven stopt niet bij het parlement. Wie le
ven zegt, zegt compromis. Ook en met name in politicis. Het wordt zo iets 
als 'leven en laten leven'; men kan zich niet eenzijdig doen gelden. Het be
sef van dat laatste is bijna unaniem. Coalities zijn onvermijdelijk. Bij die 
coalities behoren concessies aan de bondgenoot, die omgekeerd ook weer 
tot offers bereid moet zijn. Bij het zich-eenzijdig-doen-gelden als partij komt 
het algemene moment van de staat in het gedrang; er ontwikkelt zich cor
ruptie, carrièrisme, bevoorrechting enz. 
Daarnaast is ook de positie van de volksvertegenwoordiger veranderd. De 
hedendaagse volksvertegenwoordiger is in tegenstelling tot zijn legitieme 
grootouders gebonden aan een program en aan overleg met partijinstan
ties. Dat betekent geen volstrekte en onvoorwaardelijke onderwerping aan 
de partij, zoals bij totalitaire stelsels en totalitaire partijen. De gebondenheid 
aan program en overleg is niet in strijd met de zelfstandigheid van de par
lementariër. Wie vanuit een bewuste zelfdiscipline zich bindt, vernietigt niet 
zijn zelfstandigheid, maar realiseert en concretiseert deze. In en als ge
bondenheid verwerkelijkt zich de vrijheid, voor zover deze gebondenheid 
aan inzicht in de redelijke zin van de binding ontspringt. Miskenning van de 
gebondenheid, dus zogenaamde ongebondenheid is onvrijheid, omdat deze 
ongebondenheid .... gebondenheid is, maar dan aan onmiddellijke impulsen, 
hartstochten en instincten. Deze vertegenwoordigen geen vrijheid, maar 
willekeur, waaraan men alsdan verslaafd is of waarvan men een speelbal 
is. 
Oorsprong van de vrij gekomen binding is het subjectieve domein. Men 
denke aan toerekenbaarheid, verantwoordelijkheid, schuld en bovenal aan 
het geweten. Het subjectieve domein behoort tot de sfeer van de menselij
ke onaantastbaarheid oftewel van de gewetensvrijheid. Wanneer zich dus 
binnen het geweten een conflict ontwikkelt met de partij-politieke stellingna
me dan heeft ten eerste het subject zelf zijn geweten te eerbiedigen, maar 
heeft ook de 'buitenwereld' zich bij de beslissing van het geweten neer te 
leggen. Van dat laatste geve men zich grondig rekenschap. Gewetensvrij
heid is de beslissende maxime van de vrije Westerse samenleving. Dat 
principe staat niet stil bij het 'gewone' leven en het 'gewone' menselijke 
verkeer, maar is ook beslissend voor het gedrag van de leden van het par
lement of de wetgevende macht, voor de leden van de regering of de uit
voerende macht en voor de leden van de rechterlijke macht. De indirecte 
democratie is niet een afgezonderde geïsoleerde sfeer van enkele politici, 
maar het resultaat van een principe, dat als een zuurdesem de gehele sa
menleving doordringt. 

Het menselijke geweten kan een bron van sofismen zijn; ook overtredingen 
en misdaden v66ronderstellen ... een geweten. Iets dergelijks ziet men bij 
de indirecte democratie. Deze kan zich parlementair en ook op regeringsni
veau door zich onbeperkt op de eigen sfeer te beroepen ('zonder last of 
ruggespraak') ontwikkelen tot de reeds genoemde technocratie, de onaf
hankelijk van kiezer en partij handelende instantie. De partijcorrectie kan 
ontoereikend zijn; vandaar dat directe interventies een rol kunnen gaan 
spelen. Hier is de rechtvaardiging voor het optreden van actie- en pressie
groepen, die overigens tot negatieve, ongebreidelde excessen' kunnen lei
den. Vrijheid, wij wezen er reeds op, berust ook institutioneel op verhoudin-
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democratisch- gen, nauwkeuriger op dialectische verhoudingen. Wie die verhoudingen 
socialisme vernietigt, vernietigt de dialectiek, vernietigt de vrijheid, tenzij uit de ge

noemde opheffing nieuwe meer gevarieerde verhoudingen voortvloeien. 
Vrijheid betekent dat ten eerste alle subjecten, maar ook alle instellingen in 
en naar hun eigen aard zo veel mogelijk tot hun recht dienen te komen. De 
staatsrechtelijke erkenning van deze verworvenheid is de indirecte demo
cratie, die o.a. de eigen aard van het parlement enerzijds en de eigen aard 
van de regering anderzijds zo veel mogelijk hoedt. Daarnaast dient de partij 
de eigen aard van de parlementaire fracties en haar leden te eerbiedigen. 
Natuurlijk niet tot in het absurde; dat zou weer technocratie inluiden. Daar
om zijn program en voortdurende consultaties van fractie en partij nodig. 
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Er is dus noch een éénzijdige indirecte democratie noch een even éénzijdi
ge directe democratie in ons vaderland. De vaderlandse werkelijkheid is 
tussen beide in oftewel 'between'. Daarbij is het leidend beginsel, het uit
gangspunt en het dominerende element: de indirecte democratie. 

J. van Santen is econoom. 



democratisch
socialisme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 3, 
maart 1981 

142 

A. A. Spijkerboer 

Evangelie, kerk en socialisme 

Niet in de laatste plaats door de repercussies die de acties van het Interker
kelijk Vredesberaad (IKV) binnen de partij hebben gehad, is de belangstel
ling in de PvdA voor de verhouding tussen christendom en socialisme de 
afgelopen tijd toegenomen. Dat het hier geen aan de directe actualiteit ge
bonden zaak betreft, bewijst de oprichting vorig jaar van een Trefpunt van 
socialisme en levensbeschouwing' in de PvdA, uitkomst van overleg tussen 
het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek en de werkgroep Christe
nen in de PvdA met het Partijbestuur. Aan A. A. Spijkerboer, dominee en 
PvdA-lid, is gevraagd om in te gaan op de motieven die een christen doen 
besluiten om lid te worden van een socialistische partij, en op de proble
men die daarbij rijzen. 

Wat brengt mensen die zich baseren op het evangelie, tot een keuze voor 
een socialistische partij als de PvdA? Deze vraag wil ik graag proberen te 
beantwoorden. 
Veronderstel nu eens dat je gelooft, dat God bondgenoot van de mens is -
en op deze korte formule mag je de boodschap van de Bijbel wel brengen 
- kun je dan willen dat die mens honger lijdt, overgeleverd is aan de wille
keur van anderen, of op welke andere manier dan ook in zijn waardigheid 
wordt aangetast? Nee, dat kun je niet willen; je zult het tegendeel willen, en 
dan ligt in de politiek de keuze voor een socialistische partij erg voor de 
hand. 
Wanneer je de zaken zo simpel voorstelt als ik het hier doe, komt natuurlijk 
meteen de vraag op waarom de christenen dan niet altijd vooraan hebben 
gestaan in de strijd voor de menselijke waardigheid. Waarom hebben ze 
niet gemene zaak gemaakt met de liberalen, die de menselijke waardigheid 
verdedigden tegen de tirannie van de vorsten en de clerus? Waarom heb
ben ze niet gemene zaak gemaakt met de sociaal-democraten, die de 
waardigheid van de mens verdedigden tegen de kapitalisten? Een goede 
beantwoording van deze vraag zou een boek vergen, in het korte bestek 
van een artikel kan ik slechts één punt aanstippen. Veronderstel nu weer 
eens, dat je in God gelooft, dan geloof je dat God zichzelf bekend maakt, 
of openbaart, zoals de theologen zeggen. De vraag of de gelovigen zich 
niet verbeelden dat God zich openbaart, kunnen we laten rusten, want in 
ieder geval zijn zij ervan overtuigd dat hij dat doet. Dan ligt het weer zo 
voor de hand om je als partijganger van God te gaan gedragen - jou is 
toch immers openbaring ten deel gevallen? Wanneer die openbaring dan 
verder aan een collectief, de kerk, ten deel valt, kan er binnen die kerk na
tuurlijk de grootst denkbare heibel ontstaan over de vraag wie de openba
ring het best begrepen heeft (zoals in de kerkgeschiedenis telkens gebeurd 
is), maar wanneer puntje bij paaltje komt, treedt dat collectief naar buiten 
toe toch liefst als eenheid op, want de kerk is, hoe dan ook, toch maar de 
draagster van de openbaring. Zo is het te begrijpen, dat de christenen - bij 
alle zorg voor de zieken en de armen die ze altijd gehad hebben - in de 
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politiek zo vaak de belangen van de kerk op de eerste plaats zetten. 
De kerk heeft niet alleen maar ellende over de wereld gebracht, maar de 
portie ellende die ze wel over de wereld heeft gebracht is te wijten aan het 
christelijke besef aan de kant van God te staan en dus alles veel beter te 
kunnen bekijken dan 'de ongelovigen'. Die 'ongelovigen' waren dan mis
schien wel te goeder trouw, maar ze moesten, als ze de positie van de 
kerk aantastten, onder controle gehouden worden, en ze moesten in ieder 
geval beléérd worden. Op dit punt ligt m.L het goed recht van Bart Tromps 
anti-clericale polemiek in Het Parool van 20 november 1980 en 8 januari 
1981 . 
Het besef dat je aan Gods kant komt te staan wanneer God zich aan je 
openbaart, zie ik als de eigenlijke zondeval van het christendom. Want vol
gens mijn begrip van de Bijbel is het zo dat je, wanneer God zich open
baart, ontdekt dat je juist niet aan Gods kant staat, en ook niet komt te 
staan; het laatste zelfs niet met een hele hoop genade. Het is dus niet zo 
dat 66k wie gelooft, zijn eigen standpunten moet kunnen relativeren, maar 
dat juist wie gelooft, zijn eigen standpunten moet kunnen relativeren . 'Dat 
absolute toontje moet uit de beweringen en tegenbeweringen verdwijnen!' 
(Barth) Het geloof in God is mijns inziens dan ook bevorderlijk voor een 
open en democratische levenshouding. Dan is het voor het geloof ook niet 
bevreemdend dat mensen buiten de kerk de dingen wel eens beter zien 
dan de christenen. In de geschiedenis van het liberalisme en het socialis
me is daarover wel het een en ander te vinden! 
Vanuit deze gedachtengang is het wel duidelijk dat mensen die zich op het 
evangelie baseren, kunnen kiezen voor socialisme en voor democratie. 
Laat ik voor mij daaraan toe mogen voegen dat ik voor de PvdA kies, om
dat ik van deze partij verwecht dat ze bij voorbeeld: 
a. bij de komende bezuiniging de belangen van degenen die van een uit
kering moeten leven met kracht zal verdedigen ; 
b. de problemen van de vervuiling van het milieu aankan; 
c. een energieke bijdrage aan de ontspanning in Europa zal leveren. Den
nis Healys uitspraak dat 'socialisme èchte hulp aan ècht bestaande men
sen ' betekent is me uit het hart gegrepen. 

Wat zijn nu de aspecten van een socialistische partij als de PvdA, die een 
dergelijke keuze voor christenen bemoeilijkt? 
Voordat ik deze vraag beantwoord, moet ik hem eerst wat scherper afbake
nen. Ik behoor tot de Nederlandse Hervormde Kerk en heb bij de beant
woording van de vraag in de eerste plaats die kerk op het oog. Verder is 
aan de Nederlands Hervormde Kerk altijd nog te zien dat ze in vroeger 
eeuwen staatskerk is geweest: ze telt een brede rand van leden die zich 
zelden of nooit in de kerk vertonen, maar die toch niet met 'de grote kerk' 
(zoals ze dan vaak zeggen) willen breken, en die al sinds jaar en dag PvdA 
stemmen. Bij het beantwoorden van de vraag beperk ik me tot de meele
vende, in de regel orthodoxe kern van de Nederlands Hervormde Kerk. 
Daar is het verzet tegen het socialisme het sterkst, al treft men ook daar 
overtuigde socialisten aan. 
Zelfs na deze beperkingen aangebracht te hebben, kan ik toch niet meer 
dan een aantal vermoedens uitspreken om de eerder genoemde vraag te 
beantwoorden. Die vermoedens zijn de volgende: 
1. Men is tijdens de schoolstrijd op één hoop gedreven, of te hoop gelo
pen, en daar heeft men een sterk christelijk groepsbesef aan overgehou
den. Wie kerkt stuurt zijn kinderen naar de christelijke school , is lid van de 
christelijke bond en stemt op een christelijke partij. Daar wordt niet zoveel 
over nagedacht en dat spreekt allemaal nogal vanzelf. Wanneer er een 
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CDA tot stand komt is die C toch altijd nog te verkiezen boven het socialis
me - van Agt mag dan 'rooms' zijn, hij is toch een mede-christen? Men zal 
het christelijke groepsverband niet gauw verlaten, men weet van familiele
den die 'rood' en daarmee onkerkelijk geworden zijn, en dan komt een keu
ze voor de PvdA niet gauw binnen het gezichtsveld. 
2. Er zit de laatste tien, vijftien jaar in de PvdA een affect, waarvan je nooit 
precies weet of het nu anti-christen-democratisch of anti-christelijk is. Het is 
te begrijpen dat de Nederlandse socialisten niet van plan zijn de uitvoering 
van hun programma door de christen-democraten onmogelijk te laten ma
ken, en het is dan ook juist, wanneer zij alleen op duidelijk omschreven 
voorwaarden met het CDA in zee willen gaan. Maar soms krijg je de indruk 
dat de PvdA de christen-democraten wil vernederen, en als je wilt verhin
deren dat kerkmensen ooit PvdA gaan stemmen, moet je vooral dat doen. 
Als ik mij vergis en als er helemaal geen sprake kan zijn van een anti
christelijk affect in de PvdA, des te beter. Maar als ik mij niet vergis en als 
er wel een anti-christelijk affect in de PvdA zit, wil ik graag zeggen dat het 
niet zinvol is dat affect breed te etaleren. 
3. Twee kleinigheden in dat verband. De othodoxie in de Nederlands Her
vormde Kerk is over het algemeen zeer oranjegezind. Er is geen enkele re
den om het Huis van Oranje te verheerlijken, maar ik meen wel dat Prins 
Willem I een traditie in het leven geroepen heeft, waarvoor ons volk zich 
niet hoeft te schamen, en dat we wel varen bij Oranjes die deze traditie 
voortzetten. Er zijn goede en respectabele redenen om ook in Nederland 
republikein te zijn, maar is de republiek nu echt zo belangrijk dat de PvdA 
daar in haar beginselprogramma een punt van moet maken? Anti-monar
chale agitatie zou de keuze voor de PvdA in de ogen van veel hervormde 
kerkmensen wel zeer moeilijk, zo niet onmogelijk maken. In het geheel van 
de problemen waar ons land voor staat is de kwestie monarchie-of-repu
bliek maar een kleinigheid, maar het is wel een kwestie die voor heel wat 
christenen veel gewicht in de schaal werpt. 
4. Nog zo'n kleinigheid is het vloeken voor de microfoon van de VARA. 
Iedere predikant zal uiteen kunnen zetten dat een gebed, waarin een chris
ten voornamelijk zijn eigen vroomheid etaleert, veel erger is dan een rauwe 
matrozenvloek. Verder is het duidelijk dat de PvdA geen officiële betrekkin
gen met de VARA onderhoudt, maar het feit ligt er nu eenmaal dat voor de 
meeste mensen de VARA 'de rooie omroep' is en dat de vloeken van de 
VARA op het debet van de PvdA geboekt worden. Mij is overigens niet 
duidelijk waarom dat vloeken zo nodig moet: als medewerkers van de VA
RA daar zo een behoefte aan hebben, kunnen ze dan niet op gezette tijden 
bij elkaar komen om elkaar in besloten kring te amuseren? 

Men zou mij voor kunnen houden dat je uit de vier door mij genoemde pun
ten geen grootse indruk krijgt van de christenen. Maar ik heb het - met de 
door mij aangebrachte beperkingen - over de mensen zoals ze zijn, of 
zoals ik dénk dat ze zijn. Men zal het een predikant ook niet kwalijk nemen 
wanneer hij de mensen, met wie hij dagelijks omgaat, graag mag. Ze bren
gen ieder jaar, zonder dat de televisie eraan te pas komt, dan toch maar 
weer vele miljoenen voor de zending en het werelddiaconaat bij elkaar. Ze 
zijn, afgezien van enkele negatieve uitschieters, vaak solide, hulpvaardig, 
rustig, betrouwbaar en constructief. 
Wanneer de PvdA deze mensen voor het socialisme wil winnen, zal ze -
met inachtneming van de vier hierboven genoemde punten - het van haar 
beleid moeten hebben. Woningen, huren, uitkeringen, al di~ andere dingen 
waar gewone mensen dagelijks mee te maken hebben. Ontwikkelingshulp, 
ontwapening, bescherming van het milieu, verdeling van het beschikbare 
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democratisch- werk, dingen waar je mee te maken krijgt wanneer je iets verder kijkt dan 
socialisme je neus lang is. 

Wanneer de PvdA op deze punten een beleid voert, waaraan te zien is dat 
het haar om de waardigheid van de mens te doen is, kon ze op de lange 
duur nog wel eens veel christenen meekrijgen. 
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WBS-Nieuws 

Studieconferentie over Artsen in dienstverband 
Op 11 april 1981 organiseert de WBS een studieconferentie over het rapport Artsen 
in dienstverband (Kluwer, 1980). De bijeenkomst vindt plaats in De Amershof te 
Amersfoort. Het programma luidt als volgt: 

10.00 uur 
10.15 - 10.20 
10.20 - 10.30 

10.30 - 10.45 

10.45 - 11.00 

11 .00 - 11.15 

11 .15 - 11 .30 

11.30 - 12.00 
12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 
14.00 - 15.25 

15.25 - 15.30 

Informele ontvangst en koffie 
Opening door conferentievoorzitter D. Dolman 
Korte samenvatting WBS-rapport door G. Schrijvers, mede
auteur 
Inleiding door W. G. van der Putten, directeur Landelijke ver
eniging van Artsen in Dienstverband 
Inleiding door A. Kastelein, voorzitter Landelijke Specialisten 
Vereniging 
Inleiding door A. G. van Omme, voorzitter sectie ziekenhuizen 
van de Nationale Ziekenhuis Raad 
Inleiding door L. M. J. Groot, hoogleraar gezondheidseconomie 
Rijksuniversiteit Limburg 
Pauze 
Discussie in secties 
sectie I patiënt en dienstverband 

voorzitter T. Draaisma 
sectie 2 arts en dienstverband 

voorzitter W. van Berkel 
sectie 3 vestigingsbeleid 

voorzitter F. Jaspers 
sectie 4 buitenlandse ervaringen 

voorzitter G. Schrijvers 
Lunchpauze 
Forumdiscussie 
Forumleden zijn de inleiders van de ochtend, plus de auteurs 
J. Hamel, F. Jaspers en F. Rutten 
Sluiting door conferentievoorzitter 

Opgave vóór 1 april bij de WBS, t.n.v. Vera van Lingen, postbus 1310, 
1000 BH Amsterdam, onder vermelding van eerste en tweede voorkeur voor een bij 
te wonen sectie. Wie het eerst komt, het eerst maalt. 

Brochure Om de bevrijding van 
Zuid-Afrika 
In de nieuwe WBS-serie Buitenlands
politieke notities verscheen als eerste 
Om de bevrijding van Zuid-Afrika; Twee 
visies. Hierin zijn twee artikelen gebun
deld, die oorspronkelijk als discussie
stuk voor de Afrika-werkgroep van de 
WBS werden geschreven. Ze geven 
twee visies weer op de Apartheid, en op 
de strijd die daartegen gevoerd moet 

worden. Diplomatieke pressie of econo
mische sancties? Selectieve maatrege
len of een algemene boycot? Eenzijdig 
of samen met andere landen? En wie of 
wat is het zwarte verzet? Welke bevrij
dingsbeweging verdient als zodanig er
kenning. 
Bestellen door storting van f 3,75 op 
postgiro nr. 3479700 t.n.v. PvdA-pers 
Amsterdam, onder vermelding van de ti
tel. 
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Brochure Energiebeleid in dis
cussie 
In de WBS-serie Ekonomische notities 
verscheen als nr. 9 Energiebeleid in dis
kussie. Deze brochure, samengesteld in 
overleg met de Functionele werkgroep 
milieu en energie van de PvdA, bevat 
een door de werkgroep geschreven dis
cussienota over energiebeleid, en mate-

riaal van een in september vorig jaar 
gehouden conferentie. Inleidingen van 
M. Van den Berg, E. J. Tuininga, E. Van 
der Hoeven, L. Olthof en Th. Potma, en 
een verslag van de discussie. 
Bestellen door storting van f 6, - op 
postgiro nr. 3479700 t.n.v. PvdA-pers 
Amsterdam, onder vermelding van de ti
tel. 
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Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door 
Paul Kalma en Marnix Krop 

Het radicalisme van Labour (1) 
Zijn politieke commentatoren en parle
mentaire journalisten eigenlijk geman
keerde politici, die, in plaats van het po
litieke bedrijf te analyseren, liever hun 
eigen mening ten beste geven? Bernard 
Griek, o.a. auteur van een kortgeleden 
verschenen biografie van George Or
weil, beantwoordt die vraag bevestigend 
- althans waar het de overgrote meer
derheid van de Engelse pers betreft. 
In de London Review of Books van 22 
januari 1981 schrijft hij dat de proble
men waarin de Labour Party al enige 
tijd verkeert, en die eind vorig jaar leid
den tot het heengaan van partijleider 
Gallaghan, en tot een felle strijd om zijn 
opvolging tussen o.a. Miehae/ Foot en 
Denis Hea/y, door de meeste Engelse 
kranten oppervlakkig en eenzijdig wor
den behandeld. 'Niet alleen de Times 
en de conservatieve massabladen, 
maar ook de Observer, en zelfs de 
voorpagina van de Guardian bewijzen 
hoezeer veel politieke redacteuren doen 
alsof ze zelf deel uitmaken van de poli
tiek - in plaats van die te observeren 
en te analyseren. Ze gaven, uit vrees 
voor een zwaai naar links van de La
bour Party, bijna als één man steun aan 
Denis Healy'. 
Na de verkiezing van Foot stelden deze 
kranten zich ineens terughoudender op. 
Foot, afgeschilderd als een 'extremist', 
als 'loopjongen van de vakbeweging', 
werd volgens Crick hier en daar zelfs 
herschapen in 'een gematigd iemand, 
een aardige kerel die alleen maar een 
wat wilde jeugd had gehad, een schaap 
in wolfskleren' . Crick schrijft dat niet zo
zeer toe aan een plotseling verlangen 
om wat objectiever te werk te gaan, als 
wel aan angst om op slechte voet te ge
raken met wat misschien wel eens een 
toekomstige premier van Engeland zou 
kunnen zijn. 

Crick keert zich in zijn artikel vooral te
gen de gewoonte in de pers om het ra
dicale deel van Labour aan te duiden 
als 'extremisten', die niet alleen de sa
menleving ingrijpend willen veranderen, 
maar daartoe ook elk middel te baat 
zullen nemen, Foots liefde voor de par
lementaire democratie is boven alle twij
fel verheven, en met haar die van het 
overgrote deel van Labour. Dat de na
druk in de beweging de afgelopen jaren 
nogal is komen te vallen op buiten-par
lementaire acties, hoeft volgens Crick 
nog niet op anti-parlementarisme te wij
zen. 'Het parlement heeft geen monopo
lie op de politiek. Wel een overwicht, 
maar dan alleen als het respect af
dwingt'. Ook de gangbare identificatie 
van het radicalisme van Labour met de 
marxistische ideologie is z.i. onjuist. 
Foot, maar ook Tony Benn en de 'Tribu
ne'-groep, vormen Z.i. de belichaming 

'van een sterke niet-marxistische linkse 
traditie in Engeland, die verbonden is 
met namen als Go/e, Tawneyen Orwell. 
Deze traditie heeft een sterk egalitaire 
inslag, maar is ook democratisch, om 
niet te zeggen libertair van karakter. 
'Het Tribune-socialisme is niet doctri
nair, en zelfs zo weinig dat men zich 
soms afvraagt of er wel iets van een 
maatschappijtheorie aan ten grondslag 
ligt'. Waarden waren altijd veel belang
rijker dan theorieën. Ze zijn geworteld in 
herinneringen aan materiële ellende en 
aan solidariteit, en vermengd met de 
hoop op een betere toekomst. 
Dat de linkse stroming in Labour nu 
sterk op de voorgrond treedt, schrijft 
Crick voor een deel toe aan het bloede
loze socialisme van het tijdperk- Wilson 
en het tijdperk-Callaghan. De belangrijk
ste oorzaken moeten z.i. echter buiten 
Labour worden gezocht. 'Het is mijn 
overtuiging dat het herleefde radicalis
me, los van personen en theorieën, de 
Labour Party wordt opgedrongen -
door de economische crisis en het ge
drag van de Conservatieve Partij, die al
leen maar aan de strijd tegen de inflatie 
denkt, en de traditionele doelstellingen 
van elke naoorlogse Engelse regering: 
volledige werkgelegenheid, verhoging 
van de produktiviteit, en een stijgende 
levensstandaard, opzettelijk heeft gene
geerd'. 
Het zijn dergelijke economische en poli
tieke ontwikkelingen die z.i. in Engeland 
de electorale basis hebben ontnomen 
aan een politiek van consensus. 'De La
bour Party zal, of het nu goed of slecht 
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gebeurt, een geheel andere economi
sche politiek op tafel leggen; van een 
terugkeer naar het pragmatisme kan 
geen sprake zijn '. Crick zegt hieruit zelf 
zijn conclusies te hebben getrokken, en 
de afgelopen jaren naar links te zijn op
geschoven. Zijn analyse staat diame
traal tegenover die van leden van de 
rechtervleugel van Labour als Jenkins, 
Owen en Wil/iams, die met een op te 
richten nieuwe centrumpartij een derge
lijke politiek van consensus juist willen 
herstellen. 
Crick is het ook in een ander opzicht 
niet met deze mensen eens. Hij ontkent 
dat de linkervleugel van Labour zo do
minant is geworden, dat er voor anders
denkenden geen plaats meer zou zijn. 
Labour is altijd een coalitie geweest van 
vakbonden, andere arbeidersinstellingen 
en middle-class intellectuelen. Het 
zwaartepunt van deze coalitie is nu naar 
links geschoven en de verkiezing van 
Foot door de Lagerhuis-fractie van La
bour is daar een uitdrukking van. Maar 
een coalitie is het nog steeds. 'De partij 
zal , geleid vanuit de linkervleugel, ein
delijk eens een bepaalde koers inslaan. 
Maar het blijft een coalitie, en wel één 
waarvan de leiders zich goed bewust 
zijn dat de publieke opinie zich tegen de 
regering keert, maar daarom nog niet 
socialistisch is geworden (hoewel veel 
socialistische maatregelen misschien 
geaccepteerd zullen worden)'. 

Zal een door radicalen geleide Labour 
Party in staat zijn om de kritieke toe
stand waarin Engeland verkeert, het 
hoofd te bieden? Het Tribune-socialisme 
heeft volgens Crick een sterke en een 
zwakke kant. Zwak is het waar het gaat 
om het uitstippelen van een hervor
mingsstrategie op langere termijn. Hij 
kritiseert in dat verband het nietes-wel
les en geharrewar over uiterst gedetail
leerde verkiezingsprogramma's in de 
partij, die een grondige discussie over 
maatschappelijke verandering in de weg 
staan. 'Fundamentele veranderingen ko
men niet tot stand in de eerste week, de 
eerste honderd dagen, of zelfs maar de 
eerste zittingsperiode van een nieuw 
parlement. Voor herstel en hervorming 
van de economie is een veel langere 
periode nodig'. 
Sterk staat het radicalisllle van Labour 
echter waar het zijn nadruk op waarden 
als solidariteit betreft, in een periode dat 
Engeland in tweeën dreigt te worden 
gesplitst, nl. in een werkend en een 

niet-werkend deel. Bestrijding van de 
werkloosheid vraagt offers van degenen 
die werk hebben, en Labour zal daartoe 
moeten oproepen. Crick citeert in dat 
verband zijn 'eigen ' George Orwell , die 
in 1944 in een recensie van Hayeks 
The road to serfdom, dat nu mevrouw 
Thatcher tot inspiratie dient, schreef: 
'(Kapitalisme) leidt tot rijen steuntrek
kers , tot strijd om markten en tot oorlog. 
Collectivisme leidt tot concentratiekam
pen, leidersverheerlijking en oorlog. Er 
is geen uitweg, tenzij een geplande eco
nomie op de een of andere manier ge
combineerd wordt met intellectuele vrij
heid. Dat is alleen maar mogelijk als het 
in de poli!iek weer gaat om kwesties 
van rechtvaardigheid , van "right and 
wrong".' 

Het radicalisme van Labour (2) 
De bezwaren van Crick tegen de be
handeling van de problemen van de La
bour Party door de Engelse pers, lijken 
bevestigd te worden door een onder
zoek van een werkgroep van de Univer
siteit van Glasgow. Dit onderzoek, ge
publiceerd in de New Statesman van 23 
januari 1981 , had betrekking op de wij
ze waarop de televisiejournaals van 
BBC en ITN de gebeurtenissen rond het 
partijcongres van Labour, eind oktober 
vorig jaar, presenteerden. 'Het nieuws', 
zo luidt de conclusie , 'is niet 'evenwich
tig , onpartijdig, of zelfs maar betrouw
baar: de informatie wordt vertekend 
door zeer specifieke politieke opvattin
gen. Het resultaat is een sterke bevoor
oordeling tegen elke opvatting die als 
" links" wordt beschouwd. De directe 
verliezer was in dat geval de linkervleu
gel van Labour (en het is moeilijk voor- . 
stelbaar dat het anders zou zijn ge
weest). Maar de uiteindelijke verliezers, 
als van de politiek een karikatuur wordt 
gemaakt, zijn de Engelse kiezers'. 
De discussie binnen Labour spitste zich 
in de onderzochte periode toe op vraag
stukken van partijdemocratie en kiezers
democratie. Het ging in oktober niet al
leen om wie uiteindelijk de nieuwe par
tijleider zou worden, maar ook hoe die 
verkozen zou worden. Wie moet het be
leid bepalen? Wat dient de verhouding 
te zijn tussen partijbestuur en Lager
huisfractie, tussen LagerhuiSlèdè-n- en
de partij achterban in hun eigen OI::iU 11,;1, 

tussen achterban en kiezers? Wat dient 
de rol van de vakbonden in de partij te 
zijn? 
De berichtgeving in de journaals werd 
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sterk toegespitst op een poging van een 
partijorgaan om gedaan te krijgen dat 
Lagerhuisleden hun partijdistrict zouden' 
laten weten, wie ze bij de verkiezingen 
voor het partijleiderschap in hun fractie 
zouden steunen. Door sommigen opge
vat als een eenvoudige vorm van infor
matie (met event. consequenties bij een 
volgende kandidaatstelling), door ande
re gezien als een poging om op de La
gerhuisleden druk uit te oefenen. In 
ieder geval een voorstel dat niet losge
zien kan worden van de verhouding tus
sen partij, kiezers, en volksvertegen
woordigers in het algemeen. 
De journaals richtten hun berichtgeving 
echter geheel naar beschuldigingen van 
de rechtervleugel van de partij, dat hier 
een poging werd ondernomen om La
gerhuisleden opdrachten te verstrekken. 
'A naked appeal to blackmail and fear', 
zoals Denis Healy het uitdrukte, en dat 
was nog een van de meer milde opmer
kingen van die kant. De wijze waarop 
door de journaals koppen, journalistieke 
definities en samenvattingen georgani
seerd waren, aldus de onderzoekers, 
ondersteunden deze beschuldigingen 
volledig. Het 'evenwicht' in de berichtge
ving werd verkregen door leden van de 
linkervleugel een ontkenning te laten uit
spreken, om ze vervolgens des te har
der onderuit te halen. Healy c.s. daaren
tegen werden niet lastig gevallen met 
een eenvoudige vraag als: 'Wat is er 
eigenlijk tegen als mensen weten hoe u 
stemt?' 
Volgens de onderzoekers was er in een 
tijdsbestek van enkele weken maar één 
uitzending die enigszins recht deed aan 
de complexiteit van de problematiek: 
een verslag van een plaatselijke La
bour-vergadering, waar heftig gedis
cussieerd werd over het karakter van de 
partij, haar geschiedenis en toekomst, 
en waarbij zowel links als rechts aan 
bod kwamen. Maar voor de rest werd 
de berichtgeving beheerst door cliché's 
over de 'overheersing' van Labour door 
de vakbonden, niet zelden vergezeld 
van opmerkingen over 'rokerige verga
derzaaltjes', waar een en ander plaats 
zou vinden. 

Wie n.a.v. deze artikelen een Neder
landse krant als NRC-Handelsblad door
bladert, komt vrijwel letterlijk dezelfde 
uitdrukkingen tegen. 'Wordt de leider 
van de Britse Labourpartij, en dus de 
minister-president van een Labour-rege
ring, straks gekozen in rokerige zaaltjes 

met alleen vakbondsleiders? Enkele 
zwaargewichten in de Labour-fractie in 
het Lagerhuis waarschuwden al maan
den voor dat naderend onheil' . Aldus 
Rob Meines in NRC-Handelsblad van 
24 januari 1981, naar aanleiding van 
een bijeenkomst van Labour over de 
wijze waarop de partijleider in de toe
komst moet worden aangewezen. Enke
le dagen later meldt dezelfde krant dat 
de vakbonden nu de 'grootste macht' 
hebben bij de aanwijzing van partijleider 
en premier. En dat terwijl op 24 januari 
nog bij Meines te lezen was: 'Het be
langrijkste gegeven is dat de vakbonden 
die traditioneel binnen de partij een 
massastem, 'blocvote' uitbrengen, ver
deeld zijn . De plaatselijke afdelingen 
zouden daardoor wel eens het beslis
sende gewicht in de schaal kunnen leg
gen'. Dus toch rokerige zaaltjes, maar 
ditmaal niet alleen gevuld met vak
bondsleiders. 
Een aardig voorbeeld vormt ook de ana
lyse van correspondent W. Woltz van 
de problemen bij Labour, afgedrukt in 
NRC-Handelsblad van 14 februari. Het 
groeiend radicalisme binnen Labour 
wordt daarbij afgedaan met een verder 
niet toegelichte verwijzing naar de 'fana
ticus Benn'. Gemankeerde politici? Of 
journalisten die gewoon overschrijven 
wat ze in de Engelse kranten zien 
staat? (pk) 

Een Frans socialistisch project 
(1) 
Door Wouter Gortzak is in SenD 11 /80 
reeds terloops melding gemaakt van 
een seminar dat in oktober van het vo
rig jaar werd georganiseerd door de 
Franse zusterorganisatie van de Wiardi 
Beckman Stichting, het Institut Socialis
te d'Etudes et Recherches te Parijs. On
derwerp van bespreking 'socialisme en 
sociaal-democratie'. 
Nederlandse socialisten maken door
gaans weinig onderscheid tussen de 
termen socialisme en sociaal-democra
tie . Ze worden probleemloos door elkaar 
heen gebruikt om een en hetzelfde ding 
aan te duiden. Strikt gesproken gebeurt 
dat ten onrechte. Socialisme is een poli
tieke theorie en staat ook voor een spe
cifiek, hoewel niet bijzonder vastomlijnd 
maatschappijtype. Sociaal-democratie is 
beperkter. Het staat voor een min of 
meer afgebakende stroming binnen de 
socialistische beweging en theorie, ter
wijl er ook een bepaald type socialisti-
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sche partij mee wordt aangeduid. De 
Partij van de Arbeid is bijvoorbeeld een 
sociaal-democratische partij, de PSP 
daarentegen niet. Men kan zich dus 
eventueel socialist beschouwen zonder 
sociaal-democraat te zijn, het omge
keerde is echter niet mogelijk. Voor 
sommigen heeft de term sociaal-demo
cratie echter een negatieve bijsmaak. 
Sociaal-democraten zijn voor hen geen 
'echte' socialisten, maar mensen die, 
hoewel ze het wellicht goed bedoelen, 
door hun compromisbereidheid het le
ven van het kapitalisme slechts verlen
gen en bijgevolg het socialisme geen 
stap naderbij brengen. De sociaal-de
mocratie wil in deze zienswijze niet echt 
een 'breuk met het kapitalisme' teweeg
brengen, haar politiek komt dan ook 
vaak neer op 'klasseverraad' en ander 
fraais. 
Zoals gezegd, is dit soort etikettering 
binnen de Partij van de Arbeid niet erg 
courant. Vermoedelijk is één van de 
verklaringen een historische. In de jaren 
vijftig vormde zich in de Partij van de 
Arbeid een linkse oppositie die uiteinde
lijk door het partijbestuur verboden 
werd. De naam van dit gezelschap: So
ciaal Democratisch Centrum. Sociaal
democratisch kon dus marxistisch zijn 
en links. Een beeld dat in 1970 in om
gekeerde zin nog eens werd bevestigd 
doordat de afsplitsing ter rechterzijde -
de groep-Goedhart - zich nadrukkelijk 
tooide met het etiket democratisch-so
cialistisch. De naam Sociaal-Democra
ten '70 i.p.v. DS'70 lag kennelijk niet 
voor de hand hoewel Drees jr. en de zij
nen zich toch alle moeite getroostten 
om zich van de PvdA te onderscheiden 
die juist, onder invloed van het opko
mende Nieuw Links, een zekere radica
lisering naar links doormaakte. In de 
Partij van de Arbeid voelt men zich dus 
niet echt beschaamd wanneer men voor 
sociaal-democraat wordt versleten, 
waarmee overigens niet gezegd is dat 
niet menig partijlid zich ongemakkelijk 
voelt t.a.v. de compromissen die de par
tij soms met zichzelf, soms met de wer
kelijkheid en soms met andere politieke 
stromingen aangaat. Maar dat is een 
ander verhaal. 

Een Frans socialistisch project (2) 
Een land waar men heel nadrukkelijk 
onderscheid maakt tussen socialisme 
en sociaal-democratie is Frankrijk. Net 
als trouwens in de gehele romaanse 
wereld, staat de sociaal-democratie 

daar in een wat slechte reuk terwijl 
iedereen ter linkerzijde zich beijvert 
'echt' socialist te zijn. Zo hij al niet com
munist is, en dat zijn er niet weinigen. In 
feite heeft het bestaan van een sterke 
communistische partij in Frankrijk veel 
uit te staan met het diskrediet van de 
sociaal-democratie. Maar daarover ver
derop meer. 
Het seminar van het Institut socialiste 
d'études et recherches was voor een 
belangrijk gedeelte gewijd aan discus
sies over het verleden. Zeker de helft 
van de tijd ging heen met nabeschou
wingen over de socialistische beweging 
van vóór 1914. De hang naar de een
heid van links, die in de Franse PS erg 
sterk is, zal hieraan wel niet vreemd ge
weest zijn. Ook werd veel aandacht be
steed aan theoretici als Kautsky en Hil
ferding, en in het verlengde daarvan 
aan het austro-marxisme van tussen de 
twee wereldoorlogen. Enigszins nauw 
bemeten en ook niet erg diepgravend 
(drie sprekers uitgezonderd) kwam 
daarna de sociaal-democratie, zoals die 
in Noordwest-Europa vigeert, aan de 
orde. Daarover was het oordeel grosso 
modo niet erg positief, hetgeen dan ook 
logischerwijs tot het laatste programon
derdeel leidde: een derde weg. Immers, 
indien het communisme tot dictatuur 
leidt en de sociaal-democratie tot aan
passing aan het kapitalisme dan is het 
alleen maar logisch indien er gezocht 
wordt naar een tussenmodel. Het euro
communisme is wellicht zo'n derde weg, 
en ook het program van de Franse so
cialistische partij. Met enige overdrijving 
kun je dus zeggen dat het daar allemaal 
om begonnen was. De koers van de 
Franse socialisten behoefde internatio
nale wetenschappelijke erkenning als 
zijnde het enige 'echte' socialistische al
ternatief. Van die erkenning is het niet 
echt gekomen, maar interessante dis
cussies en bijdragen leverde het wel op. 
Eén ervan was van Lionel Jospin, inter
nationaal secretaris van de PS, en sinds 
het laatste congres waarnemend secre
taris-generaal gedurende de komende 
verkiezingscampagne. Jospins inleiding 
betrof het Projet Socialiste pour la Fran
ce des Années 80, het middellange ter
mijn program dat de Franse socialisten 
op een congres van januari 1980 bijna 
unaniem hebben vastgesteld. Wordt de 
Partij van de Arbeid wel eens verweten 
partijprogramma's als telefoonboeken te 
produceren, de PS spant met het Projet 
Socialiste beslist de kroon. Het ding is 
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370 pagina's dik. Misschien is dat het 
gevolg van het feit dat dit program voor
namelijk het produkt is van CERES, de 
wat intellectualistische linkervleugel van 
de PS. Dat laatste zal er vermoedelijk 
ook toe hebben bijgedragen dat in de 
Franse pers het Projet Socialiste met 
een spervuur van kritiek is ontvangen. 
Vooral Le Nouvel Observateur, een 
links weekblad, ging hierin voor. 
In zijn inleiding waagde Jospin zich wij
selijk niet aan een samenvatting van de 
omvangrijke inhoud van het Projet So
cialiste, maar wel probeerde hij voor zijn 
(meest buitenlandse) toehoorders de 
context te schetsen waarin de Franse 
PS moet opereren en waarin een pro
gram als het Projet Socialiste dient te 
worden gelezen. Dit leverde een zeer 
interessante lezing op die veel wetens
waardigs bevatte, ook voor lezers van 
SenD. Inzicht in de Franse PS, ook in
dien Mitterrand de komende presidents
verkiezingen niet mocht winnen, is voor 
Nederlandse democratisch-socialisten 
immers nuttig. 

Een Frans socialistisch project (3) 
Volgens Jospin dient een buitenlander 
bij het beschouwen van de PS en haar 
Projet Socialiste het volgende in aan
merking te nemen. Ten eerste is een 
belangrijk kenmerk van de partij dat zij 
een 'gehergroepeerde' partij is, of
schoon één met een lang verleden. De
ze hergroepering heeft plaatsgevonden 
in het begin van de jaren zeventig en 
heeft groepen en stromingen van zeer 
verschillend karakter bijeengebracht ook 
al geschiedde dit op het fundament van 
de oude SFIO. De PS is dus een partij 
die het produkt is van zijn eigen crisis, 
hetgeen er toe heeft geleid dat overwe
gingen van historische zelfkritiek in de 
partij een belangrijke rol spelen. Daarbij 
gaat het vooral om de houding tegen 
over de dekolonisatie (Algerije) en de 
vroegere compromisbereidheid ten aan
zien van rechts (de Vierde Republiek) , 
die beide sterk beïnvloed waren door 
het toen heersende Koude Oorlogsden
ken. Dit historisch besef verklaart veel 
van de kritiek in de PS op de 'sociaal
democratie' , hoewel volgens Jospin ook 
de oude SFIO niet echt binnen de so
ciaal-democratische traditie paste. Dit 
historisch besef verklaart ook veel van 
het slecht geweten dat veel leden van 
de PS, zelfs de meest enthousiaste, 
met grote regelmaat kwelt. 
Dit gehergroepeerde karakter van de 

PS verklaart ook waarom er in die partij 
zo veel verschillende groepen en vleu
gels actief zijn. Er is geen echte unani
miteit en zeker geen orthodoxie. Dat 
verklaart waarom het Projet Socialiste, 
bij aandachtig onderzoek, meer van een 
'rassemblement' weg heeft dan van een 
synthese. Dat zou ook kunnen verklaren 
waarom in de PS zoveel onderwerpen 
in feite taboe zijn. Het is een nog wan
kele eenheid. 

Een Frans socialistisch project (4) 
Tweede belangrijk kenmerk is de relatief 
geringe kracht van de PS. Qua aantal 
leden is zij een van de zwakste socialis
tische partijen in Europa, zwakker zelfs 
dan de PSI. Ook heeft de partij nauwe
lijks banden met de vakbeweging, iets 
wat de sociaal-democratie zo sterk 
maakt. De PS is 'sociaal ' nauwelijks 
aanwezig . Dit verklaart de enorme na
druk die in het Projet Socialiste gelegd 
wordt op de verovering van de centrale 
politieke macht, vandaar ook de grote 
aandacht voor het formuleren van uitge
breide politieke programma's. 
De politieke omgeving van de PS vormt 
een verdere verklaring van een aantal 
trekken van het Projet Socialiste. De 
Vijfde Republiek, met haar autoritaire in
slag en haar neiging rechtse blokvor
ming te bevorderen, is de directe aanlei
ding voor de PS om zoveel nadruk te 
leggen op de strijd voor democratie -
hier wreekt zich ook de zwakte van de 
liberale traditie in Frankrijk - alsook om 
op allerlei wijzen rechts met een krach
tig alternatief te confronteren. Bij dat 
laatste is van groot belang dat de PS 
niet de enige kracht te linkerzijde in 
Frankrijk is, en zelfs niet de dominante. 
Zij moet samenleven met een sterke 
communistische partij, die stevig gewor
teld is in de arbeidersklasse en nauwe 
banden heeft met de vakbeweging. Wel
iswaar is de PS sinds 1978 electoraal 
groter dan de PCF, maar op allerlei an
dere vlakken blijven de communisten de 
PS veruit de baas : organisatorisch, fi
nancieel, numeriek. Deze kracht van de 
communistische partij, deze historische 
verdeeldheid van Frans links, vormen 
de achtergrond voor het belang dat het 
Projet Socialiste hecht aan de linkse sa
menwerking, aan de eenheidsgedach
te, ja, zelfs aan wat Jospin noemt de 
mythe van de eenheid. Tegelijk verplicht 
de concurrentie, het identiteitsverschil 
met de PCF de PS tot nauwgezette 
theorievorming over het 'reëel bestaan-
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Een Frans socialistisch project (5) 
. Derde element, dat van belang is bij het 
begrijpen van de PS, is de economische 
situatie van Frankrijk. Het land is getrof
fen door een economische crisis die 
wellicht nog harder dan elders aankomt, 
omdat de industrialisatie in Frankrijk zo
veel later op gang is gekomen dan bij
voorbeeld in Noordwest-Europa. Vol
gens de PS, en dat wordt ook omstan
dig uiteengezet in het Projet Socialiste, 
is Frankrijk te snel overgegaan van een 
te stringent protectionisme naar een ex
cessief open en liberaal handelsregime. 
Daarom treft de economische crisis 
Frankrijk zoveel harder, vooral in de 
oude industrieën in het Noordoosten 
van het land. 
Deze situatie verklaart de haast die het 
Projet Socialiste wil maken met de radi
cale hervorming van economie en sa-

menieving in Frankrijk. Dat wordt dan 
ook nog eens versterkt door de crisis 
die de tegenwoordig naar buiten veel 
opener PS bij haar sociaal-democrati
sche zusterpartijen waarneemt. Alle ver
worvenheden van de sociaal-democratie 
ten spijt, lijkt die toch ook niet goed in 
staat de zich verdiepende crisis van het 
kapitalisme met de geijkte methoden op 
te vangen. Ziedaar een extra reden 
waarom de PS hunkert naar een 'breuk 
met het kapitalisme'. Aldus Jospin. 
Voor de volledigheid zij gezegd dat Mi
chel Rocard, voorman van de rechter
vleugel van de partij, ofschoon vroeger 
links van de socialistische partij, deze 
drang om met het kapitalisme te breken, 
en vooral de overtuiging dat zoiets ook 
van de ene dag op de andere zou kun
nen plaatsvinden, wel eens tot 'poëzie' 
heeft bestempeld. Maar dergelijke me
ningsverschillen zijn ook de PvdA niet 
vreemd. (mk) 
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Boeken 

Bernsteins revisionisme 
Thomas Meyer Bernsteins konstruk
tiver Sozialismus, Dietz-Verlag, 
1977. 

'De inhoud van Bernsteins kritiek op het 
socialisme - zo er van inhoud gespro
ken kan worden - zal, onderstel/en wij, 
spoedig vergeten zijn. ' Frank van der 
Goes, van wie deze woorden afkomstig 
zijn, zal nauwelijks hebben kunnen be
vroeden dat Bernsteins werk De voor
waarden tot het socialisme en de taken 
der sociaal-democratie het vele decen
nia later tot een herdruk zou brengen. 
Nog dit jaar komt het boek uit bij de Ar
beiderspers. Het revisionismedebat dat 
omstreeks de eeuwwisseling in de Duit
se sociaal-democratie met hartstocht 
gevoerd is, blijkt opnieuw actueel. De 
Westeuropese arbeidersbeweging staat 
wederom voor de vraag hoe een hervor
mingspolitiek gestalte te geven, en in 
die situatie is er opnieuw belangstelling 
voor de premissen die aan haar theorie 
en praktijk ten grondslag liggen. 
Eduard Bernstein (1850-1932) , marxist 
geworden onder invloed van Engels ' 
Anti-Dühring, schreef samen met Karl 
Kautsky het klassiek sociaal-democrati
sche Erfurter programm (1891). Als po
litiek banneling leefde hij van 1888 tot 
1901 in Londen. Hij was bevriend met 
Friedrich Engels en stond onder invloed 
van de Fabians. Na Engels' dood publi
ceerde hij een aantal artikelen in Die 
Neue Zeit die later tot De voorwaarden 
tot het socialisme worden gebundeld. 
Door zijn daarin vervatte kritiek op het 
marxisme maakte hij de weg vrij voor 
het moderne socialisme, dat sterk ge
richt is op het verwerven van een brede 
electorale aanhang, en waarbij politiek 
het bestuurlijk uitwerken van haalbare 
zaken is. 
Om de felheid waarmee het revisionis
medebat destijds gevoerd is te kunnen 
begrijpen, is een tweetal factoren van 
belang. Allereerst de gewichtige plaats 
die men binnen de Duitse (en Neder-

landse) sociaal-democratie aan 'de 
theorie' toekende. Door de relatief late 
industrialisatie van Duitsland was de 
marxistische theorie, als samenvatting 
van ervaringen elders, richtinggevend bij 
de uitbouw van de arbeidersbeweging in 
partij en vakbeweging. In die periode 
hechtten socialisten aan een theorie die 
hun de weg wees naar een maatschap
pelijke machtsbasis. Ten tweede speelt 
de discrepantie tussen de verwachtin
gen die socialisten hadden over de mo
gelijke en waarschijnlijke ontwikkeling 
van de kapitalistische maatschappij , en 
de feitelijke gang van zaken een rol. Na 
een ernstige stagnatieperiode (1873-
1894) kende het kapitalisme een krach
tige expansie die tot de Eerste Wereld
oorlog voortduurt. Bernstein poneerde 
zijn opvattingen tegen deze nieuwe ach
tergrond. 

Erfurter programm 
Als criticus van het kautskyaans marxis
me richt Bernstein zijn aanval op het Er
furter Programm en als zodanig is hij 
het meest bekend. In zijn boek Bern
steins konstruktiver Sozialismus beperkt 
Meyer zich niet hiertoe, maar poogt 
Bernsteins weinig 'synthetische' en zeer 
verspreide opvattingen tot een samen
hangend concept van socialistische 
theorie te rangschikken. 
Bernstein concludeert dat het kapitalis
me niet aan crises ten onder gaat en 
dat van een verslechtering van het pro
letarisch levenslot geen sprake is. Door 
factoren als de uitbreiding van de markt, 
de gestegen rijkdom van Europa, de 
elasticiteit van het moderne krediet, de 
opkomst van moderne kartels en de 
verbeterde communicatietechniek is het 
kapitalisme in hoge maat zelfregulerend 
geworden. Hoewel crises niet uitgeslo
ten zijn, cumuleren ze niet meer tot 'Ge
samtkrisen' . 
De tweede pijler van Bernsteins' kritiek 
betreft het door Marx voorspelde con
centratieproces. Bernstein betoogt dat 
dit proces zich weliswaar voltrekt, maar 
niet zo dat de maatschappelijke com
plexiteit er drastisch door afneemt. 
Voorspelde het Erfurter Programm de 
ondergang van het kleinbedrijf, Bern
stein concludeert dat het aantal onder
nemers in het midden- en kleinbedrijf in 
absolute getallen toeneemt, zij het meer 
bij het midden- en minder bij het klein
bedrijf. Intussen heeft Hij geen verweer 
tegen Kautskys opmerking dat deze ge
brekkige concentratieontwikkeling fnui-
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kend is voor zijn eerdere beschouwin
gen over het zelfregulerende, 'georgani
seerde' kapitalisme. 
Bernstein geeft ook de gevolgen van de 
gebrekkige concentratieontwikkeling aan 
voor de klassenstructuur van de samen
leving. Naast de absolute en relatieve 
toename van het aantal bezitters wijst 
hij op de spreiding van het aandelenbe
zit van grote ondernemingen, wat de in
komenspositie van de middengroepen 
versterkt. Daaronder rekent hij niet al
leen het zich handhavende midden- en 
kleinbedrijf, maar ook de 'nieuwe', loon
afhankelijke middenstand. 
Bernsteins pogingen zijn gericht op ver
gruizeling van de kautskyaanse maat
schappijprognose, en tegen de opvat
ting dat de komst van het socialisme 
'natuurnoodzakelijk' zeker is. Volgens 
Bernstein hoeft de toekomst van het so
cialisme niet afhankelijk te zijn van ont
wikkelingen van het kapitalisme. Bern
stein ontkoppelt socialisme en sociale 
wetenschap door socialisme tot ethiek 
te verheffen en sociale wetenschap te 
degraderen tot empirie. Voor Bernstein 
is er geen onderscheid tussen burgerlij
ke en proletarische wetenschap; er kan 
maar één sociale wetenschap zijn. 
Pas later onderkent hij dat de marxisti
sche theorie, die tevens theorie van het 
politiek handelen is, meer biedt dan lou
ter feitelijke kennis (p. 9). 

Marx 
Door de maatschappelijke tegenkrach
ten te profileren, vergroot Bernstein het 
belang van de onmiddellijke 'taken der 
sociaal-democratie'. Wat hem betreft is 
verbetering van het proletarisch levens
lot niet afhankelijk van de totstandko
ming van een socialistische maatschap
pij, maar veeleer van verhoging van het 
arbeidsloon. Naast het belang van die 
verbetering als zodanig, ziet Bernstein 
haar ook als sleutel tot culturele eman
cipatie van het proletariaat. En omdat 
de vakbeweging het maatschappelijk in
komen slechts binnen bepaalde grenzen 
kan herverdelen, is verbetering van het 
arbeidsloon verder afhankelijk van de 
stijging van de arbeidsproduktiviteit (p. 
230). Het streven naar verhoging van 
de arbeidsproduktiviteit heeft dan ook 
prioriteit in Bernsteins opvatting van so
cialistische economische politiek. 
Bernstein definieert de belangen van de 
arbeiders in inkomenstermen. Hij 
zwenkt hiermee van het veranderen van 
produktieverhoudingen naar het binnen 

de maatschappelijke orde vergroten van 
consumptiemogelijkheden. Daarmee 
komt hij in conflict met twee centrale ca
tegoriën van Marx' analyse van het ar
beidsproces, het waardebegrip en de 
arbeidswaardetheorie. 
Het waardebegrip wordt door hem een 
'rein gedanklicher Konstruktion ' ge
noemd, zonder wetenschappelijke ver
klaringswaarde en bovendien niet te 
kwantificeren en te operationaliseren. 
De kwalitatieve betekenis van het waar
debegrip ontgaat Bernstein. Marx ge
bruikt het waardebegrip om aan te ge
ven dat, om verschillende produkten 
van menselijke arbeid uit te kunnen wis
selen, er een gemeenschappelijke noe
mer moet zijn, door hem geïdentificeerd 
als 'abstracte arbeid '. Er wordt ge
abstraheerd van de concrete arbeid van 
de concrete producent. Het waardebe
grip verwijst naar deze vervreemde ar
beid. 
Bernsteins opvattingen over de arbeids
waardetheorie sluiten nauw aan bij die 
der Fabians, die deze theorie wensten 
aan te vullen , c.q. te vervangen door de 
grensnuttheorie. Meyers conclusie dat 
de inhoud van een bepaalde waarde
theorie niet van belang is voor het so
cialisme-concept (p. 334) lijkt juist in 
een Bernstein-studie misplaatst. Er 
wordt geen recht gedaan a~n de politie
ke implicaties van de arbeidswaarde
theorie. De arbeidswaardetheorie ver
schaft de arbeidende klasse inzicht in 
de bron van zijn macht in de kapitalisti 
sche verhoudingen. Op basis van deze 
theorie is het veroveren van zeggen
schap over het produktieproces moge
lijk. De meerwaardetheorie is als verbij
zondering van de arbeidswaardetheorie 
- anders dan Meyer aangeeft - 'con
stitutief' voor de dragende rol die de ar
beidersklasse bij Marx speelt in de om
vorming van het kapitalisme. 

Ethisch socialisme 
Bernsteins opvattingen daarentegen 
worden getekend door zijn pessimisti
sche kijk op de politiek-sociale 'Hand
lungskompetenz des Proletariats' (p. 
31). Hij waarschuwt voor het overdrijven 
van de politieke en intellectuele compe
tentie van de arbeidersklasse (p. 318). 
Slechts door een graduele verbetering 
van de levensomstandigheden wordt 
'die Chance der Fortentwicklung der Fä
higkeiten der Arbeiter selbst gewahrleis
tet, um den jeweils nächstmöglichen 
Schritt der Selbstbestimmung zu fundie-
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ren' (p. 169). Deze visie werkt door in 
Bernsteins benadering van de rol van 
de partij. Partij en klasse hebben een 
begrensde relatieve zelfstandigheid ten 
opzichte van elkaar. En omdat het klas
segevoel van de massa 'einer groszen 
Modifizierung fähig' is, kan een goede 
partijleiding opvoedend op de massa in
werken. Bernstein stelt dat de partij ge
woonlijk het actieve element is. In dit 
opzicht is er een opmerkelijke overeen
komst tussen Bernstein en Lenin. De 
vraag rijst dan, wie het proletariaat moet 
'opvoeden' en waartoe. Het verschil tus
sen 'Kautskyaner' en revisionisten is ge
legen in de taken die men aan intellec
tuelen als dragers van de socialistische 
theorie die via de partij gericht is op het 
politiek bewustzijn van het proletariaat. 
In het revisionistische kamp wordt het 
belang van academici afgemeten aan 
hun bestuurlijke competentie en specia
listische vakdeskundigheid, nodig voor 
het besturen van bedrijven, coöperaties 
en gemeenten. Het primaat van de 
machtsvorming van de arbeidersklasse 
gaat bij hen verloren. 

Maar Bernstein doet meer: de scheiding 
tussen 'Sollen' en 'Sein', het uitschake
len van de arbeidersklasse als histo
risch subject, noopt hem tot het formule
ren van een nieuwe grondslag voor het 
socialisme. Hij definieert socialisme als 
een zaak van ethiek, van bepaalde 
waarden, die wat hem betreft tot uit
drukking zijn gebracht in de Verklarin
gen van de Rechten van de Mens bij de 
stklitrng van de Verenigde Staten en 
de !-ranse Republiek. Socialisme is een 
zaak van (meer) vrijheid, gelijkheid en 
broederschap; er rest slechts het pro
bleem deze waarden te realiseren. 
Daarvoor is empirische kennis van de 
maatschappij nodig, die kan helpen bij 
het vaststellen van de daarvoor nodige 
middelen en wegen. 
Bovengenoemde waarden gelden ook 
voor het liberalisme. Het socialisme ver-

_schilt daarvan slechts in de toepassing 
van deze principes. Socialisme wordt 
door Bernstein omschreven als 'organi
satorisch liberalisme' of 'realisatie van 
de democratie' (p. 288) . Bernstein vol
trekt hier de omkering in de verhouding 
tussen socialisme en arbeidersbewe
ging. Weliswaar leiden de belangen van 
de arbeiders hen 'naturwuchsig' tot het 
socialisme, maar hun belangen worden 
nu gedefinieerd in termen van een te
kort aan vrijheid en een tekort aan ge-

lijkheid. Door hun maatschappelijke po
sitie zo algemeen te omschrijven, neemt 
Bernstein afstand van het specifieke er
van. Hij abstraheert van de verhouding 
tussen kapitaal en arbeid door zich te 
concentreren op de empirisch aanwijs
bare kenmerken van de werkende be
volking (p. 166). 
Bernstein zelf legt de nadruk op de op
heffing van de 'Arbeitereksklusivistische 
Einengung des Sozialismus', waarmee 
de weg wordt vrijgemaakt naar zowel de 
'oude' als de 'nieuwe' middenstand. In 
Bernsteins optiek vormt de arbeiders
aanhang van de sociaal-democratie de 
kern van een brede volkspartij. 

Democratie 
Bernsteins betoog mondt uit in een op
vatting waarin niet het veranderen maar 
het bijsturen van het kapitalisme cen
traal staat: functioneel socialisme. Hij 
omschrijft in overeenstemming daarmee 
de totstandkoming van het kapitalisme 
als 'die Aufhebung jeder koordinierten 
Wirtschafttätigkeit durch Beseitigung der 
unzweckmäszig geworden Koordina
tionsmechanismen' (p. 68). Maar inmid
dels is er sprake van een zelfregulerend 
kapitalisme en wat er verder te coördi
neren valt, kan gebeuren door de staat, 
door Bernstein omschreven als 'Verwal
tungskörper der Gesellschaft' . Hij ziet 
de staat als een neutrale instelling, af
hankelijk van het sociaalpolitieke beleid 
van een regering. In een sterk gediffe
rentieerde maatschappij heeft de staat 
bovendien een noodzakelijke integratie
ve functie. Van beslissende betekenis 
daarvoor acht Bernstein het bestaan 
van de politieke democratie, die hij om
schrijft als de principiële, zij het nog niet 
feitelijke opheffing van de klassenmaat
schappij . Democratie is niet alleen een 
manier waarop de krachtsverhoudingen 
tussen partijen en daarmee tussen klas
sen tot uitdrukking worden gebracht, de
mocratie betekent ook gelijkberechtiging 
van alle deelnemers aan beslissingspro
cessen. Democratie is een factor van 
ononderbroken sociale vooruitgang, van 
permanente revolutie, formuleert Bern
stein in de ogen van Meyer nogal opti
mistisch. 
Bernstein vreest de ontwrichtende in
vloed van nationalisaties, en pleit voor 
beperkte, effectieve en op maat gesne
den maatregelen om - waar nodig -
invloed uit te oefenen op de private be
slissingen van het bedrijfsleven. Naast 
de prioriteit voor het bevorderen van de 
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arbeidsproduktiviteit geldt voor hem dat 
het algemeen belang boven bijzondere 
belangen gaat en dat medezeggen
schap op bestuurlijk niveau (paritair) ge
wenst is. Aldus kunnen vermaatschap
pelijking en socialisatie gradueel gestal
te krijgen en kan het socialisme lang
zaam, rekening houdend met de com
plexiteit van de samenleving, uit het ka
pitalisme 'herauswachsen'. 
Bernstein is aldus de ideoloog van het 
bestuurlijk socialisme en de onthechting 
en verzelfstandiging van de sociaal-de
mocratie ten opzichte van de arbeiders
klasse, die tot passieve achterban is ge
reduceerd. 

Bertus Mulder 

Kanttekeningen bij Artsen in 
dienstverband 
F. Jaspers, J. Hamel, G. Schrijvers 
(red.), Artsen in dienstverband, Deven
ter, Wiardi Beekman Stichting/Kluwer, 
1980. 

Rond Jan Hamel, lid van de weten
schappelijke staf van de Tweede Ka
merfractie van de PvdA, heeft zich een 
groep deskundigen verzameld onder de 
naam werkgroep Artsen in dienstver
band. Zij hebben onderzoek gedaan op 
het gebied van de gezondheidszorg en 
hun bevindingen en overwegingen zijn 
door de Wiardi Beekman Stichting in 
een WBS-cahier onder dezelfde titel , 
Artsen in dienstverband, uitgegeven. 
Naast Hamel, die als secretaris van de 
werkgroep fungeerde, waren een direc
teur-geneesheer van een algemeen zie
kenhuis, een jurist-organisatieadviseur, 
een arts-aanstaand specialist, een eco
nometrist met ervaring op het gebied 
van de gezondheidszorg, een econoom 
en een internist in dienstverband, lid 
van de werkgroep. 
Het werk is in tien hoofdstukken inge
deeld. Het eerste is een voorwoord met 
uitgangspunten, het laatste een samen
vatting, wat de gelegenheid geeft om 
zich in zeer korte tijd van de essentie 
van het boekje op de hoogte te stellen. 
Daartussen treffen we acht gespecifi
ceerde opstellen aan over de vraagstuk
ken die zich voordoen bij het construe
ren van een gezondheidszorg, waarbij 
de artsen en specialisten geen vrije on
dernemers meer zijn. Centraal in deze 
opstellen staat het vraagstuk van de 
aard van het systeem van de gezond-

-- - - --= ----

heidsvoorzieningen. De afsluitende zin 
van het tweede hoofdstuk moge hier 
herhaald worden: 'De structurering van 
het huidige systeem van gezondheids
voorzieningen gaf (en geeft, odv) aan 
de medische beroepsuitoefening het ka
rakter van de "free enterprise" en ga
randeert tot op zekere hoogte voor de 
medici een (soms excessief) hoog inko
men (resp. vermogen). ' 
Wanneer deze situatie omgebogen zou 
moeten worden in een andere, meer op 
de huidige maatschappijstructuur afge
stemde richting, dan zijn daar een aan
tal uiterst complexe maatregelen voor 
nodig. Grondslagen en kritische analyse 
van die maatregelen vormen de inhoud 
van de acht genoemde opstellen. De 
beste oplossing voor een doeltreffend 
ombuigen van de geneeskundige voor
zieningen wordt gezien in het instellen 
van een dienstverband voor alle artsen 
en specialisten. De voor- en nadelen 
worden uitvoerig besproken en van 
commentaar voorzien. De bezwaren 
worden in een viertal punten samenge
vat, te weten: 
1. het ontbreken van een regeling voor 
de professionele verantwoordelijkheid 
van de arts in dienstverband; 
2. het bestaan van de gewoonte tot het 
betalen van een praktijkovernamesom 
en de daarmee samenhangende pen
sioenproblematiek; 
3. de onvoldoende regeling die het 
COZ (Centraal Orgaan Ziekenfondsta
rieven) kent voor medische specialisten 
die in een ziekenhuis werken; 
4. het tekort schieten van de manage
mentstructuur in de gezondheidszorg -
waarmee bedoeld wordt dat het bestuur 
van veel ziekenhuizen verouderd is en 
gebrekkig functioneert. 

Van deze vier punten is het vooral het 
tweede (de koop- en verkoopsom van 
medische praktijken) dat voor de werk
groep zwaar weegt, d.W.Z. het opnemen 
in dienstverband in de weg staat. Het 
negende hoofdstuk is daar geheel aan 
gewijd, en er worden oplossingen voor 
aangedragen, evenals voor de - min
der zwaarwegende en minder kostbare 
- punten één, drie en vier. Het is dui
delijk dat de hele ombuigingsmanoeuvre 
zeer ingrijpend is, en dat er veel medici 
zullen zijn die er niets voor voelen. De
ze weerstand wordt door de werkgroep 
dan ook voorzien en kort verwoord op 
de achterkant van het WBS-cahier: 
'Artsen zijn meestal kleine zelfstandigen 
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met dikwijls hoge inkomens (J. Toch is 
het de vraag of de bestaande situatie 
gehandhaafd moet blijven. In het belang 
van de arts zelf. Gelet op de ontwikke
ling van de gezondheidszorg. In het licht 
van de kostenbeheersing. Wie spreekt 
over artsen in dienstverband werpt een 
knuppel in het hoenderhok O. ' ' 
Het tij zit tegen. Er is een steeds 
groeiend aantal artsen en specialisten , 
en het aanbod van praktijken - als 
goodwill-zaak op te vatten - is relatief 
klein ; de prijzen zijn derhalve hoog tot 
zeer hoog. Het ombuigen zal veel pijn 
meebrengen, en de term 'knuppel in het 
hoenderhok' lijkt me dan ook een under
statement. Wie zich van de problema
tiek goed op de hoogte wil stellen, ont
komt er niet aan - hij zal het boekje, 
met alle gegevens, en negentien tabel
len, zelf moeten lezen en bestuderen. 
Het is ingewikkelde materie, gezien de 
huidige, soms chaotisch aandoende, si
tuatie in de gezondheidszorg. Het is al ' 
een bijzondere prestatie van de schrij
vers dat ze de materie zo helder en 
systematisch hebben weten weer te ge
ven, en de essenties van het voor en 
tegen van de ombuiging naar voren 
hebben gebracht. Het is dan ook niet 
makkelijk om kritiek te oefenen op hun 
werkstuk waar het de methode van on
derzoek en de redeneertrant betreft. 
Mijn opmerkingen zijn ook niet zozeer 
als kritiek bedoeld, maar meer als kant
tekeningen. Hoewel er veel overhoop te 
halen is, wil ik me tot twee punten be
perken. 

Het eerste betreft de opleiding van art
sen. Uiteraard is deze op dit moment 
sterk verschillend van die welke mij te 
beurt viel , in de jaren rond het begin 
van de Tweede Wereldoorlog. Deze 
was uitsluitend op de technische vaar
digheden gericht. De term 'sociale ge
neeskunde' was volslagen onbekend. 
Het woord 'sociaal ' heb ik in die zeven 
jaar niet horen gebruiken. Wat de stu
dent met zijn verworvenheden ging 
doen, was zijn zaak - niemand die er 
naar vroeg. De loopbaan van de jonge 
arts werd door zuiver persoonlijke facto
ren bepaald, en idealisme had er weinig 
of niets mee te maken. Voor veel stu
denten was de loopbaan al min of meer 
vastgelegd door de factoren religie 
(plaats in de in hoofdzaak confessionele 
ziekenhuizen), geld van de ouders 
(koop van een praktijk) en relaties (kans , 
op een plaats voor opleiding tot specia-

list). Wie krap in deze essentialia zat, 
vond zijn weg naar universiteitslaborato
ria van de zgn. basisvakken, om van 
daaruit te proberen de kans op een start 
te verbeteren, of helemaal niet meer 
deel te nemen aan de medische prak
tijk. Voor hen die de kans hadden aan 
de gezondheidszorg te gaan deelne
men, was het inderdaad 'free enterpri
se'. Er waren altijd verschillen. Het lukte 
sommigen om veel lucratiever praktijken 
op te bouwen dan anderen. Voor een 
deel lag dit aan persoonlijke factoren , 
voor een ander deel aan het toeval -
bijv. een snelle voortgang op een spe
ciaal terrein, waardoor ingewikkelder in
grepen bij veel meer patiënten een rian
te economische situatie tot gevolg had
den. Zoals altijd brengen financieel be
langrijke zaken maatschappelijke 
machtsproblemen met zich mee. Dat is 
nu nog te zien aan de conflicten die 
zich binnen bepaalde super-specialis
men afspelen, en die door speciale 
teams, klinieken, buitenlandse specialis
ten en luchtbruggen moeten worden 
rechtgetrokken. De situatie aan de me
dische faculteiten heeft zich na 1950 
sterk gewijzigd. Het docentencorps is 
vertien- of vertwintigvoudigd. Het aantal 
specialismen is hoog opgevoerd. Het 
aantal studenten is navenant toegeno
men. Dit was in de eerste vijftien tot 
twintig jaar na de oorlog geen probleem 
vanwege de enorme technische voort
gang, en de op de welvaart drijvende 
groeiende gezondheidszorg. 
Nu is de toestand veranderd - het is 
niet meer zo dat men, als vroeger, mag 
verwachten dat iedereen wel een plaats 
vindt, en dat het geen zaak van de op
leiding is om zich daar mee te be
moeien. Het lijkt mij dan ook de moeite 
waard om de rol van de opleiding van 
artsen, wanneer die in de toekomst in 
dienstverband zullen gaan werken, te 
evalueren en te zien of er veranderin
gen nodig zijn om de pas opgeleide art
sen hun plaats soepel te kunnen laten 
innemen. 

De tweede kanttekening is misschien 
van meer belang. Uitgangspunt is het 
merkwaardige - tot dusver niet vol
doende verklaarde - verschijnsel dat 
juist in een tijd van ongekende bloei van 
de medische wetenschap en het berei
ken van nooit gedroomde klinische re
sultaten, de weerstand tegen de weten
schappen is toegenomen. Weliswaar 
zijn er altijd dissidenten geweest (solitair 

sc 



boeken 

socialisme en 
democratie, 
nummer 3, 
maart 1981 

159 

als bijv. kankergenezers, of in kleine 
groepjes als 'natuurgeneeskundigen'), 
maar nu gaat het om veel grotere groe
pen, gestructureerd en veelal politiek 
gemotiveerd. Zij propageren soms al 
eeuwenoude systemen als alternatieve 
geneeskunst, en hun voorgangers zijn 
de alternatieve genezers. Met hun ken
nis van machtsstructuren en politieke 
verhoudingen is het de alternatieven ge
lukt om een redelijk vaste voet op het 
land van de gezondheidszorg te krijgen. 
Op 21 januari 1981 meldt het NRC/Han
delsblad: 'Grote plaats alternatieve ge
neeskunde eist regeling!' 
Een van de zeer vele commissies waar
aan de niet meer weg te denken naam 
Muntendam verbonden is, heeft een 
eindrapport uitgebracht. Het bevat niet 
meer of minder dan de aanbeveling een 
tweede vorm van gezondheidszorg op 
te zetten, ditmaal niet van reguliere art
sen, maar van genezers. Artsen die wil
len, mogen zich onder de groep gene
zers scharen. Om de kwaliteit te hand
haven moet er een soort opleiding ko
men, geregeld bij wet 'Beroepsuitoefe
ning individuele gezondheidszorg' afge
kort BIG (nomen blijft omen). Er komt 
een basisopleiding voor anatomie, -fysio
logie, pathologie, psychologie en hygië-

ne. Homeopathie, antroposofische ge
neeskunst, acupunctuur, kruidendokter, 
natuurgenezer, alles kan aan de bak ko
men, dank zij BIG, als deze aangeno
men wordt. Het ziet er naar uit dat dit 
niet lang op zich zal laten wachten. 
Er doen zich nu twee problemen voor. 
Hoe zal de gewone geneeskunde rea
geren op de BIG-mensen? Zullen ze als 
collega's worden beschouwd. Zal er sa
menwerking zijn? Zullen de bij de BIG
mensen weggelopen cliënten weer door 
de arts geaccepteerd worden? Het aan
tal vragen is ad libitium uit te breiden. 
Het is denkbaar dat zich chaotische si
tuaties gaan voordoen. Daarmee zijn we 
op het tweede punt: zullen de BIG-men
sen ook in aanmerking komen voor een 
organisatie in dienstverband? Wat zal er 
gebeuren als dit niet het geval is, of als 
het wèl het geval is? We ontkomen niet 
aan de indruk dat de zoveelste commis
sie-Muntendam die de alternatieve ge
neeskunst moest bezien, met haar voor
stel vooral onzekerheid schept. 
Zo wordt de door de WBS-werkgroep 
beschreven problematiek van artsen in 
dienstverband nog een stukje zwaarwe
gender gemaakt dan zij op zichzelf al is. 

0. de Vaal. 
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Pen op Papier 

Aan ons lijf geen polonaise? 
de PvdA en polen 
De wereld zit ingewikkeld in elkaar. 
Maar soms wordt hij gecompliceerder 
gemaakt dan echt noodzakelijk is. Mi
chel Korzecs bijdrage aan SenD 2/81 
over 'Solidariteit en Ontspanning; de 
PvdA en Polen, lijdt mijns inziens aan 
dat euvel. Welbespraakt en gedecideerd 
legt Korzec daarin uit dat de PvdA het 
inzake Polen laat afweten. Sterker nog, 
ondergetekende krijgt, in zijn functie van 
internationaal secretaris van die partij, in 
de schoenen geschoven als één van de 
weinigen nog te geloven in de (aan
spraak op een) leidinggevende rol van 
de Poolse Communistische Partij. Par
bleu! 
Spijtig genoeg geeft Korzec de lezer 
geen inzicht in de bronnen waarop hij 
zijn stellingen baseert. Een storende on
volledigheid, die ik bij deze gaarne na
der duidelijk maak. 
1. Verklaring van de PvdA over de ont
wikkelingen in Polen, augustus 1980. 
'De PvdA volgt met grote interesse de 
gebeurtenissen in Polen. Wij hopen dat 
de stakingsbeweging in Polen zal leiden 
tot oplossingen, die recht doen aan de 
onmiskenbare en legitieme verlangens 
naar democratische grondrechten, die 
volgens ons onverbrekelijk verbonden 
zijn met democratisch-socialisme. 
De PvdA hoopt vurig dat de Poolse re
gering oplossingen zal weten te bewerk
stelligen die meer rechten geven aan de 
arbeiders. De arrestatie van achttien le
den van het Komité voor Sociale Verde
diging, KOR, waaronder woordvoerder 
Jacek Kuron, baren in dit verband grote 
zorgen. Wij verzoeken de Poolse rege
ring en de Poolse Verenigde Arbeiders
partij met klem al/es in het werk te stel
len opdat deze achttien in vrijheid ko
men. Dit al/es ook in het licht van de 
grote betekenis en waarde van Polen 
als positieve factor in de Europese ont
spanningspolitiek'. 
2. Passage over Polen in de slotresolu
tie van het congres van de Socialisti-

sche Internationale, in Madrid van 16 tot 
18 november 1980: 
'As democratie socialists committed to 
the right of workers to organize free and 
independent trade unions, we we/come 
the recognition of these rights in Po/and. 
We regard this as an important advance 
for economic and civil rights. 
We salute the courage shown by the 
leadership of Solidarity. We welcome 
the pragmatic and realistic approach ta
ken by the government sofar. Our soli
darity with the struggle for trade union 
rights is clear. We recognize these ad
vances as achievements of the Polish 
workers and believe that any further 
progress will be made only by them'. 

Misschien lees ik verkeerd, maar uit het 
bovenstaande kan ik geenszins opma
ken dat de PvdA (of de internationale 
sociaal-democratie) de strijd van de (so
ciaal-)democratische oppositie in Polen 
niet zou ondersteunen, dat zij de Poolse 
communistische partij een voorhoederol 
in de Poolse samenleving zou toeken
nen, of dat zij zich in haar ontspan
ningspolitiek te timide tegenover de 
Sowjet-Unie zou opstellen. Integendeel 
lijkt mij. 
Daarmee is natuurlijk niet ontkend dat 
er op het brede vlak van ontspannings
politiek en mensenrechtenbeleid niet 
veel dilemma's bestaan. Dit geldt voor 
een partij als de PvdA, dit geldt ook 
voor het Nederlandse buitenlands beleid 
in het algemeen. De PvdA hanteert als 
leidraad in dit opzicht dat ontspanning in 
de Oost-West-relatie een belangrijke 
zelfstandige bijdrage levert aan (in onze 
opvattingen) positieve ontwikkelingen in 
Oost-Europa. Deze uitgangsstelling is 
niet steeds en in elk geval te bewijzen, 
maar globaal lijkt hij zeker op te gaan. 
Zo was zonder détente en zonder Ost
politik de Poolse zomer van 1980 mijns 
inziens ondenkbaar geweest. Het groot
ste belang dat echter met een politiek 
van ontspanning wordt gediend is het 
behoud van de vrede in Europa. In het 
kader van die politiek ontkomt de PvdA 
er niet aan om de positieve rol die Po
len op dit vlak binnen het Warschau
pact speelt (of althans tot voor kort 
speelde) te versterken. De dreigende 
ontwikkelingen in de internationale si
tuatie van de laatste anderhalf à twee 
jaar laten m.L weinig keuze voor een 
ander beleid. Het gevolg is een enigs
zins tegenstrijdige situatie. Enerzijds 
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nistische partij en regering om redenen 
van internationaal-politieke aard. Ander
zijds verwachten wij dat het resultaat 
van die politiek de positie van diezelfde 
partij en regering binnenlands zal ver
zwakken. En als wij onze democratisch
socialistische beginselen recht doen jui
chen wij zo'n ontwikkeling ook toe - de 
mensenrechten in Oost-Europa zijn im
mers gebaat bij een doorbreking van 
het machtsmonopolie van de communis
tische partij. Vandaar dat wij de zaak 
van de democratische oppositie in Po
len van harte zijn toegedaan. En om het 
geheel nog wat gecompliceerder te ma
ken, hopen we daarbij op zo'n wijze te 
werk te gaan dat we bijdragen aan het 
uitblijven van een Sowjet-interventie in 
Polen. Want daarmee zou aan alles een 
einde komen. Aan de toch tamelijk 
vreedzame onderhandelingen tussen de 
Poolse regering en Solidariteit als ook 
aan de broodnodige ontspanning in 
Europa. Zonder twijfel zal Korzec inzien 
dat dit alles geen eenvoudige opgave is 
waarbij het licht fouten maken is. Zijn 
artikel beschouw ik dan ook als een 
aanmoediging zijnerzijds om onze de
mocratisch-socialistische beginselen ook 
inzake Polen niet te verzaken. Zijn sug
gestie om namens de PvdA een stencil
machine aan KOR te zenden is daarbij 
zeer welkom. Zo'n daad past immers 
volledig in bovenomschreven beleidslijn. 
Hopelijk wil Korzec het niet bij deze ene 
suggestie laten. 

Maarten van Traa. 

Naschrift Michel Korzec: 
In de informatietheorie maakt men on
derscheid tussen signaal en ruis. Het 
signaal in de bovenstaande boodschap 
bestaat uit twee zinnen: 'Enerzijds 
schragen wij de positie van een commu
nistische partij en regering om redenen 
van internationaal-politieke aard. Ander
zijds verwachten wij dat het resultaat 
van die politiek de positie van diezelfde 
partij en regering binnenlands zal ver
zwakken.' 
Men kan deze uitspraak op twee manie
ren interpreteren: we steunen de com
munistische partij om die partij te ver
zwakken of we doen alsof we die partij 
steunen omdat onze ervaring in interna
tionale betrekkingen ons geleerd heeft 
dat dit de beste manier is om deze partij 
in diskrediet te brengen en haar tegen
standers te helpen. De eerste versie is 

~-- -- -.-

absurd, de tweede ongeloofwaardig. 
Beide zijn zo belachelijk dat het zond". 
zou zijn om de humoristische inhoud <:Ir 
van door commentaar nog extra te be
nadrukken. Het enige wat hier van be
lang is, is het feit dat zo'n houdin!;j geen 
enkele ruimte biedt voor actieve (dus 
niet-verbale) vormen van solidariteit met 
democratisch-socialisten in Polen en in 
Oost-Europa. Hetgeen te bewijzen was. 
En nu de ruis: 
- De bronnen waar Van Traa naar ver
wijst en waaruit hij citeert zijn dezelfde 
bronnen die ik in mijn artikel heb ge
bruikt, dezelfde bronnen waar ik expli
ciet naar heb verwezen en dezelfde 
bronnen waaruit ik heb geciteerd. Mijn 
weergave van de standpunten in kwes
tie was alleen vollediger, bondiger en 
genuanceerder dan de bovenstaande 
weergave. 
- De opmerking als zou Maarten van 
Traa als laatste mens op aarde nog ge
loof hechten aan de leidende rol van de 
communistische partij in Polen was be
doeld en uitdrukkelijk gepresenteerd als 
een grap (een opmerking op het geinige 
vlak) . Dit moet ik nu terugtrekken. Uit de 
reactie van Maarten van Traa begrijp ik 
dat het niet zozeer in zijn bedoeling ligt 
om in die 'leidende rol' te geloven als 
om medewerking te verlenen aan het 
herstel van die rol in de nabije toe
komst. Zo'n grap is natuurlijk nog veel 
leuker dan de mijne. 
- Met de opmerking dat zonder deten
te en zonder Ostpolitiek de Poolse zo
mer van 1980 ondenkbaar was geweest, 
ben ik het roerend eens. Dit komt onder 
andere omdat deze opmerking in nage
noeg dezelfde bewoordingen in mijn 
eigen artikel is te vinden. Als Van Traa 
in het algemeen het aanhalen van iets 
zonder bronvermelding onjuist vindt, 
dan vindt ik het hoogst curieus dat hij 
zich hier aan dit euvel schuldig maakt. 
Nog merkwaardiger is zijn overtuiging 
hiermee mijn argumentatie ondergraven 
te hebben. 
- Ik heb aan het partijbestuur voorge
steld om een geldinzamelingsactie te 
houden vergelijkbaar met die voor de
mocratisch-socialisten in Spanje (op
brengst één miljoen gulden) of op zijn 
minst de door Van Traa geschraagde 
actie van de jeugdbond van de CPN, de 
ANJV: Een ton (honderd duizend gul
den, MK) voor Mayibuye. De hele eer 
voor het voorstel om in plaats daarvan 
een hele stencilmachine naar Polen te 
sturen komt onze secretaris buitenland 
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toe. Ik vind dit niet alleen indicatief voor 
het grote gevoel voor humor van deze 
sympathieke partijfunctionaris, maar ook 
een goede maatstaf voor de waarde die 
men aan zijn solidariteitsverklaringen 
ten aanzien van democratisch-socialisti
sche krachten in Polen en in Oost-Euro
pa moet hechten. 

Met het bovenstaande wil ik niet de in
druk wekken dat Van Traa bewust argu
menten van zijn discussiepartners ver
draait, steelt of negeert. Uit zijn reactie 
blijkt immers duidelijk dat hij onmogelijk 
mijn oorspronkelijk artikel tijdens het 
schrijven van zijn repliek geraadpleegd 
kan hebben. Graag wilde ik tenslotte 
gebruik maken van de uitnodiging om 
nog een suggestie aan het partijbestuur 
te doen: . 
1. Lees de volgende passage uit de pu
blikatie Wegwijs in de PvdA (paragraaf 
Internationaal werk) : 
'Tussen de socialistische organisaties in 
verschillende landen bestond en bestaat 
een hecht gevoel van solidariteit. Dat uit 
zich in de actieve steun, die PvdA geeft 
aan socialistische bevrijdingsbewegin
gen en verzetsgroepen aan wie demo
cratische rechten worden onthouden. 
Dus in die landen waar geen vrijheid 
van vergaderen bestaat, waar de bur
gers niet de vrijheid hebben een politie
ke partij te vormen.' 
2. Leg uit waarom de bovenstaande 
passage over 'actieve steun' ten aan
zien van landen als Polen, Tsjechoslo
wakijje, Cambodja, USSR, Noord-Korea, 
Laos, enz. tot op heden een dode letter 
is gebleven. 

Michel Korzec. 

Witmarsum 
Met belangstelling lazen wij het artikel 
'De partijstrijd moet nog beginnen' in 
Socialisme en Democratie (nr 1/1981). 
Het streven van de te Witmarsum ver
enigde CPN-opposanten naar meer 
openheid en democratie in hun partij 
lijkt ons stellig de moeite van het signa
leren waard. Maar wat nu precies moet 
worden verstaan onder 'een communis
tische politiek ( .. ) waarbij de pluriformi
teit niet als een tactisch concept (wordt) 
begrepen, maar als een essentieel on
derdeel van een linkse praktijk' is er 
voor ons eerlijk gezegd bij lezing van 
het artikel niet duidelijker op geworden. 
In elk geval niet wat de Witmarsummers 

er onder verstaan. 
In het artikel wordt gesuggereerd dat 
een reeks van het in het recente verle
den ontplooide activiteiten - genoemd 
worden het stalinismecongres, het Po
pulier-congres over linkse samenwer
king, een advertentie met betrekking tot 
Afghanistan en de zogenaamde Bahro
actie - op initiatief van de Witmarsum
se CPN-opposanten tot stand gekomen 
zijn. Zulks lijkt ons een vertekening van 
de werkelijke gang van zaken. Het stali
nismecongres in mei 1979 werd georga
niseerd door de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam - een commissie bestaan
de uit vertegenwoordigers van de diver
se subfaculteiten nam de praktische 
voorbereiding voor haar rekening. 
Het 'Populier-congres' werd geënta
meerd door een comité waarin leden 
van verschillende progressieve partijen 
evenals niet-partijgebondenen elkaar 
hadden gevonden (voor de PvdA waren 
dat partij bestuurslid Wil/em van de 
Zandschulp en WBS-medewerker Paul 
Kalma). 
Een zelfde actiemodel stond aan de 
wieg van de - in de Volkskrant, Vrij Ne
derland en de Groene Amsterdammer 
gepubliceerde - advertentie die opriep 
tot vrijlating van de toen nog gedetineer
de DDR-econoom Rudolf Bahro. In het 
geval Bahro waren het de PvdA-leden 
Van de Zandschulp en Peter van der 
Gaast die deelnamen aan een politiek 
veelkleurig personencomité. 
In alle hier genoemde gevallen hebben 
ook CPN-leden een bijdrage geleverd, 
begrijpelijkerwijs meest communisten 
met een kritische houding jegens de ri
gide CPN-tradities. Het zou ons niet 
verbazen als enige van deze CPN-leden 
afgelopen zomer ook in Witmarsum 
hebben vertoefd. Maar dat betekent niet 
dat het hier door - oppositionele -
communisten geïnitieerde of geleide ac
tiviteiten betrof. Een poging van de 
CPN/O om deze acties achteraf te clai
men als waarmerk voor haar soort 
'communistische politiek' is gewoon on
zinnig en niet zo erg pluriform. 
De Afghanistan-advertentie is een 
hoofdstuk apart. Voor zover onze infor
matie strekt is het initiatief daartoe uit
gegaan van enkele prominente Amster
damse communisten uit de kring van 
het plaatselijk districtsbestuur. De kriti
sche toonzetting ten aanzien van de 
Sowjet-interventie in Afghanistan in de 
advertentietekst - die overigens door 
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personen van uiteenlopende politieke 
pluimage werd ondersteund - schijnt in 
de ogen van de Groningse CPN-leiding 
geen genade te hebben kunnen vinden. 
In Groningen waren het dan ook vooral 
de 'Witmarsumse' opposanten die zich 
voor de advertentie hebben ingespan
nen. 
Zelf hebben wij aan enige van de hier 
genoemde initiatieven actief meege-

werkt. Vandaar dat deze kleine rechtzet
ting ons nuttig leek. Claims van welke 
zijde dan ook op acties en activiteiten 
die tenslotte mede beogen om de 
scheidslijnen binnen progressief Neder
land te verkleinen, hebben wij met arg
waan leren bejegenen. 

Anet Bleieh, 
Max van Weezei. 
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Hans Kombrink 

Bestek '81 en Weerwerk '85 

Wordt het beleid van het kabinet- Van Agt/Wiegel voortgezet of kunnen an
dere wegen worden ingeslagen? Die vraag is bij de verkiezingen van 26 
mei aan de orde. Het gevoerde beleid staat ter discussie. Daarover dient 
verantwoording te worden afgelegd. 
Gewoontegetrouw probeert het CDA aan de verantwoordingsplicht te ont
komen, maar de benoeming van Van Agt tot lijsttrekker laat de christen-de
mocraten weinig keus. De zittende premier kan niet campagne voeren en 
tegelijk net doen alsof hij een nieuweling is in de politiek. Van Agt lijkt die 
rol dit keer ook niet te zoeken. Hem is er kennelijk veel aan gelegen de sa
menwerking met de VVD te continueren. Hij vraagt daarvoor van de kiezers 
het groene licht. 
Deze situatie - m.i. een gezonde ontwikkeling in de Nederlandse politiek 
- maakt een terugblik op ruim drie jaar beleid van het kabinet-Van Agt al
leen maar zinvoller. Wat beoogde men met dat beleid te bereiken, welke 
middelen werden daarvoor gekozen? Zijn er resultaten waar het kabinet op 
kan bogen? Waar heeft het gefaald en waarom? Zo'n analyse kan de pro
gressieve partijen in de komende campagne ten goede komen. Zo'n analy
se kan ons ook verder helpen bij het uitzetten van een andere koers. 

Bestek '81: doelstelling en filosofie 
Meer dan in het regeerakkoord dat aan dit CDAlVVD-kabinet ten grondslag 
heeft gelegen zijn de doelstellingen van het regeringsbeleid te vinden in de 
nota Bestek '81. Samengevat waren dat de volgende: 

a. de werkloosheid teruggebracht tot een niveau van 150 000; 
b. het tempo van de inflatie verlaagd tot twee à drie procent per jaar; 
c. de rendementspositie van het bedrijfsleven verpeterd, uitgedrukt in een 
wenselijk geachte daling van de zogeheten arbeidsinkomensquote met één 
procentpunt per jaar; 
d. de bedrijfsinvesteringen toegenomen; 
e. het aandeel van de collectieve lasten in het nationale inkomen gestabili
seerd; het overheids-financieringstekort teruggedrongen tot vier à 4,5 pro
cent van het nationale inkomen; 
f. de inkomensontwikkeling dient gematigd te zijn, maar de koopkracht van 
de lagere en mindeninkomens zou gehandhaafd kunnen worden. 

De meeste van deze doelstellingen werden tevens beschouwd als instru
menten voor het bereiken van andere doeleinden. Een grote onderlinge sa
menhang werd verondersteld. Voor zover de Bestek-doelstellingen kwantita
tief werden geconcretiseerd waren ze direct gerelateerd aan de toen be
staande verwachtingen omtrent de economische groei. Werd in de zogehe
ten één procentsnota van het kabinet-Den Uyl nog uitgegaan van een groei 
van het nationale inkomen van 33/ 4 procent per jaar, in Bestek '81 werd 
een groeipercentage van drie aannemelijk geacht. 
Wat was nu de filosofie van Bestek '81? Deze dien ik in het kort te sc het-
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sen alvorens te kunnen in gaan op de mate waarin deze beleidsvoorne
mens zijn gerealiseerd. 
Centraal stond de stelling dat vanaf het eind van de jaren zestig de ar
beidskosten te sterk waren gestegen en dat daardoor de bedrijfsrendemen
ten te sterk onder druk waren komen te staan. Dat zou tot een afname van 
de investeringsbereidheid hebben geleid. En dat zou op zijn beurt negatief 
hebben uitgewerkt op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Bestek '81 
voerde de stijging van de arbeidskosten op twee factoren terug. Ten eerste 
was het directe arbeidsloon meer toegenomen dan de produktie per wer
kende, de arbeidsproduktiviteit. Het arbeidsinkomen was daardoor toegeno
men ten koste van de overige inkomens (winst, rente, e.d.). De tweede fac
tor is gecompliceerder. In deze redenering was de collectieve sector het 
beginpunt. Door verhoogde belasting- en premiedruk ten behoeve van de 
collectieve sector waren de bedrijfsrendementen op twee manieren onder 
druk komen te staan. Enerzijds dienden de werkgevers meer af te dragen 
aan de schatkist en de sociale fondsen. Anderzijds probeerden de werkne
mers door looneisen aantasting van hun besteedbare inkomen te voorko
men. Op indirecte wijze had de groei van de collectieve sector dus een sti
mulerende invloed op de stijging van de arbeidskosten. Dit is het bekende 
proces van de afwenteling. Bestek '81 meende dat hieraan een einde 
moest komen. 
Bestek '81 schetste ook de problemen van de toekomst. Zo zou in de jaren 
tachtig de groei van het arbeidsaanbod veel groter zijn dan in de jaren ze
ventig. De vraag naar arbeidsplaatsen zou sterk groeien. Nieuwe arbeids
plaatsen zouden volgens Bestek '81 in de marktsector moeten ontstaan. 

Ten tweede zou in de jaren tachtig veel moeten worden geïnvesteerd in de 
vervanging van oude machines die zo'n vijftien jaar tevoren in het produk
tie-apparaat waren opgenomen. Ten derde zou een verslechtering van de 
betalingsbalans te verwachten zijn. Geïmporteerde energie zou duurder 
worden terwijl de gasuitvoer zou teruglopen. Het zo ontstane 'gat' op de 
betalingsbalans zou alleen met een versteviging van de concurrentiepositie 
van de Nederlandse export kunnen worden gecompenseerd. 
De Bestek-nota vatte de problematiek en de te volgen koers als volgt sa
men: 'Onze samenleving staat daarom in de eerstkomende tijd voor be
leidskeuzen van fundamenteel belang. Om verder afglijden te vermijden, 
dient de internationale concurrentiekracht van de bedrijven te worden ver
sterkt. Vooral door beperking van de kostenstijging moeten redelijke rende
menten worden hersteld, hetgeen - mede in het licht van de acute moei
lijkheden die zich in de afgelopen jaren in tal van bedrijven en sectoren 
hebben gemanifesteerd - van onmiskenbare betekenis is voor de werkge
legenheid en de investeringen. Door versterking van de positie van de be
drijven zal de werkgelegenheid in de marktsector weer kunnen gaan toene
men' (Bestek '81, blz. 17). 

Het kabinet-Van Agt/Wiegel was van oordeel, dat voor zijn program steun 
gevonden zou kunnen worden in de samenleving. Bestek '81 besteedde 
daaraan echter slechts weinig woorden: 'Meer in het algemeen zij bena
drukt dat voor het bereiken van de doelstellingen op middellange termijn 
van essentiële betekenis is dat ter zake van verhoging van nominale inko
mens en prijzen een bijzondere terughoudendheid wordt betracht. Dit ver
onderstelt d,at het geschetste beleid door brede lagen van de bevolking 
wordt gedragen. Het kabinet zal zich inzetten om die steun te verwerven, in 
de overtuiging dat alleen langs de aangegeven weg een evenwichtige ver
dere ontwikkeling van de nationale economie is te bereiken' (blz. 21). 
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De beperktheid van het Bestek-denken 
Dat de Bestek-politiek op veel verzet is gestoten lag zeker niet in de laatste 
plaats aan de politieke kleur van het kabinet dat het ten uitvoer legde. Be
langrijker was echter de inhoudelijke kritiek op het Bestek-denken. Zowel 
de analyse van de problemen als de voorgestelde beleidsaanpak ontmoette 
veel bezwaren. De Bestek-analyse werd te eenzijdig geacht. Te weinig was 
het verband gelegd met de ontwikkelingen in de internationale economie. 
Voorts - en daar richtte de kritiek zich het meeste op - ontnam de grote 
nadruk op de ontwikkeling van de arbeidskosten als bron van alle kwaad 
de regering het zicht op het belang van andere ontwikkelingen, zoals die 
aan de vraagzijde van de economie, de technische ontwikkeling, de inter
nationale produktieverplaatsing, en werden in deze analyse de positieve ef
fecten van de collectieve sector veronachtzaamd. 
De aanbevolen aanpak werd in meerdere opzichten bekritiseerd. De bezui
nigingen in de collectieve sector zouden negatief op de economie uitwer
ken. De solidariteit in de samenleving waar het kabinet-Den Uyl zo'n na
druk op had gelegd en die voor het uitvoeren van een matigingspolitiek 
onontbeerlijk is, zou erdoor onder druk komen te staan. In plaats van be
paalde groepen (werkenden in de collectieve sector dus) bovenmatig te 
treffen was het beter de inkomensgroei over de gehele linie te matigen. Bo
vendien stoelde de bezuinigings- en matigingsoperatie sterk op de ver
wachting dat het particuliere bedrijfsleven de hierdoor ontstane financiële 
ruimte te baat zou nemen om meer te investeren. Zekerheid hierover be
stond echter geenszins en het kabinet droeg ook geen instrument aan om 
deze zekerheid te scheppen. In de taal van het kabinet-Den Uyl: Bestek '81 
sneed de band tussen inkomenspolitiek en hervormingspolitiek door. 
Het accent van het Bestek-beleid lag ook erg op globale macro-economi
sche maatregelen. Voor gericht beleid was geen ruimte. Het vertrouwen in 
de werking van vrije markt-mechanismen was onbegrensd. Hieruit sprak de 
neo-klassieke economische visie waarop de achterliggende analyse berust
te. 
Uiteraard ondersteunde een ieder de doelstelling van het kabinet om de 
werkloosheid terug te dringen. Maar de gekozen weg werd eenzijdig ge
vonden. Het optimisme van het kabinet over de ontwikkeling van de werk
gelegenheid in het bedrijfsleven werd niet gedeeld. In de meeste industrie
landen was die in de jaren zeventig afgenomen. Nederland nam wat dat 
betreft geen bijzondere pOSitie in. In West-Duitsland was zelfs tussen 1970 
en 1978 de totale werkgelegenheid teruggelopen. In Nederland was in die
zelfde p'eriode per saldo nog een kleine toename gerealiseerd, voorname
lijk echter in de quartaire sector (niet-commerciële dienstverlening). Het ka
binet wilde juist die bijdrage van de quartaire sector sterk verminderen, ten
einde de stijging van de collectieve lasten terug te dringen. 

Het falen van Bestek '81 
Er bestaat, bijna drie jaar na publikatie van de regeringsnota, nauwelijks 
verschil van mening over de vraag of de Bestek-doelstellingen zijn gereali
seerd. Dat zijn ze namelijk niet. In geen enkel opzicht. De werkloosheid is 
niet tot 150 000 gedaald, maar sterk opgelopen tot op dit moment al ver 
boven de 300 000. De stijging onder het kabinet-Van Agt/Wiegel was groter 
dan die onder het kabinet-Den Uyl. De inflatie verminderde niet tot het ge
wenste niveau van twee à drie procent, maar liep op van 4,5 procent (het 
cijfer waarmee het kabinet-Den Uyl was geëindigd) tot ongeveer zeven pro
cent. De tweede olieprijsstijging was aan deze ontwikkeling niet geheel 
vreemd. De bedrijfsrendementen verbeterden niet. Integendeel, maar er 
moest een ander doel mee gediend worden. De arbeidsinkomensquote 
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(waaraan dit door het kabinet werd afgemeten) daalde niet met één procent 
per jaar, maar steeg met meer dan dat. Met meer ook dan onder het kabi
net-Den Uyl. Het aandeel van de investeringen in het nationale inkomen 
steeg niet, maar nam af. In 1981 zal de daling van de investeringen zelfs 
6,5 procent bedragen. 
Het aandeel van de collectieve lasten in het nationale inkomen bleef niet 
gelijk, maar nam met ongeveer één procent per jaar toe. Dat is ongeveer 
net zoveel als onder het kabinet-Den Uyl. Bij een veel lagere economische 
groei realiseerde het kabinet-Van AgtJWiegel de zogenaamde linkse norm 
van Duisenberg uit 1976. Niet alleen de lasten stegen (d.w.z. belastingen, 
premies en niet-belastingmiddelen), maar ook de uitgaven, waardoor het fi
nancieringstekort sterk toenam. Het was onder Den Uyl gestegen van 1,2 
procent in 1973 tot vier procent in 1977. Onder Van AgtJWiegel liep het op 
tot naar verwachting 7,5 procent in 1981, tenzij alsnog nieuwe forse bezui
nigingen worden doorgevoerd. Maar ook dan zal het tekort vermoedelijk 
niet lager komen te liggen dan 6,5 procent. Daarbij moet worden bedacht 
dat tussentijds de definitie van het tekort is gewijzigd: er is daardoor in de 
sfeer van de lagere overheden 0,5 procent 'weggewerkt'. Op grond van de 
oude definitie zou het tekort op acht procent uitkomen en sterker zijn geste
gen dan onder het vorige kabinet het geval was. De Bestek-doelstelling 
werd in elk geval geheel niet gehaald. In de eerste twee jaren van het kabi
net-Van AgtJWiegel stegen de reële inkomens van de modale werknemer 
(incl. incidenteel) met resp. drie en twee procent. Dat werd en wordt onge
daan gemaakt door een daling in 1980 en 1981. Per saldo was de inko
mensontwikkeling derhalve 'gematigd'. De doelstelling om de koopkracht 
van de lagere en middeninkomens te handhaven werd echter steeds min
der gerealiseerd. De poging een stijging van de reële loonkosten per een
heid produkt te voorkomen mislukte. De loonkosten bleven met twee à vier 
procent stijgen, wat betekent dat deze stijging de toename van de arbeids
produktiviteit te boven bleef gaan. 
Het Bestek-beleid is derhalve volkomen mislukt. De meer dan tien miljard 
gulden die op de collectieve uitgaven werden bezuinigd, doen daar niets 
aan af. Dit falen is deels een gevolg van het gevoerde regeringsbeleid, 
deels de weerslag van de internationale economische ontwikkeling. De eer
lijkheid gebiedt te zeggen dat ook wanneer de PvdA zou hebben deelgeno
men aan de regering, die laatste factor zijn uitwerking op de binnenlandse 
economie niet zou hebben gemist. Het nationale inkomen groeide niet met 
drie procent per jaar, maar bleef door de daling in 1980 en (te verwachten) 
in 1981 gemiddeld ongeveer constant. Vanzelfsprekend worden de econo
mische mogelijkheden daardoor ernstig beperkt. Het betekent dat we per 
jaar niet ongeveer negen miljard rijker zijn geworden, maar gemiddeld op 
een soort collectieve nullijn terecht zijn gekomen en sinds vorig jaar zelfs 
achteruit gaan. De regering heeft deze ontwikkeling niet kunnen bijbenen. 
De Bestek-doelstellingen hadden in deze omstandigheden alleen gereali
seerd kunnen worden indien een veel grotere bezuinigingsoperatie zou zijn 
uitgevoerd: niet tien miljard, maar minstens het dubbele en vermoedelijk 
nog meer. De regering heeft dat niet aangekund of aangedurfd. 
Een belangrijke oorzaak van het veel lager uitvallen van de groei van het 
nationale inkomen is gelegen in het feit dat de wereldhandel veel minder is 
gegroeid dan aangenomen werd. De Nederlandse economie is veel meer 
dan die van grotere landen als Duitsland en de VS op de export gericht. 
We ondervinden daardoor in veel sterkere mate de effecten van de ups en 
downs in de wereldhandel. Bestek '81 ging uit van een gemiddelde toena
me met zes procent. Over 1980 en 1981 deed en doet zich echter geen 
stijging voor, wat uitdrukking is van de internationale recessie. De proble-
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men in de Nederlandse economie zijn er zeker voor meer dan de helft aan 
toe te schrijven. Dat betekent n:et dat het gevoerde beleid niet voor die ont
wikkeling mede-verantwoordelijk is. De internationale teruggang is immers 
mede het gevolg van het financieel-economisch beleid dat de westerse lan
den gevoerd hebben. Dat betreft vooral de reactie op de nieuwe olieprijs
stijging van 1979 en 1980. Inflatiebestrijding werd toen vooropgesteld. De 
'recycling' van de aan de olieproducerende landen betaalde dollars naar de 
westerse economieën werd in tegenstelling tot na de crisis van 1973 niet 
bevorderd. Het voeren van een stimulerend beleid werd afgewezen. De na
tionale economieën dienden zich aan de verminderde mogelijkheden aan te 
passen. In de meeste landen werd daartoe niet zozeer een inkomensbeleid 
gevoerd als wel een uitermate krap monetair beleid. Een aantal lidstaten 
van EEG en OESO beschikt niet over wettelijke mogelijkheden een inko
mensbeleid te voeren of heeft daartoe niet de politieke wil. Maar bekend is 
dat een restrictief monetair beleid pas 'vruchten' afwerpt, wanneer het met 
veel krachtsvertoon gevoerd wordt. Het is een paardemiddel. De recessie 
die er door opgeroepen wordt, is extra groot. Een sterke toeneming van de 
werkloosheid doordat produktie en investeringen fors teruglopen onder in
vloed van de zeer hoge rente, is de prijs die ervoor betaald moet worden. 
Het rentebeleid is een instrument dat immers niet alleen de consumptieve 
bestedingen treft, maar vooral ook de produktieve. Het is stellig waar dat 
Nederland te klein is om op te boksen tegen de krachten die in de VS, En
geland en Duitsland zijn ontketend. We worden er tegen wil en dank door 
getroffen. Maar onze regering heeft zelfs haar stem er niet tegen verheven. 
Integendeel, het heeft het restrictieve beleid in EEG- en OESO-verband 
zelfs van harte ondersteund. 
Dat staat in schril contrast met de teneur van Bestek '81. Daarin wordt op 
meerdere plaatsen gesuggereerd dat de regering juist internationale groei
bevorderende maatregelen gewenst vond. (Bijv. op pag. 13: 'Wij hopen en 
vertrouwen dat de betrokken landen in de komende maanden nadere maat
regelen ter bevordering van een evenwichtige groei zullen nemen. ' en op 
pag. 6: 'Het beleid moet tevens een bijdrage leveren aan internationaal op 
gang te brengen acties om de wereldeconomie te stimuleren'.) Het staat 
ook in contrast met de zorg die individuele bewindslieden de laatste maan
den in toenemende mate over het verloop van de internationale economie 
uitspreken. En evenzeer tot de waarschuwingen die het Centraal Planbu
reau in zijn publikaties meermalen tussen de regels door heeft laten horen. 
Van die zijden werden zowel de concurrentiestrijd op monetair gebied (die 
de rente oll1hoog drijft) als een internationale wedloop in matiging (die de 
bestedingen doet teruglopen en daarmee de produktie) riskant gevonden. 
Het is niet het enige beleidsonderdeel waarop de regering inconsequent 
gehandeld heeft. Naarmate de tijd verstreek, werd een grotere nadruk ge
legd op inkomensmatiging. In Bestek '81 werd nog uitgesproken dat inter
nationaal en nationaal de effectieve vraag op peil dient te worden gehou
den. 'Daarom zal een matiging van de kostenontwikkeling in Nederland niet 
mogen leiden tot het inzakken van de binnenlandse bestedingen' (pag. 6). 
Later werd juist een neerwaartse aanpassing van de bestedingen noodza
kelijk geacht. De regering heeft hier twee fundamentele fouten gemaakt. 
In de eerste plaats heeft de regering de werkelijkheid miskend door te me
nen dat de bestedingen op peil gehouden konden worden. Tegelijk heeft zij 
slechts oog gehad voor de inkomensontwikkeling in het particuliere bedrijfs
leven. De inkomens die in de collectieve sector tot stand komen (ambtena
rensalarissen, uitkeringen, inkomens in particuliere bedrijven die voor over
heidsrekening produceren) leveren immers ook bestedingen op. Het is een 
politieke keuze welke inkomens men wil laten toe- of afnemen. Het is een 
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verdelingsvraagstuk, waarin gekozen wordt op basis van politieke prioritei
ten. Welnu , die lagen onder het kabinet-Van AgtlWiegel eerst bij de toena
me van de inkomens in het particuliere bedrijfsleven. Later werd deze 
koers verlaten en moest inkomensmatiging in alle sectoren de noodzaak 
van grotere bezuinigingsoperaties helpen voorkomen, Dat laatste was o.i. 
beter beleid, maar het verkeerd leggen van de accenten in het begin -
omdat geen beroep op de solidariteit werd gedaan - heeft de effectiviteit 
van deze koerswijziging ondermijnd. Omdat de algehele bereidwilligheid tot 
matigen sterk afnam, boden alleen loonmaatregelen nog soelaas. 
Dit neemt niet weg dat ook de PvdA van oordeel was en is dat een strin
gent inkomensbeleid geboden is. Verslechtering van de concurrentiepositie 
door een te sterke kostenontwikkeling moet worden voorkomen, de collec
tieve voorzieningen moeten worden veilig gesteld en er moet ruimte voor 
een gericht investeringsbeleid geschapen worden. Een stringent beleid mag 
echter niet gelijk gesteld worden met een dictaat. Bovendien bestaat er een 
groot verschil tussen loonpolitieke maatregelen. Het is van groot belang dat 
een te voeren inkomensbeleid door de vakbeweging wordt geaccepteerd. 
Of dat het geval is, hangt onder andere af van de wijze van lastenverdeling, 
maar ook van de aard van het werkgelegenheidsbeleid en van de mate 
waarin de positie van de werknemers in diverse opzichten wordt versterkt. 
Het Bestek-beleid heeft van meet af aan bewust deze bredere context mis
kend. Conflicten met de vakbeweging konden niet uitblijven, In die situatie 
heeft de PvdA het treffen van loonmaatregelen onjuist en onverstandig ge
vonden. De getroffen maatregelen waren bovendien gedeeltelijk inhoudelijk 
verkeerd gericht. Ook de PvdA heeft enkele keren maatregelen bepleit, _ 
maar dan wel gericht op een aftopping van de prijscompensatie als onder
deel van een zich breder oriënterend, herverdelend en werkscheppend be
leid. Onze alternatieven werden evenwel steeds verworpen. De verhouding 
tot de vakbeweging werd nodeloos verhard. 
In de tweede plaats werd de ontwikkeling van de consumptieve bestedin
gen afgeremd (sinds vorig jaar treedt zelfs een daling van de consumptie 
op) zonder dat ervoor werd gezorgd dat de investeringsbestedingen bij 
overheid en/of in de bedrijven voldoende toenamen. Boven op de gedaalde 
internationale vraag kwam daardoor nog een plotselinge daling van de na
tionale vraag. Hier wreekte het zich dat het wenselijk geachte herstel van 
de investeringen geheel aan de marktmechanismen werd overgelaten. De 
regering maakte een ernstige fout door te volharden in globaal beleid in 
plaats van met behulp van gerichte maatregelen er voor te zorgen dat het 
wegvallen van de consumptie werd opgevangen door een toename van in
vesteringen. Daardoor daalde de groei van het nationale inkomen meer 
dan noodzakelijk was en nam de werkloosheid buitensporig toe, Terwijl in 
Nederland de stijging van de werkloosheid na de recessie van 1973/'74 on
der het EEG-gemiddelde bleef, ligt deze er nu duidelijk boven. Betere uit
drukking van het verschil in beleid zoals dat door het vorige en door het 
huidige kabinet is gevoerd, is er niet. 
Dat de collectieve uitgaven en het financieringstekort zo fors zijn gestegen, 
zal gezien het bovenstaande geen verwondering wekken, Naarmate de 
economische situatie verslechtert, worden de lasten daarvan voor een fors 
deel afgewenteld op de collectieve sector. De belastingontvangsten vermin
deren naarmate consumptie en produktie afnemen. De uitgaven gaan om
hoog naarmate het aantal werklozen en arbeidsongeschikten met sprongen 
toeneemt en het toch nodig blijkt ook in de collectieve sector nieuwe werk
gelegenheid te scheppen. Een stijgend financieringstekort is in een dergelij
ke economische situatie weliswaar niet zonder meer een ramp, maar het 
vervelende is dat, naarmate de staat meer moet lenen, de rente die in de 
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toekomst betaald moet worden sterk toeneemt. Voor datzelfde bedrag kun
nen dan geen andere uitgaven worden gedaan : een deel van de ruimte ligt 
vast. 
Tegenover het groeiende financieringstekort van de overheid staat een 
sterke terugval van de particuliere kredietverlening. De hoge rente, de ver
minderde afzetverwachtingen en de minder gunstige inkomensperspectie
ven zijn daarvan de oorzaak. Dit is veeleer het geval dan dat de huidige 
grootte van het financieringstekort andere vragers naar kapitaal uit de 
markt zou wegdrukken - het zgn. crowding-out, waarop m.L vaak een te 
eenzijdige nadruk wordt gelegd. M.L zou de overheid actief op de kapitaal
markt mogen opereren mits met het geleende geld maar zoveel mogelijk 
investeringen en produktie via de collectieve sector op gang worden ge
bracht. In de mate waarin zodoende de economie een groeiimpuls krijgt, 
kan de groei van het financieringstekort daarmee worden getemperd. 
Het kabinet heeft zich , ten dele op grond van eigen beleidskeuzen, opge
sloten in een neerwaartse spiraal. Die leidt tot een steeds vergaander ver
mindering van consumptie èn produktie en daarmee van de werkgelegen
heid, alsmede tot het steeds verder oplopen va'n het financieringstekort. 
Elke nieuwe bezuinigingsronde zonder actief gericht beleid vergroot de pro
blemen en roept een verdere vergroting van het financieringstekort op. Het 
is het toonbeeld van een deflatoire, recessie-bevorderende politiek, die ge
heel ingaat tegen wat de economische situatie van een verantwoordelijk 
kabinet vraagt. Ook in andere opzichten is het beleid inconsequent ge
weest. Ik heb reeds weergegeven dat de regering in Bestek '81 nog niets 
zag in de bevordering van de werkgelegenheid in de quartaire sector. In 
1979 ging zij echter een andere koers varen en stelde een - overigens 
krakkemikkig - arbeidsplaatsenplan voor de quartaire sector op. Vice-pre
mier Wiegel adverteerde zelfs op grote schaal met zijn aandeel in het ge
heel: de actie werk-winst die was gericht op versnelde vacature-vervulling . 
Er kwam zeer weinig van terecht. Vermoedelijk geloofde het kabinet niet 
erg in zijn eigen koerswijziging. Recent hebben premier en vice-premier 
tenminste weer verkondigd dat werkgelegenheidsbevordering via de quar
taire sector de foute weg is. 

De PvdA en de actuele situatie 
Zou de PvdA het de afgelopen jaren beter hebben gedaan? We hoeven er 
geen doekjes om te winden dat ook wij de afgelopen jaren met de nodige 
problemen zouden zijn geconfronteerd. Ook wij waren in 1978 optimisti
scher over het verloop van de wereldeconomie dan achteraf bezien ge
rechtvaardigd blijkt te zijn geweest. Ook wij zouden door ons gekozen doel
stellingen niet in hun oorspronkelijke vorm hebben kunnen realiseren zon
der een aanscherping van het beleid. Toch zou een kabinet met de PvdA 
het beter hebben gedaan. In meer dan één opzicht. 
Ten eerste zou dat van meet af aan een krachtiger inkomens(herverde
lend-) beleid hebben gevoerd. En voor de tenuitvoerlegging daarvan zou 
dat op meer steun uit de bevolking hebben kunnen rekenen. Ten tweede 
zou dat kabinet een zwaar accent hebben gelegd op hervormende maatre
gelen en op het ontwikkelen van instrumenten die de economie in de goe
de richting hadden moeten sturen. Het kabinet-Van AgtlWiegel heeft op dat 
vlak niets zelfstandigs gepresteerd. De premier heeft de betekenis van een 
hervormingsbeleid zelfs weggehoond. Oude voorstellen voor vermogens
aanwasdeling en postbank zijn praktisch onbewerkt blijven liggen. Nieuwe 
instrumenten zijn zelfs geheel niet ontwikkeld. Een PvdA-kabinet zou zeker 
de werkloosheidsontwikkeling niet op zijn beloop hebben gelaten, zoals nu 
feitelijk is gebeurd. Wij zouden een veel actiever gericht beleid hebben ge-
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voerd via de collectieve sector, mede ten dienste van de marktsector. Het 
middel van de arbeidstijdverkorting zou veel intensiever ter hand zijn geno
men. Voorzover er bezuinigd had moeten worden op de collectieve uitga
ven (en dat had zeker gemoeten) zou zo'n kabinet de accenten anders 
hebben gelegd. Tenslotte zou een regering met de PvdA hard hebben ge
werkt aan de totstandkoming van een internationaal economisch stimule
ringsbeleid. Wij zouden ons zeker niet zo gewillig als Van Agt c.s. hebben 
laten meesleuren in de huidige neerwaartse trend. 
Natuurlijk zou een regerende PvdA het niet vlekkeloos hebben gedaan. We 
zouden stellig ook fouten hebben gemaakt door in een aantal opzichten te 
traag te reageren. Het is ook niet zo dat we nu precies nog op dezelfde 
manier tegen de problemen aankijken als drie jaar geleden. Ook de PvdA 
is een aantal inzichten rijker geworden. Zoiets te erkennen is geen schan
de. De ernstige economische situatie geeft daar voldoende aanleiding toe. 
Socialisme is alleen op basis van erkenning van de feiten te realiseren. 
Een eventueel tweede kabinet-Den Uyl bevindt zich in een ongunstiger 
startpositie dan in 1977. Het kabinet-Van AgtlWiegel heeft daar niet weinig 
toe bijgedragen. Begonnen als puinruimer laat het zelf een ruïne achter. 
Maar we zullen meer moeten doen dan 'puinruimen'. We zullen het hoofd 
moeten bieden aan nieuwe, en aan in intensiteit toegenomen oude proble
men. 

Globaal, maar vooral gericht beleid 
De technologische ontwikkeling zal in snel tempo verder gaan en laat zich 
binnen onze kleine nationale economie moeilijk beheersen. Het proces van 
internationale produktieverplaatsing (onderdeel van een geweldige concur
rentiestrijd) zal niet voor honderd procent te stoppen zijn. De opkomst van 
nieuwe industrielanden zal een toenemende invloed hebben op de econo
mieën van de westerse landen. Aan het grondstoffenfront zal het ook in de 
komende jaren onrustig blijven. Onze energie-export zal in de loop van de 
jaren tachtig teruglopen. 
Bij elkaar genomen betekenen deze factoren verdergaande veranderingen 
in de structuur van de Nederlandse economie. We zullen dit proces actief 
moeten begeleiden zonder krampachtig te worden. Verliezen zullen gecom
penseerd moeten worden door nieuwe activiteiten te ontwikkelen en onze 
sterke kanten te verstevigen. Ons exportpakket dat nu te eenzijdig is, zal 
moeten worden verbreed. Het energieverbruik in onze produktie zal moeten 
worden teruggedrongen. Gebeurt dat allemaal niet, dan zal onze export te
ruglopen en onze betalingsbalans ernstig verslechteren. Als gevolg daarvan 
zal de mogelijkheid om consumptiegoederen in te voeren afnemen. Onze 
koopkracht zal verder worden uitgehold en de werkgelegenheid zal sterk 
dalen. Daarom zal ook de PvdA een beleid moeten voorstaan dat de struc
turele problemen van onze economie onderkent en aanpakt; ook als dat 
niet volop nieuwe werkgelegenheid oplevert. Industriële produktie en export 
hebben een zelfstandig belang, los van de werkgelegenheid in die secto
ren. Activiteiten daar dienen op een zodanig niveau te blijven dat er vol
doende financiële ruimte overblijft en ontstaat om elders in de maatschappij 
voldoende nieuwe werkgelegenheid te scheppen. De afgelopen jaren is ons 
duidelijk geworden dat wie met te simpele economische relaties werkt, al 
snel bezig is lucht te verplaatsen en achterhoedegevechten te leveren. 
De structurele problemen zijn zodanig dat het voeren van een globaal be
leid volstrekt onvoldoende is. Natuurlijk kan daarvan niet geheel worden af
gezien. Een gematigde kostenontwikkeling is wel degelijk van belang voor 
de concurrentiepositie van de Nederlandse export, al was het maar defen
sief: voorkomen dat die positie slechter wordt. Een globaal beleid moet ook 
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op monetair gebied worden gevoerd. Dat beleid moet niet restrictief van 
aard zijn, maar de gewenste versoepeling moet wel het vereiste herstel van 
de investeringen bevorderen. Het accent zal echter vooral op het gerichte 
beleid moeten liggen. Dat houdt verband met de onderling zeer verschillen
de posities waarin de sectoren van onze economie zich bevinden. Maar te
vens met het feit dat - zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid zegt - het positieve effect van gericht beleid veel groter kan 
zijn dan dat van globaal beleid alleen. M.a.w., eenzelfde overheidsgulden 
kun je meer of minder effectief besteden. Bovendien vloeit de noodzaak 
van gericht beleid voort uit de internationale marktverhoudingen. Wie alleen 
op kostenmatiging mikt, zal zien dat het effect op verschillende manieren 
wegvloeit: door een relatieve positieversterking van de gulden, zodat de 
verwachte exportverbetering niet optreedt, door winstoverheveling naar el
ders als de winstvergroting al optreedt. De internationale concurrentiestrijd 
is immers vooral een prijsmargestrijd geworden ten gevolge van de afgeno
men vraag. Maar het voeren van gericht beleid is niet eenvoudig. De over
heid moet er de deskundigheid voor in huis hebben. Zij moet zelf inzicht 
ontwikkelen in marktontwikkelingen. Zij moet tot een goed samenspel zien 
te komen met het bedrijfsleven. De PvdA moet dat willen, maar het be
drijfsleven van zijn kant moet ook koudwatervrees overwinnen. Het moet 
zien dat het handhaven van tradities (afkerigheid van overheidsinterventie, 
wantrouwen in progressieve hervormingen) averechts zal werken en in 
strijd is met de eisen die een goede aanpak van de economische proble
matiek stelt. Progressief Nederland moet zich niet blind staren op theoreti
sche perfecte planningsstructuren. Die dienen in de praktijk ontwikkeld te 
worden en daar hun nut te bewijzen. En het planden ken mag geen excuus 
zijn om niet nu reeds initiatieven te ontwikkelen die mensen en bedrijven 
tot groter activiteit stimuleren. Ondernemers moeten van hun kant de fictie 
laten varen dat alleen een vrije markt deugdelijk is, waar deze in de praktijk 
al lang aan planning is onderworpen, t.w. aan die van een aantal grote be
drijven zelf. 

Het noodzakelijke beleid, zoals in Weerwerk is neergelegd, zal niet slagen 
wanneer de daarvoor benodigde financiële bronnen niet worden vrijge
maakt. Die bronnen moeten worden aangeboord in een situatie dat de eco
nomie niet groeit. Het zullen daarom extra middelen moeten zijn (zoals 
aardgasinzet), maar het zullen vooral middelen zijn die aan minder produk
tieve doeleinden worden onttrokken en ingezet worden voor bestemmingen 
die een groter economisch belang dienen. Instrumenten hiervoor zijn de 
vergroting van het staatsaandeel in de gas- en oliewinning, beleggingsvoor
schriften, e.d. Maar daaronder valt ook een herschikking van de prioriteiten 
in de collectieve uitgaven. Dat vergt een nieuw-voor-oud-beleid waaraan 
we ook zelf nog zullen moeten wennen en waarvoor durf en creativiteit no
dig zijn. Niet elk huisje zal heilig kunnen zijn. Zo'n beleid vergt ook een 
krachtige inkomenspolitiek, ter wille van de werkgelegenheid en de collec
tieve sector. Dat zal spanningen kunnen oproepen, ook in eigen kring. 
Maar we zullen die niet uit de weg gaan, op straffe van het niet bereiken 
van economisch herstel. Zonder economisch herstel zal de koopkrachtont
wikkeling blijvend negatief worden. 
Het beleid dat nodig is, vereist tenslotte een veelzijdige en creatieve werK
gelegenheidsaanpak. Een zwaar accent dient daarbij te liggen op een bete
re verdeling van werk. Arbeidstijdverkorting, mogelijk bij bedrijfstijdverlen
ging, zal in die herverdeling centraal staan. Anders dan het huidige kabinet 
zullen we daaraan in samenspel met werkgevers- en werknemersorganisa
ties, met kracht moeten werken. Lukt dat niet, dan weten we nu al dat we 



soclaal- gefaald zullen hebben. En falen is een luxe die we ons niet kunnen veroor-
economische loven. 
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Hans Kombrink is financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Twee
de Kamer. 
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Ger Verhoeve 

Om de vernieuwing van de Franse 
socialistische partij 

Op 26 april vinden in Frankrijk presidentsverkiezingen plaats. De twee best 
geplaatste kandidaten komen in een tweede ronde op 10 mei nog eens te
genover elkaar te staan. Een enkelvoudige meerderheid van de kiezers be
slist dan wie voor de komende zeven jaar Frankrijks staats- en regerings
hoofd zal zijn. Het ziet er naar uit dat de strijd zal gaan tussen Valery Gis
card d'Estaing, de zittende president, en François Mitterrand, de voorman 
der socialisten. Zonder steun van de communistische kiezers maakt Mitter
rand weinig kans, maar aan de verhouding tussen de socialisten en de 
communistische partij hapert sinds de breuk in de Unie van Links (1977) 
wel het een en ander. Ook daarvoor was het overigens niet steeds koek 
en ei; dat bleef door de mythe van de eenheid echter enigszins aan het 
zicht onttrokken. Het gaullistische politieke systeem dwingt Frankrijks socia
listen en communisten tot samenwerking, maar van harte lijkt het niet te 
gaan. Een bericht over de socialistische partner in een politieke lat-relatie 
op zijn Frans. 

'Hoe kun je nu een land regeren dat 247 verschillende soorten kaas 
heeft?', moet De GaulIe zich eens publiekelijk hebben afgevraagd. Kenne
lijk is dat hem èn zijn opvolgers Pompidou en Giscard d'Estaing toch ge
lukt. AI ruim twintig jaar is in Frankrijk rechts ononderbroken aan de macht. 
Op 26 april en 10 mei aanstaande werpt de belangrijkste uitdager van het 
toenmalige gaullisme en de huidige regeringsmeerderheid, François Mitter
rand zich voor de derde maal op om republikeins, links-radicaal, sociaal-de
mocratisch, socialistisch en communistisch links aan een 'geestverwant' in 
het Elysée te helpen. 
Een paar jaar geleden trok de ontwikkeling bij Frans links nog ruime aan
dacht in Nederland, vooral bij een deel van de linkse intelligentsia, die 
zoals altijd, op zoek zijn naar inspiratiebronnen elders, en zoals meestal, 
na verloop van tijd danig teleurgesteld of nog erger zijn. Hun interesse ging 
vooral uit naar de mogelijkheid of in Frankrijk een 'authentiek socialisme' 
tot stand gebracht zou kunnen worden. De oude tegenstelling systeembe
vestigende sociaal-democratie, totalitair communisme moest worden opge
heven. Zo werd de ontwikkeling bij Frans links onderdeel van de 'eurocom
munistische furore' van halverwege de jaren zeventig. Dit verlangen naar 
een alternatief links perspectief en naar 'linkse eenheid' heeft m.L menig 
betrokken toeschouwer het zicht ontnomen op de diepere achtergronden 
en specifieke kenmerken van deze samenwerking van links in Frankrijk. 
Enigszins cru gezegd was de teleurstelling over het uiteenspatten van de 
Unie van Links in het zicht van de verkiezingsoverwinning en de verovering 
van de politieke macht ('77-'78) groter dan bij meer kennis en inzicht nodig 
was geweest. Hieruit is wellicht ook te verklaren dat sindsdien de belang
stelling voor het reilen en zeilen van de Franse socialistische partij (PS) in 
Nederland aanmerkelijk is afgenomen. De partij van François Mitterrand 
verdient echter een beter lot. Met èn zonder overwinning bij de aanstaande 
presidentsverkiezi ngen. 
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Socialisten In de Vierde Republiek 
Oe huidige PS is tot op grote hoogte te begrijpen als een produkt van de 
gaullistische Vijfde Republiek en de gedwongen hergroepering van 'niet
communistisch links', zoals die zich in de jaren zestig en zeventig voltrok. 
Die hergroepering was de uitkomst van een jarenlange heftige politieke 
strijd en het antwoord van niet-communistisch links op de uitdaging van het 
gaullisme en de afrekening met de beschamende herinnering aan de oude, 
slechts in naam nog socialistische, SFIO tijdens de Vierde Republiek. 
Nadat de communisten in '47 uit de regering waren gezet, kwam de SFIO 
onder leiding van Guy Mol/et in de Koude Oorlogsjaren klem te zitten tus
sen een felle oppositie van de gaullisten aan de rechterzijde en de commu
nisten ter linkerzijde. De SFIO compromitteerde zich herhaaldelijk door coa
lities met centrum- en centrum-rechtse formaties en identificeerde zich ten
slotte volledig met de bestaande Vierde Republiek. Het ontbreken van een 
eigen, georganiseerde maatschappelijke basis wreekte zich. De SFIO werd 
de 'speelbal' van haar coalitiepartners en van de luimen van de publieke 
opinie. Tegelijkertijd was zij niet in staat zich programmatisch en organisa
torisch te vernieuwen vanwege de overheersende invloed van een provin
ciaalse kleinburgerlijke clièntele binnen de partij. De economische ontwik
keling van Frankrijk was in de eerste helft van de jaren vijftig overigens glo
baal positief. De SFIO hielp Frankrijk mee op het pad van de Atlantische 
en Europese integratie, de economie dynamiseerde en moderniseerde, en 
maakte een verlate industriële 'revolutie' door als voorbereiding op de ko
mende concurrentieslag op de Europese en wereldmarkt. 
In tegenstelling tot de economie kenmerkte het politieke leven zich door 
een staat van verlamdheid en gebrek aan dynamiek. Van de ene in de an
dere crisis tuimelend volgden 21 kabinetten elkaar in twaalf jaar op. Politiek 
diskrediet en instabiliteit bereikten een hoogtepunt met het escaleren van 
de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Guy Mollet droeg in sterke mate bij 
aan de bloedige onderdrukking daarvan. De Algerijnse oorlog sleepte 
Frankrijk mee in een financiële en monetaire crisis. De politieke crisis was 
compleet toen in 1958 de Fransen in Algerije onder leiding van de Franse 
generaal Massu in opstand kwamen tegen de regering in Parijs, die toege
vendheid jegens de rebellen werd verweten. 
Charles de GaulIe greep in deze burgeroorlogachtige omstandigheden zijn 
kans en wierp zich weer als sterke man op. Langs volstrekt legale weg wist 
hij de macht aan zich te trekken en tegelijkertijd zijn oude droom van sterke 
beknotting van de macht van het parlement ten gunste van die van de re
gering te verwerkelijken. De communisten verzetten zich het felst tegen de
ze greep naar de macht. De SFIO, de republikeinen en de radicalen waren 
verdeeld. Er werd een meerderheidskiesstelsel van twee ronden ingevoerd, 
in samenhang met een slinkse herindeling van de kiesdistricten, wat de 
gaullisten in de kaart speelde en vooral de communisten benadeelde. In de 
nieuwe gaullistische grondwet benoemde de president de minister-presi
dent en op diens voorstel de overige ministers. Een wetsvoorstel werd in 
het vervolg als aangenomen beschouwd als het parlement het, op straffe 
van ontbinding, niet had afgekeurd. Voortaan zou voor een regeringsbeleid 
niet meer een actieve, positieve parlementaire meerderheid nodig zijn, 
maar slechts een passieve, of onder gaullistische verhoudingen, een gepa
cificeerde. 
Naast allerlei andere bepalingen die een fundamentele verschuiving aan
brachten in de machtsrelatie tussen parlement en regering, introduceerde 
De GaulIe het presidentiële recht om referendà uit te schrijven. Dit was de 
adder onder het constitutionele gras waarmee De GaulIe het zichzelf enke
le jaren later mogelijk maakte zijn presidentiële regime te vervolmaken door 
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de instelling van directe presidentsverkiezingen. Daarmee werd de Vierde 
Republiek definitief ten grave gedragen. 

De Vijfde Republiek 
De GaulIe begon met het Algerijnse probleem op te lossen in een richting 
die zijn 'achterban' in het geheel niet uitkwam: onafhankelijkheid. Vervol
gens boog hij de buitenlandse en economische politiek van het land om 
in de richting van modernisering en grotere onafhankelijkheid. De weer
stand tegen het gaullistische regime nam in die beginjaren sterk toe en de 
ene na de andere aanvankelijk nog gedogende, politieke formatie of delen 
daarvan verdween naar de oppositiebanken. De constitutionele wijzigingen 
versterkten de gaullistische opmars echter danig. Die opmars kreeg zelfs 
het karakter van een politieke aardverschuiving. Een presidentiële meerder
heid werd als het ware geforceerd, terwijl de centrum- en linkse partijen nu
meriek werden teruggedrongen. Op langere termijn heeft het gaullistische 
systeem een diepgaande uitwerking gehad op de Franse politiek. Het poli
tieke bedrijf werd sterk gepersonaliseerd. Het voorheen lokaal en regionaal 
sterk gewortelde politieke leven werd genationaliseerd en geünificeerd. De 
publieke opinie werd in twee grote kampen verdeeld. De ontwikkeling van 
grote, 'moderne' volkspartijen werd er sterk door bevorderd. Het nieuwe 
kiesstelsel stimuleerde tenslotte dat partijen electorale allianties aangingen. 
'Le fait presidentiel' versterkte dat zelfs tot echte coalitievorming. Alhoewel 
het gaullisme dus ideologisch tot doel had de traditionele links-rechts-ver
deling definitief te doorbreken, bevorderde het op langere termijn die verde
ling juist. 
Er ging overigens nog een behoorlijke tijd overheen voordat men zich ter 
linkerzijde de betekenis van de Vijfde Republiek realiseerde. Vooralsnog 
was binnen het kamp van de oppositie de ontreddering groot, zeker binnen 
de SFIO. Guy Mollet werkte niet alleen aan De Gaulles machtsovername 
mee, maar ook aan de opstelling van de nieuwe grondwet. Pas toen De 
GaulIe hieraan zijn presidentiële interpretatie gaf, haakte ' hij af. Mollet zag 
De GaulIe als tijdelijke oplossing, in de stellige overtuiging dat hij wel onder 
controle gehouden kon worden. De ondergang van de Vierde Republiek en 
het échec van de SFIO leidden tot een versplintering van niet-communis
tisch en republikeins links. Het fenomeen van de politieke club kwam in dat 
vacuüm tot grote bloei. Ze waren getooid met namen als 'Le Cercle Toc
queville', 'Le Club des Jacobins'. 'I' 'Atelier Republicains'. Een reeds lang 
vervlogen periode in de Franse geschiedenis leek weer tot leven te komen. 
Juist in deze politieke clubs en kleinere politieke formaties, grotendeels bui
ten de SFIO om dus, werd hard gewerkt aan een politiek program en een 
strategie om niet-communistisch links uit de impasse te halen. Naast idea
logische, theoretische en programmatische onderwerpen concentreerde de 
discussie zich op het partij-strategische en constitutionele vlak:· moesten de 
hoofdlijnen van het nieuwe politieke systeem van de Vijfde Republiek wor
den aanvaard? Moest men zich scharen achter de ontwikkeling naar een 
'presidentieel ' partijtype of dienden de meer parlementair gerichte partij-or
ganisaties gehandhaafd te blijven? Niet in de laatste plaats ging het ook 
om de houding die tegenover de Franse communistische partij moest wor
den ingenomen. Dit laatste probleem was een van de belangrijkste tijdens 
de hergroepering. Hoe moest de stalinistische en immobiele communisti
sche partij, die door alle jaren en crises heen kon blijven rekenen op onge
veer twintig procent van het Franse electoraat, op zoçjanige wijze worden 
benaderd dat zij niet-communistisch links kon versterken tegenover de ge
consolideerde rechtse regeringsmeerderheid en op korte termijn zelfs kon 
helpen de regeringsmacht te veroveren. Het zoeken was naar een politieke 



democratisch- strategie en naar een politiek program, en in bredere zin zelfs naar een vi
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Stromingen 
Een zgn. moderniserings-strategie concentreerde zich rond de sociaal-de
mocratische burgemeester van Marseille, Gaston Defferre. Met het oog op 
de presidentsverkiezingen van '65 ontwikkelde deze in nauwe samenwer
king met de invloedrijke club 'Jean Moulin' en o.a. gesteund door het week
blad L 'Express van Jean-Jacques Servan-Schreiber, een plan voor een 
nieuwe, brede en dynamische partijformatie. Hierin moesten sociaal-demo
craten, progressieve christen-democraten, radicalen, onafhankelijke en radi
cale socialisten, politieke clubs en het progressieve deel van de oorspron
kelijke christelijke vakbeweging CFDT, worden verenigd. Kortom, een 'gran
de fédération' waar het hele scala van progressieven in onder gebracht 
moest worden met uitsluiting van de communisten. Ideologisch en program
matisch richtte het zich tegen 'archaïsch en conservatief links', tegen het 
verbale revolutionisme. De partij die men zich voornam te vormen, was de 
politieke vertaling van de theorie van het 'einde der ideologieën' die in die 
tijd opgang maakte. Men richtte zich tegen de étatistische traditie binnen 
het socialisme, die de staat voor alles en nog wat wilde laten opdraaien en 
was voor een strikt onderscheid tussen staat en samenleving, tegen dirigis
me en een overmaat aan nationalisaties, voor erkenning van het marktme
chanisme. De trefwoorden waren: democratisering, decentralisatie en plan
ning, terwijl de buitenlandse politiek vooral atlantisch gericht was. De poli
tieke strategie van deze groepering was er duidelijk op gericht om de PCF 
in een minderheidspositie te dwingen, om in de loop van dat proces de 
PCF te noodzaken te liberaliseren, en om vanuit die nieuwe verhouding de 
PCF tot een stabiele alliantie te bewegen. De Defferre-strategie in de jaren 
'64-'65 was tevens een poging om Guy Mollet de greep op het oude SFIO
partijapparaat te ontnemen. Men rekende op de dynamiek van de presi
dentsverkiezingen voor het op gang brengen van de noodzakelijke hergroe
pering en doorbraak. 
Een tweede hoofdstroming, de zgn. radicaliseringsstroming, greep terug op 
socialistische tradities en neo-marxistische concepties. Zij ontwikkelde zich 
ten dele binnen de PSU, een afscheiding van de SFIO aan het eind van de 
jaren vijftig, in politieke clubs rondom A/ain Savary, Jean Poperen, rond het 
weekblad Le Nouve/ Observateur (Gil/es Martinet, André Gorz) en binnen 
de SFIO in CERES (Centre d'études et de recherches socialistes) , dat Mot
chane en Chevenement als voormannen had. Deze stroming meende dat 
niet-communistisch links zijn heil diende te zoeken in een links gerichte 
oriëntatie door het debat aan te gaan met de communisten. Overigens 
neeg ook deze stroming naar aanvaarding van het gaullistische politieke 
systeem. 

De Defferre-strategie werd zowel door Guy Mollet als door de PCF als zeer 
bedreigend gezien. Mollet had zich ontwikkeld tot één van de meest onver
zettelijke tegenstanders van het presidentiële systeem en de ontwikkeling 
van daarop toegesneden politieke partijen. Daarbij was Mollet gekant tegen 
de centrum-gerichte oriëntatie van de hele operatie. Hij slaagde er dan ook 
in het bondgenootschap met de PCF onder leiding van Wa/deck-Rocket, 'Ia 
grande fédération ', te torpederen. Dit bleek voor Mitterrand de kans van 
zijn leven te zijn. Met de mislukking van de 'grande fédération' wist hij , ter
wijl hij mikte op een niet-communistische hergroepering met uitsluiting van 
de christen-democraten en mogelijke centrumoriëntaties, zonder al te veel 
plichtplegingen de electorale steun van de communisten voor de presi-
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dentsverkiezingen van '65 te verkrijgen. Zowel Mollet als de PCF be
schouwden hem als de minst bedreigende oplossing. Geheel tegen de ver
wachtingen in werd Mitterrands kandidatuur een enorm succes. Hij dwong 
De GaulIe tot een, zeker in die tijd ontluisterende tweede ronde, en behaal
de 45 procent van de stemmen. Mitterrand was zich als een der eersten 
bewust van de partijpolitieke en strategische consequenties van de Vijfde 
Republiek, namelijk dat de wederopbouw van niet-communistisch links liep 
via een uiteindelijk aanvaarden en voor eigen doeleinden hanteren van de 
nieuwe instituties. 

Mitterrand: de wending naar links 
Volgens Mitterrand kon slechts een ondubbelzinnige verankering ter linker
zijde niet-communistisch links uit het slop halen en tevens het risico de kop 
indrukken dat de PCF vrij spel kreeg in de ruimte die zou ontstaan als niet
communistisch links een centrum-oriëntatie zou kiezen. Bovendien moest 
zijns inziens de wederopbouw van een brede socialistische partij niet voor
af gaan aan een linkse unie, maar was een linkse unie juist bij uitstek daar
toe het middel. Slechts op die wijze zou de PCF, die voor herovering van 
de politieke macht door links in een gebipolariseerd systeem onmisbaar 
werd geacht, uiteindelijk gedomineerd kunnen worden.' 
De gebeurtenissen van mei '68 en de daarop volgende desastreuse verkie
zingsnederlaag voor de centrum-linkse presidentskandidaat Gaston Defter
re, die slechts vijf procent van de stemmen kreeg, zouden zijn interpretatie 
gaan bevestigen. De algehele maatschappelijke radicalisering en de daar
mee samenhangende aftakeling van de SFIO van die jaren waren door
slaggevend van belang voor de uiteindelijke overwinning van Mitterrands vi
sie, maar daarop moest hij nog tot 1971 wachten. 
Op het partijcongres van Ivry in juli '69 vond een eerste fusie plaats tussen 
SFIO en de meer radicale splintergroeperingen rond Savary en Poperen. 
De tot Parti Socialiste omgedoopte partij wees onder aanvoering van Sava
ry met grote meerderheid een centrumgerichte oriëntatie af en besloot tot 
een fundamenteel ideologisch debat met de PCF. Een dergelijk debat zou 
dan in een latere fase de basis vormen voor een gemeenschappelijk rege
ringsprogram. 
Op dat moment leek het er even op dat Mitterrand uitgerangeerd was. Voor 
de volledigheid dient te worden vermeld dat Mitterrand zijn politieke basis 
had in de zogeheten Conventions des Institutions Republicaines (CIR), een 
links-republikeinse groepering wier omvang omgekeerd evenredig was aan 
haar intellectuele en scheppende kracht. In dat milieu waarin vooral in ter
men van sociale rechtvaardigheid en politiek-economische hervormingen 
werd gedacht, had Mitterrand zich een sociaal-democratisch denken eigen 
gemaakt, dat echter in de verhoudingen van de Vijfde Republiek en gezien 
zijn reorganisatiestreven tendeerde naar een 'revolutionair' reformisme. Het 
socialistische hervormingsprogramma dat binnen de CIR werd ontwikkeld, 
liet dan ook duidelijke sporen na in het gemeenschappelijk regeringspro
gram dat socialisten, communisten en links-radicalen in 1972 overeenkwa
men. Mitterrand had zeer weinig op met de gedachte aan een ideologisch 
debat met de communisten, waartoe de nieuwe PS in 1969 had besloten, 
ofschoon het afwijzen van de centrum-oriëntatie zeer zeker zijn toestem
ming had. In de ogen van Mitterrand, machtspoliticus bij uitstek, kon een 
ideologisch debat, hoe interessant ook, tot niets leiden. Alleen een pro
grammatisch debat, gericht op het formuleren van een regeringsprogram, 
zou zonder ruimte voor alibis open te laten tot opheldering van de commu
nistische intenties kunnen leiden. 
Tot op zekere hoogte stemde Mitterrands visie overeen met de strategische 
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democratlsch- inzichten van CEAES, dat binnen de oude SFIO de drijvende kracht werd 
socialisme voor de linkse eenheid. Aanvankelijk een studieclub onder de vleugels van 

Guy Mollet, keerde de CERES zich al snel tegen de partijleider. Zij zou 
voortaan de intellectualistisch en marxistisch geïnspireerde linkervleugel 
vormen binnen achtereenvolgens de SFIO en de PS. Bevolkt door linkse 
intellectuelen, veelal afkomstig van het elite-instituut ENA, wist de CEAES 
op de golven van de Parijse mei-revolte en met een scherpe kritiek op de 
traditionele sociaal-democratie de Parijse SFIO-federatie over te nemen. In 
plaats van te stellen dat zowel socialisten als communisten eerst naar el
kaar toe moesten groeien, voordat er van enige politieke overeenkomst 
sprake kon zijn, was de filosofie van de CERES juist dat de 'dynamique 
unitaire' het enige proces was waarbinnen beide partijen hun wederzijdse 
transforrnatie konden bewerkstelligen. De CEAES keerde zich tegen het le
ninisme en het democratisch-centralisme binnen de PCF, maar voor het 
overige vertoonden de politieke analyses en programmatische ideeën ster
ke overeenkomsten met die van de PCF. De CEAES was en is bij uitstek 
het ideologische en programmatische bruggehoofd van de nieuwe PS in de 
richting van de PCF. 
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Centrale concepten in het program van de CEAES zijn nog steeds: 'strate
gie de la rupture', d.w.z. de verovering van de staatsmacht als noodzakelij
ke voorwaarde voor een politieke en onomkeerbare economische breuk 
met de logica van het kapitalisme; 'strategie de la transition', opgevat als 
intensivering van de klassenstrijd op alle sociale niveaus; 'autogestion', op
gevat als een proces dat moet uitmonden in een economie van zelfbeheer
de bedrijven binnen het kader van een democratische planning; en tenslot
te het 'compromis geographique', d.w.z. een herstructurering van de inter
nationale politieke en economische betrekkingen in de richting van het Mid
dellandse Zeegebied, hetgeen zou moeten resulteren in een anti-imperialis
tisch blok. 

Eplnay: de nieuwe PS 
Op het fusiecongres te Epinay in '71 zou een gelegenheidscoalitie Mitter
rand de kans verschaffen de leiding van de PS over te nemen nadat zijn 
CIA daarmee was gefuseerd. De basis voor die operatie was het definitief 
wegwerken van Guy Mollet, het grootste obstakel bij de verdere uitbouw 
van de socialistische partij, en het zo spoedig mogelijk vervangen van de 
'ideologische dialoog' met de PCF voor programmatische onderhandelin
gen: het uur der waarheid moest nu maar eens aanbreken. Voor het overi
ge heerste in Epinay een opportunistische coalitie tussen oorspronkelijke 
aanhangers van de troisième force strategie (Defferre en Pierre Mauroy, 
als repres~ntanten van de oude SFIO) en tussen voorvechters van een ge
meenschappelijk regeerakkoord met de communisten (Mitterrand en CE
AES), zonder dat over een preciese programmatische basis en uiteindelijke 
politieke doelstellingen overeenstemming bestond. Deze voorgeschiedenis 
is essentieel voor een goed begrip van het interne functioneren van de PS, 
van haar ideologie en van haar programmatische formules. De PS is in fei
te nog steeds een coalitie van verschillende tradities en min of me~r hecht 
georganiseerde stromingen. Het leiderschap van Mitterrand is gebaseerd op 
een kundig balanceren. 
Mitterrands verovering van het partijleiderschap kon bijvoorbeeld alleen tot 
stand komen met steun van de CEAES. Deze machtspositie wist de CE
AES uit te buiten door een flinke vinger in de pap te eisen bij de opstelling 
van het eerste PS-grogramma Changer la vie, de socialistische aanloop tot 
het gemeenschappelijk regeringsprogram. Ook op dat gemeenschappelijk 
program wist de CEAES grote invloed uit te oefenen. Iets soortgelijks deed 
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grotendeels uit de CERES-koker. Ook dit werd mogelijk gemaakt door het 
wankele coalitiekarakter van Mitterrands leiderschap, en de noodzaak om 
zich tot de CERES te wenden teneinde Michel Rocard te bedwingen. 
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De Rocardisten, zoals we ze maar gemakshalve zullen noemen, waren op 
het fusiecongres van Epinay in '71 nog niet aanwezig. Pas in de loop van 
'74 zouden zij zich bij de PS aansluiten. Hun oorsprong lag in de generatie 
die, met een christelijke achtergrond, groot werd in het verzet tegen de Al
gerijnse oorlog, hèt overheersende politieke mobilisatiepunt in de jaren vijf
tig. Anders dan de post-'6B-generatie die trachtte de eigen ervaring te kop
pelen aan revolutionaire experimenten eerder en elders, verzette de Ro
card-generatie zich eerder tegen de verheerlijking van de arbeidersklasse 
als revolutionaire voorhoede. Het verzet tegen de Algerijnse oorlog had, zo 
leerde de ervaring, niet zijn voorposten gehad in arbeiderswijken als Billan
court. Een ander kenmerk was hun verzet tegen de 'professionele politiek'. 
In de jaren zestig uitte dat zich in een groot wantrouwen jegens de pogin
gen Frans links te hergroeperen. Rocards oogmerk was met de PSU een 
modern-linkse formatie tussen de PCF en de SFIO in te creëren. Pas toen 
rond '74 bleek dat de meeste machtskansen bij de nieuwe Parti Socialiste 
van Mitterrand lagen, waagde hij de overstap. 
De overgang van Rocard naar de PS, gestimuleerd en voorbereid door 
Pierre Mauroy, kwam Mitterrand in zekere zin goed uit. In de eerste plaats 
om de invloed van de CERES-vleugel enigszins te neutraliseren. Dit ge
beurde inderdaad, de CERES moest zijn plaats in de partijleiding afstaan 
aan de Rocardisten. In de tweede plaats werd de toetreding gezien als een 
welkome verdere verbreding van de PS, met name in de richting van de op 
een na grootste vakcentrale, de CFDT, onder leiding van Edmond Maire. 
De CFDT is grof gezegd de syndicale uitdrukking van de geradicaliseerde 
Rocard-generatie. . 

Het alternatief van Rocard 
Hoewel ook Rocard na zijn toetreding tot de PS zijn eerdere kritiek op het 
gemeenschappelijke regeringsprogramma niet inslikte, moest hij zich, als 
tactisch opererend politicus, inhouden: 'ParIer vrai, oui, mais à petits do
ses '. De CFDT bleef zich echter veel vrijer opstellen, en de hoop op een 
aan de PS gelieerde vakcentrale werd in feite niet vervuld. In tegenstelling 
tot haar sociaal-democratische zusterpartijen in Noordwest-Europa kan de 
PS nog steeds niet steunen op een met haar verbonden vakbeweging. 
Rocard wordt de laatste tijd , niet geheel ten onrechte, beschouwd als de 
erfgenaam van de links-radicale Pierre Mendes France, die in de jaren vijf
tig een even opmerkelijk als kortstondig premier was. In zijn streven naar 
de politieke macht heeft Rocard veel van zijn links-libertaire imago moeten 
opgeven. Hij is op dit moment niet veel meer dan een, overigens verfris
sende, onorthodoxe en radicale pragmaticus en technocraat. Aanpassing 
en modernisering van de bestuurlijke en politieke orde, rationalisering en 
democratisering van de politieke en economische macht door decentralisa
tie. Op vele punten sluit Rocard aan bij wat eerder, in de jaren zestig, bin
nen de invloedrijke club 'Jean Moulin' werd geformuleerd. De thema's zijn 
in het overgecentraliseerde Frankrijk nog bijzonder actueel. Inmiddels is 
echter duidelijk geworden dat achter het ideologische verbalisme rond bij-
voorbeeld het stokpaardje 'autogestion' niet het door velen vermoede arbei
derszelfbestuur schuilging, maar niet meer en niet minder dan een poging 
het politieke en economische leven te decentraliseren door het creëren van 
lokale en regionale tegenmachten tegen het centrale zenuwcentrum Parijs. 
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De uitkleding van de 'autogestion' is overigens niet alleen voorbehouden 
aan Rocard. Zowel de aanhangers van Mitterrand, de CERES, als de PCF, 
die de autogestion aan het begin van de jaren zeventig allemaal plotsklaps 
omhelsden, bedoelen er van alles mee, maar niet 'arbeiderszelfbestuur'. 
Rocard, omgeven door politici als Edgard Pisani, Jean Pierre Cot en Ro
bert Chapuis, en sociaal-wetenschappers en ideologen als A/ain Touraine, 
Jacques Julliard, Pa trick Viveret en Michel Crozier, ontpopte zich als een 
'economisch realist' die in zekere mate geboeid wordt door de Duitse en 
Zweedse sociaal-democratie. Hierdoor wordt Rocard wel eens afgeschil
derd als de voorvechter van een sociaal compromis ten gunste van de 
loonafhankelijke middengroepen, maar over de ruggen van de arbeiders
klasse. Vrijzinnig denkende ondernemerskringen zien Rocard daarentegen 
vaak als de welkome vernieuwer van het weer verstarrende politieke sys
teem. Hij zou een compromis in het midden tot stand kunnen brengen. Tra
ditioneel anti-communistische krachten in de PS zouden het Rocardisme 
graag gebruiken bij hun poging om de samenwerking tussen socialisten en 
communisten definitief te torpederen. Daarmee zou de weg gebaand kun
nen worden voor een terugkeer naar centrum gerichte politiek; zowel pro
grammatisch als electoraal-strategisch bestaan daarvoor wel enkele aan
knopingspunten. Of het verstandig zou zijn is een tweede. De thema's die 
Rocard en de zijnen bij herhaling naar voren brengen zijn, hoewel vaak in
telligent en raak, veelal negatief geformuleerd: tegen de professionele poli
tiek, tegen de traditi~nele politieke cultuur, tegen het jacobinistische, cen
tralistische en étatistische denken binnen de PS, tegen te veel nationalisa
ties, tegen een te nauwe binding met de PCF. Een concreet alternatief is 
daaruit nauwelijks te destilleren. 

De PS ontleed 
Achter de Franse 'Roos in de vuist' gaan dus vele gezichten schuil. De 
vuist is ook minder krachtig dan weleens vermoed wordt. De PS telde ten 
tijde van het fusiecongres van Epinay in '71 ongeveer 90 000 leden. Sinds 
die tijd is het aantal gegroeid tot ongeveer 165 000 in de spannende nada
gen van de linkse unie, terwijl op dit moment het ledental bij 200 000 zou 
liggen. Dit zijn magere cijfers als men ze vergelijkt met de 280 000 leden 
voor de SFIO tijdens het volksfront in de jaren dertig of de 340 000 tijdens 
de eerste naoorlogse jaren. Frankrijk heeft echter traditioneel op politiek en 
vakbewegingsgebied een zwakkere organisatiegraad dan de andere West
europese landen. In vergelijking met de PvdA en gemeten aan de bevol
kingsgrootte zou de PS niet 200 000 leden, maar 500000 leden moeten 
hebben. Een vergelijking met de SPD of de Zweedse sociaal-democrati
sche partij zou nog nadeliger uitvallen. Maar ook in vergelijking met de an
dere Franse partijen is het ledental geenszins indrukwekkend. De presiden
tiële associatie Union pour la Démocratie Française (UDF) claimt meer dan 
300 000 leden te hebben, zowel de neogaullistische RPR als de PCF zeg
gen er beide ruim 600 000 te hebben. Alleen electoraal kan de PS zich de 
eerste partij van Frankrijk noemen. Bij de parlementsverkiezingen in '78 
kreeg de PS 28,3 procent van de stemmen (in de eerste ronde 22,6 pro
cent) de RPR 26,1 procent (22,6 procent), de UDF 23,2 procent (21,5 pro
cent) en de PCF 18,6 procent (20,6 procent). 
De sociale opbouw van de PS zoals die tot uitdrukking komt in het schema 
electoraat - ledenaanhang - partij-activisten - kern van het partijkader, 
geeft een sterk verschil te zien tussen basis en top. 
Het electoraat van de PS is in vergelijking met de andere politieke partijen 
de meest zuivere afspiegeling van de sociale samenstelling van de Franse 
bevolking. Afgezien van de PCF is de PS daarmee tevens de partij met de 
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grootste arbeidersaanhang. Het accent ligt op een relatieve oververtegen
woordiging van de lagere en middenklasse, maar electoraal gezien is zij 
een typische volkspartij, een 'interklassistische' partij. 
Hoe hoger men echter in de politieke hiërarchie stijgt, des te meer neemt 
de relatieve oververtegenwoordiging van mensen met een cultureel-burger
lijke achtergrond en een hoog opleidingsniveau toe. Bij CERES treedt dit 
verschijnsel het sterkst op. De PS is een kaderpartij; zeventien procent van 
de leden heeft een officiële politiek-vertegenwoordigende functie. 

'Klassenfront' 
De sociale opbouw van de partij heeft ongetwijfeld zijn uitwerking niet ge
mist op haar ideologie. Zo heeft de PS haar hervormingsstrategie theore
tisch gebaseerd op een 'front de classe' . Het concept hiervoor nam na het 
congres d'Epinay, althans op papier, een centrale plaats in binnen de ideo
logie van de PS. Het werd in de jaren zestig in diverse politieke clubs ont
wikkeld, met name in die rond Jean Poperen, die later ook nog enige jaren 
binnen de PS als aparte stroming georganiseerd was in de ERIS, voordat 
ze zich bij de Mitterrandisten zou voegen. De 'front de classe'-gedachte was 
uitdrukking van de relatief late, maar snelle en ingrijpende sociaal-economi
sche verandering van Frankrijk vanaf de jaren vijftig. Er ontstond een brede 
laag van gekwalificeerde gesalarieerden die geleidelijk aan de traditionele, 
provinciale kleinburgerij als dominante middenklasse verdrong. Binnen de
ze nieuwe middenklasse en ook binnen de arbeidersklasse ontstond tegelij
kertijd een grotere diversificatie. Hierdoor werd het moeilijker te spreken 
van strikt gescheiden sociale klassen. Er was evenzeer sprake van een sa
menvloeien van belangen en verwachtingen. Het ontstaan van een modern 
proletariaat, een 'nieuwe arbeidersklasse', gekoppeld aan een structurele 
crisis van het kapitalisme, maakte de vorming van een 'front de classe' mo
gelijk. Dit front diende al die sociale lagen te omvatten waarvan loonafhan
kelijkheid de belangrijkste karakteristiek is. Zo werd door de sociaal-econo
mische ontwikkeling uit een getalsmatig in de minderheid zijnde arbeiders
klasse, een maatschappelijke meerderheid gecreëerd van gesalarieerden, 
die in de visie van de PS voor een fundamentele hervorming van de sa
menleving te mobiliseren is. 
De PS wil uitdrukking en instrument zijn van dit 'front de classe' , teneinde 
de objectieve meerderheid om te vormen tot een subjectief 'front de clas
se', of zoals het in het klassieke marxisme heet: van Klasse an sich naar 
Klasse für sich. Dit concept vertoont een opvallende overeenkomst met dat 
wat de PGF ontwikkelde in de theorie van het staatsmonopoliekapitalisme 
en in haar concept van 'Ia democratie avancée'. Evenals bij de PCF zien 
we een nauwe samenhang tussen de ontwikkeling van een politieke strate
gie en een bijpassende sociale theorie. Het grote verschil is echter dat in 
het schema van de PS de arbeiders niet de in de voorhoedeconceptie 
geïncarneerde en geëxalteerde leidende rol toekomt, zoals de PCF die er 
nog steeds op na houdt. Het 'klassenfront' van de PS is in feite ook exclu
srever dan het non-monopolistische bondgenootschap van de PCF, die het 
ook consequent heeft over een 'union des forces populaires' , dat wil zeg
gen dat bijna iedereen toegelaten wordt behalve een handjevol miljonaires. 
Dit alles is bij beide partijen overigens meer legitimerende achtergrondmu
ziek dan theoretisch startpunt van politiek handelen. Beide partijen zijn heel 
doodgewoon uit op het vergaren van zoveel mogelijk aanhangers. Hierbij 
blijkt de PS nog steeds over een geringe mobilisatiecapaciteit te beschik
ken. Het oprichten van een omvangrijk netwerk van secties in de bedrijven 
gaat heel moeizaam. Met het grootste deel van de vakbeweging bestaat 
nog steeds geen nauwe band. Dit wordt echter gecompenseerd door 'sym-



democratisch- bolische aanwezigheid': de verspreiding van folders en affiches, de publika-
socialisme tie van ontelbare communiqués en standpuntbepalingen, enz. 

socialisme en 
democratie, 
nummer 4, 
april 1981 

186 

Qua interne organisatie en functioneren is de PS een tamelijk elitaire ka
derpartij, die vooralsnog alleen electoraal een groot maatschappelijk draag
vlak heeft ontwikkeld. Electoraal is de PS een succes geworden. Dit aspect 
wordt vaak aangevoerd als verklaring voor de breuk tussen socialisten en 
communisten in '77/78. De strategie van Mitterrand zou in zekere zin tè 
succesvol zijn geweest, zo succesvol dat de PCF terugdeinsde voor de 
electoraal gelegitimeerde machtspositie van de PS. Maar die redenering 
gaat toch voorbij aan de wezenlijke programmatische meningsverschillen 
tussen socialisten en communisten. Een nauwgezette analyse van de 
breuk in de linkse unie zou kunnen illustreren dat achter de opgeklopte 
conflictpunten uit die tijd fundamenteler problemen schuil gingen dan een 
communistische angst door de PS electoraal overvleugeld te worden. 

Blijvende confrontatie met de PCF. 
Alhoewel enigszins op de achtergrond gedrongen door het spektakel rond 
de presidentsverkiezingen, blijft de houding op langere termijn tegenover 
de communisten het belangrijkste conflictpunt binnen de Franse PS. Ook 
het conflict tussen Rocard en Mitterrand was hierop terug te voeren. Er be
staat een kleine kans dat Mitterrand begin mei het presidentschap verovert. 
Dat zou hem de kans geven de niet al te stevige machtsbasis van zijn PS 
te verbreden, niet in de laatste plaats ook ten nadele van de Franse com
munisten. Waarschijnlijker is echter dat Giscard d'Estaing wederom met de 
hakken over de sloot de verkiezingsslag zal winnen. Wellicht wordt de kans 
op een hernieuwde toenadering tussen socialisten en communisten bij de 
parlementsverkiezingen in 1983 daardoor groter. Voor de PS zal daar 
moeilijk aan te ontkomen zijn. Voor de PCF is de 'parlementaire weg' aan
trekkelijker dan de 'presidentiële'; parlementaire verkiezingen geven de 
PCF een relatief grotere machtspositie tegenover de PS dan presidentiële. 
Bij presidentsverkiezingen blijkt Mitterrand zich, overigens gedwongen door 
het politieke systeem, te kunnen verzelfstandigen ten opzichte van het poli
tieke programma van links. Zo is het Projet Socialiste bewerkt tot 'oriënta
ties' en samengevat in een minder verplichtend 'manifest'. Bij parlementaire 
verkiezingen zijn de mogelijkheden voor de PCF om de PS aan zich te bin
den groter. Wil de PS in die confrontatie overeind blijven, dan zal zij haar 
aanwezigheid in de Franse samenleving verder moeten versterken en 
maatschappelijk onderbouwen om een zoveelste nederlaag, hoe 'succes
vol' dan ook, te vermijden. 

Ger Verhoeve is politicoloog en medewerker van het internationaal secreta
riaat van de PvdA. 

Noot 
1. Vergelijk hiervoor o.a. Fr. Mitterrand, Ma part de vérité, De la rupture à I'unité, 
Fuyard, 1969, p. 61 en Fr. Mitterrand, Un Socialisme du possible, Seuil 1970, p. 36. 

Literatuur 
1. D. Slume e.a., Histoire du réformisme en France depuis 1920, Tome 2. Editions 
Sociales, 1976. 
2. R. Cayrol e.a., 'Sociologie du Parti Socialiste', in Revue française de science po
litique. april 1978, speciaal nummer. 
3. Olivier Duhamel, La gauche et la V- Republique, Presses Universitaires de 
France, 1980. 

SI 



democratisch
socialIsme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 4, 
april 1981 

187 

4. F. O. Giesbert, François Mitterrand ou la tentation de /'histoire, Seuil, 1977. 
5. H. Hamon/P. Rotman, L'effet Rocard, Stock, 1980. 
6. Ch. Hurtig, De la SFIO au nouveau parti socialiste, Armand Colin, 1970. 
7. D. Oberndörfer (Hrsg.), Sozialistische und kommunistische Parteien in Westeuro
pa, I. Südländer, Leske verlag + Budrich, 1978. 
8. H. Portelli, Le socialisme français tel qu'il est, Presses Universitaires de France, 
1980. 
9. M. van Traa, 'Het Franse kiesstelsel dreef tot samenwerking', in Europa tussen 
Brandt en Berlinguer, WBS/de Trommel, Amsterdam, mei 1977. 
10. F. Wilson , The French Democratie Left, 1963-1969, Towards a modern Party 
System, Stanford, 1971 . 



democratIsch
socialIsme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 4, 
april 1981 

188 

Bram Stemerdink 

De sociaal-democratie en het 
vraagstuk van oorlog en vrede 

'Het democratisch-socialisme heeft een rijke historie', en 'geen enkele his
torisch belangrijke stroming staat zo negatief tegenover haar eigen verle
den als de PvdA'. Constateringen uit het jaarverslag van de Wiardi Beck
man Stichting over het jaar 1979. 
Inmiddels worden pogingen ondernomen om dit manco op te heffen. De 
WBS organiseerde eind januari een tweedaagse conferentie over de ge
schiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie. Ook het onderstaande 
artikel past in de rubriek 'Opfrissen van het historisch geheugen van de 
PvdA '. Stemerdink werpt licht op de vrede en veiligheiddiscussie in de so
ciaal-democratie van voor en na de Eerste Wereldoorlog. De omstandighe
den waren toen anders maar de inhoud van het debat vertoont gelijkenis 
met dat van het heden. Valt uit de geschiedenis een les te trekken? 

Het vraagstuk van vrede en veiligheid heeft in de internationale socialisti
sche beweging door de jaren heen tot verhitte discussies aanleiding gege
ven. De Sociaal-Democratische Bond en, na 1894, de SDAP hebben zich 
in die discussies niet onbetuigd gelaten. De internationale socialistische be
weging heeft ondanks alle idealisme, alle inzet voor de vrede niet kunnen 
verhinderen dat in de eerste helft van deze eeuw tot twee keer een wereld
oolog is uitgebroken. Misschien moet zelfs geconcludeerd worden dat de 
beweging in zijn totaliteit en enkele partijen in het bijzonder eraan hebben 
bijgedragen dat oorlogen onontkoombaar bleven. Alexander Cohen laat er 
in zijn boek Van Anarchist tot Monarchist weinig twijfel over bestaan hoe hij 
de rol van de socialisten in Frankrijk en Duitsland aan de vooravond van de 
Eerste Wereldoorlog beoordeelt: 
Bern, mei 1913! 
Nog zie en hoor ik daar Jean Jaurès, de eeuwige dupe op alle internationa
le socialistische congressen, die zich aan zijn eigen pacifistico humanitaire, 
elliptisch moorddadige rhetoriek dronken praat, zoals ànderen zich dronken 
drinken aan bedwelmende dranken, en die mede aansprakelijk is, evenals 
de 'Solidarité'-babbelaar Léon Bourgeois en nog een half honderd mindere 
goden in het Franse parlement en daarbuiten, voor de materiële en morele 
ontwapening van het Franse volk, voor de exterminering van anderhalf mil
lioen landgenoten en de verwoesting van tien Franse departementen' (Co
hen, blz. 247/248). 
En even verder: 'Vier millioen socialisten', heb ik hem in mei 1914 - drie 
maanden op de kop af vóór de inval van de Horde! - horen brullen, 'vier 
mi/lioen socialister; zouden in Duitsland, als één man opstaan en de Kaiser 
terechtstellen als hij een oorlog zou willen ontketenen!' Op 16 juli daaraan 
volgend - twintig dagen welgeteld vóór de invasie, terwijl heel Duitsland al 
dreunde en weergalmde van 'Schwertgeklerz' en hoefgetrappel, en al de 
Hermann Müllers ..... Ludwig Franks ... .. Haases ..... en hun soçiaal-democrati
sche consorten in en buiten de Reichstag, hun verraad al voorbereidden -
preekte Jean Jaurès de algemene werkstaking .. .'. 
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'Grijpt uw geweren in de dode handen 
Werpt uit den zadel hem die U beval 
Dat uwe makkers waren uw vijanden, 
Verbroedert U, soldaten, overal 

Blaast een signaal, gestorven mensenmonden, 
Dat Aarde beve en doods vreze kom 
Over de heersers die U hadden uitgezonden, 
Voor Vaderland, Bezit en Christendom 

Dood aan dit drietal en de mensheid leve, 
En al/e heerschappij ga te niet; 
Vertelt wie U den dood heeft ingedreven 
Rijst op, soldaten, zingt uw Dodenlied'. 

Dood aan dit drietal, vaderland-bezit-christendom, en de mensheid leve, en 
alle heerschappij ga teniet. Was dit oppervlakkig bekeken ook eigenlijk niet 
de mening van de internationale socialistische beweging, die op haar con
gres in Stuttgart (1907) uitsprak dat ' ... oorlogen dus liggen in het wezen 
van het kapitalisme'? Simpel gezegd, eerst nadat het kapitalisme is vernie
tigd, is er kans op blijvende vrede. 
Het congres in Kopenhagen (1910) sprak zich op gelijke wijze uit: 'De oor
logen zul/en eerst volkomen ophouden met het verdwijnen der kapitalisti
sche maatschappij'. 

In het nu volgende zal geen poging worden gedaan dé geschiedenis van 
de sociaal-democratie en het vraagstuk van oorlog en vrede weer te geven. 
Slechts een enkele kanttekening is in het kader van dit artikel mogelijk. 
Maar misschien kunnen deze 'kanttekeningen' ertoe bijdragen dat de dis
cussie over vrede en veiligheid in de PvdA iets aan diepte wint. Misschien 
kan een enkele les uit het verleden worden getrokken. 
Helmut Schmidt zei enige tijd geleden, toen de internationale situatie er 
weer eens dreigend uitzag: 'Wij moeten oppassen dat wij weer niet afglij
den naar de situatie van vóór 1914, dat wil zeggen afglijden naar een we
reldoorlog zonder dat de politici de kans krijgen de gebeurtenissen in hun 
greep te houden'. 
Joop Den Uyl zei onlangs op het congres van de Socialistische Internatio
nale in Madrid: 'Ik vrees dat de werkloosheid, die op dit moment heerst, af
gekocht gaat worden met een werkgelegenheidsbeleid gebaseerd op de 
oorlogsindustrie, zoals dat in de jaren dertig gebeurde'. 
Twee sociaal-democraten, de één verwijzend naar de aanloop tot de Eer
ste Wereldoorlog, de ander verwijzend naar de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog. 

De periode vóór 1914 
Vóór de Eerste Wereldoorlog vervulde de Duitse sociaal-democratie een 
sleutelrol binnen de Tweede Socialistische Internationale (1889). Zij drukten 
hun stempel op de Socialistische Internationale en op de diverse nationale 
sociaal-democratische partijen, waaronder de Nederlandse. Het programma 
van de Sociaal-Democratische Bond van F. Domela Nieuwenhuis van 1882 
was vrijwel letterlijk overgenomen van de Duitsers (het program van Gotha 
uit 1875). In 1891 kwam het Erfurter program tot stand. Het stond model 
voor het programma van de SOAP van 1895. Kernpunt van de ideologie 
van de Duitse sociaal-democraten op het gebied van vrede en veiligheid 
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was afschaffing van de staande legers en invoering van een algemene 
weerplicht. De staande legers dienden vervangen te worden door volksle
gers. Algemene ontwapening werd niet afgewezen, maar, zei Liebknecht in 
september 1868: ' ... die kan pas ingaan, als alle vijanden v~n et volk on
schadelijk gemaakt zijn. En dat kan nog lang duren '. Tegen de vijand van 
de democratie was zelfs een aanvalsoorlog toegestaan. Het tsaristische 
Rusland was die vijand: ' ... er staat ons nog een bloedige taak te verrichten 
en een heilige plicht te vervullen: de vernietiging van Rusland en het her
stel van Polen'. En, in dezelfde redevoering: ' ... is de Russische "Dubbele 
Adelaar" het naar het Westen gewende hoofd afgeslagen, hebben we Po
len de misdaden van onze vorsten ... verzoend, is het despotisme uit zijn 
laatste schuilplaats verdreven, dan, maar ook alleen dan, kunnen de volke
ren ontwapenen'. 
Het volksleger zou een leger naar Zwitsers model moeten worden. Bebel in 
diezelfde tijd: 'Een bewapend volk is een vrij volk, het laat zich door nie
mand onderdrukken '. En in 1891 zei Bebel op het congres van zijn partij 
dat, als Rusland, het bolwerk van wreedheid en barbaarsheid, de vijand 
van alle menselijke cultuur, Duitsland zou aanvallen, de socialisten de eer
sten zouden zijn die naar de grens zouden gaan om de verdediging ter 
hand te nemen. Liebknecht vatte de filosofie van de sociaal-democraten in 
één slagzin samen: 'Jeder Bürger Soldat, jeder Soldat Bürger'. De Socialis
tische Internationale gaf het begrip volksleger op haar congres in Parijs 
(1889) de volgende inhoud: 'Het volksleger, het gewapende volk, bestaat 
uit alle voor de krijgsdienst geschikte ingezetenen; zij worden districtsgewij
ze ingedeeld en wel op een wijze, dat iedere stad, ieder district, elk gewest 
zijn eigen bataljon (of meerdere, naar gelang van het zielental) telt, ge
vormd door burgers, die elkaar kennen, en die in geval van nood binnen 24 
uur verzameld, gewapend en marsvaardig moeten kunnen zijn. Ieder hebbe 
zijn geweer en zijn uitrusting thuis, zoals dit in Zwitserland het geval is, om 
de nationale vrijheid te verdedigen en de nationale vrijheid te verzekeren '. 
Kwam er dan niemand in het geweer tegen de Duitse overheersing van de 
Socialistischeînternationale? Jazeker. De leider van de Nederlandse so
ciaal-democratie nam de handschoen op, echter niet op het gebied van het 
volksleger. Eind 1888 zegt F. Domela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer: 
'Elk soldaat-burger, elk burger-soldaat - dat is mijn ideaal'. Wel op het 
punt van de algemene werkstaking in geval van dreigend oorlogsgevaar. 
Op het congres van Brussel (1891) stelde Nieuwenhuis het congres voor 
zich uit te spreken voor de algemene werkstaking. Liebknecht bestreed dit 
voorstel fel met de daarbij passende, krasse uitspraken. Het congres van 
Zürich (1893) gaf een herhaling te zien van de gebeurtenissen tijdens het 
Brusselse congres. De Rus Plechanow verwierp eveneens de algemene 
werkstaking met de volgende argumentatie: 'De algemene staking tegen de 
oorlog zou in de eerste plaats de beschaafde volkeren ontwapenen en zou 
West-Europa aan de Russische kozakken prijsgeven'. Nieuwenhuis verzet
te zich met kracht tegen deze voorstelling van zaken : 'Bangmakerij, het is 
net of ik Bismarck hoor, als ik mijn kameraad Plechanow hoor spreken. Bij 
zo'n invasie blijft onze cultuur wel overeind, ook al worden wij bezet'. 

Na het stichten van de SDAP in 1894 veranderde de situatie in zoverre, dat 
aanvallen op de Duitse sociaal-democraten van de kant van de Nederland
se kameraden achterwege bleven. Troelstra de politieke leider van de 
SDAP, zegt in zijn Gedenkschriften: 'Wij aanvaardden onomwonden de 
landsverdediging en eisten slechts de vervanging van staançfe legers door 
volkslegers '. Waarom landsverdediging? Troelstra: ' .. . om de politieke rech
ten te verdedigen en de nationale veiligheid te verzekeren'. Schaper verze-
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kerde zijn gehoor in de Tweede Kamer, dat hij zich in geval van nood als 
eerste naar de grenzen zou begeven. 
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat er een aantal keren op SOAP-con
gressen heftige discussies plaatsvonden over bovenaangeduide benadering 
van de problematiek. Een sterke onderstroom kon zich maar moeilijk ver
enigen met de ingenomen standpunten. Langzamerhand trad de leider van 
de Franse socialisten, Jaurès, steeds meer op de voorgrond, niet in het 
minst door de publikatie van zijn L 'Armée nouvelle, een magistraal werk 
over het volksleger (1910) . Het jaar 1912 vormde een hoogtepunt in de 
campagne van de sociaal-democratie tegen een dreigende oorlog, een 
campagne uitmondend in een congres te Bazel. In het Verslag van de 
commissie ingesteld door de SOAP en het NVV tot onderzoek van het mili
taire vraagstuk wordt dit als volgt weergegeven: 'Door het Congres, waarop 
555 gedelegeerden aanwezig waren uit 23 landen, ging een geweldige an
ti-oorlogsbetoging vooraf, de grootste wellicht, welke tot dien ooit gehouden 
werd. Daarop ving het Congres aan in de Münsterkerk, onder het luiden 
der klokken. Het orgel zette in en onder het aanhoren van plechtige muziek 
trokken de afgevaardigden naar hun zitplaatsen, ' voorafgegaan door de ro
de vaan der Internationale. Ieder voelde, dat het verhevenste en tegelijk 
het ernstigste ogenblik voor de Internationale was aangebroken'. 
Een manifest werd opgesteld, op basis van de uitspraken van de congres
sen van Stuttgart (1907) en Kopenhagen (1910): 'Zo richt het congres zich 
tot U, proletariërs en socialisten van alle landen, opdat gij op dit beslissen
de ogenblik uw stem laat horen! Verkondigt uw wil in alle vormen en plaat
sen, verheft uw protest met alle kracht in de parlementen, verenigt U in 
massa tot grote demonstraties, wendt alle middelen aan die de organisatie 
en de kracht van het proletariaat in uw handen geven! Zorgt ervoor, dat de 
regeringen voortdurend de hartstochtelijke wens naar vrede van het waak
zaam proletariaat voor ogen houden! Stelt zo tegenover de kapitalistische 
wereld van uitbuiting en massamoord de proletarische wereld van vrede en 
verbroedering der volkeren'. 
Jaurès sprak in die kerk in Bazel. .Een indrukwekkende oproep tegen de 
oorlog: 'Ik roep de levenden en vermaan hen zich te weer te stellen tegen 
het monster dat aan de horizon is verschenen. Ik roUw over de talloze do
den .. . waarvan de lijken in het Oosten liggen te rotten. Ik wil de bliksem 
van de oorlog vernietigen die ons vanuit de hemel bedreigt'. Jaurès geloof
de in de solidariteit van de arbeiders. Na een zitting van het Bureau van de 
Internationale (29 juli 1914) zei hij: 'Als Rusland in oorlog komt, is het onze 
plicht te zeggen: wij kennen slechts één verdrag, het verdrag, dat ons aan 
de héle mensheid bindt'. En verder: 'Ik breng de Duitse kameraden dank 
uit naam der Franse en ik beloof hun, dat wij hen in hun vastberaden strijd 
tegen het barbaarse drijven der oorlogshitsers zullen steunen, getrouw tot 
in de dood'. 

-
Ludwig Franck, de politiek leider van de sociaal-democraten in Baden zei 
op dezelfde dag voor een gehoor van arbeiders in Mannheim echter: 'Wij 
vaderlandsloze gezellen weten dat wij, ook al zijn we slechts stiefkinderen, 
toch kinderen van Duitsland zijn, en dat wij ons Vaderland op de Reactie 
moeten berechten '. Franck meldde zich op veertigjarige leeftijd vrijwillig 
voor de militaire dienst om te tonen 'dat onze houding uit innerlijke nood
zaak, niet uit tactische dwang voortkomt'. Twee dagen later werd Jaurès 
vermoord. 
De fractie van de SPD in de Rijksdag verklaarde na het ontbranden van de 
oorlog: 'Wij hopen dat de gruwelijke school van het oorlogsleed nieuwe mil
lioenen voor de idealen van socialisme en volkeren vrede winnen zal'. 
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Nooit meer oorlog 
De SPD had na haar verkiezingsoverwinning in 1912 ongeveer een derde 
van de kiezers achter zich, de verhouding met de Franse socialisten was 
goed, de mensen kwamen massaal de straat op om te protesteren tegen 
de oorlog, de vakbeweging was met name in Duitsland sterk, ideeën om de 
problemen aan te pakken waren voorhanden (volksleger, arbitrage). Toch 
gleed men af naar een wereldoorlog. 
Troelstra gaat in zijn boekje De Wereldoorlog en de Sociaaldemocratie 
(1915) uitvoerig op deze problematiek in: 
'De Internationale heeft den oorlog niet kunnen verhinderen. Wie zich over 
dit feit verbaasd of teleurgesteld gevoelt, heeft dit aan zijn eigen onver
stand of gemis aan realistisch denken te wijten. Want dat een beweging, 
die in het land, waar zij het sterkste is, nog slechts een derde der bevolking 
achter zich heeft - en in de meeste landen van Europa ver daar beneden 
blijft - dat een los samengevoegd lichaam als de Internationale, met als 
eenig blijvend orgaan een administratief Bureau, zonder zeggenschap over 
de aangesloten partijen en bestaande uit delegaties, die eenmaal per jaar 
samenkomen om interne vragen te behandelen - dat deze, nog slechts in 
wording zijnde, organisatie van minderheden der verschillende natiën, over 
geene andere dan moreele machtsmiddelen beschikkend, een Wereldoor
log zou kunnen verhinderen, als deze eenmaal op het punt staat uit te bre
ken, dat kan slechts hij gelooven, die zijne gedachten laat beheerschen 
door fantastische voorstellingen, waarbij de wensch de vader was der ge
dachte, inplaats van te berusten op de verhouding der bestaande machts
factoren, de eenig betrouwbare grondslag voor politieke beschouwingen' 
(Troelstra, blz. 48). 
Waarom was men dan toch zo teleurgesteld in de Socialistische Internatio
nale? 
'Vraagt men, hoe het, ondanks dit alles, mogelijk is geweest, dat men èn 
buiten èn in onze kringen zoveel meer van de Internationale ter voorkoming 
van den oorlog had verwacht, zoo is het niet te ontkennen, dat noch de In
ternationale zelve, noch hare politici en propagandisten, in dit opzicht ge
heel vrij uitgaan. 
Voor hen allen is wel in zoo ver de wensch de vader der gedachte geweest, 
dat zij den invloed der Internationale overschat en zich vooral de beteeke
nis der Duitsche sociaaldemocratie voor den vrede te groot voorgesteld 
hebben. Dit laatste hangt vooral ook hiermede samen, dat men de politieke 
betekenis eener partij, die minstens een derde van haar volk omvat, in de 
meeste landen beoordeelt naar de daar heerschende democratisch-parle
mentaire opvattingen en naar den geest van initiatief en revolutionaire élan, 
die de massaas buiten Duitschland bezielt. Juist het duurzaam voortdringen 
der Duitsche sociaaldemocratie heeft den indruk gemaakt van rustige 
kracht, terwijl vooral hare laatste overwinning van 1912, als antwoord op 
het imperialisme der heerschende klassen en de militaristische plannen der 
Regeering, is opgevat als een groote belofte voor de toekomst ter voorko
ming van den oorlog' (Troelstra, blz. 53/54). 
Troelstra laat het in dit boekje niet bij een terugblik, maar hij gaf ook aan 
met welke instelling de problematiek van oorlog en vrede in de toekomst 
tegemoet zou moeten worden getreden: 'De propaganda tegen den oorlog 
is dan ook de laatste jaren gevoerd met grooter verwachting van onze 
kracht, dan is gebleken aanwezig te zijn. Zij, die zich hierover beklagen, 
mogen er uit leeren, in het vervolg meer nuchterheid en realisme van hun
ne leiders en propagandisten te eischen, dan zij in dezen hebben getoond. 
Er had zich werkelijk rondom de Internationale een aureool van romantiek 
gevormd, di~ thans verdwenen is. Laten nu zij, wier sentiment, niet tevre-
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den met de nuchtere werkelijkheid. zich in die romantiek tijdelijk bevredigd 
en door hare wegneveling dus dubbel teleurgesteld hebben gevoeld. er 
voor zorgen, zich geen nieuwe schuilplaats vol romantiek voor hun van het 
kapitalisme afkeerig gedachten Ie ven op te zoeken, opdat zij van de eene 
teleurstelling niet vallen in de andere! Leveranciers van nieuwe romantiek. 
in den vorm van steile resoluties over onverzoenlijken klassenstrijd. "aktie 
der massa ", "geen man en geen cent" duiken van allen kanten op, om 
hunne behoefte daaraan te voldoen. Laten zij êius voorzichtig zijn!' (Troel
stra, blz. 54). 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte niet alleen een die
pe crisis in de Internationale maar ook binnen de SOAP. Oe opstelling van 
de Kamerfractie terzake van de mobilisatiekredieten (3 augustus 1914) viel 
bij een groot deel van de leden niet in goede aarde. Vooral de door Troel
stra uitgesproken zin 'Ook daarom is. acht ik, het ogenblik van kritiek niet 
gekomen, omdat in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte 
de nationale geschillen overheerst' was oorzaak van heftige discussies in 
de partij. Gezien de gevoerde discussies op diverse congressen, nationaal 
en internationaal, had de instemming met de mobilisatiekredieten niet zo'n 
rumoer hoeven te verwekken. Terecht verwees Troelstra in zijn verdediging 
van het gevoerde beleid naar eerder gedane uitspraken, o.a. gedaan bij de 
Algemene Beschouwingen van de Militiewet 1901: 'De grond. waarop we 
geboren werden, de bodem, waarop wij, sociaaldemocraten, streden tegen 
onze eigen bourgeoisie, is ons heilig, niet in het minst om die strijd zelf. 
Het feit, dat op de verschillende socialistische programma's het volksleger 
voorkomt. bewijst al voldoende, dat de internationale sociaaldemocratie de 
plicht om het vaderland te verdedigen erkent'. 
Troelstra geeft in De Wereldoorlog en de Sociaaldemocratie een verklaring 
voor het toch ontstaan van een crisissituatie binnen de SOAP: 'Oe hoofdre
den dat deze partijcrisis thans is uitgebroken, ligt hierin dat de SOAP zich 
tot heden de nationale gedachte, zoals die door de theorie en de politiek 
der sociaaldemocratie steeds is aanvaard, niet is bewust geweest. Daarne
vens - en in verband hiermede - bleek in de Partij een opvatting omtrent 
het anti-militarisme der sociaal-democratie verbreid te zijn, die meer Tol
stiaansch en door ethische gevoelens ingegeven dan sociaal-democratisch, 
door het standpunt van den klassenstrijd geïnspireerd en aan bestaande 
machtsverhoudingen en eventuele praktische gevolgen getoetst is' (Troel
stra, blz. 68). Troelstra had geen behoefte aan 'Ieveranciers van nieuwe ro
mantiek'. Hij vroeg de leden van de SOAP · ... meer nuchterheid en realisme 
van hun leiders en propagandisten te eisen', en • ... geen nieuwe schuil
plaats vol romantiek voor hun van het kapitalisme afkerige gedachtenleven 
op te zoeken'. 
Nooit meer oorlog, alles doen om vrede te bewerkstelligen, daarover was 
men het eens in de SOAP. Maar kwam in de door de SOAP uitgestippelde 
koers na de Eerste Wereldoorlog dat 'nieuwe realisme' wel tot zijn recht? 

r Was het nieuwe programma van de SOAP (1921), was het Ontwapenings
voorstel van de SOAP-Kamerfractie (1925) in overeenstemming met de 
richtlijnen, opgenomen in het door Troelstra bepleite Vredesprogram (De 
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Oat Vredesprogram bevat een klemmend pleidooi voor een internationale 
aanpak van de problematiek en afwijzing van een nationale (nationalisti
sche?) aanpak: 'Het Vredesprogram der sociaaldemocratie zal de belicha-
ming zijn van de herrezen Internationale en de uitdrukking van haar nieuwe 
macht en wil tot handelen. En afgaande op de ontwerpprograms, zal het 
zich aansluiten bij de beginselen vàn internationale solidariteit, van anti-mi
litarisme en vredelievende oplossing van geschillen en van democratie en 
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Vast staat in elk geval, dat dit vredesprogram zich bovenal richt tegen eene 
hervatting van het imperialistische drijven en dit wel, door aan te dringen 
op eene overeenkomst der verschillende natiën tot stelselmatige beperking 
der bewapening met als einddoel de internationale ontwapening. 
Internationale ontwapening zal, tot de vrede is gesloten, de groote kreet 
der volkeren zijn' (Troelstra, blz. 125). 
Voor een concrete uitwerking deed Troelstra een duidelijke keuze: 'Naast 
de ontwapening staat de beperking der bewapening en naast deze beper
king of regeling van de verdere opdrijving der bewapening, in den zin als 
de Engelsche Regeering indertijd ten opzichte der vlootuitbreiding voorstel
de aan de Duitsche. De praktische moeilijkheden, aan beide laatstgenoem
de systemen verbonden, evenals het minder afdoende ervan, zullen O.i. de 
sociaaldemocratie tot de aanvaarding van het eerste beginsel, dat der sys
tematische internationale ontwapening moeten doen besluiten. Pogingen, 
om de ontwapening nationaal, met verwaarloozing van de internationale 
beteekenis, ligging, plichten en verhoudingen van het land, te doen plaats 
hebben, zullen hoogstens aan de Partij een mooi lijkend programpunt, 
waarmee in zekere kringen te paraderen valt, verschaffen, maar de natie 
daarom nog niet verlossen van het militarisme' (Troelstra, blz. 125/126). Hij 
besloot dit betoog met de zinsnede: 'Daarom loopt de beweging voor het 
"geen man en geen cent" uit op pure demagogie en moet de stroom voor 
de ontwapening, die zich in haar uit, in internationale richting worden ge
leid'. 

Nationale ontwapening 
Na de Eerste Wereldoorlog hervatte de Socialistische Internationale moei
zaam haar werkzaamheden. Op de Internationale Socialistische Conferen
tie te Bern (1919) werd grote aandacht besteed aan een omschrijving van 
de inhoud van een volkerenbond ' ... zoals het sociaal-democratische prole
tariaat dien verstaat'. In de resolutie over de Volkerenbond komt onder punt 
6 de volgende passage voor: 'De eerste taak van de Volkerenbond is, elke 
oorlog en alle bewapening te verbieden, door alle staande legers te ontbin
den en een volledige ontwapening tot stand te brengen'. 
Het congres van de gerenoveerde Internationale te Hamburg (1923) be
steedde veel aandacht aan de vraagstukken van oorlog en vrede. Uit de 
aangenomen resoluties kan geen andere conclusie worden getrokken dan 
dat de Internationale de nadruk legde op een internationale aanpak van de 
problemen: 'De eenzijdige ontwapening der overwonnen volken versterkt 
de gevaren ener imperialistische geweldheerschappij, terwijl de algemene 
ontwapening deze gevaren opheft. De arbeidersklasse moet in ieder land 
een gestadige druk op de regeringen uitoefenen, ten einde haar te dwingen 
aan de andere landen het voorstel tot algemene ontwapening te doen. 
Op het congres te Marseille (1925) werd het oorlogsvraagstuk opnieuw aan 
de orde gesteld. Wibaut (SDAP) was voorzitter van de commissie, die de 
resolutie had voorbereid . Ook nu lag de nadruk weer op een internationale 
aanpak: 'Aldus zijn de georganiseerde arbeiders doordrongen van de overtui
ging, dat de veiligheid van ieder volk en de wereldvrede op rechtspraak en 
algemene en volledige ontwapening moeten zijn gegrondvest'. Het recht op 
verdediging tegen een aanval wordt erkend. Ook begroet de Internationale 
' ... met voldoening ten aanzien van het veiligheidsvraagstuk,de voor een 
deel zo succesvolle bemoeiingen van verschillende partijen die - zoals in 
Denemarken, Holland, Noorwegen en Zweden - maatregelen op wetge-
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vend gebied voor ontwapening of zeer aanmerkelijke vermindering van be
wapening hebben voorgesteld of bereikt'. 
Het door de SOAP ontwikkelde beleid werd dus door de Internationale ge
accepteerd, begroet als passend in een beleid gericht op algemene en vol
ledige ontwapening. Welk beleid stond de SOAP voor? Paste dat beleid in
derdaad wel in de door de Internationale voorgestane aanpak? 
In het Verslag van de commissie ingesteld door SDAP en NVV tot onder
zoek van het Militaire Vraagstuk (1926), opgesteld door een commissie 
waarin onder andere Troelstra, Vliegen, Banning en Koos Vorrink waren 
opgenomen, wordt het standpunt van de SOAP uitvoerig verwoord. In de 
inleiding van het rapport stelt de commissie dat voor kleine landen een 
speciale rol is weggelegd, en dat niet gewacht moet worden op gelijktijdige 
ontwapening. Het volgende citaat maakt dat duidelijk: 'Van dezen ban moet 
de menschheid bevrijd worden, wil zij niet ondergaan. Daarbij is voor de 
kleine landen een verheffende taak weggelegd. 
Zij bepalen niet het lot der volkeren en zijn daarom veel meer vrij in hun 
doen en laten dan de groote mogendheden. De kleine landen kunnen een 
voorbeeld geven, dat van bijzondere propagandistische beteekenis zal blij
ken te zijn. 
Gaan zij eenmaal tot ontwapening over, dan moeten de andere landen vol
gen, wijl de publieke opinie ook in die landen onweerstaanbaar zal worden. 
Wachten tot alle landen gelijktijdig tot ontwapening zullen overgaan, dat wil
len wij niet. Waarom willen wij dit niet? Omdat dit hierop zou neerkomen, 
dat er van ontwapening binnen afzienbare tijd geen sprake zal kunnen zijn 
en het onderling wantrouwen daardoor nog zou worden vergroot. Wij willen, 
dat land voor land ontwapend wordt: waar het kan, moet men er toe beslui
ten. In Oost-Europa schijnt het vooralsnog thans niet mogelijk te zijn. Maar 
mag dat een reden wezen, om er in West-Europa nu ook maar geen begin 
mee te maken? Duitschland en Oostenrijk zijn met geweld gedwongen tot 
ontwapening. Zijn deze landen daardoor ongelukkig geworden? Neen, im
mers! Zij zijn juist ongelukkig geworden door hun geweldige militarisme. 
Van hoe onschatbare beteekenis zou het voor de wereld, zou het voor de 
menschheid zijn, indien zij zoo spoedig mogelijk van alle militaire lasten 
worden verlost!' (Verslag van de commissie, blz. 6). 
In Hoofdstuk V" van genoemd Verslag licht de commissie toe waarom 
SOAP en NVV thans voorstanders zijn van volledige ontwapening: 'Deze 
gedachtengang kan nog anders worden uitgedrukt. De uitsluitend techni
sche overwegingen betreffen de vraag of om militaire en politieke redenen 
(stand van de bewapening, aard van de oorlogvoering, de kwestie van 
bondgenootschappen, enz.) ons land verdedigd worden kàn. De andere 
vraag is of naar onze meening het land màg worden verdedigd. Op beide 
vragen luidt het door ons te geven antwoord beslist ontkennend. De Com
missie meent echter niet te mogen voorbij zien, dat de ontkenning van de 
mogelijkheid gegrond is op feiten die niet alleen door deskundigen verschil
lend worden beoordeeld, maar die ook aan verandering onderhevig zijn. 
Zelfs al zouden - wat niet het geval is - thans alle militairen Nederland 
voor onverdedigbaar houden, zou toch geen enkel deskundige willen bewe
ren dat de nimmer rustende oorlogstechniek de voor de verdediging nood
ige middelen nooit zou kunnen vinden. Door niemand kan echter worden 
betwijfeld dat een nieuwe strijd onvergelijkelijk gruwelijker zal zijn dan de 
vorige wereldoorlog, zoodat, al zou uit militair oogpunt de defensie mis
schien geslaagd kunnen heeten, de gevolgen van oorlogvoeren een kwaad 
mogen heeten, waaraan de moderne arbeidersbeweging in geen geval het 
volk zou mogen blootstellen. Ook al ware een militair systeem denkbaar 
waarmee Nederland, als onderdeel van een bondgenootschap, zijn verdedi-
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ging zou kunnen voeren, dan nog zouden de daaraan onvermijdelijk ver
bonden gevolgen door ons niet kunnen worden aanvaard. Zeggen wij met 
gelijke stelligheid dat het land niet kan en niet mag worden verdedigd, dan 
willen wij dus in het oog houden, dat voor beide ontkenningen ongelijksoor
tige redenen bestaan. De eene bewering berust op een onderstelling of 
een verwachting die door velen buiten onze partij met ons wordt gedeeld -
maar die uiteraard voor tegenspraak vatbaar is en wellicht zelfs op een ge
geven oogenblik niet meer zou kunnen worden gehandhaafd. Een volstrek
te zekerheid ligt in de andere bewering dat de oorlog in alle omstandighe
den moet worden vermeden als een euvel dat de menschelijke beschaving 
voor onafzienbare tijden zou vernietigen. De Commissie is er ver van af de 
beteekenis van de enkel technische uitdrukkingen te onderschatten. Zij zou 
meenen de afschaffing van alle militaire inrichtingen op grond van de on
verdedigbaarheid te kunnen aanbevelen. Maar zij is niet bereid de stelling 
om te keeren, en te verklaren dat als de verdedigbaarheid was aange
toond, de militaire inrichtingen behouden moesten blijven. De Commissie 
houdt de onverdedigbaarheid voor zóó weinig twijfelachtig dat het geheele 
militaire vraagstuk in ons land daarmee als opgelost en zelfs afgedaan te 
beschouwen zou zijn' (Verslag van de commissie, blz. 131/132). 
Eind 1920 sprak de Partijraad van de SOAP zich uit voor' ... actie voor in
ternationale en nationale ontwapening, in het verkiezingsprogramma van 
1922 werd de volgorde omgekeerd: 'actie voor nationale en internationale 
ontwapening' is nu de leus! 
En even verder wordt over de nationale zelfstandigheid gesteld: 'Zonder de 
waarde van de nationale zelfstandigheid juist voor de arbeidersklasse in 
het minst te betwijfelen of te willen verkleinen, kan men onder de tegen
woordige omstandigheden het verlies van de zelfstandigheid niet meer het 
grootste kwaad achten, dat in dit verband een volk bedreigt'. 
Het tijdelijke of zelfs langdurige verlies van de zelfstandigheid wordt ge
accepteerd. Wel wordt uitdrukkelijk gezegd dat het niet de bedoeling is 
' .. . het aanvaarden van de weerloosheid te doen beschouwen als een voor 
alle socialistische partijen geldend beginsel'. In het verkiezingsprogram van 
1925 werd deze lijn voortgezet: 'Ontwapening, nationaal en internationaal'. 
Waarom weerloosheid niet als een voor alle socialistische partijen geldend 
beginsel? 
De uiteenzettingen in het Aanhangsel van het Verslag (blz. 74, e.v.) maken 
dat nog het beste duidelijk. Over Engeland wordt op blz. 76 vermeld: 
'Daadwerkelijke vermindering van de bewapening, wat betreft de vloot en 
de luchtmacht, is voor een groot land als Engeland alleen internationaal en 
tegelijk met andere groote mogendheden te doen. Het zou trouwens zeer 
de vraag zijn, of Engeland den vrede wel zou dienen in deze phase door 
zich te ontdoen van zijn huidige wapenrusting. Tegenover het aanmatigend 
fascisme en het gluipend bolsjewisme is Europa nog gebaat bij de macht 
van een krachtig land als Engeland, waar een sterke arbeidersorganisatie 
bovendien zoo noodig een rem en veiligheidsklep vormt!' (Verslag van de 
commissie, blz. 76). Engeland moet militair sterk blijven om tegenwicht te 
vormen tegen fascisme en bolsjewisme! 
Ook voor Frankrijk houdt de commissie geen ontwapeningspleidooi: 'Voor 
alles 'is in dit aan twee fascistische staten grenzende land ... eendracht no
dig in onze gelederen'. 
De strijd tegen het bolsjewisme wordt echter niet alleen aan Engeland 
overgelaten. Er wordt geconstateerd (bijv. blz. 77/78) dat ' ... tussen Rusland 
en verder-Europa een barrière van randstaten als een stootkussen tegen 
het bolsjewisme' ligt. Dit stootkussen bestaat uit de landen Finland, Est
land, Letland, Litouwen en Polen: 'Uit al deze landen dezelfde klanken: We 
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zouden wel willen ontwapenen, maar het dreigende Rusland maakt het ons 
onmogelijk'. En over de partijgenoten in Polen: 'Onder hun invloed zijn be
zuinigingsplannen gemaakt, die bewijzen dat zij niet verder wensen te 
gaan, dan de door het Russisch gevaar geboden veiligheidsmacht'. De fas
cistische dreiging wordt met name gesitueerd in Spanje, Italië en Grieken
land, 'terreur van generaals en zwarthemden'. 
Niet alleen deze landen worden genoemd in het kader van de verdediging 
tegen bolsjewisme en fascisme. De SOAP-commissie ziet ook een (belang
rijke) taak weggelegd voor Tsjechoslowakije, Roemenië en Joegoslavië: 'In 
de "Kleine Entente" vereenigd vormen deze Staten een bolwerk tegen het 
bolsjewisme in het Oosten, het fascisme in het Zuiden en de monarchisti
sche en nationalistische avonturiers uit het vroegere gevolg der Habsbur
gers en Hohenzollerns. Vooral het eerste land (Tsjechoslowakije, AS) heeft 
zich onder Fransche leiding precies als Polen sterk bewapend, en in het 
bijzonder veel ten koste gelegd aan een sterke artillerie. 
Alle drie landen hebben persoonlijken algemeenen dienstplicht. Hun krijgs
machten hebben hoofdzakelijk slechts afwerend vermogen' (Verslag van de 
commissie, blz. 78). 
In Duitsland ziet de commissie wel enkele gevaarlijke tendenzen, tot uit
drukking komend in organisaties als Stahlhelm, Werwolf, Bismarckjugend 
en Zwarte Rijksweer, maar toch is het uiteindelijk oordeel dat de militaire 
macht van Duitsland is gebroken en dat de problemen beheersbaar zijn. 
Het woord fascisme wordt in relatie met Duitsland niet genoemd. 
Demagogisch samengevat zou de conclusie over de visie van de SOAP de 
volgende kunnen zijn . Nederland kan en mag niet verdedigd worden door 
Nederlanders, ook niet in bondgenootschappelijk verband. De verdediging 
tegen het bolsjewisme zal in voorkomend geval worden gevoerd door buf
ferstaten als Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen met op de ach
tergrond ook een sterk Engeland. Tegenover het fascisme wordt gerekend 
op Engeland en Frankrijk. De speciale rol van kleine landen en de voor
beelden daar gesteld (Denemarken, Nederland) vinden hun begrenzing 
voor wat betreft navolging, in de dreiging van bolsjewisme en fascisme. 
Getoetst aan de besluiten van de overigens nauwelijks functionerende In
ternationale moet geconstateerd worden dat formeel het SOAP-beleid in 
1925 werd geaccepteerd als passend in het door de Internationale voorge
stane beleid. Materieel moet geconstateerd worden dat de SOAP in de ja
ren twintig koos voor een benadering als door F. Domela Nieuwenhuis uit
gedragen op het congres van de Internationale in 1893 in antwoord op het 
door de Rus Plechanow verwoorde standpunt: een bezetting voor kortere of 
langere tijd, daar valt mee te leven. De nationale benadering kreeg priori
teit, de internationale benadering raakte in feite op de achtergrond. Zo be
zien kan dan ook geconstateerd worden dat het door Troelstra in 1915 ge
voerde pleidooi voor realisme en tegen valse romantiek niet werd vertaald 
in een nationaal en internationaal politiek program. Ook Troelstra, als lid 
van de commissie, was zijn nuchtere benadering van 1915 kennelijk verge
ten! De afloop is bekend: Wereldoorlog Twee kwam toch. 

Een les uit de geschiedenis 
Gelukkig verkeren wij momenteel niet in de positie waarin we, gezeten op 
de puinhopen van een Derde Wereldoorlog, een nieuwe koers moeten uit
zetten, zo dat dan nog mogelijk zou zijn. Weliswaar zijn de huidige gevaren 
groot - Schmidt en Den Uyl hebben erop gewezen - maar er is nog tijd. 
De doemdenkers die nu al zeker weten dat de Derde Wereldoorlog onont
koombaar is, kunnen zich beter uit de discussie terugtrekken. Maar geluk
kig zijn er velen, die nog mogelijkheden zien om die oorlog te voorkomen 



democratisch- en tot een vreedzame re wereld te geraken. De discussie die binnen de 
socialisme Partij van de Arbeid over vrede en veiligheid wordt gevoerd, getuigt hier

van. Want beide standpunten die in dat debat tegenover elkaar staan -
eenzijdige, onmiddellijke en totale nucleaire ontwapening door Nederland 
enerzijds, eenzijdige nucleaire ontwapening door Nederland, die echter ge
faseerd is en gekoppeld aan de uitwerking ervan op de totale kernwapensi
tuatie in Europa - zijn gericht op het formuleren van een belangrijke Ne
derlandse bijdrage aan het voorkomen van een dreigende nucleaire oorlog. 
Uit bovenstaande historische terugblik mag duidelijk zijn geworden dat bei
de visies zich kunnen beroepen op een traditie in het sociaal-democratisch 
denken over oorlog en vrede. Voor partijgenoten die in deze meningenstrijd 
niet goed kunnen kiezen, omdat naar hun gevoel voor beide standpunten 
wel iets te zeggen valt, moge het een troost zijn te weten dat ook de grote 
Troelstra zich op verschillende tijdstippen (1915 en 1926) voor elk van bei
de benaderingen heeft uitgesproken. Zonder hiervoor nu veel argumenten 
aan te dragen, neigt schrijver dezes er echter wél toe de Troelstra van 
1915 overtuigender te vinden dan die van 1926. De geschiedenis van de 
opkomst van het fascisme en van de Duitse agressie heeft m.L getoond dat 
het standpunt van de eenzijdige nationale ontwapening dat de SOAP in de 
jaren twintig aanhing veel weg had van het irrealisme en de valse roman
tiek waartegen Troelstra in 1915 zo had gewaarschuwd. 
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Om de Troelstra van 1915 nog eens aan te halen: 'Pogingen, om de ont
wapening nationaal, met verwaarlozing van de internationale betekenis, lig
ging, plichten en verhoudingen van het land, te doen plaats hebben, zullen 
hoogstens aan de Partij een mooi lijkend programpunt, waarmee in zekere 
kringen te paraderen valt, maar de natie daarom nog niet verlossen van het 
militarisme '. 
In feite een heel actueel standpunt. Waarmee maar weer is aangetoond dat 
de geschiedenis ons dan misschien wel geen lessen heeft te bieden, maar 
wel aanknopingspunten voor politieke stellingnamen in het heden. 

Bram Stemerdink is lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 
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Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door 
Pau/ Ka/ma en Marnix Krop. 

'Komma' (1) 
Sinds vorig jaar geeft het Instituut voor 
Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO), 
het wetenschappelijk bureau van de 
CPN, een nieuw tijdschrift uit, Komma 
geheten. De naam van het blad is, al
dus de redactieverklaring, geen myste
rieuze afkorting of een geheimzinnige 
code. 'Komma is, zoals bekend, een 
leesteken, dat precies het doel van het 
blad aangeeft: geen afsluiting, maar 
opening en uitbreiding van discussies'. 
De redactie hoopt er aldus toe bij te 
dragen, het begrip 'wetenschappelijk so
cialisme' nieuw leven in te blazen. De 
spanning tussen wetenschap en politiek 
staat daarbij voor haar centraal. 
'Dat betekent in de eerste plaats dat we 
elke vorm van onderschikking van we
tenschap aan politiek, waarbij weten
schappelijke activiteiten gedegradeerd 
worden tot legitimatie van politieke prak
tijk afwijzen'. Ook de CPN is hiervan in 
het verleden niet vrijgebleven (de redac
tie pleit in dit verband voor nader, histo
risch onderzoek), maar interne ontwik
kelingen in de partij en de renaissance 
van het marxisme in de jaren zestig en 
zeventig hebben voorwaarden voor ver
andering geschapen. Aan de andere 
kant keert de redactieverklaring zich ook 
tegen een opvatting, waarbij de weten
schap zich terugtrekt in vermeende 
autonomie en 'neutraliteit'. Het weten
schappelijk socialisme mag 'niet terug
vallen in de elitaire zelfopvatting van de 
utopisch-socialisten, die (in de woorden 
van Marx) gekenmerkt worden door hun 
'fanatieke bijgeloof in de wonderbaarlij
ke werking van hun sociale wetenschap' 
en door 'systematische eigenwijsheid'. 
De redactie keert zich nadrukkelijk te
gen een praktijk waarin het marxisme 
tot partij- en staatsleer wordt en neemt 
de theoretische pluriformiteit van het 
marxisme tot uitgangspunt. Deze pluri
formiteit veronderstelt ook een open op-

stelling 'naar buiten toe'. Het weten
schappelijk socialisme kan zich 'alleen 
door een permanent en open contact 
met andere maatschappijkritische en 
wetenschapstheoretische stromingen 
verder ontwikkelen. Ook op het terrein 
van de wetenschap geldt de politieke 
stelregel dat in het isolement het groot
ste gevaar schuilt' . 

'Komma' (2) 
Mooie woorden, zoals ze meestal in be
ginselverklaringen zijn aan te treffen. 
Het blad zelf zal moeten leren in hoe
verre het de redactie ernst is met haar 
voornemens. Uit de twee tot dusverre 
verschenen nummers blijkt in ieder ge
val, dat van een instrumentalisering van 
Komma ten behoeve van de CPN-poli
tiek inderdaad niet gesproken kan wor
den. Zo wordt in het eerste nummer het 
partij stuk De CPN en de democratie -
Schets ter voorbereiding van een hoofd
stuk van het partijprogram voor een Ne
derlandse weg naar het socialisme 
(1979) kritisch tegen het licht gehouden. 
Dat betreft niet alleen de opvattingen 
over staat en democratie, maar ook bij
voorbeeld die over het feminisme. Els
beth Etty stelt in een artikel dat de Ne
derlandse weg naar het socialisme, als 
daarbij niet de patriarchale onderdruk
king van vrouwen wordt betrokken, op 
een 'ventweg' dreigt uit te lopen. 
Ook in het tweede nummer valt kritiek 
op de CPN te beluisteren. Duco Hel/e
ma stelt de wijze van besluitvorming in 
deze partij aan de kaak 'Beleidswijzigin
gen', schrijft hij, 'worden door de CPN in 
het algemeen niet als zodanig gepre
senteerd. Daarom hebben ze soms een 
zweem van opportunisme om zich heen. 
Zo is het volkomen juist dat de CPN 
zich, met name in Amsterdam, achter 
de kraakbeweging stelt en kritiek uit
oefent op de manier waarop krakers 
door de landelijke en gemeentelijke 
overheid worden aangepakt. Maar de 
vraag waarom de CPN de kraakbewe
ging nu zo nadrukkelijk aan de borst 
sluit, terwijl een in verschillende opzich
ten vergelijkbare, zij het zeker niet over
eenkomstige beweging in de Nieuw
markt-periode zelfs als geleid door 
'agenten' werd beschouwd, is nooit 
beantwoord'. Ook over de koerswijziging 
rond de kernenergie heeft nauwelijks 
discussie plaatsgevonden. 'Dat maakt 
het soms moeilijk de reikwijdte van 
nieuwe standpunten, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de socialistische landen, 
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goed te kunnen bepalen.' De opstelling 
van Komma kan natuurlijk niet zonder 
meer op de CPN als geheel worden be
trokken. In de in het januarinummer van 
SenD afgedrukte tekst van een veertig
tal CPN-'dissidenten' werd er al op ge
wezen dat vernieuwingsinitiatieven als 
Komma vaak niet in de partij doorwer
ken, en zelfs worden gesaboteerd. Niet
temin lijkt het vooralsnog verantwoord 
om in het verschijnen van het blad een 
nieuwe aanwijzing te zien, dat de veran
deringen die zich in de CPN voltrekken 
meer zijn dan een 'facelift ' van het stali
nisme in z'n Hollandse variant. 

'Komma' (3) 
Komma is echter niet alleen een symp
toom van de recente veranderingen in 
de CPN. De eerste twee nummers zijn 
ook voor niet-communisten de moeite 
waard, en logenstraffen de in de PvdA 
wel gehoorde opvatting dat er links van 
de Nederlandse sociaal-democratie 
theoretisch niets te beleven zou zijn. Als 
voorbeeld mag het artikel gelden, dat 
Klaas Anders en Albert Benschop in het 
eerste nummer wijden aan het thema 
'staat en democratie'. Zij zetten zich af 
tegen de in de CPN heersende opvat
ting, waarbij socialisme en democratie 
op één hoop worden gegooid. Er be
staat historisch gezien een grote affini
teit tussen socialistische eisen (het 
'recht op arbeid', het 'recht op wonen') 
en democratische vormen. Maar deze 
socialistische eisen dragen niet als zo
danig een democratisch karakter: 'ze 
zouden in principe ook in een autoritaire 
politiestaat geïnstitutionaliseerd kunnen 
zijn '. De schrijvers vatten democratie 
zelf op als een specifieke vorm van be
slissingsprocedures (een 'procedurele 
vorm van legitimiteit' - Habermas) , die 
onderscheiden moet worden van inhou
delijke, 'materiële' eisen. Daarnaast kriti
seren Anders en Benschop de wijze 
waarop in de CPN over de verschillende 
vormen van democratie wordt gedacht. 
Ook de huidige CPN komt h.i. niet los 
van een tweedeling tussen parlementai
re democratie en 'massa-democratie', 
waarbij de eerste als 'schijn ' en verbon
den met het kapitalisme, en de tweede 
als 'werkelijk', als 'socialistisch' wordt 
opgevat. Ze wijzen op de beperkingen 
van de directe democratie, en stellen 
dat representatieve en directe democra
tie altijd in samenhang moeten worden 
gezien. Zonder die koppeling blijft men 
verstoken van 'een strategie die duide-

lijk samenhang aangeeft tussen machts
vorming van politieke partijen, maat
schappelijke organisaties en democrati
seringsbewegingen en de macht en be
tekenis van het parlement' . 
Het ontbreken van zo'n strategie roept 
volgens de schrijvers, die aldus een the
ma aansnijden dat aan discussies in de 
PvdA herinnert, het gevaar op van 'cor
poratisering van de politiek', ook in een 
socialistische maatschappij . Buiten-par
lementaire bewegingen hebben h. i. vaak 
een 'spontanistisch', 'corporatistisch' ka
rakter. Zo blijft de noodzaak van alge
meen geldende beslissingen bestaan, 
'dat wil zeggen van beslissingen die in 
het "algemeen" belang - en niet in het 
bijzondere belang van bepaalde groepe
ringen - genomen en als zodanig gele
gitimeerd dienen te worden'. 

'Komma' (3) 
Dit thema keert terug in het tweede 
nummer in een verslag van een discus
sie tussen het IPSO en het wetenschap
pelijk bureau van de Hongaarse 'Socia
listische Arbeiders Partij' . Klaas Anders 
keert zich hierbij tegen de opvatting van 
de Hongaren, dat de basisvraag van de 
democratie niet het aantal partijen is, 
maar het tot zijn recht komen van de 
verschillende maatschappelijke belan
gen. Hij stelt daar tegenover dat niet in 
een dergelijke 'sociale democratie', 
maar in de 'politieke democratie' het 
cruciale probleem ligt van de Oosteuro
pese maatschappijen. 'Democratische 
vaststelling van de maatschappelijke be
hoeften veronderstelt democratisch 
georganiseerde wilsvorming, democrati
sche beslissings- en controleprocedures 
met betrekking tot de centrale sociaal
politieke alternatieven'. De ontwikkeling 
van de politieke democratie wordt vol
gens Anders in beslissende mate be
lemmerd door het politieke monopolie 
van 'de' partij . Dit monopolie dreigt niet 
alleen de politieke democratie te verstik
ken, maar ook de interne democratie 
van maatschappelijke massaorganisa
ties te ondergraven. 'Het formele recht 
andere partijen op te kunnen richten is 
geen voldoende voorwaarde voor het 
bestaan van inhoudelijk autonome op
positionele partijen, maar is daar wel 
een noodzakelijke voorwaarde voor. ( .. ) 
De 'In de regel aan een juridisch-admini
stratief monopolie van één partij verbon
den consequenties zijn aan de ene kant 
een niet-vrijwillig, maar opgelegd alge
meen belang : de partij van "het hele 

slgn 



signalementen 

socialisme en 
democratie, 
nummer 4, 
april 1981 

201 

volk". Aan de andere kant is het een ge
vaarlijke verstatelijking van de partij 
zelf'. 
Anders waarschuwt tegen illusies over 
de politieke democratie in kapitalistische 
maatschappijen. Grote delen van het 
maatschappelijk leven zijn er niet demo
cratisch georganiseerd, en de beslis
singsmacht van de representatieve poli
tieke organen wordt steeds meer uitge
hold. 'Desalniettemin lijkt het me ver
keerd daaruit de conclusie te trekken 
dat de met de burgerlijke maatschappij , 
hoe gebrekkig dan ook, ontwikkelde vor
men van politieke democratie in hun ge
heel moeten worden verworpen. Ik ge
loof integendeel dat ze in socialistische 
landen, bevrijd van de structurele beper
kingen van de democratische beslis
singsprocedures die met de kapitalisti
sche produktiewijze en de klassenstruc
tuur van de burgerlijke maatschappij sa
menhangen, een functie zouden kunnen 
vervullen en een politieke betekenis 
zouden kunnen krijgen, die ze in de bur
gerlijke maatschappij nooit ook maar in 
aanleg hebben gehad'. 

Ook de twee afleveringen van een bij
drage van Jelle Visser over discussies 
binnen de Italiaanse Communistische 
Partij zijn zeer de moeite waard. Visser 
beschrijft onder andere de meningsver
schillen binnen de PCI over de te voe
ren economische politiek van partij en 
vakbonden. Het standpunt van PCI
voorman Amendo/a over de noodzaak 
van matiging ('Austorità') om de econo
mie weer op gang te brengen, zou zo 
naar de PvdA zijn over te plaatsen. 
Daar tegenover stellen andere delen 
van PCI en vakbeweging een benade
ring , waaHn matiging direct gekoppeld 
wordt aan een strijd voor een andere 
kwaliteit van het bestaan, voor andere 
normen en keuzen van produktie en 
consumptie. 
Visser wijst er overigens terecht op dat 
vergelijkingen met de situatie in Neder
land niet zonder meer gemaakt mogen 
worden. Specifiek voor de Italiaanse si
tuatie is de zeer sterke machtspositie 
die de vakbeweging sinds de jaren '68-' 
69 heeft opgebouwd. 'Vriend en vijand 
zijn het er over eens dat de Italiaanse 
werkende arbeidersklasse tot de best 
beschermde van de westerse kapitalisti
sche landen gerekend kan worden. ( .. ) 
Een terugkeer naar het systeem van la
ge lonen en exclusieve macht van de 
ondernemers over zaken als de organi-

satie van werk en produktie, is uitgeslo
ten'. 
In Komma zijn ook wel minder sterke 
artikelen te vinden. Het interview met 
Waarheid-redacteur André Roe/ots over 
de gebeurtenissen in Polen bevat wei
nig nieuws. Bovendien wordt nauwelijks 
afstand genomen van de toon die De 
Waarheid steeds heeft aangeslagen als 
het om Polen ging, waarbij de overwin
ning van de Poolse arbeiders op de 
staats- en partijbureaucratie, en daar
mee in zekere zin op het Poolse 'sys
teem', juist als een bewijs van de kracht 
van dat systeem werd gepresenteerd. 
Dat de stakingsbeweging in Polen 'geen 
verliezers, alleen maar winnaars' heeft 
opgeleverd, zoals De Waarheid steeds 
heeft geschreven, heeft meer te maken 
met legitimatie van de Poolse zusterpar
tij dan met politieke analyse. Een derge
lijke uitdrukking zou in ieder geval bij 
een Rotterdamse havenstaking niet 
gauw gebezigd worden. 
De komende nummers van Komma zijn 
gewijd aan vakbondspolitiek en feminis
me. Er zal uit blijken of het veelbeloven
de begin van het blad op dezelfde wijze 
wordt voortgezet. 
Een jaarabonnement op Komma kost 
f 30,- (vier nummers per jaar), losse 
nummers f 12,-. Administratie: Komma, 
Postbus 10192, 1001 ED ·Amsterdam. 
(pk) 

Idee '66 (1) 
D'66 is geheel terug van weg geweest. 
Maar dat terug is wel anders dan vroe
ger. 'Opgeblazen van het bestel ' was 
het handelsmerk van het oude D'66. Er 
moest koers worden gezet naar een ge
heel ander, democratischer, open Ne
derland. D'66 beschouwde zichzelf als 
de wegwijzer in de beweging daarheen. 
Veel is er sindsdien veranderd, veel is 
ook hetzelfde gebleven. En in de trage 
tredmolen van de Nederlandse politiek 
ging D'66 bijna kopje onder. Niet in het 
minst door identiteitsverlies. Veel van 
het élan van de democraten was im
mers door de PvdA geabsorbeerd. 
Het nieuwe D'66 zoekt veeleer een 
plaats binnen het bestaande bestel. Ze 
wil zelfs als vierde stroming worden er
kend. Veranderen wil de partij nog wel 
maar het revolutionaire is er geheel van 
af. D'66 is een reformistische partij ge
worden, burgerlijk-reformistisch om pre
cies te zijn. Dat verklaart ook het gevoel 
van ongemak waarmee in de PvdA te
gen D'66 wordt aangekeken. Want in 
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die nieuwe gedaante is 0'66 veel meer 
dan het oude 0'66, een concurrent van 
de PvdA, die weliswaar socialistisch 
maar ook reformistisch is. Minder aan
trekkelijk, verfrissend en inspirerend, 
maar als politieke partij veel meer se
rieus te nemen: 0'66 in '81. De partij 
groeit in ledental, begint org~nisatorisch 
in het land wortel te schieten, beschikt 
inmiddels over een heus partijkantoor 
en heeft een Tweede Kamerfractie die 
zich steeds meer als andere fracties be
gint te gedragen. Pogingen worden on
dernomen om een omvattend weten
schappelijk bureau van de grond te krij
gen en misschien het definitieve toe
gangsbewijs tot het establishment van 
de vaderlandse politiek te verwerven. 
Sinds een jaar beschikt 0'66 over een 
politiek-theoretisch tijdschrift, Idee '66. 
Idee '66 is een kwartaalblad. Het komt 
uit onder auspiciën van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau 0'66. Een 
abonnement kost f 28, - en is te verkrij
gen door te schrijven naar Postbus 23, 
7400 GA Deventer. De redactie is sa
mengesteld uit leden van 0 '66 (o.a. de 
politici Gruijters en Glastra van Loon, 
NRC-scribenten Salomonson en Vis, li
terator Nuis en ondernemer Beek); zij 
baseert zich ook op de uitgangspunten, 
beleidsprogramma en doelstellingen van 
die partij, maar beschouwt zich zelf als 
geheel onafhankelijk. Volgens het re
dactioneel in het eerste nummer zal de 
redactie haar speurtochten naar bijdra
gen voor het blad niet beperken tot de 
ledenkring van 0 '66, en kritische com
mentaren op het programma en de acti
viteiten van die partij niet schuwen. Het 
doel is dan ook om van het blad 'een 
focus (te) maken van een politiek en be
leidsvoorbereidend toekomstdenken' . Of 
die doelstelling wel geheel gehaald zal 
kunnen worden, dient nog te worden af
gewacht, maar de vijf nummers van 
Idee '66 die tot nu toe zijn verschenen 
beloven het een en ander. De inhoud is 
vele malen prikkelender dan het gras
groene omslag en de oerdegelijke lay
out doen vermoeden. Over de toekomst 
wordt in het blad zeker nagedacht, de 
eigen partij wordt kritiek niet gespaard 
en ieder nummer bevat wel een bijdrage 
die verrast door speelsheid. Sommige 
artikelen zouden bij een wat minder 
ambtelijke toon zonder twijfel aan toe
gankelijkheid winnen, maar wellicht is 
dat in een partij die sterk bestuurlijk-par
lementair is gericht moeilijk te vermij
den. In SenD kom je ze tenslotte ook 

tegen. Wat nog duidelijk ontbreekt, is 
polemiek en discussie, maar daarvoor 
bestaat Idee '66 misschien nog te kort. 
Ook een boekenrubriek zou niet mis
staan. Toekomstgerichte literatuur te 
over, tenslotte. 

Idee '66 (2) 
Een traditionele preoccupatie van 0 '66 
- het functioneren van het Nederlands 
politiek bestel - krijgt in Idee '66 ruime 
aandacht. Het eerste nummer begint di
rect al met een prikkelende bijdrage van 
Hans Gruijters: 'Een gekozen premier; 
actuele beschouwingen over een "oud" 
idee'. Hij wijst daarin op het verschijnsel 
dat onder de Nederlandse kiezers een 
groeiende meerderheid te vinden is voor 
de gedachte dat Tweede Kamer-verkie
zingen de gelegenheid bieden om een 
uitspraak te doen over de aard en sa
menstelling van de regering die daarna 
zal optreden. Er is een tendens om in 
verkiezingscampagnes de kiezers de in
druk te geven dat dat inderdaad zo is. 
1977 is daarvan het duidelijkste voor
beeld. Tegelijk is onze staatsinrichting 
nog geheel niet in die richting bijgesteld, 
hetgeen onoprecht is. Dat onoprechte 
geldt ook voor de wel degelijk nieuwe 
staatsrechtelijke norm om verkiezingen 
uit te schrijven in geval van een rege
ringscrisis. Bovendien is die norm on
praktisch, want 'als we toch vasthouden 
aan regeringsvorming door middel van 
onderhandelingen tussen weliswaar ge
kozen, maar in hun mandaat vrije volks
vertegenwoordigers, kan in veel geval
len een sneller resultaat bereikt worden 
als niet eerst verkiezingen worden ge
houden, waarvan men de teneur later 
toch altijd negeren kan, maar als onmid
dellijk na de regeringscrisis tot onder
handelingen over een nieuwe combina
tie wordt overgegaan.' Daarbij doet zich 
het feit voor dat een voorkeur voor een 
premier niet steeds overeenkomt met de 
voorkeur voor een specifieke partij . Zo 
bleek rond de jaarwisseling '79/'80 Van 
Agt beduidend populairder dan Den Vyl, 
maar in dezelfde enquête (die vlak na 
het kamerdebat over de modernisering 
van kernwapens werd gehouden) , kre
gen CDA en VVD samen slechts 45 
procent van de stemmen. PvdA en 0'66 
scoorden samen hoger, hoewel ook 
geen meerderheid, zodat als dit een 
verkiezingsuitslag was geweest, er ver
moedelijk een kabinet PvdA-CDA-D'66 
was uitgekomen. En aangezien de 
PvdA in die enquête hoger scoorde dan 

slgn 
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het CDA, zou Den Uyl vermoedelijk pre
mier geworden zijn. 'Dat de kiezers Van 
Agt hadden geprefereerd, speelt dan 
geen rol , aangezien dat hun niet werd 
gevraagd. Die vraag zou door het pro
ces van kamerontbinding en nieuwe 
verkiezingen na een regeringscrisis al
leen maar zijn gesuggereerd. Over de 
ironie van een dergelijke situatie is het 
mooi filosoferen ; ik laat dat over aan de 
lezer'. 

Idee '66 (3) 
rA het tweede nummer van Idee '66 
wijdt J. J. Vis een leerzame beschou
wing aan de verhouding tussen volks
vertegenwoordiger en partij . Daarin be
spreekt hij onderwerpen die ook in de 
PvdA grote aandacht vragen. Vis acht 
het grondwettelijk verbod van 'last en 
ruggespraak' geheel uit de tijd , maar: 
meent anderzijds dat de verhouding tus
sen volksvertegenwoordiger en partij 
nooit zo ver mag gaan dat deze geken
merkt wordt door een imperatief man
daat. Het land zou dan worden gere
geerd door partijen, niet meer door het 
parlement. Verder dan een verantwoor
dingsplicht van vertegenwoordiger aan 
partij moet de binding niet gaan. Een 
vertegenwoordiger die zich te weinig 
aan de gevraagde en ongevraagde uit
spraken van de partij gelegen laat lig
gen, kan door de partij bij de kandidaat
stelling na vier jaar met niet-plaatsing 
'gestraft' worden. Vis meent echter dat 
'veel belangrijker dan deze stok achter 
de deur ( ) evenwel het al of niet be
staan van samenhang binnen de partij, 
het wederzijdse begrip en respect (is) . 
Vertegenwoordigers en partij moeten in 
principe bereid zijn elkaars motiveringen 
aan te f10ren en tot op zekere hoogte te 
accepteren. De fractievoorzitter die zijn 
partij alleen maar kan meekrijgen door 
met zijn portefeuille te zwaaien, zal wel
licht op korte termijn zijn zin krijgen, 
maar op wat langere termijn zal deze 
handelwijze belangrijk bijdragen tot des
integratie van de partij - zo goed als 
ook het partijcongres bijdraagt tot de 
desintegratie door de betrokken fractie
voorzitter zover te brengen. En wellicht 
zijn het niet eens bijdragen tot desinte
gratie, maar slechts symptomen van 
een desintegratie, die al langer bestond, 
maar in een concrete situatie plotseling 
zichtbaar wordt'. Stof tot nadenken voor 
Den Uyl en de PvdA, zo'n stelling. 

Idee '66 (4) 
Een andere trek van het oude 0 '66 -
ondogmatische aanpak, creatief prag
matisme - is blijkens enkele andere ar
tikelen in Idee '66 nog steeds niet ge
heel verdwenen. Van Schilfgaardes 
analyse en aanbevelingen voor arbeids
marktbeleid en Cohen Jehorams be
schouwing over overheid en omroep 
horen zeker in deze traditie thuis. Het 
ontbreken van een historisch gegroeide 
gebondenheid aan maatschappelijke or
ganisaties (vakbeweging, VARA) zal ze
ker tot het vrije denken hebben bijge
dragen. 
Minder inspirerend zijn daarentegen de 
bijdragen over buitenlandse politiek. Het 
vooroorlogs aandoende burgerlijk paci
fisme dat recentelijk in 0 '66 de kop 
heeft opgestoken, is nog niet tot de pa
gina's van Idee '66 doorgedrongen. 
Brinkhorsts pleidooi voor een verstevi
ging van de Europese samenwerking 
binnen het Atlantisch Bondgenootschap, 
met de nadruk op het punt van defen
sie, is wel knap, maar het geeft tegelijk 
een gevoel van déja entendu. Hans van 
Mierlo, de enige in 0 '66 die droom en 
daad op zinvolle wijze met elkaar in ver
band lijkt te kunnen brengen, heeft in 
Idee '66 zijn entree nog niet gemaakt. 
Tenslotte, 0'66 op zoek naar de eigen 
identiteit. Een vierde stroming moet zich 
op iets kunnen beroepen. Een theorie. 
Filosofische uitgangspunten. Een ideolo
gie. Nog niet lar:Jg geleden heeft een 
O'66-congres zich beziggehouden met 
de vraag of de partij zoiets als beginse
len had. Het antwoord daarop was toen 
nee, maar de aarzeling was duidelijk. 
Die blijkt ook uit bijdragen aan Idee '66. 
De jong-liberale inspiratiebron spreekt 
uit een artikel van Hutte, getiteld 'Para
doxen van de Vrijheid'. Schuyer heeft 
het zelfs openlijk over 'O'66-beginselen 
gericht op het onderwijsbeleid' en bij het 
laatstverschenen nummer (feb. '81) 
schrok de redactie er kennelijk niet voor 
terug te graven naar de 'Bouwstenen 
voor de O'66-ideologie'. Het heet daar: 
'Het einde van een ideologie draagt de 
komst van een nieuwe ideologie in zich. 
We kunnen niet goed zonder'. Het oude 
0 '66 lijkt daarmee definitief ten grave 
gedragen. Wie wil weten welke nieuwe 
partij uit de as van de oude is opge
staan, leze Idee '66 (mk). 
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Boeken 

Kritiek op de sociaal-democratie 
is in de mode 
John Huige, Siep Stuurman, Luuk 
Wijmans, red., Niet bij puinruimen 
alleen, Economische crisis en socia
listische politiek in Nederland, Kritie
se Bibliotheek Van Gennep, Am
sterdam, 1980,316 blz., f 34,50. 

De tragiek van hen die zich in Neder
land links opstellen van de sociaal-de
mocratie is wellicht de frustratie over de 
volslagen afwezigheid van intellectueel 
leiderschap. Vooraanstaande theoretici 
vindt men niet in hun kringen. Niet zo
dra staat er iemand op of hij blijkt 
slechts uit te munten in groter belezen
heid van buitenlandse auteurs. Eigen 
denkkracht is er niet. De oerhollandse 
traditie zijn voordeel te doen met han
del drijven in produkten van vreemde 
herkomst, heerst ook hier. Voor zover 
voortbrengselen van vaderlandse bo
dem voorwerp van studie zijn, dan niet 
zonder een onverholen uiting van gêne. 
De toon is belerend en door overmaat 
aan onbegrip schiet hun weergave vaak 
jammerlijk tekort. Men kon er schouder
ophalend aan voorbij gaan. 
Nu de verzorgingsstaat als gevolg van 
de economische crisis onder spervuur 
ligt van neo-conservatieven, krijgt ook 
de (permanente) kritiek op de sociaal
democratie belangstelling. Haar compro
mis met het kapitalisme is onhoudbaar 
geworden. De macht van de sociaal-de
mocratie taant omdat de macht van 
haar ideeën aan invloed inboet. Omge
keerd lijkt dit de invloed van haar kritici 
te vergroten. Kritiek op de sociaal-de
mocratie is in de mode. 
Deze kritici hebben het nièt voorzien op 
de politieke macht der sociaal-democra
tie, die achten zij veeleer heel nuttig 
voor de effectuering van hun opvattin
gen, maar, en dat al heel lang, op haar 
ideeën. Die immers verraden het socia
listische ideaal. Slechts als de sociaal
democratie zich hun opvattingen eigen 

maakt is er perspectief voor een 'werke
lijk socialistische politiek' . De economi
sche crisis is het bewijs dat de inzichten 
der sociaal-democratie niet deugen. Er 
is dus alles aan gelegen daarvoor ande
re inzichten in de plaats te zetten. 
In dit boek staan de eigendomsverhou
dingen centraal. De verandering daar
van is door sociaal-democraten schan
delijk veronachtzaamd, hetgeen de eco
nomische crisis en bijgevolg het faillis
sement van de sociaal-democratische 
politiek bewijzen. 
Eigendomsverhoudingen, bezitsverhou
dingen of machtsverhoudingen, in zijn 
historische analyse van de sociaal-de
mocratie kiest Luuk Wijmans, een van 
de negen auteurs van deze bundel op
stellen, die als uitgangspunt. 
Dit uitgangspunt gaat terug tot Marx, 
die, zoals men weet, de eigendomsver
houdingen de juridische uitdrukking 
noemt van de produktieverhoudingen. 
Daarmee houdt dan wel alle overeen
stemming op tussen Wijmans c.s. en 
Marx. 
In Marx' visie ontstaan crises door con
flicten tussen produktiekrachten en pro
duktieverhoudingen. Produktieverhou
dingen en bijgevolg eigendomsverhou
dingen worden dan, zoals hij beeldend 
zegt, 'uit de boeien geslagen'. Marx ver
klaart de ontwikkeling van de produktie
krachten uit de technische ontwikkeling 
en de uitbuitingsgraad. De laatste 
neemt toe, bijgevolg divergeren aanbod 
en vraag, en daalt de winstvoet. Later 
zet Keynes hier de autonome vraag te
genover: door de overheid een voor
schot te laten nemen op toekomstige 
besparingen kan de vraag weer expan
deren, stijgt de winstvoet, en verdient 
men de besparingen vanzelf weer terug. 
De enig logische conclusie die men 
trekken kan uit Marx' analyse is dat 
door beheersing van de ontwikkeling 
van de produktiekrachten het conflict 
met de produktieverhoudingen beheers
baar wordt. Keynes' verdienste is dat hij 
met zijn autonome vraag één aspect 
van die ontwikkeling onder controle pro
beerde te krijgen, nl. de uitbuitings
graad. Keynes redeneerde vanuit de 
korte termijn: hij verwaarloosde de tech
nische ontwikkeling. Mede daardoor ver
onachtzaamde hij de zelfstandige in
vloed die de vraag uitoefent op het aan
bod, waardoor geheel los van de ont
wikkeling van de uitbuItingsgraad de 
winstvoet daalt door overmatige uitbrei
ding van de produktiecapaciteit. Trou-
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wens ook Marx voorzag dit probleem 
niet. In zijn tijd zou het aan de orde stel
len van verzadigingsverschijnselen na
tuurlijk ook een daad van cynisme zijn. 
De enig onlogische conclusie die men 
uit Marx' analyse trekken kan is dat 
door beheersing van de produktiever
houdingen de produktiekrachten be
heersbaar worden, dat men door middel 
van socialisatie van de produktiemidde
len het kapitaal onder controle krijgt, en 
zodoende crises bezweert en het kapi
talisme overwint. Deze conclusie impli
ceert dat het eigenlijke probleem de 
eigendoms- of machtsverhoudingen is, 
dat men door macht van arbeid over ka
pitaalook de macht over de problemen 
bezit, d.w.z. de macht over de ontwikke
ling van de produktiekrachten en bijge
volg de macht over het conflict met de 
produktieverhoudingen, Le. de crises. 
Door aldus te redeneren zet men de 
enig juiste conclusie uit Marx' analyse 
op haar kop. 
Dit nu doen Wij mans c.s. 
Wijmans' keuze voor de eigendomsver
houdingen leidt ertoe dat wie niet ook 
deze keuze maakt door hem bestraffend 
toegesproken wordt. En aangezien het 
de bedoeling van Wijmans c.s. was om 
de sociaal-democratie te bestuderen, 
lag het voor de hand om de gedachten 
die daarin ontwikkeld zijn, te leggen 
langs zijn socialisatielineaal. Schiet de 
sociaal-democratie tekort dan tikt Wij
mans haar op de vingers. 
Door hun preoccupatie met de eigen
domsverhoudingen (d.w.z. de klassieke 
machtsverhouding tussen kapitaal en 
arbeid), misten de auteurs een interes
sante ontwikkeling in het economische 
debat in de sociaal-democratie. Met het 
verschijnen van Het plan van de arbeid 
(1935) werd namelijk totaal gebroken 
met de conclusie dat hèt probleem dat 
der eigendomsverhoudingen zou zijn. 
Niet de produktieverhoudingen, maar de 
produktiekrachten werden, weer geheel 
in het voetspoor van Marx' economische 
analyse, voorop gesteld. Wijmans signa
leert uiteraard slechts dat de sociaal-de
mocratie daarmee afweek van de rechte 
weg. In feite voltrok zich een revolutie in 
het denken binnen de sociaal-democra
tie. Men was terug bij Marx, bij zijn ont
wikkeling van de produktiekrachten, en 
men trok o.m. de conclusie dat beheer
sing van de technische ontwikkeling, of 
liever: van de expansie, geen klassiek 
eigendoms- of machtsvraagstuk was, 
maar een instrumenteel vraagstuk, en 

waarvoor de politieke democratie onont
beerlijk was. Niet minder belangrijk was 
de conclusie dat de door Marx voorspel
de daling van de winstvoet slechts door 
vraagexpansie van overheidszijde gepa
reerd kon worden. Hiermee werd de ba
sis gelegd voor het streven naar be
heersing van de conjunctuur, van zowel 
aanbod- als vraagzijde. Tezelfdertijd en 
na de oorlog heel in het bijzonder met 
het verschijnen van De weg naar Vrij
heid vroeg men aandacht voor het cen
tralisatieprobleem. Beheersing van de 
conjunctuur door slechts de centrale 
overheid zou geheel nieuwe beheer
singsproblemen teweeg brengen. Beide 
rapporten bevatten daarom krachtige 
pleidooien voor decentralisatie, zodoen
de meende men die nieuwe problemen 
het hoofd te kunnen bieden. 
Eén centrale gedachte echter overleef
de de breuk van 1935 en hield hardnek
kig stand. Men bleef er binnen de so
ciaal-democratie vanuit gaan dat door 
ordening van de produktiecapaciteit (of 
dat nu socialisatie, bedrijfstaksgewijze 
organen, beheersing van de expansie, 
of het naoorlogse 'demandmanagement' 
betrof) de produktiecapaciteit ook van
zelf meer afgestemd kon worden op de 
maatschappelijke behoeften. Anders ge
zegd : ordening van de produktiecapaci
teit zou ook planning van de vraag, zo
wel naar omvang als naar aard, implice
ren. Dit verklaart waarom de aandacht 
voor de machtsverhoudingen telkens te
rugkeert. Hoewel anders dan Wij mans, 
die alle heil van socialisatie verwacht, 
gelooft men toch ook binnen de sociaal
democratie dat verandering van de 
machtsverhoudingen of herschikking 
(verovering) van macht, centraal of de
centraal, leidt tot macht over de proble
men die gepaard gaan met de maat
schappelijke behoeftevoorziening. 
Deze sociaal-democratische preoccupa
tie met (een variant op de klassieke) 
machtsverhoudingen heeft geleid tot 
schromelijke verwaarlozing van de ana
lyse van de feitelijke machtsverhoudin
gen en bijgevolg tot onderschatting van 
de feitelijke machtspotentie. Door de po
tentieel aanwendbare macht te veron
achtzamen is ook de instrumentalisering 
van de behoeftevoorziening geen punt 
van agenda. Eerst de macht over het 
kapitaal , en dan zien we wel verder, zo 
lijkt het veelal. En Siep Stuurman voegt 
daaraan toe dat de sociale bewegingen 
dan de sociaaldemocratie wel ideeën 
aan de hand zullen doen om 'het socia-
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lisme in te vullen'. Daarbij predikt hij on
voorwaardelijke steun van de sociaal
democratie voor zijn sociale bewegin
gen, want 'buitenparlementaire bewegin
gen (zijn) de enige maatschappelijke 
macht waarop een socialistische politiek 
überhaupt kan bouwen'. 
Stuurman vindt strategie belangrijker 
dan doeleinden, niet omdat strategie de 
doeleinden al vooronderstelt, wel omdat 
slechts strategie zicht geeft op 'een 
kwalitatief betere maatschappelijke or
de'. Essentie van zijn strategie voor de 
sociaal-democratie is het onvoorwaarde
lijk steunen op sociale bewegingen, 
want die hebben het patent op de 'invul
ling van het socialisme', zij geven zicht 
op de 'kwalitatief betere maatschappelij
ke orde', zonder hen geen succesvol 
benutten van de strategische middelen, 
t.w. economische planning en politieke 
democratie. 
Deze opvatting is wezensvreemd aan 
de sociaal-democratie, kan ook niet een 
aanbeveling voor haar strategie zijn . 
De zaak is deze. Slechts doeleinden ge
ven zicht op een kwalitatief betere 
maatschappelijke orde. Slechts het na
streven van deze doeleinden, de strate
gie, maakt die orde zichtbaar. Het na
streven zelf, en dit is het wezensken
merk van de sociaal-democratie, dient 
door politieke democratie inhoud en 
vorm te krijgen. Planning (t.b.v. de in
houd) en ordening (t.b.v. de vorm) zijn 
daarvoor noodzakelijk en daaraan on
dergeschikt. 
In de sociaal-democratische visie op de 
politieke democratie is de verhouding 
tussen sociaal-democratie en sociale 
bewegingen dan ook heel anders. So
ciaal-democratische doeleinden reiken 
zoal niet verder, ze omvatten dan toch 
meer dan die van sociale bewegingen. 
Zij weegt de na te streven doeleinden af 
op grond van beginselen en de uitkomst 
van deze afweging is van grote invloed 
op haar strategie. Dit betekent dat nooit 
uitgesloten is dat wat sociale bewegin
gen willen niet strookt met wat de so
ciaal-democratie nastreeft. 
Echter essentieel voor beide is het niet 
voor elkaar uit de weg gaan. Sluit de 
een zich van de ander af, en daarvan 
zijn vele trieste voorbeelden te geven uit 
verleden en heden, dan treedt jammer
lijke vertraging op in de socialistische 
strategie. Het spanningsveld tussen bei
de is van vitaal belang voor de politieke 
democratie, mits beide elkaars eigen en 
onderlinge positie erkennen. Ook dan 

kan het er nog zeer heftig toegaan, al 
was het maar omdat sociale bewegin
gen zowel voorop als achterop kunnen 
liggen t.o.v. de sociaal-democratie. 
Hoewel ik Stuurmans opvatting over de 
verhouding tussen sociale bewegingen 
en sociaal-democratie volstrekt verwerp, 
want wezensvreemd vind aan de so
ciaal-democratie, bestrijd ik even zeer 
de opvatting dat het streven van de een 
als het ware verweven moet zijn met 
dat van de ander. 
Deze opvatting wordt weer in een ander 
opstel van het boek verkondigd, waar 
Vreeman en de zijnen de verhouding 
tussen vakbeweging en sociaal-demo
cratie analyseren. Pikant genoeg laten 
Vreeman c.s. hier het aloude adagium 
uit de economische wetenschap als zou 
loonmatiging leiden tot winstvergroting 
en bijgevolg tot investeringen en bijge
volg tot werkgelegenheid geheel in takt. 
Zij voegen hieraan slechts de voorwaar
de toe dat de vakbeweging invloed en 
controle krijgt op de winstbestemming. 
Ook zij hanteren als uitgangspunt de 
klassieke machtsverhoudingen. Ook zij 
vinden dat de verandering hiervan ten 
gunste van de factor arbeid voorwaarde 
is voor 'een sociale produktie voor 
maatschappelijke doeleinden'. Ik heb al 
uiteengezet dat dit in strijd is met de 
enig juiste conclusie die men uit Marx' 
economische analyse trekken kan en 
dat de sociaal-democratie in 1935 hier 
definitief mee brak. Ik heb ook uiteenge
zet dat desondanks de machtsverhou
dingen een rol bleven spelen in het eco
nomische debat in de sociaal-democra
tie. Pas in 1975, met het verschijnen 
van het WBS-rapport Op weg naar ar
beiderszelfbestuur, werd een serieuze 
poging gedaan om de babylonische 
spraakverwarring over de rol van de 
machtsverhoudingen te ontwarren. Men 
onderscheidde nl. toen bedrijfsdemocra
tie van politieke democratie als het ging 
om de zeggenschap van alle bedrijfsge
noten. Men bracht daarin beide vormen 
van democratie met elkaar in verband 
als het ging om de begrenzing van het 
autonoom bepalen en verwezenlijken 
van bedrijfsdoeleinden.' 
De verwarring bleef vooralsnog bestaan. 
Nog altijd vigeert in sommige kringen 
der sociaal-democratie de opvatting dat 
verandering van de klassieke machts
verhoudingen of van een variant daarop 
de sleutel vormt voor socialistische pro
duktie. Nog steeds worden in die krin
gen de produktieverhoudingen voorop-
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gesteld, in plaats van de ontwikkeling 
van de produktiekrachten. Dientengevol
ge, en dat geldt beslist voor de auteurs 
van deze bundel, verwaarloost men de 
feitelijke ontwikkeling van de machtsver
houdingen zoals die zich met name na 
de oorlog voltrok. 
Laat ik dit adstrueren met het voorbeeld 
van de bouwproduktie. Die vormt al
lengs bijna de helft van alle investerin
gen in vaste activa. De overheid, van 
rijk tot gemeente, heeft daarover al erg 
veel zeggenschap door haar rol als op
drachtgever. Dat zij die rol tot nu toe 
nauwelijks politiek heeft geëffectueerd 
en aangewend, heeft niets met eigen
doms- of machtsverhoudingen in de 
klassieke zin te maken, wel met gebrek 
aan inzicht in de ontwikkeling van de 
hier vigerende produktiekrachten, waar
van zij zelf deel uitmaakt." 
Verandering van machtsverhoudingen 
hier ten gunste van bouwvakarbeiders is 
uiteraard geen voorwaarde, laat staan 
dè voorwaarde, voor socialistische 
bouwproduktie. Hiermee houd ik geen 
pleidooi tegen bedrijfsdemocratie, inte
gendeel, wel vind ik dat die, als het gaat 
om het autonoom bepalen en verwezen
lijken van bedrijfsdoeleinden, begrensd 
moet worden door de politieke democra
tie. 

Dezelfde begrenzing geldt ook voor het 
autonoom bepalen en verwezenlijken 
van de doeleinden van sociale bewegin
gen. Hiermee houd ik evenmin een plei
dooi tegen hen, integendeel, want het is 
de verdienste van sommige sociale be
wegingen dat zij aandacht vragen voor 
kwesties, die sinds het wetenschappelijk 
socialisme veronachtzaamd zijn. AI op 
de eerste bladzijde van Marx' Kapitaal 
staat te lezen dat de aard van de men
selijke behoefte niet ter zake doet, dat 
het evenmin zou gaan om de vraag op 
welke wijze de menselijke behoeften be
vredigd worden. Sociale bewegingen 
benadrukken terecht dat dit wel terdege 
van enorme betekenis is. In dit opzicht 
valt de sociaal-democratie veel te ver
wijten. Of zij koos voor technocratische 
visies of zij stoethaspelt in het cultuur
debat. 
Deze kritiek op de sociaal-democratie 
levert echter geenszins het imperatieve 
argument voor gemeenschappelijk op
treden met sociale bewegingen. 
Het is natuurlijk prachtig als de vrou
wenstrijd voor recht op betaald werk 

spoort met de vakbondsstrijd voor ar
beidstijdverkorting, maar evenmin als 
welke sociale bewegingen dan ook mag 
een van beide een doorslaggevende 
stem hebben bij de beslissing over on
geacht welke materiele of immateriële 
behoeftebevrediging. Gemeenschappe
lijk optreden ligt allicht voor de hand als 
wat sociaal-democratie en sociale be
wegingen nastreven onderling spoort. 
Maar dat is niet de kwestie. Niet het ge
meenschappelijk optreden, maar het on
derlinge contact, met erkenning van el
kaars eigen en onderlinge positie dient 
voorop te staan. Als dat tot gemeen
schappelijk handelen leidt: prima. Ech
ter, en daar gaat het om, daarmee zijn 
de voorwaarden voor de benutting van 
de strategische middelen die de sociaal
democratie ten dienste staan (bij voor
beeld ordening en planning) in het ge
heel niet vervuld. Voorwaarde één daar
voor is het verkrijgen van de politieke 
macht en voorwaarde twee daarvoor is 
het inzicht in hoe je bij voorbeeld orde
nen en plannen moet. Beide voorwaar
den dienen tegelijkertijd vervuld te wor
den. Daarbij is het essentieel dat je 
zichtbaar weet te maken wat je zegt na 
te streven en dat je er rekening mee 
houdt dat sommige sociale bewegingen 
zich tegen je zullen verzetten . Dat risico 
loop je in de politieke democratie per 
definitie. Wat dan ten slotte vereist is, is 
beleid, letterlijk. 

Paul Friese. 

Noten 
1. 'Als we de autonomie van de bedrij
ven toch nog centraal blijven stellen be
tekent de toenemende gemeenschaps
invloed dat de industriële ontwikkeling 
ingepast moet worden in een globale, 
maar bindende beleidsvisie van de 
overheid met betrekking tot de economi
sche ontwikkeling van het land als ge
heel' (t.a.p. p. 75). 
2. Overigens, nu de vraag naar bouw
produkten zich hoe langer hoe meer 
concentreert op de voorraad bouwwer
ken, spelen de eigendomsverhoudingen 
uiteraard wel een belangrijke rol. Maar 
dan nog gaat het trouwens om geheel 
andersoortige verhoudingen die boven
dien in de totale voorraad slechts een 
relatief geringe plaats innemen. Eige
naar-bewoners en sociale beheerders, 
zoals woningbouwverenigingen, vallen 
hier buiten . 
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Het verval van een politieke partij 
'Het verval van een politieke partij', zo 
luidt de titel van het artikel van Godfried 
van Benthem van den Bergh in S en 0, 
1981, nr. 2. 
Op deze karakteristiek kom ik aan het 
eind van dit betoog nog terug. Maar 
voorop wil ik stellen dat ik enkele van 
de door Van Benthem van den Bergh 
aangeduide gevolgen van 'het soort de
mocratisering dat na Nieuw Links in de 
partij is ingevoerd' in grote lijnen onder
schrijf. Dat geldt met name voor de ver
minderde rol van de 'deskundigheid' in 
de besluitvorming. AI blijft het oppassen 
geblazen, want dit is al gauw het argu
ment van iemand die in die besluitvor
ming zijn zin niet heeft gekregen of aan 
wie de resultaten ervan niet welgevallig 
zijn. Het geldt eveneens voor de (te) 
voorname positie die sommige interne 
en externe (pressie-)groepen bij tijd en 
wijle in het besluitvormingsproces inne
men. Het zou me overigens niet moeilijk 
vallen nog een aantal gevolgen van de 
interne partijdemocratisering van de 
laatste 10 à 15 jaar op te sommen, zo
wel positieve als negatieve. In het rap
port van de commissie interne partijde
mocratie - ook wel genoemd de com
missie- Van Thijn - dat begin vorig jaar 
werd gepubliceerd, is in dit opzicht een 
scala van verworvenheden en (nieuwe) 
problemen opgesomd. Problemen die, 
met de erbij passende oplossingen, de 
komende maanden zowel in het partij
bestuur als in de afdelingen besproken 
zullen worden ter voorbereiding van het 
tweejaarlijks congres dat in oktober '81 
zal plaatsvinden. 
Uit deze mededeling moge overigens 
blijken - en dat brengt mij op de be
zwaren die ik tegen Van Benthem van 
den Berghs betoog wens aan te voeren 
- dat de bewering dat het denken en 
spreken over de functies en het functio
neren van een politieke partij 'in de hui
dige PvdA ... in een kwade reuk' zou 
staan, niet op enige aanwijsbare kennis 
berust. Het is de eerste, maar helaas 

niet de enige ongefundeerde opmerking 
die het verdient te worden tegengespro
ken. 

Een andere bewering die enkele malen 
in het artikel van Van Benthem van den 
Bergh opduikt, is dat de PvdA niet zou 
beschikken over, of gewerkt zou hebben 
aan, een conceptie c.q. beleidsvisie 
voor een wat langere termijn, zodat zij 
ook niet in staat zou zijn tot een even
wichtige afweging van verschillende be
langen. Zonder nu te willen poneren dat 
dit laatste (die afweging dus) altijd tot in 
de perfectie geschiedt, wil ik er toch op 
wijzen dat de PvdA van 1973 tot 1977 
heeft gewerkt aan de totstandkoming 
van een nieuw beginselprogram. Dit 
program heeft in de ogen van vriend en 
vijand de toets der kritiek redelijk tot 
goed doorstaan. Sterker nog, het is de 
voornaamste leidraad en maatstaf ge
weest bij het opstellen van het verkie
zingsprogramma, waarmee de PvdA de 
problemen van de komende jaren tege
moet wil treden. Uiteraard sluit dat kri
tiek op de inhoud van Weerwerk niet uit, 
maar de niet eens zo impliciete aantij
ging dat de PvdA in casu maar wat aan 
rotzooit en louter oog heeft voor korte 
termijn politiek, is onjuist en (dus) on
verdiend. 
Een kanttekening wil ik ook maken bij 
de door Van Benthem van den Bergh 
gesignaleerde 'steeds duidelijker botsing 
tussen een naar zoveel mogelijk ratio
naliteit (of redelijkheid) strevende vleu
gel ..... en een alliantie van nieuwe ro
mantici en partijbonzen in spé'. Wij heb
ben hier - zoveel is uit het gehanteerde 
taalgebruik wel duidelijk - te maken 
met een aanvaring tussen de 'good 
guys' en de 'bad guys'. Maar nog afge
zien van dit de discussie vertroebelende 
jargon, meen ik dat Van Benthem van 
den Bergh ook in dit opzicht de werke
lijkheid misvormt of in elk geval miskent. 
Emotie en voluntarisme hebben binnen 
de sociaal-democratie altijd een belang
rijke rol gespeeld en doen dat nog. De 
uitkomst van vrijwel elk besluitvormings
proces in een partij als de PvdA zal dan 
ook gekenmerkt worden door een men
geling van zowel rationaliteit als van 
beide andere genoemde elementen. 
Daarbij komt nog dat terzake van ver
schillende beleidsterreinen niet alleen 
de 'mix' verschillend kan uitvallen, maar 
ook dat voor- en tegenstanders van be
paalde beslissingen zich zelden langs 
precies dezelfde lijnen laten indelen. 
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Met andere woorden : in stede van ver
helderend te werken, verduistert de 
schematisering van Van Benthem van 
den Bergh de ook in dit opzicht plurifor
me realiteit binnen de PvdA. 

De laatste - en niet de geringste -
steen des aanstoots in het artikel van 
Van Benthem van den Bergh is de op
merking dat 'de wijze waarop de partij 
nu is georganiseerd, maakt dat van in
terne politieke democratie geen sprake 
meer is '. Is dat dezelfde persoon, vraag 
ik mij af, die twaalf jaar geleden een fel
le aanval deed op de elite die het in de 
toenmalige PvdA z.i. voor het zeggen 
had (Socialisme en Democratie, nov.! 
dec. 1968). 
Het is verre van mij om de huidige si
tuatie met betrekking tot het democra
tisch gehalte van de besluitvorming in 
de PvdA te idealiseren. Ook ik maak mij 
zorgen over een aantal verschijnselen 
dat in dit opzicht te constateren is en 
die ik nu maar kortheidshalve aanduid 
als behorende tot de 'partijcultuur' . Maar 
men kan toch in gemoede niet ontken
nen dat, bijv. terzake van de problema
tiek van vrede en veiligheid, in vele hon
derden afdelingen een buitengewoon in
tensieve discussie is gevoerd en dat 
daarbij een afweging van velerlei facto
ren heeft plaatsgevonden. Het gaat mij 
daarbij niet om de uitkomst van deze -
en andere - discussies. Maar wel om 
de vaststelling dat de mogelijkheid om 
in de PvdA voor zijn mening uit te ko
men niet alleen volop aanwezig is, maar 
ook danig benut wordt. Over een bijzon
der soort moed behoeft men daarvoor 
echt niet te beschikken. 
Tenslotte dit: wat mij in het artikel van 
Van Benthem van den Bergh vooral te
genstaat is het pejoratieve taalgebruik, 
tot uiting komend in termen en zinsne
den als: het verval van de PvdA; nieuwe 
romantici en partijbonzen in spé; een 
strijd van ieder tegen ieder; kliekjes en 
groepjes; de PvdA als 'wanprodukt' , 
enz. Ik vind dat voor een klaarblijkelijke 
aanhanger van de 'redelijke vleugel ' 
('bestaande uit mensen die waarde 
hechten aan argumentenJ geen aanbe
veling. Aangezien ik mij overigens met 
enige gretigheid tot aanhanger van die
zelfde vleugel beken, zou het best eens 
kunnen zijn dat een nadere gedachten
wisseling tussen ons beiden tot meer 
overeenstemming zou kunnen leiden 
dan op het eerste gezicht waarschijnlijk 
lijkt. Dat het beter kan met de PvdA, ik 

zal het niet bestrijden. Maar waar ik te
gen op kom is het beeld van Van Ben
them van den Bergh in zijn artikel op
roept. Een beeld dat in elk geval op en
kele hierboven aangegeven punten op 
gespannen voet staat met de werkelijk
heid en dat de noodzakelijke discussie 
bovendien onnodig vertroebelt. Jammer. 

Gerard Heyne den Bak. 

Het verval van een discussie 
Toen ik achttien jaar was geworden en 
mijn vader mij verheugd vertelde dat ik 
nu lid van de partij kon worden, heb ik 
gezegd dat ik daar feestelijk voor be
dankte. Ik wilde geen lid zijn van een 
democratisch-socialistische partij die 
medeplichtig was aan een koloniale oor
log en die vooral daardoor niet geken
merkt kon worden door ' .. . de traditie van 
beleidsbepaling na een redelijk open 
discussie op grondslag van goed door
dachte analyse'. 
Naar alle waarschijnlijkheid heb ik het 
toen anders gezegd en zeker zal dat 
zijn gebeurd op een manier die niet de 
normen van redelijkheid kon doorstaan 
zoals die door G. van Benthem van den 
Bergh in S&D van februari 1981 worden 
uiteengezet. Van hem is ook die mooie 
volzin die ik hierboven aanhaalde en die 
ik jammer genoeg indertijd niet tot mijn 
beschikking had. Tenslotte ben ik wel lid 
geworden, maar ik kan beslist niet zeg
gen dat ik in al die jaren zo'n traditie 
heb kunnen vaststellen als Van Bent
hem van den Bergh schetst. 
Wanneer deze auteur kennis had geno
men van de geschiedenis van de so
ciaal-democratie uit de tijd dat hij er nog 
niet bij was betrokken, dan had hij kun
nen weten dat het democratisch-socia
lisme zelden een beleidsbepaling heeft 
gehad 'na een redelijk open discussie 
op grondslag van goed doordachte ana
lyse '. Op de WBS-conferentie over de 
geschiedenis van de sociaal-democratie 
konden tal van verhalen gehoord wor
den over dat zogenaamd brave verle
den. De demagogie, het vals bespelen 
van emoties, het oproepen tot irrationele 
trouw aan de leider, de vlaggenparades, 
het laten opdraven van het partij-esta
blishment op het spreekgestoelte van 
congressen, het had allemaal niets te 
maken met 'een redelijk open discussie' 
of met 'goed doordrachte analyses'. Het 
was niet voor niets dat van een toenma
lige partijvoorzitter werd gezegd dat hij 
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een 'lek in zijn strot' had. 
De geschiedenis van de sociaal-demo
cratie laat zien dat er in die beweging 
altijd een spanningsveld is geweest tus
sen het geloof in een betere wereld en 
de maakbaarheid daarvan. Dat geloof 
heeft duizenden zo geïnspireerd dat zij 
ook in die maakbaarheid gingen gelo
ven en zich er voor inzetten. Het wordt 
door Van Benthem van den Berg min of 
meer afgedaan als romantisch. Er kan 
dan ook gezegd worden dat de harte
kreet van Van Benthem van den Bergh 
kan gelden voor elk moment in de ge
schiedenis van het democratisch-socia
lisme. Er duiken in die geschiedenis ook 
steeds weer scribenten als Van Bent
hem van den Bergh op die komen be
weren dat de redelijkheid weer eens 
zoek is. Dat hij met zijn eigen verleden 
van eind jaren zestig wil afrekenen en 
dan nog op deze manier, is echter ge
nant. Maar hij heeft dat met meer schrij
vers uit die tijd gemeen die toen luid
keels hartekreten slaakten dat de ver
beelding aan de macht moest komen en 
bij wie nu langzamerhand kan worden 
vastgesteld dat ze in de macht van de 
verbeelding terecht zijn gekomen. 
Het artikel 'Het verval van een politieke 
partij' bevat in feite drie elementen. Er 
wordt stevig gescholden op al diegenen 
waarmee de schrijver het niet eens is. 
Verder zitten er stukjes autobiografie in. 
Daarnaast zijn er opmerkingen die 
voortkomen uit wat de schrijver gelezen 
of geleerd heeft. Het fragmentarische 
van die opmerkingen en de manier 
waarop ze gelardeerd zijn in de harte
kreet, maken het vrijwel onmogelijk ze 
aan een 'goed doordachte analyse' te 
onderwerpen. Er is immers wel meer te 
zeggen van de geschiedenis van de 
stad en van de verstedelijking. Dat geldt 
evenzo voor wat schrijver zegt over 
'verwereldlijkte christendom' en over die 
twee bronnen waaruit de huidige 'ideo
logische categoriën' zouden voortko
men. Maar het is maar het beste die 
verhalen met de mantel der solidariteit 
te bedekken. Dat partijgenoot val} Ben
them van den Bergh zijn hart wil luchten 
over wat hem persoonlijk in de huidige 
situatie dwars zit, zij hem vergund. Er is 
ook heel wat om kwaad over te zijn. 
Maar hem kan wel kwalijk worden geno
men dat hij zijn hartekreet (waarom zou 
zoiets door de redactie van S&D een 
analyse worden genoemd?) een v66rpu
blikatie in een landelijk dagblad heeft 
gegeven. Het lijkt op de manier die 

sommige partijbestuurders er op na 
houden wanneer ze de Volkskrant als 
brievenbus voor de ingekomen stukken 
van de PB-vergaderingen gebruiken of 
via redevoeringen op gewestelijke ver
gaderingen met hun collega's in het PB 
discussiëren. 
Hem kan ook kwalijk worden genomen 
dat hij zijn opvattingen van rationaliteit 
tot een soort religie verheft en daarmee 
op dezelfde manier tot ketterjagerij komt 
als vaak bij andere religies het geval is. 
Er zijn geen waardevrije tradities, rede
lijkheid is ook niet absoluut en waarde
vrij en dit geldt ook voor begrippen als 
analyse en doordenken. Rationaliseren 
heeft niet voor niets de betekenis van 
'verredelijken' en door redenering aan
nemelijk maken wat aanvankelijk als ge
voelsmatig wordt ervaren. 
Dit soort artikelen veroorzaakt een ver
val van een broodnodige discussie over 
de gang van zaken in de partij. Ze moe
ten maar zo snel mogelijk worden ver
geten, tenzij ze de inleiding markeren 
tot een ontwikkeling naar een nieuw 
soort D8'70 en dan kan zo'n artikel een 
historisch interessant stuk zijn. 

Joh. S. Wijne. 

Naschrift 
Tot nog toe gaan de reacties op mijn 
kritiek op de ontwikkeling van de PvdA 
aan de kern van mijn betoog voorbij . 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tegenwer
ping van Heyne de Bak, dat er in de 
PvdA wel degelijk over 'de functies en 
het functioneren van de partij' zou wor
den gesproken en gedacht en dat dit 
ook geenszins in een kwade reuk zou 
staan. Maar daar had ik het niet over. Ik 
schreef: 'In de huidige PvdA staat het 
denken over dit soort problemen - over 
de algemene functies van een politieke 
partij bijvoorbeeld - in een kwade reuk.' 
Mijn uitspraak sloeg terug op het voor
gaande, waar ik probeerde te beargu
menteren, dat de noodzaak van 'schip
peren' erkend dient te worden, hetgeen 
'democratie' als richtinggevend beginsel 
veel belangrijker maakt dan 'socialisme'. 
Het ging mij niet om organisatorische, 
maar om ideologische vragen. 
Een overeenkomstig misverstand betreft 
de 'beleidsvisie voor een wat langere 
termijn', waarbij Heyne de Bak naar het 
beginselprogramma ver:wijst. Terzijde: 
meent hij echt, dat het beginselprogram
ma 'de voornaamste leidraad en maat-
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staf ... bij het opstellen' van Weerwerk 
is geweest? Als in de PvdA over de 
'lange termijn' wordt gesproken, wordt 
dat verbonden met de wensdroom over 
een harmonieuze, egalitaire 'socialisti
sche samenleving' die in het verschiet 
zou liggen. Ik geloof daar niet in. Ik 
meen bovendien, dat het lippendienst 
blijven bewijzen aan dat geloof de PvdA 
schaadt, omdat het tot etikettenplakkerij 
en voortdurende pogingen elkaar links 
in te halen leidt. Mijn voornaamste zorg 
is dat de PvdA niet met 'een coherent 
en goed doordacht programma voor de 
jaren tachtig' naar voren komt, waarin 
evenveel aandacht aan het 'algemeen 
belang' (zoals de Nederlandse samenle
ving door produktiviteitsverhoging weer
baarder maken in de internationale con
currentiestrijd) als aan verdelingsvragen 
wordt geschonken. Weerwerk is een op
telsom, geen programma. 
Rationaliteit is inderdaad een problema
tisch begrip. Ik schreef het daarom tus
sen aanhalingstekens, die Heyne de 
Bak weglaat. Ik keerde mij helemaal 
niet tegen emoties, maar tegen bepaal
de ideëen, waarvan ik vind dat de in
vloed in de PvdA te groot is geworden. 
Dan de zware steen des aanstoots -
de interne politieke democratie. Ook 
hier een misverstand. Ik ontken niet dat 
iedereen in de PvdA de mogelijkheid 
heeft om voor zijn mening uit te komen. 

Ik doelde op de wijze van besluitvor
ming en de daaraan verbonden vorming 
van 'ideés reçues' in de Partij , die tot 
gevolg heeft dat Kamerleden en partij
functionarissen er veel vaker dan vroe
ger het zwijgen toe doen en zich alleen 
binnenskamers durven te uiten. Dit 
deed zich in het verleden veel minder 
voor - en dat bedoel ik met de traditie, 
waarvan Wijne het bestaan ontkent. Hij 
heeft natuurlijk gelijk, dat het verleden 
niet geïdealiseerd moet worden. Toch 
stond in sociaal-democratische partijen 
argumenteren en analyse (of deskun
digheid) vergelijkenderwijs in hoog aan
zien - meer dan nu. Wijne's reactie is 
zozeer op de man in plaats van op de 
bal gericht, dat je bijna zou gaan den
ken dat het hem er om te doen was 
mijn gelijk te bewijzen. Ik ga er daarom 
maar niet op in, te meer omdat er een 
merkwaardige discrepantie bestaat tus
sen wat Wijne mij in een persoonlijke 
brief schreef en deze voor publieke 
consumptie bestemde reactie . Alleen 
nog dit: ik heb mijn stuk ter voorpubli
katie aan NRG-Handelsblad afgestaan 
op voorwaarde, dat de redactie van 
SenD daar toestemming voor zou ge
ven. Die toestemming is verleend. En 
bovendien: ik ben geen lid van het par
tijbestuur. 

G. van Benthem van den Bergh. 
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Foto van de maand 
Dolf Toussaint 

Sociaal-economische vraagstukken 
C. de Galan 
Een programma voor de werkgelegenheid 
Het perspectief voor de werkgelegenheid is ongunstig; de sociale 
voorzieningen staan op de tocht. De Galan pleit voor een beleid 
waarbij het bevorderen van de werkgelegenheid de eerste priori
teit heeft. Een pleidooi voor het wedden op meer dan één paard. 

Essay 
229 B. W. Schaper 

Terugblik op de eerste mei 
De eerste mei wordt sinds een aantal jaren weer gevierd. Hoe is 
die dag ontstaan? Wanneer, en welke ontwikkelingen hebben zich 
in de loop der jaren met betrekking tot de eerste mei voorgedaan. 
Schaper heeft een en ander nagetrokken en licht zijn bevindingen 
toe. 

Buitenland 
232 Jan Marinus Wiersma 

De dreigende modernisering van chemische wapens 
Er wordt heel wat afgediscussieerd over de modernisering van de 
kernwapens. De neutronenbom leidde tot acties met een breed 
maatschappelijk draagvlak. Over de chemische wapens hoorde je 
tot nu toe weinig. Toch dreigen er ook in die hoek ongewenste 
ontwikkelingen. Wiersma licht deze toe. 

Mens en omgeving 
239 H. Priemus 

Balans van het beleid van Beelaerts en Brokx 
Beelaerts en Brokx, belast met volkshuisvesting en ruimtelijke or
dening in het kabinet- Van Agt. Priemus onderzoekt wat onder hen 
tot stand is gekomen en wat is fout gegaan. De balans van zijn 
bevindingen slaat niet naar de positieve kant uit. 

Staat en burger 
245 Jan ter Laak 

Kerk, ethiek en politiek 
Sinds een jaar of tien bemoeien kerkelijke organisaties, zoals Pax 
Christi , Nederlands Hervormde Synode, IKV, zich met de politiek. 
Aanvankelijk werd die bemoeienis door de PvdA op lovende woor
den onthaald. Sinds enige jaren ligt dat echter wat moeilijker. Ter 
Laak, zelf zowel betrokken bij het IKV als bij de PvdA, licht deze 
houding toe. 

Signalementen 
2520GB 
254 Socialistische vorming 

Boeken 
257 Ton de Zwaan over De Staat van Geweld 
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Pen op papier 
264 De PvdA tussen solidariteit en détente 

Er had toch wel iets kunnen 
lukken in Maastricht (Dolf 
Toussaint). 
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C. de Galan 

Een programma voor de 
werkgelegenheid 

Het sociaal-economisch beleid kent diverse doelstellingen. De prioriteiten
keuze daartussen berust op subjectieve en politieke afwegingen. De eerste 
prioriteit van de Partij van de Arbeid en van mijzelf is voor de komende ja
ren de bevordering van werkgelegenheid en de bestrijding van werkloos
heid. Deze keuze voor wat kortweg de arbeidsdoelstelling kan worden ge
noemd vloeit voort uit verschillende overwegingen. Werkloosheid is voor de 
betrokkenen een diep ingrijpende misstand. Werk is een belangrijke wel
vaartsbron. Werkloosheid brengt ongelijkheid met zich mee, in die zin dat 
sommige groepen (zoals jongeren, vrouwen en ongeschoolden) en sommi
ge regio's er extra door worden getroffen. Toeneming van de werkgelegen
heid heeft daarentegen gunstige indirecte effecten, zoals beperking van het 
aantal uitkeringstrekkers; werkgelegenheidsbeleid is het best denkbare vo
lumebeleid om de groei van de kosten van de sociale zekerheid te mati
gen. Dat het toekomstperspectief zeer ongunstig is, is uiteraard een be
langrijke overweging bij deze prioriteitkeuze. Dat de arbeidsdoelstelling de 
eerste prioriteit heeft, heeft tot gevolg dat andere doelstellingen een lagere 
prioriteit krijgen. Dit betekent niet dat die andere doelen ophouden te be
staan, maar wel dat ze niet strijdig mogen zijn met en zo mogelijk ten goe
de moe!en komen aan de arbeidsdoelstelling. Voor het overige zijn ze als 
randvoorwaarden aan te merken voor het werkgelegenheidsbeleid. In con
creto lijken mij vooral de volgende punten van belang. 
• De arbeidsdoelstelling mag niet gaan ten koste van de ontwikkelingslan
den. Er zal moeten worden gezocht naar methoden om de ontwikkelings
hulp mede ten voordele te laten strekken van de werkgelegenheid in eigen 
land. 
• De arbeidsdoelstelling mag evenmin leiden tot aantasting van het milieu 
en uitputting van grondstoffenreserves. Er dienen programma's te worden 
opgezet die zijn gericht op milieubehoud en energiebesparing en die de 
werkgelegenheid vergroten. 
• Beperking van het financieringstekort van de overheid verdient geen 
hoogste prioriteit en mag niet worden bereikt ten koste van de werkgele
genheid. Wel kan als randvoorwaarde worden aanvaard dat dit tekort niet 
verder moet toenemen vanwege de gevolgen die dat heeft voor inflatie en 
betalingsbalanstekort. 
• Hetzelfde geldt voor het tekort op de lopende rekening van de betalings
balans. Het streven moet er op zijn gericht dit tekort niet te laten toenemen, 
met het oog op de toekomst en de aantasting van deviezenreserves, maar 
bestrijding van het tekort mag de werkgelegenheid niet aantasten. 
• Inkomensvorming en -verdeling zijn minder belangrijk dan de arbeids
doeistelling. Handhaving van koopkracht is zeker nastrevenswaard, maar 
mag de bestrijding van werkloosheid niet in de weg staan. Groei van de 
werkgelegenheid is trouwens over het algemeen gunstig voor de inkomens
vorming en voor de gelijkere verdeling van inkomens uit arbeid. 

Steeds weer komt het er op neer dat het nastreven van andere doeleinden 

eco 
vral 

sc 



sociaal
economische 
vraagstukken 

socialisme en 
democratie, 
nummer 5, 

mei 1981 

217 

de werkgelegenheid niet mag aantasten en het zo mogelijk aan de arbeids
doelstelling ten goede moet komen. De overige beleidsdoelen stellen hoog
stens grenzen aan de werkgelegenheidspolitiek, omdat ze daarvoor belang
rijk genoeg zijn. In de rest van dit artikel komen de overige doelstellingen 
van economische politiek slechts afgeleid ter sprake, in het bijzonder als 
randvoorwaarde. Ik concentreer mij op werkgelegenheid en werkloosheid. 
De maatregelen hiervoor moeten echter wel worden ingebed in een veel 
omvattender sociaal-economische politiek. 

Perspectief 
Uitbreiding van de werkgelegenheid en vooral vermindering van de werk
loosheid vormen een immense opgave. Oorzaak hiervoor zijn de huidige 
ongunstige situatie en een aantal negatieve ontwikkelingen in de wereld
economie. De werkloosheid is zeer omvangrijk en dat geldt evenzeer voor 
andere vormen van inactiviteit, waarvan de groei ten dele aan de arbeids
marktsituatie is toe te schrijven (WAO). Het is waarschijnlijk dat binnen de 
bedrijven ook nog enige arbeidsreserve ('excess labour') aanwezig is, die 
als eerste zal worden benut indien de bedrijvigheid aantrekt en die als een 
dreiging boven de arbeidsmarkt hangt. Daartegenover is het aantal geregis
treerde vacatures zeer gering; dit aantal ligt thans met nog geen 30000 
zelfs beneden het gebruikelijke frictieniveau. Het arbeidsaanbod zal in de 
komende jaren sterk toenemen; de jongeren en gehuwde vrouwen die op 
de arbeidsmarkt verschijnen zullen naar verwachting de uittreders met ze
ker 45 000 per jaar overtreffen, al kan dit onder invloed van de arbeids
marktsituatie wellicht iets minder worden (ontmoedigingseffect). De vraag 
naar arbeid vermindert echter. Deze daling wordt vooral door de volgende 
factoren veroorzaakt. 
Internationaal is de economische groei mede door de olieprijsstijgingen ge
ring, en de concurrentie hevig. Vele landen voeren een politiek van beper
kingen, primair gericht op vermindering van het overheidstekort ·en op infla
tiebestrijding. Doordat druk gebruik wordt gemaakt van het monetaire in
strumentarium is de rente hoog. Nederland met zijn open economie onder
vindt de weerslag van de internationale slapte. Ook binnenslands neemt de 
afzet weinig meer toe. De consumptie, die tot voor kort nog duidelijk groei
de, stagneert ten gevolge van de matiging van inkomensstijging. De groei 
van de collectieve uitgaven wordt overwegend veroorzaakt door de ontwik
keling van de overdrachten. De reële overheidsbestedingen nemen nauwe
lijks toe en de investeringen van de overheid zijn in de jaren zeventig reëel 
gezien zelfs gedaald. De particuliere investeringen groeien niet door gebrek 
aan afzetperspectief en financieringsmiddelen, mede ten gevolge van de 
hoge rente. Door de winstontwikkeling in het verleden is de weerstand in 
vele bedrijven vrijwel verdwenen, waardoor kleine tegenslagen niet meer 
kunnen worden opgevangen. Tegenover de nagenoeg stagnerende afzet 
neemt de arbeidsproduktiviteit nog wel toe, vooral in landbouw en industrie, 
zij het minder dan voorheen. De technologische ontwikkeling gaat immers, 
zij het vertraagd, door en daarmee tevens het proces van vervanging van 
arbeid door kapitaal. Er is dan ook al geruime tijd een structurele ontwikke
ling gaande van uitstoot van arbeid door de agrarische en nijverheidssecto
ren. De compenserende werkgelegenheidsgroei in de tertiaire en vooral de 
quartaire sector loopt thans terug, mede onder invloed van het beleid. AI 
met al zijn de vooruitzichten dus zeer somber. In de verkenning van het 
Centraal Planbureau De Nederlandse economie in 1985 wordt geschat dat 
enerzijds de werkgelegenheid in de marktsector met rond 25 000 mensja
ren per jaar zal dalen (waartegenover slechts een geringe groei staat in de 
quartaire sector) en dat anderzijds het arbeidsaanbod met een nog groter 
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aantal zal toenemen. De werkloosheid zal dan ook sterk toenemen. Welis
waar gaat het hier om een onzekere prognose ('Het is vanzelfsprekend niet 
meer dan een conceptie, want even vanzelfsprekend weet niemand hoe 
het werkelijk zal gaan', blz. 3), gebaseerd op het niet onomstreden VINTAF 
!I-model, maar de richting waarin een en ander zich zal ontwikkelen, lijkt 
duidelijk. Wellicht is het Planbureau op het vlak van belasting- en sociale 
premiedruk en exportverwachting zelfs nog te optimistisch. 
De arbeidsdoelstelling stelt ons dus voor een enorme opgave. Zelfs een ta
melijk bescheiden taakstelling als het niet verder laten toenemen van de 
werkloosheid leidt al tot de noodzaak enkele tienduizenden arbeidsplaatsen 
per jaar te scheppen. Een aspect van grote betekenis is dat door voorna
melijk demografische factoren het aantal inkomenstrekkers in Nederland 
met één à anderhalf procent per jaar zal stijgen. Hoe meer van deze inko
mensontvangers hun inkomen uit arbeid zullen ontvangen, des te geringer 
behoeft de aanslag op de sociale zekerheid te zijn en des te groter zullen 
de mogelijkheden zijn om de beschikbare koopkracht per werkende te be
houden. 

Alle wegen bewandelen 
De enorme opgave waarvoor de arbeidsdoelstelling ons plaatst, maakt het 
onmogelijk eenzijdig te zijn in de gehanteerde methoden om haar te berei
ken, dus te vertrouwen op één scenario. Alle drie beleidsrichtingen dienen 
te worden ingeslagen: stimulering van de marktsector, uitbreiding van de 
werkgelegenheid in en via de publieke sector en arbeidstijdverkorting. Het 
is daarbij nuttig op te merken dat een strikte scheiding tussen collectieve 
en marktsector niet mogelijk is, noch gewenst. Overheid en bedrijfsleven 
beïnvloeden elkaar over en weer, door middel van opdrachten, heffingen en 
subsidies, uitstralingseffecten, enzovoort. Het onderscheid tussen de beide 
sectoren wordt hier niettemin gehandhaafd, zowel terwille van de duidelijk
heid, als om aan te geven waar de eerste impuls ligt. Nader omschreven 
en voorzien van een globale taakstelling zijn de volgende drie beleidsrich
tingen in het geding. 
Wat de marktsector betreft, het particuliere bedrijfsleven dus, dient het be
leid te mikken op het behoud van de bestaande werkgelegenheid. Het is 
dunkt mij een illusie te menen dat de huidige daling van de werkgelegen
heid in haar tegendeel kan worden omgezet. Het zou al een fraai resultaat 
zijn als stabilisatie kan worden bereikt, hetgeen immers betekent dat de 
voorziene afneming van de werkgelegenheid met jaarlijks 25 000 mensja
ren wordt voorkomen. Daarbij moet tevens in aanmerking worden genomen 
dat binnen de bedrijven enige arbeidsreserve aanwezig is die eveneens 
emplooi moet vinden. 
De groei van de werkgelegenheid dient, uitgaande van het vorige punt, te 
worden gezocht in de publieke en semi-publieke sector. De ambitieuze 
taakstelling zou kunnen luiden dat langs deze weg de gehele toeneming 
van het arbeidsaanbod van rond 40 000 mensjaren per jaar moet worden 
opgevangen. Dit houdt natuurlijk niet in dat uitsluitend de nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt geplaatst moeten worden; er treden allerlei verschuivingen 
op. Het geeft wel de orde van grootte van de taakstelling aan. 
De vermindering van de bestaande arbeidsreserve moet worden bereikt 
met behulp van arbeidsherverdeling of verkorting van de arbeidstijd . De 
taakstelling is in dit opzicht dus gelimiteerd, hetgeen gunstig lijkt om niet in 
het perspectief van een vooralsnog voortdurende arbeidstijdverkorting te 
hoeven vervallen, met alle gevolgen van dien; maar zij is nog omvangrijk 
genoeg. 
Voordat dit driepuntsprogramma nader wordt uitgewerkt, kan nog de vraag 
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worden gesteld of een 'puur' keynesiaans budgettair beleid niet voldoende 
soelaas kan bieden. Is het niet mogelijk volledige werkgelegenheid te berei
ken door middel van een algemene vergroting van de overheidsuitgaven 
en/of vermindering van de belastingen alleen? Het antwoord op deze vraag 
moet om verschillende redenen ontkennend luiden. De uitgangssituatie 
voor een dergelijk beleid is ongunstig. Er is reeds een omvangrijk financie
ringstekort van de overheid van rond zeven procent van het nationale inko
men; als randvoorwaarde dient, zoals gezegd, te worden aanvaard dat dit 
tekort niet verder mag toenemen. Het is thans ook niet zo dat langs keyne
siaanse weg een binnenlands spaaroverschot kan worden geactiveerd. Er 
is in tegendeel sprake van een spaartekort, hetgeen betekent dat de netto 
investeringen de besparingen te boven gaan. De particuliere sector van be
drijven en gezinnen vertoont nauwelijks een overschot en de overheid in
vesteert meer dan ze spaart. Het totale spaartekort mondt uit in een tekort 
op de lopende rekening van de betalingsbalans en daarmee wordt gestoten 
op een volgende belangrijke belemmering voor een keynesiaanse politiek. 
Algemene bestedingsimpulsen vloeien voor een groot deel via verhoogde 
importen weg naar het buitenland, waardoor hun binnenlandse effect be
perkt is en ze in botsing komen met de randvoorwaarde van het niet ver
groten van het betalingsbalanstekort. In een open economie vormt het ver
keer met het buitenland een rem op de mogelijkheid een keynesiaans be
leid te voeren, zeker als in het buitenland geen expansieve politiek bedre
ven wordt. Bovendien moet worden gevreesd dat een spaarlek naast het 
lek van de vergrote invoer, de effectiviteit van bestedings- en/of belasting
impulsen nog verder zal beperken, gezien de combinatie van het al ruime 
gebruik van geleend vermogen in bedrijven, de hoge rentevoet en de gerin
ge winstgevendheid. Bij dit alles komt nog dat bij het bedrijfsleven waar
schijnlijk geen verspreide omvangrijke overcapaciteit aanwezig is die op 
eenvoudige wijze d.m.v. collectieve uitgavenstijging of belastingdaling kan 
worden benut. Er is in de afgelopen jaren veel capaciteit verloren gegaan 
en de nog bestaande is vermoedelijk sterk geconcentreerd in enkele moei
lijk te activeren industriële bedrijfstakken met omvangrijke internationale af
zet en concurrentie, zoals de chemische industrie en de metaalnijverheid. 
Het zal ter bevordering van de werkgelegenheid en de bestrijding van de 
werkloosheid, in het licht van de hier genoemde omstandigheden, noch vol
doende zijn om alleen (consumptieve) bestedingsimpulsen te geven, noch 
om alleen arbeidsplaatsen te scheppen. Er moet tegelijk voor afzet en ar
beidsplaatsen worden gezorgd, op vrij gerichte wijze. Dit betekent dat een 
zorgvuldig beleid nodig is met inachtneming van de randvoorwaarden en 
het bevestigt de stelling dat de arbeidsdoelstelling langs verschillende we
gen moet worden nagestreefd. In zekere zin is in de afgelopen jaren onge
wild een keynesiaanse politiek gevoerd met een oplopend begrotingstekort, 
zonder dat dit voldoende soelaas heeft geboden. Dit alles neemt intussen 
niet weg dat de keynesiaanse economische analyse zijn logische waarde 
behoudt en dat in elk geval moet worden voorkomen dat een negatieve spi
raal in werking treedt of blijft. Matiging van zowel de lonen en uitkeringen 
als de overheidsuitgaven in onderlinge wisselwerking en het nastreven van 
een snelle vermindering van het financieringstekort van de overheid in een 
periode van geringe groei der belastingmiddelen is verkeerde depressiepo
litiek van vóór Keynes en het Plan van de Arbeid. De nu volgende uitwer
king van het driezijdige werkgelegenheidsbeleid heeft mede tot doel om de 
fatalistische neerwaartse spiraal te doorbreken. 

Publieke sector 
In en via de publieke sector dient de groei van de werkgelegenheid te wor-
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den gerealiseerd. Hiervoor zijn twee voorwaarden essentieel: er dient ten 
eerste een reële behoefte te bestaan aan de te scheppen voorzieningen en 
ten tweede dient de financiering op gezonde wijze te kunnen worden verze
kerd. 
Wat de behoeften betreft, kan hier geen volledige opsomming worden gege
ven. Een systematische speurtocht naar wezenlijke knelpunten en uitbrei
dingen, waartoe hier en daar al aanzetten zijn gegeven, dient daarover uit
sluitsel te geven. Zo'n speurtocht is even belangrijk als die naar bezuini
gingsmogelijkheden, waar niets op tegen is als er maar geen zinvolle werk
gelegenheid door wordt afgebroken. Bedacht moet wel worden dat het ze
ker niet alleen gaat om werk bij de overheid en ook niet alleen om de quar
taire sector. Ook financiering van delen van de marktsector terwille van be
houd of uitbreiding van werkgelegenheid annex voorzieningen daar vormt 
onderdeel van dit beleid. Aan de volgende soorten voorzieningen met de 
daarbij behorende werkgelegenheid kan daarbij worden gedacht. 
• Een programma van milieubehoud, bij verbruikers en bedrijven zowel als 
collectief, met de bijbehorende innovatie en investeringen. Dit kan wel 
werkgelegenheid scheppen, maar brengt geen materiële welvaartsgroei 
met zich mee.' 
• Een intensief programma voor energiebesparing, waarvoor al vele sug
gesties zijn gedaan, onder meer door de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. 
Een dergelijk program is ook gunstig voor de betalingsbalans. Innovatie-ac
tiviteiten op het gebied van alternatieve energiebronnen behoren hierbij. 
• De bouwnijverheid, die een grote overcapaciteit paart aan duidelijk aan
toonbare behoeften, kan aanzienlijke impulsen krijgen. Dit geldt voor wo
ningbouw, stadssanering, monumentenzorg, utiliteitsbouw en wellicht ook 
voor enkele grote waterstaatkundige en andere projecten. 
• In de beleids- en quartaire dienstensfeer lijken nog duidelijke behoeften 
te bestaan, zoals op het terrein van verpleging en verzorging, her-, om- en 
bijscholing, politie, recreatie en natuurbescherming, en openbaar vervoer. 
• De overheid kan op ruimere schaal tijdelijke steun verlenen aan gedrij
ven en sectoren, gekoppeld aan zeggenschap, zeker indien vervangende 
werkgelegenheid ontbreekt. 

Door dit soort maatregelen kan de bestaande neiging om de reële over
heidsinvesteringen te verminderen en de groei van de werkgelegenheid in 
en via de publieke sector te beperken, worden omgebogen. 

De tweede voorwaarde waaraan in de publieke sector moet worden vol
daan betreft de financiering. Daaromtrent is al opgemerkt dat vermindering 
van het financieringstekort niet tot de hoogste prioriteit mag behoren in de 
komende jaren, maar dat dit tekort zeker niet verder mag stijgen. Uitgaven
verhoging mag daarom niet monetair, dus door geldschepping, worden ge
financierd. 
Evenmin lijkt het mij gewenst de belastingen te verhogen, tenzij dit dienst
baar is aan de nog te bespreken loonmatiging. Een belastingverhoging 
heeft ongewenste effecten, zoals ontwijking en ontduiking, prijs- en kosten
verhogingen, en leidt daardoor tot aantasting van de werkgelegenheid in de 
private sector. Het niet verhogen van de belastingvoet houdt in dat de be
lastingmiddelen niet sterker toenemen dan het nationale inkomen, afgezien 
van (geringe) progressie-effecten, het dichten van belasting lekken en scher
pere controle. Wel zal er vergeleken met de huidige prognoses extra ruimte 
ontstaan voor zover het hier ontvouwde programma de materiële welvaarts
groei verhoogt. Terwille van de eenvoud zal ik aannemen dat alle 'normale' 
belasting middelen nodig zijn om de overheidshuishouding als 'going con-
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cern' te financieren. Niet vergeten moet worden dat er, los van extra voor
zieningen als hierboven genoemd, toch al uitgavenvergrotingen zullen zijn. 
Zo legt, volgens de voorspellingen van het Centraal Planbureau, over vijf 
jaar de stijgende rentelast alleen al een extra beslag op één procent van 
het nationale inkomen. 
Onder de genoemde voorwaarden en veronderstellingen moeten er extra fi
nancieringsmiddelen worden gevonden voor de nagestreefde uitbreiding 
van de werkgelegenheid. De omvang van de benodigde middelen is afhan
kelijk van de sector waar de werkgelegenheid wordt geschapen, maar zal 
in totaal ca. één procent van het nationale inkomen per jaar bedragen. De 
volgende financieringswijzen komen in aanmerking: 
a. Er zijn 'inverdieneffecten'. Deze treden met name op voor zover be
staande langdurige inactieven, zoals werklozen, aan werk worden gehol
pen. In dat geval kan met 'schaduwlonen' worden gewerkt; de werkelijke 
arbeidskosten zijn gelijk aan het verschil tussen loon en uitkering. Het zou 
onjuist zijn te menen dat ook op toekomstige uitkeringen kan worden inver
diend. Deze leveren geen voordeel op, want ze bestaan nog niet. 
b. Behalve belastingen kent de overheid ook niet-belastingmiddelen, zoals 
heffingen, renten en winsten. Een belangrijk deel van deze middelen, die 
thans rond elf procent van het nationale inkomen uitmaken, is afkomstig uit 
het aardgas. Deze niet-belastingmiddelen kunnen wat meer toenemen, bo
venop de al voorspelde stijging van 1,3 procent van het nationale inkomen 
in vijf jaar, onder voorwaarde dat de verhoging niet wordt afgewenteld door 
de betalers. 
c. Aansluitend kan een pleidooi worden gevoerd voor het profijtbeginsel, 
het meer direct laten betalen van voorzieningen door de gebruikers. 
Slechts een klein deel van de overheidsvoorzieningen leent zich voor recht
streekse betaling. Hierbij moeten wel de inkomensverdelingsaspecten in 
het oog worden gehouden, maar in principe is er weinig op tegen, als het 
zonder grote winningskosten kan. Dit geldt ook voor de woonkosten; in 
principe moeten wonenden reële huren betalen, behoudens subsidies van
wege de draagkracht van alle bewoners te zamen. 
d. Tegenover de voorgestelde uitgavenstijgingen ten behoeve van de werk
gelegenheid kunnen dalingen elders staan. Afgezien van de reeds genoem
de beperking van overdrachtsuitgaven dient te worden uitgezien naar wei
nig werk opleverende bestedingen, zoals voor aankopen in het buitenland, 
onder andere van wapens. 
e. De belangrijkste financieringsbron zal moeten worden gevonden in loon
matiging. Het scheppen van arbeidsplaatsen in en via de publieke sector, 
gefinancierd door middel van loonmatiging, werkt zeer gunstig voor de 
werkgelegenheid. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau.2 

Een loonmatiging van 0,6 procent ter financiering van 10 000 arbeidsplaat
sen leidt tot een werkgelegenheidsgroei van 20 000 personen. 
f. De laatste financieringsbron kan worden gevonden in een extra loonmati
ging van ambtenaren en trendvolgers. Deze dubbele matiging is redelijk 
vanwege gunstige arbeidsomstandigheden en secundaire arbeidsvoorwaar
den, en op grond van het arbeidsmarktmotief: er is grote animo om bij de 
overheid te werken. Men zou één procent extra matiging per jaar als ge
middelde kunnen aanhouden, progressief te verdelen. 
Bij de punten e en f valt nog aan te tekenen dat loonmatiging zo'n aantrek
kelijke financieringsbron is, omdat de publieke sector naar verhouding zeer 
loongevoelig is. Niet alleen salarissen vormen een grote post, maar ook 
worden de overdrachtsuitgaven door vermindering van de loonstijging in 
hun groei beperkt, omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan de loonindex. 
Dit laatste effect is mede afhankelijk van de verdeling der loonmatiging. 
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Wel staat hier tegenover dat de netto-opbrengst voor de publieke sector 
veel geringer is dan de bruto-loonmatiging, omdat een aanzienlijke derving 
van belastingen en van sociale verzekeringspremies optreedt. 
Alle bronnen te zamen genomen lijkt de financiering van de werkgelegen
heidsuitbreiding in en via de publieke sector, zij het met moeite, wel rond te 
krijgen. 

Marktsector 
De taakstelling voor de marktsector is boven omschreven als stabilisatie 
van de werkgelegenheid, en dat dan bovenop hetgeen via de publieke sec
tor wordt bereikt. Deze taakstelling houdt een ombuiging in van de be
staande en verwachte trend van afnemende werkgelegenheid, die de resul
tante is van een stijging van de arbeidsproduktiviteit en van een geringere 
toeneming van de afzet, en dus van de produktie. Zoals gezegd dient het 
waarschijnlijk bestaande overschot aan arbeid in bedrijven daarbij mede in 
aanmerking te worden genomen. De bevordering van werkgelegenheid in 
de marktsector veronderstelt enerzijds reële behoeften (afzetperspectieven) 
en anderzijds financieringsmogelijkheden. Uiteraard hangen deze elemen
ten op verschillende manieren met elkaar samen, maar het is toch nuttig ze 
te onderscheiden. Het is niet mogelijk hier een volledig werkgelegenheids
programma voor de marktsector te schetsen. Daarvoor is deze materie te 
veelzijdig en complex, te meer omdat het overheidsbeleid wel kaderstellend 
en stimulerend kan zijn, maar de feitelijke maatregelen door het bedrijfsle
ven zelf moeten worden genomen. Ik volsta daarom met de volgende vrij 
globale opmerkingen. 
Wat de afzet betreft, is van de binnenlandse bestedingscategorieën slechts 
een bescheiden toename te verwachten. De overheidsuitgaven zullen stij
gen, indien de eerder gegeven aanbevelingen voor de publieke sector wor
den gevolgd. Dit heeft niet alleen de al besproken directe effecten voor de 
werkgelegenheid, maar ook indirecte effecten voor toeleveranciers. De con
sumptieve uitgaven zullen enerzijds stijgen onder invloed van de groei van 
het aantal inkomenstrekkers, maar zij staan anderzijds onder druk van de 
loonmatiging. Deze matiging mag dan ook uit hoofde van afzetontwikkeling 
niet te sterk zijn. De investeringen zijn ook een bestedingscategorie, die 
echter in haar groei afhankelijk is van afzet en financieringsmiddelen. AI 
met al is, zeker indien een expansief overheidsbeleid wordt gevoerd, wel 
enige toename van de binnenlandse bestedingen te verwachten, maar de
ze zal waarschijnlijk niet toereikend zijn om de produktiviteitsgroei te absor
beren. Dit betekent dat de afzetgroei die voor stabilisatie van werkgelegen
heid moet zorgen vooral dient te worden gevonden in exporttoename en 
importvervanging. 
Dit vereist een grote inspanning in een ongunstig internationaal econo
misch klimaat. Deze inspanning kan van tweeërlei aard zijn.3 Enerzijds kan 
getracht worden te produceren tegen lagere kosten en prijzen dan het bui
tenland. Dit instrument heeft echter een begrensd effect door wisselkoers
ontwikkelingen. Een devaluatie is in het kader van het Europese Monetaire 
Stelsel moeilijk door te voeren; zij roept in het buitenland tegenmaatregelen 
op en haar effect ebt snel weg omdat zij tot prijs- en kostenverhogingen 
leidt (de importgoederen worden duurder en dit voert via prijscompensatie 
tot hogere lonen). Een binnenlandse (Ioon)kostenmatiging kan eveneens 
tegenreacties in het buitenland oproepen, en wordt door opwaardering van 
de gulden grotendeels weer ongedaan gemaakt; daardoor is het 'waar
schijnlijk dat de effectiviteit van het looninstrument in dit opziC/Jt aanmerke
lijk geringer lijkt te zijn dan tot dusverre we'rd aangenomen'.4 Anderzijds kan 
met meer specifiek beleid worden gewerkt: afzetstimulering, kredietfacilitei-
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ten, garanties, steun, sectorstructuurpolitiek, enzovoort. Dit zal noodzakelijk 
zijn en positieve resultaten kunnen hebben, maar opnieuw moet worden 
verwacht dat het buitenland een soortgelijke politiek zal voeren. Om de ex
port en importvervanging te laten toenemen is in elk geval produktieruimte 
nodig, capaciteit dus. Om deze te realiseren dienen investeringen plaats te 
vinden of moet de binnenlandse afzet (consumptie) worden beperkt. Uit 
werkgelegenheidsoogpunt is de eerste vorm de beste. 
AI met al zal het grote inspanning kosten voldoende afzetontwikkeling te 
creëren voor de werkgelegenheidsstabilisatie. Daartoe lijken innovatie-, 
sector- en management-beleid nodig om nieuwe kennis en kansen te 
scheppen en het ondernemen kwalitatief te verbeteren. Zoiets is, blijkens 
de vele rapporten en beschouwingen over deze materie, makkelijker op te 
schrijven dan uit te voeren. Er kan in dit opzicht aansluiting worden gezocht 
bij enkele eerder genoemde onderdelen van het programma voor de pu
blieke sector, zoals op het terrein van milieuverbetering en energie. 
Er zou ter wille van de werkgelegenheid bij een matige afzetontwikkeling 
ook kunnen worden gedacht aan een beperking van de stijging van de ar
beidsproduktiviteit, dus aan een remmend beleid ten aanzien van de tech
nologische ontwikkeling. Dit lijkt mij echter slechts incidenteel, bijvoor
beeld in het kader van milieu- en energiebesparingsbeleid, mogelijk. Ne
derland importeert als klein land de bestaande technologische kennis gro
tendeels, en wat de toepassing daarvan betreft kunnen wij ons niet ver
oorloven duidelijk achter te blijven bij het buitenland. Bovendien moet 
worden bedacht dat het instrumentarium om de technologie te sturen gro
tendeels ontbreekt, en dat beperking van de groei van de arbeidsprodukti
viteit negatieve gevolgen heeft voor de loonontwikkeling. Wel is het moge
lijk en gewenst dat vernieuwingen en verbeteringen op technologisch ge
bied worden gestimuleerd, waarbij aan het werkgelegenheidsaspect apar
te aandacht kan worden geschonken. 

Naast afzet is financiering nodig om arbeidsplaatsen te behouden en te 
scheppen. In principe zijn er vier bronnen voor de financieringsmiddelen, 
die alle kunnen worden benut. Ten eerste kan en moet de winst stijgen, in 
het bijzonder in de industrie. Winst heeft een aantal functies, waaronder 
die van (risicodragende) financieringsbron, schepper van weerstandsver
mogen en stimulans voor investeringen. Winstgroei kan worden bereikt 
door afzetstimulering enerzijds en loonkostenmatiging anderzijds; loonkos
tenmatiging kan ook worden gerealiseerd door overname door de over
heid van door de werkgevers betaalde sociale verzekeringspremies, doch 
hiervoor zullen de mogelijkheden gering zijn gezien wat eerder over de 
collectieve sector is opgemerkt. Winsttoeneming geeft geen garantie voor 
binnenlandse investeringen, omdat zij ook voor andere doeleinden kan 
worden gebruikt, zoals aflossing van leningen en investeringen in het bui
tenland. Evenmin behoeven investeringen altijd te leiden tot werkgelegen
heid, zeker niet indien de kapitaalgoederen uit het buitenland komen. 
Toch is winst (of althans voorkoming van verlies) een noodzakelijke voor
waarde voor behoud van werkgelegenheid . 
Ten tweede kan de overheid een deel van de financiering op zich nemen 
via (WIR-)premies, kredietgaranties, leningen en deelnemingen. Dit soort 
beleid moet worden voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd. Ten der
de kan het geleende vermogen toenemen. Dit vereist 6f toeneming van 
de besparingen, hetgeen in een periode waarin de welvaartsgroei beperkt 
of nihil is onwaarschijnlijk is, 6f meer beleggen van besparingen in bin
nenlandse ondernemingen. Voor dit laatste worden thans verruimende 
maatregelen genomen en dat kan worden voortgezet. De Postbank kan 
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hierbij een stimulerende rol vervullen. Wel moet worden bedacht dat de 
mogelijkheden beperkt zijn, omdat ook overheid en woningbouw veel ka
pitaal vragen. Ten vierde kunnen vormen van investeringsloon worden be
proefd. Het (risicodragend) beleggen van een geblokkeerd loondeel werkt 
gunstig, mits dit investeringsloon niet bovenop de loonstijging komt, doch 
deel vormt van de normale loonontwikkeling. Zo worden de besparingen 
verhoogd, zij het ten koste van de consumptieve bestedingen. 
Wat de financieringsmiddelen voor investeringen aangaat, moet opnieuw 
de conclusie luiden dat onze doelstelling niet eenvoudig te verwezenlijken 
is. Ook stabilisatie van de werkgelegenheid vergt kapitaal om arbeids
plaatsen te behouden en te scheppen. De beste mogelijkheden biedt, af
gezien van investeringsloon, toeneming van winst (en à fortiori voorko
ming van verlies). Ook voor het aantrekken van leenkapitaal en voor het 
perspectiefrijke beleggen van een geblokkeerd loondeel is winstgevend
heid nuttig, zo niet noodzakelijk. Als voorwaarde voor winstgroei via loon
matiging moet wel worden gesteld dat de zeggenschap van werknemers
vertegenwoordigers over de winstbestemming moet toenemen. 

Arbeidstijdverkorting 
Het is opnieuw onmogelijk alle aspecten van arbeidstijdverkorting hier te 
behandelen.5 Met enkele globale indicaties moet worden volstaan. Ar
beidstijdverkorting (vooral in de vorm van minder uren werken per week, 
maar ook wel in de vorm van vakantieverlenging, educatief verlof en ver
vroegde uittreding) kan de werkgelegenheid, gemeten in aantallen perso
nen, doen toenemen. Daartoe moeten wel een aantal voorwaarden wor
den vervuld, waarvan de belangrijkste zijn: 
• De loonkosten per werkende moeten (behoudens inverdieneffecten) 
evenredig afnemen met de arbeidsproduktiviteit per hoofd, zodat de loon
kosten per eenheid produkt niet stijgen. 
• De arbeidsproduktiviteit per werkende mag (door mechanisatie, over
werk enzovoort) niet belangrijk stijgen. 
• De tijd waarin de bedrijven draaien (bedrijfstijd), moet constant blijven of 
zo mogelijk wat toenemen, zodat de kapitaalkosten constant blijven; de 
arbeid moet dus meer rouleren. 
• De problemen en kosten van reorganisatie moeten gering zijn. 
• De afzet moet zo veel mogelijk behouden blijven. Dit lijkt voor de uit
voer geen groot probleem, maar voor de binnenlandse afzet wel; de over
heid zal haar voorzieningenniveau zo veel mogelijk moeten handhaven, 
en de consumptieve uitgaven zullen door toeneming van de werkgelegen
heid, ondanks loonmatiging, zo weinig mogelijk mogen dalen. 

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan een flink positief werkgele
genheidseffect worden verwacht, zij het tegen het offer van een aanzien
lijke loondaling. Deze daling kan, wat de beschikbare lonen betreft, wel 
iets geringer zijn dan de arbeidstijdverkorting, omdat de beperking van de 
werkloosheid inverdieneffecten met zich mee brengt. Wat de wijze van in
voering betreft doet zich een dilemma voor. Arbeidstijdverkorting zal het 
best helpen als zij snel en fors wordt doorgevoerd, maar de organisatori
sche problemen, omstellingskosten en loondaling zijn dan eveneens 
groot. Daarom is toch een geleidelijke doorvoering te verkiezen. Het zou 
wellicht de voorkeur verdienen de arbeidstijdverkorting op vrijwillige basis 
door te voeren, zodat werknemers zelf kunnen beslissen of zij minder 
lang gaan werken tegen loondaling. Niet alleen omdat de vrij~illige deel
name te gering kan zijn om een voldoende resultaat te behalen, maar ook 
omdat organisatorische problemen zullen ontstaan (bij arbeidsroulatie, vijf-
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ploegendiensten, enzovoort) , zal algemene doorvoering echter meestal 
niet te vermijden zijn. 
Arbeidstijdverkorting kan dus helpen. Een geleidelijke doorvoering van 
tien procent in vier jaar kan, blijkens berekeningen, leiden tot een werk
loosheidsdaling van rond 200 000 mensjaren 

Loonmatiging 
In het bovenstaande is diverse malen beperking van (de stijging van) 
loonkosten naar voren gekomen als een noodzakelijke voorwaarde om de 
arbeidsdoelstelling te bereiken. Zowel voor de financiering van de publie
ke uitgaven en van de particuliere investeringen als voor arbeidstijdver
korting en in verband met de toeneming van het aantal uitkeringentrek
kers is loonmatiging onvermijdelijk. Het lijkt me nuttig op dit punt een glo
bale kwantitatieve balans op te maken. 
Voor de werkgelegenheidsbevorderende uitgaven in en via de publieke 
sector kan de loonbeperking, met inbegrip van de groei van de niet-belas
tingmiddelen en de toepassing van het profijtbeginsel, op één procent per 
jaar worden becijferd. Voor de financiering van particuliere investeringen, 
en mede om ruimte te scheppen voor exporttoename zal een matiging in 
dezelfde orde van grootte nodig zijn. Ondanks de aldus bereikte groei van 
de werkgelegenheid zal toch nog het aantal uitkeringentrekkers met zo'n 
40 000 per jaar stijgen, hetgeen opnieuw ongeveer een half procent loon
groei vergt (zonder toeneming van de w~rkgelegenheid zou dit aantal, en 
dus ook het noodzakelijke loonoffer hiervoor, twee maal zo hoog zijn) . Te 
zamen bedragen deze loonmatigingen dus circa 2,5 procent, waaraan 
nog moet worden toegevoegd 1,5 à twee procent voor arbeidstijdverkor
ting (na verrekening van inverdieneffecten) en eventueel één procent voor 
investeringsloon. In totaal moet dus op de beschikbare looninkomens on
geveer vijf procent per jaar worden gematigd. Voor ambtenaren en ande
re trendvolgers is dit nog één procent meer. 
Deze matiging moet worden gerelateerd aan de te verwachten algemene 
inkomensgroei. De toename van de nationale produktie kan op basis van 
de prognoses van het Centraal Planbureau (1 ,5 procent per jaar), met in
begrip van het effect van het hier ontvouwde programma, op 2,5 procent 
per jaar worden gesteld. Dit resulteert, met inachtneming van enig ruil
voetverlies, in een stijging van het reële nationale inkomen van circa twee 
procent per jaar. De noodzakelijke loonontwikkeling komt dan neer op een 
koopkrachtdaling van rond drie procent per jaar (voor trendvolgers vier 
procent per jaar) . 
Om deze daling in het juiste perspectief te plaatsen, moet het volgende 
worden bedacht. Ten eerste is ook zonder het hier ontvouwde programma 
een daling van het reële loon niet te vermijden. In dat geval neemt im
mers de produktie minder toe en groeit het aantal uitkeringstrekkers veel 
sterker, terwijl het aantal werklozen niet daalt. Enige winststijging is bo
vendien toch nodig. AI met al is dus het extra offer terwille van de werk
gelegenheid gering. Ten tweede staat tegenover dit offer voor de betrok
kenen , naast groei van de werkgelegenheid en van de gemeenschaps
voorzieningen, een geblokkeerd investeringsaandeel en een werktijdver
korting . Omdat deze laatste de bedoeling heeft de bestaande werkloos
heid te verminderen , kan zij tot enkele jaren beperkt blijven, en daarmee 
ook de ervoor benodigde looninlevering. Na ongeveer vier jaar komt het 
reëel beschikbare loon dus bijna op de nullijn terecht. Ten derde is de reë
le loondaling berekend met inbegrip van de zogenaamde incidentele loon
component, waarvan niet door iedereen wordt geprofiteerd; sommigen, 
die bijvoorbeeld een beter betaalde baan krijgen of een periodiek ontvan-
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gen, zullen hun koopkracht kunnen handhaven, anderen gaan er extra op 
achteruit. 
Dit brengt ons op de verdeling van de loonmatiging. Het zal zeker moge
lijk zijn de hoger betaalden relatief meer te laten inleveren dan de lage in
komensgroepen, en dit te meer omdat de schaarsteverhoudingen op de 
arbeidsmarkt zich in overeenkomstige richting aan het wijzigen zijn. Het is 
echter uitgesloten enige inkomensgroep voor de matiging te vrijwaren. 
Ten eerste zou de opbrengst dan te klein worden of zou de daling voor 
de hogere inkomensgroepen exorbitant moeten zijn. Ten tweede zou dit 
ongunstige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid van ongeschool
den en jongeren, omdat hun loon relatief sterk zou stijgen. Ten derde 
kunnen sommige financieringsmaatregelen onvoldoende progressief wor
den uitgevoerd, zoals verhoging van de aardgasprijzen. En ten vierde pro
fiteren alle werknemers van de arbeidstijdverkorting (en uiteraard ook van 
de verbetering in de werkgelegenheidssituatie). Een spreiding van de be
rekende gemiddelde loondaling van drie procent tussen twee en vijf pro
cent lijkt mij een realistische schatting van de mogelijkheden. Niet verge
ten moet worden dat vermindering van bestaande en te verwachten werk
loosheid voor de betrokkenen een inkomensverbetering roet zich mee
brengt, die tevens de verdeling gelijker maakt. 
Uit de loonmatiging en de progressieve verdeling daarvan komen nog een 
drietal andere gevolgen voort. Ten eerste zullen door de koppelingen ook 
de sociale uitkeringen een evenredige daling ondergaan. Dit vormt een 
reden te meer om de lagere loongroepen naar verhouding minder te laten 
bijdragen, en om de arbeidstijdverkorting - annex-Iooninlevering-operatie 
- zo beperkt mogelijk te houden. Ten tweede zal de inkomensverminde
ring de besparingen en belastingopbrengsten aantasten, hetgeen de fi
nancieringsproblematiek opnieuw aan het licht brengt; winstgroei, investe
ringsloon en overheidsbesparingen zullen een tegenwicht vormen. Ten 
derde zullen de consumptieve uitgaven onder druk staan. Het zou echter 
onjuist zijn te menen dat de consumptie evenredig met de koopkracht per 
loontrekkende afneemt. Niet alleen vormt een progressieve verdeling van 
de loonmatiging een tegenwicht, ook neemt het aantal inkomenstrekkers 
met ruim één procent per jaar toe. Ook stijgt het inkomen van degenen 
die werkloos waren en weer aan het werk kunnen. AI met al zal de totale 
consumptie reëel gezien, vrijwel constant kunnen blijven. Daartegenover 
zullen de overige bestedingscategoriën (overheidsuitgaven, export en in
vesteringen) groeien en dat is precies wat er moet gebeuren. Om de ge
wenste loonmatiging te kunnen bereiken en om deze te kunnen spreiden 
za! een geleide loonpolitiek onmisbaar zijn. Van de werkgevers- en werk
nemersorganisaties kan deze operatie noch worden verwacht, noch ge
vraagd. Een aantal voorwaarden zal moeten worden vervuld om de gelei
de loonvorming aanvaardbaar te maken. Eén van de belangrijkste daar
van is de ontwikkeling van een werkgelegenheidsprogramma zoals hier is 
ontvouwd, waarbinnen de loonpolitiek een onmisbaar instrument is. Op de 
overige voorwaarden, die liggen op het terrein van inkomensbeleid, over
legvoering, medezeggenschap en dergelijke, zal ik hier niet nader in
gaan.6 Ze zijn wel van wezenlijk belang voor het welslagen van de opera
tie. 

Internationale coördinatie 
De economische moeilijkheden zijn internationaal van karakter, zij het met 
nationale bijzonderheden. Zeker ook wat betreft de werkgelegenheid zijn 
de problemen in bijna alle westerse landen van dezelfde aara (al weten 
sommige deze problemen door het terugzenden van gastarbeiders voor 
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een deel naar elders te verplaatsen). Het economisch beleid is overheer
send op matiging gericht. Om de inflatie, het financieringstekort van de 
overheid en het betalingsbalanstekort te beperken, voeren vele landen 
een contractiepolitiek. Het staat echter wel vast dat als alle landen probe
ren hun betalingsbalans te saneren bij stijgende olieprijs en daaruit voort
vloeiende overschotten in de OPEC-landen, een internationale spiraal in 
benedenwaartse richting het resultaat is. Het zal duidelijk zijn dat een zo 
open economie als de Nederlandse daaronder relatief zwaar te lijden 
heeft. Het maakt het werkgelegenheidsvraagstuk ernstiger en het voeren 
van een expansiebeleid, dat noodzakelijk met meer invoer gepaard gaat, 
moeilijker. Door de algemene hantering van het monetaire instrumenta
rium (en de overheidstekorten) is de internationale rentevoet bovendien 
zeer hoog. Deze opmerkingen vormen tevens de achtergrond voor de aan 
het begin van dit artikel naar voren gebrachte opvatting over de Neder
landse betalingsbalans. Aan vermindering van het tekort op de lopende 
rekening is niet de hoogste prioriteit toegekend, al is wel het niet verder 
laten stijgen van dit tekort als randvoorwaarde aanvaard. Nederland dient 
een bijdrage te leveren aan de expansie van de wereldhandel en aan het 
bieden van een tegenwicht tegen de reservering van 'oliedollars' elders. 
Dit wijst op de noodzaak van internationale coördinatie van het econo
misch beleid. In alle landen zou naar een vergroting van de werkgelegen
heid, het niet via importbeperking oplossen van de problemen, terugslui
zen van 'oliedollars' en renteverlaging moeten worden gestreefd. Vooral in 
EG-verband dient aan een dergelijke gecoördineerde politiek de hoogste 
prioriteit te worden gegeven. Voor Nederland vormt dit op langere termijn 
een levensvoorwaarde. Het is zeker mogelijk binnen eigen land een eco
nomisch beleid te voeren dat is gericht op verwezenlijking van de arbeids
doelstelling; maar tegen internationale matigingspolitiek is op den duur 
geen kruid gewassen. De Nederlandse betalingsbalansproblematiek is 
toch al bijzonder groot onder meer door de groeiende beroepsbevolking 
en de afnemende betekenis van de aardgasexport. 7 

Epiloog 
De werkloosheid vormt een weerbarstige materie, die velerlei verbanden 
heeft met andere grootheden. Het beleid daaromtrent vraagt zorgvuldige 
overweging, dient een veelheid van instrumenten te hanteren, en rekening 
te houden met een aantal randvoorwaarden. Ik meen dat met het hier be
pleite driesporenbeleid op langere termijn een duidelijke, en wellicht zelfs 
afdoende, verbetering op het vlak van de werkloosheid kan worden be
reikt. Dit beleid ligt in de lijn van hetgeen de PvdA voorstaat; wel heb ik 
eigen accenten, een eigen uitwerking en een duidelijk prijskaartje aange
bracht. Een dergelijk programma is naar mijn mening verre te verkiezen 
boven de politiek van het CDA-VVO-kabinet. Deze politiek is de afgelopen 
3,5 jaar, voor zover al aanwezig, te zwalkend geweest, te veel ad hoc en 
te weinig planmatig, paniekerig en onvoldoende prioriteiten kiezend. De 
maatschappelijke weerstand ertegen is, onder andere van de zijde van de 
vakbeweging, groot geweest. Het beleid inspireerde niet en leidde als ge
volg van de bezuinigingen tot een neerwaartse spiraal. Ook de Sociaal
Economische Raad constateert in zijn voorjaarsrapport inzake het middel
lange termijnbeleid van 1981 dat de Bestek '81-aanpak is mislukt. Dit was 
ten dele het gevolg van de ongunstige (internationale) economische situa
tie en van de uitgangspositie die slechter was dan werd aangenomen. 
Maar het heeft volgens de SER ook aan het beleid zelf gelegen. 
Intussen blijft de arbeidsdoelstelling een enorme opgave, die bovendien 
onderdeel vormt van een nog veelomvattender sociaal-economisch to-
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taal pakket. De uitgangspositie en de vooruitzichten zijn somber. Er wor
den grote inspanningen gevraagd, aanzienlijke offers, planmatigheid, durf 
om prioriteiten te stellen, duidelijke toekomstgerichtheid. Ik meen in alle 
oprechtheid dat de sociaal-democratie, die in deze opzichten een grote 
traditie heeft, onmisbaar is om deze doelstelling te verwerkelijken . Zij kan 
ook de noodzakelijke medewerking van belangrijke maatschappelijke 
groeperingen verkrijgen. Bescheidenheid is echter, gezien de ervaringen, 
de onzekerheden, en de internationale afhankelijkheid, op haar plaats. De 
PvdA kan niet garanderen dat zij geheel zal slagen, wel dat ze de juiste 
richting zal inslaan. 

C. de Galan is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen. 

Noten 
1. Zie hierover R. Hueting in Economisch-Statistische Berichten, 25 februari 1981 . 
2. Zie het Advies over het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen in de quartai
re sector van de Raad voor de Arbeidsmarkt, uitgave SER 1979, no. 21 . 
3. Aldus ook het Rapport van de Commissie van Economische Deskundigen 
1980. 
4. P. B. de Ridder in Maandschrift Economie, 1981 no. 1. 
5. Verwezen zij naar een tweetal SER-publikaties : Het Rapport van de Commissie 
van Economische Deskundigen, 1979; en het Advies inzake het sociaal-economi
sche beleid op middellange termijn, april 1981 . 
6. Verwezen zij naar het 'Pleidooi voor geleide loonpolitiek' van J. v.d. Doel c.s . in 
ESB van 17 maart en 1 sept. 1976, en naar C. de Galan, Economie van de ar
beid, Alphen a/d Rijn 1981, hfst. 6. 
7. Zie voor een uitwerking hiervan het Rapport van de Commissie van Economi
sche Deskundigen van de SER, 1980. 

SOC 
dl 



essay B. W. Schaper 

socialisme en 
democratie, 
nummer 5, 

mei 1981 

229 

Terugblik op de eerste mei 

Drie weken tevoren iets over de 1 mei-dag schrijven, zodat het twee we
ken na dato kan verschijnen, is een wat ingewikkelde opdracht. De enige 
uitweg leek naar het verleden uit te wijken. Op welke weg zich allerlei ver
rassingen voordeden. 
Zo bleek het initiatief tot deze, voor typisch Europees gehouden, arbei
dersfeestdag te zijn uitgegaan van de Amerikaanse vakbonden, die op 
hun congres van december 1888 in St. Louis besloten, op 1 mei van het 
daarop volgende jaar over heel de Verenigde Staten massademonstraties 
te houden voor de invoering van de achturendag. 
Dat initiatief werd in 1889 overgenomen door het oprichtingscongres van 
wat naderhand de Tweede Internationale werd genoemd, op 14 juli bijeen 
in Parijs, waar die dag het eeuwfeest werd gevierd van de bestorming 
van de Bastille in de Franse Revolutie. Op de valreep van dat congres 
werd op voorstel van een Franse ex-mijnwerker besloten, op 1 mei 1890 
in alle landen de internationale arbeiderssolidariteit te betonen door de
monstraties voor de achturendag. Zoals het hele congres, of eigenlijk de 
twee congressen, nl. van de gematigden, de possibilisten, die het talrijkst 
waren, en de marxisten/blanquisten, die de meeste internationale afge
vaardigden telden, voltrok ook dit besluit zich in enige verwarring. 
Zo was wel afgesproken dat men gelijktijdig zou optreden, maar op welke 
wijze werd aan de landelijke organisaties, partijen en vakbonden, overge
laten, afhankelijk van landaard en omstandigheden. Dit leverde nogal wat 
variaties op in de uitvoering, mei 1890. In de Latijnse landen werd op die 
eerste mei massaal gestaakt en gedemonstreerd: in Frankrijk zelfs in 138 
steden; ook in Oostenrijk-Hongarije, ondanks de mobilisatie van het leger. 
Elders hield men avondbijeenkomsten. De Duitsers en Engelsen kwamen 
op de eerste zondag, d.w.z. op 4 mei, bijeen. Vooral de meeting in Hyde 
Park te Londen, waar ruim 100 000 arbeider bijeenkwamen, was indruk
wekkend. Een van de ooggetuigen daar was de zeventigjarige Friedrich 
Engels, die de demonstratie vanaf het dak van een vrachtwagen gade
sloeg. Hij was verrukt van deze 'revue' van het Europese en Amerikaanse 
proletariaat. 'Als Marx dat had mogen beleven!' 'Ik droeg mijn hoofd twee 
duim hoger, toen ik van de oude vrachtwagen afklom', schreef hij aan Au
gust Bebel. 
Ten onzent was de belevenis van de eerste meidag in Leeuwarden een 
étappe in de breuk van Pieter Jelles Troelstra met zijn vader en de over
gang naar het socialisme, waartoe een volgende meiviering in Franeker, 
waar Troelstra zelf sprak, de ontknoping leverde. Hier waren geen stakin
gen, evenmin als in Duitsland, waar men geen brokken wilde na de op
heffing van de zgn. Socialistenwet van Bismarck. Wilhelm 11 had trouwens 
de Kroonraad voor de veiligheid bijeengeroepen. 

In de volgende jaren gingen de mei-betogingen vaak met meer rumoer en 
repressie gepaard. In de Franse mijnstad Fourmies vielen in 1891 tien do
den, waaronder vrouwen en kinderen. Elders, zoals in Bohemen, werden 



essay de stakers door de werkgevers uitgesloten. Ook onder de arbeiders, in 
verschillende richtingen van radicaal of gematigd verdeeld, bracht de 1 
mei-dag, zowel in de congressen als bij de uitvoering, veel geharrewar. 
Maar toch wist de meiviering zich als een traditie te vestigen, zij het in 
ieder land naar eigen aard. De Britse vakbonden maakten er bijv. een 
soort picnic van. Ook doel en middelen, met name inzake de achturen
dag, brachten verdeeldheid: toen de anarchisten zich tegen wettelijke rea
lisering keerden, werden zij uit de Internationale gezet. Anderzijds trad de 
strijd voor de wereldvrede hoe langer hoe meer in de meidagen thema
tisch op de voorgrond. 
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De verdere ontwikkeling van de 1 mei-dag weerspiegelt de lotgevallen 
van de arbeidersbeweging in nationaal en internationaal verband. In de 
Verenigde Staten werd hij verdrongen door Labor Day, de eerste zondag 
in september, berucht om zijn climax aan verkeersongelukken. In de 
Europese landen hing het verloop af van de min of meer revolutionaire of 
marxistische inslag der nationale bewegingen. In de Latijnse landen was 
het uitdagend karakter sterker dan in Duitsland of Engeland. Ten onzent 
hield men de mei-dag wel in ere, maar ontving hij een stylering als socia
listisch familiefeest, waarin aanvankelijk de zangverenigingen, later de 
AJC en de Sportbond, een grote rol speelden. 
De Eerste Wereldoorlog bracht de Socialistische Internationale en haar 
attributen, zoals de meidag, een zware slag toe. De Twee Internationa
le, met moeite na de oorlog hersteld, ondervond bovendien de rivaliteit 
van de Derde, de communistische. In de Sowjet-Unie ging het meifeest 
over in de parodie van een militaire parade, later verdrongen door de Dag 
van het Rode Leger. In de westerse wereld verving het vredesmotief de 
sociale thema's die veelal, zoals de achturendag, bij wet in vervulling wa
ren gegaan. De Tweede Wereldoorlog bracht voor de Tweede Internatio
nale de genadeslag. Zoals andere traditionele erfstukken werd ook de 
meidag door de Nazi's geüsurpeerd en in een officieel kleed gestoken. 
Die nationale annexatie van een internationale traditie bleef ook na 1945 
in Duitsland en andere landen, zoals in België, voortbestaan. 
In ons land werd na 1945 de 'socialistische familie' spoedig min of meer 
opgedoekt. De 'doorbraak' betekende een opening van het socialisme 
naar breder sociale groepen. Hij hield ook een breuk in met de socialisti
sche traditie en inspiratie. Tekenend was daarvoor de (tijdelijke) afzwering 
van Eugène Pottiers 'Internationale', waarmee menig nationaal en interna
tionaal congres in het verleden was afgesloten. Nu was de terminologie 
inderdaad niet in alle opzichten adequaat aan de nieuwe verhoudingen en 
opvattingen, maar voor hoeveel traditionele, maar even goed in ere ge
houden, volksliederen geldt niet hetzelfde! Henriette Roland Holsts verta
ling was in vele opzichten opwekkender dan Pottiers oorspronkelijke 
tekst, door Quack, in zijn standaardwerk De Socialisten, een 'sombere 
zang' genoemd. 'Debout! Les damnés de la Terre ' (Staat op! veroordeel
den der aarde!) doet het overigens nog goed in de Derde Wereldlanden! 
Voor ons is misschien interessanter het nuanceverschil tussen Pottiers 
slotfanfare en die van Roland Holst: de laatste is misschien wat al te 
triomfantelijk in haar profetie 'de Internationale zal mogen heersen op 
aard' bij Pottier: 'zal zij het mensengeslacht zijn'.1 

Het zou te ver gaan, de geschiedenis van de symboliek der socialistische 
traditie hier in den brede, in verband met de maatschappelijke en politiek
ideologische ontwikkelingen te behandelen. Bekend is wel, boe de fase 
van de opbouw van de verzorgingsstaat voor deze franje niet veel ruimte 
bood, al moet gezegd, dat Drees altijd het internationalistische karakter 
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essay van het socialisme beklemtoonde. Onder invloed van Nieuw Links gaf An
dré van der Louw als burgemeester zijn zegen aan de officiële viering van 
de 1 mei-dag in Rotterdam. Ook schijnt 'De internationale' in de PvdA in 
ere hersteld. Genoeg zij het hier verder te betogen, dat in onze tijd van 
een brede en diep ingrijpende reactie tegen allerlei verworvenheden op 
sociaal en politiek gebied, tegelijk met het ideologisch failliet van het 're
ele' socialisme uit het Oosten, het authentische socialisme al zijn reserves, 
ook de geestelijke en morele, zal moeten inzetten om de wereldontwikke
ling in het rechte spoor te houden. Daartoe behoort in de allereerste 
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plaats het internationale solidariteitsbesef dat trouwens, getuige de waak
zaamheid waarmee over de hele wereld tegen het overigens nog altijd 
toenemende massale onrecht wordt gereageerd, in brede sociale sferen 
leeft, maar toch een van zijn oudste bronnen in het arbeidersinternationa
lisme vindt. Daarvan was de 1 mei-dag de klassieke socialistische expres
sie. 
Er zijn, ondanks de huidige golf van sociale reactie, terrorisme en Koude 
Oorlogsdreiging, nog voldoende op een humaner wereldbestel gerichte 
krachten en bewegingen uit diverse kring en herkomst aanwezig om die 
te doen convergeren in één brede, internationale trend naar een nieuwe 
wereldbestel. In die stroom kunnen de socialisten, mede op grond van 
hun verleden, het voortouw nemen, zonder zich al te grote pretenties aan 
te matigen. De 1 mei-viering, waarin vrede en ontwapening altijd een gro
te rol vervulden, kan met hernieuwde inhoud en élan daarvoor een inter
nationaal signaal vormen. In de hoop, dat over een kleine tien jaar, als we 
in 1989/'90 de honderdjarige stichting van de Socialistische Internationale 
en de oorsprong van de 1 mei-dag gedenken, die op een nieuwe wereld
orde gerichte krachten zich verzameld en gebundeld hebben tot een on
stuitbare macht over de hele aardbol. Dan zal die nieuwe Internationale 
niet 'heersen over d'aarde' , maar wel kunnen samenvallen met het men
sengeslacht: 'l'lnternationale sera Ie genre humain!'. 

Noot 
1. Voor de liefhebbers schrijven we hier de vaak niet zo direct te achterhalen, 
flamboyante tekst van Pottier over uit H. P. G. Quack, De Socialisten, d1,V13, p. 
338/9: 

Oebout! les damnés de la terre! 
Oebout! les forçats de la faim! 
La raison tonne en son cratère, 
C'est I'irruption de la fin 
Ou passé faisons table rase, 
Foule esclave debout, debout! 
Le monde va changer de base, 
Nous ne sommes rien , soyons tout! 
C'est la lutte finale, 
Groupons nous, et demain, 
L'lnternationale 
Sera Ie genre humain. 
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De dreigende modernisering van 
chemische wapens 

Wat was er eerder: het wapen of de vijand? Voer voor antropologen en 
misschien ook theologen. Maar tevens een steeds weer actuele kwestie 
voor de politiek van alledag. Is bijvoorbeeld de zogeheten modernisering 
van nucleaire wapens in Europa een noodzakelijk westers antwoord op de 
Russische dreiging met moderne $$-20 raketten? Of kwam de $$-20 de 
NA VO goed gelegen om de om andere redenen gewenste produktie en 
plaatsing van nieuw nucleair wapentuig te rechtvaardigen? Voor de verde
diging van beide standpunten zijn reeksen geëngageerde deskundigen te 
vinden. Maar de werkelijkheid is vermoedelijk ingewikkelder. Dat wordt ook 
duidelijk uit onderstaand artikel, dat handelt over de modernisering van an
dere wapens. Chemische wapens. Deze modernisering ligt weliswaar nog 
niet vast in enig officieel besluit, maar die tijd zou wel eens niet ver meer 
kunnen zijn. Verspreide kranteberichten brachten de auteur op het spoor 
van een verontrustende ontwikkeling. 

De dreiging van de kant van het Warschaupact op het gebied van chemi
sche wapens neemt toe. Althans indien we de waarschuwingen van NAVO
zijde kunnen geloven. En dat aantal waarschuwingen neemt ook toe. Zo 
zou de Sowjet-Unie haar chemisch wapenarsenaal belangrijk hebben ver
beterd. Door de introductie van raketwerpers met chemische lading en door 
de uitvinding van een nieuw gifgas dat zich langzaam verspreidt. Ter be
scherming van de eigen troepen zou de Sowjet-Unie tegen dat laatste al 
weer een tegengif ontwikkeld hebben. Andere berichten willen dat de Rus
sen in Afghanistan gifgassen tegen de opstandelingen hebben ingezet. De 
waarschuwingen zijn niet zonder gevolg gebleven; de waakzaamheid aan 
westerse zijde is verhoogd. Zo heeft de Algemene Vergadering \ .n de 
Westeuropese Unie, die is samengesteld uit parlementariërs uit de aange
sloten landen (Benelux, Frankrijk, Engeland en de Bondsrepubliek), de NA
VO-ministerraad per resolutie gevraagd de westerse voorraden chemische 
wapens te vergroten. En in de Verenigde Staten is inmiddels een aantal te
genmaatregelen in voorbereiding genomen. Vorig jaar bijvoorbeeld besloot 
het Amerikaans Congres op eigen houtje gelden beschikbaar te stellen 
voor de bouw van een proeffabriek voor een nieuw soort chemische wa
pens. De nieuw aangetreden regering-Reagan heeft inmiddels bekend ge
maakt dit parlementair initiatief met twintig miljoen dollar te willen onder
steunen. 
Onbeduidende berichten in de marge van de steeds minder ontspannen 
Oost-West relatie? Of de voorboden van een nieuwe moderniseringsronde, 
teneinde een al dan niet vermeende achterstand op een onderdeel van het 
'bewapeningsevenwicht' in te lopen? De tekenen duiden op de laatste mo
gelijkheid, ofschoon nog veel ongewis is en de ontwikkeling zich in een nog 
niet zo vergevorderd stadium bevindt. In het navolgende wordt inzicht ver
schaft in de internationale regulering van het chemisch wapeh, in de ont
wikkelingen die deze verdragen en het wapenbeheersingsoverleg dreigen 

bu 

socl 
dE 
n 



buitenland 

socialisme en 
democratie, 
nummer 5, 

mei 1981 

233 

te ondermijnen, in de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen en in 
de argumenten die daartegen in het veld gevoerd kunnen worden. 

Het chemisch wapen internationaal gereguleerd 
Nieuw zijn de chemische wapens niet, maar sinds de Eerste Wereldoorlog 
zijn ze niet meer op grote schaal gebruikt. De verdediging tegen chemische 
wapens is evenwel nooit verwaarloosd. Elke soldaat krijgt nog steeds een 
gasmasker uitgereikt. Van grote betekenis was het chemisch wapen niet tij
dens de Eerste Wereldoorlog. Van alle gesneuvelden stierf slechts één pro
cent als gevolg van een gifgas-aanval. De verliezer van die oorlog, Duits
land, heeft verreweg het meeste gifgas ingezet. Een erg betrouwbaar wa
pen bleek het niet te zijn. Vaak richtte het wapen zich tegen degene, die 
het gebruikte. Daarvoor hoefde de wind slechts te draaien. 
Chemische wapens zijn er in alle soorten. Stoffen die het menselijk zenuw
stelsel aantasten, huid en ogen verwonden, de ademhaling verstoren, stof
fen die het bloed vergiftigen, het lichamelijk en geestelijk functioneren be
lemmeren en stoffen die bomen ontbladeren. Deze stoffen kunnen zowel in 
vloeibare als gasvorm worden geproduceerd. Het verspreiden ervan kan op 
vele manieren: via gaskogels, granaten, raketten, vliegtuigen, maar ook via 
spuitbussen. 
De slechte ervaringen met het gebruik van chemische wapens leidden in 
1925 tot de totstandkoming van het zogenaamde Genève-Protocol, dat het 
gebruik van chemische en bacteriologische wapens verbiedt. De landen die 
nu tot de NAVO en het Warschaupact behoren, hebben dit protocol in de 
loop der jaren ondertekend. Veelal werd daarbij het voorbehoud gemaakt 
dat het betreffende land zich niet aan het verbruiksverbod gebonden achtte, 
wanneer het met chemische wapens werd aangevallen. De Verenigde Sta
ten hebben bij hun toetreding (in 1975) verklaard, plantendodende midde
len en traangassen niet als chemische wapens te beschouwen. Beide zijn 
in Vietnam intensief gebruikt. Dit voorbehoud werd overigens door een 
groot deel van de ondertekenaars niet geaccepteerd. Vanuit de Verenigde 
Naties is herhaaldelijk aangedrongen op de totstandkoming van een betere 
internationale regeling tegen chemische wapens. In 1969 verklaarde de Al
gemene Vergadering dat het gebruik van chemische wapens tegen de aan
vaarde regels van het internationaal recht indruist. In het kader van de VN 
is dan ook het initiatief genomen om een regeling tot stand te brengen, 
waarbij niet alleen de produktie en de ontwikkeling van chemische wapens 
verboden worden, maar waarin ook de vernietiging van bestaande voorra
den geregeld wordt. Aanvankelijk ging het, op aandringen van de Sowjet
Unie en de ongebonden landen, om een 'meer omvattend verbod. Naast de 
chemische wapens zouden ook de bacteriologische- en biologische wapens 
er onder moeten vallen. De westerse landen verzetten zich evenwel tegen 
een dergelijke benadering, omdat naar hun mening een gescheiden aanpak 
voor wat betreft de bacteriologische en de biologische wapens sneller tot 
resultaten zou leiden. Een verbod op deze wapens kon gemakkelijker tot 
stand komen, zo werd gesteld, omdat deze wapens zich nog in een ontwik
kelingsstadium bevonden en hun militair nut dubieus was. Deze twijfel 
werd gevoed door de problemen met de opslag van deze wapens en hun 
beperkte levensduur. De westerse landen wensten daarnaast eerst meer 
inzicht te krijgen in de chemische wapencapaciteit van de Warschaupact
landen en de controlemogelijkheden daarop. Aanvankelijk hield de Sowjet
Unie vast aan de idee van een meer omvattende regeling - uit vrees dat 
een verdrag uitsluitend met betrekking tot biologische wapens ruimte zou 
laten voor een verdere ontwikkeling van het chemische wapen. Maar nadat 
de VS in 1969/1970 eenzijdig al hun biologische wapens hadden vernie-
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tigd, ging de Sowjet-Unie ten slotte akkoord met het westerse voorstel. In 
1972 werd het verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie en de 
aanleg van voorraden van bacteriologische wapens en inzake de vernieti
ging van deze wapens getekend. In dat verdrag werd een zinsnede opge
nomen, waarin de verdragspartijen verklaren voornemens te zijn over een 
verbod op chemische wapens verder te onderhandelen. In het Geneefse 
ontwapeningsoverleg zijn daartoe verschillende voorstellen gedaan. Omdat 
deze allen tot niets leidden, is in 1976 besloten dat de Sowjet-Unie en de 
Verenigde Staten zouden proberen bilateraal een regeling te ontwerpen. 
Dat is tot op heden niet gelukt. Voornaamste struikelblok vormt de controle 
op de uitvoering van zo'n eventuele regeling. Wel is men het er over eens 
geworden dat middelen die dienen om de wet te handhaven, niet moeten 
vallen onder een internationaal verbod van chemische wapens. Daarmee is 
het netelige probleem van het Amerikaanse voorbehoud ten aanzien van 
bepaalde relbestrijdingsmiddelen en ontbladeringsmiddelen bij het Genève
Protocol naar het schijnt opgelost. De langdurige pogingen om het chemi
sche wapen uit te bannen, waarvan opvallend genoeg bij de kernwapens 
nooit sprake is geweest, mogen duidelijk maken dat het wapen weinig po
pulair is. Gebruik ervan wordt internationaal vaak als immoreel bestempeld. 
Het militaire nut van de chemische wapens is altijd sterk betwijfeld. Zij zijn 
moeilijk hanteerbaar. Produktie, transport en opslag brengen grote proble
men met zich mee. In het gebruik zijn zij riskant. Bovendien is het moeilijk 
gevechtstroepen goed in een door chemische wapens besmette omgeving 
te laten functioneren. 

Huidige stand van zaken 
Ondanks deze bezwaren wordt het gebruik van chemische wapens niet uit
gesloten en blijft het onderzoek op dit gebied voortgaan. Een aantal lan
den, waarvan de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten de belangrijkste zijn, 
beschikt over voorraden van chemische wapens. De krachtsverhouding tus
sen NAVO en Warschaupact is evenwel moeilijk vast te stellen. Aan wes
terse zijde beschikken alleen de VS en Frankrijk over voorraden chemische 
wapens van enige omvang. Andere westerse landen hebben wapensyste
men die chemische ladingen kunnen overbrengen. De Af11erikanen hebben 
een deel van hun voorraad opgeslagen in West-Duitsland. Dit land mag 
overigens volgens het verdrag van de Westeuropese Unie geen chemische 
wapens bezitten. Van Amerikaanse zijde is melding gemaakt van het feit 
dat de hoeveelheid te klein is om een afschrikkende werking te kunnen 
hebben en dat de sortering niet goed is. Een exacte opgave van de voor
raad, waarover de Sowjet-Unie beschikt, bestaat evenmin. Duitse waarne
mers schatten dat dertig procent van alle Russische bommen en granaten 
een chemische lading heeft. 
Van even groot belang bij de chemische oorlogvoering - zowel bij aanval 
als bij verdediging - zijn de beschermende maatregelen die de partijen 
voor hun eigen troepen getroffen hebben. Het staat wel vast dat het War
schaupact over het vermogen beschikt om in een door chemische wapens 
besmette omgeving te opereren en dat het veel zorg besteedt aan de in
standhouding daarvan. Dit zou kunnen wijzen op de intentie om eventueel 
chemische wapens in te zetten. Maar het kan evenzeer een uiting zijn van 
de angst voor een aanval met die wapens door de NAVO. Een Russische 
generaal getuigde niet lang geleden in een Russisch legerblad van de 
agressieve intenties van de NAVO op het gebied van de chemische wa
pens en van de noodzaak van Russische tegenmaatregele{1 . Zoals wel va
ker is het ook hier moeilijk te ontdekken welke intenties achter deze militai
re capaciteit schuilgaan. Van hun kant zijn de NAVO-landen de laatste ja-
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ren begonnen de bescherming van de eigen troepen belangrijk te verbete
ren onder meer door invoering van nieuwe gasmaskers en beschermende 
kleding, die van een betere kwaliteit zijn dan die welke het Warschau-
pact gebruikt. Tevens lijkt de modernisering van een aantal chemische wa
pensystemen aan Russische zijde, waarvan in de aanhef van dit artikel 
melding werd gemaakt, te worden gecompenseerd door ontwikkelingen in 
de Verenigde Staten. 

Ontwikkelingen in de VS 
Hoewel men natuurlijk niet voorbij mag gaan aan de duidelijk aanwezige in
teresse voor chemische wapens bij het Warschaupact, is de discussie in 
de Verenigde Staten voor Nederland in eerste instantie van groter belang. 
Om te beginnen ontkent niemand in de Verenigde Staten de noodzaak van 
een algeheel verbod op chemische wapens. Desalniettemin bestaat de 
overtuiging, vooral in militaire kring dat de bestaande voorraad chemische 
wapens dient te worden gemoderniseerd, een operatie waarvan de kosten 
in 1977 op 5 miljard dollar werden geschat. Voor deze paradoxale stelling
name worden verschillende argumenten aangedragen. Zo gaat men er van
uit, dat de Sowjet-Unie een aanval met chemische wapens niet uitsluit en 
over de daartoe benodigde voorraden beschikt. De Verenigde Staten moe
ten op een dergelijke aanval met dezelfde middelen kunnen reageren. De 
strategie van het 'aangepaste antwoord' betekent dat de NAVO een eerste 
gebruik van chemische wapens door de Sowjet-Unie moet kunnen afschrik
ken door de dreiging van vergelding met dezelfde wapens. Ontbreekt een 
dergelijke afschrikking dan zouden de VS wellicht gedwongen worden bij 
een massale aanval met chemische wapens, kernwapens als tegenweer te 
gebruiken. Dit draagt de mogelijkheid van totale escalatie in zich, die ver
meden dient te worden. 
Een andere redering wil dat het ontbreken van een geloofwaardige capaci
teit om een chemische oorlog te voeren, rekening houdend met de even
tuele onwil van de Europese NAVO-staten om kernwapens tegen chemi
sche wapens in te zetten, het Warschaupact in de verleiding zou kunnen 
brengen chemische wapens te gebruiken om een doorbraak te forceren. 
Een derde zienswijze brengt de noodzaak van modernisering in verband 
met de onderhandelingen over een verbod op chemische wapens. Zo zei 
NAVO-opperbevelhebber Rogers'onlangs dat de positie van het Westen 
aan de onderhandelingstafel zou worden versterkt als de tegenpartij wist 
dat de beslissing tot produktie van nieuwe wapens was genomen. (Verge
lijk het 'bewapenen teneinde te ontwapenen' - argument in de huidige dis
cussie over modernisering van kernwapens.) Nu zou de hele discussie over 
de modernisering van de chemische wapens zinloos zijn als de VS niet ter
zelfdertijd zouden beschikken over een chemisch wapen, dat die moderni
sering mogelijk maakt. Het betreft hier de 'binaire chemische' wapens. Het 
principe van dit wapen is dat door vermenging van twee op zichzelf on
schuldige gassen aan het eind van de baan van het overbrengingsmiddel 
(raket, granaat) een gifgas ontstaat. Produktie, vervoer en opslag van dit 
wapen leveren nauwelijks gevaar op en daardoor wordt de integratie in het 
militaire systeem sterk vereenvoudigd . Het lijkt erop alsof de technologi
sche ontwikkeling het militaire denken weer eens vooruit is geweest. Het 
binaire wapen was reeds langer bekend, maar het Amerikaanse Congres 
heeft de produktie ervan jaren lang geblokkeerd, ondanks aandringen van 
de legerleiding. In deze houding lijkt nu verandering te komen. 

Argumenten tegen modernisering 
Het zal duidelijk zijn dat de Amerikanen bij deze eventuele modernisering 
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niet denken aan het gebruik van chemische wapens op eigen bodem. Het 
gaat om de inzet bij een mogelijk conflict in Centraal-Europa. Het is om die 
reden dat de Europese NAVO-landen zich dienen te bezinnen op de moge
lijke gevolgen van deze modernisering van chemische wapens, zowel wat 
betreft hun effect op de bondgenootschappelijke defensie als waar het gaat 
om de noodzaak van wapenbeheersing en -vermindering. Om met dat laat
ste aspect te beginnen. Een militaire reactie op een als bestaand be
schouwde dreiging met chemische wapens van Sowjet-zijde kan twëerlei 
zijn. Enerzijds zou men gelijkwaardige voorraden chemische wapens kun
nen opbouwen teneinde daarmee gebruik door de tegenpartij af te schrik
ken. Anderzijds zou men gerichte maatregelen kunnen nemen om de eigen 
troepen tegen een aanval met chemische wapens te beschermen. Dus 6f 
een maatregel van offensief-verdedigende aard 6f één van strikt defensieve 
aard. Dan moet wel worden beseft dat met beide soorten van benadering 
het westers militair apparaat en het daarbij behorend denken voor langere 
tijd worden ingesteld op het bezit en mogelijk gebruik van chemische wa
pens - is het niet van eigen zijde, dan in elk geval van andere zijde. 
Zo'n benadering zou de volledige uitbanning van het chemisch wapen ern
stig bemoeilijken. Op dit moment is niet echt sprake van volledige accepta
tie en integratie van het chemisch wapen. Steeds weer is bij ontwapenings
besprekingen gebleken dat de wapens waaraan men gewend is, het moei
lijkst zijn af te schaffen. De enige onderhandelingen die echt tot wapenbe
heersing en -vermindering hebben geleid betroffen steeds wapens die 6f 
nog niet geplaatst waren en te duur bevonden werden (bijvoorbeeld de af
weerraketten tegen intercontinentale raketten) 6f als militair onbruikbaar 
werden aangemerkt (zoals de biologische en bacteriologische wapens) . Tot 
nu toe werd het chemisch wapen in deze tweede categorie gerangschikt. 
Algemene aanvaarding van het chemisch wapen heeft verder het nadeel 
dat daarmee afbreuk zou worden gedaan aan diens volkenrechtelijke status 
van 'verderfelijk wapen'. Dit zou verspreiding naar bijvoorbeeld de Derde 
Wereld in de hand werken. 
Dan de mogelijke plaats van het chemische wapen in de westerse defen
sie. In de VS wordt een verband gelegd tussen de inzet van chemische 
wapens en die van het kernwapen op het slagveld. Beide wapensoorten le
nen zich voor het voorkomen zowel als het forceren van een snelle door
braak in een oorlogssituatie. Het chemisch wapen zou dus eventueel als al
ternatief kunnen dienen voor het tactisch kernwapen, indien bij een Russi
sche doorbraak de NAVO te kampen zou krijgen met een gebrek aan ver
dedigende troepen. Anders gezegd, het hebben van een ruime voorraad 
chemische wapens zou een atoomdrempelverhogend effect kunnen 'heb
ben. Met chemische wapens wordt de strijd tegen het kernwapen aange
bonden. 
Een dergelijke redenering gaat echter mank. Zo valt moeilijk het verschil in 
te zien tussen het op grote schaal inzetten van chemische wapens met het 
in de strijd gooien van het tactisch kernwapen. Ze verschillen in hun uitwer
king niet opvallend. Inzet van chemische wapens zou een zodanige escala
tie van een conflict inhouden, dat moeilijk is in te zien waarom dit niet auto
matisch tot een nucleaire tegenreactie zou leiden. Immers alleen het eerste 
gebruik van chemische wapens is, militair gesproken, lonend. Wanneer 
men dit wapen als verdediging tegen een aanval met chemische wapens 
zou inzetten, is het verrassingseffect volledig verdwenen: de tegenstander 
is er immers geheel en al op voorbereid . Een ander wapen zou effectiever 
zijn: conventioneel of nucleair; met het chemisch wapen zou de atoom
drempel dus geen centimeter worden verhoogd. Sterker nog; aangezien het 
chemisch wapen alleen interessant is voor de eerste gebruiker, zou moder-
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buitenland nisering van chemische wapens door het Westen een sterk vertrouwenon
dermijnend effect kunnen hebben. Het enige effectieve middel tegen een 
eventuele Sowjet-aanval met chemische wapens - afgezien van een con
sequente wapenbeheersingsaanpak - zou eventueel een goed waarschu
wingssysteem kunnen zijn. Maar die oplossing zou, evenals andere die in 
de richting van een militaire oplossing gaan, wel getuigen van weinig ver
trouwen in de Sowjet-Unie, die evengoed als de VS aan het Protocol van 
Genève gehouden is. 
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Resumerend, lijken er weinig overtuigende argumenten te bestaan waar
mee een modernisering van chemische wapens door de VS zou kunnen 
worden verdedigd. Militair zou zo'n modernisering alleen als een boeme
rang kunnen werken, politiek zou hij destabiliserend werken en vanuit het 
oogpunt van wapenbeheersing is moeilijk in te zien dat modernisering an
ders zou kunnen uitwerken dan contra-produktief. Alles pleit er daarente
gen voor om nu alle aandacht te richten op een snelle afsluiting van de al 
jaren slepende onderhandelingen over een omvattend verbod van chemi
sche wapens. 

Onderhandelen is de koers 
Het gebruiksverbod van het Protocol van Genève moet worden uitgebreid 
tot een verbod op het bezit van chemische wapens. Daarvoor zijn zeker 
kansen aanwezig. Partijen hebben reeds een mate van overeenstemming 
bereikt over een gefaseerde aanpak van zo'n totaal verbod. Het verbieden 
van alleen de meest gevaarlijke, dodelijke chemische wapens en de VS er
toe trachten te bewegen af te zien van de produktie van het binaire chemi
sche wapen zouden te zamen reeds een grote eerste stap vooruit zijn. De 
kwestie van de controle op de uitvoering van het verbod zou in een latere 
fase aan de orde kunnen komen. De Sowjet-Unie zou meer bereidheid 
moeten tonen tot het toelaten van inspectie ter plaatse. 
Groot-Brittannië heeft in 1976 een ontwerpverdrag voorgelegd dat in deze 
richting gaat. Van belang hierbij is dat ook chemische munitie onder de 
werking van dit verdrag zou vallen. Dit zou een oplossing kunnen beteke
nen voor het probleem van de binaire chemische wapens, waarvan de aan
maak moeilijk te controleren is. 
In eerste instantie lijkt een produktieverbod het meest aantrekkelijk. Een 
verbod op produktie heeft automatisch tot gevolg dat de bestaande voorra
den chemische wapens wegens veroudering verdwijnen. De naleving van 
het verbod hoeft men dan op slechts één punt te controleren. Te denken 
valt aan het gebruik van de analyse-methode, die ontwikkeld is in Neder
landse laboratoria. Met deze methode is het mogelijk zeer kleine hoeveel
heden zenuwgassen of aan zenuwgassen te relateren verbindingen te ont
dekken in het afvalwater van een chemische fabriek. Op die manier kan, 
zonder inbreuk te plegen op de bedrijfsvoering van een chemische fabriek, 
worden nagegaan of in die fabriek wellicht zenuwgas wordt aangemaakt. 
Kiest men voor een produktieverbod dan zal dat in een tweede fase wel 
alomvattend gemaakt moeten worden en dus tevens gelden voor niet dode
lijke gassen, om te voorkomen dat de research en de produktie-inspanning 
naar de toegestane soorten worden verlegd. Wat betreft de controle op de 
naleving, is volledige verificatie moeilijk te realiseren. Maar dat bezwaar 
geldt voor haast elk wapenbeheersingsverdrag. De Sowjet-Unie heeft, 
zoals wel vaker, moeite met inspectie ter plaatse en de binaire wapens van 
de VS bestaan uit stoffen waarvan de aanmaak moeilijk te controleren is. 
Maar het verificatieprobleem mag niet de reden zijn waarom men niet tot 
een regeling kan komen. Daarom is het wel van belang dat beide partijen 
aan een verbod op de produktie van chemische wapens vertrouwenwek-
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Concluderend kunnen we vaststellen dat de mogelijkheden voor een inter
nationale verbodsregeling zeker bestaan. Waar het op aankomt is het mo
~ilise.ren van de politieke wil. Westeuropese druk op de VS, die overigens 
steeds het belang van een dergelijk verbod hebben onderschreven, zou 
dat land ertoe moeten brengen af te zien van de modernisering van het 
chemisch arsenaal. Deze druk moet nu uitgeoefend worden, voordat het te 
laat is en het moderniseringsproces op gang is gebracht. Vooral de steun 
van de Bondsrepubliek kan hierbij van groot belang zijn. De kans daarvoor 
is zeker aanwezig, aangezien dat dichtbevolkte land van een eventuele in
zet van chemische wapens zeer grote schade zal ondervinden. In elk geval 
dienen de VS ervan te worden overtuigd dat de aanpak van wapenbeheer
sing door bewapening - de laatste tijd schering en inslag - het uitbannen 
van chemische wapens eerder verder weg dan dichterbij zal brengen. 

Jan Marinus Wiersma is historicus en als medewerker buitenlandse zaken/ 
defensie verbonden aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 
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H. Priemus 

Balans van het beleid van 
Beelaerts en Brokx 

De omstandigheden voor het voeren van een inspirerend volkshuisves
tings-, bouw-, stadsvernieuwings- en ruimtelijk beleid zijn in de periode 
1977-1981 niet gunstig geweest. Door de versoepelde inschrijvingsnormen 
voor jongeren, de omvangrijke immigratie en andere factoren nam de vraag 
naar woonruimte sterk toe, terwijl de financiële mogelijkheden voor zowel 
het Rijk als particulieren aanzienlijk inkrompen. Wanneer we terugzien op 
de regeerperiode Van Agt-Wiegel en het gevoerde volkshuisvestingsbeleid 
aan een nader onderzoek onderwerpen, moeten wij de beleidsdaden van 
Beelaerts en Brokx bepaald plaatsen in het licht van die ongunstige om
standigheden. Het gevoerde beleid moet met milde criteria tegemoet wor
den getreden. Ook wanneer dit gebeurt, komt er een negatief oordeel uit 
de bus. Op dit punt valt een opmerkelijke eenstemmigheid te constateren 
bij nagenoeg alle betrokkenen: de woningzoekenden en de bouwonderne
mers, de bewoner-eigenaars en de beleggers, de woningcorporaties en de 
huurders, de gemeentebesturen en de architecten: zij allen zijn ontevreden 
en uiten kritiek op het gevoerde beleid. Voordat wij dit negatieve oordeel 
toelichten, staan wij stil bij de sterke punten van het beleid. Ook de duister
nis van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kent enige lichtpunten. 

Enige positieve punten 
• De Huurprijzenwet Woonruimte (geheel ontworpen en uitgewerkt door 
het kabinet-Den Uy~ werd ingevoerd. Daardoor werd de huurwetgeving 
aanmerkelijk vereenvoudigd en aangepast aan de eisen van de tijd. De 
huurbescherming werd in redelijke mate verzekerd en het huuraanpas
singsbeleid werd op een alleszins aanvaardbare wijze wettelijk geregeld. 
• Een Wet Individuele Huursubsidie werd ontwikkeld. Het zal nog wel even 
duren voordat de wet in het staatsblad staat, maar een feit is dat Beelaerts 
en Brokx hun schouders duidelijk hebben gezet onder een wettelijke rege
ling van een subsidieregime dat tijdens de vorige regering krachtig was uit
gebreid, maar nog niet wettelijk gefundeerd. 
• Hoewel er verschillend wordt gedacht over het resultaat, staat vast dat 
De Ruyter en Brokx, na een periode van lang aarzelen, de leegstandswet
geving krachtig ter hand hebben genomen en bevorderd hebben dat een 
voorziening tot stand komt op een gebied waar zich de wetgever tot nu toe 
niet had vertoond. Overigens bestaan er ten aanzien van de effectiviteit 
van de door de regering voorgestane wetgeving ernstige twijfels. Ondanks 
deze twijfels schrijven wij de leegstandswetgeving bij op de creditzijde van 
de balans van het beleid van Beelaerts en Brokx. 
• Positief te waarderen is het feit dat Beelaerts en Brokx de woningnood 
hebben 'herontdekt'. In 1978 sloegen zij alarm en sindsdien hebben zij keer 
op keer benadrukt dat de nood stijgt. Zij hebben zich niet bezondigd aan 
luchthartige voorspellingen omtrent het jaar dat de woningnood zou zijn 
beëindigd. Anders dan vele voorgangers hebben Beelaerts en Brokx de 
woningnood erkend. 
• In vele opzichten hebben Beelaerts en Brokx een ad hoc-beleid gevoerd. 
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Naast de nadelen die zo'n beleid meebrengt, heeft een dergelijke aanpak 
ook voordelen. Tot de voordelen rekenen wij de pragmatische aanpak die 
- onder druk van bewoners en gemeentebesturen - is toegepast met be
trekking tot de huurvaststelling van nieuwbouw in stadsvernieuwingsgebie
den. Buiten de normale regelingen (en in strijd met die regelingen) werd in 
1979 en 1980 geëxperimenteerd met garantie- en vergelijkingshuren, die 
tegemoet kwamen (althans gedeeltelijk) aan de eisen van betrokken bewo
ners. Het gevolg van dit opportunistische beleid was wel dat in de zelfde 
gemeente voor de zelfde woningen zeer uiteenlopende aanvangshuren 
worden gerekend, maar positief te waarderen is dat de bewindslieden in 
het kielzog van de incidentele regelingen die Schaefer placht te treffen, iets 
hebben gedaan aan de betaaibaarheid van stadsvernieuwingsnieuwbouw. 
• In de premieregeling voor de eigen-woningsector werd een globale kop
peling met het inkomen van de subsidieontvangers tot stand gebracht. 
Sinds 1979 kennen we een verdeling in de premiekoop-A- en de premie
koop-B-sfeer. Deze differentiatie betekende een niet geringe verbetering 
ten opzichte van het vroegere regime. Met name de premiekoop-A-sector 
kwam tot bloei. 
• Voor bevordering van de warmte-isolatie van gebouwen is meer aan
dacht gekomen. 
• Het meest gezichtsbepalend voor het volkshuisvestingsbeleid van het 
kabinet-Van Agt is het decentralisatiebeleid. Dit beleid wordt sterk geaccen
tueerd door minister Wiegel. Na een zeer vage nota van het Ministerie van 
Volkshuisvesting in oktober 1979, verschijnt begin 1981 een veel concrete' 
re regeringsnota over de decentralisatie van de volkshuisvesting. Aan de 
decentralisatie zitten vele haken en ogen (en bepaald ook vele nadelen en 
gevaren), maar gesteld mag worden dat het kabinet op dit punt een duide
lijke koers vaart en dat een streven naar versterking van de politieke ver
antwoordelijkheid van de gemeenten (en de provincie) in beginsel steun 
verdient. Praktische ervaringen met de decentralisatie worden opgedaan 
met budgetafspraken tussen het Rijk en een aantal grote gemeenten, waar
door de detailbemoeienis van het Rijk met woningbouwprojecten kan wor
den beperkt. Bovendien werd er voorzichtig geoefend met gemeentelijke 
volkshuisvestingsplannen, wat positief valt te waarderen. 
• In de sfeer van het ruimtelijk beleid vallen zeer weinig wapenfeiten te 
memoreren. De PKB-procedures vorderen slecht en brachten steeds meer 
betrokkenen tot wanhoop. Een recente positief te waarderen beslissing is 
die om de oeververbinding over de Westerschelde tot stand te brengen, 
een besluit dat ook in relatie met de problemen op de bouwmarkt moet 
worden gebracht. 
• Tenslotte kunnen aan de pluszijde van de medaille verschillende rappor
ten worden vermeld die in de regeerperiode 1977-1981 het licht zagen. 
Zonder dat wij de pretentie hebben een compleet overzicht te bieden, noe
men wij: 
- de vele rapporten in het kader van het Structuuronderzoek Bouwnijver
heid; 
- de vele rapporten in het kader van het Kwalitatief Woningonderzoek 
(KWO), het woningbehoefteonderzoek 1975 en het Regionaal Woningbe
hoefteonderzoek 1977 (alle door Van Dam in gang gezet); 
- het Trendrapport- enkele lange-termijnontwikkelingen binnen de volks
huisvesting (van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting); 
- het (omstreden) rapport Kopen of huren van het Instituut voor Onder-
zoek van Overheidsuitgaven; • 
- het rapport over de Buurtaanpak (waarvan de aanbevelingen door Beel
aerts en Gardeniers publiekelijk zijn ondersteund); 
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mens en - het rapport van de commissie-Glastra van Loon over de relatie huurder
omgeving verhuurder (ingesteld door Gruijters c.s.). 
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Vele zwaarder wegende minpunten 
Tegenover de genoemde pluspunten staan vele, zwaarwegende minpun
ten, die wij hierna trachten te specificeren. Allereerst staan wij stil bij het 
beleid met betrekking tot de verdeling van woonruimte. Op dit punt mani
festeren zich in de praktijk ernstige moeilijkheden. De Diensten Herhuisves
ting in de grotere gemeenten raken over hun toeren. Vele woningzoeken
den nemen via coöptatie en kraakacties het recht in eigen hand. Waar de 
tekorten het grootst zijn, is de leegstand niet het laagst, maar het hoogst. 
Zowel in de nieuwbouw als in de voorraad nemen de leegstandscijfers on
rustbarend toe. Ontruimingsprocedures zijn schering en inslag. Van het vor
deren van woonruimte en andere gebouwen komt in de praktijk niets te
recht. Het is opmerkelijk te ·zien hoe Beelaerts en Brokx ten opzichte van 
deze problemen die keer op keer de voorpagina's van de dagbladen halen, 
afzijdig blijven. Wiegel heeft op dit punt kennelijk de meeste inbreng. Hij 
wijst burgemeesters op hun plicht om onverwijld tot ontruiming over te gaan 
als de rechter dat vraagt, en zorgt voor de nodige manschappen van de 
ME. Maar Beelaerts en Brokx veranderen niets aan de Woonruimtewet. 
Van het ontwerpen van een Huisvestingswet willen zij niet horen; ook een 
modernisering van de Woonruimtewet gaat hun te ver. Zij zijn er als de kip
pen bij om de Woonruimte-verordening van Amsterdam voor vernietiging 
voor te dragen, zonder dat wettelijke voorzieningen worden getroffen waar
op steden als Amsterdam zouden kunnen terugvallen. Met het afwerken en 
corrigeren van de Leegstandswet werd door Brokx en De Ruijter zeer lang 
getalmd. Als Amsterdam een beroep doet op het Rijk om bij te springen in 
de kosten voor aankoop en verbouwing van De Groote Keijzer, is Brokx 
niet thuis. Als de krakers in oproer komen, wassen Brokx en Beelaerts hun 
handen in onschuld. Zij nemen geen maatregelen tegen de verkoop van 
particuliere huurwoningen, de splitsing in appartementen, de speculatie. Zij 
nemen zich zelfs voor om de verkoop van woningwetwoningen gemakkelij
ker te maken. Pas als de Tweede Kamer de bewindslieden hardhandig te
rechtwijst, slikken zij dit snode plan weer in. Dat sommige groepen op de 
woningmarkt extra gesteund dienen te worden om achterstelling te voorko
men, is een gedachte die niet spreekt uit de beleidsdaden van Beelaerts en 
Brokx. Concrete maatregelen waaraan etnische minderheden iets hebben, 
ontbreken. Dit beleidsveld wordt kennelijk uitbesteed aan mevrouw Haars, 
die de huisvesting van deze groepen bij voorkeur in het buitenland zoekt. 
Studentenhuisvesting en woonwagenbewoning worden aan de zorg van het 
departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toevertrouwd. 
Van die zorg merken studenten en woonwagenbewoners vooralsnog niets. 
Hoe we het ook wenden of keren: uit geen enkele beleidsdaad blijkt iets 
van een extra aandacht voor zwakkere woningmarktpartijen. De verdeling 
van de woningvoorraad is geen beleidsthema voor Beelaerts en Brokx. 

De betaaibaarheid 
Hoe staat het dan met de betaaIbaarheid van de volkshuisvesting? Wat valt 
er te melden over het huur- en subsidiebeleid. Niet veel goeds. Allereerst 
moet worden vastgesteld dat het beginsel van de volkshuisvestingsprijs 
(waarmee ook het kabinet-Den Uyl moeite had) steeds verder in de versuk
keling is geraakt. In strijd met de oorspronkelijke bedoeling zijn sobere wo
ningwetwoningen voor modale huishoudens zonder individuele huursubsi
die niet betaalbaar. Onthutsend is de ingezette verhoging van de norm
huurquotes van de individuele huursubsidie, waardoor de beneden-modale 
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bewoners worden benadeeld. Het streven om via een Wet Individuele 
Huursubsidie vastigheid te bieden aan subsidie-ontvangers wordt door de
ze verslechtering falikant onderuit gehaald. Voor de stadsvernieuwings
nieuwbouw werden voor 1979 en 1980 weliswaar noodverbanden gelegd in 
de vorm van garantie- en vergelijkingshuren (bij de pluspunten genoemd), 
maar ondanks de roemruchte motie-Duinker werd deze speciale regeling 
begin 1981 al weer grotendeels opgeheven. Onder druk van de kamer blijft 
in de vier grote steden een speciaal regime gehandhaafd. In andere steden 
geldt voor stadsvernieuwingsnieuwbouw de zgn. 0,75 procent aftrek, maar 
dit biedt in de praktijk onvoldoende soelaas. . 
Volgens het regeerakkoord lag het in de bedoeling om de huren sterker op 
te trekken dan in de voorgaande jaren. In de praktijk bleek de huurtrend te 
worden aangepast met een percentage dat achterbleef bij de stijging van 
de bouwkosten. Dat sloot aan bij de wens van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA die gewoonlijk voor nog lagere trendpercentages pleitte, maar 
vanuit volkshuisvestingsoptiek zijn ook in de periode 1977-1981 de huur
trends te laag geweest. Vooral daardoor zijn de objectsubsidielasten weer 
gaan stijgen, waardoor de zin van de dynamische kostprijscalculatie goed
deels verdween. Moedig was de verstrekte huurharmonisatie die eind 1980 
is voorgesteld, althans op het eerste gezicht. Bij nader inzien is het nogal 
dubieus om de problemen die deze operatie omstreeks 1 juli 1981 gaat op
leveren, naar alle waarschijnlijkheid naar een volgend kabinet door te 
schuiven. Ook na de door de Tweede Kamer afgedwongen verbeteringen 
is de nu voorgestelde correctie zo drastisch en het hulpmiddel van het wo
ningwaarderingsstelsel zo broos, dat die problemen niet zullen uitblijven. 
Nee, op het stuk van het huur- en subsidiebeleid hebben Beelaerts en 
Brokx niet de beloofde vereenvoudiging en helderheid gebracht. Het stelsel 
is verder dan ooit in het moeras gezakt. 
Van een woonlastenbeleid in de eigen-woningsector is in feite geen sprake 
geweest. Het rapport Kopen of huren bracht geen nieuwe inzichten. De fi
nanciële bereikbaarheid van de koopsector verslechterde door de afschaf
fing van het Beschut Eigen-Woningbezit en door de hoge rentestand. Er 
kwamen ad hoc-subsidies die vooral bij de toch al redelijk gesitueerden te
rechtkwamen. Aan de fiscale faciliteiten voor de bewoner-eigenaars werd 
niet getornd. De voorgestelde hoge grens aan de aftrekbaarheid van hypo
theekrente (f 540 000) heeft bij de toeschouwer slechts gevoelens van 
meewarigheid opgeroepen. De stagnatie op de koopmarkt is met bergen 
subsidies voor goedbetaalde bewoners bestreden. Nu het geld op is, knoeit 
men aan de looptijd van hypotheken. Structurele maatregelen zijn niet ge
troffen. De rijke bewoner-eigenaar is gespaard; de arme bewoner-eigenaar 
werd niet geholpen en werd veelal gedwongen een arme huurder te wor
den. 

De stadsvernieuwing 
Het stadsvernieuwingsbeleid is in de afgelopen jaren steeds door Beelaerts 
verdedigd met de mededeling dat op de stadsvernieuwing niet wordt bezui
nigd. Echter, het aantal projecten dat de gemeenten wilden aansnijden, 
steeg snel. Met deze toename hield de ontwikkeling van de financiële ruim
te geen gelijke tred. Er moest steeds harder op de plannen worden beknib
beld. Bij toepassing van de interim-saldorekening bleven de gemeenten 
met flink wat posten voor eigen rekening zitten. De strategie van het over
vragen leverde de gemeente weinig op. De Wet op de Stadsvernieuwing 
ging opnieuw op de helling. De decentralisatie moest in het wetsontwerp 
worden ingebouwd. Dat er een aantal verbeteringen werd aangebracht, valt 
toe te juichen. 
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Maar de prijs hiervoor was veel te groot: een toenemende vaagheid van de 
wettekst, en weer vier jaren verlies, zonder een wettelijke grondslag voor 
de stadsvernieuwing. 
De betaaibaarheid van nieuwbouw in de stadsvernieuwingsgebieden kwam 
door de gedeeltelijke afschaffing van garantie- en vergelijkingshuren op de 
tocht te staan. De zgn. tachtig procents- en vijftig procents-norm werd 
strakker aangehaald, hetgeen inhoudt dat verbetering van vooroorlogse 
resp. naoorlogse woningbouw moeilijker is geworden: door het strakke 
overheidsbeleid is sloop in veel gevallen het enige alternatief. De subsidie
regeling voor de particuliere woningverbetering verslechterde waardoor de 
gesubsidieerde verbetering van eigen woningen scherp terugliep. De warm
te-isolatietrein die met veel bravour in beweging was gezet, en goed op 
tempo was gekomen, moest door gebrek aan middelen drastisch worden 
afgeremd. 
Het bouwbeleid, ook al tijdens Gruijters c.s. een zorgenkind, gaf in de ach
ter ons liggende kabinetsperiode veel reden tot kritiek. De Tweede Nota 
Bouwbeleid kwam uit en wees de verantwoordelijkheid van de rijksover
heid voor het woningbouwmarktgebeuren grotendeels van de hand. De wo
ningbouw viel verder terug en bereikte in 1979 een dieptepunt. De woning
tekorten namen sinds 1975 toe. De werkloosheid in de bouw steeg in 1980 
en 1981 scherp. In 1980 begonnen de architectenbureaus en de toeleve
ringsbedrijven hun aandeel in de malaise te leveren door leegloop van per
soneel en faillissementen. Het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet 
in zicht. Het kabinet blijft met maatregelen van conjuncturele aard een 
structureel probleem te lijf gaan. De vergelijking tussen Don Quichot en 
Beelaerts dringt zich in dit verband onweerstaanbaar op. 
Het grondbeleid van het kabinet-Van Agt kan een rechtgeaard socialist 
slechts met een brok in de keel beschouwen. Het kabinet-Den Uyl struikel
de over de waardegrondslag bij onteigening en voorkeursrecht. Na een ein
deloos geknoei, waarin steeds meer de marktwaarde (inclusief speculatie
mogelijkheden) naar voren werd gehaald, is deze materie nog altijd niet ge
regeld. Het kabinet-Den Uyl had dus - achteraf beschouwd - rustig kun
nen blijven zitten door het besluit te nemen de grondpolitiek de eerstko
mende vier jaar niet te regelen. 
De financiering van de woningbouw is een bron van zorg. Voor een groot 
deel zijn factoren in het geding die het kabinet-Van Agt niet zijn aan te re
kenen. De rente op de kapitaalmarkt is hoog, dus ook de rentelasten van 
hypothecaire leningen. De budgettaire ruimte voor woningwetleningen is 
beperkt. De beleggers doen niet mee met het huidige huur- en subsidiere
gime. De enige reactie die we bij Beelaerts en Brokx waarnemen, is een 
tomeloze ijver om concessies aan beleggers te doen, teneinde hen alsnog 
over de streep te trekken. Het gevaar is daarbij groot dat wezenlijke ver
worvenheden van het huur- en subsidiesysteem, met opmerkelijke achte
loosheid over boord worden gezet. Ideeën in de sfeer van een volkshuis
vestingsfonds, die door de PvdA naar voren worden gebracht, worden door 
het kabinet-Van Agt van de hand gewezen, zonder dat een alternatief 
wordt geboden. 

Het ruimtelijk beleid 
Over het ruimtelijk beleid van het kabinet-Van Agt kunnen we kort zijn. De 
Verstedelijkingsnota van Gruijters werd overgenomen. Een strategisch be
sluit was het principebesluit om de Markerwaard in te polderen, maar de 
discussie is (terecht) nog altijd gaande. Maar een eigen inbreng in het 
ruimtelijk beleid viel niet waar te nemen. Nadat het door Gruijters uitge
brachte Structuurschema volkshuisvesting alom was gekapitteld, brak een 
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mens en stilte uit: vier jaar later is er nog altijd geen bijgesteld structuurschema. Het 
omgeving spreidingsbeleid verkeert in een impasse. Regio's als Oost-Groningen en 

Limburg worden met vage toezeggingen aan het lijntje gehouden. Stedelij
ke verdichting is een non-issue op het Ministerie van VRO. Een eigen in
breng in de gedachtenvorming over deze trend ontbreekt. Een gunstige uit
zondering vormt de afspraak tussen het rijk en de gemeente Rotterdam 
over de te bouwen woningen in de oude havengebieden van Rotterdam. 
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Geen totaalvisie 
Tenslotte moet vooral worden gewezen op de afwezigheid van een geëxpli
citeerde totaalvisie op de volkshuisvesting. Alleen het streven naar decen
tralisatie is duidelijk en origineel. Voor het overige verzonnen Beelaerts en 
Brokx niets nieuws; zelfs nieuw onderzoek van enige betekenis werd niet 
geëntameerd. Het zou allemaal nog erger zijn geweest als niet op gezette 
tijden de Tweede Kamer het beleid van de beide bewindslieden had gecor
rigeerd. Nog nooit moest het parlement bewindslieden zo vaak terugfluiten 
als Beelaerts en Brokx. De verkoop van woningwetwoningen, de verlaging 
van het aantal woningwetwoningen, de veranderingen in subsidieregelingen 
voor woningverbetering, de afschaffing van garantie- en vergelijkingshuren: 
op deze en andere punten vond een frontaal treffen met de Tweede Kamer 
plaats, uitmondend in een nederlaag voor Beelaerts en Brokx, zo smadelijk 
dat andere bewindslieden onmiddellijk zouden zijn afgetreden. Doordat 
Beelaerts en Brokx een eigen visie missen en zich best willen aanpassen 
aan anderen, blijven zij zitten, ook al laten zij de toeschouwer, die slechts 
een zwalkend beleid waarneemt, verbijsterd achter. Eerst moet het aandeel 
woningwetwoningen dalen, dan moet het aandeel van deze sector weer 
omhoog. Eerst moet de koopsector worden uitgebreid, later moet het heil 
meer van de huursector komen. Er moet meer zekerheid voor ontvangers 
van individuele huursubsidie komen, vandaar het streven naar een wettelij
ke grondslag. Tegelijkertijd worden de individuele huursubsidies verslech
terd. De beleggers wordt voorgehouden dat zij hun woningen de eerste 
twintig jaar niet mogen verkopen; tegelijkertijd wordt de gedachte van de 
optiewoning gelanceerd, waarvan de verkoop gedurende de eerste jaren na 
oplevering is ingebakken. Wie dat allemaal begrijpt, mag het zeggen. 
We zien hoe Beelaerts en Brokx vier jaar lang steeds weer worden verrast 
door bezuinigingsopdrachten van het Ministerie van Financiën, en zonder 
een samenhangend beleid via de weg van de minste weerstand struikelend 
en strompelend aan die opdracht trachten te voldoen. De relatie tussen de 
beide bewindslieden maakt daarbij een bizarre indruk. Beelaerts houdt een 
indrukwekkend aantal nietszeggende toespraken tijdens openingen, fees
ten, congressen en conferenties. Zijn produktie aan eerste palen en stenen 
is adembenemend, maar in de beleidsarena is hij voortdurend afwezig. 
Brokx mag steeds meer de kastanjes uit het vuur halen. Na een erbarmelij
ke start traden bij hem enige leereffecten op. Hij betoonde een respectabe
le ijver en was in elk geval op vele beleidsvelden aanspreekbaar. Het aan
tal ambtenaren dat bij het kameroptreden van de bewindslieden paraat 
moest blijven, was ongehoord groot. Dit getuigde niet van veel zelfvertrou
wen bij de bewindslieden. 
Overzien wij het geheel, dan kan het oordeel niet positief uitvallen. Sinds 
Van Aertsen heeft Nederland niet meer zo'n slecht volkshuisvestingsbeleid 
gehad. Beelaerts heeft ondubbelzinnig verklaard niet beschikbaar te zijn 
voor een nieuwe zittingsperiode. Dit brengt ons op de troostrijke gedachte 
dat het vanaf 1981 alleen maar beter kan worden. 

H. Priemus is hoogleraar te Delft. 
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Jan ter Laak 

Kerk, ethiek en politiek 

In de discussie over vrede en veiligheid van de afgelopen tijd heeft, zeker 
waar het het bezit en eventueel gebruik van kernwapens betreft, het 'gewe
ten' bij menigeen een belangrijke rol gespeeld. Dat aspect roept wel eens 
weerstanden op in een partij als de Partij van de Arbeid, die het altijd in de 
eerste plaats is gegaan om het maken van politieke keuzen, waarin men
sen met de meest uiteenlopende morele en levensbeschouwelijke opvattin
gen zich kunnen herkennen. We hebben Jan ter Laak, lid van het 'Trefpunt 
van socialisme en levensbeschouwing' in de PvdA, gevraagd om, tegen de 
achtergrond van de recentelijk gevoerde discussie, nader in te gaan op de 
verhouding tussen ethisch en politiek handelen. 

Binnen de PvdA, maar ook daarbuiten, is irritatie ontstaan over de wijze 
waarop de vredesbeweging, voor een groot deel van kerkelijke huize, de 
discussie rond de kernwapens in Nederland op gang heeft gebracht. De 
twee groeperingen die het meest zijn bekritiseerd, zijn de Synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, die in november 1980 aan haar gemeenten 
een pastorale brief liet uitgaan inzake kernbewapening en het Interkerkelijk 
Vredesberaad, dat sinds 1977 de campagne voert 'Help de kernwapens de 
wereld uit, te beginnen uit Nederland'. 
Het was zeer gebruikelijk geworden dat de PvdA lovende woorden liet ho
ren in de richting van kerken en kerkelijke groeperingen, wanneer deze 
waarschuwden tegen de voortgaande bewapeningswedloop. Interessant is 
het om in dit verband de toespraak te lezen die J. den Uyl als minister-pre
sident in Utrecht heeft gehouden bij het ~ijftigjarig priesterjubileum van kar
dinaal Alfrink, of om het verslag van het debat in de Tweede Kamer na te 
lezen van november 1968, toen beslist moest worden of Nederland 225 
miljoen meer zou moeten uitgeven aan de NAVO als reactie op de inval 
van de Warschaupactlanden in Tsjechoslowakije. Van PvdA-zijde werd de 
toenmalige regering onder leiding van de KVP-er P. de Jong bestookt met 
de stellingnames van Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad. De 
stellingname was niet alleen algemeen zedelijk maar zeer concreet, inhou
dend een neen tegen de extra defensieinspanningen en allerlei suggesties 
om te komen tot een Europese Veiligheidsconferentie. Toendertijd voelde 
de KVP zich erg gehinderd door deze kerkelijke standpuntbepaling en liet 
bij monde van het kamerlid C. Kleisterlee weten dat kardinaal Alfrink beter 
het voorzitterschap van Pax Christi kon opgeven, wilde hij nog op geloof
waardige wijze primaat blijven van de Nederlandse kerkprovincie. 
Waarop berusten de irritaties van de politici tegen kerkelijk spreken inzake 
maatschappelijke vragen, zoals dat o.m. gebeurt door IKV, Pax Christi, 
Hervormde Synode (vredesvragen), de Raad van Kerken (de buitenlandse 
werknemers) en de rk-kerk (de brief over de arbeid). 
Gangbaar is de 'liberale' opvatting dat de kerk zich heeft bezig te houden 
met de laatste dingen, de diepste levensvragen. Daarover mag en moet 
een kerk spreken; daarover zou ook de bijbel gaan. Natuurlijk geeft men 
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toe dat er een zekere terugkoppeling is naar het gewone, alledaagse leven 
en samenleven, maar dat mag dan niet verder gaan dan algemeen zedelij
ke principes. Wel verwacht men dat vanuit de kerk concrete pastorale hulp 
wordt geboden aan mensen, die zich in hun persoonlijk en/of maatschap
pelijk leven niet staande hebben kunnen houden. Dit beeld van de taakop
vatting van de kerk is breed gespreid, zowel onder kerkelijken, als onder 
onkerkelijken en niet-meer-kerkelijken. 
Deze liberale taakopvatting van de kerk is in hoge mate een reactie op een 
'conservatief-autoritaire' vorm van optreden, die vaak vooral geassocieerd 
wordt met de opstelling van de rk-kerk. In deze vorm ziet de kerk het als 
haar taak vanuit godsdienstige en algemeen zedelijke principes heel con
crete aanwijzingen te geven hoe de christen zich in het leven (vaak het 
seksueel leven) heeft te gedragen en hoe de samenleving eigenlijk geor
dend zou moeten zijn. De houding tegenover andersdenkenden is daarbij 
interessant. Is die groep klein, dan worden ze geduld. Is daarentegen de 
groep van eigen aanhangers in de minderheid, dan wordt een sterk plei
dooi gevoerd voor de godsdienstvrijheid en gelijkheid van behandeling door 
de overheid van alle godsdienstige richtingen. Is deze minderheid goed ge
organiseerd (eigen politieke partij, eigen scholen, eigen media enz.) dan 
wordt aldus politieke invloed uitgeoefend. Naarmate de kerk meer greep 
heeft op deze organisaties, is haar invloed groter. Het befaamde bisschop
pelijk mandement van 1954 is wat Nederland betreft de laatste poging tot 
direct ingrijpen van bisschoppen in de Nederlandse politiek geweest. Daar
na hebben de bisschoppen zich terughoudend opgesteld; de eigen verant
woordelijkheid van de katholieke politici werd benadrukt. En sinds het pas
toraal concilie is deze eigen verantwoordelijkheid van iedere katholiek ook 
op punten van geloof en ethiek (vanouds de terreinen waarop de kerk juist 
gehoorzaamheid vroeg aan leden) sterk benadrukt. Buitenstaanders (ook 
katholieken in andere landen) hebben dit als een verrassende wending er
varen. Werd vroeger de Nederlandse katholiek gekenmerkt door een grote 
gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag, nu valt op dat zeer veel katholie
ken uitspraken van de kerkelijke leiding relativeren en voor hen zelf niet 
van toepassing verklaren, zich daarbij beroepend op eigen geweten, op 
eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd wil men katholiek genoemd blijven 
worden. Buitenstaanders raken door deze vervaging geïrriteerd. Tegelijker
tijd is er een zekere argwaan omdat het verleden nog lang niet vergeten is. 
Onder invloed van de oecumene is in de jaren zestig en zeventig langza
merhand een andere vorm van kerkelijk spreken gegroeid inzake maat
schappelijke vragen. Uitgangspunt is de weigering te aanvaarden dat ge
loof en kerk alleen te maken hebben met de 'laatste dingen'. Deze reductie 
die in feite leidt tot een privatisering en individualisering van godsdienst en 
kerk wordt op bijbelse gronden afgewezen. Gods koninkrijk, waarom het in 
de bijbel gaat, mag niet vergeestelijkt worden en beschouwd als iets dat 
pas aanbreekt in de eeuwigheid. In de concrete geschiedenis treedt de be
vrijdende God binnen. De mens wordt opgeroepen om de bevrijdende mo
gelijkheden die God schenkt, te benutten en zo gerechtigheid te realiseren. 
Berusting en je neerleggen bij eigen onmacht worden houdingen die pas
sen bij een ongelovige, niet bij een gelovige. Zo abstract omschreven als 
het hier staat, wordt deze visie op bijbel en geloof zeer breed gedeeld, als
ook de kerkvisie die hieruit voortvloeit. Zowel de bevrijdingstheologie, ont
staan in Latijns-Amerika, als het document Gaudium en Spes van het Vati
caans Concilie zijn hiervan voorbeelden. Grote verschillen treden op wan
neer deze visie wordt geconcretiseerd. Sommigen hebben de neiging revo
lutie en klassenstrijd bijna te identificeren met het Rijk Gods, anderen be
nadrukken een voorbehoud dat de kerk altijd in acht moet nemen ten aan-
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zien van welk maatschappelijk stelsel dan ook. De huidige paus benadrukt 
de plicht van ieder om de rechten van de mens niet te schenden. 
Hoe dat dan moet geschieden is de verantwoordelijkheid van de politieke 
organen; de kerk en de bedienaren van de kerk moeten deze verantwoor
delijkheid niet willen overnemen. Daarmee zou de kerk binnentreden in de 
sfeer van conflicten en machtsstrijd welke eigen is aan de politiek en partij 
worden en daardoor haar positie als morele instantie ondermijnen. Het risi
co van deze pauselijke opstelling is echter dat het morele protest zich gaat 
beperken tot vage algemene uitspraken en veroordelingen die ieder met de 
mond kan belijden, maar die niets veranderen aan onrechtvaardige situa
ties. Gezien hun mondiale positie moeten een Vaticaan en een Wereldraad 
van Kerken zich vaak beperken tot een meer algemeen spreken. Daarbij 
valt op dat de Wereldraad concreter is, hetgeen samenhangt met het feit 
dat de uitspraken van de Wereldraad niet op één persoon worden terugge
voerd, maar de uitkomst zijn van een intens beraad van vertegenwoordi
gers van diverse aangesloten nationale kerkgenootschappen. Kerkgenoot
schappen in diverse landen kunnen hun maatschappelijk spreken en han
delen veel meer richten op de concrete situaties in eigen land. En dan 
wordt het beeld heel gevarieerd. Soms is de kerk de open of stille steunpi
laar van heersende regimes; soms is een kerkgenootschap onderling sterk 
verdeeld en kiest een stroming de kant van het verzet tegen een onrecht
vaardig regime, waarbij dan zelfs door sommigen vanuit de kerk openlijk 
steun wordt gegeven aan gewapend verzet. 

Bijdragen aan politiek debat 
In West-Europa en Noord-Amerika (de landen met een parlementaire de
mocratie) is mede onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie en het 
optreden van de Wereldraad van Kerken de gewoonte gegroeid dat kerken 
en kerkelijke groeperingen vanuit hun theologische en morele opstelling 
goed beargumenteerde bijdragen trachten te leveren aan de publieke poli
tieke discussies over belangrijke maatschappelijke vragen. Naarmate het 
feitenmateriaal , de analyses en de beleidsvoorstellen to the point zijn, stijgt 
hun invloed. Dat de reputatie van de afzender er nog steeds in belangrijke 
mate toe bijdraagt dat deze kerkelijke bijdrage serieus wordt genomen, ligt 
voor de hand. Maar in ieder geval is het feit dat de bijdrage van kerkelijke 
zijde komt, geen voldoende motief meer om deze een rol te laten spelen in 
het politieke debat. Nederlandse voorbeelden van zulke gekwalificeerde bij
dragen zijn het rapport van de Raad van Kerken Kraken in Nederland 
(1978) en de voorstellen tot wijziging van de wet gewetensbezwaren militai
re dienst (1969) . Het eerste heeft de bijna aangenomen antikraakwet getor
pedeerd, het tweede is de grondslag geworden van de huidige wet gewe
tensbezwaren militaire dienst. In de jaren zestig is duidelijk geworden dat 
kerkgenootschappen als zodanig niet bewerktuigd zijn om dit soort gekwali
ficeerde bijdragen te leveren. In alle landen van West-Europa en Noord
Amerika kun je dan ook een groei constateren van (semi-)kerkelijke bewe
gingen, bureaus en organisaties die, vanuit hun godsdienstige inspiratie en 
vaak in verbondenheid met verwante geloofsgenoten elders in de wereld, 
bepaalde maatschappelijke onderwerpen behartigen. In Nederland kun je 
noemen CEBEMO en ICCO, resp. de katholieke en protestants-christelijke 
medefinancieringsorganisaties; de vredesbewegingen Pax Christi en het 
IKV; de anti-apartheidsorganisatie KAlROS, de secties Sociale Vragen en 
Internationale Zaken van de Raad van Kerken. Ook de personele bezetting 
van deze instellingen is interessant. Als regel wordt het initiatief tot oprich
ting genomen door een kerkelijk functionaris of iemand die zeer nauw met 
de kerk verbonden is. Naarmate de instelling zich meer specialiseert, 
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neemt de inbreng van deskundigen toe. Bij het aantrekken van nieuwe 
mensen staat niet zozeer de vraag van kerkelijke betrokkenheid bij alswel 
van deskundigheid inzake het onderwerp voorop. 
Daarbij ontstaat het risico dat een kerkelijke instelling zich zozeer verdiept 
in haar onderwerp en daarvoor contact zoekt met verwante niet-kerkelijke 
organisaties dat de kerkelijke achtergrond nog slechts dient om de lading 
een respectabele vlag mee te geven. Gelukkig wordt dit risico de laatste ja
ren steeds meer onderkend. Men tracht de band met de kerkelijke achter
ban te verstevigen; men tracht de godsdienstige achtergrond van de orga
nisatie meer te expliciteren. Vooral in de vredesbewegingen Pax Christi en 
IKV is deze weg terug naar de kerk en terug naar de explicitering van de 
levensbeschouwelijke achtergrond duidelijk waarneembaar. Daarbij spelen 
allerlei motieven een rol. Enerzijds groeit de eigen behoefte aan bijbelse 
bezinning en theologische ondersteuning naarmate men merkt dat het vre
deswerk een werk van lange adem is, dat op felle politieke weerstanden 
stuit en de bekoring inhoudt volledig op te gaan in het politieke machtsspel. 
Anderzijds betekent het verwaarlozen van de band met de kerk waaruit 
men is voortgekomen, dat men de tak doorzaagt waarop men zit. Men ver
kleint de mogelijkheid dat nieuwe mensen die zich vanuit hun geloofsover
tuiging maatschappelijk willen engageren, de organisatie nog herkennen als 
hun organisatie. Het is om deze twee redenen dat het IKV het afgelopen 
jaar begonnen is met een intense gespreksronde langs de kerken die het 
IKV hebben opgericht. Deze vitalisering van de band met de oorspronkelij
ke godsdienstige inspiratie en met de kerk brengt een aantal risico's ten 
aanzien van de verhouding geloof en politiek mee die zorgvuldige aandacht 
verdienen. 
Allereerst kunnen tengevolge van de verschillende vormen van de verhou
ding kerk-staat (hierboven beschreven: de conservatieve, de liberale en de 
meer radicale) gevoelens die een bepaald optreden van de kerk ten aan
zien van het maatschappelijk leven in het verleden heeft gewekt, wederom 
actueel worden wanneer de kerk, zij het nu op een andere wellicht meer 
acceptabeler wijze haar betrokkenheid bij het maatschappelijk gebeuren 
uitdrukt. Een van de dingen waar veel mensen die betrokken zijn (of ooit 
betrokken waren) bij de kerk zich aan stoten is dat de kerk in kwesties 
waar veel mensen slechts vermoedens, schattingen, en twijfels over heb
ben, zich vaak zo absoluut en zeker uitspreekt. Dit betreft dan zowel de di
recte geloofspunten als de gedragsregels tussen mensen en de inrichting 
van de samenleving. Als de kerk of kerkelijke instellingen zich in onze da
gen in Nederland (beide beperkingen moeten goed voor ogen gehouden 
worden) hun bijdragen leveren aan bijv. de problematiek van oorlog en vre
de, hoe moeten deze kerkelijke inzichten dan gepresenteerd worden? Hel
der moet zijn vanuit welke ethiek en vanuit welke normen de kerk komt tot 
steun aan concrete invullingen van een politiek beleid. Beargumenteerd zal 
moeten worden waarom een vroegere ethiek (die van de rechtvaardige oor
log) in onze dagen niet meer gehanteerd mag worden of anders gehan
teerd moet worden. Dat is ook daarom van belang omdat deze oude ethi
sche normering vaak stilzwijgend het uitgangspunt is van veel traditioneel 
politiek handelen. Ook zal de kerk bij steun aan bepaalde politieke voorstel
len, duidelijk moeten aangeven dat deze steun niet deze absolute beteke
nis heeft die vaak aan kerkelijk spreken wordt toegedacht. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze verabsolutering soms wel te vin
den is in de IKV-campagne, zij het vaak meer op plaatselijk vlak dan in lan
delijke publikaties, hoewel ook het weekblad Hervormd Neqerland soms 
niet helemaal van deze toonzetting is vrij te pleiten. In de publikatie van 
Pax Christi waarin het IKV wordt ondersteund, worden onder het kopje 'feil-
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bare inzichten' enkele zeer terechte opmerkingen gemaakt: 'Om te begin
nen zal alles gedaan moeten worden om de kennis en inzichten waar het 
om gaat, van een zo hoog mogelijk kwalitatief gehalte te laten zijn. Zeker
heid dat ze juist zijn is niet te verkrijgen, maar als de mens zijn uiterste 
best gedaan heeft om met behulp van de gaven en middelen die hem ten 
dienste staan tot een zo goed mogelijk inzicht te komen, en hij op concrete 
wijze probeert te beantwoorden aan bepaalde ethische normen, dan kan 
hem geen verwijt treffen als bepaalde inzichten en schattingen niet uitko
men. Wij mogen hier nooit lichtvaardig over denken, maar we mogen ons 
ook niet door de onzekerheid waarin elk politiek handelen plaats vindt, la
ten afhouden van een stellingname. Wanneer we alles zorgvuldig hebben 
overwogen en we een nieuwe weg inslaan, waarop we altijd kunnen bijstu
ren in het licht van de ervaringen die we opdoen, dan mag ons nooit ver
metel vertrouwen verweten worden. De uitdrukking 'God zegene de greep' 
is in onze taal komen te staan voor de aanduiding van onverantwoord ge
drag maar als wij ons gedrag wel goed denken te kunnen verantwoorden, 
mogen wij vanwege de onzekerheid die altijd overblijft, God bidden dat Hij 
onze greep mag zegenen en daarop vertrouwen '. 

Gesinnungsethik en Verantwortungsethik 
Ik vermoed dat vele politici - ook degenen die nogal wat kritiek hebben op 
het IKV en de Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk - zich door de 
passage voelen aangesproken. Deze zorgvuldige wijze van handelen die 
het rapport oplegt aan kerkelijke instanties en kerkelijke personen wanneer 
zij steun geven aan bepaalde politieke voorstellen, geldt natuurlijk evenzeer 
voor politici en pOlitieke partijen. Voor kerkelijke instanties gelden wat zorg
vuldigheid betreft geen andere normen dan voor politici. Kerkelijken en poli
tici hebben geen twee verschillende ethieken. Beide hebben de opdracht 
ethisch verantwoord te handelen, maar omdat zij in twee verschillende po
sities staan is er wel een verschil in verantwoordelijkheid. Een enkel voor
beeld om dit te illustreren. Van een kerkelijke instantie mag je verwachten 
dat zij openlijk uitspreekt wat haar goeddunkt. Een politicus zal vanuit een
zelfde 'ethische houding soms zwijgen over verder weg liggende stappen en 
maatregelen omdat hij vreest stappen die ervoor liggen anders niet gereali
seerd te krijgen. Juist omdat een kerkelijke instantie vrijer staat kan zij 
openlijker spreken. Maar dit ontslaat de kerk niet van de verantwoordelijk
heid goed te overwegen welke de gevolgen kunnen zijn wanneer haar stel
lingname politiek gerealiseerd zou worden. En politici mogen zich ontslagen 
achten noch ,van de plicht zich te bezinnen op het toekomstperspectief 
waarbinnen concrete beslissingen dienen te passen noch van de plicht 
voor zichzelf en samen met anderen te expliciteren door welke ethische 
normen en waarden hun spreken en handelen worden gedragen. Gebeurt 
dat niet of zeer onvolkomen, dan is het risico groot dat persoonlijke belan
gen een doorslaggevende rol gaan spelen. Daaronder vallen zaken als be
houd van functie en van invloed. De tweedeling die dc.)r politici vaak gretig 
wordt aanvaard tussen de ethiek van de overtuiging (Gesinnungsethik) en 
de ethiek van de verantwoordelijkheid (Verantwortungsethik) waarbij politici 
aan de kerk het getuigen overlaten en voor zichzelf de politieke verant
woordelijkheid claimen, is daarom al gevaarlijk omdat politici zich daarmee 
ontslagen kunnen achten van een voortdurende ethische bezinning en de 
kerk zou kunnen menen dat zij niet meer zou moeten afwegen wat de ge
volgen zijn wanneer haar voorstellen worden aanvaard. Ook dit afwegings
proces dat in politieke termen zal moeten gebeuren, is een ethische op
dracht. Dat laatste maakt duidelijk hoe onjuist het is om te denken dat ethi
sche doordenking zou ophouden wanneer het politiek handelen begint. In 
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iedere fase van het politiek proces zal een terugkoppeling naar ethische 
uitgangspunten noodzakelijk zijn. 
Aan de Synode van de NH-Kerk kan verweten worden dat zij in hun pasto
rale brief wel een pleidooi gevoerd hebben voor de denuclearisering van 
Nederland, terwijl zij dit ingrijpende politieke voorstel geen politieke verant
woording hebben meegegeven. Omdat dit voorstel in feite het IKV-voorstel 
is, kan men natuurlijk verwijzen naar de politieke argumenten die het IKV 
en Pax Christi hebben ontwikkeld, maar de Hervormde Kerk heeft zich door 
deze wijze van handelen wel onnodig kwetsbaar gemaakt voor kritiek. En 
het was onnodig, omdat de handreiking die aan deze brief voorafging, van 
diverse zeer uiteenlopende zijden geprezen is om zijn hoge kwaliteit, als 
stukken beter dan veel documenten die de laatste jaren door politieke par
tijen en hun wetenschappelijke bureaus op tafel zijn gelegd. Het is te ho
pen dat de Synode onder invloed van de vele kritiek niet gaat inslikken het
geen zij in haar brief heeft betoogd, maar dat zij de moed heeft de politieke 
argumentatie alsnog in te brengen in de discussie rond de kernwapenpro
blematiek. In haar adviesorgaan de Raad voor Overheid en Samenleving, 
is voldoende deskundigheid aanwezig om tot een goede verantwoording te 
komen. Dan kunnen degenen die het met de uitspraak van de Pastorale 
Brief niet eens zijn, hun argumenten daartegenover stellen. Dan wordt de 
discussie gevoerd zoals die gevoerd moet worden. Voor de katholieke 
kerk, waar de bisschoppen in maart allerlei katholieke instanties hebben 
gevraagd hun mening te laten horen t.a.v. het IKV-voorstel, zal het gebeu
ren in de Nederlandse Hervormde Kerk een extra-reden moeten zijn om bij 
hun standpuntbepaling ten aanzien van het IKV-voorstel de argumenten 
voor en tegen goed te presenteren. 
Op het PvdA-congres heeft het IKV-voorstel het niet gehaald. Fractieleider 
J. den Uyl heeft het IKV-voorstel in het openbaar voortdurend bestreden. 
Hij heeft zijn overtuiging door kunnen zetten. Hij verwierf hiervoor een 
meerderheid mede dankzij steun van mensen die eigenlijk de IKV-argu
mentatie geloofwaardiger vonden, maar omwille van andere politieke belan
gen - behoud van de lijsttrekker, verhoging kans tweede regering-Den Uyl 
- de andere stellingname hebben gesteund. Ook een aantal zgn. atoom
pacifisten binnen de fractie in de Tweede Kamer heeft zich achter Den Uyl 
gesteld. Dat kan verantwoord politiek handelen zijn als ze meenden daar
door mee te werken aan de terugdringing van de rol van kernwapens (ge
lijk Den Uyl steeds betoogt). Maar hoe zal hun opstelling zijn als zou blijken 
wat het IKV bij voortduring betoogt, nl. dat de positie van Den Uyl geen wij
ziging van het Nederlandse defensie-beleid zal opleveren. Soms maken de 
atoompacifisten in de Tweede Kamer op mij dezelfde indruk als kerkelijke 
uitspraken inzake maatschappijvragen op anderen. Er wordt een respecta
bele ethische positie betrokken, maar je mist de concrete uitwerking. M.L is 
deze positie pas geloofwaardig wanneer men met kennis van zaken tegen
spel biedt aan degenen die het afschrikkingsevenwicht en de rol van kern
wapens ethisch een acceptabel defensiesysteem achten. Een beroep op 
het geweten is ethisch alleen verantwoord als men het politiek handwerk 
dat noodzakelijk is om je ethische stellingnames enigszins gerealiseerd te 
krijgen ook wil verrichten. Helemaal karikaturaal is de stelling - vorig jaar 
ontwikkeld door een aantal tegenstanders van het IKV onder wie prof. Pa
tijn sr. - dat vegetariërs zich niet moeten bezighouden met de keuze tus
sen verschillende vleessoorten. Men bedoelde daarmee te zeggen dat de
genen die atoomwapens moreel afwijzen, zich niet meer zouden mogen 
bezig houden met de lopende kwesties in~ .ke defensie (zoals modernise
ring , shiftstudies, afstoten enkele taken enz.). Wat men vaak verwijt aan 
degenen die zich vanuit een ethische opstelling verzetten tegen kernwa-
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pens, wordt tegelijkertijd - als dat politiek zo uitkomt - ook als juist gedrag 
opgedrongen. 
Mij lijkt dat wanneer je kernwapens afwijst, je ieder stapje waarmee moge
lijk de rol van de kernwapens enigszins wordt teruggedrongen, moet onder
steunen. Soms zul je zelfs bereid moeten zijn om een verdergaand voorstel 
in te slikken als daarmee de kans op aanname van dit kleinere stapje gro
ter wordt. Maar hieraan moet worden toegevoegd dat wanneer blijkt dat de 
zgn. kleine stapjes alsmaar worden geabsorbeerd door het traditioneel af
schrikkingssysteem, voorstellen voor ingrijpender politieke stellingname 
ethisch geboden zijn . Dit alles geldt natuurlijk alleen voor degenen die van
uit hun geweten (of ethische overtuiging) onoverkomelijke bezwaren heb
ben tegen de wijze waarop via afschrikkingsevenwicht, en de rol van de 
kernwapens daarin, onze 'veiligheid ' is georganiseerd. Maar dat is niet het 
verschil tussen Den Uyl en het IKV. 
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Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door 
Pau/ Ka/ma en Marnix Krop. 

DGB (1) 
Begin maart stelde de Deutsche Ge
werkschaftsbund (DGB) op een buiten
gewoon congres in Düsseldorf zijn nieu
we beginselprogramma vast. Dat al in 
1972 tot herziening van het oude pro
gramma werd besloten, doet Duitse 
'Gründlichkeit' vermoeden, maar het in 
de DGB zelf geuite ongenoegen wijst 
erop dat ook minder nationaal gebon
den factoren een rol hebben gespeeld. 
Deze lange voorbereidingstijd in aan
merking genomen, bevat het nieuwe 
programma opmerkelijk weinig verras
singen. Het komt in hoofdlijnen overeen 
met het in 1963 vastgestelde program
ma, dat op zijn beurt weer sterke ver
wantschap vertoonde met het gematig
de Godesberger Programm van de SPD 
uit 1959. 
Toch is het de moeite waard om, aan 
de hand van het maartnummer van het 
aan de SPD gelieerde tijdschrift Die 
neue Gesel/schaft, even bij het nieuwe 
DGB-programma stil te staan. De dis
cussies die er het afgelopen jaar in en 
buiten de bond over zijn gevoerd geven 
een aardig beeld van de ontwikkeling 
die de Duitse vakbeweging sinds 1945 
heeft doorgemaakt, en van de positie 
die zij op dit moment in het maatschap
pelijk krachtenveld van de Bondsrepu
bliek inneemt. De aanvaarding van het 
nieuwe programma vindt plaats in een 
periode dat de economische problemen 
het compromis van de Duitse 'soziale 
Marktwirtschaft' onder druk zetten, en 
de vakbeweging op tal van terreinen 
door de ondernemers in het defensief 
wordt gedrongen. 
De DGB, waarbij op het ogenblik zeven
tien bonden zijn aangesloten, organi
seert niet alle categorieën werknemers 
(naast de DGB is er de Deutsche Ange
stelltengewerkschaft en de Deutsche 
Beambtenbund), maar presenteert zich-

zelf met recht als 'eenheidsvakverbond'. 
In die geest werd hij na de oorlog opge
richt, indachtig de traumatische ervarin
gen tijdens de Weimar-Republiek, toen 
socialistische en christelijke bonden ge
scheiden opereerden (en pas toenade
ring zochten toen het al te laat was), en 
de communisten zich, conform de Kom
intern-richtlijnen, toelegden op de strijd 
tegen de 'sociaalfascistische vakbonds
bureaucratie'. De afgelopen dertig jaar 
heeft deze eenheidsgedachte in het te
ken gestaan van enerzijds de systeem
concurrentie met het communistische 
Duitsland, en anderzijds de afweer van 
pogingen van conservatieve zijde om de 
vakbondseenheid te doorbreken. 
Ook in de discussie rond het nieuwe be
ginselprogramma speelden beide ele
menten een rol. Een voor buitenstaan
ders moeilijk te begrijpen opwinding ver
oorzaakte een passage in het ontwerp
programma, waarin het ontstaan van de 
DGB op rekening wordt geschreven van 
de 'freiheitlich-sozialistische' en de 
'christlichsoziale' vakbeweging. Deze 
passage was in de eerste plaats be
doeld om afstand te nemen van de 
Westduitse communisten, die als geor
ganiseerde stroming niet in de DGB mo
gen opereren, maar die, aldus het SPD
weekblad Vorwärts, 'door hun persoon
lijke inzet bij het vakbondswerk in de 
bedrijven col/ega 's van andere partijen 
en partijlozen vaak ver achter zich la
ten'. De passage diende echter ook om 
het algemene karakter van de DGB te 
benadrukken, en om de CDU elk voor
wendsel te ontnemen om een eigen, 
christelijke vakbeweging op touw te zet
ten. Het voorstel werd op het congres 
uiteindelijk met grote meerderheid aan
genomen. Ook uit andere discussiepun
ten kan de naoorlogse ontwikkeling van 
de DGB worden afgelezen. Bij de op
richting in 1949 leek in de Duitse sa
menleving nog een consensus te be
staan over de noodzaak van een heel 
anders opgebouwde samenleving. Zelfs 
de CDU, stelt SPD-voorman Herbert 
Wehner in Die neue Gesel/schaft, wees 
in die tijd een kapitalistische economi
sche structuur af. In 1963 was deze si
tuatie geheel veranderd, en nam de 
DGB in een nieuw beginselprogramma 
afstand van het eigen streven naar een 
'democratische, anti-kapitalistische en 
socialistische maatschappij'. Wel werd 
een passage opgenomen, waarin erop 
gewezen werd dat 'de ontwikkeling in 
de Bondsrepubliek tot een herstel van 
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de oude bezits- en machtsverhoudingen 
(had) geleid'. In het ontwerp voor het 
nieuwe programma had het bondsbe
stuur voor een gematigder formulering 
gekozen waarin de verworvenheden van 
de vakbeweging sterk werden bena
drukt. Op het congres werd echter door 
de IG-Metall, bij monde van voorzitter 
Eugen Loderer, met succes gepleit voor 
handhaving van de oude tekst. 'Ze zijn 
er nog altijd', aldus Loderer, 'de grote 
families die op grond van hun bezit 
macht uitoefenen over duizenden werk
nemers. Namen als Flick, Quandt, 
Schickedanz, Henkei, Bertelsmann, Oet
ker, Ofto Wolf( von Amerongen, Haniel 
en Alex Springer zijn er voorbeelden 
van.' 
Daarmee belanden we bij de plaats van 
de DGB in het bestaande maatschappe
lijk stelsel. De Duitse vakbeweging heeft 
met haar pragmatische opstelling in de 
jaren vijftig en zestig veel voor de werk
nemers weten te bereiken. Maar, aldus 
critici binnen de bond, deze resultaten 
zijn bereikt binnen het bestaande eco
nomische systeem, en door toenemen
de integratie in dat systeem, dat men 
eerst helemaal wilde veranderen. 'Dat 
heeft concrete gevolgen gehad' zo 
schrijft een vertegenwoordiger van de 
Gewerkschaft Handel, Banken und Ver
sicherungen (HBV) in Die neue Gesel/
schaft. 'Er werd een hoge prijs betaald 
door, waar het ging om de functie van 
maatschappelijk-politieke vormgeving 
geen wezenlijke vooruitgang te kunnen 
boeken. Er werd niet geprobeerd resp. 
het lukte uiteindelijk nergens om ideeën, 
gericht op een structurele verandfJring 
van economie, maatschappij en politiek 
te realiseren'. Van oorspronkelijke eisen 
op het gebied van vermaatschappelij
king van de produktie en van centrale 
economische planning kwam niets te
recht. 

DGB (2) 
Deze critici zijn echter duidelijk in de 
minderheid, en in het nieuwe program
ma wordt vastgehouden aan het streven 
naar een globale, 'keynesiaanse' sturing 
van de economie, waarbij een directe 
greep van de overheid op de investerin
gen achterwege blijft. Centraal in het 
programma staat wat als het handels
merk van' de Duitse vakbeweging kan 
worden beschouwd, en wat sinds 1949 
in alle programma's onveranderd is ge
bleven, nl. het streven naar medezeg
genschap in de bedrijven. De IG-Metall 

zag op het congres haar voorstel aan
vaard, dat de paritaire vertegenwoordi
ging in de leiding van grote ondernemin
gen, zoals die momenteel o.a. in de 
staalindustrie van toepassing is, als mi
nimum-regeling voor grote bedrijven in 
alle sectoren zou moeten gelden, 'on
geacht hun juridische vorm'. Die toevoe
ging staat er niet voor niets. Een aantal 
bedrijven heeft, het staalconcern Man
nesmann voorop, de strijd aangebonden 
met de bestaande vormen van mede
zeggenschap. Door middel van juridi
sche manoeuvres willen ze hun bedrij
ven aan de wetgeving op dit gebied ont
trekken. De Bondsregering heeft inmid
dels een wetsontwerp ingediend om 
daaraan een eind te maken, maar de 
DGB is over dit ontwerp slecht te spre
ken, omdat het teveel het stempel zou 
dragen van de liberale coalitiepartner 
van de SPD, de FDP. Op een recente
lijk gehouden internationale conferentie 
van de Friedrich Ebert Stiftung in Bonn, 
beklaagde een vertegenwooriger van de 
IG-Metall zich erover dat de SPD, die 
op zoveel terreinen de medewerking 
van de vakbeweging vraagt, niet eens in 
staat is om wat er op het gebied van de 
medezeggenschap bereikt is, te verde
digen. Een ander actueel punt in de dis
cussie over het DGB-programma vorm
de zgn. 'Aussperrung', de door onderne
mers doorgevoerde uitsluiting van niet
stakende werknemers bij arbeidsconflic
ten. De DGB vraagt om een wettelijk 
verbod van dit soort praktijken. Dat hier 
een levensvoorwaarde voor de vakbe
weging in het geding is, bewijst de IG
Druck, die tijdens de krantenstakingen 
van 1978 meer geld moest uitbetalen 
aan uitgesloten dan aan stakende werk
nemers, en daaraan financieel bijna ten 
onder ging. De IG-Druck zou in het ver
volg bij dit soort voorvallen graag de fi
nanciële steun van rijkere bonden als 
de IG-Metall en de IG-Bergbau hebben, 
maar deze zijn bang dat dit de eigen fi
nanciële slagkracht bij stakingen nadelig 
zou beïnvloeden. Het belang van de 
eigen leden staat voorop. 
'Een vakbond als de IG-Bergbau', aldus 
Vorwärts-redacteur Mews in Die neue 
Gesel/schaft', 'heeft in de jaren' vijftig 
voor het laatst serieus gestaakt, en 
sindsdien andere wegen gezocht om de 
belangen van haar leden te behartigen. 
Zal ze bereid zijn om voor andere bon
den te betalen? Veel ervaringen zijn 
hiermee nog niet opgedaan, maar de fi
nanciële grenzen van de vakbonden to-
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nen nog eens aan, hoever de Bondsre
publiek verwijderd is van de "vakbonds
staat", waar de groepen die hier werke
lijk de lakens uitdelen het altijd maar 
over hebben '. 
Verder vormt de werkloosheid natuurlijk 
een belangrijk onderwerp in het DGB
programma. De DGB bepleit een actie
ve werkgelegenheidspolitiek, waarbij 
ook de kwaliteit van de arbeid een be
langrijke rol zal moeten spelen. Een 
aparte plaats in deze discussie neemt 
de Gewerkschaft Nahrung-Genuss
Gaststätten (NGG) in. Deze bond legt 
veel nadruk op zaken als ploegendien
sten, glijdende werktijden, vervroegde 
pensionering, e.d., en heeft bij CAO-on
derhandelingen daarvan al het een en 
ander weten te realiseren. Dit is waar
schijnlijk één van de redenen waarom 
de NGG minder dan IG-Meta", IG-Druck 
en HBV gespitst is op het programma
tisch vastleggen van de 'tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid'. Günter Dö
ding, voorzitter van deze NGG, vraagt 
zich in Die neue Gesel/schaft af, wat er 
gedaan moet worden als steeds meer 
mensen door de automatisering werk
loos worden. 'We zul/en misschien tot 
een nieuwe maatschappelijk-politieke 
waardering, tot een nieuw begrip van 
'arbeid' en 'vrije tijd' moeten komen '. 
Onderzocht moet worden, 'hoe men een 
eentonige en inhoudsloze vrije tijdsbe
steding, en de gevolgen daarvan, kan 
voorkomen, en hoe men ook na het 
werk een minimum aan beslissings-, 
creativiteits- en contactmogelijkheden 
kan garanderen. Men kan de mens niet 
opsplitsen in een werkmens en een vrije 
tijdsmens - misschien een nieuw 
hoofdstuk in het beginselprogramma 
van het jaar 2000'. Een voorzichtige be
nadering in vergelijking met Nederland, 
waar de FNV dergelijke thema's al dit 
jaar, bij het vaststellen van het geza
menlijke beginselprogramma van NVV 
en NKV, aan de orde stelt. 

De houding van de DGB tegenover het 
bestaande maatschappelijke systeem in 
de Bondsrepubliek heeft, zo blijkt uit de 
discussies rond het beginselprogramma, 
een (waarschijnlijk noodzakelijk) ambi
valent karakter. Enerzijds wenst de 
DGB nadrukkelijk de indruk te wekken 
een nette, verantwoordelijke organisatie 
te zijn, die, zoals het nieuwe program
ma stelt, het 'Gesamtwohl' nastreeft. 
Anderzijds wordt in datzelfde program
ma de belangentegenste"ing tussen ka-

pitaal en arbeid, en het karakter van de 
DGB als strijdorganisatie benadrukt. De 
komende jaren zal die ambivalentie, ge
zien de economische en sociale proble
men in de Bondsrepubliek, waarschijn
lijk nog duidelijk aan het daglicht treden. 
Dat zal niet alleen van invloed zijn op 
de wijze waarop het nu aanvaarde pro
gramma wordt geïnterpreteerd, maar 
ook op het praktische optreden van de 
afzonderlijke bonden. De nieuwe strate
gie van de IG Meta", die sinds kort de 
ondernemers met korte werkonderbre
kingen bestrijdt, en daarbij de basis van 
de organisatie veel meer mogelijkheden 
tot eigen initiatieven geeft dan vroeger, 
is daarvan een voorbeeld. (pk) 

Socialistische vorming (1) 
De PvdA is een instelling rijk wiens op
dracht het is de leden van deze partij te 
scholen en te vormen : de Stichting Vor
ming Partij van de Arbeid (SVP). Ge
schraagd door een subsidie van de 
overheid wordt daar de laatste jaren 
met inzet en overgave aan gewerkt. 
Eén van de meest recente vruchten van 
deze arbeid is de start van een serie 
brochures over Aktuele Politiek. Daar
mee stelt de SVP zich ten doel de leden 
van de PvdA aan te zetten tot onderlin
ge meningsvorming en discussie. Men 
probeert met deze reeks aan te sluiten 
bij de politieke actualiteit op plaatselijk 
en/of landelijk vlak. Het ligt in de bedoe
ling per jaar zo'n vier à vijf deeltjes in 
deze serie te publiceren. De oogst tot 
nu toe is drie deeltjes. 
Het lijkt een lofwaardig initiatief. Politie
ke scholing en vorming van zoveel mo
gelijk leden is voor het democratisch 
functioneren van een socialistische partij 
van niet gering belang, niet in de laatste 
plaats, omdat de betrokkenheid en sa
tisfactie van de leden zelf erdoor kun
nen toenemen. 
Gaat vormingsmateriaal soms aan on
toegankelijkheid, simplificatie of onnodi
ge abstractheid mank, hier gaat het om 
brochures die aantrekkelijk ogen, bondig 
zijn en politiek aansprekelijke onderwer
pen ter discussie stellen. Voorzien van 
vragenlijstjes, tips voor het gebruik en li
teratuurverwijzingen, belooft de SVP-se
rie Aktele Politiek op het eerste gezicht 
dus niets dan goeds. 
Deeltje twee van de serie beantwoordt 
zonder enige twijfel aan de verwachtin
gen die men aan dit vormingsmateriaal 
kan stellen. Het betreft èen uiteenzetting 
van Ed van Thijn over enerzijds de aard 
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en functie van verkiezingsprogramma's 
en anderzijds een toelichting op het 
laatste exemplaar dat de PvdA heeft af
gescheiden, Weerwerk. In het eerste 
gedeelte zet Van Thijn de essentie uit
een van het verantwoordelijkheidsmodel 
dat centraal staat in het rapport van de 
commissie Interne Partijdemocratie (par
tijdemocratie, kiezersdemocratie en par
lementaire democratie) waarvan Van 
Thijn zelf voorzitter was. 
In het tweede gedeelte ligt de nadruk op 
een ander soort verantwoordelijkheid, 
t.w. die van de sociaal-democratie om 
zich, getrouw aan haar beginselen en 
de mensen voor wie zij steeds is opge
komen, te weer te stellen tegen het vi
gerende doem- en daldenken. Een ver
helderende toelichting, voor vriend en 
vijand. 

Socialistische vorming (2) 
Deel 3 van deze nieuwe serie handelt 
over energie en is van de hand van 
Max van den Berg en Peter Kramer. De 
eerste is voorzitter van de PvdA, de 
tweede voormalig directeur van de Ver
eniging Milieudefensie. Beloven deze 
namen kwaliteit, de inhoud van de bro
chure stelt teleur. Langdradig, onafge
wogen, chaotisch proza. Een onvoldra
gen produkt. 
Wellicht wreekt zich hier dat van de vele 
discussies die de laatste jaren in de 
PvdA zijn gevoerd, die over energie tot 
de kwalitatief slechtere behoort. Men 
kan zelfs de stelling verdedigen, dat de
ze discussie in de partij niet is gevoerd. 
Buiten de partij wel, erbinnen nauwe
lijks. Althans niet in het openbaar, enke
le kortstondige momenten op congres
sen daargelaten. Dat lijkt in elk geval de 
verklaring te vormen voor het feit, dat in 
deze SVP-brochure over energie de 
auteurs met enige regelmaat krampach
tig spreken over 'het standpunt van de 
PvdA als partij '. Daarmee moeten ken
nelijk mogelijke dissidenten in Kamer
fractie, partijbestuur of in het land in het 
gareel worden gehouden of gebracht. 
Zo staat op blz. 22 te lezen: 'Ook in de 
SEP (Samenwerkende Elektriciteits Pro
ducenten) zitten partijgenoten, wethou
ders of Gedeputeerden, als commissa
rissen namens hun gemeentelijk of pro
vinciaal elektriciteitsproduktiebedrijf. Het 
is jammer dat niet alle partijgenoot-com
missarissen het standpunt van rie partij 
uitdragen, maar in de SEP vanuit een, 
zoals dat dan heet, andere verantwoor
delijkheid opereren. Dat betekent in de 

praktijk dat de SEP deelneemt in de 
snelle kweekreactoren in Kalkar en 
Creys-Malville, ... '. En op blz. 23 heet 
het dat 'de PvdA het al geruime tijd een 
nastrevenswaardige zaak (vindt) om de 
structuur van het Nederlandse elektrici
teitsgebeuren te democratiseren. Zo 
zouden de toekomstige verwachtingen 
van het elektriciteitsverbruik in Neder
land aan de Tweede Kamer ter beoor
deling moeten worden voorgelegd. En 
niet in een onderonsje van de minister 
van Economische Zaken en de SEP ge
ritseld worden. Die prognoses zijn daar 
véél te belangrijk voor: zij dienen onder 
andere als basis voor de planning van 
de bouw van nieuwe elektriciteitscentra
les. Het is nogal logisch dat de SEP, als 
liefhebber van groter groeien en groot
schaligheid (zie hun standpunt ten aan
zien van kernenergie), de prognoses al
tijd te hoog zal opschroeven. Verwezen
lijking van deze democratisering zal niet 
eenvoudig zijn: er moet namelijk 
"macht" worden afgestaan en dat is niet 
makkelijk, ook niet voor provinciale elek
triciteitsbaasjes. ' 
Tja, voor deze democratisering pleit 
zonder twijfel veel. Maar zo gesteld riekt 
het wel wat veel naar populisme. Daar
bij is het nog de vraag of partijgenoten
commissaris in de SEP wel het 'partij
standpunt' moeten uitdragen. Tenslotte 
zijn de meeste van hen lid van een 
meerpartijen-college, dat opereert op 
basis van een programakkoord. En 
meestal is zo'n akkoord vóór 1979 (het 
jaar waarin de PvdA 'omging' op het 
punt van kernenergie) gesloten. Wellicht 
is het nuttig de auteurs te wijzen op een 
partij-opvatting over regeerakkoorden. 
Als het regeerakkoord aanvaard is, dan 
doet het in plaats van het verkiezings
programma dienst als bindend uitgangs
punt voor volksvertegenwoordigers en 
partij. ' (Ed van Thijn, SVP-serie deel 2, 
blz. 5). 

Socialistische vorming (3) 
Daarmee zijn we meteen aanbeland bij 
het onderwerp van het eerste deeltje 
van deze serie over actuele politiek: 
Jaap Burger over coalitie vorming. Dit is 
een helder en prikkelend verhaal over 
een inderdaad bijzonder actueel politiek 
onderwerp. Burger stelt al onmiddellijk 
in het begin dat grote partijen, indien ze 
macht willen uitoefenen tot coalitievor
ming gehouden zijn, op straffe van 
enerzijds verlies aan invloed en ander
zijds de kans op regeringsloosheid. En 
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dat laatste wordt z.i. nooit te lang ge
duid zonder dat de roep om een sterke 
man snel luider wordt. Coalitievorming 
is in Burgers visie dus een onmisbare 
voorwaarde voor het bestendigen van 
democratische verhoudingen. In de bro
chure ontpopt Burger zich wederom als 
een voorstander van een linkse rege
ring. 'CDA plus VVD zijn onze tegen
standers'. (blz. 11), 'Het is duidelijk dat 
het CDA, en met name het KVP-deel 
daarin, voor socialisten geen betrouw
bare partner is' (blz 23), 'Ons beleid 
moet er bovenal op gericht zijn een ka
binet te voorkomen waarin PvdA en 
CDA samenwerken. Want zo'n coalitie 
verloedert de politiek' (blz 26). Maar te
gelijk laat Burger wel een deur naar 
zo'n PvdA-CDA-kabinet open. Hij meent 
dat de PvdA, in een situatie waarin 
geen kabinet zonder het CDA te maken 
is en evenmin een Van AgWVD-kabi
net, moet zien te voorkomen dat het 
CDA toch weer komt aandragen met 
zijn drie bloedgroepen. 'De problemen 
die het CDA hiermee heeft, dienen niet 
opnieuw ten koste van ons te worden 
opgelost' (blz 25). Maar tegelijk moet de 
PvdA geen dogmatische anti-CDA-hou
ding aannemen. En indien het mogelijk 
zou blijken te zijn een coalitie te vormen 
met een CDA 'dat voldoende progres
sieve samenwerking wil en dientenge
volge met voor links aanvaardbare figu
ren komt van wie geen tegenleiding of 
tegenwerking kan worden verwacht' (blz 

25), dan moesten we het toch maar 
doen. 'Want het kabinet-Den Uyl heeft () 
geleerd dat er geen meerderheid nodig 
is om toch te domineren. Het ontbreken 
van een alternatief is voldoende' (blz. 
26). Hier kan de lezer zich toch moeilijk 
aan de indruk onttrekken dat Burger in 
1973 is blijven steken en 1977 niet be
wust heeft meegemaakt. Overigens is 
ook Burgers pleidooi voor een kabinet 
dat louter uit PvdA- en D'66-ministers 
zou bestaan niet erg overtuigend, al
thans onvolledig. De noodzaak van een 
progressief kabinet kan moeilijk alleen 
worden gebaseerd op de logica van de 
partijpolitieke verhoudingen in dit land. 
Op z'n minst verwacht je enige uiteen
zetting over de maatschappelijke groe
peringen waarop zo'n kabinet zijn (ver
moedelijk) hervormend beleid wil base
ren en over de kans dat zoiets mogelijk 
is zonder de middengroepen die het 
electoraat van het CDA vormen tot 
grootscheepse burgerlijke ongehoor
zaamheid op te wekken. Geen coalitie
vorming zonder maatschappijanalyse 
met andere woorden. Maar misschien 
blijkt uit deze beperking wederom de 
oude, sluwe meester, die Burger zich in 
1973 heeft getoond. (mk) 

(De Serie Aktuele Politiek is te bestellen 
door overmaking van f 2,50 per exem
plaar op giro 3429600 t.n.v. de Stichting 
Vormingswerk PvdA te Amsterdam). 
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Boeken 

Staten, geweld en de sociale we
tenschap 
G. van Benthem van den Bergh, 
De staat van geweld. Essays, Meu
lenhoff, Amsterdam, 1980, 221 pp., 
prijs f 29,50. 

De in dit boek gebundelde negen es
says van Van Benthem van den Bergh 
- op één na alle eerder verschenen -
hebben met elkaar gemeen dat zij han
delen over problemen die in de Neder
landse sociale wetenschap tot op he
den tamelijk onderbelicht zijn gebleven. 
Hoewel de bundel als geheel nogal he
terogeen van karakter is, zijn er drie 
kernthema's in Van Benthem van den 
Berghs bespiegelingen te ontdekken. In 
het eerste essay, 'De schuldvraag als 
oriëntatiemiddel', vraagt de auteur zich 
af hoe mensen zich in verleden en he
den in de wereld hebben georiënteerd, 
welke veranderingen zich hierin hebben 
voorgedaan en welke obstakels een be
tere en meer realistische oriëntatie in 
de weg staan. Dat een dergelijke bete
re oriëntatie van belang is, zal wel nie
mand willen ontkennen: betrouwbare 
inzichten in de sociale werkelijkheid die 
wij met elkaar vormen zijn schaars, 
veel van onze voorstellingen over het 
functioneren van menselijke samenle
vingen zijn gebrekkig, fragmentarisch 
en vaak ook fantasiegeladen. Het laat
ste essay, getiteld 'De sociale weten
schappen als oriëntatiemiddel' , sluit di
rect op deze problematiek aan en be
vat een pleidooi voor een grotere bij
drage van de sociale wetenschappen 
aan de vorming en verspreiding van 
meer realistische oriëntaties op de we
reld. 
Het tweede kernthema dat in verschil
lende opstellen aan de orde komt, 
heeft betrekking op diverse vormen van 
geweld, geweldpleging en geweIdsbe
heersing. Nauw verwant hiermee zijn 
beschouwingen over de vorming, ont
wikkeling en het functioneren van sta-

ten, die als derde thema gezien kunnen 
worden. Daarnaast bevat deze bundel 
drie korte stukken die enigszins buiten 
het hier geschetste kader vallen. Een 
zeer beknopte en weinig systematische 
uiteenzetting over populisme (een her
druk van een stukje voor een encyclo
pedie); een korte beschouwing van de 
dilemma's waarin (westers) links ten 
opzichte van de Sowjet-Unie verkeert 
en een eerder in dit blad gepubliceerd 
artikel over de afloop van de Vietname
se oorlog en de toenmalige oppositie 
tegen de Amerikaanse inmenging. Ik 
zal deze stukken, waarvoor de bena
ming 'essay' wel wat erg weids is, hier 
verder buiten beschouwing laten en de 
bespreking concentreren op de drie 
kernthema's - problemen van oriënta
tie, geweld en staatstheorie. Deze the
ma's zijn zowel vanuit politiek als van
uit wetenschappelijk oogpunt interes
sant en belangrijk en Van Benthem van 
den Berghs kijk op één en ander is al
leszins de moeite van het bestuderen 
en bediscussiëren waard. 

Problemen van oriëntatie 
Het behoort tot de eigenaardigheden 
van mensen dat zij, om te kunnen 
voortbestaan, dienen te beschikken 
over enige sociale kennis. Die sociale 
kennis stelt hen in staat zich binnen 
hun directe omgeving te handhaven en 
zich voorstellingen te vormen over die 
delen van de werkelijkheid die ze niet 
uit eigen ervaring kennen. Zij biedt hen 
bovendien de mogelijkheid tot oriëntatie 
op de toekomst. Het soort kennis, met 
behulp waarvan men zich oriënteert, 
kan sterk variëren : alledaagse prakti
sche kennis, meer of minder uitgewerk
te mythen en magische beelden, gods
diensten en ideologieën, filosofie en 
wetenschappelijke kennis. Uiteraard 
zijn er grote verschillen tussen deze ty
pen van kennis maar zij hebben als ge
meenschappelijk kenmerk: het bieden 
van interpretaties en verklaringen van 
de natuurlijke en de sociale werkelijk
heid. Een centrale stelling van Van 
Benthem van de Bergh is nu, dat vóór 
de doorbraak van het wetenschappelijk 
denken, de geboden interpretaties en 
verklaringen alle een sterk persoonlijk 
karakter droegen. Hij doelt daarmee op 
het feit dat zowel interpretaties van na
tuurlijke als van sociale gebeurtenissen 
vaak teruggevoerd werden op het han
delen van specifieke personen of groe
pen, dan wel op dat van wezens die 
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men allerlei menselijke eigenschappen 
toeschreef. Daar bleef het niet bij, oor
delen in termen van 'goed' en 'kwaad' 
waren hier rechtstreeks aan gekoppeld. 
Donder en bliksem waren het werk van 
goden, overstromende rivieren bete
kenden kwade watergeesten, een uit
barstende vulkaan een op wraak belus
te berg. Misoogsten en !iekten onder 
dieren of mensen waren het werk van 
het boze oog of de kwade opzet van 
heksen. Het stellen van de schuldvraag 
- 'wie heeft dit kwaad veroorzaakt?' -
acht Van Benthem van den Bergh ken
merkend voor deze wijze van oriënte
ren. 
Hoewel de beschikbare kennis over de 
natuur en de sociale werkelijkheid his
torisch gezien enorm is toegenomen, 
meent de auteur dat ook vandaag de 
mensen op grote schaal nog in de ge
schetste personalistische verklaringen 
geloven en op basis van dergelijke in
terpretaties handelen, vooral waar het 
de sociale werkelijkheid betreft. Hij 
voegt daar nog aan toe dat hoe groter 
de onzekerheid, angst en dreiging in 
het leven van mensen is, des te groter 
de kans is dat ze daar een persoon of 
groep voor verantwoordelijk stellen. 
Voorbeelden zijn legio: 'het is allemaal 
de schuld van de communisten', dan 
wel: 'de kapitalistische elementen heb
ben zich als aasgieren op het volk ge
stort', enz. Het behoeft geen betoog 
dat dergelijke collectieve waanvoorstel
lingen in de geschiedenis van de 
mensheid zeer veel leed hebben te
weeggebracht. Aan de hand van dis
cussies over de schuldvraag na de 
Eerste Wereldoorlog, de vraag wie ver
antwoordelijk is voor de Koude Oorlog 
en de kwestie van de oorzaken van on
derontwikkeling in Derde Wereldgebie
den, laat de schrijver zien hoe vaak 
analyses van dit soort problemen blij
ven steken in het stellen en beantwoor
den van schuldvragen, niettegenstaan
de hun wetenschappelijke pretenties. 
Met behulp van het klassieke geval van 
een verdachte voor een rechtbank, 
tracht Van Benthem van den Bergh 
vervolgens aan te tonen dat de schuld
vraag niet bevredigend beantwoord kan 
worden voor diegenen die aan 'een 
aantal elementaire vereisten van de 
wetenschappelijke procedure' wensen 
vast te houden. In het voetspoor van F. 
E. Frenkel beargumenteert hij dat uit
eindelijk een uitspraak over de goede 
dan wel kwade wil van de verdachte 

niet te ontlopen is, waarmee een mo
reel oordeel geveld wordt en 'het 
kwaad' in het karakter van de betrokke
ne aangewezen wordt als 'ware' oor
zaak van de gebeurtenis. Dit doortrek
kend naar de wereldpolitiek, zou men 
analoog het 'slechte karakter' van een 
bepaalde regering, staat of samenle
ving veelal hanteren als verklaring, ter
wijl men in feite bezig is met het toere
kenen van schuld. De conclusie ligt 
voor de hand: het verklaren van maat
schappelijke gebeurtenissen en ontwik
kelingen is strijdig met het toerekenen 
van schuld; de schuldvraag blokkeert 
meer adequaat inzicht. 
Op het eerste gezicht lijkt dit betoog 
heel plausibel maar bij nader inzien is 
het niet overtuigend. Het alternatief dat 
Van Benthem van den Bergh aan
draagt - sterk ingegeven door het 
werk van de socioloog Norbert Elias -
berust op het uitgangspunt dat we het 
menselijk samenleven dienen te zien 
als 'een door niemand als zodanig be
wust gewilde of volgens plan gestuurde 
ontwikkeling' en dat we erover dienen 
te denken 'in termen van onpersoonlij
ke samenhangen' (p. 10-11). Een 
soortgelijk inzicht is voor het sociaal
wetenschappelijk denken inderdaad on
misbaar en kan een belangrijke correc
tie vormen op de bovengeschetste per
sonalistische verklaringen.' Dat neemt 
echter niet weg dat de samenleving uit 
mensenwerk bestaat en dat het niet 
zinvol lijkt - tot het tegendeel is aan
getoond - naast natuurkrachten ande
re buitenmenselijke krachten te veron
derstellen. Daarmee zijn we terug bij 
het uitgangspunt: geschiedenis wordt 
door mensen gemaakt, zij het niet vol
ledig uit vrije wil noch onder uitsluitend 
zelfgekozen omstandigheden, om Marx 
te parafraseren. Dat impliceert onder 
meer dat mensen, zij het binnen be
paalde marges, anders kunnen hande
len dan zij doen; het impliceert ook dat 
mensen verantwoordelijk zijn voor hun 
handelen. Wie dit niet ziet kan mensen 
slechts beschouwen als de blinde en 
willoze slachtoffers van geheel buiten 
hun beheersingsbereik gelegen om
standigheden . Natuurlijk zijn daar voor
beelden van : kinderen die door hun 
ouders mishandeld worden; Indiase 
plattelanders die sterven door hongers
nood na jaren van droogte en mis
oogst. Het lijkt me echter onjuist een 
dergelijke kijk gelijkelijk toe te passen 
op al het menselijk handelen onder alle 
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omstandigheden. De marges voor ge
dragsalternatieven verschillen immers 
in relatie tot de machtspositie die men
sen innemen binnen een maatschappe
lijke ordening? Indiase boeren die nau
welijks iets anders kunnen doen dan 
hun lot dragen, bevinden zich in een 
andere situatie dan Indiase regerings
leiders die een adequate voedseldistri
butie verwaarlozen, falen in de verbete
ring van de infrastructuur ten behoeve 
van transport of zelfs - het is waar ge
beurd - uit verstarde nationalistische 
trots het gehele probleem ontkennen 
en aangeboden buitenlandse voedsel
hulp weigeren. De erkenning van 
machtsverschillen dwingt tot een nuan
cering van Van Benthem van den 
Berghs uitgangspunt en tot het inzicht 
dat sommigen aanzienlijk meer sturen 
en plannen dan anderen. 

Schuld of verantwoordelijkheid 
Dat hoeft ons niet te verleiden tot de 
gedachte dat regeringsleiders almach
tig zijn of nimmer te maken hebben 
met beperkende condities van allerlei 
aard - een veel voorkomende mythe 
- maar het kan ons wel in staat stellen 
het relatieve aandeel van betrokkenen 
in specifieke gevallen vast te stellen. 
Teneinde te komen tot meer bevredi
gende verklaringen is uiteraard meer 
vereist: ook de grotare verbanden waar 
handelende mensen deel van uitmaken 
en de materiële en natuurlijke condities 
waaronder zij gedwongen zijn te leven, 
dienen in beschouwing genomen te 
worden. Slechts wanneer deze aspec
ten buiten de verklaring worden gehou
den, kunnen we zeggen dat de vraag 
naar verantwoordelijkheid blokkerend 
werkt op het streven naar beter inzicht. 
Mijns inziens maakt Van Benthem van 
den Bergh in dit verband onvoldoende 
onderscheid tussen schuld en verant
woordelijkheid, hij neigt ertoe beide aan 
elkaar gelijk te stellen. Waar echter het 
eerste begrip beladen is met metafysi
sche en religieuze notities, kan het 
tweede gelden als een seculiere en 
adequate vertaling van het inzicht dat 
mensen een bepaald aandeel hebben 
in het teweegbrengen van sociale ge
beurtenissen . Hier is ook de vergelij
king met een verdachte voor een recht
bank enigszins problematisch. Nog af
gezien van het feit dat niet valt in te 
zien waarom rechtsprocedures aan we
tenschappelijke vereisten zouden moe
ten voldoen - een gerechtelijk onder-

zoek kent nu eenmaal andere doelstel
lingen en heeft andere functies dan 
een wetenschappelijk onderzoek - is 
het ook de vraag of een rechtbank een 
moreel oordeel velt over het karakter 
van de verdachte wanneer vastgesteld 
wordt dat deze een bepaald aandeel in 
een bepaalde zaak heeft gehad. Ge
constateerd wordt slechts dat een daad 
bepaalde consequenties heeft gehad. 
Sociologen, historici en anderen bekij
ken in veel gevallen ook gedrag van 
mensen op de consequenties daarvan 
en dat lijkt me een onmisbaar onder
deel van maatschappijwetenschappelijk 
onderzoek. Toerekenen en verklaren 
behoeven niet strijdig met elkaar te 
zijn, eerder is het zo dat het eerste 
deel uitmaakt van het tweede. Wie zou 
de massamoord op de joden kunnen 
verklaren zonder Hitiers waanideeën; 
wie de vernietiging van miljoenen Rus
sische boeren zonder Stalins gebor
neerd politiek dogmatisme of de atoom
bommen op Japan zonder Trumans be
sluiten?" We kunnen het actieve aan
deel van mensen in het verloop van de 
historische ontwikkeling niet weglaten, 
waarmee niet gezegd is dat verklarin
gen in die termen alléén, toereikend 
zijn. 
Overigens kan men het, zoals gezegd, 
best eens zijn met enkele van Van 
Benthem van den Berghs voornaamste 
argumenten: onze oriëntatie middelen 
schieten vaak tekort en alle, mede 
daardoor veroorzaakte, heksenjachten 
zijn afschuwwekkend. In het slot-essay 
gaat de auteur na hoe de sociale we
tenschappen een bijdrage kunnen leve
ren aan de verbetering van deze situa
tie. In zijn ogen zijn deze wetenschap
pen in de afgelopen eeuw 'nauwelijks 
succesvol' geweest maar dat weer
houdt hem er niet van te pleiten voor 
meer en - vooral - betere sociale we
tenschap. Daartoe dient definitief afge
rekend te worden met een aantal poli
tieke en wetenschappelijk illusies. Het 
zoeken naar wetten - ooit zo succes
vol in de natuurwetenschappen - ter 
verklaring van maatschappelijke ontwik
keling dient gestaakt te worden, de illu
sie van volledige beheersbaarheid door 
middel van een combinatie van weten
schappelijk onderzoek en centrale plan
ning dient te worden opgegeven. De 
gedachte aan een totale herordening 
langs de weg van revolutie en 'weten
schappelijk socialisme' heeft meer te 
maken met middeleeuws aandoend 
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verlossingsgeloof dan met de heden
daagse kennis en inzichten over de 
aard en het functioneren van menselij
ke samenlevingen. Wat dan? Van 
Benthem van den Bergh lanceert een 
nieuwe bepaling van het doel van so
ciale wetenschap: 'om mensen meer 
toereikende en betrouwbare middelen 
te verschaffen om zich in de wereld 
waarin ze leven te kunnen handhaven 
en redelijk wel te bevinden ' (p. 192). 
Beoefenaars van sociale wetenschap
pen zouden zich tot taak moeten stel
len 'de specifieke regelmatigheden en 
gestructureerdheid te ontdekken van de 
figuraties die menselijke wezens met 
elkaar vormen ' waarbij interdisciplinair 
werken en het streven naar theoreti
sche. synthese voorop moeten staan. 
Pas wanneer de grote meerderheid van 
mensen, aldus de auteur, zich zo rea
listisch mogelijk kan oriënteren zal het 
mogelijk worden dat zij op grotere 
schaal dan thans hun wereld kunnen 
beheersen en elkaar minder leed zullen 
berokkenen. 
Zinvolle suggesties en goede bedoelin
gen ontbreken niet in dit essay, proble
men evenmin. Zo kan de bepaling van 
het doel van sociale wetenschap ook 
opgevat worden als een uitnodiging tot 
de produktie van ideologie of tot het 
spelen van de rol van de grote gerust
steller. 'Redelijk wel bevinden' valt naar 
mijn smaak nauwelijks te combineren 
met meer kennis van en beter inzicht in 
het functioneren van mensen en sa
menlevingen. Deze, op zichzelf begrij
pelijke, wens van mensen leidt er juist 
vaak toe dat zij liever vasthouden aan 
allerlei illusies en fantasie-voorstellin
gen en vormt daardoor één van de 
voornaamste barrières voor de ontwik
keling van realistischer oriëntaties. Ten
slotte betwijfel ik of betere sociologi
sche kennis mensen er ook toe zal 
brengen elkaar minder ellende aan te 
doen. Kennis vormt slechts één aspect 
van menselijk handelen en ook kennis 
kan aangewend worden als een middel 
bij het nastreven van monsterachtige 
doelstellingen, zoals de geschiedenis 
van onze eeuw onophoudelijk heeft ge
toond. De redenen waarom mensen el
kaar individueel en collectief, georgani
seerd als staten bijvoorbeeld, blijven 
bedreigen, zijn helaas niet alle terug te 
voeren op deficiënties in kennis. 

Geweld 
In de Nederlandse sociale wetenschap 

en geschiedschrijving is alles wat met 
geweld te maken heeft nogal verwaar
loosd. Goede theoretische studies ont
breken, empirisch en historisch onder
zoek naar geweldpleging door Neder
landers tegen landgenoten of anderen 
is zeldzaam. De repressie van NSB-ers 
na de Tweede Wereldoorlog, de politio
nele acties in Indonesië en de periode 
van oproerigheid in de jaren zestig bij
voorbeeld , zijn in dit opzicht nauwelijks 
onderzocht. Helemaal toevallig is dit 
niet. Niet alleen is het onderwerp op 
zichzelf vrij luguber en daardoor minder 
aantrekkelijk, maar het past ook niet zo 
bij het Nederlandse zelfbeeld. Het zelf
beeld van een ordelijk, nijver en fat
soenlijk volk dat zijn zaken in onderling 
overleg regelt en een klein en vreed
zaam land bewoont. Hier zit ook een 
kern van waarheid in: in vergelijking 
met andere samenlevingen is Neder
land vrij vroeg intern gepacificeerd ge
raakt en kent het een opmerkelijk wei
nig gewelddadige geschiedenis. Des te 
verdienstelijker zijn de pogingen van 
Van Benthem van den Bergh om dit 
terrein - zij het niet direct op Neder
land betrokken - nader te verkennen. 
De resultaten van zijn verkenningen 
zijn voornamelijk te vinden in het twee
de en derde essay, respectievelijk geti
teld 'De staat van geweld: hedendaags 
terrorisme in lange-termijn perspectief' , 
en 'Kaïns en Abels - over de sociale 
bronnen van geweld '. De eerste titel is 
wat misleidend, slechts 9 van de 28 
pagina's handelen over terrorisme en 
vormen zeker niet het sterkste deel van 
dit opstel. 
Bij geweld, zo schrijft Van Benthem 
van den Bergh, 'denken we aan oorlog, 
revolutie, terreur, straa to vervallen, aan 
gebeurtenissen en situaties waarbij 
mensen elkaar martelen, verkrachten, 
mishandelen, doden, gevangen zetten, 
beroven of plunderen. ' Door deze be
paling van het begrip neemt de auteur 
terecht afstand van allerlei modieus 
misbreuk van de term geweld, zoals 
dat tot uitdrukking komt in slogans over 
'structureel geweld', 'geestelijk geweld' 
of in de eenvoudige mededeling 'ar
moede is geweld', die men momenteel 
kan lezen op een aanplakbiljet betref
fende ontwikkelingshulp dat op alle NS
stations hangt. De heilloze begripsver
warring die hieruit voortvloeit wordt uit
voerig aangetoond. Omdat geweld zo
wellevensbedreigend kan zijn alsook 
verwijst naar de diepste - want verbo-
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den - almachtverlangens van mensen, 
roept het doorgaans sterke emoties op. 
Overwegingen omtrent de morele 
rechtvaardiging van geweldgebruik en 
allerlei vormen van morele verontwaar
diging staan onbevangen onderzoek 
danig in de weg.3 

Voor dergelijk onderzoek doet Van 
Benthem van den Bergh een aantal 
goede suggesties. Het is daarbij van 
belang geweld niet te beschouwen als 
afwijkend verschijnsel in anderszins 
normale betrekkingen tussen mensen, 
groepen en staten maar als een struc
tureel gegeven van deze relaties. De 
potentiële gewelddadigheid is zowel 
een blijvend aspect als een blijvend 
probleem van het menselijk samenle
ven'. Een ander belangrijk inzicht is dat 
regulering en beheersing van potentiële 
gewelddadigheid, dreigen met geweld 
en eventueel een zekere mate van ge
weidsgebruik vereist. Gegeven het feit 
dat staatsorganisaties onder meer be
rusten op monopolisering van zowel 
het recht op geweldsgebruik als van 
het merendeel van de geweldsmidde
len - politie, leger en wapens - kent 
Van Benthem van den Bergh aan deze 
organisaties de hoofdrol toe bij de ge
weidsbeheersing. Een fundamenteel 
probleem blijft hierbij echter onaange
roerd, namelijk de vraag waar geweids
beheersing overgaat in onderdrukking. 
Ik kom hier nog op terug. 
Een ander probleem van Van Benthem 
van den Berghs beschouwingen over 
geweld is gelegen in het feit dat hij veel 
aandacht schenkt aan de individuele 
houding en het functioneren van men
sen in situaties van gewelddadige aard. 
De meer psychologische aspecten wor
den overbelicht ten koste van de socio
logische aspecten. Daardoor wordt 
mijns inziens onvoldoende duidelijk dat 
in de huidige wereld geweldpleging op 
enige schaal doorgaans een onper
soonlijk en geroutiniseerd karakter 
draagt, in handen is van daartoe spe
ciaal opgeleide en getrainde ambtena
ren, een hoge organisatiegraad met 
zich meebrengt en een hoge mate van 
sociale dwang en zelfbeheersing ver
eist. Dat de auteur zelf ook niet hele
maal uit dit laatste punt is gekomen, 
moge blijken uit het feit dat hij op pagi
na 65 geweldpleging tijdens de politio
nele acties toeschrijft aan het falen van 
'de sociale dwang tot zelfdwang', terwijl 
hij op pagina 76 daarentegen beweert 
dat mensen gewelddadig gedrag juist 

zouden kunnen nalaten als 'zij beter in 
staat zouden zijn om zich aan verschil
lende vormen van sociale dwang te 
onttrekken'. De lezer blijft peinzend 
achter. Wel tracht Van Benthem van 
den Bergh afstand te nemen van die 
theorieën over geweld die vooral terug
grijpen op agressie als instinct of aan
geboren eigenschap. Er kan nauwelijks 
aan getwijfeld worden dat nagenoeg 
alle mensen onder bepaalde omstan
digheden in staat zijn tot geweldpleging 
over te gaan, maar dat kan noch de he
dendaagse variaties in geweldgebruik 
tussen samenlevingen, noch de histori
sche veranderingen in geweld en de 
houding daartegenover, verklaren. 

De sociale bronnen van geweld 
De beperkingen van deze biologische 
benadering van het verschijnsel geweld 
worden door de auteur in zijn derde es
say met succes uitgewerkt, in veel min
dere mate wordt de lezer geïnformeerd 
over het alternatief: de sociale bronnen 
van geweld. Ronduit teleurstellend 
vond ik de uiteindelijk geponeerde vier 
samenhangen tussen staatsvorming en 
terrorisme (p. 69-75). De eerste is dat 
zowel terreurregimes als terrorisme 
zich pas voordoen, nadat staatsvor
ming een bepaalde fase bereikt heeft, 
wat neerkomt op een tautqlogie. 
De tweede samenhang - afkomstig 
van Wa/ter Laqueur is dat het ontstaan 
van terreurregimes samenhangt met de 
opkomst van democratie en nationalis
me. Dit is uitermate onwaarschijnlijk. La
queurs visie dat de samenlevingscondi
ties 'eeuwenlang geaccepteerd Werden' 
en pas na de Verlichting en de opkomst 
van het nationalisme aanleiding werden 
tot gewelddadig verzet geeft slechts aan 
dat hij kennelijk met eerdere fasen van 
de Europese en de wereldgeschiedenis 
in het geheel niet vertrouwd is. Geweld
dadigheid van de kant van overheden 
en van de kant van overheersten is 
schering en inslag in de vroeg moderne 
tijd en beslist geen zaak van na 1750. 
Interessant zou wel zijn om te weten 
hoe en waarom deze eerdere vormen 
van geweldpleging zijn overgegaan in 
vormen die we thans wel aanduiden als 
staatsterreur en terrorisme. De sleutel 
hiervoor dient waarschijnlijk gezocht te 
worden in veranderende organisatori
sche, technische en infrastructurele 
aspecten die relevant zijn voor het ge
bruik van geweld, maar deze worden 
niet aangeroerd. 
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De derde gesignaleerde samenhang be
treft het verschijnsel dat terroristen die 
binnen een bepaald staatsverband ope
reren daarbij vaak steun krijgen van ge
vestigde regimes van andere staten. 
Men denke aan het Libische beleid en 
de recente beschuldigingen over en 
weer tussen de VS en de USSR. Dat 
roept een andere vraag op: hoeveel be
wijsbare collusie is er eigenlijk tussen 
terroristische groepen en geheime dien
sten van gevestigde regimes? 
Maar ook aan deze vraag wordt voorbij
gegaan. Tenslotte stelt Van Benthem 
van den Bergh als vierde samenhang 
dat de vorming van staten de vorming 
van 'nationale minderheden' heeft bete
kend. 'Het hedendaagse terrorisme is 
overwegend dat van gefrustreerde na
tionale minderheden, voor wie de 
machtsverhoudingen ongunstig zijn ' (p. 
75). De auteur verschaft geen gegevens 
om zijn stelling te ondersteunen en in 
deze formulering lijkt de stelling mij zeer 
discutabel. Organisaties als de ETA en 
IRA genieten geen massale steun onder 
de bevolkingsgroepen voor wiens belan
gen zij claimen te strijden; in andere re
cente gevallen van terrorisme, zoals in 
DUitsland, Italië, Turkije en Japan, is 
geen sprake van 'nationale minderhe
den' in etnische zin. Gezien deze feiten 
is Van Benthem van den Berghs gene
ralisatie prematuur en politiek ongeluk
kig door het wel gesuggereerde maar 
niet gesubstantieerde verband tussen 
'terrorisme' en 'nationale minderheden'. 

Staten en staatstheorie 
Het thema 'geweld' roept vrijwel auto
matisch gedachten op aan geweidsbe
heersing en in de huidige wereld is dat 
in overwegende mate een functie ge
worden van staatsorganisaties. De 
Duitse socioloog Max Weber kan gei
den als de eerste die het inzicht dat 
staten berusten op geweIdsmonopolise
ring en monopolisering van het recht 
op belastingheffing, systematisch heeft 
uiteengezet. Deze inzichten zijn over
genomen en in meer historische zin be
studeerd en beschreven door onder an
dere de historicus Otto Hintze en de 
socioloog Elias. Vooral de bijdragen 
van de laatste worden weerspiegeld in 
Van Benthem van den Berghs essays 
en op sommige punten wat nader uit
gewerkt. Vanuit theoretisch gezichts
punt zijn de pogingen van de auteur 
om aspecten van de ontwikkeling van 
een relatief stabiel geweldsmonopolie 

te analyseren en om de aandacht te 
vestigen op de belangrijke rol van con
currentie tussen staten in het wereld
omvattende proces van staatsvorming, 
zinvol. Ook is het onderscheid tussen 
repressieve, coördinerende, reguleren
de en dienstverlenende functies van 
staatsorganisaties belangrijk. In veel 
gangbare staatstheorie kan men de 
neiging opmerken één of enkele van 
deze functies overmatig te benadruk
ken terwijl andere onbesproken blijven. 
Het zou zeker een stap vooruit beteke
nen wanneer in de theorievorming re
kening zou worden gehouden met al 
deze functies in hun onderlinge samen
hang en wanneer in het empirisch en 
historisch onderzoek meer aandacht 
zou komen voor de historische wording 
van deze functies en de accentver
schuivingen daartussen. 
Een lang essay wijdt Van Bentham van 
den Bergh aan recente staatstheorieën 
vanuit marxistisch perspectief. Zoals al 
eerder door Koen Koch uitvoerig be
toogd is, schieten deze theorieën in be
langrijke mate tekort.· Marxistische 
theoretici zijn teveel gericht op de sfeer 
van de produktie en de produktiemid
delen waarbij vragen naar de beschik
king over geweldsmiddelen verwaar
loosd zijn . Andere stokpaardjes, zoals 
het onderscheid tussen basis en bo
venbouwen de neiging het functione
ren van regeringen en staten direct in 
verband te brengen met het idee van 
een heersende klasse, ontnemen marx
isten doorgaans de mogelijkhied om de 
speelruimte van staatselites en de be
trekkelijke autonomie van 'het politieke' 
ten opzichte van 'het economische' te 
onderkennen en te verwerken. Een te 
geringe belangstelling voor historisch 
onderzoek tenslotte, doet veel marxisti
sche theorie in een vacuüm belanden. 
Het is jammer dan Van Benthem van 
den Bergh de Britse historische school 
- momenteel de meest interessante 
marxistisch geïnspireerde richting -
niet in zijn beschouwingen betrekt, aan
gezien het werk van deze mensen niet 
laboreert aan de genoemde tekorten, 
en veel kan bijdragen aan beter inzicht 
in het functioneren van staatsoverhe
den in eerdere fasen van de Europese 
geschiedenis. Zoals gezegd gaat de 
auteur voorbij aan de vraag waar ge
weidsbeheersing overgaat in onder
drukking. Misschien is zijn visie toch te
veel bepaald door de huidige situatie in 
West-Europa. Onderbelicht blijft dat we 
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boeken in grote delen van de wereld niet te 
maken hebben met relatief onpersoon
lijk functionerende staatsapparaten, die 
mede door grondwetten en min of meer 
effectieve machtenscheiding aan ban
den worden gelegd. Integendeel : het 
gangsterachtige karakter van tal van 
regeringselites die de staat beschou
wen als hun privé-onderneming, onver
schillig staan ten opzichte van het lot 
van grote delen van de bevolking in 
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hun staatsterritoria dan wel deze op 
groteske wijze willen dwingen te leven 
naar hun waandenkbeelden, roept een 
heel ander beeld van staatsorganisa
ties op. Hebben we hier te maken met 
geweldsbeheersing? In zekere zin wel , 
maar daarbij dient dan ook duidelijk te 
zijn dat deze vorm van geweIdsbeheer
sing niet bijdraagt aan de veiligheid van 
de bevolking maar deze vaker weer
loos maakt tegenover de willekeur van 
regeringen, leger en politie. In een tijd 
waarin men zich - terecht - zorgen 
kan maken over terrorisme is het wel
licht toch ook goed te bedenken dat de 
vele miljoenen vluchtelingen ter wereld 
niet het resultaat zijn van de dreiging 
die uit kan gaan van desperate ver
dwaasden van links en van rechts 
maar vaak doelbewust uit hun land van 
herkomst verdreven zijn door gevestig
de staatselites. 

Resumerend : Van Benthem van den 
Bergh stelt in deze bundel belangrijke 
thema's aan de orde en werpt waarde
volle vragen op. Zijn antwoorden op die 
vragen zijn lang niet altijd bevredigend. 
Vele waardevolle aperçu's worden de 
lezer in de schoot geworpen maar ech
te uitwerkingen zijn zeldzaam. In het 
tweede essay alleen al wordt niet min-

der dan elf maal opgemerkt dat iets na
der onderzoek verdient. Dit is vrijwel al
tiJd juist, maar wellicht had de auteur 
iets zuiniger met deze soort opmerkin
gen kunnen omspringen, zijn eigen 
aansporing in praktijk moeten brengen 
en daardoor de lezer wat meer moeten 
bieden. Of is dit de vrijheid van de es
sayist? 

Ton Zwaan. 

Noten 
1. Hierover uitvoeriger: Jojada Verrips 
& Ton Zwaan, 'De mannen van het 
groene laken. Burokraten, boeren en 
staatsvormingsprocessen in Nederland 
(1795-1815) en de E(E)G (1945-1979)' , 
Symposium 1/ 1, 2/1979, pp. 28-69. 
2. Het gaat hier niet om retorische 
voorbeelden, deze kwesties zijn uitvoe
rig onderzocht. Cf. Sebastian Haffner, 
Kanttekeningen bij Hit/er (Amsterdam, 
H. J. W. Becht, 1978) : Roy A. Medve
dev, Let History Judge. The Origins 
and Consequences of Stalinism (New 
Vork, Knopf, 1972) en de discussie tus
sen David Joravsky en Joseph Alsop, 
'Was the Hiroshima Bomb Necessary? 
An Exchange', New York Review of 
Books (Vol. XXVII, nos. 12 en 16, Vol. 
XXVIII, no. 2). 
3. Ook het recente rapport van de 
WRR, Democratie en geweld ('s-Gra
venhage, Staatsuitgeverij, 1980), 
draagt teveel sporen van morele pré
occupaties. 
4. Koen Koch, 'De nieuwe marxistische 
staatstheorie: (her)ontdekking van de 
grenzen van een structureel-functiona
listisch paradigma', Acta Politica, XIV, 
1979, pp. 3-70. 
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De PvdA tussen solidariteit en 
détente 
Moet de PvdA materiële steun verlenen 
aan de Poolse vrije vakbonden of aan 
Poolse dissidentenorganisaties? Menig 
partijlid zal er toe neigen om deze 
vraag op het eerste gezicht positief te 
beantwoorden. Heeft een democra
tisch-socialistische partij immers niet de 
plicht om geestverwanten in Oost-Euro
pa die daar proberen om democrati
sche hervormingen op gang te bren
gen, te helpen? In het februarinummer 
van Socialisme en Democratie (1981, 
pp. 69-74) houdt Michel Korzec een 
krachtig pleidooi voor een door de 
PvdA te initiëren geldinzamelingsactie 
voor het dissidenten blad Robotnik. Ik 
zal hieronder proberen aan te tonen, 
dat deze suggestie géén ondersteuning 
verdient, omdat zij op een aantal on
juiste uitgangspunten is gebas'eerd. 

Vier optieken 
De vraag of de PvdA directe materiële 
steun moet verlenen aan Oosteuropese 
oppositiebewegingen kan vanuit vier in
valshoeken worden beantwoord, te we
ten geopolitieke stabiliteit, aantasting 
van de Sowjet-hegemonie, internationa
le solidariteit en ontspanningspolitiek. 

Bij geopolitieke stabiliteit ligt de nadruk 
op het belang van het handhaven van 
een stabiele politiek-militaire situatie in 
Oost-Europa. Destabilisatie in dit ge
bied kan een directe weerslag hebben 
op de situatie in West-Europa. Een ra
dicalisering van de onafhankelijke vak
beweging en de democratische opposi
tie in Polen wordt onwenselijk geacht -
enerzijds omdat dit ook in andere Oost
europese landen tot destabilisatie kan 
leiden, anderzijds kan dit een Russi
sche militaire interventie tot gevolg 
hebben, die onvoorzienbare repercus
sies kan hebben voor de vrede en vei
ligheid in Oost- én West-Europa. Dit 
standpunt wordt o.a. aangehangen 
door de vroegere adviseur van Nixon, 

Helmut Sonnenfeldt. Ook de NAVO
commandant in Europa, Rogers, lijkt, 
gezien zijn uitlatingen over de Poolse 
situatie, in dezelfde richting te denken. 
Over een mogelijke confrontatie tussen 
Poolse en Russische divisies bij een 
Russische invasie zei hij bijv.: 'Ik ben 
niet een van degenen die de theorie 
onderschrijft dat het voor het Westen 
nuttig is als die 40 à 45 divisies in Po
len met elkaar vechten. In zo'n soort 
conflict weet je maar nooit of de strijd 
niet zal overslaan naar een voor jou 
erg gevoelig gebied' (NRG-Handels
blad, 14 febr. 1981). Uiteraard laat zich 
uit deze invalshoek niet direct de wen
selijkheid of onwenselijkheid van het 
verlenen van materiële steun aan de 
Poolse vakbonden en/of politieke oppo
sitie af leiden. Sonnenfeldt pleit bijvoor
beeld voor een meer 'organische' ver
houding tussen de Sowjet-Unie en de 
Oosteuropese landen - en wie weet, 
zou juist een interne democratisering 
van Oost-Europa zo'n meer 'organi
sche' relatie tot stand kunnen brengen. 
Degenen die deze optiek onderschrij
ven zullen er in het algemeen echter 
toe neigen voorzichtig te zijn met het 
verlenen van directe materiële steun 
aan de Oosteuropese oppositie. 

In de optiek van de aantasting van de 
Sowjet-hegemonie is de interne demo
cratisering van de Oosteuropese lan
den van minder belang dan het streven 
de politiek-militaire hegemonie van de 
Sowjet-Unie terug te dringen. Een der
gelijke houding vindt men vooral bij 
rechts-conservatieve partijen zoals de 
Britse Conservatieven en de CSU van 
Franz Josef Strauss (die van dit oog
merk in zijn geschriften alles behalve 
een geheim maakt). Uiteraard zullen zij 
niets nalaten om oppositionele bewe
gingen in Oost-Europa in de meest bre
de zin materieel te ondersteunen. 

In de optiek van de internationale soli
dariteit is materiële steunverlening aan 
geestverwante bewegingen in Oost
Europa een morele plicht. Met name de 
Westeuropese socialistische partijen 
met hun lange internationalistische tra
ditie zullen dit argument zwaar laten 
wegen. Daadwerkelijke solidariteit met 
geestverwante organisaties is immers 
vanouds een hoeksteen van de socia
listische beweging. 

Vanuit de optiek van de ontspannings-
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politiek zal er echter op gewezen wor
den dat door het verlenen van directe 
materiële steun aan Oosteuropese op
positiebewegingen het Westen in con
flict kan komen met de autoriteiten 
daar, wat een nadelige invloed kan 
hebben op het streven naar ontspan
ning. De dialoog met deze autoriteiten 
(partij en regering) kan immers van we
zenlijk belang worden geacht voor de 
voortgang van de ontspanning. Met na
me bij Westeuropese socialistische par
tijen zal men een dergelijk zienswijze 
kunnen aantreffen. Zij hebben immers 
steeds tot de grootste voorvechters van 
een politiek van ontspanning behoord, 
omdat zij de vrede en veiligheid in 
Europa en in de wereld daarmee het 
best gediend achten. Vooral nu de ont
spanning gevaar lijkt te lopen, zal deze 
zienswijze onder de Westeuropese so
cialisten veel aanhangers tellen, mede 
omdat zij voor zichzelf vaak een brug
functie opeisen in de Oost-West-dia
loog. 

'Solldarlsten' versus 'détentisten' 
In de PvdA hebben waarschijnlijk 
slechts weinigen voorkeur voor de eer
ste twee invalshoeken. Voorkeur voor 
de laatste twee zal men meer aantref
fen. Tussen deze invalshoeken be
staat echter een duidelijke spannings
relatie. Onvoorwaardelijke en volledige 
solidariteit met geestverwanten in Oost
Europa kan immers makkelijk in conflict 
komen met de rol van bemiddelaar tus
sen Oost en West. 
Er zullen waarschijnlijk weinig socialis
ten zijn, die uitsluitend vanuit de ene of 
uitsluitend vanuit de andere optiek re
deneren. Zij die het argument van de 
internationale solidariteit het zwaarst la
ten wegen, zullen zich meestal ook 
voor een voortzetting van de ontspan
ningspolitiek uitspreken. Zij die het ar
gument van de voortgang van de ont
spanning voorrang geven, zullen zich 
echter 6ók uitspreken voor internationa
le solidariteit, al was het maar omdat 
solidariteitsoverwegingen moreel van 
een hoger gehalte lijken dan die met 
ontspanning als uitgangspunt. 

Het 'solidarisme' van Korzee 
Een duidelijke exponent van het solida
riteits-denken is Michel Korzec. In bo
vengenoemd artikel lanceert hij een 
aanval op de zijns inziens 'merkwaardi
ge standpunten' van buitenlandsecreta
ris Maarten van Traa met betrekking tot 

Polen, die hij als 'onverstandig', 'kort
zichtig', 'behoudzuchtig' en 'schadelijk 
... voor de geloofwaardigheid van het 
democratisch-socialisme in Nederland' 
kwalificeert. Dit alles, omdat het partij
bestuur nog geen geldinzamelingsactie 
heeft geïnitieerd ten behoeve van het 
blad Robotnik van het Comité voor so
ciale zelfverdédiging - KOR. 'Heeft on
ze partij geen moreel recht en morele 
plicht om democratisch-socialisten in 
Polen te steunen?' zo vraagt Korzec 
zich af. Maar Korzec kan in zijn morele 
verontwaardiging niet om de ontspan
ningspolitiek heen. Zijn strategie be
staat er uit om het standpunt van de 
'détentisten' te ontzenuwen. Hij doet dit 
met de volgende argumentatie. 
1. 'Ontspanning' is geen eenduidig be
grip: 'Ontspanning betekent aan de an
dere kant van de Elbe iets anders dan 
bij ons (): het voortzetten van de Koude 
Oorlog met andere middelen'. Met an
dere woorden, waar wij bij 'ontspan
ning' aan vrede denken, denkt het Oos
ten aan een voortzetting van de Koude 
Oorlogspolitiek. 
2. Ontspanning leidt niet noodzakelijk 
tot wapenbeheersing en ontwapening. 
Er zijn daarentegen 'een reeks objec
tieve factoren (economische proble
men, conflict met China) die de USSR 
er toe brengen om een beperking van 
de vorm en de intensiteit van de wa
penwedloop met het Westen te wen
sen'. 
3. Met de Poolse leiding hoeft men niet 
al te omzichtig om te springen, want zij 
vormt geen serieuze gesprekspartner 
voor ontwapeningsvoorstellen. Korzec 
spreekt in dit verband over 'de dode 
materie van het Warschause 'centrum', 
een 'marionettenregime' dat men 
slechts kan vergelijken met de 'compra
dorbourgeoisie in de Chinese steden 
na de Tweede Opiumoorlog'. Verder 
zou de precaire positie van Polen 
'voorlopig zelfs het lanceren van proef
ballonnen over ontwapening in opdracht 
van de USSR uiterst onwaarschijnlijk 
(hebben) gemaakt en komen in de 
Poolse regering 'reeds lange tijd geen 
mensen voor van, laten we zeggen, het 
formaat van Rapacki? 
De conclusies die Korzec trekt, liggen 
voor de hand: als 'ontspanning' in 
Oost-Europa slechts als de voortzetting 
van de Koude Oorlog met andere mid
delen wordt opgevat en wij die hele 
ontspanning bovendien niet nodig heb
ben, omdat de Russen sowieso al tot 
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wapenbeheersing gedwongen zijn, ter
wijl ook de Poolse leiding in dergelijke 
wapenbeheersingsinitiatieven nauwelijks 
een rol kan vervullen, dan hoeven we 
ons niet ongerust te maken, wanneer 
steunacties van de PvdA voor het KOR
orgaan Robotnik tot negatieve reacties 
in Warschau leiden. 

Korzecs kromme argumentatie 
Hoe correct is nu Korzecs argumenta
tie? Laten wij zijn argumenten eens na
lopen: 
Als Korzec met zijn eerste argument wil 
beweren, dat 'ontspanning' tussen Oost 
en West niet gelijk staat aan de ophef
fing van de rivaliteit tussen de twee su
permogendheden, dan heeft hij daarin 
groot gelijk. Op ideologisch, econo
misch, technologisch en politiek terrein, 
ook met betrekking tot het behouden 
en/of verwerven van invloedssferen in 
de wereld (vooral de Derde Wereld) is 
in de periode die wij nu als periode van 
'détente' aanduiden - globaal geno
men het tijdvak tussen 1964 en 1979 -
de strijd tussen Oost en West gewoon 
doorgegaan. Maar dit geldt voor beide 
grootmachten en niet alleen voor de 
Sowjet-Unie (in deze periode valt bij
voorbeeld ook Vietnam) . Beide groot
machten waren zich bovendien van de
ze immanente beperkingen van de dé
tente bewust, zodat het zeker niet zo 
is, dat men in het Westen een andere 
opvatting van 'ontspanning' had dan in 
het Oosten. 
Dat de ontspanning 'niet noodzakelij
kerwijze tot wapenbeheersing en ont
wapening leidt' , zoals Korzec beweert, 
is waar, want noodzakelijkerwijs ge
beurt er in de politiek weinig. Maar 
wanneer hij beweert : 'Het ontspan
ningsproces is noch een noodzakelijke, 
noch een voldoende voorwaarde voor 
het ontwapeningsproces ', dan is dat 
niet waar. Het ontspanningsproces is 
weliswaar geen voldoende voorwaarde 
voor ontwapening, omdat daarnaast 
nog andere voorwaarden nodig zijn 
(zoals bijvoorbeeld de door Korzec zelf 
genoemde objectieve noodzaak voor 
de Sowjet-Unie om de wapenwedloop 
te beperken), maar dat het geen nood
zakelijke voorwaarde voor succesvolle 
ontwapeningsbesprekingen zou zijn , 
lijkt mij apert onjuist. 
Hiermee komen we op het onjuiste be
grip dat Korzec mijns inziens van dé
tentepolitiek heeft. Om namelijk tot we
derzijdse verdragen op een zo cruciaal 

en gevoelig punt als wapenbeperking 
of ontwapening te kunnen komen is 
vóór alles een psychologisch klimaat 
vereist waarin tussen de verdragspart
ners althans een zekere basis van we
derzijds vertrouwen bestaat. Dit ver
trouwen was in de periode van de Kou
de Oorlog niet aanwezig, met het ge
volg, dat de wereld enkele malen op de 
rand van een atoomoorlog balanceerde 
- waarbij de Cubaanse crisis een dra
matisch hoogtepunt - of liever diepte
punt - vormde. Pas na de Cubaanse 
crisis ontwikkelde zich tussen de beide 
supermachten een wederzijdse vertrou
wensbasis, die het mogelijk maakte om 
in de volgende jaren met elkaar een 
aantal verdragen af te sluiten op het 
gebied van de wapenbeheersing - van 
de Test Ban Act tot en met de onderte
kenning van SAL T-II (die door het herle
ven van de Koude Oorlog niet werd ge
ratificeerd door de Amerikaanse se
naat). Korzec zegt: 'De suggestie dat 
zelfs de meest schamele vormen van 
ontspanning door ons met beide han
den aangegrepen moeten worden, om
dat die een noodzakelijke voorwaarde 
voor ontwapening zouden bieden, is 
domweg niet in overeenstemming met 
de feiten '. Hij geeft hiermee blijk weinig 
inzicht te hebben in het proces van ont
spanning tussen Oost en West. Op de 
eerste plaats suggereert hij met zijn uit
spraak over 'de meest schamele vor
men van ontspanning' die 'door ons 
met beide handen aangegrepen moe
ten worden', dat ontspanning een één
richtingsverkeer is, een soort aalmoes, 
die door de Sowjet-Unie met arglistige 
bedoelingen aan het Westen wordt 
voorgehouden. 
Ontspanning is echter geen cadeautje 
met een label 'Made in Moscow'. Ont
spanning is een interdependent proces, 
dat zich tussen Oost en West afspeelt, 
een proces waarin wederzijds getracht 
wordt het diep gewortelde wantrouwen 
te verminderen. Dit kan op verschillen
de manieren gebeuren: door handel, 
door overleg, door contacten op allerlei 
niveaus, door uitwisselingen en vooral 
door concrete samenwerkingsprojecten. 
Hierdoor kan het psychologisch klimaat 
gecreëerd worden waarin het mogelijk 
wordt om voortgang te boeken op het 
gebied van de wapenbeheersing en 
ontwapening. In deze zin is ontspan
ning wel degelijk een noodzakelijke 
voorwaarde voor ontwapening. Uit de 
speltheorie zou de socioloog Korzec 
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bekend moeten zijn, hoe desastreus 
een klimaat van wederzijds wantrou
wen is. Dit wantrouwen is de belang
rijkste hindernis bij het bereiken van re
sultaten die door beide partijen worden 
gewenst en die ook in het belang van 
beide partijen zijn. In het atoomtijdperk 
kunnen wij ons gewoonweg geen kli
maat van wantrouwen meer permitte
ren, omdat er een non-zerosum spel 
gespeeld wordt met als inzet het over
leven van de wereldbevolking. Ont
spanningspolitiek is vandaag meer dan 
ooit geboden. 

Ook de wijze waarop Korzec de Poolse 
partijleiding tot een 'quantité négligea
bie' reduceert, waarvan geen enkel zin
nig initiatief op het gebied van de wa
penbeheersing meer te verwachten zou 
zijn, lijkt eerder ingegeven door de 
wens de eventuele negatieve effecten 
van directe materiële steun aan de 
Poolse dissidenten door de Partij van 
de Arbeid te 'verharmlosen' dan door 
een reële inschatting van de Poolse 
geopolitieke positie. De huidige Poolse 
regering mag dan waarschijnlijk mo
menteel méér aandacht hebben voor 
de binnenlandse situatie dan voor 
vraagstukken van vrede en veiligheid, 
dat neemt niet weg, dat het probleem 
van de Europese veiligheid voor iedere 
Poolse regering van eminent belang is. 
Het feit, dat de Tweede Wereldoorlog 
in Polen is begonnen en dat de Bonds
republiek nog steeds - in de Westduit
se grondwet verankerde - aanspraken 
op grote delen van het Poolse grond
gebied doet gelden, hebben de Polen 
zeer gevoelig gemaakt voor de proble
matiek van de Europese veiligheid. Van 
de voorstellen van Rapacki loopt dan 
ook een directe lijn naar de voorstellen 
van Gierek voor een Europese ontwa
peningsconferentie - een lijn, die in de 
toekomst, louter op basis van Polens 
geopolitieke belangen, zeker zal wor
den doorgetrokken. Verder is Polen 
ook een belangrijk gesprekspartner 
voor initiatieven op het gebied van wa
penbeheersing en ontwapening, omdat 
het ná de Sowjet-Unie de belangrijkste 
militaire mogendheid van het War
schaupact is (waarmee het derhalve 
belangrijker is contacten te onderhou
den dan met het door Korzec genoem
de Roemenië). 

Wat nu te doen? 
De vraag na dit alles blijft : wat nu te 

doen? Is het inderdaad geen morele 
plicht voor een democratisch-socialisti
sche partij als de PvdA om directe ma
teriële steun te verlenen aan geestver
wante bewegingen en organisaties in 
Polen - zoals de vrije vakbeweging en 
het 'Comité voor sociale zelfverdedi
ging-KOR'? Om deze vraag te beant
woorden moeten we een onderscheid 
maken tussen het ondersteunen van de 
vakbeweging en het ondersteunen van 
het 'Comité voor sociale zelfverdedi
ging-KOR'. 
• Mijns inziens is het voor het overle
ven van de vrije Poolse vakbeweging 
van een wezenlijk belang, dat zij zich 
niet ontwikkelt in de richting van een 
politieke oppositie. Door de inrichting 
van het Poolse politiek-economische 
systeem bestaan er echter al sterke 
structurele tendenzen om de vrije vak
beweging in zo'n oppositierol te druk
ken. Omdat de Poolse economie sterk 
gecentraliseerd is vindt de vakbewe
ging haar natuurlijke tegenspeler name
lijk niet in de werkgevers of werkge
versorganisaties, maar in de Poolse re
gering - en daarachter de Poolse Ver
enigde Arbeiderspartij (dit argument is 
door mij verder uitgewerkt in De Groe
ne Amsterdammer, 11 febr. 1981). Als 
de PvdA directe materiële steun zou 
gaan verlenen aan de vrije vakbewe
ging, dan zou deze nog sterker de ver
denking op zich laden een politieke op
positie te willen vormen. Het is dan ook 
vooral in het belang van de vrije vak
bonden zélf, dat zij een dergelijke 
steun niet ontvangen. De aangewezen 
instantie om de Poolse vrije vakbonden 
materieel te ondersteunen is derhalve 
de geestverwante Westerse vakbewe
ging, omdat ook dit een syndicalisti
sche organisatie is. 
• Het verlenen van directe materiële 
steun aan het 'Comité voor sociale zelf
verdediging-KOR' is een andere kwes
tie, omdat het hier geen syndicalisti
sche, maar een politieke organisatie 
betreft. In zoverre deze organisatie de
zelfde principes en idealen hanteert, 
bestaat er in principe geen beletsel 
voor de PvdA om directe materiële 
steun te verlenen. Daarbij zal moeten 
worden overwogen of: 
a. de beleden doelstellingen en idealen 
corresponderen met de doelstellingen 
en idealen van de PvdA; 
b. deze doelstellingen en idealen ook 
door de overgrote meerderheid van de 
groep worden gedeeld; 
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pen op papier c. de PvdA de middelen die deze 
groep hanteert billijkt. 
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Daarnaast bestaat er een belangrijke 
vierde overweging, namelijk of het ver
lenen van directe materiële steun door 
de PvdA een actieve rol van de PvdA 
in het ontspanningsproces tussen Oost
en West in de weg staat. Het is vooral 
dit laatste punt dat hier voor problemen 
zorgt. Want het voorstel van Korzec, 
dat de PvdA zelf een geldinzameling
sactie initieert ter ondersteuning van 
het KOR-blad Robotnik zal door War
schau als een regelrechte provocatie 
worden opgevat. Dit zal niet alleen de 
contacten van de PvdA met Warschau 
onder druk zetten, het zal Mk een ne
gatieve weerslag hebben op de contac
ten van de PvdA met alle andere Oost
europese regeringen. Een dergelijke 
actie moet dan ook ten zeerste worden 
ontraden. Betekent dit nu, dat de PvdA 

haar socialistische ziel moet verkopen 
en haar idealen van socialistische soli
dariteit moet opbergen in het belang 
van de voortzetting van de ontspan
ningspolitiek? Geenszins. Het betekent 
wel, dat vanuit de optiek van de doel
stellingen: het in de praktijk brengen 
van internationale solidariteit én het 
voortzetten van de ontspanningspolitiek 
- als basis voor een vruchtbare vredes
politiek vóór alles een prudent beleid 
gevoerd moet worden. Het initiëren 
door de PvdA van een geldinzamelings
actie voor Robotnik is géén prudent 
beleid. Het verlenen van materiële hulp 
door individuele partijleden aan Robot
nik via niet partijgebonden fondsen is 
echter een nader te overwegen alterna
tief. Misschien kan Korzec een initiatief 
in deze richting nemen? 

Marcel van Herpen. 
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Henk van Stiphout 

Verkiezingen '81: de strijd om het 
politieke midden 

De strijd om het politieke midden is in ons land niet van vandaag of giste
ren. De PvdA heeft de 'doorbraak' aanvankelijk verkondigd en in de jaren 
'60 er politiek werk van gemaakt - de anti-KVP-resolutie. Daarvoor is re
den genoeg; de partij(en) die het midden beheersen, maken de dienst uit. 
Dit betekent, dat partijen als VVD en PvdA zelfs binnen ruime marges kun
nen groeien zonder wezenlijk aan macht te winnen. Het midden kan derhal
ve aan positie verliezen zonder aan macht in te boeten. Bij opsplitsing wor
den slechts de naambordjes veranderd: 0 '66 en CDA. 
Als één ding duidelijk is geworden in de verkiezingen van mei dan is het 
dat er een - laten we hopen slechts voorlopig - einde is gekomen aan de 
opmars van de PvdA; een opmars die de partij een plechtanker gaf in het 
midden van het electoraat. Na de beroeringen van de jaren '60 heeft de 
PvdA gestaag aan wervende kracht gewonnen. Na het dieptepunt van '67 
leverden de .verkiezingen van '71 39 zetels op, die in '72 tot 43 werden uit
gebouwd. De Statenverkiezingen van '74 leverden eveneens winst op (van 
27,3% naar 29,5%). Het hoogtepunt werd, zoals bekend, bereikt in '77 met 
53 zetels en 33,8% van de stemmen. Deze positie werd naar de kiezers 
toe gehandhaafd bij de Statenverkiezingen van '78 - de winst die het CDA 
toen boekte, ging niet ten koste van de PvdA. Met 28,3% der stemmen in 
mei '81 belandt de partij op 44 zetels. 
Van 1970 tot '77 heeft de partij geoogst en zag zij haar kiezersaanhang 
toenemen van 24% tot 34%. In dezelfde periode zakte het CDA (i.c. de 
partijen die destijds nog zelfstandig optraden) van 42% naar 32%. Heeft de 
PvdA dit erfgoed zorgvuldig beheerd? 
De verkiezingen van '81 hebben voor een overheveling gezorgd van kie
zers van PvdA naar 0'66, waardoor deze twee partijen te zamen vóór en ' 
na de verkiezingen 61 zetels hebben. De PvdA heeft 79% van haar kiezers 
uit '77 weten te behouden, maar de rest toegeleverd aan het midden (CDA 
3%, 0 '669%), dat is 59% van de vertrekkers; de PvdA leverde voorts 2% 
aan de VVD. Op de linker flank moest de partij 5% verlies incasseren, dat 
is 24% van de vertrekkers. Van elke 10 kiezers die in '77 wel en in '81 niet 
op de PvdA stemden, gaan er bijna 6 naar het midden en iets meer dan 2 
naar partijen linkser of radicaler dan de PvdA (CPN, PPR, PSP). 
0 '66 weet haar huidige aanhang opgebouwd uit 23% ex-PvdA stemmers, 
11% ex-CDA en 5% ex-VVD; de winst van 0 '66 bestaat zelfs voor 40% uit 
ex-PvdA van '77 en 18% ex-CDA. 
De versterking van de positie van het politieke midden neemt ook nog toe, 
doordat de jonge kiezers die voor het eerst stemden, zich in nagenoeg gelij-
ke porties over de vier grote partijen hebben verdeeld. De 'natuurlijke' voor
sprong van de PvdA bij jongeren is duidelijk afgenomen. Bij 25-34 jarigen 
klinkt het élan van de jaren zestig nog door; de PvdA is onder die groep 
dominant met 31% (CDA, VVD en 0 '66 resp. 21%, 17% en 16%).1 
Het verloren gaan van een stevige positie in het electorale midden is voor 
de PvdA een precaire aangelegenheid. De 'hou en trouw' van 0 '66 voor de 
verkiezingen bezegeld door afwijzing van regeren met de VVD zal zeker 



commentaar niet voor alle eeuwigheid soulaas bieden. De pathetische oproep van Wie
gel aan Terlouw tot samenwerking beoogt juist om de verse politieke opties 
van PvdA en 0'66 terzijde te stellen. De optie van de VVD om partijen te 
verenigen op een economisch plan is evenzeer een poging om de parle
mentaire besluitvorming en afspraken voor de verkiezingen te ontpolitise
ren. De nieuwe situatie met een groter en opgesplitst midden verzwakt 
links, al lijkt voorlopig de toegang tot 0'66 voor rechts afgegrendeld. Dit lijkt 
de wat bizarre consequentie voor onze partij, die een dergelijke apolitieke 
en onparlementaire ontwikkeling toch bij uitstek beoogt te vermijden. 
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Qua program zij opgemerkt, dat de kiezers alle aanleiding hebben om te 
geloven dat de beleidsmarges inderdaad smal zijn en derhalve de preten
tieuze verschillen tussen partijen illusoir. Ons eigen programma geeft dat 
aan. Een regeringspositie is onder zulke omstandigheden te prefereren bo
ven een oppositie, althans naar de kiezers toe voordeliger. 
De werkgelegenheidsambities variëren tussen 250 000 en 340 000 arbeids
plaatsen van VVD tot PvdA; dat zijn allebei enorme inspanningen en gaan 
over ordegrooUen ten aanzien waarvan de gemiddelde kiezers geen refe
rentiekader hebben. Wat de inkomenspolitiek betreft zij gezegd dat maxima 
in verkiezingen slechts geringe wervende kracht hebben; de waarborging 
der minima kan tegelijkertijd niet spijkerhard worden volgehouden. De profi
lering van het program door strikte eisen t.a.v. kernenergie en kernwapens 
kan nooit in de plaats treden van de behoefte aan een zekere geborgen
heid die de mensen zoeken bij een grote partij. 
De PvdA gaat sterk uit van de gedachte dat een programma een belangrij
ke functie vervult naar de kiezers toe. Maar dit program is wellicht eerder 
een intern controlemechanisme voor de partij voor coalitievorming en frac
tiebeleid. Er zijn electoraal gezien nadelen aan verbonden, doordat vooral 
onder invloed van tegenstanders een dergelijk scherp profiel als intolerant, 
onwrikbaar en niet uitnodigend tot samenwerking, wordt afgeschilderd. Uit 
dit oogpunt is er bij onze partij een tegenstelling te bespeuren tussen in
houdelijke minimumeisen en het samenwerkingsappèl in de presentatie. 
De verkiezingsoverwinning van 1977 heeft in het Nederlandse establish
ment meer ontsteltenis teweeg gebracht dan men in de PvdA vermoedde. 
De partij heeft bij die gelegenheid weinig terughoudendheid betracht en 
eerder machtsbewust haar eisen gesteld. Links stelt haar eisen niet uit ar
rogantie, maar omdat zij bewogen is - en vaak gedreven - tot het veran
deren van de maatschappij. Zij springt daarbij slordig om met de macht. 
Nooit eerder was de overwinning zo groot als in '77. Echter het verworven 
gezag en populariteit van Den Uyl is niet gekoesterd als een kapitaal, maar 
veronachtzaamd in de drang tot partijdemocratie en meeformerende ach
terban. Zo iets laat rechts met zichzelf niet gebeuren. 
De PvdA kan het zich niet veroorloven het politieke midden te verwaarlo
zen. Zulks vereist wellicht op de eerste plaats een wat nuchtere kijk op wel
ke pretenties we mogen hebben omtrent de veranderbaarheid van de we
reld. Het doet echter niets af aan de noodzaak tot cultiveren van de solida
riteit. 

Noot . 
1. Gegevens ontleend aan Verkiezingsonderzoek 2e Kamer 1981, Intomart bv Hil
versum. 

demo 
S4 

so 



democratisch
socialIsme 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

juni 1981 

273 

Ed. van Thijn 

De PvdA en 
regeringsdeelname1 

Onlangs kreeg ik het verzoek om een inleiding te houden en daarin enkele 
vragen te verwerken. Ik doe maar een kleine greep: 
• Wat te doen aan overwinsten van oliemaatschappijen en banken? 
• Hoe krijgen we meer invloed op verzekeringsmaatschappijen en pen
sioenfondsen? 
• Hoe krijgen we greep op o.a. investeringen via nieuwe sturingsinstru
menten? 
• Hoe realiseren we die 300000 banen, wanneer, waar, in welke secto
ren? 
En dan: 
• Moet de PvdA regeren? Indien ja, waarom? 
• Welke punten zijn zo hard dat onderhandelingen erop stranden? 
Ziehier het probleem PvdA en regeringsdeelname ten voete uit. Een PvdA 
die staat te trappelen om de strijd aan te binden met de economische 
grootmachten die de dienst uitmaken in ons soort van samenleving, en die 
best inziet dat daarvoor politieke macht, en met name regeermacht nood
zakelijk is. Maar ook een PvdA die, door schade en schande (on)wijs ge
worden, met de grootst mogelijke huiver tegen die regeermacht zit aan te 
hikken, omdat regeermacht binnen de bestaande machtsverhoudingen zo 
gemakkelijk kan ontaarden in medeverantwoordelijkheid voor die machts
verhoudingen zonder uitzicht op reële hervormingen. 
Elke keer opnieuw dient zich die klemmende vraag aan, die in ons Begin
selprogram zo treffend is verwoord: brengt het (mee-)regeren 'de doelein
den van het democratisch-socialisme naderbij of juist - zoals zo gemakke
lijk gebeurt - (wordt) het systeem bevestigd of zelfs nog versterkt? Demo
cratisch-socialisten moeten ervoor bedanken om als de puinruimers van het 
kapitalisme te dienen'.2 Of, om het in de kernachtige bewoordingen van 
Jaap Burger te zeggen: 'Om deel te nemen, moet er voor ons als socialis
ten iets te regeren zijn'.3 In dat 'iets', die afweging, dat taxatiemoment ligt 
een natuurlijk spanningsveld dat inherent is aan onze beweging zolang ze 
bestaat, die haar bij voortduring beroert én verdeelt. Tot op de dag van he
den is de vraag van (mee-)regeren voor niemand in onze partij een van
zelfsprekendheid en wordt er over de condities waarin en waarop funda
menteel verschillend gedacht. Verschillen die diep geworteld zijn in de be
wogen geschiedenis van onze beweging. Door de decennia heen heeft er 
een hang naar de oppositie bestaan, niet alleen op momenten dat wij ons, 
zoals ten tijde van de SOAP, in de oppositie bevonden. Ook in de gouver
nementele periodes van onze geschiedenis zijn er altijd stromingen, groe
pen, personen geweest die, vrezend voor identiteitsverlies, het wel voor ge
zien hielden en reikhalzend uitkeken naar een nieuwe periode van opposi
tie, waarin wij weer zouden kunnen bijtanken. Welk een onweerstaanbaar 
verlangen naar oppositie spreekt er niet uit dit commentaar op de neder
laag bij de Staten-verkiezingen van '58, halverwege het optreden van het 
vierde kabinet-Drees: 
'... Voor de PvdA is deze verkiezingsnederlaag behalve een ernstige teleur-



democratlsch- stelling een koudwaterbad, dat niet helemaal onwelkom is in de sfeer van 
socialisme behaaglijkheid waarin de partij na de achtereenvolgende successen van de 

laatste jaren was ondergedompeld. Er is een goede kans, dat de partij ver
gefrist tevoorschijn komt... Er is tenslotte de onvermijdelijke oppositievor
ming met name bij jongeren tegen een partij, die sinds 1945 onafgebroken 
in sterke mate haar stempel op het regeringsbeleid heeft gedrukt ... '. Was 
getekend, J. M. den Uyl.4 
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Traditionele weerstanden tegen regeringsdeelname 
De reserves binnen onze partij tegen regeringsdeelname (m.n. in coalitie
kabinetten) zijn van verschillende aard. Natuurlijk, de argumenten spitsen 
zich uiteindelijk allemaal toe op de vraag wat men bereid is programma
tisch in te leveren: waar liggen de grenzen, wat zijn de (harde) minimum
punten, de strijdpunten, de breekpunten enz? Maar de achterliggende op
vattingen die bepalend zijn voor de waardering van het 'prijskaartje' zijn 
verscheiden van oorsprong. 
1. Je kunt in deze samenleving vanuit een kabinet (al is daar onze invloed 
nog zo groot) zo weinig bereiken. We moeten ons niet blind staren op wat 
vanuit 'Den Haag' van bovenaf te regelen is. Wezenlijke hervormingen 
moeten van onderop tot stand worden gebracht. De mensen zelf, vanuit de 
basis, die moeten in beweging komen. Maatschappijgerichte actie, daarom 
gaat het in de eerste plaats. 
2. Regeren is best belangrijk, maar de tijd daarvoor is nog niet rijp. Het 
komt er in de klassenstrijd allereerst op aan het klassenbewustzijn te orga
niseren. De vorming van een strijdbare voorhoede in de klassenstrijd, van 
gestaalde kaders in partij , vakbeweging , actiegroepen staat voorop. Op lan
gere termijn kan er meer worden bereikt vanuit een beginselvaste partij als 
middelpunt van 'de rooie familie' dan vanuit een partij die medeverantwoor
delijkheid aanvaardt in een haar vijandige samenleving. Hetgeen onvermij
delijk zal leiden tot een vervaging en verwatering van haar beginselen. 
3. Regeren is belangrijk, maar niet vanuit een minderheidspositie in een 
'burgerlijk' kabinet. In zo'n situatie zijn wij immers de 'gevangenen van 
rechts' en staat het bij voorbaat vast dat wij niet bij machte zullen zijn ook 
werkelijk die hervormingen door te voeren die de doelstellingen van het de
mocratisch-socialisme naderbij zullen brengen, ook al zijn die hervormingen 
in een regeerakkoord overeengekomen. 5 

Het zijn deze, nog altijd actuele weerstanden die hun stempel hebben ge
drukt op de grote tactiekdebatten (zo heette dat toen nog) in de geschiede
nis van onze beweging, nationaal en internationaal. Nationaal zijn deze 
weerstanden te vertalen in de commoties, waaraan namen van grote voor
mannen van de socialistische beweging verbonden zijn: Domela Nieuwen
huis, Wijnkoop en Troelstra. Ze zijn ook te vertalen in grote momenten in 
de geschiedenis van het socialisme: 
1. 1893: het congres van de SOS in Groningen, leidend tot het uittreden 
van de 'parlementairen' en de oprichting, een jaar later, van de SOAP. 
2. 1909: het congres van Deventer van de SOAP, leidend tot het royement 
van de marxistische 'Tribune-groep', aangevoerd door Wijnkoop, en de op
richting van de SOP, voorloper van de huidige CPN. 
3. 1913: het congres van Zwolle van de SOAP dat zich tegen de zin van 
de toenmalige partijleiding uitsprak tegen de medeverantwoordelijkheid van 
de SOAP voor een kabinet met Vrijzinnig Democraten. 

Op het congres van 1893 werd een voorstel van de afdeling. Hoogezand
Sappemeer aanvaard, luidende: 'Het kongres besluite onder geen voor
waarde hoegenaamd, ook niet als agitatiemiddel, mee te doen aan verkie-
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zingen'.6 Gekozen werd vóór economische en tegen politieke actie, vóór 
werkstakingen en tegen parlementarisme. 
De SOAP daarentegen koos voor politieke actie en formuleerde' het doel 
daarvan als volgt in haar eerste program: 'Zolang het de arbeiders nog niet 
mogelijk is de staatsmacht in handen te nemen, zal zij trachten, alle politie
ke rechten te veroveren en deze te gebruiken zowel om het gehele proleta
riaat in de klassenstrijd te organiseren, als om invloed te verkrijgen op de 
wetgeving ter invoering van onmiddellijke verbeteringen in de toestand der 
niet-bezittende klasse en ter bespoediging van de economische revolutie? 
In die formulering van wat politieke actie betekent: 'de organisatie van het 
proletariaat in de klassenstrijd' en 'de invloed op de wetgeving ter invoering 
van onmiddellijke verbeteringen' zat een dubbelslag die in feite de inzet 
werd van het tactiekdebat, voorafgaande aan het congres van 1909. Uit het 
beginselprogram van de later door Wijnkoop opgerichte SOP blijkt welke 
fundamenteel andere keuze door deze stroming werd gemaakt. Zij zegt 
evenals de SOAP ja tegen de verovering van politieke macht' als het on
misbare middel tot een snelle en planmatige omwenteling der eigendoms
verhoudingen'. Zij stelt echter, anders dan de SOAP, haar steun aan de 
verbetering van de levensvoorwaarden der arbeiders afhankelijk van de 
vraag of 'daardoor hun klassebewustzijn wordt opgewekt' en zal .alles ver
werpen 'wat dit strijdbare klassenbewustzijn verduisteren of verzwakken 
kan'.B Het opkomen voor concrete belangen van de arbeidersklasse, het 
meewerken aan kleine maar onmiskenbare hervormingen werd onderge
schikt gemaakt aan het uiteindelijk doel: de verovering van de politieke 
macht. 
De 'Verelendungs-tactiek' ten voete uit. Na de keuze voor het 'parlementa
risme' als strijdmethode in 1894 koos de SOAP in 1909 definitief voor de 
belangenstrijd van het parlement, de politieke strijd voor de totstandkoming 
van concrete verbeteringen, reformistisch, stap voor stap. AI gauw zou ze 
voor de vraag komen te staan of deze concrete hervormingsdrang zover 
zou moeten gaan, dat zij de medeverantwoordelijkheid zou kunnen aan
vaarden voor of in een burgerlijk kabinet dat het zo fel beg.eerde algemeen 
kiesrecht (punt 1 van het hervormingsprogram) naderbij zou kunnen bren
gen. De Socialistische Internationale had hierover al in 1904 in Amsterdam, 
n.a.v. de kwestie Millerand, een fel debat beleefd tussen Bebel en Jaurès, 
recentelijk door Orees beschreven in Links Klassiek.9 De SOAP kwam in 
1913 voor die afweging te staan. Voor Troelstra stond daarbij de mogelijk
heid om het algemeen kiesrecht te realiseren voorop. Hij voelde er weinig 
voor om zitting te nemen in een kabinet: 'Ik zou de krijgsgevangene zijn 
van het liberale ministerie', en koos derhalve voor een gedoogrol. Naar zijn 
mening zou het 'ook voor de sociale hervormingen, die men tot stand wil 
brengen, het beste zijn, als aan de linkerzijde alles blijft zoals het is, elk op 
eigen gelegenheid, elkaar nu en dan eens flink om de ooren wasschend, 
steeds de groote principieele verschilpunten in het oog houdend, maar ten
slotte toch ook, wanneer praktische punten aan de orde zijn en men ten
slotte tot één konklusie moet komen, daarvoor niet terug te deinzen'.lO 
Schaper en Vliegen waren een andere mening toegedaan; niet gedogen, 
maar meedoen, zo was hun oordeel. Troelstra bleef zich aanvankelijk ver
zetten : 'In een ministerie van dagelijksche anti-socialistische praktijk (kan) 
geen minderheid zitting nemen. Dat is geen kwestie van moed, maar van 
zeer eenvoudige rekenkunde, die leert: 6 is grooter dan 3'.11 
Het partijbestuur koos niettemin in meerderheid voor deelname en riep een 
buitengewoon congres bijeen. Dat congres maakte aan de discussie over 
gedogen en deelnemen een abrupt einde door de volgende resolutie te 
aanvaarden: 'overwegende dat de positie onzer Partij buiten en in het par-
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lement niet sterk genoeg is om deelneming aan een regeering mogelijk te 
maken, zonder het burgerlijk karakter dier regeering te aanvaarden en be
last te worden met de medeverantwoordelijkheid voor alle daden van het 
bewind', (concludeert dat) 'het toetreeden van sociaal-democraten tot een 
burgerlijke regeering in strijd zou zijn met het belang van het proletariaat'. 12 

'De positie onzer Partij', een afwegingsmoment, een getalscriterium in feite , 
dat ons tot de dag van vandaag zou achtervolgen. 
Het grote wachten was begonnen, het wachten op dat beslissende moment 
dat de tijd rijp is, want de meerderheid binnen bereik, gekoppeld aan de 
vaste overtuiging dat de tijd ook in ons (electorale) voordeel zou werken. 
Een optimisme dat men onze voorgangers, aan de vooravond van het lang
verbeide algemeen kiesrecht, moeilijk euvel kan duiden. 

De meerderheidsverwachti ng 
De SOAP heeft deze meerderheid niet mogen halen. De simpele veronder
stelling dat de verovering van het algemeen kiesrecht automatisch zou lei
den tot de verovering van de politieke macht, omdat nu eenmaal de arbei
dersklasse in de meerderheid is, bleek al duidelijk niet op te gaan. Nie
mand minder dan Duynstee geeft daarvoor één van de belangrijkste rede
nen aan. Tegelijk met de invoering van het algemeen kiesrecht was men 
overgestapt van een districtenstelsel naar de evenredige vertegenwoordi
ging. 'Geen partij', zo schrijft hij in zijn inleiding op De Kabinetsformaties, 
'heeft zozeer ervaren, dat in een systeem van evenredige vertegenwoordi
ging de oppositierol uiteindelijk uitzichtsloos is. Zelfs de crisisjaren 1930-
1936 brachten de SOAP geen werkelijke vooruitgang'.13 Zij begon in 1918 
met 22 zetels en eindigde in 1937 met 23 zetels. 
Troelstra was de eerste die uit deze tegenvaller consequenties trok. 'De 
bestaande democratie verliest aan waarde, doordat de verkiezingen nog 
steeds niet beheerst worden door maatschappelijke motieven; de christelij
ke arbeiders zitten in de parlementaire rechtse partijen, terwijl ze maat
schappelijk bij de sociaal-democratie thuishoren. De parlementaire meer
derheid stemt derhalve niet overeen met de sociale meerderheid die de ar
beidersklasse vormt .... Hierdoor wordt het voor de sociaal-democratie bij
zonder lastig om via de weg van het algemeen kiesrecht haar politieke 
streven te verwezenlijken '.14 
Daarom speurde Troelstra naar andere wegen om het doel der 'socialisatie' 
binnen bereik te brengen. 'Nieuwe Organen', 'een economisch parlement', 
'maatschappelijk kiesrecht' , 'buitenparlementaire middelen ter verovering 
van de staatsmacht', enz. Het kwam hem op een storm van kritiek te staan, 
niet het minst uit eigen gelederen. Bonger ontkent het bestaan van een 
'burgerlijke' democratie. 'Was niet juist na felle strijd van de arbeidersklasse 
het algemeen kiesrecht ingevoerd en daarmee de "complete " democra
tie?~5 

En wat te denken van het argument dat Schaper in stelling bracht tegen 
Troelstra's opvatting dat door directe actie het gat tussen 'parlementaire' en 
'sociale' meerderheid zou moeten worden gedicht: 'Als zij bij geheime 
stemming zich nog laten bedotten en voor het parlement en gemeenteraad 
niet rood stemmen, wat wil men met deze lieden dan na de verkiezingen. .. 
Voor de verkiezingen is slechts nodig overtuiging in het stemlokaal met 
zich en zijn arbeidershart alleen. Voor de vakactie is noodig openlijke moed 
en getuigenis '.16 Een discussie van ongekende actualiteitswaarde, want: 
• Nog altijd blijkt de tijd niet automatisch te werken in de richting van een 
meerderheid, ook niet na de ontwikkeling van de doorbraakg~dachte eerst, 
die van de progressieve samenwerking daarna; 
• Nog altijd blijkt dat het voeren van oppositie electoraal minder lucratief 
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in eigentijdse gedragen termen: het al of niet beschikken over een maat
schappelijk draagvlak, niet automatisch tot groei en bloei van onze bewe
ging leidt. 
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Het wachten met de aanvaarding van regeringsverantwoordelijkheid totdat 
wij ons in een sterkere positie bevinden, is zelfs een contraproduktief argu
ment gebleken. Wie zijn tijd verbeidt, versterkt zich niet maar verzwakt 
zich, ook (of misschien wel zeker) in een tijd van economische neergang. 

Alle kaarten op regeren (de coalitiepolitiek van de jaren vijftig) 
In 1939 was het dan zover. Albarda en Van den Tempel werden minister; 
'de partijorganisatie verleende haar toestemming ', vermeldt Duynstee fijn
tjes.17 Zo op het eerste gezicht leek er weinig ruimte meer te zijn voor diep
gaande afwegingen. De Tweede Wereldoorlog wierp zijn schaduw vooruit. 
In werkelijkheid is aan deze toetreding wel degelijk een analyse vooraf ge
gaan die zelfs baanbrekend mag worden genoemd en grote invloed zou 
hebben op de opstelling van de PvdA na de oorlog. Dat blijkt uit een uit
voerig schrijven van Albarda aan het PB van 4 juli '39. 
'Onze Partij ', zo schrijft hij, 'heeft de grenzen van haar groei bereikt'. Hij 
noemt daarvoor een drietal redenen : 
1. 'Onze theoretici (hebben) veel te hoge schattingen van de numerieke 
sterkte van het proletariaat gemaakt'. 
2. 'De marxistische opvattingen omtrent de godsdienst zijn door de feiten 
geloochenstraft. De godsdienst verdwijnt niet'. 
3. 'Er is één middel om deze kloof te overbruggen, zodat confessionele 
arbeiders in massa 's tot ons kunnen komen en wij de grens overschrijden, 
waardoor onze groei nu wordt gestuit. Dat middel is: deelneming aan de re
gering... Want van de dag af, waarop de SOAP regeringspartij is geworden 
(mits op goede grondslag) verandert haar positie. Over de kloof, die tot 
dusver tussen het gelovige en het socialistische volksdeel gaapt, is dan 
een brug geslagen. Dan begint over die brug het verkeer... De grote stroom 
zal naar ons toegaan ... en die groei zal dan niet spoedig meer kunnen wor
den gestuit... Dan krijgt ook de werving aan de overzijde van de klassen
grens voor ons goede kansen '. 18 

Ziedaar, kort samengevat, het recept voor de naoorlogse jaren : De PvdA 
als Volkspartij, mikkend, niet alleen op een levensbeschouwelijke, maar 
vooral ook op een maatschappelijke doorbraak: vertrouwend op de mag
neetwerking van de regeringsdeelneming. 
Zes kabinetten lang, waarvan vijf onder socialistische leiding (één maal 
Schermerhorn en vier maal Drees) is er volgens dit recept gewerkt. Na de 
aanvankelijk sterk tegenvallende verkiezingsuitslagen, waarbij de Indone
sië-politiek stellig een grote rol heeft gespeeld, leek in '52 en '56 de voor
spelling van Albarda uit de komen. De PvdA schoot over de 'natuurlijke 
grens' heen via dertig zetels in '52 naar 34 (bij uitbreiding Kamer: vijftig) 
zetels in '56 en werd de grootste partij in dit land. 
Maar nu kwam er een andere grens in zicht die de huiver in vroegere jaren 
om vanuit een minderheidspositie mee te regeren, leek te gaan bevestigen: 
die van de programmatische armslag, het handhaven van de eigen identi
teit, het befaamde 'iets' van Burger, de vrees van Troelstra de 'krijgsgevan
gene' te worden van een anti-socialistisch kabinet. Het zou een misver
stand zijn te denken dat ten tijde van - wat wij dan noemen - de 'oude 
politiek' aan dit probleem geen aandacht is geschonken. Reeds Albarda 
wees in '39 op deze tegenkant: 'Om misverstand uit te sluiten, voeg ik ech-



democratisch
socialIsme 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

juni 1981 

278 

ter nog hierbij, dat ik nooit bedoel en nooit zal bedoelen een samenwerking 
aan te gaan zonder ernstige overweging van de vooruitzichten en voor
waarden. Deelneming aan de regering, onvoorzichtig begonnen, kan cata
strophaal worden voor onze beweging '.19 Twee voorwaarden hebben in de 
naoorlogse jaren centraal gestaan: een kwantitatieve en een kwalitatieve. 
De kwantitatieve voorwaarde had betrekking op de omvang van het kabinet 
voor wat het aantal coalitiepartners betreft. Met grote kracht bestreden de 
toenmalige fractievoorzitters de 'brede-basis'-gedachte. 'Het is zonder meer 
duidelijk dat naarmate een coalitie meer deelnemers heeft, iedere inperking 
groter wordt, met name die van de socialisten en de diverse niet-socialisti
sche partijen ', aldus Burger in een recente publikatie.20 Er zijn in die dagen 
wel krassere termen gebruikt. 'Ik bleef erbij ', zo beschrijft Van der Goes 
van Naters de formatie van '48, 'dat, nu liberalen en eH duidelijk onze poli
tiek niet wilden, een dergelijk monster alleen maar schadelijk kon zijn voor 
de democratie'.21 En Burger sprak ten tijde van de kabinetscrisis van '51 
over 'de ondermijnende betekenis van de brede-basispolitiek voor een ge
zond functionerend democratisch bestel' en hekelde de 'democratie bedrei
gende politiek van de KVP.22 
De kwalitatieve voorwaarde had betrekking op de bindende program-afspra
ken ten tijde van de kabinetsformatie te maken. Die eis, door Burger bij 
voortduring als essentieel beschouwd, heeft een grote rol gespeeld bij de 
formatie van '56, de crisis van '59 en de uitschakeling van de PvdA voor 
lange tijd in '61 (bij het optreden van het kabinet-De Quay). In '59 werd een 
amendement-Biewenga aangenomen op de door Vondeling verdedigde 
Wet Vervreemding Landbouwgronden, in regelrechte strijd met het over
eengekomen regeerakkoord. Burger sprak van een 'schoolvoorbeeld van 
woordbreuk'. Het regeerakkoord was van nul en generlei waarde geworden. 
'En zo ontstond voor ons weinig meer te regeren ... een progressieve, een 
hervormingspartij, kan op den duur niet tevreden zijn met slechts handha
ven wat verkregen is, zonder merkbare vooruitgang. Tenslotte - toen weer 
eens door de KVP van het overeengekomen regeringsprogram werd afge
weken - verzon fractievoorzitter Romme de smoes dat hij zelf zich wel 
verbonden had maar zijn fractie niet. Daarmee was het einde gekomen van 
de samenwerking, tenzij de coalitiegenoten alsnog van goede wil blijk ga
ven. Daartoe formuleerde ik een zevental zeer redelijke, met het regerings
convenant in overeenstemming zijnde condities (de 7 ijsjes) ... ' 23 

De rest is bekend. In '61 werd de PvdA buitengesloten, omdat de formateur 
overwegende bezwaren had tegen 'bindende afspraken', een prealabele eis 
van de PvdA-fractie. 'Het is duidelijk dat de PvdA in haar minderheidsposi-
tie in het parlement en in de regering daarom hecht aan het duidelijk vast
leggen van haar minimumvoorwaarden voor deelneming aan de regering in 
een regeringsprogram', zo lichtte Den Uyl deze eis toe in Sen 0.24 Duynstee, 
deze naoorlogse periode overziende, wijst erop dat deze gang van zaken 
voortvloeit uit een vast gedragspatroon: 'De KVP ... zocht in de Tweede Ka
mer de haar onwelgevallige compromissen, binnen het kabinet gevormd, 
door amendementen om te buigen, en niet zelden zag men dat de niet-so
cialistische fracties samengingen tegen een regeringsvoorstel. ' 25 Dat was 
volgens hem ook de reden dat, anders dan bij de PvdA, de voormannen 
van de KVP in de Kamer bleven. 
Hij acht dat blijkbaar een normale zaak, verwijzend naar de invoering van 
de evenredige vertegenwoordiging in 1918, gelijk met het algemeen kies
recht. Door dit stelsel werd 'de band tussen verkiezingen en meerderheids
vorming ... doorgesneden. Noch het gevoerde regeringsbeleiçJ, noch het te 
voeren regeringsbeleid vormde sedertdien de inzet der verkiezingen; het 
kiezerscorps verloor de macht om over het regeringsbeleid te oordelen en 
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te beslissen. Elke partij kwam alleen op voor zichzelf ... ' 26 Blijkbaar met alle 
middelen. We raken hier de kern van het probleem. De meerderheidsver
wachting waarmee destijds de SOAP de invoering van het algemeen kies
recht tegemoet trad, leidde bij haar tegenstanders tot een zodanige angst 
dat tijdig, en wel tegelijkertijd, effectieve maatregelen werden getroffen. 
Niet de kiezer maar de RK-Staatspartij cq . KVP cq . CDA zouden moeten 
kunnen uitmaken wanneer de SOAP cq. PVDA zou meeregeren en zo ja, 
op welke condities. 

De filosofie van de 'uiterste noodzaak' 
De oppositierol van de SOAP was niet alleen een kwestie van eigen voor
keur. Bij de kabinetscrisis van '25 deed de leider van de RK-Staatspartij de 
fameuze uitspraak dat met de SOAP 'wier diepere beginselen met de ka
tholieke beginselen lijnrecht in strijd zijn ... alleen bij uiterste noodzaak' sa
menwerking overwogen zou kunnen worden.27 Duynstee wijt het falen van 
ons politieke systeem in de crisisjaren aan de machteloosheid van de grote 
partijen. 'In feite was een politiek gegeven de onmogelijkheid voor de RK
staatspartij om samen te gaan met de SOAP, vermoedelijk de grondoor
zaak van de hele ontwikkeling. Persoonlijk ben ik tot de conclusie geko
men, dat die onmogelijkheid een politieke realiteit was, en dat men zich 
moet hoeden om haar toe te schrijven aan kortzichtigheid of gebrek aan 
durf bij de RK-Staatspartij .. . ' 28 Maar vervelend was het wel. 
In een recente publikatie toont Oaudt aan dat deze grondhouding nog altijd 
een realiteit is : 
'Voor de confessionele partijen is de keuze tussen PvdA en VVD dan ook 
geen keuze tussen lood om oud ijzer'.29 De voorkeur ligt, anders gezegd, 
van nature bij de VVD. Alleen een situatie van 'uiterste noodzaak' kan hen 
tot een andere keuze brengen, voor zolang als die situatie zich voordoet. 
De samenwerking van na de oorlog was zo'n situatie van uiterste nood
zaak, omdat men de medewerking van de PvdA niet kon ontberen bij de 
wederopbouw van onze economie en bij de Indonesië-politiek. Deze ziens
wijze vindt zijn bevestiging in de Katholieke politiek van Romme: 'Als eerste 
beweegreden voor de brede-basispolitiek noem ik het gevaar van het com
munisme als ideologie .. . als socialisten buiten de regering waren gelaten 
zou het gevaar van een feitelijk in de kaart spelen van het communisme 
groot zijn geweest... ' 30 

De angst voor een 'zich radicaliserende' PvdA is dikwijls een belangrijk ar
gument geweest voor confessionele politici om een samenwerking met de 
PvdA te bepleiten.3l In deze geest heeft ook een markant voorstander van 
die samenhang, Aanljes, zich meermalen uitgelaten. Zo noemde hij in fe
bruari '75 een viertal motieven om de samenwerking voort te zetten. Eén 
van die motieven was - toen al - de slechte economische situatie. 'Het is 
van groot belang ', zo schrijft hij, 'dat de PvdA nu regeringsverantwoordelijk
heid draagt '.32 Het gaat blijkbaar om onze 'gebruikswaarde', zo heb ik toen 
geantwoord. Maar dat kan nooit genoeg zijn. 'Als men socialisten denkt no
dig te hebben om de huidige problemen de baas te kunnen, moet men ook 
hun denkbeelden durven te gebruiken '.33 'Van uiterste noodzaak kan ook 
sprake zijn uit getalsmatige overwegingen ', signaleert Daudt. 34 

Ik denk dat hier des poedels kern ligt. Waarom is er in 1973 een kabinet
Den Uyl gekomen? Omdat VVD en de drie CDA-partijen slechts 74 zetels 
hadden. Waarom is er in '77 geen kabinet-Den Uyl gekomen? Omdat CDA 
en VVD over 77 zetels konden beschikken. Het wantrouwen in onze kring , 
van oudsher, tegen regeringsdeelneming, hetzij zonder voldoende kwantita
tieve, hetzij zonder voldoende kwalitatieve garanties is, zo leert ons de ge
schiedenis, uiterst legitiem. Die geschiedenis leert ons immers dat 'het con-
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fessioneie midden': 
• de beslissing met wie te regeren met alle macht in eigen hand heeft wil
len houden; 
• er sprake is van een natuurlijke voorkeur voor regeren met rechts; 
• slechts in 'uiterste noodzaak' samenwerking met links kan worden over
wogen als het echt niet anders kan; 
• in zo'n situatie onze gebruikswaarde, met name onder slechte economi
sche omstandigheden, doorslaggevend is uit angst voor een al te geradica
liseerde oppositie; 
• in zo'n geval tijdens onderhandelingen en tijdens de kabinetsperiode 
niets zal worden nagelaten om ons tot matiging te dwingen en ons in onze 
hervormingsdrang te stuiten; 
• uitsluitend een situatie waarin de 'uiterste noodzaak' getalsmatig bepaald 
wordt, enig perspectief biedt op een hervormingsgezind beleid in een coali
tiekabinet. 

Het strategie- (cq. tactiek-)debat is uiterst zinvol 
De geschiedenis overziende zijn de tactiekdebatten niet tevergeefs ge
'/oerd. De angst van Troelstra 'gijzelaar' te worden in een rechts kabinet 
was gerechtvaardigd. Daar staat tegenover dat de SDAP té lang gedacht 
heeft dat de oppositionele tijd onder slechte economische omstandigheden 
in haar ele'ctorale voordeel zou werken. Albarda heeft van zijn kant terecht 
gesignaleerd dat alleen vanuit de regeringsdeelneming een electorale door
braak zou kunnen worden bewerkstelligd, maar zijn opvolgers in de jaren 
vijftig hebben ervaren dat zonder kwantitatieve en kwalitatieve garanties 
onze coalitiepartners ons niet in staat zullen stellen wezenlijke nervormin
gen door te voeren. Zelfs Drees, die in Links Klassiek opmerkt dat socialis
ten moeilijk van oordeel kunnen zijn 'dat het landsbestuur slechter zal wor
den gevoerd als haar vertegenwoordigers eraan deelnemen ' komt tot de 
conclusie dat 'Telkens weer het evenwicht moet worden gezocht tussen de 
eisen van het ogenblik en onze plicht voor de toekomst en (gepoogd moet 
worden) de hoge idealen van socialisme en democratie te dienen op een 
wijze die aan land en volk ten goede komt'.35 Voorwaarden zijn dus onont
beerlijk om dat 'iets' van Burger veilig te stellen. En zonder dat 'iets' is re
geringsdeelneming niet zinvol. Voor wie dat na de ervaringen rond de val 
van het kabinet-Drees nog niet vermocht in te zien moeten na het kortston
dig avontuur met het kabinet-CalslVondeling, gesneuveld in de Nacht van 
Schmelzer, de ogen toch zijn opengegaan. Die ervaring verklaart dat se
dertdien de discussie in onze partij over de voorwaarden tot regeren weer 
in volle omvang is opgelaaid. 
De anti-KVP-resolutie, de polarisatiestrategie, de gekozen formateur, de af
spraken vooraf, het schaduwkabinet, het 'jaar van de waarheid ', de meer
derheidsstrategie, het strijdpuntenprogram, het zijn evenzovele pogingen 
om onze wil tot regeren tot uitdrukking te brengen, zonder ons zelf te ver
oordelen tot eenzame opsluiting in een behoudend kabinet. 
Met arrogantie van de macht (de PvdA stelt weer exameneisen) heeft dit 
niets van doen. De filosofie van 'de uiterste noodzaak' laat ons geen ande
re keuze. Ik moge herhalen wat ik op zondag 30 oktober 1977 in mijn Dag
boek schreef: 'De meerderheidsstrategie is de strategie van een minder
heid, een linkse minderheid die wel regeringsverantwoordelijkheid wil dra
gen maar niet tot speelbal van een rechtse kamermeerderheid wil worden. 
En dat betekent regeren met een middenpartij die voor de verkiezingen niet 
tot afspraken wil komen. "Wij buigen niet naar links, wij buigen niet naar 
rechts", zei Van Agt in verkiezingstijd. Dat betekent met zoveel woorden: 
wij middenpartij, wij spelen links en rechts tegen elkaar uit. Als we links re-
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geren remmen we rechts en omgekeerd, maar wij bepalen wat er in Neder
land gebeurt, niet de kiezer. Zo is het decennia gegaan. Dat is de meerder
heidsstrategie van de KVP, nu het CDA. 
Tegen die situatie ben ik in de jaren zestig in verzet gekomen. Niet de 
KVP, maar gij kiezer, was mijn motto. Ik heb dat niet kunnen volhouden. 
Het CDA is er gekomen, samen met de PvdA en 0 '66 110 zetels, samen 
met de VVD 77. Driestromenland, twee richtingen. Ik heb het CDA aan
vaard als realiteit en na de verkiezingen onderhandeld met het mes van de 
77 op de keel '.36 
Dit jaar staan wij opnieuw voor de keuze. Moet de PvdA regeren? Indien 
ja, waarom? Het antwoord ligt besloten in onze geschiedenis. En dat ant
woord is ja. Omdat wij dat verplicht zijn aan ons program, onze doelstellin
gen, onze idealen. En met name, omdat wij dat verplicht zijn tegenover al 
die kiezers die wij opnieuw vragen daarin vertrouwen te investeren. Kie
zend voor politieke actie (sinds 1894), voor deelname aan verkiezingen, 
aan parlementaire activiteiten, is regeermacht het natuurlijke sluitstuk. Kie
zend voor een politiek van kleine stappen, concrete lotsverbetering, gesta
ge hervormingen, hoe moeizaam ook (sinds 1909), is het streven naar re
geermacht een eerste eis. Wetend, na de ervaringen van de jaren dertig, 
dat de tijd niet per sé voor ons maar vaak tegen ons werkt, dat wij ons te
midden van de maatschappelijke stroomversnellingen geen wachttijd kun
nen veroorloven, is het streven naar regeermacht ook een zaak van korte 
termijn , wat ons betreft de kortst denkbare. 
Echter, diezelfde geschiedenis leert ons dat wij nooit zullen kunnen regeren 
tot elke prijs. Ook dàt zijn wij verplicht aan ons program, onze doelstellin
gen en onze idealen. In dat dilemma, die afweging, zal onze partij zich bin
nenkort opnieuw bevinden. De drie, in onze geschiedenis gewortelde, argu
menten zullen dan opnieuw in volle omvang klinken. Hoezeer die argumen
ten in de loop van onze geschiedenis ook ten principale terecht zijn afge
wezen, negeren kunnen wij ze niet. En waarom zouden we? Ze .dragen 
elementen aan voor de voorwaarden die wij onszelf behoren te stellen op 
het moment dat wij de keuze maken. 
Van 1913 kunnen we leren dat wij ons niet zonder meer tot krijgsgevange
ne kunnen laten maken van een behoudend kabinet, maar alleen kunnen 
functioneren vanuit een progressief kabinet, functionerend op basis van 
een op hervormingen gericht program. Van 1909 kunnen wij leren dat wij 
niet zonder meer kunnen volstaan met kleine stappen maar dat onze her
vormingen kenbaar moeten zijn en, ingebed in een socialistisch perspectief 
op langere termijn, een uitzicht moeten bieden op een meer humane sa
menleving. Van 1893 kunnen wij leren dat wij ons niet blind moeten staren 
op de mogelijkheden die het staatsapparaat, de overheidsbureaucratie ons 
biedt om de zaken van bovenaf even te regelen . Regeren is alleen zinvol 
als het beleid inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving, en wordt 
gedragen vanuit de mensen waarvoor wij opkomen. Zonder steun van de 
kiezers kunnen wij niet regeren. Maar als zij ons die steun geven, moeten 
we die ook werkelijk in regeermacht willen omzetten. Dat is niet de les van 
18-zoveel maar van 1977. Moge wij ons ook die les der geschiedenis ter 
harte nemen. 

Ed van Thijn is lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 

Noten 
1. Bovenstaande beschouwing werd uitgesproken op de door de Wiardi Beckman 
Stichting georganiseerde Conferentie Grepen uit de geschiedenis d.d. 30 en 31 ja
nuari 1981 . 
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2. PvdA-Beginselprogramma 1977, PK, Ledenblad van de Partij van de Arbeid, ge 
jaargang nr. 10, mei 1978, p. 42. 
3. J. A. W. Burger, Koalitievorming, Actuele Politiek '81-1, Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid, december 1980, p. 13. 
4. J . M. den Uyl, 'Na een nederlaag', Socialisme en Democratie, 1958, pp. 260 en 
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Eduard J. Bomhoff 

Monetaire politiek en 
werkgelegenheid 

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

'Ik ben niet zo verguld met het etiket "monetarist" dat men al zo lang op 
me probeert te plakken, omdat dat maar op één kwestie betrekking heeft, 
nl. de produktie van papiergeld. Natuurlijk is de geldvoorziening belangrijk, 
want die is het alpha en omega van de inflatie, maar een goede monetaire 
politiek is nog lang geen volledig economisch programma. Het is maar een 
onderdeel van de economische politiek, zelfs voor wie er zoals ik vanuit 
gaat dat stabilisatie van de prijzen in de meeste gevallen de hoogste priori
teit moet krijgen. Neem het voorbeeld van Engeland. De economische 
moeilijkheden in Engeland zijn niet alleen het gevolg van de inflatie, verre 
van dat. Die vloeien voort uit het belastingstelsel en de bureaucratie, die fa
tale gevolgen hebben voor de geneigdheid om te investeren en te werken 
- kortom om economische groei te creëren. Die diagnose zou ik voor de 
meeste Westerse landen kunnen stellen, maar in Engeland is de ziekte het 
verst voortgeschreden. Een verkeerde monetaire politiek en de daaruit 
voortvloeiende inflatie hebben ongetwijfeld de toestand van de patiënt ver
der doen verergeren. Ze hebben echter niet de infectie veroorzaakt'. 
Interview met Milton Friedman in Le Nouvel Observateur van 13 april 1981. 

Hoezeer ook socialisten langzamerhand zijn gaan twijfelen aan de bruik
baarheid van het oude keynesiaanse recept tegen werkloosheid, er blijft 
toch een enorme weerstand bestaan om eens serieus onder ogen te zien 
wat de alternatieve monetaristische school te bieden heeft. Nog steeds 
overheerst in linkse kringen het beeld van de monetarist als een hardvoch
tig persoon, die maar in één economische variabele, nl. de geIdhoeveel
heid, geïnteresseerd is en die gelooft dat een preciese regulering van het 
geldaanbod voldoende is om alle economische problemen op te lossen. 
Dat populaire beeld van de monetaristen stoot om twee redenen af, zowel 
vanwege de grote nadruk op het geld als vanwege het gebrek aan aan
dacht voor andere zaken. Evenals ik bij gelegenheid bezwijk voor het voor
oordeel dat een seksuoloog waarschijnlijk wel iemand zal zijn die zelf van 
genieten weet, nemen veel mensen kennelijk aan dat iemand die spreekt 
over monetaire zaken, zelf zijn hart zal hebben verpand aan de effecten
beurs en het bankwezen. Daar komt dan nog de indruk bij dat een moneta
rist de economie met evenveel subtiliteit beschouwt als een zeventiende
eeuwse chirurgijn die geloofde dat aderlating het probate middel voor elke 
kwaal was. 
Ik zou een mooi literair effect bereiken door nu te beweren dat de waarheid 
precies omgekeerd is. Daarmee zou ik wel een heel zware wissel trekken 
op de onbevangenheid van de lezers van Socialisme en Democratie. Liever 
wil ik me in dit opstel beperken tot een schets van de monetaristische ana
lyse op het beperkte gebied van de monetaire en wisselkoerspolitiek. Die 
analyse is mijns inziens evenzeer van waarde voor Nederland als voor 
Hongkong en staat los van de vraag in welke mate de overheid het econo
misch leven moet sturen en reguleren . U en ik weten allebei dat Milton 
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Friedman en veel andere monetaristische economen hun professionele in
zichten op het gebied van de monetaire economie combineren met min of 
meer uitgesproken opvattingen over bijvoorbeeld de relatie tussen econo
mische en politieke vrijheden, de waarde van het vrije marktmechanisme, 
en de gewenste omvang van de collectieve sector. Eventuele meningsver
schillen met Friedman c.s. op die gebieden vormen mijns inziens nog geen 
excuus om niet nauwkeurig kennis te nemen van wat de monetaristen op 
het gebied van de monetaire politiek te melden hebben. Op dat specifieke 
gebied moet naar mijn mening objectief worden vastgesteld dat de mone
taire analyse de ontwikkeling van de jaren zeventig beter kan verklaren dan 
de keynesiaanse zienswijze. Tot die problematiek wil ik me in dit opstel be
perken; de vraag of het wel consistent is dat socialisten aan de ene kant 
nadrukkelijk ijveren voor meer gelijke kansen voor iedereen - dus meer 
concurrentie en competitie - en aan de andere kant zo huiverig staan te
genover het marktmechanisme - dus nu opeens allerlei bezwaren tegen 
competitie en concurrentie - kan misschien een andere keer aan de orde 
komen. 

Hoe belangrijk is het bestrijden van de inflatie? 
Opinieonderzoeken wijzen uit dat behoudende kiezers in het algemeen 
meer bezorgd zijn over de inflatie dan over werkloosheid, terwijl progressie
ve kiezers juist meer nadruk hechten aan werkloosheidsbestrijding dan aan 
het verminderen van de inflatie.1 Bevestigt de grote nadruk die Friedman 
en andere monetaristen leggen op het bestrijden en voorkomen van inflatie 
dan niet de verdenking dat het hier gaat om een conservatieve stroming in 
de economie die vooral let op het goed functioneren van de financiële sec
tor en veel minder bekommerd is om de werkloosheid? Dat is een voor de 
hand liggende conclusie, die echter niet meer zo op gaat, wanneer de er
varing zou leren dat het verminderen van de inflatie ook een manier is om 
de werkloosheid te bestrijden. Zodra immers zou blijken dat landen met 
een hoge inflatie ook landen zijn waar de werkgelegenheid te langzaam 
groeit, kan men niet langer beweren dat economen die waarschuwen tegen 
een inflatoir beleid geen hart hebben voor de problemen van de werklozen. 
De ontwikkelingen in West-Europa gedurende de jaren zeventig laten mijns 
inziens duidelijk zien dat het terugdringen van de inflatie een gunstig effect 
heeft op de investeringen, terwijl het op de lange baan schuiven van een 
anti-inflatiepolitiek negatieve effecten op de investeringen en dus op de 
economische groei en de werkgelegenheid heeft. In de landen die er in 
slaagden de inflatie na de eerste oliecrisis weer terug te dringen tot onder 
het peil van het begin der jaren zeventig, zagen we daarna de investerin
gen weer toenemen. Over de jaren 1977 tot 1979 stegen de investeringen 
in de lage-inflatielanden België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwit
serland weer met gemiddeld 3.4 procent per jaar. Dat bleek onvoldoende 
om de werkloosheidsproblemen in die landen op te lossen - zoals Fried
man ook stelt in het citaat bovenaan dit artikel is een anti-inflatiebeleid wel 
noodzakelijk, maar niet voldoende daarvoor - maar de ontwikkeling in de
ze landen was toch veel gunstiger dan in Engeland, Frankrijk, Italië en de 
vier Scandinavische landen. Daar werd minder kracht gezet achter een an
ti-inflatiebeleid en bleef de inflatie ook in de tweede helft van de jaren ze
ventig hoog. De cijfers laten zien dat het niveau van de investeringen in die 
landen gedurende 19771'79 ieder jaar met gemiddeld 1.7 procent afnam, 
met voor de hand liggende gevolgen voor de werkgelegenheid. 2 

De geobserveerde relatie tussen hoge inflatie en te geringe 'investeringen 
heeft waarschijnlijk de volgende drie oorzaken: 
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1. Hoe hoger de inflatie, hoe groter de onzekerheid over de toekomst van 
de economie. Een gemiddelde inflatie van tien procent per jaar betekent 
niet dat alle prijzen met precies tien procent toenemen, maar dat sommige 
artikelen misschien vijftig procent duurder worden, terwijl andere niet of 
nauwelijks in prijs stijgen. Economisch onderzoek laat zien dat de spreiding 
in het stijgingstempo van de prijzen van individuele goederen groter wordt 
naarmate het gemiddelde van de prijsstijgingen omhoog gaat.3 Daarom 
maakt een hoge inflatie het voor bedrijven nog moeilijker om correct te cal
culeren of een bepaalde investering wel of niet rendabel zal zijn. Daar komt 
nog bij dat inflatie ook onzekerheid creëert over de toekomstige politiek van 
de overheid. Misschien dat die plotseling besluit tot een krachtig anti-infla
tieprogramma met een loon- en prijsstop, of tot beperkingen op het interna
tionale kapitaalverkeer. AI dat soort maatregelen heeft ook consequenties 
voor de rentabiliteit van het bedrijfsleven. Grote onzekerheid over de toe
komst creëert extra huiver met betrekking tot het aangaan van langdurige 
verplichtingen, en leidt dus tot een lager peil van de investeringen. 
2. Bij een hoge inflatie horen hoge nominale rentestanden, en die ver
scherpen de financieringsproblematiek, vooral voor kleine en nieuwe onder
nemingen. Een hoge nominale rente betekent dat het met geleend geld fi
nancieren van investeringen voor de nabije toekomst veel zwaardere reële 
lasten met zich meebrengt, waar dan tegenover staat dat in de verre toe
komst de reële last juist minder wordt. Een voorbeeld mag deze bewering 
illustreren. Als een ondernemer in een tijd van stabiele prijzen een miljoen 
gulden leent tegen drie procent rente, betaalt hij ieder jaar 30 000 gulden 
aan rente, en dat is een last die over de hele looptijd van de lening ook in 
reële termen constant blijft. Wanneer diezelfde ondernemer één miljoen 
gulden leent in een tijdvak waarin de prijzen ieder jaar met tien procent stij
gen en de nominale rente dertien procent is, betaalt hij per jaar 130 000 
gulden aan rente op de lening. In het eerste jaar is zijn rentelast dus meer 
dan vier keer zo hoog als in het eerste geval. Na acht jaar betaalt hij in 
reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen nog maar twee keer zo veel als in 
het eerste geval, en na zestien jaar zijn de rentelasten in reële termen ge
lijk geworden. We moeten aannemen dat de machine die met het geleende 
geld wordt gekocht produkten voortbrengt die zelf ook ieder jaar met het al
gemeen inflatiepercentage mee kunnen stijgen, en daarom zal de verhou
ding tussen rentelasten en opbrengsten voor de tweede ondernemer al ver 
vóór het zestiende jaar er gunstiger uit gaan zien dan voor de eerste. On
verlet blijft echter de observatie dat de rentelasten in een tijd van inflatie 
gedurende de eerste jaren veel hoger zijn dan wanneer de prijzen stabiel 
zouden blijven. Voor grote bedrijven met in de tijd overlappende investe
ringsprogramma's hoeft dat niets uit te maken; voor kleine bedrijven kan 
het de financieringsproblematiek van nieuwe investeringen belangrijk ver
scherpen, terwijl een onbekend aantal potentiële ondernemers in een tijd 
van hoge inflatie domweg niet in staat is om hun droom te realiseren. 
3. Hoge inflatie verstoort de verhoudingen tussen de verschillende catego
rieën investeringen. De ervaring zowel in Engeland en de Verenigde Sta
ten, als in Nederland tijdens het kabinet-Den Uyllaat zien dat een hoge in
flatie nog een derde gevolg heeft: er treden belangrijke verschuivingen op 
binnen de totale investeringen. Hoe hoger de inflatie, hoe aantrekkelijker 
het wordt om besparingen terug te trekken uit het bedrijfsleven en in plaats 
daarvan te beleggen in onroerend goed en vooral in de eigen woning. De 
reden voor deze verschuiving is de wijze waarop de inkomstenbelasting re
kening houdt met rentelasten en renteopbrengsten.4 Bovendien betekent 
het enorme rendement dat bij een aanhoudende inflatie kan worden ge
maakt op eigen woningbezit, dat het bedrijfsleven er minder goed in zal 
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slagen om nog besparingen uit de particuliere sector aan te trekken. De 
gevolgen daarvan zijn: dalende aandelenkoersen, minder investeringsplan
nen die de toets van rentabiliteit kunnen doorstaan, en dus minder werkge
legenheid. 
Wanneer er al tenminste drie te verifiëren argumenten zijn waarom inflatie 
nadelige gevolgen heeft voor de omvang en aard van de investeringen en 
dus voor de werkgelegenheid, is het dan nog 'conservatief' of 'rechts' om te 
waarschuwen tegen een beleid dat de inflatie weer zou aanwakkeren? 

De kosten van een anti-inflatiepolitiek 
'Laten we eerlijk zijn. Wanneer U me verantwoordelijk wilt houden voor En
geland, Chili of Israël, dan verdien ik toch ook een eervolle vermelding voor 
het economisch wonder in Japan. Waarom spreekt niemand me ooit aan 
over Japan? Dat is een schoolvoorbeeld van het succes van een moneta
ristisch beleid. Ik ben voor het eerst naar Japan gegaan in de jaren zestig, 
en tegenwoordig is dat het land waar ik het meest frequent naar toe ga. 
Het publiek heeft daar steeds een open oor gehad voor mijn analyses. 
Zoals U weet was de inflatie in Japan bijna 25 procent per jaar toen in 
1973 de eerste oliecrisis uitbrak. Men had de bankbiljettenpers te snel laten 
draaien. In 1974 besloten de autoriteiten tot een monetaristische politiek: 
de geldhoeveelheid zou niet meer sneller mogen toenemen dan de produk
tie. Het gevolg was een depressie die ongeveer twaalf maanden duurde en 
hogere werkloosheid. Daarna ging de Japanse economie weer groeien, en 
was de inflatie tot onder de vijf procent per jaar afgenomen. ' 
(interview met Milton Friedman in Le Nouvel Observateur van 13 april 
1981.) 

In Japan leidde de anti-inflatiepolitiek tot lagere groei en hogere werkloos
heid gedurende een periode van ruim één jaar. Niet wezenlijk anders zijn 
de ervaringen in een aantal Europese landen waar een anti-inflatiepolitiek 
is gevoerd. Ook in Nederland suggereren de cijfers dat de aanpassingspe
riode ten gevolge van een anti-inflatiepolitiek niet langer dan één à twee 
jaar hoeft te duren. De bestedingsbeperking van 1957 is een goed voor
beeld van een krachtige anti-inflatiepolitiek. Ten gevolge van die politiek 
verminderde de inflatie in ons land van bijna vijf procent over de periode 
1954/'57 tot 2,5 procent over de jaren 1958/'61. Als reactie op de beste
dingsbeperking daalden de investeringen met twaalf procent in 1958; zowel 
in 1959 als in 1960 stegen de investeringen al weer met meer dan tien pro
cent per jaar. De economische inzinking had niet langer dan ongeveer 1,5 
jaar geduurd, en daarbij moet worden bedacht dat de bestedingsbeperking 
van 1957 een schokoperatie was en niet een zorgvuldig geplande en gelei
delijk uitgevoerde politiek. Het is waarschijnlijk dat de economische kosten 
van een anti-inflatieprogramma des te lager zijn, naarmate die politiek eer
der is aangekondigd en geleidelijker wordt uitgevoerd. 
Ook als men pessimistischer zou zijn over de kosten in termen van verlo
ren produktie en hogere werkloosheid van een anti-inflatieprogramma, dan 
blijft het toch nog steeds gaan om de afweging tussen tijdelijke kosten en 
permanente opbrengsten. Immers de conjunctuur zal gedurende één of 
hooguit twee jaar zwak zijn, maar zich daarna weer herstellen. Intussen is 
wel de inflatie blijvend lager geworden. Het investeerdersklimaat is om alle 
drie redenen die ik in het eerste deel van dit opstel genoemd heb, gunsti
ger geworden, en dat blijft zo in de toekomst. De tijdelijke kosten van een 
anti-inflatiepolitiek moeten al bijzonder hoog zijn, willen ze niet opwegen te
gen de blijvende winst die geboekt kan worden aan de kant van de investe
ringen en dus van de economische groei en de werkgelegenheid.5 

ecol 
vraa 

s 



sociaal
economische 
vraagstukken 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

Juni 1981 

287 

Dit argument geldt natuurlijk ook in omgekeerde richting: een inflatoir beleid 
van nominale vraagstimulering zal alleen voor korte tijd tot meer produktie 
en werkgelegenheid leiden. Zodra het verrassingseffect van zo'n politiek is 
weggesleten, verdwijnen de positieve effecten van kunstmatige stimulering 
en resteert slechts een blijvend hoger inflatiepeil. Dat die politiek toch nog 
steeds - ook in Nederland - door sommigen wordt bepleit kan dan ook 
mijns inziens nooit worden begrepen op grond van een objectieve afweging 
van de (tijdelijke) opbrengsten en de (blijvende) kosten er van. Wie na de 
ervaringen van de jaren zeventig nog voor een politiek van vraagstimule
ring pleit, is daarop gekomen als gevolg van een politiek aftelspelletje. Ver
onderstel dat men wel de werkloosheid wil bestrijden, maar zonder dat het 
te veel kost aan hetzij de werknemers in het particuliere bedrijfsleven hetzij 
de ambtenaren. Als de werknemers in het bedrijfsleven buiten schot moe
ten blijven, is daarmee de weg afgesneden om de rendementen in het be
drijfsleven te verbeteren door een reële loondaling daar. Wanneer ook de 
ambtenaren niet 'gepakt' mogen worden, valt daarmee de mogelijkheid weg 
om de positie van het bedrijfsleven te verbeteren via lagere overheidsbe
stedingen en dus een lagere belastingdruk. Het aantrekkelijke van een poli
tiek van nominale vraagstimulering is dat er noch van de werknemers in 
het bedrijfsleven, noch van de ambtenaren offers hoeven te worden ge
vraagd. Twee moeilijk te missen bouwstenen van de linkse meerderheid 
kunnen dus worden gespaard en dáár moet mijns inziens worden gezocht 
naar een verklaring voor de aanhoudende populariteit van zo'n politiek. 
Voor het overige is er niet veel aantrekkelijks te ontdekken aan een politiek 
van nominale vraagstimu:ering. Zodra het verrassingseffect ervan is uitge
werkt, blijven alleen de negatieve gevolgen over, zoals ik ze hierboven heb 
proberen te schetsen: 
1. minder investeringen, dus minder werkgelegenheid; 
2. minder kansen voor kleine bedrijven en nieuwe aspirant-ondernemers; 
3. herverdelingsaspecten ten gunste van de eigen-huisbezitters en anderen 
die zich gemakkelijker tegen inflatie kunnen beschermen. 

Volgens de moderne monetaire theorie heeft mone~aire politiek (inclusief 
het wisselkoersbeleid) alleen op de korte termijn reële effecten op produktie 
en werkgelegenheid. Bij een deflatoire politiek zijn die effecten ongunstig, 
bij een stimulerend beleid zullen ze tijdelijk positief zijn. Er is geen reden 
om de negatieve gevolgen van een anti-inflatiepolitiek te overdrijven; even
min is het mogelijk om een lange-termijnbeleid te baseren op de zuiver tij
delijke stimulans van een inflatoire politiek. 

En als we de gulden eens flink zouden devalueren? 
Er is nog een vorm van monetaire politiek die in linkse kringen regelmatig 
wordt bepleit en die in de ogen van haar voorstanders grote voordelen 
biedt, zonder dat het iemand ogenschijnlijk veel hoeft te kosten. Zou een 
stevige devaluatie van de gulden niet in één klap de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven kunnen verbeteren, en dus de werkgelegenheid sti
muleren? Het is ongetwijfeld waar dat een verhoging van de nominale wis
selkoers bij een gelijkblijvend binnenlands prijspeil de reële (dat is voor in
flatie gecorrigeerde) wisselkoers doet stijgen en dat de kunstmatige ver
zwakking van de gulden die daarmee wordt bereikt gunstig is voor de Ne
derlandse exporteurs. 
De voorstanders van een geplande devaluatie moeten hun pleidooi base
ren op de veronderstelling dat de wisselkoers ver uit het evenwicht is ge
raakt. Immers, wanneer de wisselkoers op dit moment wel correct aangeeft 
bij welke prijs vraag naar en aanbod van guldens in evenwicht zijn, dan 
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zou een geplande devaluatie de koers juist uit het evenwicht brengen, zo
dat de marktkrachten waarschijnlijk snel voor een evenwichtsherstellende 
reactie zouden zorgen. Wil een geplande devaluatie blijvend effect hebben, 
dan moet de wisselkoers nu uit het evenwicht zijn, zodat de devaluatie een 
toestand van evenwicht herstelt, waarna de marktkrachten de nieuwe even
wichtskoers overeind houden. Het bewijs dat de huidige wisselkoers on
evenwichtig is kan niet worden geleverd door simpelweg te wijzen op het 
feit dat het niet goed gaat met de Nederlandse economie, want daarin is 
ons land geen uitzondering. De economieën van onze handelspartners lij
ken het elixir van de economische groei ook te hebben verloren, en zouden 
die dan dus moeten devalueren, bijv. ten opzichte van de gulden? Of aan 
de noodzakelijke voorwaarde voor het überhaupt uitvoerbaar zijn van een 
geplande devaluatie is voldaan, moet daarom m.L ernstig getwijfeld wor
den, maar ook als men daar anders over denkt, gelden nog de volgende 
bezwaren. 
• De binnenlandse prijzen blijven niet onveranderd bij een devaluatie van 
de gulden. Alle ingevoerde produkten en grondstoffen worden duurder en 
de loonindexatie zorgt voor de rest. 
• Een devaluatie van enige omvang zal tot enorme onzekerheid over de 
toekomstige ontwikkeling van de wisselkoers leiden. Zal de regering nog 
een keer devalueren zodra de binnenlandse prijzen zijn gestegen en de ef
fecten van de eerste devaluatie teniet hebben gedaan? Hoe zal de rente 
zich aanpassen? Zullen buitenlanders nog tegoeden in guldens en in gul
dens luidende Nederlandse staatsschuld willen aanhouden? In die sfeer 
van onzekerheid zal een geplande verandering in de reële wisselkoers tot 
veel grotere - ongeplande - veranderingen in de nominale wisselkoers 
leiden, wanneer de markt reageert op ieder brokje nieuws en speculatie 
over de toekomstige plannen van de autoriteiten. 
• Een devaluatie heeft een algemeen karakter en werkt niet alleen voor de 
zwakke bedrijfstakken, maar raakt evengoed de sterke bedrijven. Een de
valuatie is dus een inefficiënt instrument om de zwakke bedrijven te helpen. 
Er zijn vormen van economische politiek die beter op het doel kunnen wor
den gericht. 
Vier bezwaren die m.L moeten leiden tot de conclusie dat de wisselkoers 
geen geschikt instrument van economische politiek is. Wanneer men meent 
dat de exploitatie van het Nederlandse aardgas tot een ongewenste reële 
waardering van de gulden heeft geleid, dan kunnen de nadelige gevolgen 
voor onze exportpositie worden verholpen door de aardgasopbrengsten te 
gebruiken om de Nederlandse industrie waar dat nodig is te subsidiëren, 
bijv. door de last van de sociale premies te verlichten. Dat middel is direc
ter en veiliger dan een geplande devaluatie waarvan de uitwerking veel te 
onzeker is. 

Serieuze problemen vragen om serieuze oplossingen 
Van zuiver nominale vormen van economische politiek, zoals een geplande 
devaluatie of systematische vraagstimulering, kan geen blijvend positief 
succes in de reële sfeer worden verwacht. Het blijven trucs, die alleen wer
ken, zolang de private sector er nog door is verrast en de tijdelijke effecten 
ervan nog niet heeft kunnen neutraliseren door prijsaanpassing, loonin
dexatie enz. Is het bovendien niet onlogisch om nog heil te verwachten van 
monetaire manipulaties, wanneer het toch duidelijk is dat de problemen van 
de Nederlandse economie dieper liggen dan eventuele fouten in het mone
taire beleid? Achteraf gezien is er te veel monetair gestimuleerd tijdens het 
kabinet-Den Uyl, en te krachtig afgeremd in 1979 en de eerste helft van 
1980, maar daarmee is het globale beeld van de jaren zeventig nog niet 
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verklaard. Dat de werkloosheid al vanaf 1971 zo hoog is, en sindsdien 
nooit meer belangrijk is gedaald, moet geweten worden aan het slecht 
functioneren van de arbeidsmarkt. Fouten in het monetaire beleid kunnen 
voor een korte periode tot onderbezetting leiden en dus tot conjuncturele 
werkloosheid. Onderbezetting is echter een tijdelijk verschijnsel, waar de 
ondernemers een eind aan maken door de niet benutte machines af te 
schrijven, en hun personeelsbestand in te krimpen. Wanneer de werkloos
heid zo lang hoog blijft, moet dat liggen aan de situatie op de arbeidsmarkt. 
Dáárover zou de discussie mijns inziens moeten gaan, maar in Nederland 
wordt het debat helaas nogal eens verschraald tot ruziemaken op nationaal 
niveau over de gewenste nominale loonstijging. Bezuinigingen op de amb
tenarensalarissen verminderen de collectieve uitgaven en zijn dus zonder 
meer gunstig, maar als het gaat om een loonmaatregel voor de particuliere 
sector wordt opnieuw geprobeerd om met nominale middelen een reëel re
sultaat te boeken. Ik geloof daarom niet dat van geleide loonpolitiek op na
tionaal niveau blijvende resultaten voor de werkgelegenheid mogen worden 
verwacht. In de eerste plaats is het al de vraag of loonmaatregelen in de 
private sector werkelijk zo effectief zijn, wanneer er nog zoveel sluikwegen 
openblijven om de uitbetaalde lonen toch te verhogen. Misschien ook is de 
lagere loonstijging van de afgelopen jaren wel niet zozeer het gevolg van 
de inspanninger. van minister Albeda, als wel een consequentie van het feit 
dat natuurlijk ook de werknemers bang zijn om zichzelf uit hun baan te prij
zen. Maar zelfs wanneer de loonstijging door een loonmaatregel van de re
gering lager uitkomt dan anders het geval zou zijn geweest, dan nog blijft 
het twijfelachtig of van zo'n politiek een gunstig effect op de werkgelegen
heid kan uitgaan. Volgens het Centraal Planbureau is dat wel het geval : la
gere lonen betekenen lagere prijzen, en daarmee wordt de Nederlandse in
dustrie weer meer concurrerend op de wereldmarkt: de export neemt toe 
en daarmee de werkgelegenheid in het bf'drijfsleven. De berekeningen die 
het Planbureau ter illustratie aanvoert, staan of vallen echter met de veron
derstelling dat lagere lonen en lagere prijzen zonder gevolgen blijven voor 
de wisselkoers van de gulden. Het is volgens mij heel onwaarschijnlijk dat 
die veronderstelling nog correct blijft bij loonmatigingsoperaties in de orde 
van grootte zoals die voor .de komende kabinetsperiode wel wordt bepleit. 
Meer plausibel is het mijns inziens dat lagere Nederlandse prijzen leiden tot 
een revaluatie van de gulden, zodat de positieve effecten van de loonmati
ging weer verdwijnen, en de niet te onderschatten negatieve gevolgen, na
melijk een extra bron van verstarring op de arbeidsmarkt, overblijven. Fixa
tie van de lonen maakt het immers onmogelijk voor een succesvolle onder
neming - en die zijn er natuurlijk nog steeds - om snel extra personeel 
aan te trekken. Die negatieve consequentie van een langdurig volgehouden 
loonmaatregel is mijns inziens onmiskenbaar, terwijl de eventuele positieve 
gevolgen voor de concurrentiepositie berusten op een anti-economische 
veronderstelling over de wisselkoers. 
lets anders zou het zijn, wanneer de loonkosten konden dalen door een 
vermindering van de belasting- en premiedruk. Zo'n politiek biedt mijns in
ziens veel meer kans op blijvend gunstige gevolgen voor de werkgelegen
heid. De totale binnenlandse bestedingen worden er niet door aangetast, 
en het prijspeil hoeft niet te gaan dalen, maar wel verbetert de rendements
positie van het bedrijfsleven, en komt de afweging werken-niet-werken voor 
diegenen die die keuze hebben gunstiger te liggen. Bovendien zou een 
vermindering van de collectieve sector een teken zijn voor de markt dat de 
mijns inziens belangrijkste negatieve trend in de Nederlandse economie 
een halt is toegeroepen. Immers, een voortzetting van de huidige ontwikke
ling waarbij de collectieve last per jaar met één à anderhalf procent 
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toeneemt, betekent dat in de toekomst geen enkel project in Nederland nog 
rendabel kan zijn. De investeringen zullen steeds meer teruglopen en dus 
wordt het ieder jaar moeilijker om het overheidsbudget weer in evenwicht te 
krijgen. 
Zodra we echter een eind weten te maken aan de stijging van de collectie
ve uitgaven, hoeft het bedrijfsleven in het algemeen niet meer een toe
komst te verwachten die nog somberder is dan het heden. Wanneer de in
vesteringen dan weer gaan stijgen, neemt ook de belastingbasis toe, en 
kan onze verzorgingsstaat weer deugdelijk worden gefinancierd. Bij een 
hernieuwde groei van de belastingbasis (gezien als de totale som aan in
komsten in de private sector waarover belasting kan worden geheven), zal 
ook de problematiek van het financieringstekort zichzelf kunnen oplossen. 
Dat lijkt mij de juiste volgorde: de collectieve uitgaven aanzienlijk verlagen, 
zodat de belasting- en premiedruk lager kunnen worden, de arbeidsmarkt 
weer beter gaat werken, het aantal uitkeringstrekkers afneemt en dus het 
financieringstekort verbetert. De omgekeerde route, nl. eerst door verho
ging van belastingen en sociale premies het financieringstekort terugdrin
gen, en daarna hopen op economische groei, lijkt mij tot mislukken ge
doemd. Nu de problemen zo duidelijk op de arbeidsmarkt zijn gesitueerd, 
moet dáár in de eerste plaats een beleid worden gevoerd. Over de uitwer
king van zo'n beleid zullen progressieve en conservatieve economen zeker 
van mening verschillen. Conservatieven zullen de keuze werken-niet-wer
ken vooral willen beïnvloeden door de sociale uitkeringen te verlagen, zo
dat niet werken nog penibeler wordt. Progressieven zullen vooral nagaan 
op welke manieren de overheid er toe kan bijdragen dat de toekomstige 
vraag naar arbeid zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en inte
resses van de werkzoekenden. Daarbij zouden we bijvoorbeeld naar Zwe
den kunnen kijken als het gaat om her- en bijscholing, en onderwijs aan 
volwassenen. De ervaringen in West-Duitsland zijn belangrijk voor wat be
treft de stimulering van het leerlingenwezen. Een permanente subsidierege
ling voor werkgevers die bereid zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer 
in dienst te nemen zou mijns inziens een belangrijke uitstroom van de 
WAO kunnen stimuleren. Zo'n positief op de arbeidsmarkt gericht beleid 
kost veel geld, en daarom zouden mijns inziens juist progressieve mensen 
zich extra moeten inspannen om daarvoor de ruimte te creëren door forse 
bezuinigingen elders in het overheidsbudget en bij de sociale uitkeringen.6 

In de jaren zeventig was er nog voldoende geld om bijvoorbeeld de moe
der-Mavo's te starten. Wanneer er nu niet fors wordt bezuinigd op de col
lectieve sector, zal er in de jaren tachtig geen geld zijn voor soortgelijke 
nieuwe positieve, op de arbeidsmarkt gerichte, programma's en verschraalt 
het arbeidsmarktbeleid noodgedwongen tot een globaal verlagen van de 
sociale uitkeringen. 

De objectieve kern van het monetarisme 
Op verzoek van de redactie van Socialisme en Democratie heb ik in dit ar
tikel geprobeerd een indruk te geven van enige beleidsaanbevelingen die 
volgen uit de moderne monetaire theorie. Steeds kwamen die erop neer 
dat de ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt niet kan 
worden verholpen door de monetaire autoriteiten. Noch een beleid van sys
tematische vraagexpansie, noch een geplande devaluatie kunnen iets bij
dragen tot de blijvende verlaging van de werkloosheid, omdat reële proble
men niet met nominale middelen bestreden kunnen worden. Om precies 
dezelfde reden zou ik ook sceptisch zijn tegenover een ander nominaal be
leidsinstrument: het systematisch ingrijpen in de nominale lonen in de pri
vate sector. Er zijn maar drie mogelijkheden: 6f een loonmaatregel is een 
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public relations-stunt zonder feitelijke invloed op wat anders de uitkomst 
van vrije onderhandelingen zou zijn geweest; 6f een loonmaatregel wordt 
ontdoken via onkostenvergoedingen, speciale toelagen enz.; 6f een loon
maatregel is wel effectief, slaat neer in overeenkomstig lagere prijzen, 
wordt op de middellange termijn gereflecteerd in een appreciërende gulden, 
en heeft dus opnieuw geen blijvende gunstige effecten voor onze concur
rentiepositie. Geen van deze bezwaren geldt voor een verlaging van de 
belasting- en premiedruk, mogelijk gemaakt door lagere collectieve uitga
ven, omdat dan de loonkosten dalen, en dus de vraag naar arbeid toe
neemt, bij gelijkblijvende totale bestedingen. Bovendien hoeft bij verlagin
gen in de belasting- en premiedruk niet te worden il")gegrepen in de vrije 
loononderhandelingen, wat èn beter is voor de democratie èn het voor 
goedlopende bedrijven niet onmogelijk maakt om snel extra werknemers 
aan te trekken door het bieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Ik 
zou niet weten wat er nu zo conservatief of rechts is aan het pleiten voor 
een lage en stabiele inflatie, het waarschuwen tegen manupulaties met de 
wisselkoers, en het uitspreken van een voorkeur van bezuiniging op de 
loonkosten via verlaging van de belasting- en premiedruk, inplaats van het 
buiten werking stellen van de onderhandelingsvrijheid van vakbonden en 
werkgevers. Is het nu werkelijk zo sinister wanneer een aantal economen 
deze professionele inzichten combineert met lyrische lofzangen op het vrije 
marktmechanisme, enthousiaste reportages over Hongkong, of sombere 
prognoses over het uitdijen van de overheidsbureaucratie? Als de suppor
ters van het openbaar vervoer onder ons wèl hun auto laten onderhouden 
bij de meest deskundige garage, ook al is die behangen met 'blij dat ik rij'
stickers, waarom kunnen we dan niet gewoon profiteren van de weten
schappelijke inzic~ten van de moderne monetaire theorie? 

Eduard J. Bomhoff is hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Uni
versiteit te Rotterdam. 

Noten 
1. Zie Public opinion, jaargang 4, nr. 1, februari/maart 1981. 
2. Zie E. J. Bomhoff, 'Vraagstimulering en werkloosheid. Een kritiek op "Econo
misch beleid uit de klem"" In : Tijdschrift voor politieke economie, jaargang 4, nr. 3, 
maart 1981. 
3. Zie P. Korteweg, 'De stagflatie van de jaren '70. Feiten en verklaringen'. In: 
Preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde 1978, Leiden, Stenfert 
Kroese. 
4. Stel ,bijvoorbeeld dat een particulier f 30 000 op een spaarrekening kan zetten 
die 13 procent rente biedt, bij een inflatie van tien procent per jaar. Wanneer het 
marginale belastingtarief voor deze belegger vijftig procent is, is zijn opbrengst na 
aftrek van belasting nog maar 6,5 procent per jaar, en leidt hij dus in feite ieder jaar 
verlies, omdat de renteopbrengst wordt overschaduwd door het kapitaalverlies op 
de hoofdsom, die ieder jaar tien procent minder waard wordt in reële termen. Veel 
beter kan deze particuliere belegger zijn f 30 000 gebruiken als eigen geld bij de 
aanschaf van een nieuw en groter huis. Wanneer hij tegen de veronderstelde rente 
van 13 procent per jaar nog f 170 000 kan lenen om een huis van f 200 000 aan te 
schaffen, zijn de kosten van die hypotheeklening - rekening houdend met het be
lastingvoordeel - maar f 11 050,- per jaar. Zolang de prijs van zijn huis maar on
geveer gelijke tred houdt met het algemene inflatiepercentage - en op de langere 
termijn zal dat wel het geval zijn - is de kapitaalwinst op het woningbezit een veel
voud van de hypotheekkosten. In mijn fictieve voorbeeld zou een waardestijging 
van tien procent voor het huis nu neerkomen op een rendement van niet minder 
dan bijna dertig procent op het eigen geld. Zo leidt een hoge inflatie tot een belang-
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rijke inkomensherverdeling tussen de bezitters van een eigen huis enerzijds en de 
mensen die niet kunnen of willen kopen anderzijds. 
5. Zie M. S. Feldstein, 'The welfare cost of permanent inflation and optimal short 
run economie policy. In: Journalof Politica I Economy, jaargang 87, nr. 4, augustus 
1979, p. 249-268. 
6. In West-Duitsland is in 1977 met succes bezuinigd op de gezondheidszorg, de 
overheidspensioenen en op bepaalde sociale uitkeringen. De ervaring in Oostenrijk 
(gemiddelde werkloosheid in 1980 twee procent) laat zien dat de combinatie van 
een hoge kinderbijslag en lagere werkloosheidsuitkeringen de afweging werken
niet-werken gunstig beïnvloedt. 
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Kernwapens, oorlogsrecht 
en geweten 

In de kernwapendiscussies, die in ons land mede onder invloed van de ac
tiviteiten van het IKV worden gevoerd, lijken doorgaans 'realisten' en 'ethici' 
tegenover elkaar te staan. Dat er echter een ethiek bestaat op grond waar
van men in gemoede een ander standpunt kan innemen dan dat van het 
IKV, wordt in de hitte van het debat nogal eens uit het oog verloren. In on
derstaand artikel brengt Röling enige nuancering aan in het gewetens
vraagstuk rond het kernwapen. 

Het is geen wonder dat kernwapens tot gewetensproblemen leiden. Het 
gaat om afzichtelijke wapens van een onvoorstelbare weerzinwekkendheid. 
Men kan zich erover verbazen dat ze destijds vrijwel zonder schokken zijn 
aanvaard. De angst heeft daarbij een rol gespeeld. Bij het maken van de 
atoombom de angst dat HitIer vóór zou zijn; bij het invoeren van de nu
cleaire wapens in het Amerikaanse wapenarsenaal de angst voor de Sow
jet-Unie. De doctrine van de 'massale vergelding' op steden werd, blijkbaar 
zonder gewetensproblemen, door Foster Dulles - die zich in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties zo uitdrukkelijk beriep op zijn christe
lijke politiek - ingevoerd. Eisenhower vond in de daarmee verkregen 
machtspositie aanleiding om de conventionele sterkte met 400 000 man te 
verminderen. 
De weerzinwekkendheid van atoomwapens, hun onverenigbaarheid met 'de 
wetten der menselijkheid en de eisen van het publiek geweten' vormen één 
aspect van het ethisch probleem. Het andere aspect wordt gevormd door 
de vernietigingskracht van het atoomwapen. Daarbij is door de straling nau
welijks onderscheid mogelijk tussen militairen en burgers, tussen oorlog
voerenden en neutralen, tussen de hujdige generatie en het nageslacht. Bij 
een totale nucleaire oorlog kan alleen totale vernietiging het resultaat zijn. 
In het slotdocument van de speciale ontwapeningszitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties (1978) wordt vastgesteld: 'Bestaande 
voorraden atoomwapens alleen al zijn meer dan voldoende om alle leven 
op aarde te vernietigen '. 
In een recente studie over de te ve~achten uitwerking van een nucleaire 
oorlog staat dat bij één beperkte aanval met strategische nucleaire wapens 
meer dan honderd miljoen doden te verwachten zijn.' Als men de beschrij
vingen leest over het gevolg van aanvallen met een bepaald aantal mega
ton-wapens2, is het onbegrijpelijk dat soms zo lichtvaardig gepraat wordt 
over een atoomoorlog. J. L. Heldring sprak over de 'bezorgden' als lijders 
aan atoomneurose. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, ge
neraal Haig, meende ten overstaan van de Senaat: 'Er zijn dingen waard 
om voor ten oorlog te gaan'. Het lijkt mij dat zulke uitlatingen een gebrek 
aan verbeeldingskracht tonen. Bij Haig is er waarschijnlijk ook een andere 
reden voor zijn lichtzinnige praat. Hij bedoelde waarschijnlijk de 'beperkte 
oorlog', de atoomoorlog waarbij de 'central systems', de in Amerika en de 
Sowjet-Unie opgestelde strategische atoomwapens, niet zouden worden in-



buitenland 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

Juni 1981 

294 

gezet. Omdat zo'n oorlog in Europa zou worden uitgevochten, kan een 
Amerikaan daarover natuurlijk iets gemakkelijker spreken. Europa is nu 
eenmaal, wat Howard noemde 'het meest gevoelige contactpunt tussen de 
twee supermachten'.3 Bij zo'n oorlog in Europa zouden alleen de meer dan 
10 000 tactische atoomwapens worden ingezet, die in Europa bij Oost en 
West beschikbaar zijn. Het verdedigen van West-Europa met atoomwapens 
zou de vernietiging van West-Europa met zich meebrengen.4 Zo'n totale 
vernietiging als gevolg van het gebruik van kernwapens is in strijd met de 
gedachte van rentmeesterschap, de gedachte van de verantwoordelijkheid 
die de mensheid heeft voor het geschapene. 

Wapens en afschrikking 
Er is een bijzondere kant aan de ethische problematiek van de kernwa
pens. Dat bijzondere en tegelijk verwarrende aspect vindt zijn grond in het 
feit dat het hebben en eventueel gebruiken van atoomwapens wordt gemo
tiveerd met het handhaven van de vrede. De wapens beogen door afschrik
king de oorlog uit te sluiten. Vandaar het devies van het Strategic Air Com
mand: 'Peace is our Profession' . Het doel is van hoog ethisch gehalte, het 
middel is ethisch verwerpelijk. Z6 verwerpelijk dat het onze op de menselij
ke waarde afgestemde cultuur ondermijnt. 
Het doel is goed, het middel is verwerpelijk. Heiligt het doel de middelen? 
Het is een oud twistpunt in de ethiek. Maar het kan niet worden ontkend 
dat verwerpelijke middelen, in dienst van een goed doel, in een ander licht 
komen te staan, zeker als dat doel te maken heeft met het voortbestaan 
van de mensheid. Het doel van het bezit van kernwapens is voor menigeen 
tweeledig: handhaven van de vrede door afschrikking, en het scheppen van 
de voorwaarde voor gemeenschappelijke wapenbeheersing en ontwape
ning.5 Over deze twee verschillende doeleinden, die enigszins met elkaar in 
strijd kunnen komen, enkele opmerkingen. 
Voor menigeen wordt de ethische rechtvaardiging van het bezit van kern
wapens, en het dreigen daarmee, gevonden in de overtuiging, dat door het 
bestaan van die wapens de vrede wordt bevorderd, zo niet verzekerd. De 
gedachte dat de oorlog zou verdwijnen door de vernietigende kracht van de 
wapens, is oud. Zij leefde vooral in de negentiende eeuw, toen nog onvoor
waardelijk werd geloofd in de zegeningen van de techniek, hetgeen leidde 
tot de overtuiging dat niet alleen welstand, maar ook vrede door middel van 
technische vooruitgang tot stand gebracht zou kunnen worden. Op de 
Tweede Algemene Vredes-Conferentie te Parijs, 1849, onder voorzitter
schap van Victor Hugo, werd voorgesteld om een premie uit te loven voor 
het uitvinden van het meest krachtige en snel werkende vernietigingsmid
deI. Alfred Nobel, de wapenfabrikant en insteller van de Nobel-prijzen waar
onder die voor de vrede, deelde de mening dat wapens een einde konden 
maken aan de oorlog. Zo schreef hij ooit aan Bertha von Suttner, de be
kende pacifiste: 'Mijn wapens doen meer voor de vrede dan jouw congres
sen '. Later realiseerde Nobel zich dat zijn wapens nog niet toereikend, nog 
niet vernietigend genoeg waren. 'De vrede zal komen als een wapen wordt 
uitgevonden dat niet alleen de soldaten doodt maar ook de burgers'.s 
Dat stadium is met de atoombommen bereikt. Maar is het oorlogsgevaar nu 
verdwemm? Zeker, de supermachten zijn voorzichtiger geworden. De ge
dachte dat de één de ander zou aanvallen in een welbewust overwogen en 
begonnen oorlog, is absurd. Oorlog in de zin van Von Clausewitz: 'de 
voortzetting van de politiek met andere middelen' tussen de grote militaire 
blokken, lijkt in het atoomtijdperk uitgesloten. Maar wél is er de wapenwed
loop, wél is er de riskante buitenlandse politiek, wél is er de bereidheid om 
tegen kleinere staten geweld te gebruiken (Afghanistan), of geweldmidde-



buitenland len voor zo'n gebruik in gereedheid te brengen (de 'rapid deployment for
ces'). Dat leidt vroeg of laat onherroepelijk tot militaire confrontatie van de 
supermachten, via een uit de hand gelopen crisis, misverstanden, foute 
waarnemingen of falende communicatie. 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

juni 1981 

295 

De 'ongewilde oorlog' vormt het grote gevaar. De oorlog als verkeersonge
val in een gevaarlijk en riskant internationaal verkeer. Een internationaal 
verkeer waarbij wapenmacht wordt opgebouwd om veiligheid te verwerven 
ten aanzien van de tegenpartij, maar waarbij die wapenmacht een zelfstan
dige bron kan worden van gevaar. De 'vijand-veiligheid' denkt men te ver
hogen, bijv. door invoering van een nieuwe generatie atoomwapens als de 
eurostrategische, maar de 'wapenveiligheid' vermindert. De oorlog kan im
mers voortkomen uit de wapensituatie zelf, bijv. als beide partijen een 'dis
arming first strike capability' (de capaciteit om vrijwel alle strategische wa
pens van de tegenstander te vernietigen) zouden verwerven. De oorlog die 
dan ontstaat, heeft niets te maken met de kwaadaardigheid van de betrok
kenen. Het gaat daarbij niet langer over de angst voor 'de Russen' of voor 
'de Amerikanen' . De situatie is dan: wie begint, wint. Zo'n situatie leidt in 
een tijd van crisis tot oorlog. De premie op haast is te groot.7 
Een en ander leidt tot twijfel of de vrede door de afschrikking met atoom
wapens wel verzekerd wordt. Sterker nog, de overtuiging van velen is dat 
als wij doorgaan op de gebruikelijke weg, de militaire confrontatie tussen 
de blokken zal plaats hebben. Het hebben van de atoomwapens om de 
vrede te handhaven leidt, als de oorlog toch plaats heeft, tot het gebruik 
van die wapens. Mag men - een ethisch probleem - zulke risico's, macro
risico's, nemen? Mag men dat doen, als er wegen openstaan die slechts 
verhinderd worden door traditioneel denken en doen? Andere wegen, zoals 
gezamenlijke wapenbeheersing en ontwapening, en het voeren van een 
constructieve vredespolitiek? 

Wapens en ontwapening 
Het ene doel van het hebben van atoomwapens was het door afschrikking 
handhaven van de vrede. De andere motivering is dat zulk bezit voorwaar
de is om te komen tot gezamenlijke wapenbeheersing en ontwapening. Stel 
dat de NAVO eenzijdig haar atoombewapening zou afschaffen: zou de 
Sowjet-Unie dan tot atomaire ontwapening overgaan? Dat is niet waar
schijnlijk. Zij zou een volstrekte overmacht bezitten. En dat is een aantrek
kelijke positie. Zij zou claimen daartoe gerechtigd te zijn op de grond 'dat 
communisten nu eenmaal vredelievend zijn', en dus niemand iets van die 
overmacht te vrezen zou hebben. Het zou dezelfde redenering zijn die door 
de Amerikaanse regering zo vaak werd geuit; wij hebben recht op superio
riteit omdat we zo vredelievend zijn . 
Staten doen ongaarne afstand van een technologische voorsprong. Dat 
was duidelijk in de periode dat de Verenigde Staten het atoombom-mono
polie bezaten. De reden om tot gezamenlijke wapenbeheersing te komen 
ligt dus juist in het feit dat beide partijen over atoommacht beschikken. De 
ethische rechtvaardiging van atoomwapenbezit zou daarom kunnen worden 
gevonden in de ethische plicht de weg te volgen die tot een leefbaarder 
wereld kan leiden. Dat is de weg die kans biedt op wapenbeheersing en 
wederzijdse ontwapening. 

De technologische/militaire ontwikkeling heeft nog een afgeleid ethisch pro
bleem opgeroepen. In SALT-I verbonden de partijen zich om af te zien van 
de opbouw van een effectief anti-raketstelsel. Daarmede werden de steden 
wederzijds open gehouden voor vernietiging, ten bate van de 'mutual assu
red destruction', ten bate dus van de vrede. De bevolkingen werden zo tot 
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gijzelaar gemaakt voor het goed gedrag van hun regeringen. Tot het mid
den van de achttiende eeuw werden gijzelaars uitgewisseld om verdrags
naleving te waarborgen. Meestal waren het koningskinderen. Men zou in 
SALT-I een soort democratisering van de gijzelaarsgedachte kunnen zien: 
geen koningskinderen, maar de kinderen van de grote steden vormen het 
onderpand. 
Maar geleidelijk groeide het inzicht in de gevolgen van het inzetten van 
strategische wapens als antwoord op agressie van één van de partijen. 
Honderden miljoenen doden! Wie zou daar de verantwoordelijkheid voor 
willen nemen? Het is daarbij praktisch van grote betekenis dat er een 
scherpe grens is tussen de in SALT-I geregelde 'strategische wapens', de 
'central systems', en alle andere atoomwapens. Wie zal durven die grens 
te overschrijden? Kissinger wees er in zijn rede te Brussel (september 
1979) op, dat men het inzetten van de wapens niet van Amerika mocht ver
wachten.a Op dezelfde basis argumenteerde Breznjew in zijn rede te Ber
lijn: als ooit eurostrategische wapens tegen de Sowjet-Unie zouden worden 
gebruikt, zou het bommen regenen op Europese staten. Hij dreigde dus 
niet met bommen op Amerika, hetgeen voor de hand zou liggen nu het bij 
eurostrategische wapens gaat over Amerikaanse wapens, onder Ameri
kaans bevel, bediend door Amerikanen. Zo'n Russische dreiging zou im
mers, gezien de kans op honderd miljoen doden in eigen land, ongeloof
waardig zijn.9 

Een en ander betekent dat de afschrikkingsfunctie van de 'central systems' 
begint te verschralen. De 'central systems' dienen er niet meer voor om af 
te schrikken van oorlog in het algemeen, maar om af te schrikken van de 
eventuele inzet van strategische atoomwapens. Daardoor is de betekenis 
van de tactische atoomwapens sterk toegenomen; ze zouden in een oor
log, die weer als 'beperkte oorlog' denkbaar is geworden, als vechtwapen 
gebruikt kunnen worden. De afschrikking van de oorlog berust niet meer op 
wat men 'zuivere afschrikking' (afschrikking door bedreiging van de burger
bevolking) genoemd heeft. Het gaat nu om afschrikking met atomaire ge
vechtskracht, die eventueel als eerste volgens de NAVO-opvattingen zal 
worden ingezet. 
Is het ethisch verantwoord wapens op te stellen met het doel te ook in het 
gevecht te gebruiken, ook als eerste, als die wapens het grote risico mee
brengen van de totale vernietiging van Europa? Het gaat hier om 'counter 
force' wapens. Als zodanig zijn ze minder immoreel dan de wapens gericht 
op vrouwen en kinderen. Maar het gaat wel om wapens die in het dicht be
volkte Europa, als 'bijkomstige schade' de burgerij vernietigen. En die te
vens de wapenwedloop bevorderen, het streven naar superioriteit aanwak
keren, en de gelegenheid openen voor een succesvolle verrassingsaanval 
en zelfs voor een 'disarming first strike capability'. Uit polemologisch ge
zichtspunt is de wijziging van de functie van de atoomwapens van 'zuivere 
afschrikkings'-wapens tot gevechtswapens een zorgwekkende ontwikkeling. 

Atoomwapens in het volkenrecht 
In dit verband wordt ook van belang wat het volkenrecht zegt van atoom
wapens. Er bestaat immers het oorlogsrecht, dat bepaalde wapens of be
paald wapengebruik verbiedt. Het is gebaseerd op de grondregel geformu
leerd in artikel 22 van het Landoorlogreglement: 'Het recht van oorlogvoe
renden om de vijand schade toe te brengen is niet onbeperkt'. 
Het moderne oorlogsrecht gaat terug op de Declaratie van St. Petersburg, 
1868, waar de betekenis van de wetten der menselijkheid werd erkend, en 
waar de partijen besloten om in de toekomst, wanneer nieuwe wapenen 
zich zouden aandienen, te overleggen 'om .. . de behoeften van oorlog in 
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overeenstemming te brengen met de wetten van de menselijkheid'. Afwe
ging moest telkens plaats vinden tussen het militaire nut en de humanitaire, 
ethische verwerpelijkheid. Die afweging vond plaats onder meer ten aan
zien van chemische en bacteriologische wapens. Zij leidde in 1925 tot het 
verbod deze wapens in de strijd te gebruiken (Protocol van Genève). 
Zo'n afweging heeft niet plaats gehad ten aanzien van atoomwapens. Bij 
de diplomatieke conferenties die op instigatie van het Rode Kruis tot stand 
kwamen, en die in 1977 eindigden met de Protocollen I en 11, was het niet 
aan de orde stellen van atoomwapens voorwaarde voor het plaats hebben 
van de conferenties. Die conferenties leidden niet tot bepaalde wapenver
boden. Enkele conventionele wapens werden verboden in verdragsteksten, 
tot stand gekomen op de speciale VN-conferenties van 1979 en 1980. Het 
betreft booby traps, 'non-detectable' fragmentatiegranaten, brandwapens. 
De veel ergere atoomwapens werden niet ter sprake gebracht. 
Hoe staat men in het nu geldende volkenrecht tegenover de al dan niet 
toelaatbaarheid van atoomwapens? Voor de gewetensproblematiek is het 
van belang aandacht te vragen voor het feit, dat de meningen op dit punt 
verschillen. Twee tegengestelde opvattingen kunnen met klem van argu
menten verdedigd worden. De ene opvatting is: de atoomwapens zijn niet 
verboden in het oorlogsrecht. Immers er heeft geen toetsing plaats gevon
den, zoals in St: Petersburg afgesproken. De leidende naties gaan in hun 
militaire planning uit van de toelaatbaarheid; er is sprake van een recht
scheppende gewoonte. Het Verdrag van Tlatelolco regelt in zijn Protocol II 
de verplichting van atoomwapenstaten geen atoomwapens te gebruiken te
gen de gedenucleariseerde partijen bij het verdrag. Zo'n bijzondere ver
plichting betekent dat de algemene verplichting om zich te onthouden van 
het gebruik van A-wapens niet bestaat. Ook kan gewezen worden op het 
slotdocument van de speciale ontwapeningszitting van de Verenigde Naties 
van 1978. In par. 62 wordt aandrang uitgeoefend op de leden om de ver
plichting te aanvaarden nooit A-wapens te gebruiken tegen staten beho
rend tot een gedenucleariseerde zone. In par. 20 wordt gesproken over het 
stoppen van de A-wapenwedloop, over het tegengaan van proliferatie, over 
maatregelen om een atoomoorlog te voorkomen. Niets staat er over een 
gebruiksverbod. In par. 21 wordt wel gesproken over de noodzaak 'to pro
hibit ... the ... use of other weapons of mass destruction'. Het in het slotdo
cument verwoorde standpunt is blijkbaar ingenomen om een consensus 
mogelijk te maken. 
De andere opvatting is dat de atoomwapens behoren tot de verboden wa
pens. Ook daar zijn sterke argumenten voor te geven. Vanzelfsprekend be
tekende het gebruik van de atoombommen op Hirosjima en Nagasaki een 
oorlogsmisdrijf. Het was oorlogvoering tegen de burgerbevolking op zijn 
ergst. Terecht werd in het Sjimoda-vonnis het gebruik onrechtmatig ge
noemd, niet omdat het ging om atoombommen, maar omdat het een aan
val betekende op de burgerbevolking. 
Maar ook A-wapengebruik tegen militaire doelen kan onrechtmatig geacht 
worden, omdat het gaat om niet-discriminerende wapens, en omdat het 
gaat om 'excessief lijden.' De Algemene Vergadering van de Verenigde Na
ties heeft deze conclusie verschillende malen in krasse termen onderschre
ven. Bij resolutie 1653 XVI, van 24 november 1961, noemde de Algemene 
Vergadering elk gebruik van A-wapens 'een misdrijf tegen de mensheid en 
de beschaving'. De resolutie 2936 XXVII, van 29 november 1972, bevat de 
woorden: 'Verklaart plechtig, namens de lidstaten van de Organisatie ... het 
permanent verbod op het gebruik van kernwapens'. Bij resolutie 33-71 B, 
van 14 december 1978, op de 33ste zitting, die gehouden werd direct na 
de speciale ontwapeningszitting, werd uitdrukkelijk verklaard: 'Het gebruik 



buitenland 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

juni 1981 

298 

van nucleaire wapens is een schending van het Handvest van de Verenig
de Naties en een misdaad jegens de mensheid. Het gebruik van nucleaire 
wapens moet daarom worden verboden totdat algehele nucleaire ontwape
ning heeft plaatsgevonden '. 10 

Atoomwapens volkenrechtelijk verboden 
Menigeen zal betogen: alles goed en wel met de verklaringen en VN-reso
luties, maar deze resoluties hebben geen juridisch bindende kracht. Zij zijn 
slechts 'aanbevelingen'. Dat is ongetwijfeld waar. De Algemene Vergade: 
ring is geen wereldwetgever. Maar de door haar vastgestelde normen zijn 
meer dan niets, al zijn ze minder dan wetgeving. Het gaat hier om zwakke 
normen, vergelijkbaar met die geformuleerd in de resoluties van de Volken
bond. Daarom werden de resoluties van de Volkenbond omtrent de 'crime 
against peace' in de vonnissen van Neurenberg en Tokio als argument ge
bruikt voor het oordeel dat hier volkenrechtelijk sprake was van een mis
drijf. Voor ons is van belang dat men te goeder trouwen gemotiveerd, tot 
de overtuiging kan komen dat atoomwapens volkenrechtelijk verboden wa
pens zijn. En dat een oorlog die met deze wapens gevoerd wordt niet is 
een 'bellum justum' (een oorlog die mag gevoerd worden, een oorlog die 
gerechtvaardigd en toegestaan is) . 
De bellum justum-doctrine vond haar hoogtij in de Middeleeuwen. De be
langstelling ervoor vindt haar verklaring in het feit dat zij aan vorsten een 
argument leverde om ten strijde te trekken en de krijgsdienst te eisen van 
leenmannen en vazallen. Maar voor de laatsten gaf de doctrine de moge
lijkheid om zich aan de dienstplicht te onttrekken. Zij mochten weigeren de 
verschuldigde krijgsdienst te verrichten als de oorlog geen bellum justum 
was. 
Dat leidt tot de vraag hoe de volkenrechtelijke positie van de enkeling op 
dit punt is. Mag, of moet hij een eigen mening hebben? Of moet hij de op
vatting van zijn regering volgen? Mag, of moet hij consequenties aan zijn 
oordeel verbinden? De vonnissen van Neurenberg en Tokio zijn hier van 
grote betekenis. Het ging in Neurenberg om een misdadige regering , het 
Hitler-regime, dat leidde tot allerlei misdadige wetten en ambtelijke bevelen. 
De verdachten beriepen zich op het feit dat zij gehandeld hadden op bevel 
van hun overheid. Dat beroep op ambtelijk bevel werd verworpen. Artikel 8 
van het Neurenberg Charter stelde vast: 'Het feit dat de verdachte handel
de op grond van een bevel van zijn regering of van een boven hem ge
plaatste zal zijn verantwoordelijkheid niet doen vervallen, maar het mag in 
rekening gebracht worden ter vermindering van de straf als het tribunaal 
van oordeel is dat de rechtvaardigheid dat eist'. 
Bevel zonder meer is geen rechtvaardiging. Het Hof ging hier nader op in. 
Het overwoog dat de enkeling zijn oordeel moet laten gelden. Het Hof ver
klaarde dat de essentie van zijn rechtspraak berustte op de erkenning van 
boven-nationale verplichtingen die voor burgers en militairen prevaleren bo
ven de geboden van de eigen regering. Volgens het Neurenbergse vonnis, 
en het International Military Tribunal for the Far East te Tokio sloot zich bij 
deze argumentatie aan, is het niet de staat die voor de enkeling dwingend 
uitmaakt of een bepaalde daad al dan niet volkenrechtelijk verboden is. De 
burger zelf moet oordelen, en zijn mening eventueel stellen tegenover die 
van zijn regering. Het Hof eiste van de enkeling een eigen interpretatie be
treffende het al dan niet verboden en strafwaardige karakter van bepaald 
handelen. Het vonnis van Tokio breidde dit ook uit tot nalaten te doen wat 
volkenrechtelijk op straffe geboden is. • 
Als de staat een doen en laten eist dat naar de mening van de individuele 
burger of militair volkenrechtelijk misdadig is, heeft het individu niet alleen 
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het recht, maar zelfs de volkenrechtelijke plicht om aan zijn overheid onge
hoorzaam te zijn. Men bedenke wel: het ging hier niet om juridische subtili
teiten betreffende weinig belangrijke gebeurtenissen. Het ging om bevelen 
te doden, te verwoesten, te plunderen, waarvan ieder wel moest begrijpen 
dat het ernstige misdrijven betrof. Geen mens kon twijfelen aan de misda
digheid van de uitmoording van miljoenen joden! Het was rechtspraak in 
een heel bijzondere situatie, in een uitzonderlijk geval van een door en 
door misdadige regering. Is er reden om hier de ervaringsregel toe te pas
sen : 'Hard cases make bad law'? Neurenberg en Tokio formuleerden hun 
normen heel algemeen en kwamen welbewust tot deze revolutionaire recht
spraak. Die normen werden geformuleerd in de overtuiging, zowel bij aan
klagers als rechters dat zij zouden gelden, niet alleen voor verslagen Duit
sers en Japanners, maar ook voor de landen in wier naam dat recht werd 
toegepast. " 
Het lijkt mij dat het uitgangspunt van Neurenberg en Tokio als juist moet 
worden erkend. Het geldt niet alleen voor het extreme geval van een mis
dadige dictatuur. Er kan ook reden zijn voor burgerlijke ongehoorzaamheid 
in een democratie. Immers ook een democratie kan verkeerde wegen 
gaan. Ook dáár kan het recht zo niet plicht zijn om zich te verzetten tegen 
overheidsbevelen. Ook dáár zal de burger zelfstandig moeten beoordelen 
of wat hem gevraagd wordt wellicht een misdrijf is volgens het internationa
le recht. Het gaat daarbij natuurlijk altijd om uitzonderlijk ernstige zaken. 
Daaronder valt ook het optreden in verband met atoombewapening. 

Atoomwapens eenzijdig afschaffen? 
Een geheel andere vraag is of de ethische verwerping van het atoomwa
pen, en het daarop gegrond atoompacifisme, al dan niet de kansen op een 
atoomoorlog vermindert. Zal daardoor de oorlogskans verminderen? Zal 
daardoor de mogelijkheid groter worden dat algemene atoomontwapening 
wordt verwerkelijkt? Als we de tegenwoordige wapensituatie bezien, moe
ten we concluderen dat we beland zijn in de fase van de onbruikbare wa
pens; gebruik (daaronder te verstaan, in overeenstemming met het gangba
re spraakgebruik, het inzetten in de strijd) zou tot wederzijdse vernietiging 
leiden. Moeten we ze daarom maar eenzijdig afschaffen? Als we dat doen 
maken we de wapenmacht van de tegenpartij weer bruikbaar. Het zou lei
den tot volstrekte overmacht van de tegenstander. En dat is geen aantrek
kelijk vooruitzicht. De geschiedenis leert immers, dat een staat zich ge
meenlijk misdraagt naar de mate van zijn macht. Macht leidt gemakkelijk 
tot misbruik van die macht. Zij leidt, merkwaardigerwijze, ook meestal tot 
de opvatting dat men, beter dan de zwakke, weet wat goed is voor de we
reld . Misbruik van macht bestaat niet alleen in egoïstisch wangedrag , waar
bij ten koste van anderen voordelen voor zichzelf worden afgedwongen. 
Het bestaat ook uit het opdringen van de eigen opvatting aan anderen, die 
niet daarvan zijn gediend. De zwakke staat machteloos tegenover de heils
boodschap van de sterkere. 
Vandaar de noodzaak van bewapening, om de wapens van de mogelijke 
tegenstander onbruikbaar te houden. Hier ligt de kern van het wapenpro
bleem; we leven in een tijd van onbruikbare maar onmisbare wapens.'2 Dat 
heeft grote invloed op de functie van de militaire macht. Die functie is, in 
vergelijking met vroeger, door de onbruikbaarheid van de wapens geredu
ceerd . Zij bestaat, redelijkerwijs, nog slechts in het onbruikbaar houden van 
de wapenmacht van de ander. '3 Maar daarvoor is wapenmacht nodig, 
eventueel atomaire wapenmacht. Als door een zeker machtsevenwicht de 
onbruikbaarheid, wederzijds, van de wapens is gehandhaafd, bestaat er 
voor alle betrokken'en een belang bij gezamenlijke wapenbeheersing en 



buitenland 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

juni 1981 

300 

wapenvermindering. De wapenwedloop die alleen al door de technologie 
op gang blijft, dreigt de onveiligheid telkens te vergroten. Vandaar die we
derzijdse behoefte aan wapenbeheersing, die slechts dan wederzijds is als 
beide partijen over wapenmacht beschikken. Doel van die onderhandelin
gen is allereerst om de 'wapenveiligheid' te verzekeren. Dat betekent het 
gezamenlijk afschaffen van wapenmacht die slechts 'overkill-capacity' ge
noemd kan worden. Dat betekent ook het ontnemen van het offensieve ka
rakter aan beider wapen macht en het verwijderen van destabiliserende ele
menten van de wapenopbouw, die een premie op haast stellen. Haast om 
de oorlog te beginnen, zoals bij het wederzijds bezit van een 'disarming 
first strike capability', en haast om een begonnen oorlog te verhevigen. Het 
ideale resultaat, dat in alle graden van perfectie kan worden verwezenlijkt, 
is de wapen macht die wederzijds is gebaseerd op de gedachte van 'defen
sieve afschrikking'; een wapenmacht die sterk genoeg is in de verdediging 
om een aanval volstrekt onaantrekkelijk te maken, maar zo zwak wat be
treft de aanvalscapaciteit dat zij geen vrees inboezemt voor agressie. 14 

Menig polemoloog die zoekt naar redelijke wegen om aan de dreigend nu
cleaire oorlog te ontkomen, zal tot een andere conclusie komen dan de 
atoompacifist die het hebben van atoomwapens (en dus het dreigen er
mee) ethisch volstrekt verwerpelijk acht. Ook polemologen hechten grote 
waarde aan gerechtigheid en ethiek, als onmisbare factoren in de opbouw 
van een vreedzame wereld. Maar in de historisch gegroeide situatie waarin 
wij ons bevinden, is er plaats voor een 'Situationsethik', waarbij het voorlo
pig handhaven van ethisch verwerpelijke wapens ethisch toelaatbaar wordt 
geacht om te bereiken dat de functie van atoomwapens in de gehele we
reld wordt teruggedrongen, en geleidelijk wordt verwerkelijkt dat de atoom
wapens worden opgedoekt. De wegen die daartoe leiden, worden niet door 
de ethiek bepaald, maar door verstandelijke overwegingen. Er kan een gro
te spanning ontstaan tussen het ethische en het polemologische standpunt. 

Mijn conclusie is als volgt. De volstrekte verwerping van het atoomwapen 
naar de normen van de ethiek, leidend tot het streven naar desnoods een
zijdige afschaffing, en weigering om iets met nucleaire militaire dienst van 
doen te hebben, is begrijpelijk, verdedigbaar en respectabel. 
Maar ook het polemologische standpunt dat men zich, gegeven de omstan
digheden, voorlopig gerechtigd kan achten het bezit van atoomwapens te 
handhaven, als factor van machtsevenwicht en als voorwaarde en uit
gangspunt voor onderhandelingen over gezamenlijke wapenbeheersing en 
wapenvermindering, is begrijpelijk, verdedigbaar en respectabel. 
Persoonlijk kies ik met volle overtuiging voor dat tweede standpunt. Het 
brengt wel de plicht met zich mee om oprecht te streven naar wapenbe
heersing en ontwapening. Dat laatste is in de afgelopen 35 jaar niet ge
beurd. A/va Myrdaf S heeft gelijk als zij stelt dat de supermachten geen we
zenlijke wapenvermindering willen. Zij willen hun supermacht-positie, die 
mede door wapenmacht wordt bepaald, niet prijs geven. Zij zullen in de 
toekomst daartoe door de gezamenlijke andere staten moeten worden ge
dwongen. De kleinere staten hebben op dit punt een historische taak te 
vervullen. Ze kunnen dat in de Verenigde Naties door beginselen en nor
men te ontwikkelen die de nationale wapenvrijheid beperken. Zij kunnen er 
binnen NAVO en Warschau-pact aan werken en die bondgenootschappen 
instrumenten van détente en wapenbeheersing te laten worden. 
Geen kleine opgaaf! Zeker niet als we de desastreuze opvattingen zien van 
de huidige Amerikaanse en Engelse regering. Wellicht dat d~ actie aller
eerst zal moeten uitgaan van de allerkleinsten. Hoe dan ook, er zal niet 
vergeten mogen worden dat constante constructieve actie van de kleinere 
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buitenland NAVO-leden voorwaarde is om met een goed geweten deel uit te maken 
van de alliantie. De kans van slagen van zo'n actie, waarbij dus welbewust 
de satelliet-positie wordt verworpen die men zovele jaren heeft ingenomen, 
wordt bevorderd door het groeiend inzicht dat Europa het meest bedreigde 
gebied van de wereld is. Het kan niet anders, of dat inzicht zal steeds meer 
toenemen, en ook de houding van andere Europese staten beïnvloeden. 
Kortom, ieder van ons deelt de weerzin tegen het atoomwapen. De menin
gen omtrent de eisen die het geweten in deze stelt verschillen. Zij verschil
len ook omtrent de beste wijze waarop deze wapens kunnen worden terug
gedrongen en uitgeschakeld. De keuze is een kwestie van tact, een tact 
die, juist wegens het weerzinwekkend karakter van de nucleaire wapens, in 
strijd kan lijken met de strenge eisen van de individuele ethiek. 
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B. V.A. Röling was hoogleraar volkenrecht en directeur van het Polemolo
gisch Instituut te Groningen. 

Noten 
1. Door het Office of Technology Assessment werd een rapport uitgebracht aan het 
Amerikaanse parlement, The Effects of Nuclear War. Het is in 1980 in boekvorm 
uitgegeven, Croom Helm, London. 
2. Zie de geschatte aantallen doden bij aanvallen met driehonderd tot achthonderd 
bommen, in Amerika en in de Sowjet-Unie, in de door de Verenigde Naties gepubli
ceerde Comprehensive Study on Nuclear Weapons, Report to the Secretary-Gene
ral, van 12 September 1980 (A-35-392), tabel bij par. 224. Daarbij dient opgemerkt 
dat Amerika in staat is 9200 bommen (samen 4 miljard ton TNT) op de Sowjet-Unie 
te laten neerkomen, terwijl de Sowjet-Unie Amerika kan bestoken met 5000 bom
men (samen 75 miljard ton TNT). Gegevens ontleend aan Frank Barnaby, Vredes
verwachtingen, Amsterdam 1980, blz. 33. 
3. Michael Howard, War in European History, Oxford University Press, 1976, blz. 
138. . 
4. Zie o.a. C. F. von Weizsäcker, Wege in der Gefahr, Gesel/schaft und Kriegsver
hütung, 2. Auflage, München, 1976, blz. 225. 
5. Pierce S. Corden, 'Ethics and Deterrence. Moving beyond the Just-War Tradi
tion' in Harold P. Ford and Francis X. Winters (eds.), Ethics and Nuclear Strategy?, 
Orbis Books, Mary KnolI , 1977, blz. 175. 
6. Ik ontleen deze gegevens aan de boeiende dissertatie van Peter van den Dun
gen, Industrial Society and the End of War. The History of an Idea, University of 
London King 's College, 1976. 
7. Nader over de onderscheiding van het begrip 'militaire veiligheid' in 'vijandveilig
heid' en 'wapenveiligheid' in mijn bijdrage 'Armaments and Disarmament: the 
Aspect of Security', in David Krieger (red.) Disarmament and Development. The 
Chal/enge of the International Con trol and Management of Dual Purpose Technolo
gies, RIO-report, Rotterdam 1981 , blz. 122-158. 
8. Tekst in The Washington Quarterty. Autumn 1979, blz. 3-17. 
9. Voor de opvatting dat zo'n eurostrategische aanval op de Sowjet-Unie de Rus
sen wél tot een directe nucleaire reactie jegens het Amerikaanse vasteland zal 
brengen, zie Lord Mountbatten of Burma in Mountbatten, Noel Baker, Zuckerman, 
Apocalypse Now?, Nottingham, 1980, blz. 9-14. 
10. De NAVO-landen stemden in meerderheid tegen de resoluties van 1961 en 
1978, de staten uit het Sowjet-blok steunden in 1971 de resolutie, maar onthielden 
zich in 1978, behalve Roemenië dat voorstemde. Kennelijk is de opvatting van de 
Sowjet-Unie gewijzigd met het verkrijgen van een nucleaire machtspositie. 
11 . Robert H. Jackson, de latere chief-prosecuter te Neurenberg, verklaarde als 
Amerikaans gedelegeerde naar de conferentie te Londen waar het Neurenberg
Charter werd opgesteld: 'We zijn niet bereid om een strafrechtelijk verbod voor an
deren af te kondigen, dat we niet bereid zouden zijn te erkennen als geldend voor 
onszelf. ' 'Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the Interna-
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tional Conference on Military Trials London 1945', Dep. of State Publication 3080, 
Washington 1949, blz. 330. 
12. Nader daarover mijn afscheidscollege, Het wapenprobleem, Assen, 1977. 
13. Nader over de onderscheiding van de wapenfuncties mijn bijdrage: 'De functie 
van de militaire mach!', in het feestboek voor prof. dr. J . de Graaf, Kerk en Vrede, 
Baarn 1976, blz. 133-154. 
14. Daarover uitvoerig, met beschrijving van verschillende varianten van defensieve 
afschrikking, Erik P. J . Myjer, Militaire Veiligheid door Afschrikking, Deventer 1980. 
15. Alva Myrdal, The Game of Disarmament. How the United States and Russia 
run the Arms Race, New Vork, 1976. 
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WBS-Nieuws 

Vroegrijp voor de WW 
De socioloog Rutger Schuitemaker heeft 
voor de WBS een uitgebreid rapport ge
schreven over de jeugdwerkloosheid. In 
het rapport wordt onder meer een 
nauwkeurige schatting gedaan van de 
verborgen jeugdwerkloosheid, en wor
den de oorzaken van de jeugdwerkloos
heid uitvoerig geanalyseerd. Daarbij 
blijkt de invloed van het minimum-jeugd
loon veel minder groot dan doorgaans 
wordt aangenomen. Zeer uitgebreid 
wordt ingegaan op de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Het rapport 
schetst tenslotte de 'contouren van een 
structureel beleid', waarmee de werk
loosheid onder jongeren kan worden te
ruggedrongen. 
Vroegrijp voor de WW, Jeugdwerkloos
heid, inzicht en uitweg, kost f 29,50 en 
telt ruim 300 pagina's. Het is te bestel
len bij uitgeverij Kluwer, postbus 23, 
7400 GA Deventer. Tel.: 05700-91153. 

Rood in 't Groen 
Onder redactie van Arie de Jong, Peter 
Kramer, Hemmo Muntingh en Gerard 
Peet is een bundel artikelen door de 
WBS uitgegeven, waarin de milieuver-

ontreiniging en de strijd daartegen cen
traal staan. De bundel is bedoeld voor 
alle Nederlanders, en zeker voor dege
nen die nog steeds denken dat het alle
maal wel meevalt. Maar de schrijvers, 
vooral PvdA-leden, een D'66-er en een 
PPR-aanhanger, 'hopen dat (hij) vooral 
in PvdA-kringen veel discussie zallos
maken '. 
In deze publikatie wordt achtereenvol
gens ingegaan op de noodzaak van mi
lieubehoud, op de bestuurlijke en juridi
sche aspecten van milieubeleid, op de 
relatie tot een aantal economische sec
toren, en op de strijd voor het milieu in 
de toekomst. 
Rood in 't Groen; over natuur, milieu en 
socialisme, kost f 7,50 en telt 123 pagi
na's. Bestellen door storting op postgiro 
nr. 3479700 t.n.v. PvdA-pers, Amster
dam, onder vermelding van de titel. 

Politiek en planning 
Een uitnodiging aan politici die zich met 
ruimtelijke planning bezighouden, luidt 
de ondertitel van deze vierde uitgave in 
de reeks VRO-notities. De sectie Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening van 
de WBS hoopt er een kritische discus
sie mee te openen over het bestaande 
experimentele planningsstelsel, en aan
zetten te geven voor een mogelijk ande
re aanpak, waarin planning en politiek 
direct op elkaar betrokken zijn. 
De 41 pagina's tellende brochure kost 
f 5, en is te bestellen door storting op 
postgiro nr. 3479700 t.n .v. PvdA-pers, 
Amsterdam, onder vermelding van de ti
tel. 
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Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door 
Pau/ Ka/ma en Marnix Krop 

Socialisme in de VS (1) 
'Waarom de Amerikaanse arbeiders
klasse anders is'. Onder een titel die 
wel wat weg heeft van een sigarettenre
clame publiceert de Engelse New Left 
Review in twee recente nummers (sep
tember/oktober en november/december 
1980) een uitvoerige beschouwing van 
Mike Davis over socialisme en arbei
dersbeweging in de VS. Ze plaatst de 
opkomst van Nieuw Rechts in dat land 
in een wat breder kader. Hoe is het mo
gelijk dat deze conservatieve stroming 
zoveel aanhang heeft gekregen in een 
land waar de Dag van de Arbeid werd 
uitgevonden, en de eerste 'Labour Par
ty' ter wereld werd opgericht? 
Centraal in Davis' betoog staat zijn con
statering dat in de VS, anders dan el
ders in de kapitalistische wereld, geen 
authentieke, sociaal-democratische ar
beiderspartij tot ontwikkeling is geko
men. Nu vat Davis het begrip 'sociaal
democratie' ruim op, want hij blijkt er 
ook de grote communistische partijen 
van West-Europa toe te rekenen. Maar 
het gaat hem er toch vooral om dat een 
'Labour Party', zoals die niet alleen in 
veel Westeuropese landen, maar ook 
bijvoorbeeld in Canada en Australië is 
ontstaan, in de VS nooit vaste voet aan 
de grond heeft gekregen. 
Davis keert zich daarmee onder meer 
tegen de stelling van één van de be
kendste Amerikaanse socialisten, Mi
chael Harrington, als zou er wel degelijk 
sprake zijn van een Amerikaanse so
ciaal-democratie. Deze kan volgens 
Harrington, zij het in wat verhulde vorm, 
binnen de Democratische Partij worden 
aangetroffen. 'Door hun steun aan de 
Democraten als een op de welvaarts
staat georiënteerde massapartij', schrijft 
hij in zijn in 1972 verschenen boek So
cialism, 'hebben de Amerikaanse vak
bonden een politieke coalitie gesmeed 

die belangrijke - zij het niet volledige -
overeenkomsten ~ertoont met de allian
ties tussen socialistische partijen en 
vakbonden in West-Europa'. In een re
cent artikel in SenD (november 1980) 
laat Harrington zich in dit opzicht overi
gens veel voorzichtiger uit. 

Marxisten, aldus Davis, hebben het ont
breken van een sterke socialistische be
weging in de VS altijd toegeschreven 
aan de 'onrijpheid' van de Amerikaanse 
arbeidersklasse. Zij werd, meende Marx 
al , in haar ontwikkeling geremd door 
een aantal 'toevallige' factoren (het be
staan van de zgn. 'frontier' , de grote 
hoeveelheden immigranten, de interna
tionale hegemonie van het Amerikaans 
kapitaal, enz.). Davis legt verband tus
sen deze opvatting en het overtrokken 
optimisme dat zowel Engels, Lenin als 
Trotski ten toon spreidden, elke keer dat 
de Amerikaanse arbeiders in grote geta
le in beweging kwamen. Hij constateert 
dat dit soort voorspellingen nooit is uit-. 
gekomen, en dat het kapitalisme vrijwel 
nergens zo sterk is gebleken als in de 
VS. 
Ook historisch-cultureel getinte verkla
ringen, waarin niet de toevalligheid, 
maar juist de onontkoombaarheid van 
deze ontwikkeling (het bestaan van indi
vidualistische waarden, enz.) benadrukt 
wordt, wijst Davis af. Hij zoekt naar een 
'derde weg ' tussen conjuncturele en uni
versele verklaringen in, door de factoren 
die ten grondslag liggen aan de uitzon
derlijke ontwikkeling van de Amerikaan
se arbeidersklasse te relateren aan het 
historisch verloop van de klassenconflic
ten in de VS. Davis wijst een aantal pe
rioden aan waarin die klassenstrijd een 
hoogtepunt bereikte, en die steeds uit
liepen op een blokkering van pogingen 
om de arbeidersklasse politiek te orga
niseren. 
Davis vergelijkt deze situatie met die in 
West-Europa. Daar hebben de arbei
ders op cultureel en politiek gebied 
veelal 'collectieve, zelfgevormde institu
ties' opgebouwd, en aldus een 'corpora
tief zelfbewustzijn ' ontwikkeld . In de VS 
daarentegen is sprake geweest van een 
voortdurend fragmentatieproces. Tegen
over de Janus-kop van het Europese re
formisme (enerzijds geïntegreerd in het 
bestaande stelsel , anderzijds potentieel 
revolutionair) moet de Amerikaanse ar
beidersklasse beschreven worden in ter
men van desintegratie en depolitisering. 
Hij heeft het in dat verband, in een toe-
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speling op E. P. Thompson's fameuze 
The making of the English working 
class, over 'the unmaking' van het Amo
rikaanse proletariaat. Dit politieke con
trast is volgens Davis des te zichtbaar
der geworden, naarmate in de jaren vijf
tig en zestig de economische situatie in 
West-Europa en de VS meer overeen
komsten ging vertonen. 

Socialisme in de VS (2) 
Davis begint zijn analyse met wat hij 
noemt de 'paradox van de Amerikaanse 
democratie'. Deze democratie ontwikkel
de zich onder geheel andere omstandig
heden dan in West-Europa. Daar is de 
sociale strijd van de arbeidersbeweging 
steeds verbonden geweest met de strijd 
voor kiesrecht en democratische vrijhe
den. Zij vond een bourgeoisie tegenover 
zich die het volk wel tegen de aristocra
tie wilde ,mobiliseren, maar daar bijvoor
beeld niet zonder meer de prijs van het 
algemeen kiesrecht voor wilde betalen. 
De Westeuropese arbeidersbeweging 
was daarom wel gedwongen om eigen 
politieke organisaties in het leven te 
roepen. 'Voor zover de burgerlijke revo
lutie werkelijk een 'democratische' revo
lutie werd, gebeurde dat omdat delen 
van het volk (handwerkslieden, kleine 
bourgeoisie, gedeclasseerde intellectue
len, gesteund door grote groepen dag
loners, boeren, enz.) zich krachtig van 
de leiding van die beweging meester 
maakten'. 
In de VS daarentegen was 'volkssoeve
reiniteit', althans voor blanke mannen, 
een heersende waarde geworden, nog 
vóór de industriële revolutie op gang 
kwam. De democratische revolutie in 
dat land werd geleid door leden van de 
bourgeoisie, die daarmee volgens Davis 
de enige revolutionaire bourgeoisie in 
de wereldgeschiedenis werd. Zij kon dat 
zijn, omdat men in de VS niet hoefde af 
te rekenen met een' feodale structuur, 
zoals dat in Europa met behulp van 
volksbewegingen gebeurde, en de pe
riode 1770-1860 vooral in het teken 
stond van een 'kapitalistische bevrij
dingsoorlog' tegen Engeland. Deze om
standigheden maakten het de jonge ar
beidersklasse moeilijk om een autono
me factor in de Amerikaanse politiek te 
worden. Zij gaven de democratische be
weging bovendien een nogal conserva
tief karakter. De Revolutie van 1776 
stond niet in het teken van 'een wereld
omvattende democratische revolutie -

zoals dat vijftien jaar later het geval zou 
zijn met de volgelingen van Robespier
re en Saint-Just - maar van de verde
diging van de vrijheid van de natie die 
God en John Locke aan de eerste Ame
rikanen hadden geschonken'. 
Het ontbreken van een arbeiderspartij in 
de VS is daarmee echter niet afdoende 
verklaard. In Australië, Nieuw-Zeeland 
en Canada bijvoorbeeld zijn wel degelijk 
Labour Parties ontstaan, en daar was 
evenmin sprake van een feodaal verle
den. Het verschil zit 'm volgens Davis in 
het feit dat de groei van het Amerikaan
se proletariaat nooit vergezeld is ge
gaan van een homogenisering van de 
arbeidersklasse in cultureel en politiek 
opzicht. Hij spreekt van centrifugale 
krachten die de arbeidersbeweging van
af het begin van de industriële revolutie 
hebben beheerst. De eerste was de 
sprongsgewijze industrialisering van de 
VS, waarbij geografische mobiliteit als 
surrogaat voor collectieve actie ging 
fungeren. Mogelijk nog belangrijker was 
de reactie van de Amerikaanse arbei
ders op de stroom immigranten die 
vooral na 1840 vanuit Europa op gang 
kwam. Ze werden geconfronteerd met 
een vrijwel algemene vijandigheid van 
de zijde van de Amerikaanse arbeiders
klasse, die 'met hen vocht, ze de fabrie
ken uit joeg, ze de toegang tot de vak
bonden ontzegde, en ze het kiesrecht 
probeerde te onthouden'. Davis meent 
dat economische factoren (concurrentie 
op de arbeidsmarkt) hiervoor maar ten 
dele een verklaring vormen. De culture
le verschillen tussen protestantse Ame
rikanen en veelal katholieke immigran
ten speelde evenzeer een rol. Volgens 
Davis is het bovendien niet voldoende 
om deze factoren afzonderlijk te wegen. 
Vanaf de jaren veertig beginnen zich 
twee wat hij noemt 'corporatieve subcul
turen' te vormen, waarbij economische, 
etnische en religieuze elementen met 
elkaar versmelten. Deze subculturen 
kennen elk een uitgebreid net van in
stellingen en bewegingen. Het verschil 
met de Westeuropese arbeidersbewe
ging 'is niet het bestaan van etnische of 
religieuze verdeeldheid, maar de wijze 
waarop dergelijke verschillen op natio
naal niveau samen kwamen te vallen 
aan weerszijden van één etno-culturele 
as'. Ook in het tot stand komen van het 
bestaande partijenstelsel speelde dat 
een rol. 
Het racisme noemt Davis als derde cen
trifugale kracht. Slechts een minderheid 
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in de arbeidersbeweging streed voor af
schaffing van de slavernij. Deportatie 
van de zwarten naar Afrika is lang één 
van de meest populaire oplossingen ge
weest. Dit racisme ging nogal eens ge
huld in een marxistische terminologie, 
zoals wanneer arbeiders leiders een al
liantie van arbeiders in het Noorden en 
slavenhouders in het Zuiden tegen 'het 
kapitaal' bepleitten. Met de blanke immi
granten was het meestal niet beter ge
steld. Kenmerkend noemt Davis de 
reactie van onder erbarmelijke omstan
digheden werkende Ierse mijnwerkers in 
Pennsylvania, op een oproep van een 
landgenoot om de strijd tegen de slaver
nij te steunen. Ze wezen dat woedend 
van de hand omdat ze zichzelf als 'vol
waardige burgers van deze grote en 
glorieuze Republiek' beschouwden. 
Waarmee we weer bij de paradox van 
de Amerikaanse democratie zijn beland. 

Socialisme In de VS (3) 
Davis laat zien dat dergelijke centrifuga
le krachten vaak van doorslaggevende 
invloed zijn geweest in perioden waarin 
de klassenstrijd in de VS een hoge 
vlucht nam. De eerste periode situeert 
hij in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Het industriële proletariaat is dan al flink 
gegroeid, en op veel plaatsen hebben 
arbeiders vakbonden opgericht. Terwijl 
onder invloed van een recessie de so
ciale onrust in de industrie toeneemt, 
zorgt de slavernij voor een politieke cri
sis. Het lukt de arbeidersbeweging ech
ter niet om een zelfstandige politieke 
factor te worden, en de loonstrijd met 
de strijd voor afschaffing van de slaver
nij te verbinden. Dat zal haar volgens 
Davis duur komen te staan. Bij gebrek 
aan massaal protest aan arbeiderszijde 
tegen de slavernij wordt de kans ver
speeld 'om een eenheid met de zwarte 
massa's in het Zuiden te smeden en 
een eigen revolutionair-democratische 
traditie te creëren'. 
De tweede periode begint aan het eind 
van de Burgeroorlog. De economische 
hoogconjunctuur rond 1870 stelt veel 
immigranten in staat om meer ge
schooid werk te vinden, en ook in ande
re opzichten lijkt de segmentatie van de 
arbeidersklasse wat te verminderen. 
Met de arbeiders in de sterk expande
rende spoorwegsector voorop, worden 
pogingen ondernomen om tot een natio
naal georganiseerde vakbeweging te 
komen. Een belangrijke rol daarbij spe
len de 'Knights of Labor', een netwerk 

van vakbonden, coöperatieve winkels 
en bedrijven, kranten, politieke discus
sieclubs, en zelfs eigen rechtbanken. 
Davis spreekt van een aanzet tot een 
'parallel proletarian civil society', van 
een embryonale klassecultuur die niet 
alleen veel verder reikt dan de strijd 
voor loonsverbetering, maar ook een al
ternatief lijkt te gaan vormen voor de 
dominante etno-religieuze subculturen. 
Hoogtepunt van deze beweging vormt 
de stakingsgolf die op de eerste Eerste 
Mei van 1886 volgt. Maar daarna zet 
een proces van verval van dit culturele 
en politieke netwerk in. In het begin van 
de jaren negentig leeft het arbeiders ra
dicalisme opnieuw op, en wordt de 
American Federation of Labor (AFL) op
gericht. Aangetrokken door de succes
sen van de Duitse SPD, en van de En
gelse en Australische Labour Parties, 
formuleert de AFL in 1893 zelfs een po
litiek programma. De hoop op een radi
cale partij van arbeiders en boeren is 
drie jaar later echter alweer de bodem 
ingeslagen. Davis wijt dit vooral aan de 
radicale en etnische verdeeldheid die in 
die tijd opnieuw aan het licht treden, en 
aan nieuwe restricties die het kiesrecht 
worden opgelegd. 'Op een moment dat 
het Europese proletariaat meer dan ooit 
politiek geëngageerd raakte, onderging 
de Amerikaanse arbeidersklasse een 
treffende electorale demobilisatie'. Zo 
werd de basis gelegd voor het bestaan 
van een grote groep proletarische niet
stemmers, waarop elke beweging voor 
een 'derde partij' zich sindsdien gericht 
heeft. 
Tot de derde periode rekent Davis de 
jaren vóór en direct na de Eerste We
reldoorlog. Een nieuwe golf van immi
granten heeft veel Amerikaanse steden 
een sterk gesegregeerd karakter gege
ven : de 'native workers' en de oude im
migranten leven gescheiden van het 
nieuwe immigranten-proletariaat. De in
dustriële massatechnologie pleegt een 
aanslag op de positie van de geschooi
de arbeiders, maar dat vermindert ook 
in de bedrijven de afstand tot de laagst
geschooiden niet. Bij de grote stakingen 
in het begin van de twintigste eeuw is 
van eenheid in het geheel geen sprake 
meer. 'Het Amerikaanse socialisme', al
dus Davis, 'bleef een serie van etnisch 
en linguïstisch gesegmenteerde stukjes 
socialisme'. De opgerichte Socialistische 
Partij was sterk verdeeld, en slaagde er 
bovendien in het gehéel niet in om door 
te dringen tot het hart van de industriële 
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arbeidersklasse, de oude en nieuwe ka
tholieke immigranten. 
Het verloop van de klassenconflicten di
rect na de Eerste Wereldoorlog beves
tigt dit beeld. De grote staking van im
migranten in de staalindustrie van 1919 
wordt gebroken door concurrerende 
vakbonden, in een sfeer van groeiende 
hysterie tegen radicalen en buitenlan
ders. 'Men kan', aldus Davis, 'het be
lang van de nederlaag van de Ameri
kaanse arbeidersbeweging in de perio
de 1919-1924 nauwelijks overschatten. 
Gedurende bijna tien jaar zullen de gro
te concerns verschoond blijven van een 
militante vakbeweging'. 

Socialisme In de VS (4) 
Het meest uitvoerig staat Davis stil bij 
de jaren dertig en veertig . De kans op 
de vorming van een sociaal-democrati
sche beweging is volgens hem toen de
finitief gemist. Het begin van de 'New 
Deal' bood mogelijkheden voor zo'n be
weging, maar liep uit op een versterking 
van het kapitalisme, en op een bureau
cratisering van de vakbeweging. Van de 
uitgebreide acties in het begin van de 
jaren dertig voor meer industriële demo
cratie was vijftien jaar later niet veel 
meer over. De contracten die in 1950 
door de vakbonden met o.a. General 
Motors werden afgesloten, 'symboliseer
den met de zgn. stakingsvrije periode 
van vijf jaar het eind van de cyclus van 
klassenconflicten tijdens de New Deal/ 
Fair Deal-periode, en legden het model 
voor collectieve overeenkomsten vast 
dat de afgelopen 25 jaar heeft gedomi
neerd'. 
De jaren '33-'37 waren jaren van mas
sale acties van vooral het ongeorgani
seerde deel van het Amerikaanse prole
tariaat. Volgens Davis ging het vooral 
om de tweede generatie van immigran
ten die in het begin van de eeuw naar 
Amerika waren gekomen. Deze tweede 
generatie had tegen de 'roaring twen
ties' aangekeken als later de zwarte ar
beiders tegen de 'consumptiemaat
schappij' : 'bedwelmd door het zien en 
ruiken van een feestmaal waaraan ze 
nooit mochten deelnemen'. Ze streden 
echter niet alleen voor een hogere le
vensstandaard, maar deden vooral ook 
een aanval op het zeer feodale karakter 
van de meeste Amerikaanse fabrieken. 
De eerste stakingen in deze periode 
waren voor een belangrijk deel gericht 
op democratisering van de bedrijven en 
op meer politieke en culturele vrijheid in 

de 'company towns'. Vooral dankzij de
ze beweging-aan-de-basis kon volgens 
Davis de Committee for lndustrial Drga
nization (CIC), opgericht door dissidente 
vakbondsleiders binnen de sterk verbu
reaucratiseerde AFL, die goede contac
ten hadden met het liberale politieke 
establishment, zo'n opgang maken. In 
het midden van de jaren dertig, wan
neer Roosevelt in conflict komt met die 
delen van de bourgeoisie die hem tot 
nog toe gesteund hebben, richt de CID 
de Labour Non-Partisan League op, om 
hem bij de nieuwe verkiezingen van 
1936 te steunen. Deze verkiezingen 
brengen een overwinning voor Roose
velt, en betekenen een doorbreking van 
de politieke fragmentatie van de Ameri
kaanse arbeidersklasse. Deze ontwikke
ling , en het ontstaan van talloze alterna
tieve politieke bewegingen en partijtjes 
in het land, wekken bij links de indruk 
dat een radicale arbeiderspartij nu ein
delijk kans van slagen zal hebben. 
Dat het, net als in de voorgaande perio
den, niet zover is gekomen, verklaart 
Davis voor een deel uit de aanvankelij
ke zwenking naar links van de New 
Deal, die de bestaande Democratische 
Partij voor de bevolking weer geloof
waardiger maakte. Maar waarom is die 
nieuwe partij (of een vernieuwde Demo
cratische Partij) er enkele jaren later, 
toen Roosevelt zijn programma van 
economisch herstel, sociaal reformisme 
en democratische vrijheden onder in
vloed van gewijzigde verhoudingen in 
binnen- en buitenland terugschroefde, 
niet alsnog gekomen? Volgens Davis 
moet dat opnieuw worden geweten aan 
conflicten binnen de arbeidersbeweging, 
die in 1937-1938 in ongekende hevig
heid losbarstten. Hij spreekt van een 
'burgeroorlog' tussen de CID en een 
vaak in samenwerking met onderne
mers opererende AFL, die kon steunen 
op een brede basis van blanke, ge
schooide, protestantse arbeiders. Deze 
oude verdeeldheid blijkt ook tijdens de 
laatste opleving van radicalisme, direct 
na de Tweede Wereldoorlog, die op 
splitsingen binnen de CID, en een ver
dere versterking van de AFL uitloopt. 
Woede, frustratie , en niet in de laatste 
plaats racisme kenmerken veel van de 
acties in deze periode. 

Socialisme van de VS (5) 
De democratische weg naar een so
ciaal-reformisme werd volgens Davis al
dus opnieuw, en voorlopig definitief, ge-
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blokkeerd. Bij wijze van conclusie noemt 
hij een aantal algemene oorzaken van 
die blokkering. In de eerste plaats de 
sterke segmentering van de arbeiders
klasse, waarvan de conflicten tussen 
AFL en cia een uitdrukking vormden. 
In de tweede plaats, en mede als ge
volg van het eerste, het onvermogen 
om de Democratische Partij, bij gebrek 
aan een alternatief, te veranderen. Het 
democratisch conservatisme, met het 
Zuiden als basis, kon z'n greep op de 
partij behouden. Roosevelt vond dan 
ook aan het eind van de jaren dertig 
een sterk blok van rechtse democraten 
en van republikeinen tegenover zich 
dat, in ruil voor steun aan zijn buiten
landse politiek, matiging van het sociale 
programma en van de uitbreiding van 
de burgerrechten afdwong. Omgekeerd 
heeft de Democratische Partij de arbei
dersklasse nooit aan zich weten te bin
den. Niet alleen omdat ze haar belan
gen maar zelden behartigde, maar voor
al ook omdat het ontbrak aan een 'ar
beiderscultuur' in of rond de Democrati
sche Partij, en de arbeiders de betref
fende culturele en politieke instituties 
niet, als in EurQpa, min of meer als de 

hunne beschouwden. Zo bleef de vak
beweging een 'progressief' aanhangsel 
van de democraten, die in tijden van 
verkiezingen stemmen mobiliseert, zon
der deze partij een programma van wer
kelijke hervormingen te kunnen opdrin
gen. 
Deze ontwikkeling heeft zich volgens 
Davis de afgelopen decennia verder 
doorgezet. De dynamiek die de zwarte 
bevrijdingsbeweging van de jaren zestig 
op gang bracht, kreeg op nationaal ni
veau geen politieke vertaling. In de ja
ren zeventig lukte het de vakbeweging 
niet om zich eensgezind achter een 
links-liberale presidentskandidaat te 
scharen . En de verkiezing van Reagan 
in 1980 tekent volgens Davis de ont
moediging van een meerderheid van de 
achterban van de vakbonden. 'Als het 
zwaartepunt van het Amerikaanse poli
tieke systeem aan het verschuiven is 
van de oude New Deal-coalitie naar een 
opkomende republikeinse meerderheid, 
dan alleen omdat veertig jaar huwelijk 
tussen 'labour' en de democraten heeft 
geleid tot een gedesfllusioneerde en 
vervreemde arbeidersklasse'. (pk) 

s 
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Boeken 

Geschiedschrijving en arbeiders
beweging 
Eerste jaarboek voor het democra
tisch-socialisme, Amsterdam 1979. 
Tweede jaarboek voor het democra
tisch-socialisme, Amsterdam, 1980. 

De eerste vijfentwintig jaar na de Twee
de Wereldoorlog geven geen rijke oogst 
te zien aan geschiedl)chrijving over ar
beidersbeweging en (democratisch-)so
cialisme in Nederland. Enkele historici 
hielden de lamp toen brandend: er ver
schenen een paar proefschriften op het 
terrein van de sociale geschiedenis en 
de geschiedenis van de arbeidersbewe
ging, een enkel gedenkboek, en er was 
het - d.unne - mededelingenblad van 
de sociaal-historische studiekring. Met 
de komst van de studentenbeweging 
aan het eind van de jaren zestig en met 
het doorbreken van de Koude Oorlogs
consensus en de verstarde politieke cul
tuur, ontstond opnieuw belangstelling 
voor de geschiedenis van de arbeiders
beweging in Nederland. Het (democra
tisch-)socialisme in Nederland bleek ook 
een verleden te hebben. Onderzoeks
groepen op dit terrein schoten als pad
destoelen uit de grond. De weerslag 
van die ontwikkeling is onder meer te 
vinden in de omvangrijke serie 'arbei
dersbeweging' van de SUN en het daar 
uitgegeven jaarboek voor de geschiede
nis van socialisme en arbeidersbewe
ging in Nederland; in de serie 'De Ne
derlandse Arbeidersbeweging' van Van 
Gennep; in talloze reprints van klassie
ke werken en het verschijnen van aller
lei nieuwe studies, in het bijzonder op 
het terrein van vrouwengeschiedenis. 
De studentenbeweging van die jaren 
stond tamelijk kritisch tegenover de ar
beidersbeweging en haar organisaties. 
De sociaal-democratische stroming 
mocht zich wel allerminst in populariteit 
verheugen. De kritiek gold ·niet alleen 
theorie en praktijk van socialistische 
partijen en vakbeweging maar ook het 

beeld dat daarvan in de geschiedschrij
ving was gevormd. Dat beeld legde de 
nadruk op de - onder leiding van de 
sociaal-democratie - voltooide emanci
patie van de arbeidersklasse. Spontaan 
verzet, de revolutionair-socialistische en 
anarchistische vleugel van de arbeiders
beweging kwamen er niet in voor. In de 
afgelopen tien jaar is er dan ook veel 
werk verzet om dat beeld te herzien. 
Tot nu toe is de aandacht vooral gericht 
geweest op de periode vóór de Eerste 
Wereldoorlog. Er werden enkele aarze
lende schreden gezet in de richting van 
het interbellum. Maar de belangstelling 
voor de sociaal-democratie in de naoor
logse periode was nog zeer gering. 

Enkele kritiekpunten 
De kritiek op de geschiedschrijving van 
de arbeidersbeweging richtte zich onder 
andere tegen de gewoonte van iedere 
stroming en partij om door middel van 
geschiedschrijving de eigen positie in 
verleden en heden te rechtvaardigen en 
andere stromingen en partijen in diskre
diet te brengen. De mémoireliteratuur 
was daar al sterk in , meer 'wetenschap
pelijk' georiënteerde auteurs volgden 
dikwijls het voorbeeld. Een tweede punt 
van kritiek betrof de eenzijdige gericht
heid van de geschiedschrijvers op de 
organisatorische aspecten, de leiders en 
de heersende ideologie van de (ver
schillende stromingen van de) arbei
dersbeweging. Er was, aldus de kritiek, 
te weinig aandacht voor de dagelijkse 
strijd, voor de sociale achtergrond van 
het arbeidersbestaan, maar ook voor de 
positie van de arbeidersbeweging in de 
maatschappij als geheel. Deze kritiek is 
het uitgangspunt voor een discussie, in 
1974 georganiseerd door de redactie 
van het Duitse Jahrbuch Arbeiterbewe
gung.' De centrale vragen voor die dis
cussie, waaraan o.a. Georges Haupt, 
Hans-Josef Steinberg, Oskar Negt, 
Theo Pinkus en Ossip K. Flechtheim 
meededen, waren: 
1. De geschiedenis van de arbeiders
beweging is steeds als geschiedenis 
van ideeën en instellingen van deze be
weging beschouwd. Maakt dit soort ge
schiedschrijving het niet onmogelijk, dat 
er een praktische verbinding kan wor
den gelegd tussen de historische erva
ringen van de beweging en de arbei
dersklasse nu? Moet dit soort geschied
schrijving niet noodzakelijkerwijze uitlo
pen op 'rechtvaardigingswetenschap' 
voor partijen en andere organisaties? 



boeken 

socialisme en 
democratie 
nummer 6, 

Juni 1981 

310 

2. Zou het niet mogelijk zijn, de histori
sche ontwikkeling van instellingen, orga
nisaties en hun theorieën te schetsen in 
relatie tot de economische ontwikkeling, 
en tegelijkertijd de geschiedenis van de 
arbeidersklasse in haar concrete sociale 
en politieke omstandigheden en dage
lijkse strijd centraal te stellen? 

Dat was allemaal nog niet zo makkelijk, 
bleek alras uit de discussie, waarin 
enorm veel overhoop werd gehaald. Er 
werd onder meer gepraat over de ver
houding tussen marxisme en geschied
schrijving van de arbeidersbeweging, 
geschiedwetenschap en sociale weten
schappen, en over het nut van ge
schiedschrijving voor de beweging en 
de plaats die de geschiedschrijving kan/ 
moet hebben bij bewustwording en vor
ming in de arbeidersbeweging. 
Tot een eenduidige conclusie kwamen 
de deelnemers niet. Een volgend door 
de Jahrbuch-redactie georganiseerd ge
sprek bracht die evenmin! Wel worden 
verschillende oplossingen voor de ge
signaleerde problemen zichtbaar. Met 
enige goede wil kunnen we - en niet 
alleen in dit debat - drie richtingen te
rugvinden: 
a. historici die op de oude weg voort
gaan van de beschrijving van organisa
tie, leiderschap en heersende ideologie; 
b. historici (èn sociale wetenschappers) 
die proberen de arbeidersbeweging te 
plaatsen in een bredere maatschappelij
ke context en ontwikkelingsgang. Zij be
wegen zich meestal op het grensgebied 
van marxisme/sociale wetenschap en 
geschiedenis; 
c. historici die de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging vooral benaderen 
vanuit de sociaal-historische invalshoek. 
Zij leggen de nadruk op het dagelijks le
ven - het werk, het gezin, het thuis, de 
school - en op de dagelijkse strijderva
ringen van de arbeidersklasse. Het tijd
schrift History Workshop in Engeland is 
hiervan de duidelijkste exponent. 

In hoeverre speelde en speelt deze dis
cussie in Nederland een rol? Een aantal 
elementen ervan is zeker terug te vin
den in de praktijk van de Nederlandse 
geschiedschrijving van socialisme en ar
beidersbeweging. Maar de argumenten 
voor verschillende posities blijven dik
wijls impliciet en de meningsverschillen 
hebben niet alleen te maken met een 
verschil in aanpak van geschiedschrij
ving, maar tegelijk met politieke en per-

soonlijke tegenstellingen. Geschied
schrijving van de arbeidersbeweging als 
'rechtsvaardigheidswetenschap' (verge
lijk punt 1 van de discussie in het Duitse 
Jahrbuch Arbeiterbewegung hierboven) 
is een in Nederland niet onbekend ver
schijnsel. De geschiedschrijving van de 
sociaal-democratie (wetenschappelijk of 
niet) is er een schoolvoorbeeld van. 
Sterk versimpeld komt daaruit het vol
gende beeld naar voren: aan het eind 
van de vorige eeuw ontstond de arbei
dersbeweging in Nederland. Deze werd 
in verwarring gebracht door het anar
chisme van Domela Nieuwenhuis, maar 
in 1894 op het rechte spoor gezet: de 
SOAP luidt het eigenlijke begin van de 
Nederlandse socialistische beweging in, 
het NVV het begin van de georganiseer
de vakbeweging. Zij zijn ook eigenlijk 
steeds de enige vertegenwoordigers 
van de Nederlandse arbeidersklasse ge
bleven. Volledige helderheid over de te 
volgen koers was er nog niet - enkele 
wereldvreemde intellectuelen en de 
licht-ontvlambare Troelstra wilden nog 
wel eens wat revolutionairs, maar na 
1918 was dat gelukkig voorbij. De 
SOAP ging toen - en dat was heel ver
standig - het constructieve pad op: 
vóór democratie, voor rustige hervor
mingen, tegen communisme en fascis
me. In de jaren na de Tweede Wereld
oorlog konden daarvan de vruchten 
worden geplukt: als volwaardige rege
ringspartner kon de PvdA er voor zor
gen dat er ook voor 'kansarmen' binnen 
het kapitalisme te leven valt." 
Vooral wat de ontstaansgeschiedenis en 
de eerste groeiperiode van de arbei
dersbeweging betreft is dit beeld - op 
grond van uitvoerig onderzoek - aan 
kritiek onderworpen. De publikatiereeks 
van de SUN en de daar uitgegeven 
jaarboeken hebben daarbij een belang
rijke rol gespeeld. Een aanzienlijk ge
nuanceerder en rijker geschakeerd 
beeld van actie- en organisatiepatronen 
is zo ontstaan, waarbij veel nadruk ligt 
op de concrete werk- en leefomstandig
heden van de arbeidersklasse.· Ook de 
beoefening van de vrouwengeschiede
nis in Nederland is deze kant opgegaan. 
Daarmee wordt nadrukkelijk aangeslo
ten op de hiervoor onder c genoemde 
richting. De redactie van de SUN-jaar
boeken heeft zich nogal scherp afgezet 
tegen het Tijdschrift voor Sociale Ge
schiedenis, de opvolger van het Mede
delingenblad van de Sbciaal-Historische 
Studiekring (een vereniging van profes-
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sionele èn amateur-beoefenaren van de 
sociale geschiedenis) . Dit tijdschrift wil 
een ruimere opvatting van sociale ge
schiedenis propageren, waarin naast ar
tikelen over de arbeidersbeweging ook 
bijdragen kunnen verschijnen over an
dere sociale lagen en groepen. Een di
recte verbinding tussen socialisme en 
wetenschapsbeoefening werd daarmee 
gerelativeerd. En inderdaad, naast stuk
ken die in de SUN-jaarboeken niet zou
den misstaan, is er in het tijdschrift re
gelmatig aandacht voor andere groepen 
en periodes. De SUN-jaarboekredactie 
oordeelde dit uitgangspunt te neutraal 
en te verwetenschappelijkt. Zij wilde de 
geschiedschrijving in dienst van de ar
beidersbeweging houden. Er werd te
vens aangesloten op de traditie van ge
schiedschrijving door arbeiders zelf, zij 
het met mate. Natuurlijk is dat stand
punt niet zonder problemen: de wil tot 
geschiedschrijving ten dienste van de 
beweging garandeert nog niet per defi
nitie een bruikbaar resultaat. De tot nu 
toe ingeslagen richting levert zeker 
nieuwe gezichtspunten op: geblokkeer
de alternatieven en een breed scala van 
actie- en organisatiepatronen worden 
onder het stof van de geschiedenis en 
geschiedschrijving vandaan gehaald. Er 
zijn vernieuwingen tot stand gekomen in 
de geschiedschrijving van de arbeiders
beweging, de concrete sociale omstan
digheden van de arbeidersklasse zijn 
beter belicht. Maar het beeld van de 
langere termijn-ontwikkeling blijft erg ge
fragmenteerd , er is betrekkelijk weinig 
aandacht voor een aantal problemen 
waar de socialistische beweging ook nu 
voor staat. 

Het jaarboek voor het democratIsch
socialIsme 
.ook de redactie van de jaarboeken voor 
het democratisch-socialisme stelt zich 
nadrukkelijk in relatie tot de socialisti
sche beweging op. Zij keert zich tegen 
de 'verkorting van het historisch bewust
zijn na 1966' (eerste jaarboek, pagina 
9) . 'De vernieuwing die met name de 
Partij van de Arbeid heeft doorgemaakt 
in de jaren zestig is er de oorzaak van 
dat denken en doen in het democra
tisch-socialisme voordien is vervat in 
een historische rechtvaardiging van die 
vernieuwing. Hoe noodzakelijk deze ook 
was, men kan de legitimatie van wat 
tenslotte een in de tijd bepaalde veran
dering was niet blijvend doen gelden 
voor het huidige decennium en de ko-

mende erbij. Het brandscherm dat er
gens rondom 1966 is neergelaten en 
dat andere zienswijzen op de tradities 
van de socialistische beweging bemoei
lijkt, moet worden opgetrokken' (Eerste 
jaarboek, p. 8-9). 
Als relatieve nieuwkomer zet de re
dactie zich af tegen de bestaande ge
schiedschrijving : 'Zij voelt zich gestimu
leerd door de hernieuwde belangstelling 
voor de geschiedenis van de arbeiders
beweging en het socialisme in Neder
land en tevens door de tekorten die de
ze opleving te zien geeft. In de eerste 
plaats lijkt het erop, dat de aandacht, en 
ook de sympathie, van de auteurs en 
onderzoekers gereserveerd zijn voor de 
opkomende arbeidersbeweging in haar 
fase van revolutionaire strategieën en 
voor anarchisme, communisme en de 
varianten daarvan. In de historische ver
houdingen in Nederland zijn dit zijrivie
ren, de brede hoofdstroom van het de
mocratisch-socialisme ontbreekt vrijwel. 
In de tweede plaats beperkt deze her
nieuwde belangstelling zich in het alge
meen tot (vaak gedetailleerde) ge
schiedschrijving op zichzelf. Wat ont
breekt is de aandacht voor de ontwikke
ling van maatschappelijke en politieke 
theorieën en evenzeer voor de feitelijke 
politieke ontwikkelingen waarin het op
treden van socialistische bewegingen en 
partijen uiteindelijk heeft geresulteerd en 
resulteert' (Eerste jaarboek, pagina 8). 
De redactie wil juist de ontwikkeling van 
de politieke theorie verbinden met histo
rische analyse, in het Tweede jaarboek 
zelfs de theorie met de werkelijkheid. In 
de inleiding tot het Tweede jaarboek 
schrijft de redactie : 'Geschiedenis van 
de sociaal-democratie laat zich beschrij
ven zowel op het niveau van politieke 
ideeën en biografieën als op het niveau 
van de verhouding tussen theorie en 
werkelijkheid. Partijen worden opgericht 
vanuit een maatschappelijke theorie en 
vanuit een tijdsperspectief, dat het ver
leden van klassentegenstellingen en de 
toekomst van een socialistische samen
leving in zich sluit. Socialisme is niet 
tijdloos gedacht, maar in historische ter
men. Maar deze theorie verliest aan 
geldigheid, indien niet voortdurend po
gingen worden gedaan de historische 
ontwikkeling op die samenhang van op
vattingen en interpr'etaties te laten in
werken. De bedoeling van de uitgave 
van het Jaarboek is 1pt een confrontatie 
te komen tussen thed(ie en werkelijk
heid en door onderzoe~ en analyse de 
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stagnerende componenten van een so
cialistische interpretatie van de maat
schappij aan te geven. In dit opzicht is 
geschiedenis van de sociaal-democratie 
nauw met de theorie verbonden' (Twee
de jaarboek, pagina 8). 
Het jaarboek zal, aldus de redactie, een 
centraal thema kennen, één of meer se
cundaire thema's en losse bijdragen. 
(Eerste jaarboek, pagina 9). 

Een ambitieus programma 
Een ambitieus programma dat in eerste 
instantie in de richting lijkt te gaan van 
het hiervoor onder punt b vermelde al
ternatief: een analyse van de arbeiders
beweging tegen de achtergrond van de 
maatschappelijke structuur en ontwikke
ling. Bij nauwkeurige vergelijking van de 
inleidingen blijken de pretenties toch be
trekkelijk inconsistent en onduidelijk ge
formuleerd. Wat wil de redactie nu pre
cies? De ontwikkeling van de politieke 
theorie met historische analyse verbin
den, aandacht voor maatschappelijke en 
politieke theorieën in relatie tot feitelijke 
politieke ontwikkelingen, confrontatie 
tussen theorie en werkelijkheid, of is er 
sprake van twee niveaus: dat van poli
tieke ideeën en biografieën en vervol
gens één van de verhouding tussen 
theorie en werkelijkheid? De concrete 
betekenis van de uitgangspunten van 
de redactie voor de geschiedschrijving 
van socialisme en arbeidersbeweging 
wordt zo niet duidelijk. Het is bovendien 
jammer dat de redactie op geen enkele 
wijze een poging heeft gedaan aan te 
sluiten op discussies die in de sociale 
wetenschap en in de wetenschap van 
de historie op dit terrein gevoerd wor
den. Met name een uiteenzetting over 
de verhoudingen tussen klasse, bewe
ging, organisatie (partij, vakbonden) , 
historische veranderingsperspectieven 
ontbreekt. 
Wat voor politieke betekenis de redactie 
aan de jaarboeken wil toekennen is 
evenmin geheel duidelijk. Het jaarboek 
is niet gebonden aan een politieke partij 
of organisatie, aldus de redactie, en zij 
wil de traditie niet gebruiken als middel 
tot disciplinering van het politieke den
ken en handelen. Maar wat wil ze dan 
wel? De in deze delen gepubliceerde 
historische bijdragen omvatten een rela
tief groot aantal levensschetsen, nl. van 
Franc van der Goes, Hilda Verwey-Jon
ker, J. G. Suurhoff en Jacques de Kadt; 
twee artikelen over tijdschriften van de 
SOAP: De Nieuwe Tijd en de overgang 

van De Socialistische Gids tot Socialis
me en Democratie; tenslotte bijdragen 
over het Plan van de Arbeid, Delftse in
genieurs en de sociaal-democratie, de 
Indonesië-politiek van de PvdA, en het 
denken van Jet Suys. In hoeverre los
sen deze artikelen de in de inleidingen 
gedane beloftes, hoe vaag ook, in? En 
in hoeverre leveren ze een bijdrage aan 
de vernieuwing van de geschiedschrij
ving van arbeidersbeweging en socialis
me in Nederland? Naar onze mening 
zijn de pretenties van de redactie tot nu 
toe niet waargemaakt. Weliswaar krijgen 
voor het eerst SOAP en PvdA de volle 
aandacht, maar deze aandacht is vrijwel 
uitsluitend gericht op de kleine groep 
leidende personen en intellectuelen in 
de beweging, en op hun ideeën. De be
weging zelf, de gewone leden, het par
tijleven en het praktische werk in de af
delingen, komen er nauwelijks aan te 
pas. Een voorbeeld: terwijl het artikel 
over De Nieuwe Tijd de titel draagt 
'Theorie en scholing in de vroege 
SOAP', missen we juist de scholing. 
Hoe werden de leden geschoold, met 
welk materiaal, wat was de betekenis 
van De Nieuwe Tijd hierin? Evenmin is 
er aandacht voor de sociale omstandig
heden van de arbeidersbevolking, de 
ontwikkeling daarin, de verschuivingen 
in achterban en kader. De bijdragen zijn 
verder bijna uitsluitend beperkt tot de 
partij, de vakbeweging ontbreekt groten
deels. De geschiedschrijving blijft zo 
hoofdzakelijk binnen de traditionele ka
ders, sterk vanuit SOAP en PvdA zelf 
beschreven, met incidentele verwijzin
gen naar maatschappelijke ontwikkelin
gen. Zij past meer in het model onder 
punt a dan in b. Het niveau van politie
ke ideeën en biografieën is in de jaar
boeken bijna volkomen losgekoppeld 
van het niveau van de verhouding tus
sen theorie en werkelijkheid. Heeft het 
ontbreken van de verbindende schakel , 
de beweging, daar misschien iets mee 
te maken? Het gevolg is dat de histori
sche analyse betrekkelijk los blijft staan 
van een analyse van de huidige proble
men van de sociaal-democratie. Daar
voor zouden de resultaten van histo
risch onderzoek in een wat omvattender 
theoretisch kader moeten worden ge
plaatst. Van een thematische opzet van 
de jaarboeken tenslotte is in de histori
sche bijdragen niet veel terecht geko
men, de fraaie redactionele tussenkop
pen in het tweede jaartloek ('oorspron
gen van de SOAP', 'nationale integratie 
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van het socialisme' en 'de PvdA in oor
logstijd 1945-1950') ten spijt. Weliswaar 
wordt op de achterflap van het tweede 
nummer 'socialisme en cultuur' als the
ma geprestenteerd, maar daar blijft niet 
veel van over, omdat de 'uitvoerige in
leiding' van Jan Bank ontbreekt (even
als trouwens enkele andere op diezelfde 
flap beloofde stukken). 

Enige kanttekeningen 
Dat wil niet zeggen dat er geen goede, 
waardevolle en interessante bijdragen in 
dit jaarboek zijn te vinden. Maar het lijkt 
ons dat deze meer reliëf zouden kunnen 
krijgen bij een actiever ingrijpen van de 
redactie. Allereerst zou de redactie wat 
stringentere voorwaarden aan thematiek 
en presentatie van de bijdragen kunnen 
stellen. Zo schiet Sjoerd van Faassens 
bijdrage over de overgang van de So
cialistische Gids tot Socialisme en De
mocratie wel erg in helderheid te kort. 
Aan de hand van enige citaten en ver
gaande interpretaties daarvan trekt hij 
allerlei conclusies over de beweging als 
geheel. Het artikel van Frans van Baar
dewijk - boordevol nuttige informatie 
over de Indonesië-politiek - zou veel 
systematischer het politieke krachten
veld kunnen aangeven. Onduidelijk is 
de keuze voor een artikel over het den
ken van Jef Suys, volgens de inleiding 
van de redactie samen met de hierbo
ven genoemde bijdrage 'een schets van 
de grootste conflicten in het naoorlogse 
bestaan van de nieuwe Partij van de Ar
beid' (Tweede jaarboek, pagina 10). De 
redactie zou bovendien door haar zelf of 
anderen geschreven inleidingen kunnen 
opnemen over centrale thema's en his
torische knooppunten. Daarmee zou 
een theoretische verdieping kunnen 
worden gegeven aan bijdragen die dan 
als 'case-study' geplaatst worden. Zo'n 
centraal thema, dat eigenlijk door beide 
jaarboeken als een rode draad heen
loopt, is de verhouding tussen intellec
tuelen en partij/beweging. Een systema
tische behandeling ervan ontbreekt ech
ter. Historische knooppunten die in di
verse bijdragen aan de orde komen zijn : 
de 'richtingen-strijd' in de oude bewe
ging, de ontwikkelingen in de jaren der
tig en de periode vlak na de Tweede 
Wereldoorlog . Die artikelen bieden wel
licht een mogelijkheid tot nieuwe analy
se in probleemstellende en analyseren
de inleidingen. In hun huidige vorm zijn 
ze voor het grootste deel een detaille-

ring van het al bestaande beeld van de 
geschiedenis.5 

De behandeling van de jaren dertig kan 
als voorbeeld dienen voor wat wij be
doelen. Deze periode, die voor de so
ciaal-democratie in Nederland een be
langrijke verandering markeert, komt in 
een betrekkelijk groot aantal bijdragen 
aan bod. De verschuiving in perspectief 
van de SDAP wordt behandeld aan de 
hand van de denkbeelden van enkele 
leidende figuren. De verschuiving wordt 
als betrekkelijk vanzelfsprekend gepre
senteerd, de maatschappelijke achter
gronden terloops belicht. Veel blijft on
besproken, talloze vragen onbeant
woord: waarom verschuift het perspec
tief? Heeft het iets te maken met de 
klassenverhoudingen, de politieke 
krachtsverhoudingen in het interbellum? 
Met de ontwikkeling van de rol van de 
staat? Treedt er een verschuiving op in 
de achterban, in samenhang met zich 
wijzigende klassenverhoudingen? Wordt 
de hiërarchie in de partij sterker? Veran
dert de rol van de intellectuelen? Wat 
gebeurt er in de beweging zelf? Juist 
door een diepgaander analyse van de 
historische achtergronden kan het waar
om van de veranderde opstelling van de 
SDAP worden verhelderd en kan ook 
beter duidelijk gemaakt worden wat de 
keuzes die toen gemaakt zijn voor bete
kenis hebben gehad voor het verdere 
verloop van de geschiedenis. Zowel de 
mogelijkheden als de beperkingen van 
een socialistische hervormingsstrategie 
komen daardoor in een helderder licht 
te staan . De redactie van de jaarboeken 
laat het bij enkele impliciete vooronder
stellingen en oppervlakkige vergelijkin
gen. Zo valt naar aanleiding van de bio
grafie van Hilda Verwey-Jonker enkele 
malen de term 'integratie' zonder verde
re verduidelijking. Over Suurhoffs bio
grafie wordt opgemerkt dat deze 'in veel 
opzichten de ontwikkeling van het Ne
derlandse socialisme tussen 1930 en 
1960 (typeert), in al zijn beperktheden 
maar ook in zijn veroveringen. De laat
ste zijn in 1979 minder vanzelfsprekend 
dan de eerste: in die zin symboliseert 
de levensloop van Suurhoff de emanci
patie van de arbeidersbeweging even
zeer als het vastlopen ervan aan het 
einde van de jaren vijftig. Tenslotte vindt 
men in deze biografie een aantal paral
lellen met het reilen en zeilen in de re
cente politiek, die eens te meer duidelijk 
maken hoe ongerechtvaardigd de pre
tentie is dat er de afgelopen vijftien jaar 
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een !;eheel nieuwe politieke stijl is gaan 
dommeren ' (Eerste jaarboek, pagina 
12). Een wel erg pover theoretisch ka
der en een merkwaardige vergelijking. 

Ons werd gevraagd de jaarboeken te 
bespreken tegen de achtergrond van de 
discussies over geschiedschrijving van 
socialisme en arbeidersbeweging. Van
daar dat wij niet zo enthousiast kunnen 
zijn over de vernieuwingskracht van de 
jaarboeken voor het democratisch-so
cialisme. Zij vullen beslist een leemte in 
de geschiedschrijving van de Neder
landse arbeidersbeweging en de mees
te artikelen zijn leuk om te lezen. Maar 
waarom moeten ze door de redactie zo 
nodig met allerlei pretenties worden ge
presenteerd? 
Wat de geschiedschrijving betreft blijven 
de jaarboeken op traditionele leest ge
schoeid. Voor de nieuwsgierigen bieden 
zij een aantal interessante bijdragen , 
voor de beweging nog geen nieuw his
torisch bewustzijn. Misschien heeft dat 
veel te maken met de gigantische ach
terstand die nog moet worden ingehaald 
op het gebied van de (kritische) ge
schiedschrijving van de sociaal-demo
cratie. 

Frans Beeker, 
Geert Jan van Oenen. 

Noten 
1. Zwischen Sozialgeschichte und legiti
mationswissenschaft. Protokoll einer Ta
gung über Geschichtschreibung der Ar
beiterbewegung in Frankfurt/M (Nord
weststadt) am 17.Februar 1974. In : 
Jahrbuch Arbeiterbewegung, Band 2, 
herausgegeben von Claudio Pozzoli, 
Frankfurt am Main 1974. 
2. Geschichte und Sozialwissenschaf
ten. Beispiel: Arbeiterbewegung, in: 
Jahrbuch Arbeiterbewegung, Band 3, 
herausgegeben von Claudio Pozzoli , 
Frankfurt am Main 1975. 
3. Voor de SOAP is dit beeld bepaald 
door: 
W. H. Vliegen, De dageraad der volks
bevrijding, schetsen en taferelen uit de 
socialistische beweging in Nederland, 
Amsterdam 1905. 
W. H. Vliegen, Die onze kracht ontwa
ken deed, geschiedenis der SOAP in 
Nederland gedurende de eerste 25 ja
ren van haar bestaan, Amsterdam, 3 
delen (eerste twee ongedateerd, derde 
van 1938). 
O. J. Wansink Het socialisme op de 

tweesprong; de geboorte van de SOAP, 
Haarlem 1939. 
H. van Hulst! A. Pleysier/ A. Scheffer, 
Het roode vaandel volgen wij; geschie
denis van de Sociaal-Democratische Ar
beiderspartij van 1880-1940, Den Haag 
1969. 
Vgl. voor de kritiek ook: Jaarboek voor 
de geschiedenis van socialisme en ar
beidersbeweging in Nederland (1976), 
onder redactie van Jacques Giele, Ger 
Harmsen, Albert Mellink, Joyce Outs
hoorn en Bob Reinalda, Nijmegen 1976, 
p. 18-19. 
4. Dit is vooral gebeurd in het werk van 
Jacques Giele. Vgl. Jacques Giele, Ar
beidersleven in Nederland 1850-1914, 
Nijmegen 1979 en Jacques Giele, 'Ar
beidersbestaan. Levenshouding en 
maatschappijbeeld van de arbeidende 
klasse in Nederland in het midden van 
de negentiende eeuw'. In: Jaarboek 
voor de geschiedenis van socialisme en 
arbeidersbeweging in Nederland (1976) . 
5. Voor de 'oude' SOAP: Sam de Wolff, 
En toch .. ! Driekwart eeuw socialisme in 
vogelvlucht, Amsterdam 1951 . 
Fr. de Jong Edz., J. Saks, literator en 
marxist. Een politieke biografie, Amster
dam 1954 (reprint: Nijmegen 1977). 
Herman de Liagre Böhl, Herman Gorter. 
Zijn politieke activiteiten van 1909 tot 
1920 in de opkomende communistische 
beweging in Nederland, Nijmegen 1973. 
Voor de jaren dertig: het in noot 3 ge
noemde Het Roode Vaandel volgen wij. 
H. F. Cohen, Om de vernieuwing van 
het socialisme. De politieke oriëntatie 
van de Nederlandse sociaal-democratie 
1919-1930, Leiden 19782. 

Geschiedenis van de abortus in 
Nederland 
Jan de Bruijn, Geschiedenis van de 
abortus in Nederland. Een analyse 
van opvattingen en discussies van 
1600-1979, Van Gennep Amster
dam, 1979. 

Toen ik, zo'n jaar of zeven geleden, 
afreisde naar Amsterdam om samen 
met mijn toen achtjarige dochter deel te 
nemen aan één van de grote abortusde
monstraties, georganiseerd door Wij 
Vrouwen Eisen, vroeg ik haar in de 
auto: 'weet je eigenlijk waarvoor wij op 
pad gaan?' 'Ja', zei zij , 'voor abortus'. 
'En wat is dat dan precies?' 'Zwanger
schap', was het antwoord. 'Néé, zwan
gerschapsafbreking' , legde ik uit. En zij 
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reageerde: 'Nou, dan had ik toch de 
helft goed!' 

Kennis nemen van een historische ver
handeling als die van De Bruijn over 
abortus, heeft in elk geval het voordeel 
dat je gedwongen wordt je te realiseren 
hoezeer mensen het produkt zijn van 
een historische ontwikkeling. En daar
naast - wat mij betreft althans - kind 
van hun tijd . Wat progressieve vrouwen 
van nu als iets vanzelfsprekends be
schouwen: dat vrouwen de beschikking 
horen te hebben over hun eigen 
lichaam, is een gedachte die nog geen 
vijftien jaar oud is, ook in socialistische 
kring. In dat licht gezien zijn in korte tijd 
in de politieke discussie rond abortus gi
gantische verschuivingen opgetreden. 
Daarnaast bevat het boek een geweldi
ge hoeveelheid informatie over juridi
sche, medische en politieke aspecten 
van abortus provocatus, die nog niet 
eerder systematisch was verwerkt: leer
zame, grappige, verbazingwekkende, 
soms onthutsende informatie. 

Abortus Is moord 
In de zestiende en zeventiende eeuw 
stond abortus gelijk aan kindermoord, 
die werd gestraft met worging, verbran
ding of levend begraven worden. Wel 
moest er dan sprake zijn van een 'be
zielde' vrucht. Wannéér dat het geval 
was, is niet geheel duidelijk. Zich beroe
pend op Aristoteles dan wel de Heilige 
Schrift gingen de rechtsgeleerden er wèl 
van uit dat de bezieling van een vrou
welijke vrucht later plaats vond dan die 
van een manlijke. In de praktijk was 
abortus moeilijk te bewijzen (er was pas 
sprake van een strafbaar feit als de 
vrucht vóór de 'ingreep' nog leefde) èn 
moeilijk toe te passen. Mechanische 
middelen waren er niet. Vrouwen na
men dus hun toevlucht tot aderlatingen 
of kruidendranken dan wel uitwendig 
geweld. Succes was niet verzekerd, het 
misdrijf niet te bewijzen. In de Amster
damse Confessie boeken uit de achttien
de eeuw, waarin alle verhoren zijn ge
notuleerd, komen drie gevallen van po
ging tot abortus voor. Het gaat om on
gehuwde dienstmeisjes die terecht 
staan voor kindermoord. Alle drie be
kennen zij dat zij een mislukte poging 
tot abortus hebben gedaan en vervol
gens, om de schande te ontlopen, hun 
kind na de geboorte hebben vermoord. 
De medici uit die tijd keurden abortus 
af. Pas in 1771 schreef de Londense 

arts William Cooper een artikel waarin 
hij zich afvroeg of het niet verantwoord 
was om in het belang van het leven van 
de moeder een abortus op te wekken 
'als het absoluut zeker is dat een vol
groeid kind niet op de gewone manier 
ter wereld kan komen'. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw vond 
eindelijk de acceptatie van medische 
abortus in medische kringen een beves
tiging toen de eedsformule van artsen 
overeenkomstig werd aangepast. 
In diezelfde periode bleven niet-mecha
nische middelen om abortus op te wek
ken in gebruik: azijn waarin een dag 
lang zeven koperen centen hadden ge
legen, geroeste spijkers op jenever, het 
opgedroogde zweet dat bij het roskam
men van paarden afkomt, om enkele 
van de meest merkwaardige te noemen. 
De verbreiding van mechanische midde
len kwam pas geleidelijk op gang. En 
daarmee de toename van de criminele 
abortus die waarschijnlijk omstreeks 
1900 optrad. 
In het Wetboek van Strafrecht van 
1881 , waaraan de namen verbonden 
zijn van twee ministers van Justitie 
Smidt en Modderman, worden zowel de 
vrouw als de arts die abortus veroorza
ken, strafbaar gesteld. Interessant daar
bij is dat in het regeringsontwerp van 
Smidt een uitzonderingsbepaling voor 
artsen was opgenomen, die abortus 
pleegden 'in geval van levensgevaar 
voor de vrouw of de vrucht'. Opvolger 
Modderman vond deze zinsnede niet al
leen 'volstrekt overbodig ', hij vreesde 
ook dat de voorgestelde exceptie niet 
ruim genoeg was. Wat immers is 'Ie
vensgevaar'? 'Wat onder dergelijke om
standigheden te doen is, kan de wetge
ver niet uitmaken: hij late de medicus 
de vrije beoordeling'. Opmerkelijk is ook 
dat de Raad van State, overigens zon
der succes, had geadviseerd de straf
baarheid van de vrouw helemaal op te 
heffen. 
Tot 1911 , toen de rooms-katholieke mi
nister van Justitie Regout de bestraffing 
van abortus vergemakkelijkte door in
voering van art. 251 bis (Hij die opzette
lijk ene vrouw in behandeling neemt of 
eene behandeling doet ondergaan, te 
kennen gevende of de verwachting op
wekkende dat daardoor zwangerschap 
kan worden verstoord, wordt gestraft 
met gevangenschap van ten hoogste 
drie jaren of geldboete van ten hoogste 
drieduizend gulden.),veranderde er wei
nig in de vervolgingspraktijk. Het bewijs 
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voor abortus bleef moeilijk te leveren, er 
moest een oorzakelijk verband worden 
aangetoond tussen de ingreep en de 
miskraam, bewezen moest worden dat 
de vrucht op het moment van afdrijving 
nog leefde. Feitelijk kwam het er op 
neer dat abortus tot 1911 straffeloos 
kon worden bedreven. 

Maatschappelijke discussie 
Rond de eeuwwisseling komt de maat
schappelijke discussie over abortus op 
gang. Met de komst van de moderne in
dustriële samenleving en de verbetering 
van de gezondheidszorg ging een da
ling van de kinder- en zuigelingensterfte 
gepaard. De bevolking groeide en daar
mee de vrees voor overbevolking. De 
Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) werd 
opgericht op initiatief van het liberale 
kamerlid C. V. Gerritsen, echtgenoot 
van Aletta Jacabs. De neo-malthusianen 
vonden geboortenregeling het juiste 
middel om misstanden als armoede en 
overbevolking tegen te gaan. Het gezin 
bleef in hun ogen hoeksteen van de sa
menleving; wat abortus betreft waren zij 
van mening dat voorkomen beter is dan 
genezen: goede anticonceptie kon crimi
nele abortus voorkomen. Met deze op
vatting vond de NMB niet alleen een 
groot deel van de vrouwenbeweging te
gen zich, die gebruik van voorbehoed
middelen onnatuurlijk vond en seksuele 
uitbuiting vreesde. Ook socialisten en 
marxisten verzetten zich tegen het ge
bruik van voorbehoedmiddelen, deels uit 
puritanisme, deels omdat het kapitalis
me in hun ogen verantwoordelijk was 
voor de armoede van grote gezinnen. 
Met de komst van de socialistische 
maatschappij, een rechtvaardige verde
ling van de produktiemiddelen en een 
betere maatschappelijke ordening zou 
vanzelf een eind komen aan onzedelijk
heid en overbevolking. 
Voorlopig was echter het kapitalisme 
niet uitgeroeid en de kennis van anti
conceptie beperkt. En dus nam de cri
minele abortus toe, niet dankzij de 
NMB, zoals tegenstanders beweerden, 
maar ondanks hun voorlichting over 
pessarium en coïtus interruptus. In 1895 
publiceerde de gynaecoloog Herman 
Treub een artikel in het Tijdschrift voor 
Strafrecht, waarin hij de aanval opende 
op de bestaande abortuswetgeving, die 
het gewetensvolle artsen onmogelijk 
maakte op medisch en ethisch verant
woorde wijze te aborteren en clandes
tiene aborteurs daardoor vrij spel gaf. Er 

was immers door de opstelling van 
Modderman geen medische exceptie in 
de wet opgenomen. Treub wilde de 
strafbaarheid van abortus opheffen. 
De meeste andere artsen gaven er de 
voorkeur aan criminele abortus scherper 
te vervolgen en de positie van de medi
ci te versterken door de opname van 
een medische indicatie in het Wetboek 
van Strafrecht. De rooms-katholieke 
hoogleraar Th. M. Vlaming en de jezuïet 
H. van Oppenraay mengden zich in het 
debat. Hun opvatting was, kort samen
gevat, dat het beter is dat de moeder 
sterft, maar in de hemel komt, dan dat 
zij haar leven redt ten koste van haar 
kind. Het effect van deze eerste princi
piële discussie over abortus was in elk 
geval tweeërlei: de publieke belangstel
ling voor het abortusprobleem was ge
wekt en de stroming die voorstander 
was van een medische exeptie groeide. 
In rooms-katholieke kring vond men 
overigens het verschil tussen abortus en 
anticonceptie alleen maar gradueel: bei
de richtten zich tegen het menselijk le
ven. Neo-malthusianisme stond voor 
hen gelijk met onkuisheid in het huwelijk 
en leidde dus tot abortus. In protes
tants-christelijke kring ging men er ten
minste nog van uit, dat de arts in gewe
ten mocht beslissen welk leven gered 
moest worden als er twee gevaar lie
pen: die van de moeder èn van het 
kind. 

Het effect van 251 bis 
Na de invoering van artikel 251 bis in 
1911 trad een verscherpte vervolging 
van abortus provocatus op. Toch leidde 
maar een klein gedeelte van de aangif
ten tot een proces-verbaal en ongeveer 
de helft daarvan weer tot een veroorde
ling. Abortus vond plaats in het geniep, 
met breinaalden of zeepspuit in de ach
terkamertjes van kwakzalvers of - voor 
de beter gesitueerden - door artsen te
gen exorbitante bedragen, waarbij de 
vrouw soms ook nog gechanteerd werd 
om met haar gezin tot de praktijk van 
de betrokken arts toe te treden. De 'fat
soenlijke' Nederlandse arts beschouwde 
abortus als strijdig met zijn beroeps
ethiek. Als hij (of in zeldzame gevallen 
zij) te goeder trouw was en uit mededo
gen soms toch abortussen verrichtte, 
was hij al gauw verzekerd van een uit
gebreide clientèle en daarmee van het 
verlies van zijn goede l1aam. Het kwam 
er dus op neer, dat de nieuwe bepaling 
in het Wetboek van Strafrecht een sterk 
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remmende factor werd bij het toepassen 
van medische abortus door bevoegden 
en daarmee de criminele aborteur in de 
kaart speelde. De vrouwen die een 
abortus echt wilden, lieten zich niet door 
de weigering van hun arts van hun 
voornemen afbrengen. 
Tot overmaat van ramp werd ook het 
gebruik van voorbehoedmiddelen afge
wezen in het regeringsbeleid . Ter illus
tratie: in een Koninklijk Besluit van 1924 
werd bepaald dat een ambtenares, jon
ger dan 45 jaar, die in het huwelijk trad, 
ontslagen moest worden. De overwe
ging daarvan was, dat zij wel eens zou 
kunnen overgaan tot het gebruik van 
anticonceptie om kinderloos te blijven. 
Huisartsen waren meestal ook niet be
reid om voorbehoedmiddelen voor te 
schrijven. Daardoor speelde de verkoop 
van anticonceptiva zich af in de obscu
re, half criminele sfeer, bij winkeliers die 
ook aborteerden of naar aborteurs 
verwezen. 
In de jaren dertig kwam de discussie 
over abortus in socialistische kring op 
gang. De economische crisis opende 
sommigen in de SOAP de ogen voor de 
noodzaak van een bewuste bevolkings
politiek. De marxistische jurist Valkhoff 
publiceerde in 1933 zijn boek: Abortus 
provocatus en Strafrecht, waarin op 
grond van onderzoek werd aangetoond 
dat de Nederlandse abortuswetgeving 
inderdaad ondoelmatig en onrechtvaar
dig was. De criminele abortus door 
knoeiers en profiteurs vierde hoogtij, art
sen lieten zich door de wet afschrikken 
en de sociaal zwaksten betaalden het 
gelag. Valkhoff was van mening dat de 
strafbaarheid van abortus, gedurende 
de eerste drie maanden van de zwan
gerschap, door een specialist verricht in 
een ziekenhuis met instemming van de 
vrouw, moest worden afgeschaft. Onder 
meer de arts H. L. Heijermans, socialist 
en directeur van de Amsterdamse GGD, 
verzette zich tegen deze opvatting. Niet 
de abortus moest worden gelegaliseerd, 
maar de maatschappelijke en economi
sche omstandigheden van de mensen 
moesten worden verbeterd. Bestrijding 
van armoede en verheffing van het volk 
zouden abortus en onzedelijkheid effec
tiever bestrijden. 
De boven weergegeven discussie in so
cialistische kring had geen gevolgen 
voor de wetgeving in de jaren dertig en 
uiteraard niet gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Na die oorlog kwam de 
tijd van de wederopbouw. Een systeem 

van sociale voorzieningen waarin het 
gezin centraal stond, kwam geleidelijk tot 
stand, waardoor de materiële noodzaak 
tot geboortebeperking afnam. Pas toen 
de bevolking explosief ging toenemen 
kwamen geboortebeperking en abortus 
provocatus weer in de maatschappelijke 
en politieke belangstelling. 

De affaire Storm 
Wel werd in en rond de in 1945 opge
richte NVSH in de jaren vijftig de princi
piële discussie voortgezet, met name 
rond de 'affaire Storm'. Deze zaak is de 
moeite van het vermelden waard, omdat 
zij een uitnemende illustratie is van ver
schillen in opvatting over politiekstra
tegisch handelen. 
De arts Storm, voorzitter van de NVSH, 
ontraadde op een congres van de ver
eniging in 1951 een motie, waarin werd 
voorgesteld een commissie ter bestude
ring van het abortusvraagstuk in te stel
len. Hij vond het onverstandig als de 
NVSH, die een verzoek om koninklijke 
goedkeuring had ingediend, op dat mo
ment een actie zou gaan voeren om tot 
wetswijziging te komen. Het voorstel 
werd toch aangenomen en tegen Storm 
werd een motie van afkeuring inge
diend. Het voorzitterschap van het con
gres werd aan een medebestuurslid op
gedragen. Maar Storm-privé was een 
ander dan Storm-als-politicus. Vrouwen 
in nood, die zich tot hem wendden, wer
den door hem geholpen. In 1953 werd 
hij door de Amsterdamse rechtbank ver
oordeeld tot een half jaar gevangenis
straf wegens overtreding van artikel 251 
bis. Binnen de afdelingen van de NVSH 
ontstond grote opschudding : Storm had 
de vereniging in diskrediet gebracht en 
de kans op het verkrijgen van rechtspo
sitie verknoeid. Na zijn vrijlating uit de 
gevangenis verzocht het hoofbestuur 
van de NVSH Storm om zijn voorzitter
schap neer te leggen. Op het congres 
van 1953 werd ook besloten, dat hij niet 
meer mocht meewerken aan de consul
tatiebureaus en aan het blad van de 
vereniging Verstandig Ouderschap. Een 
voorstel om hem als lid te schorsen 
werd verworpen. Bij de VARA-radio 
raakte hij zijn wekelijkse rubriek kwijt. 
Hij werd vervangen door de hierboven 
al genoemde arts H. L. Heijermans. 
Vanaf dat moment onthield de NVSH 
zich gedurende jaren van elke stelling
name over abortus om te voorkomen 
dat de voornaamste doelstelling: infor
matie verstrekken over geboortebeper-
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king, in gevaar zou komen. Het abortus
vraagstuk verdween mede daardoor uit 
de publieke discussie. In de kerken 
werd in die periode verschillend ge
dacht. De Hervormde Synode kwam tot 
een aanvaarding van het gebruik van 
voorbehoedmiddelen 'als uiting van ver
antwoordelijkheidsbesef', abortus provo
catus daarentegen werd gebrandmerkt 
als 'doden van het kiemende leven '. De 
rooms-katholieke kerk wees ook anti
conceptie af als strijdig met de christe1ij
ke huwelijksmoraal. 'Als de Heer van 
het leven niet meer mee spreekt bij de 
diepste levensfuncties en bij het leven 
zelf, zal de duivel triomferen ' (Mande
ment 1954). 

De Jaren zestig 
Pas in de loop van deze decade wordt 
ook in kringen van medici, mede door 
de introductie van de 'pil ' (1962), ge
boorteregeling werkelijk aanvaard en 
abortus geleidelijk aan bespreekbaar. In 
de regeringsverklaring van het kabinet
Cals werd een herziening van het Wet
boek van Strafrecht met betrekking tot 
de bepalingen over anticonceptie aan
gekondigd. De socialistische minister 
Samkalden diende in 1966 een wetsont
werp in om de strafrechtelijke bepalin
gen tegen de verspreiding van voorbe
hoedmiddelen te verwijderen. Ook de 
KVP steunde dit voorstel , omdat naar 
de mening van de woordvoerders van 
die partij ook een katholiek, die per
soonlijk tegen anticonceptie was, kon 
meewerken aan een wet, die de ver
koop van voorbehoedmiddelen mogelijk 
maakte (sic!). Uit een aantal publikaties 
over abortus provocatus, een scriptie 
van de arts E. R. de Winter en een dis
sertatie waarop P. E. Treffers bij de gy
naecoloog Kloosterman..,promoveerde, 
bleek de gestegen belangstelling voor 
en de erkenning van het probleem in de 
medische wereld. Doorslaggevend ech
ter voor een ommekeer in de publieke 
discussie over abortus was een televi
sieuitzending van VARA's Achter het 
Nieuws in 1966, waarin de artsen van 
Emde Boas en Kloosterman aan het 
woord kwamen. De laa ste, die persoon
lijk grote bezwaren tegen abortus had, 
merkte in die uitzending op: 'dat het be
langrijk is dat iedere arts beseft dat in 
Nederland de wet zo is, dat alles moge
lijk is op dit gebied, mits de arts er met 
zijn volle overtuiging achter staat en be
reid is daar ook getuigenis van af te leg
gen in het openbaar'. 

Van Emde Boas kreeg in de tien maan
den na de VARA-uitzending meer aan
vragen om abortus dan in de vijfendertig 
daaraan voorafgaande jaren. Een kort 
na de uitzending door de VARA gehou
den enquête wees uit dat 91 procent 
van de Nederlandse medici abortus op 
medische indicatie toelaatbaar vond, 71 
procent op grond van 'existentiële' 
nood, 29 procent op grond van maat
schappelijke nood en twee procent het 
wilde doen 'op verzoek van de vrouw'. 
Ook de NVSH nam in 1967 - eindelijk 
- duidelijk stelling tegen de bestaande 
abortuswetgeving. Mevrouw Mary Zel
denrust-Noordanus verklaarde in een 
rede op het congres van de vereniging 
dat abortus een ingreep is 'waarover de 
vrouw zelf een beslissing neemt, zo zij 
dat wil met hulp van haar arts enlof de 
verwekker'. 
Daarmee startte de politieke discussie 
over wijziging van de abortuswet, die 
geduurd heeft van 1967 tot heden en 
die ondanks het feit dat het ontwerp
Ginjaar-De Ruiter onlangs door beide 
kamers der Staten-Generaal werd aan
vaard, nog niet tot een einde is geko
men. 

Politieke discussie 
Het laatste hoofdstuk van het boek van 
De Bruijn behandelt deze politieke dis
cussie. Naar analogie van de verschui
vende opvatting over wat verstaan moet 
worden onder gezondheid: 'een toe
stand van volledig lichamelijk, geestelijk 
en sociaal welzijn en niet alleen de af
wezigheid van ziekte en gebrek' (World 
Health Organization 1946), verschoof 
geleidelijk aan ook de opvatting over 
wat 'leven' is. 'Als men de ongeboren 
vrucht geen kans op menswaardig leven 
kan garanderen, dan is zij met haar 
recht op leven niet gediend' (Drs. H. 
van den Enden). 
Ongewenste kinderen lopen gevaar in 
ongunstige omstandigheden op te 
groeien. Ongewenste kinderen bedrei
gen ook het welzijn van de moeder. 
Eerbied voor het leven moest in die vi
sie dus leiden tot legalisering van abor
tus. Dolle Mina kwam met 'baas-in
eigen-buik'. Binnen vijf jaar na het begin 
van de publieke discussie waren een 
aantal abortusklinieken volop in bedrijf 
en was de bestaande wetgeving vol
strekt krachteloos geworden. De wet 
werd niet meer nagele~fd en er werden 
nauwelijks pogingen ondernomen haar 
te handhaven. Op 25 juni 1970, tijdens 
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de confessioneel-liberale regering-De 
Jong, dienden Lamberts en Roethof het 
eerste (initiatief-) wetsontwerp 'ter wijzi
ging van de strafbepalingen zwanger
schapsverstoring' in om in deze toe
stand van feitelijke wetteloosheid veran
dering te brengen. Zoals bekend, werd 
dat voorstel nooit tot wet door de val 
van het kabinet en het gebrek aan 
steun van de kant van de VVD. Vele 
pogingen volgden. De Bruyn beschrijft 
en vergelijkt ze alle. De politiek belang
rijkste waren, behalve bovengenoemd 
ontwerp, dat van Stuyt en Van Agt, van 
Gardeniers en Van Leeuwen, van 
Geurtsen en Veder-Smit en vooral dat 
van Geurtsen, Lamberts, Roethof en 
Veder-Smit gezamenlijk, dat op 29 sep
tember 1976 met 83 stemmen vóór en 
58 tegen door de Tweede Kamer werd 
aanvaard en op 14 december van dat
zelfde jaar door toedoen van de VVD
fractie in de Eerste Kamer werd verwor
pen. Iedereen herinnert zich de emoties 
die deze gebeurtenis bij zeer veel vrou
wen (en bij haar niet alleen) teweeg 
bracht. Eén van de indiensters, me
vrouw Veder-Smit, verklaarde in een in
terview dat ik met haar had (Opzij, juni 
1978): 'Als je Eerste Kamerlid bent en 
je moet je stem uitbrengen over het vijf
de wetsontwerp over abortus dat met 
grote meerderheid in de Tweede Kamer 
is aangenomen, dan mag je wel erg 
goed nadenken voor je dat verwerpt. Ik 
heb erg veel moeite gehad met mijn 
eigen partijgenoten. Ik heb geprobeerd 
het te verwerken, maar dat heeft mij 
veel gekost'. 

De jongste geschiedenis 
De Bruyn heeft zijn studie over de ge
schiedenis van de abortus in Nederland 
afgesloten vóór de parlementaire be
handeling van de kwestie (voorlopig) 
was afgerond. Zijn Epiloog eindigt met 
de woorden: 'de tijden veranderen en 
wij met hen'. Hij constateert in de laat
ste pagina's van zijn boek dat het ont
werp Ginjaar-De Ruiter, inmiddels in 
beide Kamers met één stem meerder
heid aanvaard, niet wezenlijk verschilt 
van het liberaal-socialistische wetsont
werp dat kort daarvoor principieel door 
de christendemocraten was afgewezen. 
Maar: abortus blijft in het Wetboek van 
Strafrecht. En de vrouwen de arts moe
ten zich, zij het nu elk afzonderlijk, vijf 
dagen bezinnen nà de aanvraag alvo
rens de ingreep mag plaatsvinden. De 
PvdA en andere progressieve partijen 

stemden tegen, omdat zij de wet niet 
ver genoeg vonden gaan. De kleine 
rechtse partijen stemden tegen omdat 
zij vonden dat het ontwerp te ver ging. 
De VVD stemde vóór om haar coalitie
partner niet verder van zich te ver
vreemden. Het CDA stemde vóór uit 
angst voor een nog verdergaand initia
tief van links. En zo kwam een wet tot 
stand over, en voornamelijk zonder (de 
stem van) vrouwen, waarmee niemand 
helemaal gelukkig is en die strijdig is 
met de huidige liberale praktijk. Een po
litiek compromis, waarvan de nadere 
uitwerking nog geregeld moet worden in 
Algemene Maatregelenvan Bestuur, die 
grotendeels de werking van de wet in 
de praktijk-van-alledag zullen gaan be
palen. Als die AMVB's worden gemaakt 
door een progressieve regering, valt 
voor Nederlandse vrouwen met deze 
wet waarschijnlijk wel te leven. Ook Sti
mezo is deze mening toegedaan. Hoe 
het uitwerkt voor hulpvragenden uit het 
buitenland is op voorhand minder duide
lijk. Wat gebeurt er als buitenlandse 
vrouwen zich zonder verwijsbriefje van 
een arts melden bij Bloemenhove of 
een andere Nederlandse abortuskliniek? 
Zij hebben al zoveel moeten regelen om 
hier te komen: verlof van hun werk, or
ganisatie van het thuisfront, financiële 
middelen, de reis hierheen. Moet een 
Nederlandse arts dan tegen haar zeg
gen: 'Weet u het wel zeker, mevrouw
tje? Gaat u in een botel eerst nog maar 
eens vijf dagen zitten nadenken'. Krijgt 
Bloemenhove wel een vergunning? En 
hoe lang houdt de kliniek die, als zij de
ze vrouwen toch helpt? 
De abortusdiscussie is helaas niet ge
sloten. Bij de formatiebesprekingen 
speelt zij opnieuw een rol. Welke is nog 
niet duidelijk op het moment dat ik dit 
stuk schrijf (10 mei). Als alleen tussen 
en met progressieve partijen wordt on
derhandeld, zullen de problemen, naar 
vorm en inhoud, vermoedelijk niet zo 
groot zijn. Maar in gesprekken met het 
CDA zullen ook procedureafspraken 
een zware hypotheek leggen op de tot
standkoming van een regeerakkoord. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 
goede afspraken over de inhoud van de 
AMVB's. Ondanks de principiële bezwa
ren die aan de wet kleven, moet zij naar 
mijn oordeel in dat geval voorlopig voor 
lief worden genomen. Kost wat kost 
prioriteit geven aan een andere, betere 
abortuswet acht ik een te hoge prijs als 
dat de regeringsdeelname van de PvdA 



boeken in gevaar of andere wezenlijke beleids
terreinen in het gedrang brengt. Ook de 
vrouwen in de PvdA mogen de econo
mische problemen, de sociale en belas
tingwetgeving, de arbeidsverdeling, de 
positie van de zwaksten in de samenle
ving niet ondergeschikt maken aan de 
symboolfunctie die de abortuskwestie in 
de loop der jaren voor progressieve 
vrouwen heeft gekregen. Mocht onver
hoopt blijken dat de onlangs aangeno
men wet ook materieel de beslissings-
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bevoegdheid van vrouwen over hun 
eigen lichaam aantast, dan pas is het 
moment gekomen opnieuw en voor de 
zoveelste maal te proberen via een pro
gressief initatief-wetsontwerp, met de 
steun van echte liberalen, de eisen van 
de vrouwenbweging formeel in een wet 
vast te leggen: Abortus uit het Wetboek 
van Strafrecht. 
De vrouw beslist. 

Anneke Reuvekamp 
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Na de sociaal-democratie 
De sociaal-democratie is op haar retour. Wat een eeuw geleden 
revolutionair was, begon in de jaren zeventig aan veerkracht te 
verliezen. Nieuwe problemen vragen om nieuwe recepten. Een 
heroverweging van bestaande oriëntaties is noodzakelijk. 

345 A. Bergounioux en B. Manin 
De sociaal-democratie, of: de logica van het compromis 
De kern van de sociaal-democratie ligt in het streven naar het 
compromis; het compromis als grondslag van de economische po
litiek en van de democratie. Over de verschillen met het (euro-) 
communisme en met het pluralisme van rechts. 

Democratisch-socialisme 
356 Marnix Krop en Bouwe Olij 

Jonge Socialisten: plaats en toekomst van een politieke jongeren
organisatie 
Tachtig jaar geleden werd de eerste socialistische jongerenorgani
satie opgericht. Sindsdien is de verhouding tot de moederpartij 
door spanningen gekenmerkt geweest. De Jonge Socialisten tus
sen het gevaar van inkapseling en het gevaar van verzelfstandi
ging. 
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De gemeentepolitiek van de SOAP 
De socialistische gemeentepolitiek was het paradepaardje van de 
SOAP. Over deelname aan het gemeentebestuur was men het 
echter lange tijd oneens : 'Ik zou sommige ( ) wel van hun wethou
derszetels wil/en trappen ', aldus P. J. Troelstra. 
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Paul Kalma en Edwin Wolffensperger 
Grenzen aan de verzorging 
In de verzorgingsstaat is verzorging een zaak van wetenschappe
lijk opgeleide beroepskrachten geworden. Dit model is dringend 
aan herziening toe. Dat vereist in de PvdA o.a. een wat minder 
negatieve opstelling tegenover 'vrijwilligerswerk', 'particulier initia
tief', 'profijtbeginsel' , enz. 
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De rode trein 
Onlangs publiceerden Driehuis en Van der Zwan een alternatief beleids
plan, waarin onder meer werd gepleit voor een op prestaties gericht loon
beleid en opschorting van de WAO/AAW. De reacties op dit plan van de 
als links bekend staande economen waren bepaald niet mild. Van den Doel 
noemde beiden, die hij steeds zo graag had ingelijfd in zijn Amsterdamse 
school, invalidenjagers, en Den Uyl vond dat de stoppen waren doorgesla
gen. Minder kritisch liet Pen zich uit, hoewel zijn opmerking dat menige 
VVD'er aangenaam zal worden getroffen door het plan, er ook niet om 
loog. 
Driehuis en Van der Zwan hadden eigenlijk niet zo veel misdaan. In drie 
uitvoerige artikelen in het economenblad ESa (13,20 en 27 mei 1981) 
hadden zij een analyse gegeven van de Nederlandse economie in de jaren 
1980-1985 en die analyse voorzien van een eigen beleidsplan. Bovendien 
hadden zij dat plan toegelicht in de Haagse Post. Op de analyse is weinig 
aan te merken. Op de voor hen bekende wijze trokken beide hoogleraren 
ten strijde tegen de aan de wielersport ontleende 'blauwe trein' van instan
ties die in Nederland aangeven welk economisch beleid er moet worden 
gevoerd. Deze analyse trok weinig aandacht, maar was even diepgravend 
als de artikelen die zij enige jaren geleden in ESa schreven over het te 
voeren economische beleid, die door links werden omarmd, omdat ze poli
tiek gezien zo goed uitkwamen. Driehuis en Van der Zwan maakten nu dui
delijk dat het huidige economische beleid te veel vertrouwt op de even
wichtsherstellende werking van het prijsmechanisme en te veel vertrouwt 
op het eenzijdig gekozen instrumentarium van loon- en kostenmatiging. 
Deze analyse was niet de oorzaak van de kritiek. De kritiek werd geleverd 
op het beleidsplan en werd m.L veroorzaakt, doordat Driehuis en Van der 
Zwan hun 'cleane' ESa-artikel van een slechte cosmetica voorzagen. Wat 
bijvoorbeeld te denken van de opmerking van Van der Zwan voor de KRO
radio, dat meer loonverschillen tussen uitkeringstrekkers en actieven een 
belangrijke prikkel vormen om prestaties te leveren en dat er ook een soli
dariteit hoort te zijn tussen niet-werkenden en werkenden. Als je zo iets 
vlak vóór de verkiezingen beweert, moet je op je klompen kunnen aanvoe
len dat 'links' Nederland je zal honen. Bovendien leiden dergelijke uitlatin
gen de aandacht af van de ernst der problematiek. 
Waar ging het dan in feite om? Het alternatieve beleidsplan bevat twee be
langrijke elementen. In de eerste plaats moet de produktiestructuur door de 
ondernemers worden aangepast, waarbij de overheid stimulansen moet ge
ven als genoemd in het vorig jaar verschenen WRR-rapport, Plaats en toe
komst van de Nederlandse industrie. In de tweede plaats moeten de inzet 
en mobiliteit van de werknemers worden verhoogd. Beide elementen ver
dienen zorgvuldige overweging. Over het genoemde WRR-rapport spreekt 
vrijwel iedereen in positieve termen. Toch vrees ik dat Driehuis en Van der 
Zwan te veel vertrouwen op de mogelijkheden van de bedrijvensector voor 
de werkgelegenheid. In hun berekeningen komt de werkloosheid namelijk 
in 1985 uit op 400 000 manjaren, dat is slechts 100 000 minder dan vol
gens de voorspellingen van het CPB en 40 000 meer dan de huidige werk
loosheid. Volgens de 'spoorboekjes' van het CPB is een groei van de quar
taire werkgelegenheid financieel-economisch gezien echter 'niet nadelig, zo
dat m.L een combinatie van het WRR-rapport over de industrie met het 
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Het tweede element leidt tot meer prestatieprikkels om de arbeidsprodukti
viteit te vergroten. Aldus ontstaat een meer gedifferentieerd loonbeleid naar 
sectoren en beroepsgroepen. Dat kan tot enige denivellering leiden in de 
personele inkomensverdeling. De denivellering zal echter gering zijn, omdat 
de personele inkomensverdeling slechts voor ongeveer de helft door be
roepsgroepen en sectoren wordt bepaald. Een dergelijk beleid impliceert 
ook herziening van de sociale voorzieningen. Driehuis en Van der Zwan 
stellen dit terecht ter discussie, omdat deze voorzieningen bij de huidige 
economische ontwikkeling in feite onbetaalbaar zijn geworden. Dat heeft 
m.i. niets te maken met gebrek aan solidariteit, zoals veel commentatoren 
beweerden, maar alles met realiteit. Immers, het huidige stelsel is opge
bouwd in een periode van forse economische groei. Thans zou niemand 
een dergelijke opbouw durven verdedigen. Ter discussie stellen betekent 
overigens nog niet onrechtvaardig afbouwen. 
Een slotopmerking . Steeds vaker blijkt dat diepzinnige discussies over de 
sociaal-economische politiek niet binnen de daartoe geschikte PvdA-kaders 
kunnen plaatsvinden. Dat heeft tot gevolg dat inventieve wetenschappers 
als Driehuis en Van der Zwan hun ei slechts kwijt kunnen in bladen als 
ESa en Haagse Post, die daarbij met succes behulpzaam zijn. Het is onge
past dit uitsluitend de economen te verwijten. Driehuis en Van der Zwan 
bestrijden de 'blauwe trein '. Wanneer zorgt het partijbestuur voor een 'rode 
trein ', of kan die niet meer worden gemaakt? 

Leen Hoffman is lid van de Partijraad van de PvdA en van de ondersteu
nende redactie van SenD. 
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Na de sociaal-democratie 

De afgelopen maanden is de discussie over de verzorgingsstaat in Neder
land in alle hevigheid losgebarsten. Wat eerst voornamelijk in wetenschap
pelijke kring werd besproken, is, mede onder invloed van de bezuinigings
problematiek, een politiek issue van de eerste orde geworden. In deze dis
cussie komt ook herhaaldelijk de sociaal-democratie (sommigen' zeggen lie
ver: het democratisch-socialisme) ter sprake. Zij is immers de politieke stro
ming die het meest met de verzorgingsstaat vereenzelvigd wordt. De crisis 
van de verzorgingsstaat wordt dan ook al gauw vertaald in crisis van de so
ciaal-democratie. 
Wat daar ook van waar mag zijn, het feit is dat de sociaal-democratie zich 
voor een fundamentele keuze gesteld ziet. Moet zij zich in de komende tijd 
voornamelijk richten op de verdediging van de verzorgingsstaat, waar ze 
een belangrijk stempel op heeft gedrukt? Of moet ze, in het voetspoor van 
recent opgekomen sociale bewegingen, op zoek gaan naar nieuwe wegen, 
naar een nieuwe identiteit? Van dit zomernummer van SenD wordt gebruik 
gemaakt om de discussie over dit onderwerp, waaraan J. M. den Uyl al 
vóór de verkiezingen met zijn Paradiso-rede een belangrijke bijdrage lever
de, een nieuwe impuls te geven. Verderop in dit nummer doen Kalma en 
Wolffensperger een poging om de waarde aan te tonen van de links-radica
le kritiek op de verzorgingsstaat, waarover Den Uyl al sprak. Maar centraal 
staan twee buitenlandse bijdragen over het karakter van de sociaal-demo
cratie, en de problemen waarmee zij geconfronteerd wordt. 
De eerste, en langste bijdrage is van de Engels-Duitse socioloog Ralt Dah
rendorf. De titel van het artikel doet sterk denken aan Alain Touraines boek 
L'apres-socialisme (SenO, september 1980), die gelijkenis strekt zich ook 
uit tot de eerste regels van beide publikaties. Terwijl de al vaak geciteerde 
beginzin van Touraine luidt 'Le socialisme est mort', schrijft Dahrendorf 'So
cial-democracy is on the wane'. Dahrendorf schetst de obstakels waarop 
een sociaal-democratische politiek oude stijl Z.i. stukloopt, en wijst op nieu
we perspectieven, zoals die, zij het meestal in karikaturale vorm, te vinden 
zijn bij de oppositionele stromingen van de afgelopen tijd: Roden, Blauwen 
en Groenen. Hij verwijt de sociaal-democratie dat deze zich veel te weinir; 
openstelt voor nieuwe ideeën. Daarmee wordt zij, aldus Dahrendorf, in ze
kere zin het slachtoffer van haar eigen succes. Want de sociaal-democratie 
heeft zich na de oorlog ontwikkeld tot verreweg de belangrijkste politieke 
stroming in West-Europa, en geldt als de belichaming van de industriële 
samenleving met een 'menselijk gezicht'. 
Dahrendorfs kritiek is een kritiek van buitenaf. Hij was in het verleden o.a. 
lid van de Duitse Bondsdag voor de FDP en het hier gepresenteerde artikel 
verscheen eerder als uitgave van het 'Liberal Publication Department' in 
Londen. Deze liberale achtergrond maakt hem gevoelig voor de verschui
ving in politieke oriëntatie die de protestbewegingen van de afgelopen jaren 
kenmerkt, nl. een grotere nadruk op vrijheid dan op de traclitionele socialis
tische eis van gelijkheid. Dahrendorf stelt dat vrijheid en gelijkheid niet, 
zoals sociaal-democraten veelal hebben geloofd, automatisch in elkaars 
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document verlengde liggen, maar soms hevig met elkaar kunnen botsen. Het streven 
naar meer vrijheid, en niet naar meer gelijkheid dient z.i. de komende jaren 
voorop te staan, zij het zonder de verworvenheden van de westerse indus
triële samenlevingen, en in het bijzonder die van de sociaal-democratie 
prijs te geven. (pk) 
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De sociaal-democratie is op haar retour. Wat een eeuw geleden revolutio
nair was, en radicaal in de jaren twintig van deze eeuw, geraakte stevig 
verankerd na 1945 en begon in de jaren zeventig aan veerkracht te verlie
zen. Nieuwe problemen zijn niet te verhelpen met oude recepten; sommige 
nieuwe problemen zijn zelfs het resultaat van de toepassing van oude re
cepten. Andere politieke factoren dan de sociaal-democratie betreden het 
toneel. Sommige daarvan zijn maar al te bekend en niet erg veelbelovend, 
andere nieuw doch grotendeels negatief. Het is heden ten dage gemakkelij
ker te weten wat we niet, dan wat we wèl moeten doen; een heroverweging 
van politieke veronderstellingen en benaderingen is echter des te meer 
noodzakelijk. 

Sociaal-democratie 
Sedert bijna een eeuw is de sociaal-democratie de dominante politieke fac
tor in de ontwikkelde wereld. Ze heeft het laissez-faire kapitalisme getem
perd en uiteindelijk getemd; de hedendaagse gemengde economie wordt in 
toom gehouden door talloze regels, voorschriften en beleidsmaatregelen. 
Ze heeft de loze belofte van contractvrijheid veranderd in effectieve burger
rechten; de verzorgingsstaat raakt de kern van de sociaal-democratische 
politiek. Ze heeft bewezen dat een open maatschappij kan veranderen zon
der revolutie; al die varianten van het Fabianisme vormen - onder andere 
- een triomf van de democratie. Ze heeft het geloof in een rationele sa
menleving verspreid: verbetering van de mens door onderwijs,. verbetering 
van de maatschappij door de toepassing van de wetenschap, het nemen 
van beslissingen in redelijk overleg, het is alles onderdeel van de heersen
de opvattingen geworden. De sociaal-democratie heeft haar kracht bewe
zen tegenover zowel de bedreiging van fascisme als van communisme, en 
is steeds een macht ten gunste der vrijheid geweest. 
Economische groei ten dienste van het algemene nut, sociale gelijkheid op 
zijn minst voorzover het gelijke kansen betreft, de eis van legitimatie via de 
wil van de meerderheid binnen de grenzen der wet, een rationele, redelijke 
benadering van vraagstukken, met inbegrip van het geloof in internationale 
samenwerking, en het streven naar regeringen van goede wil om dergelijke 
waarden toe te passen - wie zou zo'n geheel van aantrekkelijke politieke 
standpunten niet willen ondersteunen? Het zal sommige mensen beledigen 
zelfs als we die standpunten sociaal-democratisch noemen. Veel van dit 
beleid is door liberalen ontwikkeld, of is veel later door conservatieven bij 
wijze van middenweg overgenomen, en er zijn altijd socialisten geweest die 
het hebben verworpen als een compromis met 'het systeem'. Historisch ge
zien heeft de specifiek sociaal-democratische bijdrage bestaan uit een 
overwegende gerichtheid op economische ongelijkheid en uit het geloof in 
een welwillende overheid om de meeste problemen op te lossen. Maar er 
bestaat een ruimere politieke consensus over het hierboven geschetste, 
een consensus die de verschillen tussen de politieke partijen te boven 
gaat, en waarvan de elementen sociaal en democratisch zijn. Dat is de fac
tor bij uitstek voor maatschappelijke vooruitgang in onze tijd. 
Of liever: dat is ze geweest. Veel mensen zullen zeggen dat de sociaal-de
mocratische opdracht nog lang niet voltooid is; en ze hebben gelijk. De 
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meeste m'ensen, zo mogen we hopen, zullen blijven geloven in een ratione
le benadering van de politiek, in democratie en wettig gezag, in internatio
nalisme, in een open maatschappij. De verworvenheden van een eeuw 
lang verbeteringen mogen niet in de waagschaal worden gesteld. De nieu
we en minder nieuwe tegenstanders van de sociaal-democratie beloven 
nogal onaantrekkelijke alternatieven die we als zodanig zullen ontmaske
ren. Niettemin is het duidelijk dat de sociaal-democratische benadering van 
economische, sociale, culturele en politieke problemen van vandaag de 
dag haar krachten heeft uitgeput. Sterker nog, ze is evenveél problemen 
gaan oproepen als ze oplost. De verzorgingsstaat was een nooaZaKelljKe 
voorwaarde voor de vrijheid van velen, maar vroeg haar prijs: ze heeft bij
voorbeeld gigantische bureaucratieën nodig gemaakt die de mensen tot 
nieuwe afhankelijkheid hebben gebracht. Teneinde de ene soort obstakels 
voor vrijheid te verwijderen, waren maatregelen nodig die nieuwe obstakels 
veroorzaakten. Hoe gaan we met die paradox om? Hoe stellen we de gun
stige effecten van de verzorgingsstaat veilig en bevrijden we tegelijk het in
dividu van knellende bureaucratische banden? Het is maar één voorbeeld , 
maar het laat zien dat de vooronderstellingen van de sociaal-democratie 
ons waarschijnlijk niet veel verder brengen. In belangrijke opzichten is de 
sociaal-democratie de politiek van gisteren geworden. Hedendaagse alter
natieven, zij het Nieuw Rechts, Oud Links, of de buitenparlementaire, mo
gen dan onaangenaam zijn, maar hun dynamiek geeft blijk van groeiende 
twijfels over de heersende vooronderstellingen. Voor diegenen die de vrij
heid willen bevorderen, rijst de vraag: kunnen we de opdracht voor de poli
tiek van morgen definiëren door de verworvenheden van de sociaal-demo
cratie te combineren met de nieuwe behoeften aan individuele vrijheid? 
Dit artikel is geen partijprogramma. Het is een poging om de politieke pro
blemen in de ontwikkelde en democratische landen van de wereld bloot te 
leggen, en oplossingen te onderzoeken. Kortheidshalve zullen we het heb
ben over OESO-landen, omdat de meeste lid zijn van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Natuurlijk bestaan er belang
rijke onderlinge verschillen. In Groot-Brittannië, in ieder geval noordelijk van 
de sociaal-politieke lijn Birmingham-Manchester, heeft de sociaal-democratie 
nog een lange weg af te leggen. Een soortgelijke grens valt er in Italië te 
trekken. In Duitsland en de Scandinavische landen heeft het debat over 
post-sociaal-democratische waarden al een praktische weerslag gevonden, 
zij het vaak in merkwaardige en kortstondige 'alternatieve bewegingen'. In 
de gehele OESO is echter voelbaar dat de ideeën van gisteren uitgeput 
zijn geraakt, en zijn er sporen van nieuwe benaderingen te vinden. 

Economische groei 
In termen van economische groei zijn de sociaal-democraten - en wij alle, I 
met hen - fortuinlijk geweest. De jaren 1948 tot 1973 waren jaren van eco
nomische groei zonder weerga. Nooit eerder in de geschiedenis heeft zich 
een serie verbeteringen voorgedaan die binnen een kwart eeuw heeft ge
leid tot verdrievoudiging, in sommige gevallen vervijfvoudiging van het bruto 
nationale produkt alsmede van het reële inkomen van de meeste mensen. 
Dit proces werd bevorderd door goedwillende overheden die de econo
mieën over tijdelijke inzinkingen heentrokken door middel van enige vraag
beheersing en een paar andere pogingen tot bijstelling. Tot op de dag van 
vandaag lijkt het onmogelijk dat een depressie, zoals die na de 'zwarte 
donderdag' in 1929 weer zal plaatsvinden. Groeiende economieën worden 
in het gareel gehouden door een aantal wettelijke en institutiç>nele instru
menten, die vaak met de naam van Keynes worden geassocieerd, al zat er 
altijd ook een beetje Friedman in. 
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Het zou gemakkelijk zijn de lof van dit economische wonder te zingen, wa
re het niet dat het vandaag de dag, aan het begin der jaren tachtig , voorbij 
is. Dat geldt evenzeer voor Groot-Brittanië als voor alle andere OESO-lan
den. De mensen praten over recessie en over een nieuwe depressie, maar 
wat er in werkelijkheid gebeurt, is wat anders en daarom ernstiger. Er zijn 
duidelijke signalen dat de zaak verkeerd gaat. Inflatie lijkt endemisch te zijn 
geworden; dat is niet louter het gevolg van olieprijsverhogingen of zelfs 
looneisen, laat staan het geldaanbod (het door elkaar halen van oorzaak 
en gevolg is een elementaire logische vergissing). De zigzaglijn van inflatie 
en werkloosheid lijkt precies waar ze elkaar kruisen, afgebroken te zijn ; of 
beter gezegd, beide lijnen schijnen tegelijk omhoog te zijn gegaan. Evenals 
de uitvinder van de Phillips-curve schijnt de uitvinder van de vraagbeheer
sing uit de mode te zijn geraakt. En bovenal is economische groei wel bij
zonder moeilijk geworden; het is de moeite waard om de oorzaken daarvan 
eens te bekijken. 
Die oorzaken zijn talrijk, en een aantal daarvan wordt door de meest fer
vente verdedigers van economische groei niet ontkend. Grondstoffen zijn 
duurder geworden. Bescherming van de natuurlijke omgeving vormt een 
probleem, en zelfs als dit niet de uiteindelijke grenzen van de groei aan
geeft, wijst het op nieuwe kosten . Dan is er de prijs voor grootschaligheid, 
één der intrinsieke gevolgen van tientallen jaren economische groei , want 
in veel industrieën is innovatie bijna ondraaglijk duur geworden. Het sociale 
beleid, met inbegrip van bescherming van werkgelegenheid , hoe nodig dat 
alles ook is, heeft niet alleen bijgedragen aan de kosten van de groei , maar 
het heeft ook investeringen afgeschrikt, met name in kleine en middelgrote 
bedrijven. Tegelijkertijd hebben zich veranderingen voorgedaan binnen het 
kader van de internationale economische ontwikkeling. De instituties van na 
de oorlog, op de eerste plaats het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en 
de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) hebben hun kracht 
verloren ; sedert het einde van de inwisselbaarheid van de dollar voor goud 
in 1971 heeft het IMF geworsteld met ideeën voor een nieuwe economi
sche orde, en de Tokio-ronde bij de GATT-onderhandelingen lijkt meer op 
een achterhoedegevecht dan op een nieuwe Kennedy-ronde. Tot de vele 
ongunstige gevolgen van de inflatie behoort in het bijzonder het feit dat zij 
bijdraagt aan de reeds wijdverbreide onzekerheid die investeerders af
schrikt, of die hun fondsen zelfs van werkelijke investering afleidt naar het 
louter vastleggen van geld, in goud, Zwitserse franken of schilderijen. Ook 
zonder sommige wilde fantasieën die in het debat over economische groei 
opgeld doen te onderschrijven, zoals de behoefte aan nieuwe waarden 
(waarvan vele een vertrouwde klank van cultuurpessimisme hebben) en al
ternatieve levensstijlen, is het toch duidelijk dat economische groei in de 
komende jaren moeilijk zal zijn. Sommige mensen geloven dat we gewoon 
weer in een Kondratieff-cyclus zitten, een van die lange-termijn-inzinkingen 
waarvan we er sinds 1790 minstens vier hebben meegemaakt; andere stel
len dat we meer permanente grenzen aan de groei hebben bereikt; maar 
iedereen is het er over eens dat de economieën van de ontwikkelde wereld 
er in de jaren tachtig (en mogelijk ook later) anders uit zullen zien dan in 
de jaren vijftig en zestig . Wat hebben sociaal-democraten nu over deze ne
telige situatie te zeggen? 
Om te beginnen kunnen we vaststellen dat ze zeer weinig te zeggen heb
ben; ze spreken niet over zulke verontrustende thema's, laat staan dat ze 
erover schrijven. De soci,aal-democratie in het algemeen is opgehouden on
derwerp van politieke gedachtenvorming te zijn ; het lijkt wel alsof alle origi
nele geesten naar oppositiegroepen zijn overgelopen. Sociaal-democraten 
handelen slechts, en hun handelingen zijn nogal voorspelbaar. Alles gaat 



document zijn gangetje, laten we onze zenuwen niet verliezen, laten we niet ten prooi 
vallen aan een van die nieuwbakken ideeën; laten we de gevaren niet 
overdrijven. Zo bestaat er een heel complex van beschermende frasen, die 
evenzeer op topconferenties en kabinetsvergaderingen te horen zijn als in 
toespraken tot de gelovigen, of zelfs tot televisiekijkers. De kern van de so
ciaal-democratische zienswijze is dat we de mogelijkheden tot groei die er 
nog zijn, moeten trachten uit te buiten, moeten doorgaan de overheid bij 
vraagbeheersing te betrekken, de rentevoet en andere instrumenten te ge
bruiken om de geldhoeveelheid onder controle te houden, stimulansen te 
geven aan degenen die misschien bereid zijn te investeren, een beroep te 
doen op het lange-termijn-belang van de werknemers, enz. Het is een 
overbekend verhaal. 
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Overbekend, maar daarom nog niet om neerbuigend over te doen. Voor de 
korte termijn is er waarschijnlijk niets beters te adviseren. Tenslotte hebben 
de landen waarin redelijke sociaal-democraten het economische beleid 
hebben bepaald, het nog niet zo slecht gedaan. Niettemin blijven de grote 
vragen die de mensen aan voelen komen, onbeantwoord. Vereist een ver
anderend klimaat geen veranderende standpunten? Wat gaat er gebeuren 
als het niet langer mogelijk is om via economische groei de één tevreden 
te stellen, zonder de ander teleur te stellen? Is het onmogelijk dat de maat
schappij-van-het-werk gebrek aan werk gaat krijgen? Heeft de langdurige 
aanval van investeringsmoeheid misschien diepere wortels? Is het waar
schijnlijk dat de verwachtingen van de mensen veranderen, of zouden zul
ke veranderingen gewenst zijn? Is het denkbaar dat de produktieverhoudin
gen, of zelfs de produktiekrachten niet meer de schitterende kern van de 
maatschappij van morgen zullen vormen? Wilfred Beckermans Defense of 
Economie Growth mag dan beter beargumenteerd zijn dan Ed Mishans 
Cost of Economie Growth; de club van Rome mag dan veel onwaarschijnlij
ke extrapolaties hebben voortgebracht die John Maddox gemakkelijk heeft 
kunnen ontzenuwen als een Doomsday Syndrome; er mogen dan romanti
sche trekken zitten in E. F. Schumachers Smal/ is Beautiful - maar zijn 
wat belastingstimuli, werkgelegenheidsprojecten en exportsubsidies werke
lijk alles wat nodig is als antwoord op de twijfels en zorgen van veel men
sen? 

De maatschappelijke dimensie 
Dan is er de maatschappelijke dimensie. Dat is wellicht het meest karakte
ristieke sociaal-democratische aspect van de politiek der laatste tientallen 
jaren. De sociaal-democratie is tenslotte uit de klassenstrijd van de vroeg
industriële wereld voortgekomen. Ze was een reformistische poging om het 
lot van de mensen te verbeteren in plaats van alleen maar het systeem te 
veranderen, of de ene groep regeerders te vervangen door een andere, 
even hardvochtige. In zekere zin is de sociaal-democratie één grote strijd 
geweest voor de uitbreiding van burgerrechten. Het wettelijke of formele 
aspect daarvan was al aanwezig toen de sociaal-democraten het toneel be
traden: gelijkheid voor de wet was uiteindelijk een noodzakelijke voorwaar
de voor het kapitalistische arbeidscontract. Politieke gelijkheid vormde een 
eis die de sociaal-democraten deelden met de liberalen; algemeen kies
recht was evengoed een gevecht van de middenklasse voor rechten als 
van de arbeidersklasse voor materiële verbeteringen. De uitbreiding van de 
burgerrechten naar de sociale sfeer echter was in de grond sociaal-demo
cratisch, al valt er in Groot-Brittannië geen enkel individu zo mee te asso
ciëren als een liberaal, William Beveridge. En teneinde aan ,de burgerrech
ten van de mensen gestalte te geven - teneinde gelijkheid te verbreiden, 
of in ieder geval gelijkheid van kansen - werd de verzorgingsstaat gescha- juli, 
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pen. Dat begon met beschermende maatregelen, die mensen behoedden 
voor de ongewisheden van het leven en van de maatschappij; het ging ver
der met een de facto garantie van een redelijke levensstandaard, een mini
mumloon, zelfs waar dat niet wettelijk werd vastgelegd; en het leidde ten
slotte tot gegarandeerde kansen op een aantal terreinen, met inbegrip van 
alle onderwijs tot en met een studie politiek, filosofie en economie. De so
ciaal-democraten weefden een net van sociale zekerheid om mensen te 
beschermen tegen terugval tot beneden een bepaald niveau. 
Maar dat had een prijs. Juist het weven van dat net van sociale zekerheid 
heeft tot consequenties geleid die nieuwe vragen oproepen, even ernstig 
als die de sociale zekerheid heeft opgelost. De meest in het oog springen
de heeft te maken met de financiering, met het vermogen te betalen voor 
de beloften die sociaal beleid inhoudt. Dit vermogen hangt niet alleen tot op 
aanmerkelijke hoogte af van economische groei en wordt dus bedreigd 
door de onzekerheid daarover, maar het hangt ook af van onbedoelde ge
volgen van het proces van sociale zekerheid, zoals demografische veran
deringen en de verkorting van de periode dat men in zijn leven werkt. Even 
duidelijk is het feit dat de uitbreiding der burgerrechten naar de sociale 
sfeer hoge, om niet te zeggen verpletterende belastingen heeft vereist, en 
grote, om niet te zeggen absurde administratieve apparaten. Het mag een 
overdreven extrapolatie zijn als we voorspellen dat er in het jaar 2000 voor 
elke patiënt in het ziekenfonds ook een ambtenaar zal zijn; maar als we 
naar het beheer van de sociale voorzieningen kijken, lijkt Max Webers 
nachtmerrie van de 'ijzeren kooi' waarin de moderne mens zich zal bevin
den, niet langer meer een verre bedreiging. Evenmin is het idee dat wij in 
een 'zakgeld-maatschappij' leven zo'n overdrijving. In zekere zin pakt de 
verzorgingsstaat een groot gedeelte van het inkomen van mensen af en 
zegt hen waaraan het moet worden besteed, terwijl hen slechts wat zak
geld om vrij te besteden wordt gelaten. Per ongeluk dan wel met opzet 
heeft de volwassen maatschappij van vrije burgers haar volwassenen weer 
tot minderjarigen gemaakt. Minder goed zichtbaar, maar niet minder van 
belang is het diepgaande gevoel van frustratie dat aan deze onbedoelde 
gevolgen van sociale verzorging ten grondslag ligt. Nu het principe der bur
gerrechten is voortgeschreden van de wettelijke naar de politieke en van
daar naar de sociale sfeer, doet men plotseling twee ontdekkingen: ten eer
ste dat ongelijkheden, met name economische ongelijkheden, niet verdwe
nen zijn, en ten tweede dat meer gelijkheid op zichzelf niet meer vrijheid 
heeft gebracht. 
De sociaal-democratische reactie op dit soort waarnemingen is voorspel
baar, maar niet erg bevredigend. Allereerst zullen sociaal-democraten erop 
wijzen dat de burgerrechten nog lang niet gerealiseerd zijn. Er bestaan 
groepen - immigranten bijvoorbeeld - die zelfs van de meest fundamente
le burgerrechten verstoken zijn. Dat is waar, en het leidt geen twijfel dat in
grijpende maatregelen nodig zijn om dit te herstellen. Andere groepen zijn, 
althans in vergelijking, arm gebleven. Bovendien heeft onderzoek naar so
ciale mobiliteit aangetoond dat tijdens de laatste generatie de stijgingskan
sen niet veel groter zijn geworden. Wat we nodig hebben (dat is althans 
wat sociaal-democraten beweren) is meer gelijkheid, een grotere inspan
ning in dezelfde richting, niet de weg terug. Voorzover er sprake is van het 
achterblijven van mensen, zijn dergelijke argumenten duidelijk overtuigend. 
Het net van sociale zekerheid is ongetwijfeld niet fijn genoeg. Het is zelfs 
mogelijk dat met het toenemen van de burgerrechten onbedoeld een nieu
we 'onderklasse' is ontstaan van mensen die geen van de meritocratische 
tests doorstaan, en die dringend begrip en hulp nodig hebben. Maar als dit 
alles zal zijn gebeurd, blijven er twee soorten vragen over waarop sociaal-



document democraten geen antwoord hebben. De ene is theoretisch, en heeft te ma
ken met hardnekkige ongelijkheden. Is het niet mogelijk dat Fred Hirsch in 
zijn Socia( Limits to Growth gelijk heeft als hij stelt dat sommige dingen ge
lijk kunnen zijn (de 'democratische welvaart' van Roy Harrod) en andere 
niet (Harrods 'oligarchische welvaart')? Zijn er geen grenzen aan gelijk
heid? Is het niet voorstelbaar dat boven een bepaald niveau van algemene 
burgerrechten verschillen onvermijdelijk zijn, in ieder geval in een vrije 
maatschappij? Is het als doel van sociaal beleid niet voldoende, de geza
menlijke gemeenschappelijke bodem van de 'democratische welvaart' op te 
tillen zonder tot het onmogelijke verder te gaan, tot het afschaffen van de 
'positionele economie'? En zodra er een fatsoenlijk niveau van burgerrech
ten is bereikt, is het dan niet noodzakelijk de andere, praktische problemen 
van financiering en beheer in ogenschouw te nemen? Valt er niet wat te 
zeggen voor individuele bijdragen als de absolute armoede eenmaal is af
geschaft? Is er geen grootscheeps programma van decentralisatie der so
ciale dienstverlening nodig? Achter die beide soorten vragen ligt natuurlijk 
de diepere vraag of men zich de vrijheid redelijkerwijs als een centraal 
strijdpunt voor sociaal beleid in de toekomst kan voorstellen. Is het niet 
denkbaar dat de belangrijkste problemen voor de vrijheid in andere obsta
kels dan die voor gelijkheid te vinden zijn? Moeten we in dit opzicht even
als wat de economische groei betreft niet eens van onderwerp veranderen? 
Sommige sociaal-democraten zullen wel antwoord op deze vragen hebben. 
Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat er sociaal-democratische antwoorden 
bestaan in de zin zoals we deze stroming hebben gedefinieerd. 
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De culturele dimensie 
Dan is er wat we de culturele dimensie zouden kunnen noemen: dat wil 
zeggen, de dimensie van menselijke waarden en opvattingen. Dat klinkt 
vaag, maar het heeft veel te maken met economie, maatschappij en beleid. 
Sterker nog, een groeiend aantal mensen realiseert zich tegenwoordig dat 
het kapitalisme evenzeer een gevolg was van veranderende waarden als 
van technische ontwikkelingen. Als de mensen hun middeleeuwse verzet 
tegen kredietverschaffing niet hadden opgegeven, of het geloof dat werk 
iets was voor het handhaven van je levensstandaard bij tegenslagen, en 
niet iets dat voor voortdurende verbetering vatbaar was, dan was het geld 
dat handelaren en banken hadden vergaard, evenals de spin- en 
stoommachine beland waar de rijkdom van het geslacht Fugger en de inge
nieuze tekeningen van Leonardo da Vinci belandden: in de archieven der 
historie. 
De waarden van de sociaal-democratie zijn de waarden van het kapitalis
me, alleen in sterkere mate. Toen succesvolle ondernemers allang begon
nen waren de vruchten van andermans arbeid te genieten, hielden de lei
ders van de reformistische arbeidersbeweging nog vast aan een calvinisti
sche ethiek en aan puriteinse opvattingen, en bovenal aan het geloof in uit
gestelde bevrediging - in het vandaag sparen voor het genieten van mor
gen. Sedertdien zijn zij en hun volgelingen samen met de economie op an
dere waarden overgestapt. Waar zou de moderne economie immers blij
ven, als de mensen steeds meer zouden sparen? Het hedendaagse kapita
lisme wordt gevoed door een hedonistische ethiek van vandaag-halen-mor
gen-betalen, door hypotheken en leningen, huurkoop en betaalkaarten. Als 
iedereen zich hield aan de voorschriften der calvinistische ethiek van jaren 
her, dan zou elke moderne economie binnen enkele maanden krakend en 
piepend tot stilstand komen. Dit is een van de redenen waarom sociaal-de
mocraten zich niet aansluiten bij 'conservatieven', die oude waarden willen 
doen herleven, noch bij de morele scherpslijpers van uiterst links. De waar-
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den van de sociaal-democratie bewegen zich rond economische vooruit
gang, en steunen in dat opzicht het cyclische gezichtspunt. Produktie en 
produktiviteit, werk en prestatie zijn, evenals overvloed en consumptie, ter
men die 'in' zijn bij sociaal-democraten, en ze kleuren hun houding tegen
over menselijk gedrag door en door; in zekere zin vormt de sociaal-demo
cratie het aanvaardbare gezicht van de industriële maatschappij . 
Woorden als 'rationeel' en 'redelijk', die vaak worden gebruikt om de mo
derne maatschappij te beschrijven, zijn op een merkwaardige manier twee
slachtig. Tenslotte kunnen we de geschikte middelen voor vrijwel elk doel 
beschrijven als 'rationeel', en het beschrijven van een opstelling als 'rede
lijk' is vaak niet meer dan er goedkeuring aan hechten. Maar toch zijn deze 
noties in een specifieke zin de pasmunt van dominante waarden geworden, 
en de bron van nieuwe en voor velen verwarrende tegenstand. 'Rationeel' 
handelen betekent het inroepen van wetenschapsmensen om problemen 
op te lossen, het gebruiken van adviseurs om oplossingen te vinden, het 
aanvaarden van de dingen, op technisch en andere gebied, zoals ze zijn -
de force des choses of Sachzwang - dat wil dus zeggen de schijnbaar 
onontkoombare vereisten die de werkelijkheid stelt. 'Redelijk' zijn betekent 
praten, overreden, hoorzittingen houden en onderzoeken doen, een 'sociaal 
contract' overeenkomen i.p.v. confrontatie, op argumenten en gezond ver
stand vertrouwen. En als zo vaak in onze analyse ligt de vraag voor de 
hand : wat is er verkeerd aan een dergelijke 'rationaliteit' en 'redelijkheid'? 
En als zo vaak tevoren is het antwoord, dat ze niet meer lijken te werken. 
In veel landen is het debat over kernenergie duidelijk een dialoog tussen 
doven ; geen enkel wetenschappelijk of technisch argument kan de tegen
standers ervan overtuigen dat hun angsten ongegrond zijn. Evenzo lenen 
bezwaren tegen technische vooruitgang, tegen de chip, zich niet voor rede
lijke argumentatie. Dit is niet geheel en al verbazingwekkend. Uiteindelijk 
zijn er wel redenen voor de angst voor kernenergie en voor technische 
vooruitgang. Doch onder het oppervlak van de hedendaagse politiek is een 
veel diepere en beangstigender opstand tegen de rede aan de gang. Som
migen noemen het de 'terugkeer van het sacrale', al zou die best eens 
kunnen eindigen in Jonestown. Sommigen prijzen de 'alternatieve levens
stijlen', hoewel die vaak met drugs of andere vormen van escapisme ge
paard gaan. Terwijl meedoen aan de maatschappij nog wel een der domi
nante waarden is, lijken grote aantallen mensen er de voorkeur aan te ge
ven zich eruit terug te trekken. Dergelijke ontwikkelingen vormen zeker 
geen reden om het geloof in overtuiging en argumentatie, of zelfs weten
schap en techniek op te geven. Wat is echter het sociaal-democratische 
antwoord op serieuze vragen naar nieuwe waarden? Wat te zeggen van A. 
H. Halseys oproep tot een herleving van de solidariteit, Fred Hirschs vraag 
om een nieuwe 'sociale ethiek', Tibor Scitovskys pleidooi tegen de 'vreug
deloze economie'? Is het niet denkbaar dat waarden die grotendeels ont
leend zijn aan de vereisten van de economische ontwikkeling op enkele be
langrijke punten tekortschieten? Is het niet mogelijk dat de 'rationaliteit' en 
'redelijkheid' van morgen niet meer het werk en de produktie betreffen, 
maar een andere maatschappelijke vormgeving van het leven van men
sen? De minachting waarmee sociaal-democraten dergelijke suggesties 
graag begroeten, zal nauwelijks volstaan; er is hier sprake van een trend, 
die hen wellicht binnen afzienbare tijd zal wegvagen; en die, tenzij ze zich 
openstellen voor nieuwe mogelijkheden, tevens de voortdurende behoefte 
aan rationele discussie en redelijk handelen zal doen verdwijnen. 

Sociaal-democratische politiek 
De vertaling van de economische visie, de opvattingen over sociaal beleid, 
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en de waarden van de sociaal-democratie in praktisch beleid heeft vele 
verschillende vormen aangenomen, afhankelijk van de politieke cultuur in 
de verschillende landen. In de Scandinavische landen werden de sociaal
democraten de natuurlijke regeringspartij en zij zouden dat tientallen jaren 
blijven; toen de kiezers hen uiteindelijk de regering uitstemden, zou spoe
dig blijken dat de regering geworden oppositie een niet veel ander beleid 
ging voeren. In Frankrijk heeft president Giscard d 'Estaing weliswaar geen 
centrum regering kunnen vormen die op liberale en sociaal-democratische 
uitgangspunten is gebaseerd; zijn succes getuigt echter wèl van de aan
trekkingskracht van zijn bedoelingen. In Duitsland, waar een ingebouwde 
en traditionele neiging naar consensus bestaat, hebben de Grote Coalitie 
van 1966-1969, en de sociaal-liberale coalitie die het land sindsdien heeft 
geregeerd, geleid tot een brede mate van overeenstemming over econo
misch en sociaal beleid, alsmede over na te streven waarden. In Groot-Brit
tanië kon zich als gevolg van de partijpolitieke polarisatie moeilijker een 
consensus manifesteren; opiniepeilingen over een eventuele centrumpartij 
laten echter zien dat de mening onder de bevolking niet afwijkt van die in 
andere OESO-landen. Zelfs hier zijn evenwel sporen van sociaal-democra
tische consensus te zien. 
Het strikt politiek aspect van deze overheersende visie heeft te maken met 
de rol van de overheid. Ik heb steeds de nadruk gelegd op het geloof in de 
overheid als 'weldoener' - niet zonder aanhalingstekens, want zoiets be
hoort geen overheid toegeschreven te krijgen . Het centrale leerstuk van de 
progressieve politiek van de laatste eeuw is geweest dat de overheid het 
kan en moet doen, waarbij 'het' vrijwel elk politiek strijdpunt, elk groot en 
internationaal, of klein en lokaal probleem is dat zich voordoet. Het Keyne
siaanse economische beleid heeft misschien de meester verkeerd begre
pen, doch het is gebaseerd op dit geloof. De verzorgingsstaat is zowel oor
zaak als gevolg van de Grote Sterke Overheid. De waarden van 'rationeel' 
en 'redelijk' handelen werden doorgaans geïnterpreteerd als handelen door 
de overheid. Het falen van de 'onzichtbare hand', met name de ontdekking 
dat de markt weinig doet voor de zwakken, hoe onschuldig zij ook aan hun 
zwakte mogen zijn, heeft een tegenstroom opgeroepen. Van nachtwaker en 
scheidsrechter in de strijd tussen autonome groepen werd de staat tot de 
enige uitvinder van de vooruitgang, en uiteindelijk tot de eigenaar en mana
ger van de moderne maatschappij. De bijdrage van de sociaal-democraten 
hieraan was, dat ze de staatsmacht trachtten los te maken van deelbelan
gen, het publieke belang zo ruim en open mogelijk te omschrijven, en in 
die zin van de staat een weldoener trachtten te maken. Er zal wellicht een 
dag komen dat historici met verbazing vaststellen hoe men in onze tijd van 
de overheid ging verwachten dat ze zich met vrijwel elk aspect van het le
ven van de mensen bezighoudt, en dat ze die uitdaging uit de aard der 
zaak aanvaardde, totdat de grenzen van die arrogante macht zichtbaar 
werden. Want ook in dit opzicht heeft een begrijpelijk, zelfs noodzakelijk 
proces geleid tot tegenstrijdigheden. Het debat over bestuurbaarheid weer
spiegelt de onder de bevolking groeiende twijfel aan het vermogen van de 
overheden om aan de gestelde eisen te voldoen. Dit kan voor een deel 
worden toegeschreven (zoals o.a. S. Huntington suggereert) aan het feit 
dat een langdurige periode van economische groei de mensen m.b.t. de 
mogelijkheden van de overheid heeft misleid; zodra er geschoven moet 
worden binnen een gelijkblijvend economisch saldo, blijkt de keizer geen 
kleren aan te hebben. De crisis van de bestuurbaarheid is echter groten
deels toe te schrijven (zoals o.a. M. Crozier suggereert) aan pe overbelas
ting van de overheid, dat wil zeggen aan het feit dat geen enkele menselij
ke instelling de enorme verwachtingen zou kunnen waarmaken die er in de 
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moderne maatschappij m.b.t. de overheid leven. Tegenover deze ontdek
king neemt de politieke theorie een verrassende wending . Terwijl John 
Rawls definitie van rechtvaardigheid als eerlijk spel in de ogen van sommi
gen nog aanleiding kan geven tot sociaal-democratische conclusies, weegt 
Robert Nozicks argumentatie zwaarder, krijgt althans meer steun. In zijn 
Anarchy, State and Utopia maakt hij de cirkel rond en komt uit op een 
standpunt volgens welk moeilijk iets meer dan een 'minimale staat' te recht
vaardigen is. James Buchanan, Milton Friedman en anderen hebben aan 
deze visie een meer direct-politieke draai gegeven. 
Het is best mogelijk dat dit debat niet alleen de moeilijkheden waarmee de 
sociaal-democratie kampt, blootlegt, maar die van moderne maatschappij in 
het algemeen. De politieke kracht van de sociaal-democratie was haar ant
woord op de tekortkomingen en tegenstrijdigheden van het laissez-faire li
beralisme. Ze heeft het aanzien van de OESO-landen veranderd in de rich
ting van gerechtigheid, stabiliteit en voorspoed. Nooit eerder in de geschie
denis van de mensheid heeft de maatschappij haar burgers zoveel verzor
ging, zoveel levenskansen geboden als in de OESO-landen aan het begin 
van het laatste kwart van de twintigste eeuw. Bovendien is de taak van de 
sociaal-democratie nog niet voltooid: er zijn nog sectoren, soms .grote sec
toren , waar de overheid als weldoener nog moet voorzien in burgerrechten 
en welvaart. Maar nog voordat die taak is volbracht, heeft de sociaal-demo
cratie nieuwe tegenstrijdigheden geschapen die ze niet binnen haar eigen 
vooronderstellingen kan oplossen. De oriëntatie op economische groei leidt 
tegelijkertijd tot inflatie en werkloosheid. De verzorgingsstaat creëert een 'ij
zeren kooi ' van bureaucratie. Datgene wat velen 'redelijk' wensen te noe
men, drijft steeds grotere groepen mensen tot een volstrekt irrationele op
positie. Het streven naar een weldoende overheid heeft in feite geleid tot 
een grote overheid, en daarmee tot een overbelasting die aanleiding geeft 
voor twijfels aan de democratie en aan de bestuurbaarheid van de moder
ne maatschappij . Méér van hetzelfde levert op de een of andere manier 
niet dezelfde gunstige resultaten op. Dat ervaren niet alleen de politieke 
theoretici , maar ook de kiezers in alle OESO-landen. De politiek wordt het 
toneel van latent, vervolgens meer manifest conflict. De sociaal-democratie 
is op haar retour. 
Maar als we nu onze aandacht richten op het protest tegen de heersende 
consensus die we als sociaal-democratisch hebben omschreven, doen we 
een beangstigende ontdekking: de alternatieven die tot nog toe worden 
aangeboden, lijken alle slechter dan de belangrijke pOlitieke factor die ze 
geacht worden te vervangen. Terwijl de aanvallers van de sociaal-democra
tie terecht wijzen op het dalende belang van een bepaald thema van socia
le en politieke ontwikkeling, hebben de aanvallers weinig te bieden dat eni
ge belofte inhoudt. We zullen zelf moeten proberen te onderzoeken wat er 
aan nieuw potentieel voorhanden is. Maar laten we alvorens dat te doen 
een blik werpen op de drie belangrijkste richtingen van waaruit de status 
quo wordt aangevallen. Als we ze kleurrijke namen willen geven, zouden 
we kunnen spreken van de Blauwe, de Rode en de Groene tegenstanders 
van de sociaal-democratie. 

De Blauwe oppositie 
De blauwe oppositie is Nieuw Rechts, dat zich van Denemarken (Mogens 
Glistrups anti-belastingpartij) via Californië ('Proposition 13' voor verlaging 
val"! overheidsuitgaven) over Groot-Brittannië en andere landen schijnt te 
hebben verspreid . Haar drijvende kracht is waarschijnlijk de opstand van 
het individu tegen de 'bureaucratische kooi ' van de verzorgingsstaat en te
gen de grote regimenten van bedrijfsleven en vakbonden. Vele aanhangers 
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van deze oppositie zien gemakkelijk over het hoofd dat veel mensen in het 
openbaar bescherming kunnen zoeken onder de vleugels van deze instel
lingen en ze tegelijk in het stemhokje heimelijk kunnen aanvallen. De poli
tieke standpuntbepaling van de Blauwen vormt een interessant, zij het niet 
geheel onlogisch, allegaartje van oude en nieuwe elementen. De roep naar 
orde en gezag is een reactie op de neveneffecten van de liberalisering in 
het onderwijs en in de kerk, in de media en de amusementsindustrie ('de 
toegeeflijke maatschappij'), en in de strafrechtspraak. Belastingverlaging is 
een direct antwoord op de wijdverbreide oppositie tegen de eerder ge
noemde 'zakgeld-maatschappij'. Er bestaat enige verwarring over de pre
cieze betekenis van de eis om minder overheidsbemoeienis, maar voor de 
Blauwe oppositie is het van centrale betekenis. Sommigen houden vol dat 
minder overheidsbemoeienis neerkomt op minder overheidsuitgaven; deze 
visie kan wel eens de val veroorzaken van Nieuw Rechts in onze sociaal
democratische maatschappij. Anderen geloven dat minder overheidsbe
moeienis minder overheidsingrijpen betekent; dat is gezien de belemmerin
gen voor economische groei even moeilijk, maar misschien wel realisti
scher. Een dergelijk beleid gaat gepaard met de hoop dat het mogelijk is 
om de oude waarden van zuinigheid en hard werken te doen herleven, en 
daarmee de oude motor van economische ontwikkeling. De terugkeer naar 
de retoriek van de calvinistische ethiek is bijna roerend, met inbegrip van 
voor de hand liggende verwijzing naar de lange, lange tijd die nodig zal zijn 
voordat het resultaat van zo'n nieuw beleid merkbaar zal zijn. Uiteraard 
speelt leiderschap een belangrijke rol in het arsenaal der Blauwen, evenals 
gezag, discipline, zelfvertrouwen, nationale eer en andere waarden van een 
voorbije wereld. Het is verbazingwekkend hoe aantrekkelijk eergisteren kan 
lijken voor diegenen die genoeg hebben van gisteren. Gaan kinderen die 
teleurgesteld zijn in hun ouders immers niet vaak heel goed om met hun 
grootouders? Tegelijk is het sterke vermoeden op zijn plaats dat het terug
draaien van de geschiedenis niet alleen een terugkeer naar voorbije oplos
singen betekent, maar evenzeer, zo niet meer, een terugkeer naar voorbije 
problemen. Op zijn best zal de Blauwe revolutie waarschijnlijk falen; op zijn 
slechtst zal ze een chaos in de industrie en in politieke kringen teweeg
brengen, in vergelijking waarmee een confrontatie met stakende mijnwer
kers slechts een salongesprek is. 

De Rode oppositie 
Het wellicht meest opvallende element van de Blauwe oppositie jegens de 
sociaal-democratie is dat, waar ze de Rode oppositie van Nieuw Links (of 
misschien beter, om haar van de beweging in de jaren zestig te onder
scheiden, Nieuw Nieuw Links) overlapt. Het geloof in de overheid als wel
doener is een der centrale en bijna onuitgesproken vooronderstellingen van 
alle sociaal-democraten. De Roden echter delen dit geloof evenmin als de 
Blauwen. Meer nog, beide kunnen het eens zijn over de noodzaak om 
vooral de kleine bedrijven te steunen, zij het dat Nieuw Rechts de kleine 
bedrijven als een teken van levensvatbaarheid en als motor van de econo
mische groei ziet, terwijl Nieuw Links ze als doel op zichzelf beschouwt, zo
wel in termen van werkgelegenheid als van participatie. 'Het enige middel 
tegen de kwalen van de democratie is meer democratie', zei AI Smith in de 
jaren twintig; deze uitspraak vat het credo van Nieuw Links samen. Meer 
democratie betekent voor hen twee dingen: gelijkheid en participatie. Met 
gelijkheid bedoelen ze 'echte' gelijkheid, dat wil zeggen gelijkheid van re
sultaten i.p.v. alleen kansen; en ze zijn bereid om ver te gaan teneinde dat 
tot stand te brengen. Zware belastingdruk noch de afschaffing van de parti
culiere scholen, van het Hogerhuis of van enige andere bron van bevoor-
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document rechting ontbreekt op de Rode agenda. Met participatie bedoeld Nieuw 
Links 'echte' participatie. De zuivër representatieve democratie maakt geen 
deel uit van de Rode geloofsbelijdenis; wel achten ze gedelegeerd bestuur 
of bestuur bij mandaat aanvaardbaar; maar bovenal zoeken de pleitbezor
gers van deze zienswijze naar middelen om zoveel mogelijk mensen te be
trekken bij het besturen van hun eigen zaken: coöperatieve ondernemingen 
en lokale gemeenschappen staan hoog op hun lijst van programmapunten. 
Natuurlijk gaan deze opvattingen samen met een weerstand tegen interna
tionale banden, in elk geval die van het traditionele soort; protectionisme is 
voor de Roden welbewust beleid, zoals het voor de Blauwen en laatste toe
vlucht kan zijn. Het Rode wereldbeeld is vaak bekritiseerd; in zekere zin is 
dat bijna te gemakkelijk om te doen. Het is een vreemdsoortig en onwerke
lijk wereldbeeld; en wie in de geschiedenis ooit heeft geprobeerd het on
werkelijke te verwerkelijken, heeft uiteindelijk (en soms eerder dan dat) zijn 
toevlucht genomen tot geweld. In die zin heeft de utopie van een coöpera
tieve wereld zijn beangstigende aspecten. In elk geval vormen 'werkelijke' 
gelijkheid en participatie een recept voor immobiliteit, en alleen al daardoor 
voor burgeroorlog in plaats van geleidelijke verandering in een open maat
schappij . 
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De Groene oppositie 
Het is fascinerend om te zien hoe de Rode oppositie van de sociaal-demo
cratie haar greep op de jeugd aan het verliezen is. Meer en meer jongeren 
wenden zich tot een derde alternatief dat we met een eerder op het Euro
pese continent dan in Groot-Brittanië gebruikelijke kleuraanduiding de 
Groene benadering kunnen noemen. Het is geen toeval dat de Groene po
litieke groeperingen romantische conservatieven en gedesillusioneerde so
cialisten verenigt. Cultuurpessisme vormt wellicht het duidelijkste gemeen
schappelijke kenmerk van de Groenen. Zij verachten de wereld van de 
economische groei en van de calvinistische ethiek, hoewel sommige van 
hen ascetische trekken vertonen. Ze bestrijden het voortgaande gebruik 
van kernenergie, de vernietiging van de natuurlijke omgeving, en alle ver
schijnselen van ophoping en massaliteit die gepaard gaan met een 
groeiende levensstandaard voor de massa van de bevolking. Zij dromen 
van alternatieve levensstijlen en omhelzen een 'tegencultuur'. In hun ver
langen om naar simpeler waarden terug te keren zien zij in feite niet op te
gen een stevige vermindering van welvaart, laat staan tegen het einde van 
de concurrentie- en de consumptiemaatschappij. Het economische benul 
van de Groenen is zwak, ondanks het feit dat zij voor hun opvattingen kun
nen teruggrijpen op John Stuart Mills beroemde notie van de 'stationaire 
staat'. Wat sociaal beleid betreft hebben ze weinig te zeggen; misschien 
hebben die critici gelijk die suggereren dat ze de voordelen van de verzor
gingsmaatschappij als een gegeven beschouwen, en daarom dan ook een 
middenklasse-beweging zijn. Hun politieke opstelling is vaag, hoewel ze 
duidelijk de weerzin van de Roden jegens de traditionele overheid delen, of 
die nu representatief is, gecentraliseerd, of internationaal. Het gaat de 
Groenen in de kern om waarden ; een onnauwkeurig, emotioneel protest te-

. gen de naar ze beweren ondraaglijke rationaliteit van de sociaal-democrati
sche maatschappij. 

De gemeenschappelijke grondslag 
Tegenover zo'n oppositie heeft een pathetische oproep aan alle sociaal-de
mocraten weinig zin. De grootste zwakheid van degenen die tot het vormen 
van een centrumpartij oproepen, is dat ze over het toekomstige beleid wei
nig méér weten te vertellen dan dat het een gematigd beleid moet zijn. Dat 
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is mooi, maa:r nauwelijks voldoende. Hoezeer de Blauwe, Rode en Groene 
oppositie het ook bij het verkeerde eind mogen hebben, en hoe moeilijk 
de eisen en problemen van de jaren tachtig ook mogen zijn, men kan ze 
niet aanpakken door de ideeën van de jaren zestig te laten herleven, laat 
staan die van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Sterker nog, het zou zo
wel arrogant als misleidend zijn om de Blauwen, Roden en Groenen zo
maar af te schrijven; niet alleen hebben ze een aanzienlijke steun bij de 
bevolking, maar ze hebben ook meer ideeën in huis dan de gevestigde so
ciaal-democraten, of eigenlijk dan vrijwel iedereen. Nu we van het in de 
grond stampen van valse en aftakelende profeten overstappen op een po
ging om een nieuwe benadering te schetsen, zullen we beginnen met de 
gemeenschappelijke grondslag van de beste representant van het heden, 
en met de klaarblijkelijke behoeften voor de onmiddellijke toekomst. Daarna 
zullen we ons echter op nieuwe perspectieven richten en daarbij enkele 
ideeën van de Blauwen, Roden en Groenen meenemen, zij het in een wat 
andere context. Waar de politiek van morgen ook over zal gaan, er zijn 
minstens vier vooronderstellingen, die we, ofschoon ze welbekend zijn, in 
het belang van de vrijheid niet mogen opgeven. Hun geldigheid blijft onaan
getast door de uitputting van het sociaal-democratische gedachtengoed, 
hoewel hun kracht zal afhangen van de context waarin ze worden geplaatst. 
Ten eerste is de idee van een open maatschappij belangrijker dan de poli
tieke modes en zelfs de duurzaamste maatschappelijke ontwikkelingen. 
Nauwkeuriger gezegd er zijn politieke instituties nodig die verandering zon
der revolutie mogelijk maken, en beschikken over ingebouwde garanties 
voor de rechten van minderheden en individuen. Het zou wel eens zo kun
nen zijn dat er heden ten dage een herwaardering nodig is van zowel de
mocratische instituties als van de rechtsorde. In tijden van verandering 
vormt een al te afwerende opstelling het recept voor een catastrofe; en een 
systeem dat gebaseerd is op de traditionele confrontatie vangt waarschijn
lijk de signalen van verandering niet tijdig genoeg op. Bovendien maken de 
groei van een grootschalige overheid, een grootschalig bedrijfsleven en een 
grootschalige vakbeweging het onwaarschijnlijk dat individuele rechten te 
beschermen zijn door een selectief dictatoriaal bestuur. Een 'handvest voor 
de burgerrechten' is wellicht een noodzakelijke garantie voor de vrijheid ge
worden. Waar het bij deze wijzigingen om gaat, is echter niet nieuw en·het 
blijft zijn geldigheid behouden; het moet tegelijkertijd individuen bescher
men en stapsgewijze veranderingen mogelijk maken. 
Ten tweede is voor de internationalisering van de politiek een noodzakelijk 
element van het voortbestaan van de vrijheid geworden. Elke poging om 
een land af te grendelen en een soort eiland te worden, veroorzaakt niet al
leen een gevaarlijke onrechtvaardigheid jegens de minder ontwikkelde we
reld, maar het brengt ook de welvaart in gevaar die afhankelijk is van ruil
handel, de vrede die afhankelijk is van georganiseerde internationale be
trekkingen. De verleiding van de autarkie is groot, ze is mogelijk nog nooit 
zo groot geweest. Eraan toegeven zou echter niet alleen vrede en welvaart 
bedreigen, het zou ook binnenlandse maatregelen vergen die zonder twijfel 
de individuele vrijheden inperken. Er loopt een rechte weg van importrege
lingen naar uitreisvisa en het begin van een politiestaat. Een internationale 
oriëntatie is geen luxe maar een noodzaak voor een beleid ten gunste van 
vrijheid. 
Ten derde is het noodzakelijk dat de volledige burgerrechten voor iedereen 
worden gehandhaafd en in sommige opzichten uitgebreid. Wat we ook aan 
toekomstvisie willen of moeten ontwikkelen, het mag ons ni~t afleiden van 
de blijvende noodzaak om de grond waarop we allemaal staan, hoog en 
veilig genoeg te maken. Er is op dat gebied nog zeer veel te doen. Som mi-
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ge mensen ontberen zelfs de meest elementaire burgerrechten; en geen 
enkele maatschappij heeft tot dusverre de rassenongelijkheid doeltreffend 
aangepakt. Hiervoor is een programma van positieve discriminatie nodig, 
ook al vinden sommigen dat intellectueel niet te pruimen. De politieke bur
gerrechten worden nog steeds ingeperkt door autoritaire tradities. Een open 
wijze van bestuur, verantwoordingsplicht van afgevaardigden, werkelijke 
kansen op participatie, maar ook de bevrijding van individuen van paternalis
tische organisaties die in hun naam beweren te spreken, het zijn maar en
kele van de strijdpunten. En dan zijn er de sociale burgerrechten. Het is 
zeer aannemelijk, misschien onvermijdelijk, en waarschijnlijk wenselijk dat 
de verzorgingsstaat zal worden getransformeerd tot een sociale staat van 
een ander soort, minder bureaucratisch, met een grote keuzevrijheid, en 
daardoor minder belastend voor het overheidsbudget. Deze waarschijnlijk
heid maakt het des te meer noodzakelijk om het vangnet van de sociale 
zekerheid te beveiligen, zelfs om de mazen nog te verfijnen. Bovendien 
moet het hebben van burgerrechten betekenen dat niemand tot beneden 
een redelijke levensstandaard zakt, en dat niemand in staat is anderen hun 
rechten te ontzeggen; in zoverre blijkt ook gelijkheid op onze politieke 
agenda staan. 
En ten vierde is er behoefte aan een garantie voor een redelijk stabiele ba
sis van economische welvaart. Weliswaar is groei moeilijker geworden, en 
zal het sowieso in de komende jaren onmogelijk zijn op economische groei 
te vertrouwen voor het oplossen van alle problemen, zonder wie dan ook 
dan teleur te stellen. Maar over meerdere jaren genomen, moet economi
sche stabiliteit bereikbaar zijn; en dat te bereiken is een doel dat deel uit
maakt van de gezamenlijke grondslag van verstandige politiek. 

Nieuwe perspectieven 
Hoe is die economische stabiliteit te bereiken? Wat betekent het eigenlijk 
precies? Hier lopen de politieke wegen uiteen. Er worden heel wat ant
woorden op beide vragen gegeven, hoewel de meeste van het 'meer van 
hetzelfde' of het 'we moeten de andere kant op'-soort zijn, hetgeen door
gaans ofwel de wanhopige stimulering van economische groei betekent, 6f 
de tevreden aanvaarding van nulgroei. Geen der benaderingen is over
tuigend, gezien de kosten van toekomstige groei enerzijds en de begrijpelij
ke aspiraties van mensen anderzijds. In feite ligt het antwoord waarschijn
lijk helemaal niet op het continuüm groei-geen groei. Om vooruitgang te 
boeken moeten we een zijwaartse beweging maken en onze aandacht op 
een ander onderwerp richten. In plaats van de obsessies van het verleden 
- met groei, met gelijkheid, met een wetenschappelijk-technologische we
reld, met meer overheid - moelen we andere perspectieven voor economi
sche, sociale, culturele en politieke aspiraties zoeken. Het feit dat dit niet 
het geval zal zijn van doelbewust overheidshandelen, maar een nieuwe 
mentaliteit vraagt van individuen, groepen, bedrijven en organisaties, maakt 
op zichzelf al deel uit van de verandering die voor een nieuw socio-econo
misch klimaat vereist is. 
Om weer bij de economie te beginnen: de kwalen van deze tijd vertonen 
twee hoofdsymptomen, inflatie en werkloosheid. Beide zijn manifestaties 
van tegenstrijdigheden die diep in de structuur van de moderne maatschap
pij liggen ingebed. Beide moeten worden aangepakt als we de verworven
heden van een eeuw sociaal-democratie niet kwijt willen raken. Maar er 
valt wat voor te zeggen dat de centrale doelstelling van economisch beleid 
het creëren van voorwaarden moet zijn waaronder de inflatie geheel en al 
tot stilstand komt. Dat is niet hetzelfde als het opzij schuiven van de proble
men van de werkloosheid; in feite vormen zij de kern van een sociaal be-
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leid van morgen. Maar te proberen die problemen op te lossen via econo
mische middelen - pogingen om de groei te stimuleren, banen te schep
pen, de overheidssector opzettelijk te overbezetten - zal waarschijnlijk te
gelijk duur en ondoeltreffend zijn. De maatschappij-va,n-het-werk en haar 
waarden blijven in de gedachten van de mensen en in de partijprogram
ma's hangen; maar ze vertegenwoordigen de wereld van gisteren. Een van 
de voorwaarden om met geheven hoofd de maatschappij van de toekomst 
binnen te treden, is het verwijderen van die hoofdoorzaak en gevolg van in
stabiliteit, de inflatie. 
Er bestaan geen kunstgrepen om dat doel te bereiken. Een sociaal contract 
kan helpen, maar zal niet standhouden. Beheersing van de geldvoorraad, 
indien technisch al mogelijk (daarover bestaan twijfels) is een typisch geval 
van symptoombestrijding die de oorzaken onaangetast laat. Dat heeft te 
maken met een tegenwoordig veelgehoorde uitspraak: we kunnen ons niet 
veroorloven meer uit te geven dan we verdienen. Dat is juist, maar het laat 
twee interpretaties toe. De ene is dat we meer moeten verdienen, door har
der te werken, door in ieder geval de produktiviteit te verhogen. Het zou 
onzinnig zijn de geldigheid van die uitspraak te ontkennen. Veel mensen 
hebben hun burgerrechten nog niet verworven, zodat een algemene uitbrei
ding van faciliteiten nodig is. Enige herverdeling blijft noodzakelijk, en die is 
gemakkelijker te verwerkelijken als er meer te verdelen valt. Maatschappe
lijke en milieu-eisen brengen kosten met zich mee die groei vergen. Tegelij
kertijd is er een andere interpretatie van de waarheid dat we ons niet meer 
kunnen veroorloven dan we verdienen; en dat is dat we moeten leren om 
ons minder te veroorloven. Op zijn zachtst gezegd is het onwaarschijnlijk 
dat er genoeg groei zal zijn om aan te sluiten bij de verwachtingen van de 
mensen in de mate waarin die gedurende de jaren vijftig en zestig stegen. 
Een zekere stabilisering van verwachtingen is onvermijdelijk en zelfs wen
selijk. Wat Bertrand de Jouvenel 'La société de toujours plus' noemde, de 
maatschappij van meer en meer van hetzelfde, kan niet en, waarschijnlijk 
ook, mag niet eindeloos doorgaan. 
De conclusies hieruit voor het economisch beleid zijn duidelijk, hoe moeilijk 
het ook mag zijn om het pad naar hun verwerkelijking uit te zetten. Ten 
eerste moeten we alles proberen om de mogelijkheden voor economische 
groei open te houden. Dit betekent flexibiliteit, aanvaarding van technologi
sche vooruitgang, mobiliteit en vele andere kenmerken van de vrije-markt
economie. Als de moderne economie achteruit is gegaan in groeimogelijk
heden, is dat zeker niet omdat ze te 'kapitalistisch' of te 'markteconomisch' 
zou zijn, - integendeel. Op de tweede plaats vervult de economie zelf be
paalde maatschappelijke functies die toenemende nadruk behoeven. Winst
deling, participatie, de humanisering van het werk en vele andere begrip
pen mogen weliswaar holle kreten geworden zijn, maar ze zijn niettemin 
van belang voor een economie van stabiele groei. Ten derde moeten ver
wachtingen van gewin of groei worden teruggebracht tot wat mogelijk is. 
Een van de obsessies van de moderne wereld is die met 'relativiteiten'; als 
we die eens zouden opgeven i.p.v. ze theoretische ('relatieve deprivatie') 
en institutionele waarden toe te kennen, dan zouden we ontdekken dat aar
dig wat nationale economieën in OESO-landen een bevredigend peil van 
voorzieningen bieden, en dat behoorlijk grote groepen een bevredigend in
komen hebben. Op zijn minst zou die ontdekking frustraties verminderen. 
Uitspraken m.b.t. doeleinden zijn gemakkelijk, terwijl aanwijzingen voor het 
bereiken ervan moeilijk zijn. Misschien bereiken we de doeleinden waar de
ze uitspraken op zinspelen nooit. Misschien zullen we nog la,nge tijd met in
flatie en werkloosheid te leven hebben. Landen als Groot-Brittannië in het 
bijzonder vinden de gedachte aan stabilisatie en verlaging van verwachtin- juli/a 
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gen verwerpelijk, en betalen hun prijs aan sociale onrust voor hun vasthou
den aan de wereld van gisteren. Zonder een reeks schokkende ervaringen, 
zoals de oliecrisis van 1973, is het verlagen van verwachtingen niet erg 
waarschijnlijk, en het is natuurlijk voor de rijkere landen het gemakkelijkst. 
Het is geen toeval dat alleen Luxemburg, Zwitserland en de Verenigde Sta
ten de voOr 1979 vastgestelde energiebesparing op de economische top
conferentie hebben gehaald. Maar dergelijke stappen in de goede richting 
tonen aan dat vooruitgang mogelijk is, zelfs met de (beperkte) mogelijkhe
den van wetgeving. Zo zijn er meer stappen te bedenken, zoals de indexe
ring van een groot aantal verschillende inkomens en andere economische 
factoren, of het aanvaarden van technologische verandering in het licht van 
een nieuwe opstelling tegenover werk, of organisatorische decentralisatie. 
Vel e daarvan komen voort uit de sociale en politieke veranderingen die we 
nu zullen aanroeren. 
De belangrijkste maatstaf voor het succes van het economisch beleid van 
de toekomst is de vermindering en uiteindelijke afschaffing van de inflatie. 
Dat zou vervolgens wel eens tot een situatie kunnen leiden waarin econo
mische aangelegenheden niet langer de centrale plaats in ons individuele 
leven en in het overheidsbeleid innemen. Maar daartoe moet ook die ande
re tegenstrijdigheid van de moderne samenleving, werkloosheid, worden 
opgelost. Dat kon wel eens centraal staan bij het ontwikkelen van nieuwe 
sociaal-politieke perspectieven. Het antwoord waar we naar op zoek zijn is, 
kort gezegd, dat de maatschappij-van-het-werk waarin het leven van de 
mensen zich afspeelt rondom betaalde arbeid, moet worden vervangen 
door een maatschappij van menselijke activiteit. We gebruiken hier marxis
tische termen: werk is wat mensen doen om te kunnen blijven leven, terwijl 
activiteit is wat mensen doen om zichzelf uit te drukken. Wellicht hebben 
we een drempel bereikt, waarbij werk over een breed maatschappelijk ter
rein kan worden vervangen door activiteit, en zelfs m6et worden vervan
gen. 
Dit klinkt idealistisch, maar dat is het niet. De maatschappij-van-het-werk 
begint nl. gebrek aan werk te krijgen. De statistische werkloosheid is hoog; 
de vrijwillige werkloosheid zoals die van huisvrouwen of studenten is even
eens hoog; de verborgen werkloosheid is zeer hoog en een afschuwelijke 
belediging voor de menselijke waardigheid. Het is zeer wel denkbaar dat 
het bruto nationaal produkt van de OESO-landen zou kunnen worden ge
produceerd met tachtig procent, sommigen zouden zelfs zeggen vijftig pro
cent, van het huidig aantal arbeidskrachten, of van het huidig aantal werk
uren. In het kader van de waarden van de maatschappij-van-het-werk is 
dat een ramp. Maar zijn die waarden noodzakelijk? Evenals met betrekking 
tot de verwachtingen van mensen en van het economisch potentieel is er 
sprake van een verkeerde afstemming: er is geen tekort aan dingen om te 
doen, maar er ontstaat wel een tekort aan banen. Veel mensen reageren 
op hun manier op deze impasse. Het feit dat het 'zwarte circuit' in de eco
nomie de sterkst groeiende sector is binnen een aantal OESO-landen, ge
tuigt van de veerkracht en verbeeldingskracht van de mensen tegenover 
een versteende werk-maatschappij. Tegelijkertijd vormt het zwarte circuit 
niet meer dan een overgangsverschijnsel, een ontspanningsmogelijkheid 
voor diegenen die op zoek zijn naar activiteit en op zijn best werk aangebo
den krijgen, en op zijn slechts de bedeling. Bovendien zijn er andere, duur
dere antwoorden op de nieuwe uitdaging, met name weerstand tegen tech
nologische verandering. 
Opnieuw is het niet moeilijk het doel te definiëren, hoewel de weg erheen 
lang is. De verandering die nodig is vereist een positief antwoord op twee 
gelijktijdige uitdagingen: het scheppen van een economische basis die 
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voorziet in een grotere produktiviteit en welvaart met minder werk; en een 
zodanige verandering van het leven van mensen dat betaalde arbeid nog 
maar een deel is van de activiteiten die zin aan het leven en gelegenheid 
tot persoonlijke ontwikkeling geven. Het eerste is moeilijk, zij het niet onmo
gelijk, als aan enkele voorwaarden van economische stabiliteit waarnaar 
we hebben verwezen, is voldaan. Bij het tweede gaat het om uitbreiding 
van veranderingen die reeds plaatsvinden. In veel gevallen kan werk wor
den omgezet in vrije activiteit; veel mensen zijn al zo fortuinlijk dat ze ple
zier beleven in wat ze doen, omdat het hun ruimte voor persoonlijke ont
wikkeling biedt. Het onderwijs moet zowel naar de inhoud als naar fasering 
worden losgemaakt van de zogenaamde eisen der arbeidsmarkt: het moet 
(wie durft deze vaak geproclameerde, nooit verwezenlijkte doelstelling te 
herhalen?) een levenslange activiteit worden. Om verscheidene redenen 
valt er wat te zeggen voor een algemene sociale dienstplicht voor jongeren 

. als een verplicht onderdeel in ieders leven. Lelijke woorden zoals 'flexi-tijd ', 
'flexi-jaar', zelfs 'flexi-Ieven' kunnen een mooie betekenis krijgen door de er 
achterliggende gedachte om mensen meer keuzemogelijkheid bij de organi
satie van hun leven te geven. De grens om niet te zeggen de afgrond van 
de pensionering moet zijn pijnlijke karakter verliezen en veel flexibeler wor
den. En als de vraag gesteld wordt of we ons dat allemaal kunnen veroor
loven, dan luidt het antwoord waarschijnlijk: kunnen we het ons veroorloven 
om dit alles niét te doen? Het vervangen van de maatschappij-van-het-werk 
door de maatschappij van de menselijke activiteit is niet meer dan een ver
standige reactie op een nieuwe sociaal-economische situatie. 
Ecologische groeperingen en de pleitbezorgers van alternatieve levensstij
len gaan weliswaar verder dan de meeste mensen zouden willen , maar de 
richting waarin ze gaan, heeft duidelijk aantrekkelijke kanten, en beslist niet 
alleen voor de oververzadigde kinderen van de middenklasse. De maat
schappij-van-het-werk ziet er vaak grauw uit, en het wordt tijd dat we haar 
eens wat kleur geven. De herontdekking van de stad voor de mens, verbe
teringen in de fysieke omgeving in het algemeen, de uitbreiding van vrije
tijdsactiviteiten , veranderingen in de werkomgeving en vele verwante zaken 
bieden grootscheepse mogelijkheden tot verbetering aan een maatschappij 
die niet langer geheel door economische groei wordt bepaald. Dat kan zeer 
wel consequenties hebben voor de levensstijl van de mensen. Er is geen 
reden waarom een maatschappij waarvan de welvaart afhangt van verfijnde 
technologie in haar geheel technologisch zou zijn. Het is volstrekt denkbaar 
dat het leven op het platteland weer tot bloei komt in een wereld van elek
tronische robots in de industrie en van computer-kantoorwerk. We hoeven 
geen slaven van de technologische vooruitgang te worden noch de techno
logische vooruitgang op te geven om vrij te zijn . 
Vooruitgang door onze aandacht te verschuiven heeft ook een cultureel 
aspect. Dat heeft te maken met de levenskansen van mensen, en met de 
manier waarop een moderne maatschappij bijeen wordt gehouden. Vele 
tientallen jaren probeerde men meer kansen voor individuele ontwikkeling 
te realiseren door het vergroten van keuzemogelijkheden, meer geld, meer 
tijd, meer produkten om te consumeren, meer mobiliteit, in het algemeen 
meer verschillende mogelijkheden om uit te kiezen. Dat was en blijft be
langrijk. Maar het is een aspect van de moderne samenleving dat ons veel 
heeft gekost. Nieuwe keuzemogelijkheden zijn betaald met het verzwakken 
van banden en bindingen. Tot op zekere hoogte was dat waarschijnlijk een 
goed ding; voor velen was traditie een last en geen bron van kracht.. Maar 
men kan een punt bereiken waarop men zich afvraagt waar pie keuzemo
gelijkheden voor dienen - wat de betekenis van die hele welvaartsmaat
schappij is. In Groot-Brittannië, waar de welvaart verre van algemeen is en 
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traditie verre van vervallen, gaat dit minder op dan in Duitsland, waar de 
zin van het leven een thema van politieke discussie is geworden, ja zelfs 
van conferenties, bijeengeroepen door vakbonden en werkgeversorganisa
ties. Overal rijst de vraag of we (in de woorden van A. H. Halsey) niet de 
solidariteit hebben opgeofferd in het belang van vrijheid en gelijkheid. Om 
het anders te formuleren, men vraagt zich af of we niet meer nadruk op 
menselijke banden nodig hebben om onze keuzemogelijkheden zin te ge
ven; want slechts waar beide sterk zijn kan de vrijheid bloeien. Nogmaals, 
wat ver weg en nevelachtig lijkt is zowel urgent als reëel. De disoriëntatie 
van de jongeren, de verslaving aan alcohol en drugs, de misdaad, het hele 
probleem van de orde en gezag, het zijn tekenen van het proces van ver
vallende banden. De remedies die tot dusverre worden aangeboden, zijn 
meer beangstigend dan dat ze helpen. Aan de ene kant geven mensen toe 
aan pseudoreligies en vormen van escapisme. Aan de andere kant wordt 
het handhaven van orde en gezag steeds meer een zaak van de politie 
dan van sociale controle. Het valt niet goed in te zien hoe onder dergelijke 
omstandigheden nieuwe banden kunnen ontstaan; want ze moeten ont
staan i.p.v. worden opgelegd. Men kan slechts hopen dat er begin gemaakt 
wordt met het leggen van meer nadruk op samenwerking en solidariteit dan 
op carrière-jagerij en individuele wedijver, op lokale autonomie dan op cen
trale besturing, op gemeenschappelijkheid dan op eenzame strijd voor 
vluchtig succes. 
Dergelijke aanduidingen laten meer vragen open dan ze beantwoorden. 
Het kan er zelfs op lijken, alsof we het rijk der politiek geheel en al hebben 
verlaten en ons verplaatst hebben naar dat der fantasie, zo niet der religie. Er 
bestaat dan ook een nuchtere sociaal-democratische zienswijze die weinig 
tijd heeft voor kwesties die het als de luxe van de rijken beschouwt, en die 
zowel vasthoudt aan de werkelijkheid van de problemen van gisteren als 
aan de oplossingen van gisteren. Deze zienswijze heeft haar bestaansrecht 
verworven, zoals we hebben gemerkt. Maar we zullen er niet veel verder 
mee komen. Want er is niets halfzachts aan de waarden en opvattingen 
waaraan we hebben gerefereerd. Ze kunnen best wel eens de enige libera
le alternatieven zijn voor het Blauwe, het Rode en het Groene gevaar. En 
wat meer wil zeggen, ze hebben onmiddellijke politieke implicaties, waar
van er minstens twee moeten worden genoemd. Ten eerste bestaat er een 
tendens naar centralisatie die deel uitmaakt van de sociaal-democratische 
erfenis op economisch zowel als politiek gebied. Het mag afgezaagd gaan 
klinken, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: de maatschappij 
van morgen zal niet overleven als ze in die richting doorgaat. Een nieuw 
principe zal de economie en de politiek moeten leiden: zoveel decentralisa
tie als mogelijk, zoveel centralisatie als noodzakelijk is. Er bestaat behoefte 
aan centralisatie, meer nog, aan internationalisatie voorzover het bijvoor
beeld op economisch terrein het monetaire en handelskader betreft. Maar 
de bewijslast hoort bij de centraliseerders te liggen, niet pndersom. Er zijn 
uitstekende argumenten voor het decentraliseren van sommige grote con
cerns; ja, de beste onder hen zijn al begonnen te 'ont-fuseren' en vrijwel 
geen van hen gelooft nog dat groot per definitie beter is. Er zijn even goe
de argumenten voor een sterkere en meer democratische lokale overheid; 
en voor het geven van de verantwoordelijkheden aan instellingen en orga
nisaties die zich daardoor verantwoordelijk zullen gaan gedragen. Een 
markt-maatschappij is minstens even belangrijk als een markteconomie. 
Geen van de veranderingen die we hebben geschetst zullen plaatsvinden, 
tenzij een dergelijke decentralisatie doorgang v~ndt. De consequenties van 
zo'n ommekeer zijn echter uitermate groot. Ze betreffen niet alleen de or
ganisatie van het overheidsbestuur, maar ook het belastingsysteem, het 



document gewicht van kleine ondernemingen, de rol , of juist niet, van intermediaire 
toezichthoudende lichamen, de mogelijkheden van participatie; en alle drie 
de oppositiebewegingen, de Blauwen, de Roden en de Groenen, hebben 
belangrijke bijdragen aan dit proces te leveren. Het houdt bovendien ver
band met de tweede politieke implicatie: de overheid als weldoener bestaat 
niet. De overheid is een jammerlijke noodzakelijkheid om de oorlog van al
len tegen allen te voorkomen, en om een aantal andere beschermende ta
ken uit te oefenen. Ze is altijd en per definitie geneigd om zich uit te brei
den ten koste van individuele vrijheden; om deze reden zijn openheid en 
controle noodzakelijk. Sterker nog, er is behoefte aan minder overheid. De 
eerstkomende tijd zal dit echter waarschijnlijk geen grootscheepse inkrim
ping van overheidsuitgaven betekenen; al was het maar om werkgelegen
heid te verschaffen, hoe gering het nut daarvan ook mag zijn. We zullen 
voorlopig nog met een grote overheidssector te maken hebben. Maar wat 
niét noodzakelijk iS,dat is een overheid die zich uit overtuiging of van liever
lede aanmatigt beter te weten wat er gebeuren moet dan de mensen in on
dernemingen en scholen, ziekenhuizen en buurten, universiteiten en milieu
groepen. Het aardigste aan minderheidsregeringen zoals in Groot-Brittannië 
na 1976 is dat ze niet veel kunnen doen en daarom honderd bloemen 
moeten laten bloeien. Zullen we ooit een meerderheidsregering dat voor
beeld zien volgen? 
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Een centrumpartij? 
Deze vraag heeft veel te maken met de bestaande partijstructuur. Veel 
mensen in Groot-Brittannië zijn de gepolariseerde partijpolitiek duidelijk beu 
en zouden willen dat ze een grote centrumpartij hadden die de consensus 
van de meerderheid kon vertegenwoordigen. Die consensus is in sommige 
opzichten sociaal-democratisch, gematigd en redelijk, met als gemeen
schappelijke grondslag aandacht voor de zaken die ik heb beschreven. Het 
zou zeker goed zijn als deze gezamenlijke grondslag in Groot-Brittannië 
ruimer aanvaard werd dan momenteel het geval is, hoewel dat misschien 
met meer vrucht zou gebeuren door een verschuiving van opvattingen in 
de oude partijen dan door een nieuwe partij die de gezamenlijke grondslag 
in een partijpolitieke opstelling omzet. In beide gevallen vormt die gemeen
schappelijke grondslag een belangrijke basis voor de politiek van de vrij
heid van morgen. 
Maar het is niet meer dan een basis, wat wil zeggen dat het niet genoeg is. 
Op dit moment zijn er volstrekt geen tekenen dat een centrumpartij geba
seerd op de huidige rechtervleugel van de Labour Party een vooruitziender 
blik zal hebben dan de sociaal-democraten op het Europese vasteland. De 
vraag van dit moment is niet hoe sociaal-democratisch te zijn, hoezeer dit 
de slachtoffers van de gepolariseerde partijpolitiek ook mag opwinden. De 
kwestie is wat er ná de sociaal-democratie zal komen. Als dat geen Blau
we, Rode of Groene afwijking mag zijn, dan zal het een fantasierijk, onor
thodox en een karakteristiek liberalisme moeten zijn dat de gemeenschap
pelijke grondslag van sociaal-democratische verworvenheden combineert 
met nieuwe perspectieven op de toekomst van de vrijheid. 

Vertaling: Toon van der Aa. 
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De sociaal-democratie, of: 
de logica van het compromis 

Is het artikel van Dahrendorf een kritiek van buitenaf, de hieronder afge
drukte tekst van Bergounioux en Manin, werkzaam in Frankrijk als histori
cus resp. filosoof, is te beschouwen als een verdediging van binnenuit. In 
deze verhandeling, o.a. gepubliceerd in hun in 1979 verschenen boek Le 
social-democratie ou Ie compromis (zie SenD van december 1979) wordt 
een poging gedaan om, aan de hand van de ervaringen in de verschillende 
landen van West-Europa, een beeld op te bouwen van wat sociaal-demo
cratie eigenlijk is. Wat de sociaal-democratische partijen gemeenschappe
lijk hebben is volgens de auteurs het streven naar het compromis: het eco
nomisch compromis met de klasse tegenstanders, de ondernemers, maar 
meer in het algemeen het compromis als leidend beginsel bij maatschappij
verandering en vormgeving van de democratie. 
Deze stelling, en de wijze waarop ze wordt uitgewerkt, werpt een verras
send licht op een aantal vraagstukken waarmee de sociaal-democratie zich 
altijd heeft beziggehouden, en die ook in de huidige PvdA de gemoederen 
verhitten: de discussie over klasse- of volkspartij, die een eigentijds vervolg 
heeft gekregen in de discussie over actie- of beginselpartij; het vraagstuk 
van de verhouding tussen leiding en leden, nu interne partijdemocratie ge
heten, enz. Dat de auteurs de blik op het verleden gericht houden (en 
daarbij soms, in hun enthousiasme over hun 'ontdekking' van h,et Noord
europese socialisme, een wat al te rooskleurige voorstelling van zaken ge
ven), maakt hun artikel niet minder actueel. Een goed begrip van wat de 
sociaal-democratie (geweest) is, is van essentiële betekenis voor een dis·· 
cussie over haar toekomst. Als het economisch compromis bijvoorbeeld 
een wezenlijke trek van de sociaal-democratie is, dan kan men zich afvra
gen of in een periode van mogelijk langdurige economische stagnatie de 
voorwaarden voor zo 'n compromis niet wezenlijk veranderen. En als de 
band met de arbeidersklasse een andere wezenlijke trek vormt, dan rijst de 
vraag of die band in een partij als de PvdA nog wel zo sterk is, en of daar
in niet een deel van de problemen moet worden gezocht waarmee deze 
partij worstelt. 
Daarnaast biedt de stelling van Bergounioux en Manin de mogelijkheid om 
de sociaal-democratie te blijven onderscheiden van communistische par
tijen, zelfs als deze zich, zoals het eurocommunisme, tot de (parlementaire) 
democratie hebben bekeerd. Zonder de problematische kanten van de 
eigen beweging te negeren, verschaft ze theoretisch materiaal ter bestrij
ding van de aloude, en door menig partijgenoot heimelijk onderschreven 
stelling, dat de sociaal-democratie met het afzweren van de revolutie de ei
genlijke, werkelijke socialistische idealen heeft verraden. (pk) 

De ervaringen van de verschillende sociaal-democratische regeringen - of 
het nu gaat om de Zweedse sociaal-democratische regering sinds 1932, 
om de Labourregeringen in Engeland sinds 1945, of om de Westduitse re
gering sinds 1969 (men zou ook aan Oostenrijk, Noorwegen of Nederland 
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kunnen denken) - vertonen een aantal overeenkomsten. Die overeenkom
sten hebben in de eerste plaats betrekking op de aard en het functioneren 
van de partijen die die ervaringen vorm hebben gegeven. Het zijn enerzijds 
echte massapartijen, die via een heel netwerk van verwante organisaties, 
vooral de vakbonden, diep geworteld zijn in de arbeidersklasse, en ander
zijds conflictueuze partijen, die in hun midden verschillende politieke stro
mingen tot uitdrukking laten komen zonder dat de eenheid van de partij ooit 
werkelijk wordt verbroken. Even opvallend zijn de overeenkomsten waar 
het de houding tegenover de staatsmacht betreft; alle partijen accepteren 
onvoorwaardelijk het systeem van de representatieve democratie, en con
centreren zich daarom vooral op de verkiezingen. En tenslotte vertoont het 
economisch en sociaal beleid van de genoemde regeringen sterke over
eenkomsten. Het (per land in kracht variërende) overheidsoptreden op dit 
terrein staat vooral in het teken van een grotere gelijkheid van inkomens, 
en bedient zich daarbij van een fiscaal stelsel waarmee een uitgebreid sys
teem van sociale voorzieningen wordt gefinancierd. De economische logica 
als geheel blijft echter in sterke mate beheerst door de principes van vrij 
ondernemerschap en winst. 
Nu zal men misschien zeggen dat iedereen die overeenkomsten wel kent, 
en intuïtief aanvoelt dat de sociaal-democratie aldus gedefinieerd moet wor
den. Nog afgezien van de vraag of dat wel zo is (denkt men er bijvoorbeeld 
altijd wel aan dat de sociaal-democratische partijen niet alleen verkiezings
machines zijn, maar ook diep in de samenleving gewortelde massapar
tijen?), is het ook niet onze bedoeling om een nieuwe definitie van de so
ciaal-democratie te geven, maar alleen om te laten zien dat al die kenmer
ken die doorgaans afzonderlijk worden bezien, in werkelijkheid met elkaar 
samenhangen en elkaar vooronderstellen. We zullen proberen om de cohe
rentie van de sociaal-democratie, de logica van haar functioneren te belich
ten. Dat betekent overigens geenszins dat het hier gaat om een theoretisch 
systeem, dat eerst door een aantal mensen uitgewerkt is, en vervolgens op 
de werkelijkheid is toegepast. Integendeel, deze logica is slechts langs em
pirische weg, stap voor stap, tot stand gekomen, als reactie op de verschil
lende problemen waarvoor de betreffende partijen gesteld zijn . De ervarin
gen van de sociaal-democratie zijn het produkt van een veelvoud van fac
toren, die van land tot land verschillen. Niettemin vertoont het resultaat een 
zekere interne coherentie die in elk land dezelfde is. De specifieke kenmer
ken van de sociaal-democratie komen pas goed tot uitdrukking, wanneer 
de socialistische partijen aan de regering gaan deelnemen en lange tijd 
aan de macht blijven, dat wil zeggen als hun politieke (beginsel)programma 
deel van de werkelijkheid wordt. 
Waarom, zou men kunnen vragen, zoveel nadruk gelegd op regeringsdeel
name? Waarom zouden we het programma van de SPD uit 1925 of de pro
gramma's van de Labour Party tussen de twee wereldoorlogen niet even 
zwaar laten wegen? Daarvoor zijn twee redenen aan te voeren. In de eer
ste plaats komen de overeenkomsten tussen de politieke en economische 
strategieën van de verschillende sociaal-democratische partijen pas duide
lijk aan het licht wanneer deze partijen aan de regering gaan deelnemen. 
Op zichzelf geeft dat ons nog niet het recht om bij de definitie van de so
ciaal-democratie uitsluitend de socialistische regeringen te betrekken en de 
programma's die nooit in de praktijk zijn gebracht uit te sluiten. 
Daarmee belanden we bij de tweede reden. Het is de essentie van een po
litiek programma, dat het in praktijk gebracht wordt. Een politiek programma 
is geen theoretische constructie die vervolgens, als gevolg van externe om
standigheden, i.c. de wil van de burgers en de concrete maàtschappelijke 
situatie, gerealiseerd wordt dan wel op de 'mestvaalt der geschiedenis' be-
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landt. De kracht van een programma zit 'm in zijn vermogen om mensen te 
mobiliseren en een antwoord te geven op de problemen die een bepaalde 
maatschappelijke situatie oproept. Daarom is een politiek programma dat 
niet tot uitvoering komt een slecht programma - slecht in de zin dat het 
niet aan zijn doel beantwoordt, wat niet wil zeggen dat het niet moreel juist, 
of zelfs profetisch zou zijn. Het is dus een teken van interne zwakte en im
perfectie als een politiek programma niet in de praktijk gebracht kan wor
den. 

De sociaal-democratie als klassepartij 
Werkelijk sociaal-democratisch zijn dus alleen de programma's die in prak
tijk gebracht zijn; dat betekent bijvoorbeeld dat Kautsky niet de kern van de 
sociaal-democratie vertegenwoordigt, maar slechts een fase in het ontstaan 
ervan. Daarmee is niet gezegd dat wat voorafgaat aan het aan de macht 
komen van de sociaal-democratie onbelangrijk is. Die wording en de ver
schillende fasen daarvan maken het mogelijk om de uiteindelijk politieke 
vorm beter te begrijpen. Dat geldt in het bijzonder voor de verhouding tus
sen de worteling in de arbeidersklasse en de keuze voor de parlementaire 
democratie als vorm van politieke actie; deze verhouding kan slechts be
grepen worden in het licht van de marxistische analyse van de klassenstrijd 
en van de democratie. 
Dat het denken van Marx ons van beslissende betekenis lijkt voor een 
goed begrip van de sociaal-democratie kOmt niet zozeer doordat Marx zelf 
zoveel aan het ontstaan van de sociaal-democratie heeft bijgedragen; zijn 
rol daarin was bepaald niet doorslaggevend (vgl. de zeer scherpe kritiek 
die hij op het eerste programma van de Duitse sociaal-democratische ar
beiderspartij leverde). Belangrijker is dat zijn analyse van de democratie, 
en van haar verhouding tot de klassenstrijd, helpt verklaren waarom de 
partijen van de arbeidersklasse de parlementaire democratie als middel 
hebben gekozen om toegang te krijgen tot de regeringsmacht - ook al 
hebben sommige partijen, waaronder de Engelse Labour Party, zich geheel 
buiten het marxisme om ontwikkeld. 
De kern van de zaak is dat de arbeidersklasse een autonome politieke par
tij voortbrengt. Zo'n partij is niet gelijk aan alle andere; zij verandert de be
tekenis van het begrip 'partij', en wijzigt zelfs het karakter van de democra
tie. De liberale democratie nl. berust van oorsprong op twee, overigens met 
elkaar verbonden principes. In de eerste plaats wordt bij de deelname aan 
politieke beslissingen geen rekening gehouden met de bestaande ongelijk
heid tussen de individuen, in het bijzonder de economische verschillen. In 
de tweede plaats is de maatschappij samengesteld uit onafhankelijke, en 
voor de wet gelijke individuen, die met elkaar verbonden zijn door gehoor
zaamheid aan een door hen aanvaarde wet. Het eerste principe houdt een 
scheiding in van maatschappij en politiek, het tweede een ontkenning van 
de klassenstrijd. Deze twee kenmerken vormen de fundamenten van de li
berale democratie, ook al omschrijven ze de democratie niet uitputtend, en 
zijn op basis daarvan andere politieke regimes denkbaar. 
Het ontslaan van arbeiderspartijen wijzigt het karakter van de democratie, 
voorzover die partijen de bewuste politieke uitdrukking zijn van een maat
schappelijke klasse; vanaf dat moment is van onafhankelijkheid van de po
litiek tegenover de maatschappelijke werkelijkheid geen sprake meer, en 
dringt de klassenstrijd tot de politiek door. Oorspronkelijk was het enige 
pluralisme dat de liberale democratie toeliet het pluralisme van afzonderlij
ke burgers, politieke atomen, of hooguit van kleine groeperingen. De gelijk
heid, fundamenteel principe van de democratie, neigt ertoe, zoals Tocque
ville heeft opgemerkt, om de burgers van elkaar te isoleren; zij maakt van 
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de politiek een verzameling onafhankelijke, gelijke atomen, en doet de na
tuurlijke en traditionele banden tussen mensen verdwijnen. Het is de arbei
dersbeweging geweest die, door in West-Europa een nieuwe vorm te intro
duceren die geen van de oorspronkelijke pleitbezorgers van de democratie 
had voorzien, het associatieve principe in het politieke leven heeft doen 
doordringen. Natuurlijk is elke politieke partij een associatie, maar in haar 
oorspronkelijke vorm, nl. als groepering van burgers met dezelfde politieke 
doeleinden, blijft zij , om zo te zeggen, abstract; afgesneden van de concre
te maatschappelijke werkelijkheid en van de vormen van solidariteit die 
daarin ontstaan; alleen maar een verzameling mensen op basis van de 
vrije toeloop van formeel gelijke individuen. Het principe van de arbeiders
partijen is anders. Hun samenhang is niet alleen verzekerd door een een
duidig politiek programma, maar ook door een gemeenschappelijke maat
schappelijke positie ; in laatste instantie berusten ze op een daadwerkelijke 
solidariteit, en niet alleen maar op de afsluiting van een vrijwillig 'contract' . 
Dat is de reden waarom ze op de dagelijkse maatschappelijke werkelijkheid 
zo'n stempel kunnen drukken: de verschillende organisaties die zich rond 
de sociaal-democratische partijen bewegen, zijn geen toevallige aanhang
sels van die partijen, maar vormen er de wezenlijke uitdrukking van. Recht
se partijen zijn daarentegen gebaseerd op het traditionele principe van de 
zuiver politieke groepering, zelfs als ze delen van de werkende bevolking 
omvatten ; hier en daar zijn ze gaan proberen om de arbeiderspartijen te 
imiteren, maar in wezen is dit principe hen vreemd. Alleen de fascistische 
partijen hebben het ten volle in de praktijk gebracht, maar in een anti-de
mocratisch perspectief en zonder arbeiderspartijen te zijn . 
Overigens houdt het associatieve principe niet noodzakelijkerwijs een keu
ze voor de democratie in: de leninistische partijen bewijzen dat. Maar de 
klassepartij maakt het de arbeidersbeweging wel mogelijk om voor de de
mocratie te kiezen. Ze verandert de betekenis van het democratisch plura
lisme, dat aldus de verdeling van de samenleving in maatschappelijke klas
sen erkent en tot uitgangspunt neemt. 'In plaats van (de arbeidersklasse) 
de klos te maken kan de democratie een instrument van bevrijding wor
den', aldus het programma van de eerste Franse Socialistische partij ; het 
hele karakter van de democratie is immers veranderd. Omgekeerd blijkt 
ook de arbeidersbeweging zelf te veranderen. Zij gaat zich, anders dan 
vroeger, positief opstellen tegenover de democratie, en zich instellen op 
een vreedzame verovering van de macht. 

Reformisme en middenklassen 
We kunnen de sociaal-democratie daarom als volgt omschrijven: een so
ciaal-democratische partij is geen socialistische partij die daarnaast, met 
het oog op de bestaande omstandigheden, voor de democratie kiest, maar 
een democratische partij, omdat ze socialistisch is. Omdat ze een partij van 
de arbeidersklasse is, kan ze voor de democratie kiezen . Ze verandert niet 
alleen de fundamenten van de democratie, maar vormt ook een mogelijk 
antwoord op de grote zwakte van elk representatief systeem, die Rousseau 
in Le contrat social heeft aangewezen : de onafhankelijkheid van de volks
vertegenwoordigers tegenover hun kiezers, zodra ze gekozen zijn . Zoals 
Kautsky terecht opmerkt, vormt de socialistische partij een instrument om 
na de verkiezingen de volksvertegenwoordigers te controleren. Parlementa
risme en de aanvaarding van de democratische spelregels zijn dus onver
brekelijk verbonden met het feit dat de socialistische partijen de politieke 
uitdrukking van de arbeidersklasse vormen, en met de band die door hun 
bestaan ontstaat tussen maatschappij en politiek. • 
Men kan dus de geworteldheid in de arbeidersklasse en de keuze voor de 
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parlementaire democratie, beide kenmerken van sociaal-democratische 
partijen, niet los van elkaar zien. Vakbonden en andere verwante organisa
ties zijn dan ook, anders dan wel wordt gesteld, veel méér dan een krach
tig middel om stemmen te verzamelen. Dat laatste speelt zeker een rol, 
maar het is niet alleen om electorale redenen dat de sociaal-democratische 
partijen, ondanks alle discussies over het teruglopen van het aantal arbei
ders in de beroepsbevolking (daarover wordt al sinds Bernstein in de so
ciaal-democratie gesproken), hun sterke geworteldheid in de arbeidersklas
se hebben behouden. Zuiver electorale berekeningen zouden hen er trou
wens toe gebracht hebben om, conform de traditionele principes van de li
berale democratie, een fusie aan te gaan met de liberale partijen, die de 
middenklassen vertegenwoordigen. Dat was ook wat Bernstein indertijd 
voorstelde. Driekwart eeuw later zijn de sociaal-democratische partijen ech
ter nog altijd overwegend arbeiderspartijen, ook al is het gewicht van de 
middenklassen toegenomen. Daarom is het ook te gemakkelijk om in de 
politiek van het reformistisch compromis die de sociaal-democratische re
geringen sinds 1945 hebben gevoerd, een verlate triomf van het revisionis
me te zien. De sociaal-democratische partijen wilden zich niet laten oplos
sen in een grote democratische wolk, die vooral de middenklassen zou om
vatten. In essentie wilde Bernstein de middenklassen, die hij sterk zag 
groeien, tot steunpilaar van het reformisme maken, terwijl de toenemende 
spreiding van eigendom het proletariaat minder belangrijk zou maken. Nu 
brengt de sociaal-democratie stellig het reformisme en het klassencompro
mis in de praktijk, maar op een heel andere basis: haar reformisme steunt 
niet op de middenklassen, maar op een compromis tussen de arbeiders
klasse, die zij feitelijk vertegenwoordigt, en de grote ondernemers. Het pro
gramma van Godesberg kan niet gezien worden als de revanche van Bern
stein op Kautsky. 

Democratie voor allen 
Het originele van de sociaal-democratie, in vergelijking met het leninisme, 
is dat zij meent dat de democratie, na de verovering van de macht langs 
electorale weg, voor alle leden van de samenleving van kracht moet blij
ven, of ze nu tot de arbeidersklasse en haar bondgenoten, d.w.z. het volk, 
of tot de bourgeoisie, d.w.z. de vijanden van het volk, behoren. De theoreti
sche formule van het leninisme luidt daarentegen: democratie voor het 
volk, maar onderdrukking van de vijanden van het volk. Het is de verdien
ste van de analyses van Kautsky na 1917 dat ze de contradicties van dit 
programma blootleggen: omdat de grens tussen het volk en zijn vijanden 
niet duidelijk en objectief is vast te leggen, haalt men de willekeur in huis. 
Voor de sociaal-democratische partijen is de democratie daarentegen de
mocratie voor allen, voor ondernemers en arbeiders. Dat betekent dat de 
arbeidersklasse, wanneer zij eenmaal langs electorale weg aan de macht is 
gekomen, die macht niet gebruikt om de minderheid (i.e. de bourgeoisie) 
van de democratie uit te sluiten. Deze kan al haar politieke rechten behou
den, en in het bijzonder die rechten die het haar mogelijk maken om weer 
een meerderheid te verwerven. 
Bij die constatering kunnen we het echter niet laten, want de macht van de 
bourgeoisie - en dat is nu juist wat haar tot klasse maakt - heeft niet zo
zeer op de politiek als wel op de economie betrekking. Als daarom een so
ciaal-democratische regering - onder handhaving van alle politieke rechten 
van de bourgeoisie als individuele burgers - die bourgeoisie als klasse van 
al haar economische macht zou beroven, zouden we te maken hebben met 
een klassestaat, die zich niet boven het centrale maatschappelijke 
conflict stelt, maar daaraan actief deelneemt, en eigenlijk uit is op de ver-



document nietiging van een van beide klassen. Deze situatie zou het functioneren van 
de democratie in gevaar kunnen brengen, en de sociaal-democratie weigert 
dat risico krachtens haar beginselen te lopen: als de staat zich nl. met één 
van beide strijdende partijen zou identificeren, zou de andere, de bourgeoi
sie, zich in haar bestaan bedreigd voelen, en nauwelijks nog redenen heb
ben om haar klassewil langs democratische weg tot uitdrukking te brengen. 
De staat zou zelfs niet meer de schijn ophouden boven het klassenconflict 
te staan. Wil de staat echter een zekere coherentie bewaren, en vermijden 
dat de klassenstrijd de maatschappij uit elkaar laat barsten, dan moeten de 
beide kampen kunnen geloven dat de staat boven elk van beide klassen 
staat, en dat hij niet de belangen van één van beide dient, maar het alge
meen belang. Om de democratie duurzaam overeind te houden, hebben zij 
gekozen voor het economisch compromis met de bourgeoisie, omdat de 
economie het fundament vormt van de macht van die bourgeoisie. Die 
noodzaak hebben Kautsky en andere sociaal-democratische leiders van het 
eerste uur niet duidelijk onderkend. Ze wezen slechts op de noodzaak van 
een geleidelijke economische verandering, waarbij in het begin twee econo
mische sectoren naast elkaar zouden bestaan: een genationaliseerde sec
tor, en een particuliere sector die in handen van de bourgeoisie zou blijven. 
Die twee sectoren werden echter beschouwd als een noodzakelijke fase op 
weg naar een totale colléctivisering van de produktiemiddelen. Aanvankelijk 
werd het compromis dus beschouwd als een stap in de richting van de ver
dwijning van alle klassen. Dat was de opvatting van Kautsky. In zijn pers
pectief was elk compromis, hoe noodzakelijk ook, van tijdelijke aard. Deze 
scheiding tussen' de praktijk van het moment en het uiteindelijke doel is de 
basis geweest van wat men wel de tweeslachtigheid van het sociaal-demo
cratische denken heeft genoemd: enerzijds een revolutionaire ideologie, 
waarin de afschaffing van alle klassen in het vooruitzicht werd gesteld, en 
anderzijds een redenering waarbij het compromis voor de korte termijn 
voorop staat. 

socialisme en 
democratie. 

nummer 1/8. 
juli/augustus 1981 

350 

Thans wordt wel gezegd dat de sociaal-democratie aan het compromis 
heeft vastgehouden, en dat het middel voorgoed het doel heeft verdrongen. 
Abstract geredeneerd is dat niet onjuist, maar het verklaart in het geheel 
niet waarom het zo gegaan is, en alleen het compromis is overgebleven. 
Het accepteren van een economisch compromis met de bourgeoisie komt 
voort uit de wil om tot elke prijs de democratie te handhaven, en niet het ri
sico te lopen van een openlijke, d.W.Z. gewapende, strijd met de bourgeoi
sie; wat trouwens, zelfs al zou de macht langs electorale weg worden ver
overd, het overstappen op een leninistisch schema zou betekenen. De so
ciaal-democratische partijen hebben het economische compromis aan
vaard, om de klassenstrijd op vreedzame wijze in de verkiezingsstrijd tot 
uitdrukking te laten komen, en die klassenstrijd te ontdoen van het geweld 
dat het bestaan van de maatschappij zelf in gevaar zou brengen. 

De betekenis van het pluralisme 
De economische politiek van de sociaal-democratie staat dan ook in het te
ken van dit compromis. Enerzijds voeren de sociaal-democratische regerin
gen een krachtig beleid dat gericht is op een herverdeling van inkomens, 
ten gunste van de minst bevoorrechten. Daarnaast bepalen ze de grote lij
nen van het economisch leven, met behulp van economische planning en 
een genationaliseerde sector. Tenslotte bevorderen, of dwingen zij zelfs tot 
overleg tussen ondernemers en vakbonden, wat natuurlijk de macht van de 
bourgeoisie vermindert. Daar tegenover staat dat de sociaàl-democratie ac
cepteert dat de economie in haar geheel onderworpen blijft aan de liberale 
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principes, d.w.z. aan het winstmechanisme, ook al wordt dit mechanisme 
door planning aan beperkingen onderworpen. 
Anderzijds laat het overleg de bourgeoisie een groot deel van haar macht 
in de particuliere sector, die daar slechts door de tegenmacht van de vak

. beweging beperkt wordt. Bovendien legt de macht van de vakbeweging, 
ook al beperkt zij die van de ondernemers, ook aan de arbeiders zekere 
beperkingen op; zij biedt een zekere garantie tegen spontane en harde ar
beidsconflicten, en geeft de ondernemers een beter inzicht in de verlan
gens van de arbeiders. De bourgeoisie heeft dus ook een zeker belang bij 
een sterke vakbeweging. De medezeggenschap, die lange tijd alleen in 
West-Duitsland van kracht was, maar nu ook elders begint te functioneren, 
vormt een meer geavanceerde vorm van het compromis, d.w.z. een stap 
verder in de richting van de vermindering van de economische macht van 
de bourgeoisie, zonder dat die macht geheel verdwijnt. De scheidslijn tus
sen overwinningen en concessies van elk van beide partijen ligt dus niet 
vast, en hangt af van de krachtsverhoudingen. Maar wat blijft, is dat de so
ciaal-democratie niet uit is op de vernietiging van haar tegenstander. 
De sociaal-democratie aanvaardt dus de maatschappelijke verdeeldheid 
met alle consequenties van dien, en is bereid de economische macht met 
de bourgeoisie te delen. De voorstelling van zaken alsof onder een sociaal
democratisch regime de socialistische partij de politieke macht, en de bour
geoisie de economische macht zou hebben, is veel te simplistisch. In wer
kelijkheid is het gewicht van vakbeweging en partij op economisch gebied 
wel degelijk van grote betekenis. De sociaal-democratie wordt gekenmerkt 
door het compromis over de economische macht, en de vreedzame con
currentie (d.w.z. democratie) om de politieke macht. Het compromis hand
haaft en verzekert daarmee de concurrentie. 
De keuze voor de democratie is veel meer dan een strategie om de macht 
te verwerven. Het is een politiek programma dat verband houdt met de sa
menleving die men wil opbouwen. De sociaal-democratie beperkt zich er 
niet toe het bestaan van de klasse-tegenstander te erkennen, maar spreekt 
duidelijk de wil uit om hem, en zijn macht, niet te vernietigen, maar te tole
reren. Dat is het verschil tussen de sociaal-democratie en een communis
me dat een democratische weg naar het socialisme zou aanprijzen, of zelfs 
het handhaven van de democratie na de machtsovername: het communis
tisch programma blijft ervan uitgaan dat het doel vernietiging van de econo
mische macht van de bourgeoisie is. 

De sociaal-democratie erkent echter wel het bestaan van de klassenstrijd, 
en ontleent er zelfs, als partij van de arbeidersklasse, haar kracht aan. Dat 
onderscheidt haar van de rechtse politieke partijen, die zich ook op het plu
ralisme baseren. Rechts vat haar politiek programma echter op als een ont
kenning van de klassen. Het pluralisme waarop ze zich baseert, is dat van 
individuen en groepen, en ze ontkent ten stelligste dat de maatschappelijke 
conflicten in laatste instantie te herleiden zouden zijn tot een centraal con
flict, het klassenconflict. Daarom presenteert rechts zich meestal als een 
verzameling individuen die de 'kunstmatige klassenverschillen' overstijgen. 
Het specifieke karakter van de sociaal-democratie houdt dus in dat zij haar 
programma baseert op het bestaan van een klassenconflict tussen arbei
ders en ondernemers. Dat onderscheidt haar van de rechtse partijen, en 
brengt haar in de buurt van de communistische partijen. Maar zij wil dit 
conflict niet beslechten door de tegenstander te vernietigen; ze baseert 
zich, net als de rechts-liberalen, op het pluralisme in de samenleving, terwijl 
de communistische partijen steeds uit zijn op het verdwijnen van de klasse
macht van de bourgeoisie. 
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Het algemeen belang 
De aanvaarding van het maatschappelijk conflict leidt tot een zeer bepaal
de houding tegenover de staat: deze moet gezien blijven worden als de 
plaats van het universele, van het algemeen belang, die zich boven de be
langen van elk van beide kampen stelt, zelfs als de sociaal-democratische 
partij aan de macht is. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de
ze partijen er aan vasthouden om zich als volkspartijen te presenteren en 
niet als arbeiderspartijen, hoewel ze dat wel in belangrijke mate zijn. Tege
lijkertijd blijven de sociaal-democratische regeringen gezien worden als 
voornaamste vertegenwoordigers van de belangen van de arbeidersklasse. 
Een liberale krant uit Stockholm noemde de socialistische overwinning bij 
de verkiezingen van 1950 'een triomf van de klasse-idee, van de klasse
stem voor de arbeiderspartij'. Het succes van de sociaal-democratie zit nu 
precies in het aanvaarden van de hier geschetste tegenstelling. Deze duali
teit moet men niet opvatten in termen van schijn en wezen. Men kan niet 
zeggen dat de sociaal-democratie zich met het belang van de arbeiders
klasse identificeert, want het streven naar een compromis met de grote on
dernemers bewijst dat de identificatie met het algemeen belang niet zuiver 
verbaal is. Maar aan de andere kant identificeert de sociaal-democratie 
zich ook niet zonder meer met het algemeen belang, want de herverdeling 
van inkomens en de beperking van de economische macht van de bour
geoisie bewijzen dat de identificatie met het belang van de arbeidersklasse 
ook niet zuiver verbaal is. Het stelsel van sociale verzekeringen en de ver
mindering van de ongelijkheid (in de door sociaal-democraten geregeerde 
landen zijn de inkomensverschillen het kleinst) hebben het levenspeil van 
de arbeidersklasse aanzienlijk verbeterd - het behoort tot de kern van het 
beschreven compromis. Dat compromis is slechts mogelijk omdat de arbei
dersklasse er reëel belang bij heeft. 
De sociale-democratie aanvaart de verdeeldheid van de samenleving, en 
de democratie is nu juist het middel om die verdeeldheid tot uitdrukking te 
brengen en haar tegelijkertijd tot (vreedzame) concurrentiestrijd te maken. 
Die keuze komt voort uit de fundamentele idee dat, hoe hevig ook de maat
schappelijke conflicten zijn, 'de klassenverhoudingen niet ophouden te be
staan. De uitwisseling van vitale activiteiten blijft doorgaan, en handhaaft 
een sterke organische eenheid'. Deze opmerking van Jean Jaurès is van 
groot belang: er blijft een vitale solidariteit tussen de klassen, tussen bour
geoisie en proletariaat, bestaan. Volgens hem hebben ze elkaar nodig en 
voeden ze elkaar op. 'Een nieuw evenwicht tekent zich af dwars door een 
lange serie van felle conflicten heen, die het kapitalistische privilege zullen 
doen verdwijnen, maar die wat de huidige bourgeoisie aan levende kracht 
bezit niet zullen breken'. Daarop is zowel de noodzaak van de democratie 
als die van het compromis gebaseerd. 'Men komt beslist tot een vergelijk 
en er worden overeenkomsten gesloten, niet alleen omdat men moet leven 
en daarvoor produktie nodig is; niet alleen omdat de extreme opwinding 
van de strijd op den duur de morele krachten zou uitputten; maar ook om
dat de twee strijdende krachten een gemeenschappelijk belang hebben, tot 
in de strijd toe, nl. de toekomst van de produktie waarvan in de communis
tische maatschappij het welzijn van allen zal afhangen'. De democratie ver
zekert de maatschappelijke vrede, vermijdt 'het handgemeen, de revolutio
naire avonturen'. Ze drukt het conflict uit in een vreedzame taal en belet 
dat het de taal wordt waarop elke strijd kan uitlopen: het geweld. 

Delegatie van macht als principe . 
Deze opmerkingen van Jaurès leggen het fundament bloot van het compro
mis, de overeenkomst die de sociaal-democratie tot principe verheft. De so-
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ciaal-democratie probeert niet haar compromis-politiek te baseren op een 
'derde macht', waarvoor sommigen, ten onrechte, de middenklassen aan
zien. Wat ook de inhoud van de politiek van de sociaal-democratie is, en of 
men haar nu van een simplistisch etiket als 'centrum-politiek' voorziet of 
niet, het fundament blijft het compromis tussen de georganiseerde arbei
dersklasse en de grote ondernemers. Daarbij is de band met de arbeiders
klasse, zoals we zagen, van essentiële betekenis. Deze band maakt de 
keuze voor een democratische strategie mogelijk. Maar dat betekent dat de 
geworteldheid in de arbeidersklasse een voorwaarde is voor haar bestaan. 
Het economisch compromis wordt mogelijk gemaakt door de geconcen
treerde macht van de arbeidersorganisaties. In het bijzonder de vakbonden. 
De sociaal-democratische politiek op economisch gebied is erop gericht om 
de verschillende vormen van overleg (Ionen, arbeidsomstandigheden, plan
ning) uit te breiden, en conflicten via onderhandelingen op te laten lossen. 
Wil dat alles functioneren, dan dienen de arbeidersorganisaties sterk te zijn 
en de vakbondsvertegenwoordigers die met de ondernemers praten werke
lijk representatief, d.w.z. dat ze kunnen garanderen dat de overeenkomsten 
die zij afsluiten ook nagekomen worden. Hetzelfde geldt voor de organen 
van medezeggenschap. Niet de arbeiders zelf kunnen er rechtstreeks aan 
deelnemen. Het functioneren van het systeem berust op het bestaan van 
gestructureerde organisaties, die in staat zijn om oP. alle niveaus gedele
geerden neer te zetten die de arbeiders vertegenwoordigen, en wier beslis
singen ook geaccepteerd zullen worden. Kracht en concentratie van de 
vakbeweging zijn essentiële onderdelen van het sociaal-democratisch com
promis. Voorzover deze vakbonden direct verbonden zijn met de sociaal
democratische partijen, kan men in het algemeen zeggen dat het econo
misch compromis wordt afgesloten tussen bourgeoisie en sociaal-democra
tie: maar het is juister om te zeggen dat het wordt afgesloten met de syndi
cale tak van de sociaal-democratie. Omdat de staat op alle mogelijke ma
nieren bij de economie betrokken is, neemt ook de politieke tak direct deel 
aan het compromis. Het belangrijkste blijft echter dat de sociaal-democratie 
het compromis met de bourgeoisie alleen kan afsluiten, omdat zij diep ge
worteld is in de arbeidersklasse. Daarom is het oppervlakkig om te stellen, 
zoals vaak gebeurt, dat het werkterrein van de sociaal-democratie alleen 
het staatsapparaat betreft. Zonder twijfel geeft zij voorrang aan de parle
mentaire verovering van de macht, maar dat mag niet doen vergeten dat 
de sociaal-democratische partijen massa- en klassepartijen blijven, en dat 
die geworteldheid voorwaarde is voor een succesvol optreden in de rege
ring. De bourgeoisie aanvaardt het compromis ook alleen, omdat de so
ciaal-democratie de arbeiders in toom houdt en de met de vakbeweging 
gesloten akkoorden niet bij de eerste de beste gelegenheid door de basis 
worden opengebroken. De aard van het compromis, dat alleen onder deze 
voorwaarden kan functioneren, vereist een delegatie van macht: een dis
cussie tussen beperkte groepen mensen, die elk grotere groepen mensen 
vertegenwoordigen. 
Het is trouwens kenmerkend dat de concentratie van vakbondsmacht in de 
landen waar de sociaal-democratie aan de macht is kunnen komen, over
eenkomt met een sterke concentratie van kapitaal in die landen; ook dat 
maakt het compromis mogelijk. 
Deze manier van discussiëren en onderhandelen bevordert stellig het ont
staan van een vakbondsbureaucratie. Maar we hebben gezien dat de ver
houding tussen de sociaal-democratische partijen en hun achterban vooral 
gekenmerkt wordt door het in toom houden van die achterban. Strikt geno
men wordt het economisch compromis afgesloten tussen een politieke en 
syndicale oligarchie enerzijds en de grote ondernemers anderzijds. Het is 
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dus volkomen juist dat de sociaal-democratie niets op heeft met spontane 
acties van arbeiders; er is dan ook een serie procedures in het leven ge
roepen om bijvoorbeeld het uitroepen van een staking te controleren. Maar 
daaruit moet, opnieuw, niet de conclusie getrokken worden dat de sociaal
democratie alleen bij de staatsmacht betrokken is. De macht van de bu
reaucratie van partij en vakbeweging is groot, maar het blijven massaorga
nisaties met miljoenen leden, die de adviezen en beslissingen van die bu
reaucratie meestal blijken te volgen. Als het inderdaad zo toegaat, en de 
vakbondsleden in het algemeen vertrouwen hebben in hun vertegenwoordi
gers en hun leiders, dan kan dat niet alleen het gevolg zijn van een illusie. 
Doorslaggevend is dat deze organisaties, ook al laten ze het gewone lid 
geen al te grote vrijheid, tot nu toe een effectieve sociale bescherming heb
ben geboden, en in het algemeen de belangen van de arbeiders, de verbe
tering van hun arbeids- en levensomstandigheden, werkelijk hebben verde
digd. Bovendien hebben de gewone leden altijd de mogelijkheid gehad om 
zich in deze hiërarchie omhoog te werken; het systeem van scholings- en 
vormingsinstituten is een belangrijk middel voor stijging op de maatschap
pelijke ladder, en draagt in belangrijke mate bij tot de betrokkenheid van de 
leden bij het vakbondsapparaat. . 

Interne conflicten 
Wie in de sociaal-democratische partijen alleen maar verkiezingsmachines 
ziet, met als enige doel om de staat via de top te veroveren, d.w.z. om so
cialisten op alle belangrijke bestuursposten te plaatsen, begrijpt maar één 
aspect van de sociaal-democratie, en verwaarloost een zeer belangrijk ele
ment, nl. het in toom houden van de arbeidersmassa. Zonder de genoem
de geworteldheid in de arbeidersklasse en de genoemde macht van de po
litieke en syndicale bureaucratie over de gewone leden, zou het klassen
compromis niet mogelijk zijn. Het werk in het staatsapparaat is dus maar 
een onderdeel van de sociaal-democratische politiek. 
Die macht van de bureaucratie over de leden van partij en vakbond maakt 
het bovendien mogelijk dat binnen de partijen zelf conflicten en menings
verschillen tot uitdrukking komen. Stemprocedures, de organisatie van con
gressen, e.d. geven leiding en apparaat bijna altijd de gelegenheid om het 
laatste woord te hebben. Maar na wat hierv66r gezegd is over de aanvaar
ding van het maatschappelijk conflict door de sociaal-democratie, kunnen 
we beter het symbolisch belang inschatten van deze interne verdeeldheid 
van de partijen, en het uitdragen daarvan op congressen. Als partij die 
streeft naar een compromis met de tegenstander, moet de sociaal-demo
cratie zelf wel het beeld geven van een partij die openstaat voor conflicten, 
maar ze altijd te boven weet te komen. Bovendien zorgen de interne con
flicten ervoor dat veel mensen binnen de partij blijven, die anders het com
promis wel eens van buitenaf zouden kunnen aanvallen. De interne conflic
ten zijn, ondanks de risico's die ze opleveren (en die zijn reëel) het beste 
middel om de verschillen van mening onder controle te houden. De aan
vaarding van interne conflicten houdt in zekere zin verband met een demo
cratische wil; ze vormt een reflectie op het politieke programma, geprojec
teerd op de partij zelf. Maar die reflectie is in één opzicht toch van andere 
aard: terwijl het conflict in de samenleving zonder meer geaccepteerd wordt 
en uitloopt op een echt compromis, worden de interne conflicten maar tot 
op zekere hoogte erkend en getolereerd; meestal lopen ze niet uit op com
promissen tussen de verschillende stromingen, en de leiding slaagt er bijna 
altijd in om haar wil door te zetten, in het bijzonder dankzij ,het gewicht van 
de bureaucratische apparaten. We moeten dit echter niet te simplistisch 
voorstellen: de macht v~n de syndicale en politieke apparaten over de ba-
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document sis is bepaald niet absoluut; conflicten komen op en kunnen altijd de positie 
van de centrale leiding in het geding brengen. Verder geldt op het niveau 
van de samenleving als geheel dat, waar de sociaal-democratie de demo
cratische spelregels accepteert, degenen die de macht hebben regelmatig 
onderworpen worden aan de controle van de gewone burgers. Nu is het 
doel van de syndicale en politieke bureaucratie ongetwijfeld om aan de 
macht te blijven, en z6 stelt het democratisch systeem duidelijke grenzen 
aan de macht van de bureaucratie over haar eigen basis. De arbeiders 
kunnen door hun stem, of door zich alleen maar van stemming te onthou
den, een sociaal-democratische regering ten val brengen. Zonder twijfel 
komt die verandering ten goede aan rechts, maar dat neemt niet weg dat 
het voor de arbeiders een belangrijk sanctiemiddel is. De bureaucratie 
houdt stellig de arbeidersklasse onder controle, maar om aan de macht te 
blijven is zij er wel van afhankelijk. 
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De sociaal-democratie is beslist geen systeem, als men daaronder een 
constructie verstaat die eerst bedacht, en vervolgens toegepast wordt. Inte
gendeel, zij komt geleidelijk tot stand onder druk van de omstandigheden, 
maar maakt in elke situatie bepaalde keuzes (democratie, compromis, 
e.d.). Die keuzen nu vertonen een interne coherentie; ze vooronderstellen 
elkaar. Het zou onzin zijn om in één ervan de belangrijkste factor te zien. 
In werkelijkheid zijn ze op elkaar terug te voeren, en daarom vertoont de 
sociaal-democratie, alles bijeengenomen, een coherent geheel, een speci
fieke wijze van maatschappelijke besturing. De arbeidersklasse, als partij 
gestructureerd en georganiseerd, sluit met de bourgeoisie een economisch 
compromis, om tot elke prijs de democratie en het pluralisme te handha
ven. Vanaf het begin is door sociaal-democratische theoretici, en vooral 
Kautsky, nagedacht over de werkelijkheid van de klassenmaatschappij en 
de keuze voor de democratie, als belangrijkste elementen in het politiek 
programma van de sociaal-democratie. Zij zagen in het economisch com
promis met de bourgeoisie slechts een voorbijgaande fase. De ervaring 
heeft echter geleerd dat het om een blijvende zaak gaat. Onze enige be
doeling was om aan te tonen dat wat pas in de loop der jaren duidelijk is 
geworden, een begrijpelijke ontwikkeling is, en een zekere logica vertoont, 
en dat een aantal belangrijke trekken van de sociaal-democratie (zoals het 
gewicht van de politieke en syndicale apparaten, het verloop van de interne 
conflicten, e.d.) daarmee in verband kan worden gebracht. 
In onze visie heeft de sociaal-democratie een heel duidelijke kern: het is de 
klassenstrijd, het maatschappelijk conflict. Maar het specifieke van deze 
politieke vorm is, dat men weigert om dat conflict tot in het oneindige te la
ten escaleren. Het compromis vermijdt de ontketening van het geweld dat 
pas zou ophouden als de tegenstander is vernietigd. 

Vertaling: Pau/ Ka/ma. 
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Marnix Krop en Bouwe Ollj 

Jonge Socialisten: plaats en 
toekomst van een politieke 
jongerenorganisatie 

Op het congres van de SOAP te Utrecht in 1901 werd op voorstel van Hen
riëtte Roland Holst besloten tot oprichting van 'De Zaaier'. Deze gemengde 
socialistische jeugdbeweging kreeg tot doelstelling het opvoeden en organi
seren der jeugd met het oog op de anti-militaristische propaganda. Daar
naast diende zij klassebewuste arbeiders te kweken. Een socialistische jon
gerenorganisatie bestaat dit jaar dus tachtig jaar. Reden om eens stil te 
staan bij de plaats en toekomst van de Jonge Socialisten in de Partij van 
de Arbeid, zoals deze vereniging sinds 1977 heet. 

Het leven van een jongerenorganisatie verbonden met een grote sociaal
democratische partij is niet eenvoudig. De moederpartij streeft van nature 
naar regeermacht en wijst derhalve het compromis niet principieel af. In
dien de jongerenorganisatie zich te zeer met de moederpartij vereenzelvigt, 
maakt zij zich prompt onaantrekkelijk voor jongeren, die doorgaans radica
ler zijn en minder geneigd tot compromissen. Verzelfstandigt de jongeren
organisatie zich daarentegen te zeer van de partij, dan treedt een soortge
lijk effect op. Daarmee verwijdert zij zich namelijk van de mogelijkheid om 
voor jongeren politieke macht te vormen en vervalt het onderscheid met 
andere jongerenbewegingen. In samenhang met de politieke en maat
schappelijke ontwikkeling en daarmee met de krachtsverhoudingen binnen 
de moederpartij, lijkt dit spanningsveld de belangrijkste verklaringsgrond te 
vormen voor de positie van een socialistische jongerenorganisatie zoals die 
in de afgelopen tachtig jaar gestalte heeft gekregen. 
Het is aan de hand daarvan in principe mogelijk om de marges aan te ge
ven waarbinnen de Jonge Socialisten in de toekomst zullen kunnen opere
ren, en de keuzen waarvoor zij daarbij komen te staan. Inzicht in de positie 
van de Jonge Socialisten kan ertoe bijdragen dat de PvdA op structurele 
wijze meer aandacht besteedt aan de problemen van jongeren. En dat kan 
- gezien de electoraal zwakke werfkracht van de partij onder jongeren -
de sociaal-democratie in Nederland wellicht belangrijk versterken. 

Terugblik 
Zoals gezegd werd in 1901 'De Zaaier' opgericht. Overigens ging de 
SOAP-leiding hiertoe met enige tegenzin over. Men vreesde de wilde stre
ken van jongeren, maar vooral fractievorming binnen de eigen partij. Het 
conflict van 1909, toen de Tribunegroep de reformistische koers van de 
partij fundamenteel kritiseerde, stelde de partijleiding met haar huiver in het 
gelijk. De Zaaier koos consequent partij voor deze linkse stroming. Na de 
uittreding van de Tribunegroep - die de Sociaal-Democratische Partij op
richtte, de latere CPN - kwam De Zaaier tussen beide partijen in te 
staan. Toen zij bleef weigeren te kiezen, richtte de SOAP in 1911 een nieu
we jongerenorganisatie, de SOAP-jo, op. 
Deze vereniging werd echter zo aan banden gelegd, dat zij ,geen kans 
kreeg de moederpartij voor de voeten te lopen. De SOAP-jo heeft een kwij
nend bestaan geleden; dit werd versterkt door de oprichting in 1918 door 
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SOAP en NVV samen van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) , die eerder 
als cultuurbeweging dan als politieke jongerenorganisatie naam verwierf. 

Toen na de Tweede Wereldoorlog de SOAP opging in de Parij van de Ar
beid, die zich richtte op een doorbraak naar de confessionele (arbeiders-) 
kiezers, ontstond ook de behoefte aan een minder specifiek socialistische 
jongerenorganisatie. De 'Nieuwe Koers' werd in het leven geroepen. Deze 
organisatie werd geen succes, mede vanwege het feit dat zij een erg ge
trouwe kopie was van de partijorganisatie. Toen ook de AJC in het ont
ideologiseerde klimaat van de jaren vijftig niet meer bleek te gedijen, wer
den beide jeugdorganisaties in 1959 opgeheven. 
In hun plaats kwam de Federatie van Jongerengroepen van de PvdA 
(FJG), die weliswaar een veel minder topzware structuur kreeg, maar nog 
steeds niet al te veel bewegingsvrijheid . In de turbulente jaren zestig was 
voor een jongerenorganisatie van de PvdA op die wijze weinig eer te beha
len. De FJG slaagde er niet in haar karakter van kaderkweekplaats kwijt te 
raken en door te breken naar de progressieve jongerenbeweging die in die 
jaren opkwam. Het ledenverloop naar de Vietnam-beweging , Provo, Socia
listische Jeugd en de Studentenvakbeweging was groot. De weinig inspire
rende koers die de moederpartij in die jaren voerde, is hieraan ook onge
twijfeld debet geweest.Toen de FJG geen bijdrage van betekenis bleek te 
kunnen leveren aan de vernieuwing die zich onder druk van Nieuw Links in 
de PvdA aandiende, raakte de organisatie in een diepe crisis. 
In het begin van de jaren zeventig kwam het bestuur van de PvdA tot de 
conclusie dat de partij de aansluiting onder jongeren begon te verliezen en 
dat het nodig was haar jongerenorganisatie nieuw leven in te blazen. Dit in
zicht vormde een onderdeel van de toen opkomende gedachte van de 'ac
tiepartij', zoals door partijvoorzitter André van der Louw in dit tijdschrift 
(SenO, januari 1971) geïntroduceerd. Intensief overleg volgde tussen partij
bestuur en FJG-bestuur over een nieuw soort jongerenorganisatie: pluri
form, actiegevoelig, kritisch ten opzichte van de partij. In resoluties van de 
partijcongressen van 1973 en 1975 werd de basis gelegd voor deze nieu
we, in het geheel van de actiepartij ingebedde jongerenorganisatie. De or
ganisatie kreeg enerzijds grotere mogelijkheden tot invloed op de koers van 
de partij. Anderzijds werd de openheid naar niet-partijgebonden jongeren 
vergroot, onder andere door het partijlidmaatschap voor leden van de jon
gerenorganisatie niet verplicht te stellen. 
Tezelfdertijd leidde de discussie binnen de FJG - die heen en weer zwenk
te tussen grotere zelfstandigheid enerzijds en grotere partij betrokkenheid 
anderzijds - tot een keuze voor de tweede optie. De FJG wijzigde als ge
volg daarvan in 1974 haar naam van FJG van de PvdA in FJG in de PvdA. 
In 1976 verschafte het kabinet-Den Uyl een niet onbelangrijke impuls aan 
de nieuwe organisatie door het verlenen van subsidie aan alle politieke jon
gerenorganisaties. Dit stelde de FJG in staat om twee full-time medewer
kers aan te trekken. 
Op twee congressen in 1976 kreeg de FJG een nieuw bestuur en een 
nieuw jongerenprogram. De FJG definieerde zichzelf in dat program als 
horzel in de PvdA. Zij wilde niet alleen de partij prikkelen om aandacht te 

. schenken aan jongerenproblematiek, maar tevens druk uitoefenen op de 
partij in een antikapitalistische richting. Immers, zo stelt het jongerenpro
gram, 'alleen maatregelen die een fundamentele verandering bewerkstelli
gen kunnen een blijvende oplossing bieden voor de problemen die uit de 
huidige maatschappijstructuur voortvloeien' (blz. 4). Daarmee legde de FJG 
haar tweezijdige karakter op papier vast. Niet alleen wilde zij opkomen voor 
jongerenbelangen, ook wilde zij de PvdA 'naar links trekken'. Het feit dat de 
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Van FJG naar JS 
De ontwikkeling sinds 1976 heeft vooral in het teken gestaan van de ver
houding tot de partij. Tegelijkertijd werd veel energie gestopt in het opbou
wen van de organisatie, het uitbreiden van het aantal afdelingen en de wer
ving van leden. Over deze organisatorische aspecten van de ontwikkeling, 
die overigens tamelijk succesvol verloopt, hierna meer. Maar dat de organi
satorische uitbouw niet losstaat van de politieke opstelling van de FJG/JS 
en van de invloed die zij kan uitoefenen, zal uit het onderstaande duidelijk 
worden. 

Men kan stellen, dat de FJG, die in 1977 werd omgedoopt tot Jonge Socia
listen in de PvdA, zich van 1976 tot 1979 sterk heeft gericht op het verove
ren van een invloedrijke positie binnen de partij. De werkzaamheden van 
de organisatie werden nauw afgestemd op de agenda van de moederpartij. 
Er werd krachtig naar gestreefd om de discussie en besluitvorming in de 
partij met hoorbare en doorgaans 'linkse' stellingnamen te beïnvloeden. Zo 
werd door de JS krachtig gehamerd op het aambeeld van de actiepartij, 
werd grote aandacht besteed aan de economie-discussie in de partij en 
werd onvoorwaardelijk stelling genomen bij de race om het partijvoorzitter
schap tussen Wim Meijer en Max van den Berg ten gunste van de laatste 
(april 1979). Ook heeft de JS de campagne van de partij voor de verkiezin
gen van 1977 eigenlijk zonder veel reserves gesteund ('Stem PvdA, omdat 
het anders moet').' Deze sterke nadruk op het werken binnen de PvdA, 
waarbij de JS zich enigszins ten koste van zijn rol als jongerenbelangenbe
hartiger sterk links profileerde, kan als volgt worden verklaard. 

De positie van de PvdA in Nederlands politiek/maatschappelijk bestel was 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl, en ook nog enige tijd daarna, tamelijk 
sterk. Invloed binnen zo'n partij kon de positie van de JS slechts naar alle 
kanten toe versterken. Anders gezegd, de JS diende zich eerst binnen de 
partij een positie van enig gewicht te verwerven, alvorens effectief naar bui
ten toe te kunnen opereren. 
Het accent lag overigens niet alleen op het volgen van de agenda van de 
partij. Door middel van publicitair goed georganiseerde acties als die rond 
de Berufsverbote en het WK-voetbal in Argentinië werd gepoogd met eigen 
initiatieven de partij 'naar links te trekken'. 

Vanaf 1979 tot heden is in de JS een ontwikkeling naar grotere zelfstandig
heid waar te nemen. Enerzijds probeert de organisatie op discussies in de 
partij vooruit te lopen of daar geheel eigen accenten aan te geven. Hierbij 
moet vooral worden gedacht aan de eigen campagne die de JS organiseer
de rond de verkiezingen van het Europees parlement in juni 1979. De JS 
nam daarin duidelijk afstand van de campagne van de partij door zich te 
concentreren op het verschaffen van informatie over het ondemocratische 
en kapitalistische karakter van de EG. Deze accentverschuiving blijkt ook 
uit het feit dat de JS sindsdien de thema's van zijn congressen laat bepa
len door eigen prioriteiten en steeds minder door de agenda van de partij. 
Anderzijds heeft de JS meer aansluiting gezocht bij de problemen en de 
aspiraties van jongeren. Dit komt vooral tot uitdrukking in deelname aan of 
zelfs initiatieven tot acties en demonstraties in verband met kwesties als 
huisvesting, werk, jeugdlonen, leger en bewapening, m'ilieu en onderwijsde
mocratisering. In samenhang hi~rmee zijn de contacten met de progressie- jul 
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ve jongerenorganisaties (NVV-jc - KWJ, PSP-jg, ANJV, VVDM, BM) sterk 
geïntensiveerd. Daarnaast is de persoonlijke betrokkenheid van JS-Ieden 
bij kraak- en milieubeweging aanzienlijk toegenomen. 
De verklaring voor deze verzelfstandiging lijkt tweeledig. Ten eerste zou je 
kunnen stellen dat de koers van 1976-1979 z'n vruchten had afgeworpen. 
De JS had zich een positie binnen de partij verworven (zo werd op het 
aprilcongres 1979 zijn voorzitter, Fe/ix Rottenberg, moeiteloos gekozen tot 
lid van het partijbestuur) en daarmee was de voorwaarde geschapen voor 
een grotere zelfstandigheid. 
Een belangrijker verklaring is vermoedelijk dat de PvdA vanaf 1978 snel 
aan invloed heeft verloren. De partij werd vaster in de oppositie gedrukt en 
bleek steeds minder in staat aan de politieke en maatschappelijke ontwik
keling in het land richting te geven. Derhalve werd het voor de JS veel min
der interessant zich sterk op de partij te richten . Wat heeft het immers voor 
zin, als de JS een standpunt door de partij overgenomen ziet, dat vervol
gens niet in enig concreet beleid uitmondt? Daarnaast - en vermoedelijk 
houdt dit ook verband met het verlies aan invloed van de PvdA - heeft 
zich de laatste jaren een krachtige buitenparlementaire beweging ontplooid 
die op tal van punten die jongeren aanspreken succesvol actie voert. Voor 
een deel wordt de JS - eenvoudigweg door de betrokkenheid van haar 
eigen leden - in deze ontwikkeling meegezogen. Tegelijkertijd versterkt 
deze relatie met de 'nieuwe sociale bewegingen' de positie van de JS te
genover de partij, die het vaak aan contacten hiermee ontbreekt. 
Deze verzelfstandiging heeft in het afgelopen jaar een tamelijk onopge
merkt dramatisch hoogtepunt opgeleverd. De grenzen van de verzelfstandi
ging zijn al doende ook duidelijk gemarkeerd. Vanaf mei 1980 tot maart 
1981 heeft de JS een reeks van programmatische eisen aan de PvdA ge
steld De belangrijkste van deze eisen lagen op het terrein van de werkgele
genheid, huisvesting, kernenergie, kernbewapaning en partijpolitieke strate
gie (links kabinet). Aan deze eisen diende door congres en bestuur van de 
PvdA 'in essentie' te worden tegemoetgekomen, wilde van steun van de JS 
aan de verkiezingscampagne van de partij sprake kunnen zijn. Het verkie
zingscongres van de partij besliste op een aantal punten anders dan de JS 
had gewild. Het lag dus voor de hand dat de JS zou afzien van steun aan 
de PvdA-campagne. Het Landelijk Bestuur (LB) van de JS (te vergelijken 
met de partijraad van de PvdA) besloot dan ook op 21 maart in eerste in
stantie deze steun te onthouden. Onder druk gezet door het dagelijks be
stuur van de JS kwam het LB met een kleine meerderheid op deze beslis
sing terug. 
Men kan stellen dat deze radicalisering van de JS ten opzichte van de par
tij z'n voedingsbodem vindt in enerzijds de verharding van maatschappelij
ke conflicten door toedoen van economische crisis en rechtse regering en 
anderzijds de relatieve onmacht van de PvdA daar veel aan te doen. Tege
lijk vindt deze radicalisering van de JS haar begrenzing in het besef dat 
jongeren niet gebaat zijn bij een verdere verzwakking van de positie van de 
PvdA en dat de JS daaraan niet mag bijdragen. De enige manier om voor 
jongerenbelangen effectief te kunnen opkomen is door de PvdA te verster
ken, liefst zodanig dat die partij een invloedrijke positie in de regering in
neemt. 
Dit bewustzijn lijkt tenminste de verklaring te vormen voor de tamelijk ver
rassende opstelling van datzelfde Landelijk Bestuur van de JS drie maan
den later, op 12 juni 1981 . Toen werd namelijk in overgrote meerderheid 
vastgesteld dat de PvdA, hoewel een links meerderheidskabinet niet tot de 
mogelijkheden behoort, moet proberen tot een regering toe te treden, in
dien daarvoor programmatisch de mogelijkheid bestaat. Hiermee stapt de 



democratisch- JS dus eenvoudig over haar traditiónele anti-CDA-opstelling heen en ver-
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den. Het congres van de JS van november a.s., dat zich zal buigen over 
'parlement en activisme', zal aan deze ervaring in eigen gelederen vermoe
delijk veel stof tot discussie kunnen ontlenen. 
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De PvdA en haar lastige jongeren 
Het ligt voor de hand dat de partij anders aankijkt tegen haar jongerenorga
nisatie dan de jongeren zelf. Een minimalistische opvatting ziet het nut van 
een jongerenorganisatie vooral in de mogelijkheid om op jonge leeftijd toe
komstig partijkader te kweken. De jongerenorganisatie doet er in die ziens
wijze het beste aan zich zoveel mogelijk aan de partijorganisatie te spiege
len en vooral de nadruk te leggen op scholing en vorming. Ontegenzegge
lijk heeft een politieke jongerenorganisatie ook die functie. En kennelijk niet 
40nder resultaat, gezien het feit dat menig bestuurder of volksvertegen
woordiger van de partij ooit zijn eerste politieke scholing heeft opgedaan in 
de jongerenorganisatie van de partij of in één van de daarmee verwante 
gezelschappen (AJC, Politeia). Een wat verdergaande partijvisie op de jon
gerenorganisatie ziet hierin een ideaal instrument om de politieke bewust
wording van jongeren te bevorderen en om de partij een brug te helpen 
slaan naar de ongeorganiseerde jongeren. Deze visie stoelt op de ver
wachting dat de jongerenorganisatie het program van de partij op een voor 
jongeren aantrekkelijker wijze dan zijzelf dat kan, weet te vertalen. 
Een derde visie ziet in de jongerenorganisatie een mogelijkheid om de par
tij open te stellen voor vernieuwende invloeden van buitenaf. In deze visie 
identificeert de jongerenorganisatie zich in de eerste plaats met jongeren
problemen en krijgt zij de ruimte om vanuit die invalshoek de partij 'kritisch 
te volgen'. Deze visie is de meest omvattende en vindt in een verstarde, 
verbureaucratiseerde partij doorgaans weinig aanhangers. Het ligt voor de 
hand aan te nemen dat deze visie vooral zal worden gedeeld door groepe
ringen en personen die de partijorganisatie drastisch willen vernieuwen. 
Enerzijds dringen zij daarbij aan op een grotere maatschappelijke openheid 
van de partij - en daarvoor zijn jongeren onmisbaar -, anderzijds zien zij 
wellicht in een dergelijke geradicaliseerde en in elk geval zelfstandiger jon
gerenorganisatie een bon.dgenoot in de door hen gevoerde strijd om de he
gemonie in de partij. 
Deze laatste stelling is moeilijk te bewijzen, maar vindt steun in de geschie
denis van het afgelopen decennium. De vernieuwing van de FJC rond het 
midden van de jaren zeventig is moeilijk los te denken van de opkomst van 
Nieuw Links, terwijl ook 'outsider' Max van den Berg voor zijn ideeën over 
koers en organisatie van de partij en de plaats van de jongerenorganisatie 
daarin krachtige steun ondervond van de JS. 

Of het nu ligt aan het feit dat de interne partijstrijd momenteel tot rust is ge
komen, of dat er andere oorzaken zijn, geconstateerd moet worden dat de 
neiging in de partij om minder belang te hechten aan de Jonge Socialisten 
dan voorheen groeiende is. Een aantal voorbeelden: 
• De aandacht van de Kamerfractie voor de JS is hooguit ritueel. Van enig 
gestructureerd overleg aangaande jongerenproblematiek is, alle toezeggin
gen ten spijt, geen sprake. 
• Het jongste congres van de PvdA (februari 1981) ontnam de JS op voor
stel van het congrespresidium haar op gewoonterecht berustende spreek
recht. Slechts een kleine opstand van de jongeren kon ervoor zorgen dat 
de secretaris van de partij, Van Velzen, alsnog bereid was het congres tot 
terugdraaien van dit besluit te vermurwen. 
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Slechts met grote moeite bleek het congres bereid vast te leggen dat de 
verlaging van het minimum-jeugdloon door een eventueel kabinet met de 
PvdA zou worden teruggedraaid. 
• In de verkiezingscampagne werd de JS al helemaal niet betrokken. In 
het politiek campagnebureau (polka) had geen JS-er zitting (evenmin overi
gens een Rooie Vrouw) . 
• Tenslotte is ook de aandacht van de Rooie Vrouwen voor 'meidenproble
men' beneden de maat. Dit heeft zelfs geleid tot de oprichting van een 
apart JS-vrouwenoverleg, een signaal dat kennelijk nog niet door de Rooie 
Vrouwen is ontvangen.2 

Hiermee is niet gesteld dat de JS minder ruimte zou hebben om de jonge
renproblemen onder de aandacht te brengen of de partij anderszins kritisch 
te volgen. Maar wel lijkt de respons af te nemen en zij is in elk geval 
geenszins optimaal. Vanuit partijbelang redenerend is dit geen goede ont
wikkeling. De verkiezingen van mei 1981 hebben aangetoond dat de aan
trekkingskracht van de PvdA onder jongeren in vergelijking met 1977, be
duidend is afgenomen. Hoe weinig de PvdA een 'jonge' partij is, vergeleken 
met 0'66 en klein links, blijkt uit het volgende staatje, waarin de leeftijdsop
bouw van het electoraat van de verschillende partijen geaccumuleerd wordt 
weergegeven. 

percentage van totaal aanhang bij kiezers tot: 
24jr 34 jr 49 jr 64 jr ouder 

PvdA 17% 44% 67% 88% 100% 
CDA 13% 30% 57% 81% 100% 
VVD 19% 42% 72% 91% 100% 
0'66 28% 61% 85% 96% 100% 
PPR 34% 73% 90% 97% 100% 
CPN 26% 57% 77% 92% 100% 
PSP 41% 80% 93% 98% 100% 

Bron: Intomart 1981 . 

Er lijkt dus voldoende reden voor de PvdA om zich over haar wervings
kracht onder jongeren zorgen te maken. 
Voorwaarde voor een beter 'profiel ' van de PvdA onder jongeren is in de 
eerste plaats een beter inzicht in de bijzondere positie van jongeren. Welis
waar vormen zij geen aparte sociale categorie, maar wel hebben zij een 
aantal problemen gemeen die hen van ouderen onderscheiden. Met beroep 
op hun jeugd worden zij vaak onmondig gehouden. Met beroep op hun 
jeugd worden zij vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en bij de verde
ling van woonruimte. Met beroep op hun jeugd wordt hen veelal de moge
lijkheid tot eigen culturele expressie bemoeilijkt. Bovendien, waar de PvdA 
zich zegt in te zetten voor de 'onderkant van de samenleving', moet duide
lijk zijn dat jongeren uit de arbeidersklasse en kinderen van immigranten 
nog veel meer dan hun leeftijdgenoten uit andere groepen extra aandacht 
behoeven. 

Overigens zij vastgesteld, dat de PvdA tot meer inzicht in de positie van 
jongeren zou kunnen worden geprikkeld, indien de JS meer aandacht zou 
besteden aan de theoretische uitwerking van het emancipatiekarakter van 
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Op twee direct aanwijsbare manieren zou de partij veel baat kunnen heb
ben van een bloeiende jongerenorganisatie. Ten eerste kunnen jongeren 
de politieke strijd van de partij versterken. Algemeen wordt aangenomen 
dat de maatschappelijke ongelijkheid wordt versterkt door het huidige 
schoolsysteem. Om deze ongelijkheid via het onderwijs te bestrijden, pleit 
de PvdA voor de totstandkoming van de middenschool. Discussies over 
vorm en inhoud van deze schoolsoort worden echter over de hoofden van 
de eerstbetrokkenen - de scholieren - heen gevoerd. De PvdA zou jonge
ren hierbij juist moeten betrekken. Daarmee zal de bereidheid van jongeren 
om zich samen met de PvdA voor de middenschool in te zetten toenemen. 
De JS zou hier een brugfunctie kunnen vervullen. 
Ten tweede kan de partij, die momenteel zo op zoek is naar een cultuurpo
litieke visie en naar een vermenselijking van de omgangsvormen in de par
tij (partijcultuur), zich laten inspireren door het voorbeeld van haar jonge
renorganisatie. Sowieso zijn werkwijze en omgangsvormen in de JS wat 
minder bureaucratisch en formeel dan in de partij. Dat ligt met zo'n kleine 
organisatie, die geheel op het werk van vrijwilligers draait, ook voor de 
hand. Door de grotere gerichtheid naar buiten, zoals die zich in de laatste 
jaren manifesteert, lijdt de JS minder dan de partij onder de eenzijdige ge
richtheid op procedures en besluitvorming. Sinds enige tijd is er duidelijk 
sprake van een grotere culturele gerichtheid in de JS. De afgelopen verkie
zingscampagne van de JS richtte zich rechtstreeks op het alternatieve cul
turele potentieel onder jongeren. Een eigen popgroep (de Ret Bent), een 
eigen vrouwenkoor, verschillende cabaretgroepjes, een speelse aankleding 
van manifestaties en publikaties en de herinvoering van Pinksterkampen 
zijn uitingen van deze beginnende cultuurbeweging. Of deze zich zal door
zetten is nog de vraag, maar het feit is opmerkelijk en biedt ook voor de 
partij een hoopgevend perspectief. 

De organisatie 
Sinds 1976 heeft de JS een sterke groei doorgemaakt. Begonnen werd met 
ongeveer vijftien afdelingen en ± 800 leden. Een jaar later werd er gespro
ken van een verdubbeling van zowel het aantal leden als afdelingen, hoe
wel deze voorstelling van zaken vermoedelijk wat erg optimistisch was. De
ze groei heeft zich voortgezet tot medio 1980, waarna korte tijd enige stag
natie valt waar te nemen, zowel in de ledenaanwas als in de groei van het 
aantal afdelingen (respectieve cijfers op dat moment ± 1700 en ± 60). Het 
vormen van regio's (vergelijkbaar met de gewesten van de PvdA) werd na 
enkele jaren gestaakt, omdat deze zware structuur teveel menskracht verg 
de in verhouding tot wat ze opleverde. 
Hoewel de beschikbare cijfers niet volledig betrouwbaar zijn, kan mede op 
grond van eigen waarneming de volgende ontwikkeling worden geschetst: 

ledental (±) 
afdelingen (±) 

1976 

800 
15 

1977 

1400 
30 

1979 

1800 
65 

1981 

2000 
75 

In de maanden mei en juni van dit jaar heeft de JS 300 nieuwe leden kun
nen inschrijven, voornamelijk de oogst van de intensieve JS-verkiezings
campagne. juli/al 
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In de kleine afdelingen is het percentage actieve leden zeer hoog. Over het 
geheel genomen draait ± vijftig procent van de leden actief mee in de JS. 
Pas de laatste jaren slaagt de JS erin jongeren tussen de vijftien en acht
tien jaar aan te trekken. Voordien waren het vooral twintigers die lid èn ac
tief werden. De daling van de gemiddelde toetredingsleeftijd lijkt zeer snel 
te gaan. Er zijn afdelingen (Steenwijk, Oostelijke Mijnstreek) waar de ge
middelde leeftijd amper boven de zeventien uitkomt. Deze daling komt ook 
tot uitdrukking in de gemiddelde leeftijd van het dagelijks bestuur, die thans 
22 jaar is; enkele jaren geleden was deze nog 24 jaar. Volgens het MEP
rapporP is zeven procent van de leden van de PvdA jonger dan 25 jaar. 
Dat betekent op een totaal van 110 000 leden een kleine 8000 jongeren. 
De JS, waarvoor een maximumleeftijd van 25 jaar geldt, organiseert hier ± 
zeventien procent van. De overige leden van de JS zijn geen lid van de 
PvdA (± 400). De daling van de gemiddelde leeftijd in de JS is vooral toe 
te schrijven aan scholieren en studenten, die lid worden. Net als zijn voor
gangers slaagt de JS er maar moeizaam in werkende jongeren te organise
ren. De jeugd die op jonge leeftijd gaat werken blijkt moeilijk te organiseren 
en te activeren; niet alleen de JS, maar ook NVV-jc en KWJ hebben er 
moeite mee.4 Bovendien zal een afdeling die voornamelijk uit scholieren en 
studenten bestaat zich voor een belangrijk deel met hun problemen betig
houden en daardoor weinig aantrekkingskracht op werkende jongeren uit
oefenen. Het congres van de JS van 1979 dat o.a. tot onderwerp 'onder
wijsdemocratisering' had, was dan ook veel succesvoller dan het congres 
van een jaar later, waar de problematiek van jongeren en arbeid centraal 
stond. Een intensivering van de culturele activiteiten is misschien een mo
gelijkheid om meer werkende jongeren bij de JS te betrekken. De verkie
zingscampagne heeft laten zien, dat deze activiteiten drempelverlagend 
werken. Daarnaast werkt wellicht de hoogte van de JS-contributie belem
merend. Dit is o~erigens niet alleen een probleem voor werkende jongeren, 
maar evenzeer voor scholieren en studenten. De huidige f 19 wordt alom te 
hoog gevonden, zeker als daar de contributie voor de partij nog bij komt. 

De toekomst 
Aan de spanningen die voortkomen uit het verbonden zijn met een grote, 
op het veroveren van regeermacht ingestelde, socialistische partij zal de JS 
wel nooit ontkomen. Het is zelfs de vraag of de organisatie daarmee ge
diend zou zijn. Het bepaalt uiteindelijk het geheel eigen karakter van de or
ganisatie. 
Maar uit het verleden, dat niet steeds bijzonder roemrijk is geweest, zijn 
wel enkele lessen te trekken. Op straffe van ondergang kan de jongerenor
ganisatie zich niet te ver verwijderen van de belevingswereld van progres
sieve jongeren (zonder overigens te vervallen in enge belangenbehartiging 
en te one issue-gericht te worden). De organisatie dient daarom haar rela
tieve onafhankelijkheid ten opzichte van de partij te koesteren. Maar tegelij
kertijd dient de organisatie, wil zij jongeren voor politiek interesseren, een 
sterke positie op te bouwen binnen de partij. Daarbij is er een glijdende, 
maar niet probleemloze overgang tussen het zich inzetten voor jongeren
problematiek en het 'naar links trekken van de partij'. Als emancipatiebewe
ging neigt de JS naar radicale stellingnames, maar deze mogen niet ver
hinderen dat de invloed van de PvdA op de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming in Nederland zo groot mogelijk is. De JS verkeert bij deze 
afweging dus in een niet zoveel andere positie dan de partij zelf. Zowel 
voor de positie van de organisatie als voor de behartiging van jongerenpro
blemen is de JS het meest gebaat bij een regerende PvdA, zij het dat dat 
niet automatisch opgaat. Veel hangt af van het concreet gevoerde beleid. 
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Gegeven deze structureel bepaalde situatie en de niet onsuccesvolle ont
wikkeling sinds 1976, kan de JS zijn positie in de toekomst op verschillen
de wijzen verder versterken. De mate waarin de JS de jongerenproblema
tiek binnen (en buiten) de partij met succes aan de orde kan stellen is 
enerzijds afhankelijk van de theoretische en politieke kwaliteit van de inge
nomen posities en anderzijds van het ledental van de organisatie en het 
bereik dat het onder ongeorganiseerde jongeren heeft. 
Ten tweede hangt de mate waarin de JS de partij 'naar links zal kunnen 
trekken' sterk af van de kwaliteit van de argumenten waarmee die koers 
wordt aangeprezen. In de toekomst zal de JS minder moeten hechten aan 
oud-linkse dogma's en gedateerde nieuw-linkse schema's en zich creatief 
moeten buigen over de vraag naar functie en inhoud van een 'linkse koers' 
binnen de Nederlandse sociaal-democratie. (Op termijn zou dit overigens 
ook een zegenende uitwerking kunnen hebben op het intellectuele gehalte 
van wat zich nu in de PvdA als linkervleugel aandient.) 

De richting opgaan van een cultuurbeweging is eveneens een wenkend 
perspectief. Het is aannemelijk dat daarmee grote groepen ongeorganiseer
de jongeren bij de organisatie kunnen worden betrokken. Overigens is aan 
een dergelijke weg vermoedelijk wel een grens gesteld door de andere 
doelstelling, t.w. die van 'horzel ' binnen de PvdA. Immers daarmee richt de 
JS zich op een type jongeren dat eerder intellectueel dan cultureel is ge
richt. 
Voor de partij is een bloeiende jongerenorganisatie van groot belang. Wel
licht is het hier voldoende om een conclusie te citeren uit het WBS-rapport 
Partij, Parlement, Activisme (1978) : 'De jongerenorganisatie krijgt in de 
PvdA ten onrechte slechts rituele aandacht, gelet op de grote problematiek 
onder jongeren. Onder meer via brugfuncties naar jongerenacties en jonge
rengroepen kunnen de Jong Socialisten een bijdrage leveren aan een 
maatschappijgerichte strategie. Voorwaarde hiervoor is wel een actief be
leid van de partij ten aanzien van jongerenproblemen, opdat voor hen een 
politiek perspectief wordt ontwikkeld' (blz. 120). 
De vraag is slechts of de partij zich dat advies wel voldoende ter harte 
heeft genomen. Misschien was het wachten op verloren verkiezingen. 

Bouwe Olij studeert rechten aan de Universiteit van Amsterdam en was 
van 1978 tot 1980 secretaris van het JS-bestuur. 
Marnix Krop is stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. 

Noten 
1. In feite toonde de JS zich hier ambivalent. Het eigen congres had immers op 
voorstel van het JS-bestuur een anti-CDA-motie aangenomen. Dit verhindert de JS 
vervolgens niet zich actief te mengen in de discussie over de meerderheidsstrate
gie, een lijn die per definitie alleen van toepassing was bij de formatie van een coa
litie met het CDA. Wel plaatste de JS zich in dit debat aan de zijde van de 'hard li
ners', hetgeen ook mag blijken uit zijn krachtige stem voor de historische motie
Reekman van de Partijraad van 25-10-1977. 
2. De Wiardi Beckman Stichting besteedt sinds enige tijd wel aandacht aan jonge
renprobiemen en dientengevolge ook aan de JS. Het WBS-rapport Vroegrijp voor 
de WW, WBS-cahiers, Kluwer Deventer 1981 , over jeugdwerkloosheid is tot stand 
gekomen in samenwerking met de JS. Ook het plan tegen de jeugdwerkloosheid 
dat de PvdA tijdens de verkiezingscampagne presenteerde was hét gevolg van een 
initiatief van de WBS. 
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3. Eindrapportage Kommissie Meerjarenramingen en Partijorganisatie, 1979, blz. 
19. 
4. Alleen de communistische jongerenorganisatie ANJV heeft aanhang van beteke
,nis onder werkende jongeren, maar deze is beperkt tot de regio's waar de CPN tra
ditioneel sterk is, terwijl de organisatie momenteel duidelijk niet groeit. 
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G. W. B. Borrie 

Oe gemeentepolitiek van de SOAP 

In het juninummer van S en 0 schreef Ed. van Thijn over de discussie die 
vanaf het ontstaan van de sociaal-democratie over regeringsdeelname is 
gevoerd. Uit onderstaand verhaal blijkt dat niet alleen het leveren van mi
nisters, maar ook dat van wethouders inzet van fel debat is geweest. De 
bijdrage van Borrie werd, evenals die van Van Thijn, geschreven voor de 
WaS-conferentie 'Grepen uit de geschiedenis' van eind januari van dit jaar. 

Toen in 1894 de SOAP werd opgericht werd al spoedig duidelijk, dat zij 
zich sterk zou maken om ook in de gemeenteraden actief op te treden. Op
gericht om parlementaire actie te voeren waren de verkiezingen voor de 
gemeenteraden een prachtige kans voor de jonge partij om zich te presen
teren, en toèn er ook over financiële middelen - zij het minimaal - be
schikt kon worden, trad zij overal in den lande op. Aanvankelijk aarzelend, 
als een wat vreemde eend in de bijt, maar weldra zelfverzekerd en - wat 
nog belangrijker was - met succes! 
Natuurlijk, de belangstelling in de SOAP voor de gemeentepolitiek was in 
de eerste plaats ingegeven door zuiver propagandistische motieven. In de 
gemeenteraden lagen ongekende mogelijkheden voor een zeer directe pro
paganda en er kon een duidelijke klassenstrijd worden gevoerd. Tegenover 
de aanhang van Domela Nieuwenhuis - in het bijzonder in Amsterdam in 
de jaren rond de eeuwwisseling toch altijd nog van grote betekenis - had 
men een alternatief nodig, en de gemeentepolitiek werd dit voor eenieder 
duidelijk zichtbare alternatief. 
Door het overlijden van de liberaal Den Hartog in 1902 kwam zowel in de 
Tweede Kamer als in de gemeenteraad van Amsterdam een zetel vacant. 
Na een spannende verkiezing werd Troelstra voor de Tweede Kamer en 
Henri Polak voor de gemeenteraad van Amsterdam gekozen. De verkiezing 
van Henri Polak als eerste SOAP-er in de Amsterdamse gemeenteraad 
werd met een golf van enthousiasme door de Amsterdamse partijgenoten 
ontvangen, een enthousiasme dat zeker niet onderdeed voor dat van de 
verkiezing van Troelstra in de Tweede Kamer. 
Spoedig bleek dat de SOAP zich op het terrein van de gemeentepolitiek 
snel zou ontplooien en dat met haar positie in de gemeenteraden steeds 
meer rekening gehouden moest worden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in 1907 kreeg de SOAP honderd gemeenteraadsleden en werden de eerste 
wethouders gekozen; in 1913 waren het er ruim 250 en in 1919 telde de 
partij ruim 1200 raadsleden en 83 wethouders. 
De bijzondere interesse van de SOAP voor de gemeentepolitiek was ook 
een gevolg van het feit, dat de communale wetgeving in ons land aan de 
gemeentebesturen een zodanige ruimte laat, dat nieuwe taken en werkter
reinen kunnen worden aangepakt. Dit maakte het voor de nieuwe, op her
vormingen ingestelde, socialistische partij aantrekkelijk om zo'n groot mo
gelijke invloed in de vertegenwoordigende lichamen te verkrijgen. Onder in
vloed van de Fabian-gedachten, hier te lande door Polak, Wibaut en Tak 
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geïntroduceerd, ontstond het idee dat de gemeentelijke overheid een be
langrijke bijdrage kon leveren in de totstandkoming van noodzakelijke col
lectieve voorzieningen. De socialisten in de gemeenteraden konden hierbij 
aanhaken bij het eerdere optreden van de radicalen, vooral in Amsterdam. 
Maar voor het eerst werd door hen een principieel en programmatisch be
leid op het terrein van de gemeentepolitiek geformuleerd. In 1899 reeds 
werd op het SDAP-congres in Leeuwarden het eerste gemeenteprogram 
opgesteld en in 1902 werd in Zwolle de Vereniging van Sociaal-Democrati
sche Raadsleden opgericht. Vijf jaren later verscheen een voortreffelijk ver
zorgd maandblad, De Gemeente, met Wibaut als secretaris-redacteur; hij 
kreeg ook de leiding van een informatiebureau voor raadsleden. 
Mede door dit geprogrammeerde en goed georganiseerde optreden, kon de 
SDAP in de verschillende gemeenteraden éénzelfde geluid laten horen en 
deed het partijpolitieke element voor het eerst op een fundamentele wijze 
zijn intrede in de gemeenteraden. Maar wat bijzonder belangrijk was: hier
mee ontwikkelden de sociaal-democratische gemeenteraadsleden een 
kracht in de gemeentepolitiek die in grote mate zou bijdragen tot het suc
ces, dat de SDAP op dit terrein van haar activiteiten heeft gehad. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het voeren van gemeentepolitiek in de SDAP 
natuurlijk nooit een doel op zichzelf is geweest maar altijd een middel, om 
op een snellere en doelmatiger wijze een collectivering van de maatschap
pij tot stand te brengen. Het optreden van sociaal-democraten in de ge
meenteraden stond primair in het teken van de klassenstrijd. Dat was de 
basis, het uitgangspunt van alle optreden in de gemeenteraden. Het voor
naamste doel was en bleef in de eerste plaats de versterking van de arbei
dersklasse. Dat was ook het principiële verschil tussen de SDAP en de an
dere, burgerlijke, partijen met betrekking tot de gemeentepolitiek. 
Maar er was ook een praktisch verschil. Wibaut schreef hierover: 'De so
ciaal-democratische gemeentepolitiek onderscheidt zich, afgezien van haar 
strekking, op meer dan een gebied niet van die van sommige burgerlijke 
partijen of groepen, door een scherp verschil in de soort van maatregelen. 
Zij onderscheidt zich veel meer in de omvang, in de kracht en in de snel
heid waarmede de maatregelen worden doorgevoerd. En het is geen refor
mistisch verraad of bederf, te erkennen dat het niet anders is'. 

De strijd om het ministerialisme 
Het is hier niet de plaats nader in te gaan op het tweeslachtige karakter 
van de SDAP als hervormingsgezinde partij enerzijds en revolutionair geïn
spireerde socialistische beweging anderzijds. Maar wel moet ik aanstippen 
hoe deze twee-eenheid van bewogen neiging tot handelen in de maat
schappij op grond van de daar geldende ethiek èn van het wetenschappe
lijke inzicht, dat onthouding op den duur tot effectiever optreden kan leiden 
- om Frits de Jong te citeren - óók in het kader van de gemeentepolitiek 
van de SDAP naar voren komt. Het is zowel typerend als pikant, dat de 
grondlegger van die reformistische socialistische gemeentepolitiek - de 
Amsterdamse wethouder Wibaut - als marxist en aanhanger van de Nieu
we Tijdgroep, even ambivalent en dubbelslachtig was als de SDAP zelf. Dit 
komt duidelijk tot uiting in de discussies die vlak vóór de Eerste Wereldoor- . 
log in de SDAP hoog oplaaiden, toen het vraagstuk aan de orde kwam van 
het al of niet deelnemen door socialisten aan de colleges van B~nW of 
zoals men het toen in de partij pleegde te noemen: de strijd om het 'minis
terialisme'. 
Dat door de sterke toeneming van het aantal gemeenteraadsleden de tijd 
steeds dichterbij kwam dat de SDAP-fracties in de gemeenteraden niet lan
ger konden volstaan met het oppositievoeren tegen het dagelijks bestuur 
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van de gemeente lag voor de hand. De vraag, wanneer men ook zèlf be
stuursverantwoordelijkheid op zich moest nemen, werd steeds meer urgent. 
Het begon al met de kwestie van het uit principiële overwegingen - d.w.z. 
uit een oogpunt van klassenbelang - stemmen vóór of tegen de gemeen
tebegroting. Toen na enige jaren hieromtrent een duidelijke lijn was getrok
ken en men dit steeds meer zakelijk en pragmatisch ging benaderen, kwam 
het probleem van de wethoudersposten. Steeds meer won het inzicht veld 
dat, wilde men in de gemeenten een sociale politiek van enige allure kun
nen voeren, men op den duur niet kon volstaan met het plaatsen van kriti
sche kanttekeningen bij het door de burgerlijke partijen gevoerde beleid, 
maar dat men ook bereid moest zijn medeverantwoordelijkheid te dragen 
voor het dagelijks bestuur. Maar eer men tot die conclusie was gekomen, 
ontstond er in de partij een heftige discussie. Wibaut speelde daarin een 
grote rol. Algemeen werd in socialistische kring de opvatting gehuldigd, dat 
een wethouderszetel eerst dan kon worden ingenomen, indien de fractie in 
de gemeenteraad de meerderheid had. Ook Wibaut stond aanvankelijk op 
dat standpunt. Hij schreef dienaangaande: 'Niet dat wij dan bij de tegen
woordige rijkswetgeving, met burgemeesters die niet door de Raad worden 
gekozen en die bijv. toch hoofd van de politie zijn, zulk een taak als wet
houder benijdbaar achten. Ook niet, in vrijwel alle gemeenten, zolang de 
geldelijke verhouding tusschen het rijk en gemeente niet is gewijzigd. Doch 
benijdenswaardig of niet, wanneer wij in den gemeenteraad de meerder
heid hebben, dat is dus ook wanneer de meerderheid der kiezers de so
ciaal-democraten om hunnen beginselen hebben gestemd, dan aanvaarden 
wij het wethoudersambt'. 
Vele jaren bleef het uitgangspunt van de partij, dat zonder een meerder
heid van sociaal-democraten in de gemeenteraad er geen enkele zekerheid 
zou bestaan dat er iets gedaan kan worden om de positie van de arbei
dersklasse te versterken. Het was in dre jaren, dat ook de vraag van deel
neming door sociaal-democraten aan de regering actueel was, en hoewel 
er natuurlijk een belangrijk verschil bestaat tussen het aanvaarden van re
geringsverantwoordelijkheid op nationaal niveau en dat van bestuursverant
woordelijkheid op lokaal terrein, ging het in wezen toch om de vraag of 
door het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid een groot vraagstuk 
van sociaal-democratische politiek - op het nationaal niveau bijv. dat van 
het algemeen kiesrecht en het staatspensioen, en op gemeentelijk niveau, 
dat van de woningbouw of het onderwijs - door socialisten binnen een re
geerperiode gerealiseerd zou kunnen worden. 
In feite ging de discussie over de vraag of door het meeregeren de socia
listen zoveel water in de socialistische wijn zouden moeten doen, dat daar
door de positie van de arbeiders eerder verzwakt zou worden dan verbe
terd. Het was Wibaut die op het buitengewoon SOAP-congres in Zwolle in 
1913 dan ook waarschuwde voor de 'groote vertroebeling in de arbeiders
hoofden', die zou kunnen ontstaan indien sociaal-democraten ministeriële 
verantwoordelijkheid zouden moeten aanvaarden voor zaken, zoals bijvoor
beeld het uitbreken van conflicten in de havens van Amsterdam en Rotter
dam. Wibaut zou dat later zelf aan den lijve ondervinden, toen hij als wet
houder van Amsterdam zelf 'gezagsdrager' was geworden en zijn linkse 
marxistische vrienden hem verantwoording vroegen voor zijn beleid. Toen 
er in de zomer van 1917 in de hoofdstad aardappelrellen waren uitgebro
ken de politie moest optreden en er doden en vele gewonden vielen. 
Zoals het voor de verdere ontwikkeling van de SOAP in ons land van uiter
mate grote betekenis is geweest dat in 1913 op het congres in Zwolle deel
neming van socialisten aan de regering werd afgewezen, zo was het voor 
de verdere ontwikkeling van de gemeentepolitiek in de SOAP belangrijk dat 
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Dat was het moment dat de basis werd gelegd voor een uitbouw van het 
gemeentelijke arbeidsterrein in de socialistische beweging. Het zou zich 
steeds verder gaan uitbreiden en het heeft voor een niet gering deel bijge
dragen tot de betekenis en het imago van de SOAP tot aan het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen door haar kwantiteit - aan 
het einde van de jaren dertig had de SOAP meer dan 1500 gemeente
raadsleden - maar juist door haar goed geïnformeerde en geschoolde 
raadsleden en wethouders is haar invloed in het gemeentelijk beleid altijd 
bijzonder groot geweest. 

Socialistische gemeentepolitiek 
Wat is eigenlijk socialistische gemeentepolitiek? Naarmate de socialisten 
meer invloed kregen in de gemeenteraden, kon men deze vraag horen.Niet 
alleen vanuit socialistische hoek, maar ook door hun tegenstanders werd zij 
gesteld. Voor theoretische beschouwingen over het communalisme heeft 
de SOAP eigenlijk nooit veel aandacht gehad. Socialistische gemeentepoli
tiek, ?p placht men kernachtig te formuleren, was politiek gevoerd door 
SOAP-ers in de gemeenteraden. Ik merkte reeds op, dat de klassenstrijd 
essentieel was voor de socialistische gemeentepoli~iek en dat derhalve een 
beleid moest worden gevoerd dat de positie van de arbeiders kon verster
ken. Sociale arbeid in de gemeenteraden: dáár ging het om. In het alge
meen wordt onder socialistische gemeentepolitiek - aldus Wibaut - ver
staan, het onderkennen van de behoeften van de inwoners der gemeente 
en het doorvoeren van dre collectieve voorzieningen, die doelmatiger door 
het gemeentebestuur dan door particulieren tot stand kunnen worden ge
bracht. In dit verband werd ook de term 'democratisch gemeentebeheer' 
gebruikt, om aan te geven, dat het hier ging om een politiek, 'waarin de de
mocratie niet enkel wordt beleden, maar wordt toegepast tot de uiterste 
grens, die in het kapitalisme mogelijk is'. Met nadruk wordt er door socialis
tische raadsleden steeds op gewezen, dat door het voeren van welke ge
meentepolitiek ook, het socialisme niet verwezenlijkt kan worden. Socialis
ten in de gemeenteraden streven ernaar de gemeente meer dienstig te ma
ken tot het inrichten en beheren van allerlei instellingen ter voorziening in 
de behoeften van de arbeiders, maar, zo lezen wij in een toelichting op het 
gemeenteprogram uit 1919, men bedenke wel, dat wezenlijke 'socialisti
sche gemeentepolitiek' eerst gevoerd kan worden in een maatschappij 
waarin het socialisme reeds werkelijkheid is geworden. 
Inhoudelijk besteedden de socialisten bijzonder veel aandacht aan de wo
ningbouw in de gemeenten. Met name in Amsterdam, waar figuren als Wi
baut, De Miranda en Keppler - als directeur van de Woningdienst - baan
brekend werk hebben verricht, is dit erg duidelijk, maar ook in vele andere 
gemeenten hebben socialistische wethouders in de jaren voor 1940 belang
rijk werk in de sector der volkshuisvesting verricht. Dit niet in het minst door 
de informatie, die via het maandblad De Gemeente in reeksen van artike
len over de woningbouw door deskundige partijgenoten werd verschaft. So
cialisten als Wibaut en De Miranda blijven voortleven als bouwers van de 
grote, nieuwe, stadswijken in de hoofdstad en dit woningbouwbeleid mag 
terecht gezien worden als socialistische gemeentepolitiek. 

Aandacht voor de eerste levensbehoeften 
Vanaf het begin dat socialisten gemeentepolitiek bedreven, besteedden zij 
ook veel aandacht aan het economisch gebeuren in de lokale gemeen-
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schap. Vooral op het terrein van distributie en produktie van de eerste le
vensbehoeften zouden de gemeenten een grote rol moeten spelen. Reeds 
in het eerste gemeenteprogram (1899) worden als voorbeelden van nieuwe 
gemeentelijke bedrijven en diensten genoemd: gemeentelijke kleermake
rijen en schoenmakerijen, bakkerijen, wasbedrijven, keukens, volksbadhui
zen en schoolbaden, logementen voor doortrekkende werklieden, toe
vluchtshuizen voor daklozen, gemeentelijke steenkolendepots, gemeentelij
ke winkelmagazijnen, vishallen en abattoirs. Op het gebied van de volksge
zondheid werd gepleit voor de oprichting van gemeentelijke ziekenhuizen, 
ziekenverpleging en apotheken. 
Gesterkt door de periode 1914-1918 werd veel aandacht besteed aan de 
levensmiddelenvoorziening. Wibaut was in zijn eerste jaren als wethouder 
in de eerste plaats verantwoordelijk voor de distributie en prijsbeheersing 
van de eerste levensbehoeften en hij was degene, die in die jaren voor alle 
Amsterdammers de inkoop verzorgde van produkten als aardappelen, 
brood, groente en vlees, maar ook van raapolie, rijst, eie>ren, kaas, melk, 
boter, suiker, rundvet, vis, brandstoffen, geneesmiddelen, sajet, schoeisel 
en kleding. 
Na de wereldoorlog zien wij als één der belangrijkste paragrafen in het ge
meenteprogram de levensmiddelenvoorziening: 'Gemeentelijke voortbren
ging, aanvoer, verwerking en verkoop van levensmiddelen niet slechts voor 
de groote steden, doch ook voor plattelands- en kleinere gemeenten'. Deze 
passage zou ook in de jaren daarna een belangrijk onderdeel uitmaken van 
het door de socialisten voorgestane gemeentebeleid. Het was de kern van 
de gemeentepolitiek, aldus Ankersmit en hij schreef: 'Op wellicht geen en
kel gebied is de ontwikkeling onzer gemeentepolitiek in de laatste jaren zo 
sterk geweest als op het gebied der levensmiddelenvoorziening'. 
Het gemeenteprogram van de SDAP uit 1919, dat een sterk stempel heeft 
gedrukt op het tot ver in de jaren dertig gevoerde beleid, gaf op een karak
teristieke wijze uitdrukking aan de gedachte, dat de voornaamste taak van 
de gemeenten was te functioneren als - wat wij naar analogie van de 'wel
vaartsstaat' - de 'welvaartsgemeente' zouden kunnen noemen. De ge
meente diende in het economische leven regulerend op te treden, zowel 
door een beïnvloeding van het marktmechanisme door middel van de op
richting van prijsregelende gemeentebedrijven, als door het stichten van 
gemeentelijke instellingen, zoals gemeentekeukens, -eethuizen, -wasinrich
tingen, -badhuizen,enz. Grote bekendheid zouden in de jaren twintig de de
batten in de Amsterdamse gemeenteraad over de uitbreiding van het aantal 
viswinkels en de instelling van een gemeentelijk melkbedrijf genieten. In 
1925 liepen de melkdebatten zo hoog op dat hierdoor in Amsterdam zelfs 
een college-crisis ontstond. . 
Maar ook in 1927, toen er een nieuw gemeenteprogram aan de orde was, 
stond het belang van de gemeente als 'economische organisatie' op de 
voorgrond. Het lag in de lijn dat omstreeks de jaren dertig, door de centralis
tische tendenzen in de economische politiek en de sociale wetgeving, de
ze conceptie van de 'welvaartsgemeente' aan betekenis inboette, maar met 
name in de kring der socialistische gemeentebestuurders is de gedachte 
aan een decentralisatie van het overheidsbeleid altijd zeer sterk blijven be
staan. Daarbij stond blijvend de gedachte voor ogen, dat een uitbouw van 
de sociaal-democratische gemeentepolitiek een belangrijk instrument is tot 
het naderbij brengen van een socialistische gemeenschap. 
Wat de inhoud der socialistische gemeentepolitiek betreft moet ook een 
korte opmerking worden gemaakt over het feit, dat de SDAP zich in de 
loop der jaren, bij het aanvaarden van de wethoudersverantwoordelijkheid, 
v66raf steeds meer ging bezinnen op het programma, dat aan het college-
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beleid ten grondslag zou moeten liggen. Bekend is in dit verband de colle
gevorming in Amsterdam in september 1929 waarin, naast de afspraak 
over het aantal zetels dat de socialisten in het college zouden bezetten, 
ook het opstellen van het urgentieprogram een belangrijk onderdeel van de 
onderhandelingen is geweest. De besprekingen speelden zich toen overi
gens nog niet in de openbaarheid af; Wibaut en Romme hadden het pro
gram sámen - bij Wibaut thuis - ontworpen. 

Opvattingen van de parlementariërs 
Ik zou de socialistische gemeentepolitiek in de SOAP tekort doen, indien ik 
deze politiek slechts zou benaderen van de kant van de lokale politici en 
geen aandacht zou schenken aan de opvattingen van - als ik ze zo mag 
noemen 'de parlementariërs' - met Troelstra voorop. In de SOAP bestond 
een niet onaanzienlijk verschil van mening tussen figuren als Wibaut en 
Troelstra over de betekenis van de gemeentepolitiek. In zijn Gedenkschrif
ten, daterend uit 1927, schreef Troelstra: 'Ook nu nog acht ik een waar
schuwing niet overbodig tegen het te gemakkelijk aanvaarden van regen
tenposten door partijgenooten, die te goede trouwen bekwame sociaal-de
mocraten zijn, om hun licht aldus te zetten onder de korenmaat van burger
lijke bureaucratie en alledagspolitiek'. 
Maar reeds daarv66r - in het begin der jaren twintig, had Troelstra op een 
grote vergadering in Amsterdam zijn partijgenoten toegeroepen: 'Gij hebt 
meer ontwikkeling en opvoeding nodig, dan ook de SOAP en haar propa
gandisten u tot nu toe gaven en ik zou sommige dezer propagandisten wel 
van hun wethouderszetels willen trappen. Ik voel onze Partij steeds meer 
gehandicapt door het beslag, dat in den vorm van wethouders - en andere 
functies door de burgerlijke maatschappij op haar wordt gelegd'. 
Troelstra dacht over de resultaten van socialistische gemeentepolitiek niet 
zo enthousiast, en wel door het keurslijf van de rijksregelingen en wetten, 
in het bijzonder op financieel gebied. Hij zei het bijzonder kernachtig op het 
partijcongres in Leeuwarden, in 1899, toen hij opmerkte: 'Zijn wij sterk in de 
gemeente, dan zijn wij voor gemeentelijke autonomie, maar zijn wij sterk in 
de Kamer, dan zijn wij er tegen '. 
Door die sterke gebondenheid van socialistische gemeentebestuurders aan 
de regeringspolitiek, vroeg Troelstra zich af of vele wethouders zich niet 
beter konden inzetten voor landelijke partijpropaganda dan hun tijd te be
steden aan alledaagse, opportunistische politiek in de colleges van BenW. 
'Een dergelijke krachtsverspilling aan bourgeoisie-onder-onsjes is verkeerd. 
Men geve allereerst zijn tijd en kracht aan het groote socialistische werk', 
zo riep hij zijn partijgenoten toe. 
De oorzaak van deze oppositie t.o.v. de voorstanders van een krachtige 
socialistische gemeentepolitiek is mede gelegen in het feit, dat de socialisti
sche beweging zich van oudsher sterk heeft geïdentificeerd met de staat 
als het aangewezen instrument om maatschappelijke hervormingen en 
emancipatie van de arbeidersklasse te bewerkstelligen. AI direct in het be
gin, toen de gedachten aan een socialistische gemeentepolitiek ontstonden, 
werd de vrees geuit, dat deze zou leiden tot de idee dat, als in een ge
meente de meerderheid van de raad sociaal-democraat zou zijn, in die ge
meente ook het socialisme zou kunnen worden verwezenlijkt - een ge
dachte overigens, die in de kring der Fabians wel is terug te vinden, maar 
die hier te lande nooit enige aanhang heeft gevonden. Duidelijk spreken 
onze lokale voormannen steeds uit, dat een structurele verandering der 
maatschappij alleen mogelijk is door wijziging in de bestaande eigendoms
verhoudingen, en dit kan alleen via wettelijke regelingen - dus buiten de 
gemeenten om. 

------



democratisch Maar dat wil niet zeggen dat niet juist op gemeentelijk niveau allerhande 
socialisme zaken op het terrein van distributie, volksgezondheid, onderwijs, enz. beter 

konden worden gedaan dan door de centrale overheid. Want daar is het de 
socialistische gemeentepolitici vanaf het begin te doen geweest; het treffen 
van voorzieningen die nodig zijn in het belang van de arbeiders, en die in 
vele gevallen sneller, in andere gevallen doelmatiger, kunnen gebeuren 

socialisme en 
democratie, 

nummer 7/8, 
juli/augustus 1981 

372 

dan dat het de staat zou vermogen te doen. (Wibaut.) Na het aanvaarden 
door de socialisten van de verantwoordelijkheid in de colleges van BenW 
kon men zich op het gemeentelijk arbeidsterrein eerst ten volle ontplooien 
en het zou ten slotte dat terrein blijken te zijn, waarop de SOAP het best 
geslaagd genoemd kan worden. Het succes van de SOAP in de Nederland
se politiek is - naar mijn mening - voor een niet gering deel het succes 
van de SOAP op h~t terrein van de gemeentepolitiek. 

G. W. B. Borrie is historicus en burgemeester van Eindhoven. 
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Paul Kalma en Edwln Wolffensperger 

Grenzen aan de verzorging 

De Partij van de Arbeid heeft zich altijd sterk gemaakt voor uitbreiding, en 
grotere toegankelijkheid van collectieve voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. De huidige economi
sche problemen stellen echter paal en perk aan de expansie van deze 
voorzieningen. De 'bomen groeien niet meer tot in de hemel', zo luidt de 
gangbare opvatting; er moeten prioriteiten worden gesteld. 
In onderstaand artikel betogen Paul Kalma en Edwin Wolffensperger, aan 
de hand van het geruchtmakende, maar in de PvdA nog weinig bediscus
sieerde boek van Hans Achterhuis, De markt van welzijn en geluk, dat de
ze benadering te beperkt is. De 'crisis van de verzorgingsstaat' is niet al
leen een financiële crisis, maar ook een crisis van een zeer specifiek ver
zorgingsmodel, dat met de opkomst van de verzorgingsstaat de overhand 
heeft gekregen. 

Een tijdlang heeft het begrip 'quartaire sector', althans bij degenen die zich 
beroepshalve met de sociaal-economische problemen van ons land bezig
houden, een grote populariteit genoten. Het begrip verwijst naar de niet
commerciële, hoofdzakelijk door de overheid gefinancierde dienstverlening, 
en werd in Nederland geïntroduceerd door de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR). Op terreinen als het onderwijs, de ge
zondheidszorg en het maatschappelijk werk, aldus het WRR-rapport Maken 
wij er werk van?, bestaan nog veel onvervulde behoeften. Door de over
heid op grote schaal arbeidsplaatsen te laten scheppen, wordt niet alleen in 
deze behoeften voorzien, maar wordt ook een zeer aanzienlijke bijdrage 
geleverd aan de bestrijding van de werkloosheid. 
Inmiddels is die populariteit van de quartaire sector weer wat verminderd. 
Er is een ander WRR-rapport verschenen, waarin het belang van een her
structurering van de Nederlandse industrie wordt benadrukt. 1 Thans ligt het 
woord 'herindustrialisering' op de lippen van iedere zichzelf respecterende 
politicus. Daarbij wordt vaak over het hoofd gezien dat beide visies elkaar 
geenszins uitsluiten. AI in het eerstgenoemde WRR-rapport wordt gewezen 
op de noodzaak van een gezond industrieel draagvlak, wil uitbreiding van 
de quartaire sector mogelijk zijn. En de inhoud van het rapport over de toe
komst van de Nederlandse industrie, hoewel in de eerste plaats gericht op 
(behoud van) de werkgelegenheid in die sector, is niet strijdig met de ge
dachte dat nieuwe arbeidsplaatsen toch voornamelijk in de quartaire sector 
gezocht zullen moeten worden. 

Niet toevallig is het idee van een uitbreiding van de quartaire sector bij de 
Partij van de Arbeid sterk aangeslagen. In het algemeen sluit het zeer goed 
aan bij het ideaal van de verzorgingsstaat, zoals dat na de oorlog door de 
Nederlandse sociaal-democratie is uitgedragen. Daarbij vertoont de grond
gedachte van het WRR-rapport over de quartaire sector bijvoorbeeld grote 
overeenkomsten met de strekking van het in 1963 door de Wiardi Beckman 
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Stichting gepubliceerde rapport Om de kwaliteit van het bestaan. In dat 
rapport bepleitte J. M. den Uyl, in het voetspoor van de Amerikaanse eco
noom Galbraith, een verdere opvoering van de economische groei, tenein
de de financiering van een omvangrijke collectieve sector mogelijk te ma
ken. De behoeften aan onderwijs, aan maatschappelijke zorg, enz. zijn le
gio, aldus Den Uyl.2 
Anno 1981 zijn die behoeften er in de ogen van de PvdA nog altijd, en is er 
alleen maar een groot probleem bijgekomen, nl. de werkloosheid. In so
ciaal-democratische kring heeft vooral Hans van den Doel zich opgeworpen 
als de kampioen van de uitbreiding van de quartaire sector, wat het enige 
werkelijk doeltreffende middel zou zijn om de werkloosheid terug te drin
gen. Door de particuliere bestedingen te verminderen ten gunste van de 
overheidsuitgaven zouden honderdduizenden arbeidsplaatsen gefinancierd 
kunnen worden. Dergelijke ideeën lijken gesteund te worden door het over
grote deel van de PvdA, getuige bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma 
Weerwerk. En wat is er simpeler dan dat? Is het niet een onzinnige situatie 
dat er enerzijds op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening nog 
zoveel werk te doen is, terwijl er aan de andere kant zo velen om werk zit
ten te springen? En zijn, zoals Van den Doel stelt, in dat licht bezien ande
re oplossingen als arbeidstijdverkorting niet erg egoïstisch, omdat op die 
manier tal van maatschappelijke behoeften onvervuld blijven?3 
Het is de bedoeling van dit artikel om dit soort vragen althans hun retorisch 
karakter te ontnemen, en het pleidooi voor uitbreiding van de quartaire sec
tor eens kritisch te bezien. Zijn we, om maar eens een paar tegenvragen te 
stellen, er wel zo zeker van dat er op alle terreinen van de quartaire sector, 
of, anders gezegd, van de welzijnssector in ruime zin (educatie, recreatie, 
zorg) sprake is van onvervulde maatschappelijke behoeften? Is er niet in 
een aantal gevallen sprake van een projectie van eigen, sociaal-democrati
sche verlangens, en van die van groepen die bij uitbreiding van de quartai
re sector een beroepsmatig belang hebben? En voorzover er inderdaad 
van onvervulde behoeften sprake is, is het scheppen van betaalde arbeids
plaatsen dan wel het beste middel ·om daarin te voorzien? 
In aansluiting op een al enige tijd in het buitenland, maar naar aanleiding 
van Hans Achterhuis' De markt van welzijn en geluk ook in Nederland ge
voerde discussie4, zijn wij geneigd om een verdere uitbreiding van de quar
taire sector niet zonder meer positief te beoordelen. Zo'n uitbreiding zou, in 
plaats van het beoogde positieve effect, wel eens een negatief effect op 
het welzijn van de bevolking kunnen hebben. Een 'overkill' aan welzijns
voorzieningen kan niet alleen een directe bedreiging van de gezondheid 
vormen (vgl. de sterke toename van het aantal door medische behandeling 
veroorzaakte ziekten), maar bovenal het vermogen van mensen aantasten 
om voor zichzelf te zorgen, en - zonder hulp van alle mogelijke deskundi
gen - het eigen welzijn te bevorderen. Vanuit dat gezichtspunt zou in be
paalde opzichten geen uitbreiding, maar juist een vermindering van de 
quartaire sector geboden zijn. 
Een dergelijke vermindering heeft zowel betrekking op het aantal arbeids
plaatsen in de welzijnssector, als op de omvang van de overheidsuitgaven 
op dit terrein. Overwogen moet worden, zo hopen we in dit korte bestek 
aannemelijk te maken, om over te gaan tot een selectieve deprofessionali
sering van welzijnsvoorzieningen, en daarnaast tot een selectieve verho
ging van de eigen bijdrage van gebruikers van deze voorzieningen. Niet 
vergroting van de quartaire sector, maar arbeidstijdverkorting (waarop we 
hier overigens niet verder zullen ingaan) vormt in deze visie het middel bij 
uitstek om de werkloosheid te bestrijden. Niet alleen omdat zij als enige 
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mogelijkheid overblijft, maar ook omdat zij de weg vrijmaakt voor een ande
re organisatie van educatie, recreatie en zorg. 

Welzijn als verdelingsvraagstuk 
De moderne sociaal-democratie wordt in sterke mate getypeerd door de 
nadruk die zij legt op het verdelingsvraagstuk. We doen haar geen onrecht 
als we stellen dat het haar altijd in de eerste plaats gegaan is om een 
rechtvaardiger verdeling van de bestaande maatschappelijke rijkdom. 
Ideeën over een geheel andere samenleving speelden, zou men kunnen 
zeggen, een secundaire rol en dienden vooral als ideologische ondersteu
ning van de strijd om zo'n rechtvaardiger verdeling. In naam van een in de
ze context typerende waarde als 'maatschappelijke gelijkheid' werd gestre
den voor een hoger levenspeil , voor voorzieningen die dat levenspeil in ge
val van ziekte of werkloosheid garanderen, voor betere huisvesting, meer 
onderwijs en betere medische zorg. De verdelingsstrijd speelde zich in de 
eerste fase van de sociaal-democratische beweging vooral af tussen kapi
taal en arbeid. Later verschoof de nadruk naar de strijd tussen kapitaal en 
overheid , waarbij de laatste de taak toebedeeld kreeg om, ten behoeve van 
de sociaal-democratische doelstellingen, de winsten van particuliere bedrij
ven door middel van belastingheffing 'af te romen'. 
De sociaal-democratische visie op de welzijnsvoorzieningen zelf wordt 
eveneens sterk beheerst door het verdelingsvraagstuk. De dienstverlening 
op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, cul
tuur, enz. diende voor brede lagen van de bevolking toegankelijk te worden 
gemaakt. Deze nadruk op toegankelijkheid , op 'externe democratisering', 
bestaat nog steeds, als we bijvoorbeeld kijken naar de discussie over de 
middenschool, die voor de sociaal-democratie in de eerste plaats in het te
ken staat van de 'gelijke kansen '. Kenmerkend voor deze gerichtheid op 
het verdelingsaspect is de emotionele binding die veel sociaal-democraten 
hebben met de eis van 'gratis ' (dat wil zeggen langs indirecte weg gefinan
cierde) voorzieningen, en hun afkeer van alles dat zweemt naar het invoe
ren van directe bijdragen ('profijtbeginsel '). 
Wat de aard van de voorzieningen betreft zijn de opvattingen van de so
ciaal-democratie, die van individuele vernieuwers daargelaten, altijd betrek
kelijk kleurloos geweest. De voorzieningen werden altijd in de eerste plaats 
als een verworvenheid gezien ; stukjes socialisme die op het kapitaal ver
overd waren, en die als het ware boven de maatschappelijke verhoudingen 
zweefden. Was er in de particuliere sector sprake van strijd binnen de on
dernemingen, en van manipulatie van de behoeften van de consumenten, 
in de collectieve sector bestonden geen fundamentele conflicten, en ontwik
kelde het aanbod zich conform de vraag. En als er iets aan schortte, dan 
uitsluitend omdat er nog niet genoeg geld aan de welzijnsvoorzieningen 
werd besteed. 

Zo is er niet altijd tegen welzijnsvoorzieningen aangekeken, ook in de so
ciaal-democratie niet. Tot ver in de jaren dertig stond men in de SOAP nog
al sceptisch tegenover wat werd beschouwd als lapmiddelen, die de strijd 
voor afschaffing van het kapitalisme alleen maar vertraagden. Vaak gaf 
men de voorkeur aan eigen, door arbeiders zelf georganiseerde voorzienin
gen. 'Reclassering staat tot klassenstrijd als het Roode Kruis tot het milita
risme ', schreef Het Volk in de jaren twintig . Deze kritische houding tegen
over welzijnsvoorzieningen-van-bovenaf, die na de Tweede Wereldoorlog 
door de PvdA geheel werd verlaten, bleef ter linkerzijde van de sociaal-de
mocratie af en toe doorklinken, zeker na de renaissance van het marxisme 
in de tweede helft van de jaren zestig . Welzijnsvoorzieningen dienden in de 
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marxistische terminologie om de arbeidskracht te '(re)produceren', dat wil 
zeggen om het kapitalistische systeem in stand te houden. 
Dit soort geluiden is de afgelopen jaren enigszins verstomd. Universitaire 
medewerkers, vormingswerkers, en anderen pleiten, al of niet onder de 
hoede van de CPN, voor uitbreiding van de voorzieningen op alle fronten, 
voor 'meer poen om welzijnswerk te doen'. Het welzijnswerk en andere 
voorzieningen moge dan vroeger gediend hebben om ode bevolking aan het 
bestaande systeem aan te passen, nu is uitbreiding van die voorzieningen 
zonder meer in het belang van die bevolking, en in die zin een essentieel 
onderdeel van de klassenstrijd. Een dergelijke positieve houding treffen we 
ook aan bij radicaal-socialistische groeperingen als de Socialistische Partij, 
en de daaraan gelieerde vereniging Voorkomen is beter. Deze bepleit o.a. 
een jaarlijkse gezondheidstest voor de gehele Nederlandse bevolking, en 
een centrale plaats voor de gezondheidszorg in de maatschappij. 

Met het teruglopen van de economische groei is er in de opstelling van de 
PvdA m.b.t. de welzijnssector enige verandering gekomen. Terwijl een par
tij als de CPN kan blijven pleiten voor een ongebreidelde uitbreiding resp. 
totale verdediging van de betreffende voorzieningen, is de PvdA als (poten
tiële) regeringspartij gedwongen om met de nieuwe situatie rekening te 
houden. De zgn. één procents-operatie van het kabinet-Den Uyl, en de dis
cussies over het stellen van 'prioriteiten' tussen en binnen de verschillende 
sectoren, vormen daarvan een uitdrukking. Tegenover rechtse oplossingen 
als het profijtbeginsel en de privatisering van collectieve voorzieningen, 
wordt gekozen voor een 'verdeling van de pijn', waarbij de meest geprivili
geerden ook in de welzijnssector de zwaarste lasten zullen moeten dragen. 
Van belang voor ons verhaal is dat de verdelingsproblematiek voor de so
ciaal-democratie ook nu centraal blijft staan. Men blijft principieel voorstan
der van uitbreiding van de meest uiteenlopende welzijnsvoorzieningen, 
maar 'de bomen groeien niet meer tot in de hemel'. De zakcomputers van 
de financiële commissie die het opstellen van de verkiezingsprogramma's 
begeleidt, leggen de externe grenzen vast van de groei resp. ming roei van 
de quartaire sector. Of er ook interne grenzen gesteld moeten worden, dat 
wil zeggen of een verder groei van de quartaire sector überhaupt wel wen
selijk is, blijft buiten beschouwing. Hoe meer welzijnsvoorzieningen, hoe 
beter, blijft de vooronderstelling. 

Welzijnssector en economie 
De sociaal-democratie (en zij niet alleen, zoals we zagen) vertoont de nei
ging om de quartaire sector op te vatten als inzet van verdelingsconflicten, 
en haar verder in het maatschappelijk luchtledige te situeren. Dat bevordert 
een goed begrip van het functioneren van de betreffende voorzieningen be
paald niet. De quartaire sector maakt deel uit van de bestaande maat
schappelijke verhoudingen, en dient als zodanig geanalyseerd te worden. 
Daarbij zijn marxistische categorieën als het onderscheid tussen onder
bouwen bovenbouw, maar ook de 'burgerlijke' draagvlaktheorie, volgens 
welke de industriële produktie de basis van het bestaande economische 
stelsel vormt, nauwelijks bruikbaar. Daarvoor dragen ze te zeer het stempel 
van een voorbije periode. 
Het gaat er veeleer om de inmiddels ontstane verwevenheid tussen de ver
schillende sectoren te onderkennen. Onmisbaar daarbij is een benadering 
die we hier als structureel aanduiden, en waaraan het werk van Marx niet 
onopgemerkt voorbij is gegaan. De welzijnssector is op talloze manieren 
met de kapitalistische economie verbonden. Dat geldt op een zeer directe 
manier voor het onderwijs en de gezondheidszorg, die in toenemende mate 
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als afzetmarkt voor de industrie zijn gaan fungeren. De snelle technologi
sche ontwikkeling in beide sectoren is onbegrijpelijk zonder het bestaan te 
erkennen van een 'educatief-industrieel ' resp. 'medisch-industrieel ' com
plex, waarin grote particuliere ondernemingen een belangrijke rol spelen. 
De Franse socialistische econoom Jacques Attali ziet in het onderwijs en 
de gezondheidszorg twee groeisectoren van de kapitalistische economie 
van de toekomst. Zo voorspelt hij de massale verkoop van mini-computers, 
die het de consument mogelijk zullen maken om zelf voortdurend de eigen 
gezondheidstoestand te controleren, en zelf de eigen vakkennis af te stem
men op de eisen die de arbeidsmarkt stelt. 5 Dit voorbeeld maakt niet alleen 
duidelijk dat (al of niet commerciële) dienstverlening en industriële produk
tie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geraakt, maar ook dat de ver
houding tussen industriële, tertiaire en quartaire sector voortdurend veran
dert: wat vandaag tot de niet-commerciële dienstverlening behoort, kan 
morgen tot de commerciële dienstverlening, of zelfs tot de industriële pro
duktie behoren. 
Maar ook in ander opzicht bestaat er verband tussen quartaire sector en 
economie. Welzijnsvoorzieningen scheppen voorwaarden zonder welke het 
bestaande economische systeem niet kan functioneren . In de traditioneel
marxistische terminologie wordt gesproken van '(re)produktie van de ar
beidskracht' . In deze opvatting dient het onderwijs in de eerste plaats om 
de arbeider klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, en de gezondheidszorg 
en de recreatie om hem daarvoor steeds weer op te lappen. En het maat
schappelijk werk zou beide functies tegelijk vervullen. 
Alweer Attali , maar ook de hierna uitvoeriger te behandelen filosoof Ivan 11-
lich, hebben deze kritiek op de welzijnssector een nieuwe dimensie gege
ven. In hun ogen dient deze sector niet alleen ter (re)produktie van de ar
beidskracht, maar ook van de consument, van de vraag naar goederen en 
diensten. lllich stelt bijvoorbeeld dat voor Marx de kosten van de vraag 
naar waren nauwelijks een rol speelden. Maar tegenwoordig 'is het grootste 
gedeelte van de menselijke arbeidskracht ingeschakeld bij de produktie van 
de vraag naar waren, waaraan door een kapitaalintensieve industrie kan 
worden voldaan. Het grootste gedeelte daarvan vindt plaats op school'. 
En Attali constateert in het algemeen: 'Men moet begrijpen dat arbeid te
genwoordig niet alleen een aanbod aan waren, maar ook een vraag naar 
waren produceert. In tegenstelling tot wat de liberale theorie beweert, be
staat een (particuliere of collectieve) consument niet a priori. En in tegen
stelling tot wat het officiële marxisme beweert, is er niet alleen sprake van 
een reproduktie van de arbeider, die door middel van de klassenstrijd een 
toenemende bevrediging van objectieve behoeften tracht te bereiken. Te
genwoordig wordt de vraag geproduceerd in wat ik 'reseaux' (netwerken) 
zou willen noemen, en die zelf geproduceerd worden door betaalde of niet
betaalde arbeid'.s 

Professionalisering 
Bovenstaande 'structurele' benadering heeft echter ook haar gebreken. De 
quartaire sector wordt louter bekeken op zijn functionaliteit voor het be
staande maatschappelijke systeem. Aanvulling zal gezocht moeten worden 
in een 'institutionele' benadering, waarin toenemende professionalisering 
van welzijnsarrangementen centraal staat. In dit artikel houden wij ons 
vooral bezig met het werk van Ivan lllich, die deze 'institutionele' benade
ring verbindt met een radicale maatschappijkritiek. Volgens Illich, met in zijn 
voetspoor o.a. de filosoof Hans Achterhuis, leidt de professionalisering in 
de gezondheidszorg, het onderwijs en het welzijnswerk ertoe dat mensen 
steeds minder in staat zijn om zelf, zonder hulp van allerlei deskundigen, 
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hun leven in te richten. Ze dreigen louter object te worden van een het ge
hele leven omspannende sociale technologie. Veel in het werk van lllich 
draait om het begrip 'behoeften'. Hij maakt een onderscheid tussen 'auto
nome' behoeftenbevrediging, waarbij een actieve eigen produktie van 'ge
bruikswaarden' voorop staat, en een 'heteronome' behoeftenbevrediging, 
waarbij goederen en diensten via de markt worden verworven. De hetero
nome behoeftenbevrediging, gericht op de produktie en consumptie van 
'ruilwaarden', is volgens Illich onmisbaar in een enigszins ontwikkelde sa
menleving, maar gaat, wanneer zij een al te overheersende plaats inneemt, 
de autonome behoeftenbevrediging verstikken. Gevolg is een vermindering 
van het vermogen van mensen om voor zichzelf te zorgen, wat weer nieu
we, hete~onome behoeften oproept. Zo ontstaat een situatie die volgens 11-
lich kenmerkend is voor de westers-industriële samenleving: er worden veel 
meer onvervulde behoeften gekweekt dan er vervuld kunnen worden. 'De 
frustratie groeit sneller dan de produktie'. 
Van een dergelijke produktie van 'oneindige, heteronome behoeften' is vol
gens Illich niet alleen in de consumptiegoederensector sprake, maar ook, 
en in sterk toenemende mate, in de welzijnssector. Dat een dergelijke stel
ling plausibel is, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de studie van Peper 
over het opbouwwerk. Hij signaleert hoe opbouworganen, teneinde hun 
eigen bestaan te legitimeren, steeds nieuwe behoeften bij de bevolking 
trachten aan te boren. Peper stelt dat op deze manier 'nog wel duizenden 
behoeften gecreëerd kunnen worden '. In aansluiting hierop wijst Achterhuis 
op het verschijnsel van de 'welzijnsmarketing' , en op soortgelijke verschijn
selen in andere delen van de welzijnssector. Preventie dient als middel om 
de afzetmarkt te vergroten. Zo citeert hij met enige scepsis uitspraken van 
autoriteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, als zou een 
kwart tot een derde van de Nederlandse bevolking eigenlijk voor psychoso
ciale hulp in aanmerking komen. 
Een ander voorbeeld dat er op wijst dat in de welzijnssector het aanbod 
niet zonder meer in een bestaande vraag voorziet, heeft betrekking op de 
zgn. artsendichtheid in Nederland. Achterhuis wijst er op dat er herhaalde
lijk een artsenoverschot is voorspeld, maar dat die voorspellingen nooit zijn 
uitgekomen. Hij gelooft ook niet dat ze ooit zullen uitkomen, hoeveel extra 
artsen er ook worden opgeleid, want 'in de gezondheidseconomie (bepaalt) 
nog meer dan in de goedereneconomie de producent de behoeften van de 
consument'. Ter illustratie vermeldt hij een onderzoek naar blinde darmope
raties in Duitsland. Het aantal operaties blijkt daar driemaal zo hoog te zijn 
als in Nederland. 'Voor zover dat nagegaan kan worden heeft dat niets te 
maken met de objectief slechtere gezondheid van de Duitse bevolking wat 
dit orgaan betreft, maar alleen met het medische aanbod en de medische 
diagnose. Toekomstige chirurgen in Duitsland moeten een vastgesteld aan
tal blindedarm-operaties verricht hebben alvorens ze als medisch specialist 
worden erkend'. Het gaat er hierbij niet om artsen of andere groeperingen 
zonder meer de schuld van een dergelijke ontwikkeling te geven, en de pa
tiënten als louter passieve slachtoffers te zien. Veeleer is er sprake van 
een door geen van de betrokkenen te beheersen mechanisme, dat een op
waartse spiraal van vraag en aanbod in beweging zet. Zo wijst H. A. van 
Geuns in een artikel in Socialisme en Democratie op het bestaan van een 
'prisoner's dilemma' in de gezondheidszorg.7 Een arts die zijn patiënten wat 
minder medicamenten zou willen voorschrijven, zal daar toch niet gemak
kelijk toe overgaan. Hij wordt geconfronteerd met patiënten die gebruik 
wensen te maken van de hun rechtens toekomende medische voorzienin
gen en wat zij niet via hem kunnen krijgen, zullen zij zeker via een ander 
zoeken '. 
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Een soortgelijk dilemma komt voort uit de steeds meer verfijnde diagnosti
sche technieken die artsen tegenwoordig ter beschikking staan. Hoe groter 
de mogelijkheden op dit gebied worden, 'hoe moeilijker het de arts ge
maakt wordt de verantwoordelijkheid op zich te nemen een patiënt - zon
der gebruikmaking van al deze mogelijkheden - mee te delen, dat er geen 
organische oorzaken voor zijn klachten aan te wijzen zijn '. Van Geuns 
spreekt in dit verband van een 'absurde escalatie van onderzoek en thera
pie'. 

De vraag of de gebruikers in de gezondheidszorg hierdoor schade berok
kend wordt, wordt door lllich bevestigend beantwoord. Hij spreekt van 'ia
trogenese', dat wil zeggen het ziekmakend effect van de gezondheidszorg, 
en noemt dit 'een van de zich het snelst verbreidende epidemieën van de
ze tijd'. In de VS blijkt zeven procent van alle patiënten tijdens een verblijf 
in een ziekenhuis letsel te worden toegebracht dat voor compensatie in 
aanmerking komt. Hoe gespecialiseerder een ziekenhuis, hoe gevaarlijker 
een verblijf is voor de gezondheid. Illich staat in dit soort opvattingen niet 
alleen. De directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie stelt dat 
waarschijnlijk. twintig procent van de ziekenhuisopnames het gevolg is van 
voorafgaand medisch handelen. 8 

Los van dit soort directe gevolgen voor de gezondheid, acht IIlich de effec
ten van de 'overprofessionalisering' in de medische sector, maar ook in an
dere welzijnssectoren, desastreus. Hij meent dat de hulp van deskundigen 
op alle mogelijke terreinen de mens het vermogen om zichzelf te genezen 
en zijn levensomstandigheden te bepalen, zal ontnemen. Achterhuis, die 11-
lich's opvattingen samenvat, spreekt van een verlammende afhankelijkheid 
van professionele zorg, die zelfverzorging en autonomie kapotmaakt. Als 
gevolg hiervan 'verdwijnen de vermogens van de mens om te genezen, te 
onderwijzen, te troosten, te helpen, zich te verplaatsen, huizen te bouwen 
en zijn doden te begraven '. 
Dergelijke kritiek zal wellicht als overdreven worden ervaren. Toch moet hij, 
in zijn eenzijdigheid, serieus worden genomen. De combinatie van de hier
boven genoemde 'structurele' en 'institutionele' benadering maakt het mo
gelijk om verschijnselen te verklaren , die ook in de PvdA tot verontrusting 
leiden. Dat betreft bijvoorbeeld de 'autonome' groei van de welzijnssector, 
die ook zonder stagnering van de economische groei tot financiële proble
men zou hebben geleid. Men kan ook denken aan het aanverwante terrein 
van de sociale verzekeringen. De enorme groei van het aantal mensen dat 
gebruik maakt van de WAO is niet af te doen met de veronderstelling dat 
half Nederland eigenlijk doodziek is, ook al spelen slechte arbeids- en 
woonomstandigheden daarbij een grote rol.9 Nog altijd gefixeerd op de 
strijd van vroeger voor een minimum aan medische voorzieningen, hebben 
socialisten te weinig oog voor het feit dat ziekte een 'open' begrip is, mede 
afhankelijk van aard en omvang van de bestaande vQorzieningen. In de be
volking is 'een onbeperkt reservoir aan afwijkingen aanwezig, dat aan het 
licht komt als je er de gelegenheid voor geeft', zo citeert Achterhuis een 
onderzoeker van de medische sector. 
De financiële kant van de zaak is daarbij meer een symptoom, dan een 
oorzaak die geïsoleerd aangepakt kan worden. Aan de kostenstijging in de 
welzijnssector ligt een mechanisme ten grondslag dat mensen afhankelijk 
maakt, en daarmee de behoeften ver opstuwt. Er bestaat het gevaar van 
een ontwikkeling naar een alles beheersende sociale technologie, die het 
geluk van de mensen wetenschappelijk construeert, en het 'menselijk te
kort' wegmasseert. Of, om met de woorden van een protagonist van deze 
ontwikkeling te spreken : 'Wij zullen de gaven en vermogens van de mens 
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krachtig moeten ontwikkelen, wij zullen hem moeten leren dat hij in zijn 
persoonlijke relaties het optimum aan geluk voor zichzelf en voor degenen 
van wie hij en die van hem afhankelijk zijn zal moeten bereiken. We zullen 
daarbij de wetenschap over de mens en over de maatschappij moeten toe
passen om ons op weg te helpen. ( .. .) Kennis van de mens en van de 
menselijke verhoudingen in de maatschappij zal de basis zijn van de derde 
revolutie ... de welzijnsrevolutie '. 

De rol van de sociaal-democratie 
Bovenstaand citaat is afkomstig uit een boek van Prof. J. A. Weijel, die 
door Achterhuis wordt omschreven als 'iemand die van sociaal-democrati
sche zijde het beleid rondom het zich uitbreidende welzijnswerk de afgelo
pen tijd sterk heeft beïnvloed'. Het is niet de enige sociaal-democraat die 
door Achterhuis als wegbereider van de door hem gekritiseerde professio
nalisering wordt opgevoerd. W. A. Bonger heeft zich in de jaren twintig beij
verd om de afwijzende houding van de SOAP tegenover welzijnsvoorzienin
gen te veranderen , en zelfs wel eens een pleidooi gehouden voor de 'bouw 
van controlewoningen voor ontoelaatbare gezinnen '. Van PvdA-onderwijs
minister Van der Leeuw worden de betrekkelijk onschuldige, maar kenmer
kende uitspraken aangehaald , dat 'de overheid de zorg voor het welzijn 
van het gehele volk (is) opgedragen ', en dat 'niet (is) in te zien waarom de 
staat bij gebleken schaarste wel levensmiddelen zou distribueren, maar niet 
de middelen tot een gezond geestelijk leven'. 
En R. Hajer, geen onbekende in het huidige sociaal-democratische wel
zijnsland, blijkt het vormingswerk op zuiver industriële leest te willen 
schoeien, anders zou het 'de concurrentiestrijd tegen Philips, Verkade en 
de patatkraam op de hoek wel eens kunnen verliezen '. 
Op het beeld van de sociaal-democratie dat uit dit soort losse citaten op
rijst, valt natuurlijk wel het een en ander af te dingen. De PvdA kan met 
enige trots terugzien op haar aandeel in de opbouw van de naoorlogse ver
zorgingsstaat, die een grote sociale vooruitgang heeft betekend. Maar dat 
hoeft ons niet blind te maken voor de negatieve zijden van die verzorgings
staat, en niet doof voor theorieën als zou de sociaal-democratie, in naam 
van de meest humanitaire waarden, bijdragen aan het tot stand brengen 
van nieuwe vormen van afhankelijkheid en onderdrukking. In die zin moet 
de harde kritiek van de marxistische filosoof Ernst Bloch worden begrepen, 
die indertijd stelde dat 'de sociaal-democraat als volstrekt utopieloos type 
een slaaf van de objectieve tendensen ' is geworden.,a 
In aansluiting hierop willen we twee kanttekeningen maken. In het alge
meen zouden sociaal-democraten zich eens moeten bezinnen op het mo
gelijke verband tussen de door Illich c.s. geschetste ontwikkeling, en de in 
de PvdA heersende 'politieke cultuur', waarin mensen omgedoopt plegen te 
worden tot objecten van zorg en hulp ('kansarmen', 'zwakkeren in de sa
menleving'). De problematiek die hierbij rijst is eens treffend onder woorden 
gebracht door een dicht bij de PvdA staande econoom, die stelde dat in 
deze partij 'de sfeer van het ziekenfonds' hangt. Het idee dat arbeiders en 
andere bevolkingsgroepen in de eerste plaats zelf voor hun emancipatie 
moeten opkomen, is in de sociaal-democratie sterk op de achtergrond ge
raakt , en daar lijkt men, 'actiepartij' of niet, over het algemeen niet van 
wakker te liggen. Een opmerking als van Wouter Gortzak, 'dat wat de 
emancipatie had moeten worden van de arbeidersklasse de emancipatie 
werd van de organisaties van de arbeiders' wordt zelden gehoord ." 
Meer specifiek zou o.i. aandacht moeten worden besteed aan het mogelijk 
verband tussen genoemde tendensen van professionalisering, en de her
vormingen die de PvdA de afgelopen jaren, of al langer, op het terrein van juli! 
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gezondheidszorg, onderwijs, vormingswerk, enz. bepleit. Deze voorstellen 
worden doorgaans alleen afzonderlijk beschouwd, en er bestaan natuurlijk 
ook grote verschillen - zowel waar het de terreinen zelf betreft, als de wij
ze waarop men de problemen te lijf wil gaan (vgl. de meningsverschillen 
tussen 'centralisten' en 'decentralisten' in de Tweede Kamerfractie). Toch 
hebben de hervormingsvoorstellen voor de verschillende welzijnssectoren 
ook veel gemeenschappelijks, zoals het streven naar decentralisatie van de 
beleidsuitvoering, naar meer preventieve hulpverlening, en naar een grote
re betrokkenheid van de gebruikers bij de voorzieningen. 
Men zou de stelling kunnen opperen dat een dergelijk streven zeer goed 
verenigbaar is met de door Illich c.s. gekritiseerde professionalisering, zo 
het er al niet een geraffineerde uitdrukking van is. Dat laatste wordt door 
Achterhuis, in navolging van Illich, gesuggereerd. Hij ziet in het op beperkte 
schaal inschakelen van vrijwilligers (zoals bijvoorbeeld indertijd bepleit door 
CRM-staatssecretaris Meijer; men kan ook denken aan zaken als ouderpar
ticipatie in het onderwijs) een middel voor beroepskrachten om hun macht 
en invloed verder uit te breiden. 'Zij krijgen er onbezoldigde of gedeeltelijk 
bezoldigde medewerkers bij die zich aan de geldende beroepsmaatstaven 
ondergeschikt maken'. Met betrekking tot de preventieve hulpverlening zijn 
er in ieder geval duidelijk aanwijzingen, dat de suggestie als zou op deze 
manier de curatieve hulp verminderd worden, geen stand houdt. In de me
dische en psycho-sociale sector lijkt de toeloop naar hogere 'echelons' er 
alleen maar door toe te nemen. 12 In dat verband zou men, vanuit het per
spectief van Illich c.s., kunnen spreken van een zekere incongruentie tus
sen de analyses van een sociaal-democraat als Peper m.b.t. een van de 
terreinen van de welzijnssector, en de door hem, Meijer en anderen voor
gestelde hervormingen op dat terrein. Decentralisatie, als voorgesteld in de 
oorspronkelijke ontwerp-kaderwet Specifiek Welzijn, is waarschijnlijk geen 
oplossing voor de kunstmatige creatie van behoeften, die Peper in zijn on
derzoek signaleert, noch voor de hier behandelde problemen m.b.t. profes
sionalisering. Dat is meer een constatering dan een verwijt. Het is gemak
kelijker om objectieve ontwikkelingen te analyseren, dan ze te keren. 

Kritische grenzen 
In welke richting moeten we nu oplossingen zoeken voor de problematiek 
van de quartaire sector, zoals die uit de 'structurele' en de 'institutionele' 
benadering naar voren komt? We grijpen daarvoor terug op het al genoem
de onderscheid tussen autonome en heteronome behoeftenbevrediging. In
teressant daarbij is dat het IIlich, maar ook iemand als de Franse auteur 
André Gorz, wiens ideeën sterk aan die van IIlich verwant zijn, allerminst 
om een volledige afschaffing van de heteronome sector te doen is. Hetero
nome behoeftenbevrediging, dat wil zeggen een behoeftenbevrediging 
waarbij een grootschalig, sterk arbeidsdelig, op maximale efficiency inge
richt produktieapparaat goederen en diensten levert voor een anonieme 
markt, is, zo schrijft Gorz, onmisbaar. 'Alleen door de heteronomie haar rol 
te laten spelen, en niet door de werkelijkheid te ontkennen, kan met die rol 
zoveel mogelijk terugdringen, en voorkomen dat de heteronome rationaliteit 
het geheel van individuele activiteiten overheerst'. 13 

Techniek en deskundigheid dienen de menselijke autonomie te bevorderen, 
in plaats van te beperken. IIlich introduceert in dat verband het begrip 'con
tra-produktiviteit'. In de woorden van Achterhuis: 'Dit begrip duidt aan dat 
de negatieve effecten van het heteronome systeem steeds groter worden 
juist naarmate er meer tijd en mankracht wordt ingestopt. Voorbij een be
paald punt wegen de winsten van elke kwantitatieve toename van hetero
noom geproduceerde waren, of dat nu industriële produkten, energie, on-
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derwijs, welzijn of gezondheid betreft, niet meer op tegen de hierdoor ver
oorzaakte kwalitatieve kosten. Gezondheidszorg produceert dan ziekte, 
welzijnszorg nood, meer scholing leidt tot meer onderontwikkelde, onzelf
standige mensen, meer geld voor snelverkeer creëert steeds grotere af
standen en verkeersproblemen en de industriële produktie wijze in het alge
meen schept een steeds grotere armoede en schaarste'. 
Achterhuis, die steeds de overeenkomsten tussen Marx en lilich benadrukt, 
ziet niet dat de laatste zich in dit opzicht van de eerste onderscheidt. Ter
wijl Marx' werk doortrokken is van het romantische verlangen om de ar
beidsdeling geheel af te schaffen, zoekt IIlich naar een evenwicht tussen 
autonome en heteronome sector. Daarin ligt o.i. het aangrijpingspunt voor 
een democratisch-socialistische visie op de welzijnssector. Er moet gezocht 
worden naar kritische grenzen, beneden welke professionalisering van de 
betreffende voorzieningen de menselijke autonomie niet alleen in tact laat, 
maar juist versterkt. 

Dit zou er in de eerste plaats toe moeten leiden dat op het gebied van de 
welzijnsvoorzieningen de vraag, en niet het aanbod centraal komt te staan. 
De sociaal-democratie is steeds geneigd geweest het aanbod, in de vorm 
van professionele dienstverlening, op de voorgrond te plaatsen. Een rol 
daarbij speelde enerzijds de interpretatie van bestaande of vermeende 
voorkeuren van mensen in termen van 'objectieve behoeften' , die door mid
del van wetenschappelijk onderzoek opgespoord, en met behulp van al 
even wetenschappelijke middelen bevredigd zouden kunnen worden. Aan 
de andere kant is ook het heersende, door de sociaal-democratie onder
schreven 'arbeidsethos' van invloed geweest, waarbij arbeid gedefinieerd 
wordt als 'betaalde arbeid ', en werkgelegenheid alleen in termen van 'ar
beidsplaatsen' wordt uitgedrukt. Met het opkomen van de werkloosheid is 
de neiging om m.b.t. de welzijnssector het aanbod voorop te stellen, nog 
verder toegenomen. 
Hier tegenover dient o.i. het perspectief van een deprofessionalisering van 
welzijnsvoorzieningen gesteld te worden. De mogelijkheden van zelfhulp, 
het vermogen van mensen om zelf, veelal in samenwerking met anderen 
die in een vergelijkbare situatie verkeren, hun problemen op te lossen -
het is met de opbouwen uitbreiding van de verzorgingsstaat op de achter
grond geraakt. Achterhuis laat aan de hand van voorbeelden uit de feminis
tische beweging, de anti-psychiatrie, enz. zien wat zelfhulp soms vermag. 
De benadering die daaruit spreekt, sluit hulp van professionele deskundigen 
niet uit, maar wijst deze deskundigen een hooguit ondersteunende functie 
toe, en gaat uit van de tijdelijkheid van aldus geschapen arbeidsplaatsen. 
Een dergelijke opvatting sluit ook niet uit dat m.b.t. bepaalde voorzieningen 
een voortgaande professionalisering voorlopig wenselijk is. Voor de ver
schillende sectoren zal naar 'kritische grenzen' moeten worden gezocht, die 
bepalen of en in welke mate professionalisering moet worden teruggedron
gen. Beperkir.g in plaats van uitbreiding van de quartaire sector zal echter 
de leidende gedachte moeten zijn. 
Een en ander dwingt, zij het in afgeleide zin, tot herwaardering van wat in 
de PvdA altijd min of meer een taboe is geweest, nl. het 'particulier initia
tief'. In de sociaal-democratie staat men nog altijd zeer wantrouwig tegen
over dit, zeker in de Nederlandse welzijnssector, welig tierende verschijn
sel, doortrokken als men het acht van paternalistische liefdadigheid en 
vooral van confessionele macht. Dit standpunt lijkt dringend aan herziening 
toe, nu de overheid deze paternalistische rol in veel gevallen ,heeft overge
nomen, en zich de afgelopen jaren een nieuw, aan maatschappelijke bewe
gingen gelieerd 'p.i.' heeft aangediend. Mits men erin slaagt de macht en julih 
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het paternalisme van het particulier initiatief terug te dringen, en het te bin
den aan bepaalde, voor het gevestigde p.L waarschijnlijk zeer ingrijpende 
voorwaarden (externe openheid, interne democratisering), is het particulier 
initiatief waarschijnlijk de beste garantie voor een pluriforme, beweeglijke 
welzijnssector. Het dient dan ook in de verschillende welzijnssectoren een 
hoofdrol te spelen, ook al betekent dat dat de marges voor de overheid om 
de ontwikkelingen in die sectoren te sturen, navenant klein zullen zijn. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Het centraal stellen van de vraag op het gebied van welzijnsvoorzieningen, 
heeft echter een keerzijde. Het dient een tegenhanger te vinden in een gro
tere (financiële) verantwoordelijkheid van degenen die van de voorzienin
gen gebruik maken. Welzijnsvoorzieningen zijn altijd hoofdzakelijk collectief, 
en voor een toenemend deel via de overheidsbegroting gefinancierd. De 
bedoeling van dat laatste was om de kosten bij de gemeenschap te leggen, 
en de toegankelijkheid van de voorzieningen voor de lagere inkomensgroe
pen zo groot mogelijk te maken. Achtergrond hiervan vormde de enorme 
. achterstand die een groot deel van de bevolking had op het gebied van on
derwijs, gezondheidszorg, e.d. 
Met het tot stand komen van een uitgebreid net van welzijnsvoorzieningen 
is weliswaar de maatschappelijke ongelijkheid in dat opziCht niet verdwe
nen, maar wel duidelijk verminderd. Nu beginnen de nadelen van de be
staande wijze van financiering in het oog te lopen. Het bewustzijn van de 
kosten van de verschillende voorzieningen is bij de meeste gebruikers niet 
erg hoog. In een aantal gevallen zijn de kosten bij de gebruikers zelf in het 
geheel niet bekend. Voorts blijkt uit een rapport als profijt van de overheid 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat in veel gevallen de gemeen
schap betaalt voor voorzieningen waarvan maar een beperkt, en vaak ge
priviligeerd deel van de bevolking profiteert. Een gevaar waarop Karl Marx 
al wees, toen hij zich in het Programma van Gotha keerde tegen bijvoor
beeld kosteloze rechtspleging, waardoor volgens hem 'de bezittende klasse 
op kosten van de volksbuidel haar processen voert'. 
Een toename van de eigen bijdrage aan bepaalde voorzieningen lijkt daar
om op zijn plaats. Op die manier draagt de individuele gebruiker de conse
quenties van de wijze waarop hij zijn bestedingspatroon wenst in te richten. 
Er zal echter geen globale toepassing van het profijtbeginsel mogen plaats
vinden, omdat de ongelijkheidsproblematiek in Nederland weliswaar ver
zacht, maar bepaald nog niet uit de wereld is. Ook hier zal gezocht moeten 
worden naar kritische grenzen, boven welke de prijs van een voorziening 
werkelijk een gevaar gaat vormen voor de externe democratisering.14 

Het idee van 'kritische grenzen' kan in het algemeen het verschil duidelijk 
maken tussen de hier bepleite benadering en bijvoorbeeld de door het ka
binet- Van Agt voorgenomen bezuinigingen. Achterhuis stelt terecht dat de 
afwijzing van deze bezuinigingen er niet toe mag leiden 'dat elke bezuini
ging onacceptabel wordt geacht, dat elk beroep op vrijwilligerswerk en zelf
hulp verdacht wordt gemaakt'. Bezuinigingen zullen in de eerste plaats 
moeten plaatsvinden in die hooggespecialiseerde, hypergeprofessionali
seerde sectoren die op lange termijn de autonomie van mensen bedreigen, 
zo ze al niet op korte termijn hun lichamelijke gezondheid ondermijnen. In 
'Bestek '81' daarentegen worden voorzieningen onder vuur genomen die 
aan mensen juist een zekere mate van autonomie verschaffen. Er moet, zo 
wordt bijv. van feministische zijde gesteld, onderscheid worden gemaakt 
tussen vrijwilligerswerk 'dat de vervreemding door professionalisering te
gengaat', en vrijwilligerswerk dat als dekmantel dient voor overheidsbezui
nigingen ten kosten van vrouwen. 
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Er is echter nog een ander verschil met de methode-Van Agt. Achter zijn 
oproepen tot meer 'onderling hulpbetoon', 'zelfzorg' , enz. gaat een ontwik
keling schuil waarbij welzijnsvoorzieningen vercommercialiseerd worden. 
'Privatisering' heet dat in het VVD-jargon. Deze ontwikkeling moet bestre
den worden, omdat ze de door IIlich c.s. gesignaleerde gevaren alleen 
maar vergroot. Maar dat betekent niet dat de overheid de welzijnsvoorzie
ningen dan maar moet runnen. Ook daarin schuilt het gevaar van een ver
dere 'verafhankelijking' van de bevolking. We moeten het valse alternatief 
van 'markt' of 'staat' , dat het ideologisch debat tussen liberalen en socialis
ten al een eeuw beheerst, hoewel de twee principes in de praktijk steeds 
meer complementair blijken te zijn , omzeilen. Wie tegen vercommercialise
ring is, hoeft zich niet in handen van de overheid te werpen. Wie de macht 
van de staat vreest hoeft het kapitalisme daarom nog niet te omhelzen. 

De 'derde sector' 
Als illustratie van deze gedachtengang kunnen de ideeën dienen van de 
Franse socialist Jacques Delors en zijn onderzoeksgroep 'Echanges et pro
jects', over de ontwikkeling van een 'derde sector'. Delors stelt dat in het 
bestaande maatschappelijk stelsel twee sectoren overheersen, de markt
sector en de publieke sector. De marktsector vertoont grote gebreken: zij 
werkt meestal maar zeer ten dele als een markt, als gevolg van grote 
machtsconcentraties in de economie, brengt vaak verspilling met zich mee, 
en dreigt bovendien steeds meer terreinen van het maatschappelijk leven 
te commercialiseren. Socialisten, aldus Delors, dienen zich als taak te stel
len om de invloed van de markt terug te dringen, en haar haar werkelijke 
functies te laten vervullen: vrije uitdrukking van behoeften, stimulering van 
innovatie, graadmeter van effectiviteit. 
De publieke sector speelt in zijn ogen een onmisbare rol, waar het gaat om 
het in stand houden van een stelsel van sociale zekerheid en collectieve 
voorzieningen voor de gehele bevolking. Zij is echter van nature niet erg 
beweeglijk (al is het alleen maar omdat voor alle burgers dezelfde regels 
dienen te gelden), en reageert slechts langzaam op het ontstaan van nieu
we behoeften. In dat licht stelt Delors voor om naast de twee bestaande 
sectoren een derde sector tot ontwikkeling te laten komen, gebaseerd op 
de principes van decentralisatie en zelfbestuur. Centraal daarbij staat het 
idee dat mensen zelf de produktie van goederen en diensten organiseren, 
bijvoorbeeld op het gebied van de huishoudelijke sector, lokale voorzienin
gen, enz. Door op deze wijze volgens andere normen dan die van de markt 
te produceren kan, aldus Delors, de commercialisering van de samenleving 
een halt toegeroepen worden. 'Maar men zet zich tevens af tegen een sa
menleving die, zoals Ivan lIIich heeft benadrukt, de oplossing van onze pro
blemen geheel en al aan experts wil overlaten, waardoor depersonalisering 
en vervreemding op de voorgrond treden, en mensen de zeggenschap over 
hun problemen, en dus over hun leven, wordt ontnomen '. 15 De grenzen met 
de twee andere sectoren zouden, aldus Delors, vloeiend moeten zijn. Niet 
is uitgesloten dat in de derde sector voor een markt wordt geproduceerd, 
terwijl bepaalde werkzaamheden op een gegeven moment ook onder de 
publieke sector zouden kunnen vallen. Delors noemt als voorbeeld van der
de sector-activiteiten het opzetten van wijkvoorzieningen (crèches, recrea
tie, bejaardenzorg) door de direct betrokkenen. De (lokale) overheid zou 
daarbij financiële steun kunnen geven, in de vorm van kredieten, subsidies 
en belastingfaciliteiten, maar ook degenen die van de voorzieningen profite
ren, zouden eraan moeten mee betalen. Delors wijst ook op projecten die 
werklozen in Frankrijk hebben opgezet, waarmee ze aldus hun eigen 'ar
beidsplaatsen' hebben geschapen. 

I 
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Delors meent dat de derde sector zich niet voor groots opgezette plpnnen 
leent, en alleen door initiatieven en experimenten op lokaal niveau van de 
grond kan komen. Het vereist wel globale maatregelen, zonder welke de 
derde sector hooguit een eilandje blijft temidden van een deels gecommer
cialiseerde, deels verstatelijkte samenleving. Noodzakelijk acht hij in dit ver
band 'structurele' maatregelen, gericht op democratische planning van de 
economie, decentralisatie van het bestuur, uitbreiding van werknemersrech
ten, enz. 

De ideeën van Delors tonen enige verwantschap, zij het niet in alle opzich
ten, met wat Ed van Thijn enige tijd geleden heeft geschreven over de 
wenselijkheid van een 'driestromeneconomie'.'6 Van Thijn meent dat een 
stringente tweedeling tussen overheid en bedrijfsleven niet langer houdbaar 
is, en dat de quartaire sector zich als een 'eigensoortige' economische sec
tor ontwikkelt. Het is een sector die zich onderscheidt van de particuliere 
sector, omdat het vooral gaat om de vervulling van maatschappelijke be
hoeften die via het marktmechanisme onvoldoende aan bod komen. Het is, 
aldus Van Thijn, vooral ook een sector die zich onderscheidt van de over
heidssector, omdat het mogelijk en wenselijk is hier nieuwe, verzelfstandig
de vormen van gedemocratiseerd bestuur te introduceren. Ook het provo
cerende model van een 'congregationele' opbouw van welzijnsvoorzienin
gen, zoals recentelijk door A. de Swaan geopperd, vertoont verwantschap 
met het idee van een 'derde sector'.H 

Dergelijke ideeën, en de initiatieven en experimenten waarop ze voor een 
deel gebaseerd zijn, laten zien dat de hypergeprofessionaliseerde verzor
gingssamenleving, in haar vercommercialiseerde of haar bureaucratische 
variant, weliswaar een dreiging, maar geen noodlot is. Wil de PvdA voorko
men dat zij m.b.t. de hierboven besproken onderdelen van de 'verzorgings
staat' volledig in het defensief wordt gedrongen, dat wil zeggen gedwongen 
wordt tot een loutere verdediging van het bestaande, dan zal zij zich meer 
dan tot dusver voor deze ideeën moeten openstellen. Dat is geen geringe 
opgave, want het vereist een heroverweging van een aantal van de grond
slagen van de traditionele sociaal-democratie: een onvoorwaardelijk geloof 
in de wetenschap, in de objectiviteit en meetbaarheid van maatschappelijke 
behoeften, en in de zegeningen van de beroepsarbeid. 

Pau/ Ka/ma en Edwin Wo/ffensperger zijn beiden verbonden aan de Wiardi 
Beckman Stichting. 

Noten 
1. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, 's-Gravenhage, Staatsuitgeve
rij, 1977; Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
2. Om de kwaliteit van het bestaan, Amsterdam, Arbeiderspers, 1963; Rapport van 
de Wiardi Beckman Stichting. 
3. H. van den Doel, De economie van de onbetaalde rekening, Utrecht/Antwerpen, 
Het Spectrum, 1980, p. 125. 
4. H. Achterhuis, De markt van welzijn en geluk, Baarn, Ambo, 1981 , vijfde druk. 
We baseren ons in dit artikel vooral op dit boek. Het is de grote verdienste van 
Achterhuis, de ideeën van Ivan IIlicht bij een grote publiek, waaronder de welzijns
wereld , te hebben geïntroduceerd. Tenzij anders vermeld, zijn de citaten in dit arti
kel uit het boek van Achterhuis afkomstig. Het werk van IIlich zelf is overigens voor 
het overgrote deel in het Nederlands vertaald. Bij Het Wereldvester in Bussum ver
schenen : Ontscholing van de maatschappij; Naar een nieuwe levensstijl; Energie
verbruik en maatschappelijke tegenstellingen; Grenzen aan de geneeskunde; Het 
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recht op nuttige werkloosheid; I. lIIich e.a., Waar blijf je met Ivan IlIich?; I. lIIich e.a., 
De deskundigen, Vriend of vijand? . 
In en rond een aantal socialistische partijen in West-Europa is al enige tijd een dis
cussie over de hier aangesneden thema's aan de gang. Verderop in dit artikel ko
men de ideeën van de Franse socialist Jacques Delors, thans minister van Finan
ciën, aan de orde. Voor wat betreft West-Duitsland zij o.a. verwezen naar het werk 
van Johano Strasser. Recentelijk verscheen van zijn hand het in samenwerking met 
K. Traube geschreven Die Zukunft des Fortschritts. Der Sozialismus und die Krise 
des Industrialismus, Bonn, Neue Gesellschaft, 1981 . 
5. J. Attali, 'La nouvelle economie française, Paris, Flammarion, 1978. 
6. J. Attali , op. cit. , p. 17. 
7. H. A. van Geuns, 'Gezondheidszorg, een politiek dilemma', in Socialisme en De
mocratie, jaargang 37, maart 1980. 
8. Geciteerd in H. A. van Geuns, op. cit., p. 114. 
9. We richten ons in dit artikel voornamelijk op de 'institutionele' oorzaken van de 
expansie van de quartaire sector. Daarnaast blijven de 'structurele' oorzaken, zoals 
hierboven aangeduid, natuurlijk van grote betekenis. Ook de PvdA is niet ontkomen 
aan de verleiding om d.m.V. een stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen 
de individuele gevolgen van maatschappelijke problemen (te lage inkomen, slechte 
arbeidsomstandigheden, woningnood) te verzachten, in plaats van die problemen bij 
de wortel aan te pakken. Het denken over de quartaire sector heeft zich te veel ver
zelfstandigd, dat wil zeggen is los komen te staan van wat zich in andere sectoren 
van de samenleving afspeelt. De wens om, in een periode van toenemende werk
loosheid, honderdduizenden nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, heeft die tendens 
alleen maar versterkt. 
10. Geciteerd in E. Eppler, Wege aus der Gefahr, Reinbek, Rowohlt, 1981 . 
11 . W. Gortzak, 'Publiek, kunst en socialisme', in Socialisme en Democratie, jaar
gang 37, juli/augustus 1980, p. 315. 
12. Vgl. bijvoorbeeld M. van Doorn-de Leeuw, 'Wie gaat de gezondheidszorg be
heersen?', in J. A. A. van Doorn en C. J. M. Schuyt (red.) , De stagnerende verzor
gingsstaat, Meppel, Boom, 1978. 
13. A. Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Editions Galilée, 1980, p. 134. 
14. Vgl. voor een vergelijkbaar streven om m.b.t. de door de overheid aàngeboden 
voorzieningen kritische grenzen te trekken C. J. M. Schuyt in de Volkskrant van 7 
en 8 mei 1981. . 
15. Geciteerd wordt hier een artikel van Delors in Le Nouvel Observateur van 28 
november 1977 (no. hors serie). 
16. E. van Thijn, 'Macht en mentaliteit', in Socialisme en Democratie, jaargang 36, 
maart 1979. 
17. Vgl. NRC/Handelsbladvan 6, 13, 27 april en 4 mei 1981. 
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Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door 
Pau/ Ka/ma en Marnix Krop. 

Socialisme in Scandinavië (1) 
Het socialisme in Noord-Europa wordt 
doorgaans in verband gebracht met het 
'Zweedse model ', dat wil zeggen met 
wat de sociaal-democratie in Zweden tij
dens een onafgebroken regeringsperio
de van zo'n veertig jaar tot stand heeft 
gebracht. Maar ook Denemarken zou op 
enige aandacht aanspraak mogen ma
ken. In een aantal opzichten is Dene
marken het buurland zelfs voorgegaan, 
ook al heeft Zweden die voorsprong in
middels ruimschoots ongedaan ge
maakt. AI in 1899 bijvoorbeeld, veel eer
der dan in Zweden, werd in Denemark
ten het eerste 'centraal akkoord' tussen 
nationale werkgevers- en werknemers
organisaties afgesloten. Ook waren de 
Denen pioniers op het gebied van de 
volkshogescholen, en legden ze eerder 
dan de Zweden de grondslagen voor de 
latere verzorgingsstaat. 
Deze gegevens zijn ontleend aan een 
artikel van Olivier Postel- Vinay in het 
Franse tijdschrift Le Débat van decem
ber vorig jaar. Postel-Vinay, die een 
paar jaar cultureel attaché in Kopenha
gen is geweest, beschrijft Denemarken 
in termen die mensen voor wie een 
Scandinavisch land nog altijd een soort 
sociaal-democratisch paradijs is, 
vreemd in de oren zullen klinken. In de 
traditie van Tocqueville legt hij nadruk 
op de schaduwzijden van de in Dene
marken hoog aangeschreven gelijkheid, 
en ontwaart hij de contouren van een 
'homogene maatschappij' , waarin con
formisme en de angst voor onveiligheid 
hoogtij vieren. Hij acht Denemarken wat 
dit betreft niet alleen representatief voor 
Scandinavië, maar ziet er ook het voor
land in van andere Westeuropese maat
schappijen. 
Postel-Vinay vindt dat Denemarken be
ter vergelijkingsmateriaal biedt dan Zwe
den omdat het dichterbij Frankrijk (en 
Nederland) ligt. En dat niet alleen in 

geografisch opzicht. Denemarken ver
toont meer overeenkomsten met West
europese landen dan de andere drie 
Scandinavische landen. Dat geldt voor 
de structuur van de economie en de de
mografische situatie, maar in grote lij
nen ook voor de historische ontwikke
ling, waarin de bourgeoisie al vanaf de 
zestiende eeuw sterk op de voorgrond 
treedt (in Zweden pas in de negentien
de eeuw). Opvallend daarbij is de zeer 
vreedzame wijze waarop hervormingen 
van de Deense samenleving steeds tot 
stand zijn gekomen. De afschaffing van 
feodale verhoudingen, de instelling van 
de parlementaire monarchie en de so
ciale hervormingen vanaf het eind van 
de vorige eeuw voltrokken zich zonder 
noemenswaardige vormen van geweld. 
Het ontbreken van heftige conflicten is 
ook wat de hedendaagse waarnemer 
treft, aldus Postel-Vinay. De handelin
gen die het afsluiten van het centraal 
akkoord tussen werkgevers en werkne
mers begeleiden, hebben meer weg van 
een ritueel dan van een werkelijk so
ciaal conflict. Een uitgebreid stelsel van 
regels en procedures leidt eventuele 
botsingen tussen de sociale partners in 
geordende banen . Iets dergelijks geldt 
voor de parlementaire politiek, en in ze
kere zin ook voor de wijze waarop ge
trouwde Denen van elkaar scheiden. 
Ook hier een grote hoeveelheid regels 
en procedures, die, zo komt het de 
Fransman voor, elke vorm van emotie 
wel moeten verstikken . 'Scheiden wordt 
niet beschouwd als een tragedie in vijf 
bedrijven, maar als een praktisch middel 
om een conflict te sublimeren, en over 
het algemeen op te lossen '. 
Die afkeer van conflicten wordt meestal 
in verband gebracht met de grote tole
rantie die de Denen eigen zou zijn. Pos
tel-Vinay zegt inderdaad geen land te 
kennen dat zo tolerant is. Een voor
beeld daarvan is de wijze waarop de 
overheid de problematiek rond de alter
natieve woonwijk 'Christiania' aanpakte. 
Een rechtbank besliste dat Christiania 
ontruimd moest worden, en dat werd 
door de hoogste gerechtelijke instantie 
bevestigd. De sociaal-democratische 
premier weigerde echter de ontruiming 
uit te voeren, omdat 'oplossingen die 
een dergelijke gewelddadige methode 
vereisen niet meer bij Denemarken pas
sen '. Er zijn echter jongeren die deze 
grote mate van tolerantie in Denemar
ken als iets benauwends, iets repres
siefs, ervaren, terwijl sommigen er ook 
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een angst voor conflicten in zien, een 
kleinburgerlijke hang naar rust, waar
achter zich een zekere onverschilligheid 
voor andere mensen verbergt. 
Hoewel dat laatste volgens de schrijver 
zeker niet in het algemeen opgaat, zijn 
er toch ontwikkelingen en voorvallen die 
in die richting wijzen. De tolerantie van 
veel Denen geldt meer de eigen landge
noten dan bijvoorbeeld buitenlandse ar
beiders. Het toelatingsbeleid m.b.t. 
vreemdelingen is zeer strak, en immi
granten kunnen gemakkelijk weer over 
de grens worden gezet. Ook eerdere 
voorvallen wijzen op een soort selectie
ve tolerantie. Tegenover de joden, die in 
1943 massaal door de Duitsers gearres
teerd dreigden te worden, namen veel 
Denen een zeer dappere houding aan. 
Anders verging het de communisten, die 
in 1939 het Hitler-Stalin-pact verdedigd 
hadden. Toen Duitsland de Sovjet-Unie 
de oorlog verklaarde, liet de toenmalige 
sociaal-democratische regering het par
tijgebouw van de communisten doorzoe
ken, en werden de gevonden ledenlijs
ten ter hand gesteld van de Gestapo. 

Socialisme in Scandinavië (2) 
Postel-Vinay meent het vermijden van 
conflicten en de tolerantie van de De
nen onder de noemer te kunnen bren
gen van een hang naar 'homogeniteit', 
waarvan de Deense geschiedenis zou 
getuigen, en die o.a. in het protestantis
me haar wortels zou vinden. Die hang 
naar homogeniteit weerspiegelt zich in 
de sterk egalitaire mentaliteit van de 
Denen. Een voorbeeld daarvan vormt 
de wijze waarop zelfs de hoogste 
ambtsdragers in het land zich kleden 
(open overhemd, spijkerbroek), evenals 
de algemene gewoonte om elkaar te tu
toyeren (ministers en journalisten, per
soneelsleden en chefs, leraren en leer
lingen). Hij haalt een officieel onderwijs
rapport aan, waarin de wens wordt uit
gesproken dat de leerlingen een strikt 
egalitaire instelling wordt bijgebracht, en 
dat het onderwijs 'zich bevrijdt van de 
laatste restanten van gedateerde opvat
tingen, die gekenmerkt worden door een 
aanvaarding van verschillen in sekse, 
ras, tussen rijke en arme, intelligente en 
domme mensen, enz. '. 
Heeft zo'n formulering al iets weg van 
een huiveringswekkend ideaal, nl. het 
afschaffen van alle verschillen, deze na
druk op maatschappelijke gelijkheid fun
geert volgens de schrijver in veel geval
len als een ideologie, die een verrE:. van 

egalitaire maatschappelijke werkelijkheid 
verhult. Op verschillende terreinen (in
komensverdeling, toegankelijkheid van 
het onderwijs, enz.) is de maatschappe
lijke ongelijkheid geringer dan in een 
land als Frankrijk, maar zij bestaat nog 
steeds in ruime mate. Een voorbeeld is 
het onderwijssysteem, dat een midden
school kent met een soepele maar 
strakke selectie in de laatste jaren, en 
dat Denemarken het karakter geeft van 
een soort meritocratie. De egalitaire 
mentaliteit dekt een veelal hiërarchisch 
geordende samenleving toe. 'Men tu
toyeert elkaar, men draagt geen das, 
men komt regelmatig met het hele per
soneel, de werksters inbegrepen, bij el
kaar, en er is een kerstmaal waar direc
teuren en werknemers zich samen de
mocratisch bezuipen. Maar de directeu
ren geven leiding en de werknemers ge
hoorzamen'. 
Dat neemt niet weg dat die egalitaire 
mentaliteit een sterk stempel drukt op 
het dagelijks leven. Zo constateert Pos
tel-Vinay een haast griezelige conformi
teit aan de talloze welzijns- en veilig
heidsbevorderende regels die de Deen
se samenleving kent. Niemand steekt 
over als het licht op rood staat, en iede
re voetganger of fietser heeft een fosfo
rescerend plaatje op jas of voertuig. Wie 
dergelijke regels toch overtreedt, kan op 
een vermanende blik van passanten re
kenen. Dat geldt ook voor het onder
houd van de eigen tuin. Eventueel 
stuurt de gemeente de nalatige bewoner 
zelfs een brief, waarin hij of zij gemaand 
wordt om alsnog het gras te maaien, of 
dat anders (op eigen kosten) door de 
gemeente te laten doen. 

Socialisme in Scandinavië (3) 
Zeer actief is de overheid ook waar het 
de opvoeding en verzorging van kinde
ren betreft. 'In Denemarken groeien kin
deren in de best denkbare omstandig
heden op', meldt een officiële folder. In 
het jaar na de geboorte van ieder kind 
komt een paar keer een maatschappe
lijk werk(st)er op bezoek, die kijkt of het 
goed met het kind gaat en eventueel 
(gratis) medische hulp aanbeveelt. Wil
len de ouders van zo'n bezoek niet we
ten, dan krijgt het kind een 'persoonlijk 
adviseur' toegewezen. Elke Deen die 
ziet dat een kind door ouders of onder
wijzer slecht behandeld wordt, is ver
plicht dit aan te geven bij de gemeente
lijke dienst voor het maatschappelijk 
welzijn . 
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Postel-Vinay waarschuwt ertegen om, 
zoals wel is gebeurd, Denemarken op 
grond van dit soort voorbeelden 'totali
taire' trekken toe te kennen. Het is een 
sociaal-democratische maatschappij die 
haar banden met het liberalisme niet 
verloochent. De sterke mate van decen
tralisatie van het overheidsapparaat, en 
de grote rol van particuliere organisaties 
in het maatschappelijk leven (bijvoor
beeld op het gebied van het onderwijs) 
getuigen daarvan. Maar dat gaat hand 
in hand met een sterke mate van maat
schappelijk conformisme, dat reikt van 
de genoemde voorbeelden tot een hoge 
belastingmoraal (de ideeën van de poli
ticus-belastingontduiker Gi/strup worden 
door een overgrote meerderheid scherp 
afgewezen) en een vrijwel geruisloze 
acceptatie van de persoonsregistratie. 
Een dergelijke instelling wekt slechts 
sporadisch verzet. Postel-Vinay memo
reert een roman van de schrijver Stan
gerup, waarin een man uit wanhoop 
over het verstikkende conformisme om 
hem heen, een moord begaat. Hij wordt 
niet aan de justitie overgeleverd, maar 
onder psychiatrische behandeling ge
steld, en na twee jaar genezen ver
klaard. Wat Stangerup als anti-utopie 
bedoelt, wordt door anderen echter in 
positieve zin verwerkt. Groot succes 
heeft in Denemarken een boek gehad 
van een schrijver, een progressieve po
liticus en een ingenieur, die een toe
komstige 'humanistisch-egalitaire sa
menleving' schetsen, gebaseerd op de 
principes van milieubehoud (geen auto's 
meer) , lokale democratie, een absolute 
gelijkheid van inkomens, en een nog 
sterkere mate van sociale controle, die 
voortaan bijvoorbeeld rechtbanken over
bodig zal maken. 
Postel-Vinay meent dat een land als 
Frankrijk, ondanks de grote verschillen 
die er op het eerste gezicht bestaan , in 
dezelfde richting als Denemarken (en 
andere Scandinavische landen) begint 
op te schuiven. De positieve aspecten 
van een dergelijke samenleving, zoals 
een sterke vakbeweging , zeer democra
tische instituties en een grote mate van 
tolerantie, moeten z.i. niet onderschat 
worden. Maar in beide landen is hetzelf
de mechanisme aan het werk: de op
komst van 'een homogene samenleving, 
gekenmerkt door een uniformering van 
levensstijlen, en gebaseerd op de angst 
voor onveiligheid en op het nadoen van 
je buurman '. 

Socialisme In Scandinavië (4) 
De Amerikaanse econoom Robert Heil
bronner benadert het Scandinavisch so
cialisme op een heel andere manier dan 
Postel-Vinay. Zijn artikel in de New York 
Review of Books is ook van wat oudere 
datum (4 december 1980), maar de ver
gelijking met de benadering van de 
Franse auteur is te aardig om eraan 
voorbij te gaan. Heilbronner richt zijn 
aandacht niet op Denemarken maar op 
Zweden, en kiest daarbij een meer tra
ditioneel-economische invalshoek. In te
genstelling tot Postel-Vinay komt hij tot 
zeer positieve conclusies, waarvan de 
titel van zijn artikel , 'De Zweedse belof
te', al getuigt. Hij ziet kansen voor een 
wat hij noemt 'burgerlijk socialisme' in 
Zweden, dat de sociaal-democratische 
ontwikkeling in dat land, en in heel 
Scandinavië, een nieuwe impuls kan ge
ven. 
Het Zweedse model wordt volgens Heil
bronner, anders dan vaak gedacht 
wordt, niet gekenmerkt door een 'ge
mengde economie'. Een beperkt aantal 
grote particuliere concerns speelt de 
hoofdrol in een overwegend export-ge
oriënteerde economie. Bovenop deze 
kapitalistische 'onderbouw', die in de ja
ren vijftig en zestig een sterke groei 
doormaakte, werd echter een socialisti
sche 'bovenbouw' geplaatst in de vorm 
van een uitgebreid stelsel van sociale 
verzekeringen en collectieve voorzienin
gen. Heilbronner geeft een overzicht 
van wat dat stelsel op het ogenblik voor 
de gemiddelde Zweed inhoudt. 
In de jaren zeventig is dit model onder 
druk komen te staan. De Zweedse eco
nomie kreeg buitenlandse concurrentie · 
te verduren op het gebied van de 
grondstoffenexport, terwijl ook de hoge 
loonkosten een belemmering voor ver
dere expansie gingen vormen. Daarbij 
begon zich (zoals het eind van een 44 
jaar durend sociaal-democratisch be
wind) een vermindering van de maat
schappelijke consensus af te tekenen, 
waarop de Zweedse verzorgingsstaat 
zich had kunnen ontwikkelen. Voor veel 
Zweden was een verdere uitbreiding 
van de verzorgingsstaat niet meer zo 
urgent, en in dat klimaat ontwikkelde 
zich een grotere gevoeligheid voor mis
bruik van belastinggelden e.d. 
De grote algemene staking die Zweden 
in mei vorig jaar trof, leek erop te wijzen 
dat de maatschappelijke consensus nog 
verder zou gaan afbrokkelen. Heilbron
ner ziet echter nieuwe mogelijkheden 
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voor het Zweedse model, die hij, bij ge
brek aan beter, samenvat met de term 
'burgerlijk socialisme'. Kern daarvan is 
een nieuw soort compromis tussen kapi
talisme en socialisme, waarbij de werk
nemers een veel grotere zeggenschap 
krijgen over de gang van zaken in de 
kapitalistische economie zelf. Wat het 
bedrijfsniveau betreft wijst hij op de re
cente veiligheidswetgeving, die het vak
bondsvertegenwoordigers mogelijk 
maakt om, wanneer zij daartoe aanlei
ding zien, de produktie stil te leggen, en 
op de toegenomen formele bevoegdhe
den van de vakbonden om het bedrijfs
beleid in zijn geheel tot inzet van onder
handelingen te maken. Ingrijpender ge
volgen nog heeft volgens Heilbronner 
het bekende plan-Meidner, de Zweedse 
vermogens aanwasdeling. In z'n oor
spronkelijke versie, waarbij uitgegaan 
werd van een werknemersfonds waarin 
elk bedrijf jaarlijks twintig procent van 
de gemaakte winst stort, zou het ertoe 
leiden dat een onderneming als Volvo 
binnen afzienbare tijd (vijf à tien jaar) 
voor een groot deel onder controle van 
de vakbonden zou komen. De inzet van 
de strijd over dit plan tussen regering, 
werkgevers- en werknemersorganisaties 
betreft het karakter van het aan te leg
gen fonds, en de doelen waarvoor het 
aangewend zou worden. 

Een belangrijke vraag is volgens Heil
bronner of van een dergelijke medezeg
genschap en controle een negatieve in
vloed zal uitgaan op de produktiviteit 
van de Zweedse economie. Volgens 
hem in principe wel, omdat een groot 
deel van de effectiviteit van het kapita
listisch georganiseerde produktieproces 
nu juist berust op een extreme mate 
van arbeidsdeling en hiërarchische be
drijfsverhoudingen. Maar mits men een 
te groot produktiviteitsverlies weet te 
vermijden, en bovendien het winstme
chanisme niet al te veel wordt gefrus
treerd, houdt de democratisering van 
het bedrijfsle\len een grote belofte in. 
Zeker indien deze ontwikkeling zich tot 
andere Scandinavische landen zou uit
strekken, en Zweden, Noorwegen en 
Denemarken tot een grotere mate van 
economische samenwerking zouden ko
men. 'Onder het schild van een comple
mentaire geografische ligging, en een 
gemeenschappelijke politieke en cultu
rele traditie, zou zoiets als een 'burger
lijk' socialisme opgebouwd kunnen wor
den. Ik ken geen ontwikkeling die veel-

belovender zou zijn voor de westerse 
beschaving'. (pk) 

Sociaal-democratie en 
technocratie (1) 
Er zijn langzamerhand heel wat mensen 
in Nederland die zich beroepshalve met 
het overheidsbeleid bezighouden: politi
ci, bestuurders, ambtenaren, en niet in 
de laatste plaats de wetenschappers die 
het beleid, al of niet onder de vleugels 
van externe adviesorganen, begeleiden 
en evalueren. Opvallend daarbij is dat 
het taalgebruik dat de verschillende ca
tegorieën gebruiken, vaak volkomen uit
wisselbaar is. Men spreekt en schrijft 
rapporten en memoranda in een be
stuurlijk-technisch jargon, dat de maat
schappelijke problemen, waarom het 
toch uiteindelijk te doen is, uit het zicht 
doet verdwijnen, en dat niet-direct be
trokkenen ijlings op de vlucht jaagt. 
'Stukken van apparatchiks voor apparat
chiks', noemt de socioloog J . A. A. van 
Doorn ze in een opmerkelijk artikel in 
het meinummer van Beleid en Maat
schappij. Hijzelf doet in dit artikel een 
poging om de huidige bestuursproble
matiek te plaatsen in het kader van de 
spanning tussen twee fundamentele tra
dities in het westerse denken over 
maatschappij en beleid, het 'corporatis
me' en de 'technocratie'. Daarbij komt 
ook de Nederlandse sociaal-democratie 
uitvoerig aan de orde. Tegenover de 
stelling van Leon de Wolff in het Eerste 
jaarboek van het democratisch-socialis
me (zie o.a. SenD van oktober 1980), 
dat de Nederlandse sociaal-democratie 
sterk in het corporatistische denken ge
worteld is, benadrukt Van Doorn juist de 
verwantschap tussen sociaal-democratie 
en technocratie. 
Van Doorn begint met het door hem ge
bruikte begrippenpaar te betrekken op 
de recente discussie over belangrijke 
onderdelen van het Nederlandse over
heidsbeleid. Het WRR-rapport Plaats en 
toekomst van de Nederlandse industrie 
heeft volgens hem een nogal technocra
tische inslag. In het rapport pleit men 
ervoor om het industriebeleid nu eens 
niet in handen te leggen van tripartiete 
organen, waarin de verschillende belan
gengroepen een hoofdrol spelen, maar 
een grotere plaats in te ruimen voor 
onafhankelijke deskundigen. Hij wijst 
ook op de eerste Belejdsgerichte toe
komstverkenning van diezelfde WRR, 
waarin een poging wordt ondernomen juli/a 
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om, dwars door de programma's van de 
bestaande politieke partijen heen, nieu
we maatschappelijke en politieke 
scheidslijnen te ontdekken. Eén van de 
getoetste concepties heet 'technocratie'. 
Ook.op andere terreinen, zoals de be
heersing van het sociale verzekerings
stelsel en het arbeidsmarktbeleid, kan 
volgens Van Doorn de roep om een 
grotere inbreng van onafhankelijke des
kundigen worden gehoord. Uit de corpo
ratistische hoek wordt daartegen verzet 
aangetekend. De Sociaal Economische 
Raad bijvoorbeeld, de 'meest prominen
te belichaming van het Nederlandse 
corporatisme', heeft zich zeer kritisch 
opgesteld tegenover het WRR-rapport 
over de industrie, en een blijvend grote 
inbreng van werkgever en werknemers 
bij het economisch beleid bepleit. Terwijl 
de WRR een volledige breuk met de ge
bruikelijk corporatistische aanpak wenst, 
'bevestigt de SER op vrijwel hetzelfde 
moment het corporatistische element. Er 
vindt tweezijdige profilering plaats'. 
Volgens Van Doorn is deze tegenstel
ling al veel ouder, en heeft zij duidelijke 
politieke en maatschappelijke wortels. 
Daarbij stuit men voor wat Nederland 
betreft al gauw op de zuilen van weleer. 
Het corporatisme is verbonden met de 
emancipatiebeweging van het katholieke 
volksdeel aan het eind van de vorige 
eeuw, en was bedoeld om een alterna
tief te bieden voor de liberale en socia
listische samenlevingsmodellen. Maar 
ook de Nederlandse sociaal-democratie 
heeft in de jaren twintig en dertig grote 
belangstelling voor het corporatisme 
aan de dag gelegd, getuige de plei
dooien in die tijd voor 'functionele de
centralisatie' en 'ordening van het be
drijfsleven', en de naoorlogse steun 
voor de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie. De opvatting van De Wolft, dat de 
weinige sociaal-democraten die bij de 
opkomst van deze beweging over een 
doordacht maatschappijmodel beschik
ten, allen in corporatistische richting 
dachten, acht Van Doorn echter 'een 
begrijpelijke conclusie, maar om meer
dere redenen te gemakkelijk'. 
Hij wijst er daarbij op dat in het corpora
tisme van de sociaal-democratie de rol 
van de (centrale) overheid veel sterker 
benadrukt wordt dan bij de katholieken. 
Dat geldt voor het Plan van de Arbeid, 
maar ook voor de voorstellen van Hein 
Vos, die de publiekrechtelijke bedrijfsor
ganisatie (PBO) in het kader wilde 
plaatsen van een door de overheid be-

heerste planeconomie. Die plannen wer
den echter van katholieke zijde omge
bogen tot een veel minder staatscorpo
ratistische constructie, die overigens 
nooit werkelijk van de grond is geko
men. Van Doorn noemt het kenmerkend 
dat, als in de jaren zeventig PBO en an
dere bolwerken van belangengroepen 
onder vuur komen te liggen, de PvdA 
daarbij voorop loopt. Uit Den Uyls kritiek 
op de verstrengeling van ambtelijke ap
paraten en particuliere organisaties 
spreekt een duidelijke voorkeur voor 
een politiek bestel 'waarin regering, par
lement en partijen alle macht bezitten, 
en waarbij de ambities van particuliere 
machtshebbers worden teruggewezen, 
om het even of het gaat om industriële 
ondernemers of om ziekenhuisbestu
ren'. 

Sociaal-democratie en technocratie 
(2) 
Volgens Van Doorn moet het sociaal
democratisch denken dan ook eigenlijk 
niet in de corporatistische, maar in de 
technocratische traditie worden ge
plaatst. Hij licht dat toe aan de hand 
van een drietal aspecten die in SOAP 
en PvdA op de voorgrond treden. Dat is 
in de eerste plaats het vertrouwen in 
wetenschap en onderzoek, dat het ne
gentiende-eeuwse socialisme al ken
merkte, maar dat in de jaren twintig en 
dertig bij de voormannen van de SOAP 
ster.k op de voorgrond komt te staan. 'AI 
dan niet getrouw marxist, bepleiten zij 
de toepassing van de natuurweten
schappelijke methode, samen met 
kwantitatieve technieken, op de proble
men van de maatschappij : met name 
Bonger, Kuyper, De Wolft en Van der 
Wijk '. Ook de 'cultuur-socialist' Hendrik 
de Man, die in Nederland veel invloed 
had, is tevens 'pianist'. De opkomst van 
een op cultuur-politiek en levensbe
schouwing gerichte stroming in de 
SOAP sloot een technocratische bena
dering in het geheel niet uit. 
Als tweede kenmerk noemt Van Doorn 
het aandeel van technici en technisch 
denken in de sociaal-democratische be
weging. In kringen van ingenieurs bij
voorbeeld bestond grote sympathie voor 
de SOAP. Dergelijke groepen stelden 
zich niet zonder meer aan de kant van 
de arbeidersklasse, maar meenden dat 
via rationalisatie en wetenschappelijke 
bedrijfsvoering de nadelen van het kapi
talisme bestreden konden worden. Het
zelfde geluid valt te beluisteren in het 
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Plan van de Arbeid, dat rationalisatie 
van de produktie allerminst afwijst, maar 
pleit voor een maatschappelijke plan
ning van die rationalisatie. 'Het zijn ', al
dus Van Doorn, 'gedurfde, om niet te 
zeggen krasse uitspraken in een tijd van 
massale werkloosheid'. Hij legt verband 
tussen dit soort opvattingen en de ideo
logie van de Amerikaanse technocratie 
uit diezelfde jaren twintig en dertig, 
waarin de industrie boven het kapitaal, 
de technologie boven de markt, en de 
ingenieur boven de zakenman werd ge
plaats. 'In de VS waar het socialisme 
vanouds zwak was, kon de technocrati
sche beweging in de jaren dertig () een 
verzamelpunt worden voor de critici van 
het kapitalisme, de technici voorop; in 
Europa lag de relatie veeleer omge
keerd: de sterke socialistische bewe
ging, brandpunt van anti-kapitalistische 
krachten, herbergde vele progressieve 
technici die aan de plansocialistische 
formule een technocratische kleur ga
ven '. 
Een derde technocratische trek van de 
sociaal-democratie vormt volgens Van 
Doorn de nadruk op rationele beheer
sing van de produktie op basis van 
geobjectiveerde en gekwantificeerde ge
gevens. Niet voor niks hebben sociaal
democraten een belangrijke rol ge
speeld bij het tot stand komen van het 
Centraal Planbureau. Van Doorn ziet in 
Tinbergen een figuur die ook nu nog als 
representatief voor deze wijze van den
ken kan gelden. Hij citeert uitspraken 
van hem uit 1962, waarin hij het CPB, 
en de wetenschap in het algemeen, een 
centrale rol toedenkt in een te voeren 
geleide loonpolitiek. Het gaat Van Doorn 
niet om de feitelijke plausibiliteit van 
Tinbergens uitspraken. '(Wat) opvalt is 
dat deze "wetenschappelijk" wordt gele
gitimeerd, ook indien het gaat om een 
duidelijk politieke keuze'. 
Aan het eind van zijn artikel breidt Van 
Doorn zijn analyse schetsmatig uit tot 
andere politieke stromingen in Neder
land. In het algemeen meent hij dat de 
spanning tussen technocratie en corpo
ratisme ons bestuurlijk stelsel, opge
bouwd rond de as overheid-burger, in 
hoge mate compliceerd. In hoeverre tech
nocratische en corporatistische tenden
ties in de toekomst sterker dan wel 
zwakker zullen worden, is voor hem een 
open vraag. Waarschijnlijk zal vooral het 
corporatistische 'radenstelsel' in ons 
land onder zware druk van de geva
rieerde achterban komen te staan. 'De 

toekomst van de technocratische optie 
is minder duidelijk, maar vast staat wel 
dat momenteel op velerlei gebied weer 
meer aandacht wordt geschonken aan 
de mening van deskundigen dan een 
decennium lang het geval is geweest: 
activisme en populisme hebben hun tijd 
gehad'. 
Van Doorn levert met zijn artikel een 
prikkelende bijdrage aan de geschiede
nis van het sociaal-democratisch den
ken in Nederland. Het roept allicht te
genspraak op, en men kan het bijvoor
beeld betreuren dat hij slechts zijdelings 
aandacht besteed aan wat ongetwijfeld 
het sociaal-democratische denken sterk 
heeft beïnvloed, nl. de feitelijke ontwik
keling van het overheidsapparaat in Ne
derland. Maar artikelen als deze, waarin 
de sociaal-democratie niet zozeer aan
gevallen of verdedigd wordt, maar met 
enige distantie wordt geanalyseerd, zijn 
een zeldzaamheid - en daarom het sig
naleren waard. (pk) 

Congres over de 
sociaal-democratie 
Overigens begint de wetenschappelijke 
belangstelling voor de sociaal-democra
tie op Nederlandse universiteiten toe te 
nemen. Op heel wat plaatsen zijn on
derzoekers bezig met de geschiedenis 
van deze beweging, en met het op ver
schillende terreinen en bestuursniveaus 
door de PvdA gevoerde beleid. De so
ciale faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam kondigt zelfs (als was het 
een reactie op Den Uyls uitspraak in 
Paradiso dat in sommige sociale facul 
teiten de democratiseringsbeweging 
'een funeste uitwerking heeft op de 
kwaliteit van de wetenschapsbeoefe
ning') voor begin november een congres 
van een week aan over de sociaal-de
mocratie. Dat is nog niet eerder ver
toond, en vandaar, bij wijze van uitzon
dering, een aankondiging van dit evene
ment. 
Het congres, aldus de voorbereidings
commissie in een schriftelijke toelich
ting, 'wil , zich begevend op het snijvlak 
van politiek en wetenschap, een beeld 
geven van de naoorlogse ontwikkelin
gen in theorie en strategie van de so
ciaal-democratie, alsmede van de so
ciaal-wetenschappelijke analyse daar
van. Daarom is het congres zowel be
doeld voor studenten en wetenschap
pers als voor al diegenen die binnen of 
buiten de sociaal-democratie actief zijn 
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op de aan de orde komende gebieden'. 
Aanknopingspunt vormt de 'heroriënta
tie ' in de sociaal-democratie van dEi af
gelopen jaren op politieke praktijk en 
beginselen. 'Aan die heroriëntatie ligt 
het dilemma van de sociaal-democratie 
ten grondslag: medebeheer van het ka
pitalisme of maatschappijverandering in 
kapitalistische richting. Concreter ge
zegd gaat het om de tegenstelling tus
sen de (te) optimistische naoorlogse 
verwachtingen van socialistische ver
nieuwingen binnen de bestaande maat
schappelijke orde en de taaiheid van 
gevestigde politieke en economische 
machtsposities. Daarnaast gaat het om 
het verwerken van relatief nieuwe (of 
opnieuw aan de orde gestelde) politieke 
problemen in een socialistische hervor
mingsstrategie. Deze heroriëntatie is op 
gang gebracht door een aantal maat
schappelijke veranderingen en (nieuwe) 
politieke bewegingen en denkbeelden 
die zich vanaf het midden van de jaren 
zestig beginnen af te tekenen'. 
'De grote belangstelling die er in politie
ke en wetenschappelijke kring bestaat 
voor deze ontwikkelingen in de sociaal
democratie' , zo vervolgen de organisa
toren, 'houdt verband met de centrale 
positie van de sociaal-democratie in 
links Nederland en met de verwachting 
van veel mensen dat socialistische her
vormingen juist door, of althans niet 
zonder, de sociaal-democratie bereikt 
kunnen worden.' Het is uitdrukkelijk niet 
de bedoeling van het congres om vanuit 
ingegraven posities de PvdA te kritise
ren. 'Voorop staat een gezamenlijke 
verdieping van de analyse van dilem
ma's waarvoor de sociaal-democratie op 
het ogenblik staat. Daarmee wil dit con
gres een vervolg zijn op eerdere con
gressen die door de sociale faculteit van 
de Universiteit van Amsterdam zijn ge
organiseerd (o.a. het Stalinisme-congres 
in 1979)'. 
Het congres wordt gehouden van 2 tlm 
6 november 1981 . De opzet is als volgt: 
- Na een historische inleiding zal in 
een aantal centrale lezingen in algeme
ne zin gesproken worden over de (so
ciaal-wetenschappelijke analyse van de) 
positie van de sociaal-democratie in de-

ze tijd. Uitdrukkelijk komen daarbij ook 
internationale aspecten aan de orde. 
Nadruk zal liggen op de economische 
crisis, de verhouding tot de parlementai
re democratie en de buiten-parlementai
re bewegingen. Deze centrale lezingen
cyclus wordt afgesloten met een forum. 
- Daarnaast is een aantal werkgroe
pen georganiseerd, die zich gedurende 
1 à 1'/2 dag bezighouden met een be
paald beleidsterrein. Deze terreinen zijn 
(tussen haakjes de namen van de con
tactpersonen): onderwijs (Rob Hagen
dijk, Sociologisch Instituut), vrouwen , 
moederschap en arbeid buiten9Ruis 
(Monique Leijenaar, Instituut voor We
tenschap der Politiek, kortweg IWP), mi
lieu en energie (Monique Leijenaar) , cul
tuur (Wibo Koole, IWP), Oost-West-ver
houdingen (Han Quas~ , volkshuisves
ting (Walther Kok, IWP), arbeidsverhou
dingen (Walther Kok) , Noord-Zuid-ver
houdingen (Annemieke Roobeek, IWP), 
economische politiek (Frans Becker, 
IWP) 
De contactpersonen zijn te bereiken via 
het centrale nummer van de Universiteit 
van Amsterdam: 020-5259111 . Meer in
formatie in de congresmap (ca. 150 pa
gina's) , die vanaf 1 september te verkrij
gen is door storting van f 10 op giro
nummer 130 22 95 ten name van W. 
Kok, De Rijp. Het is mogelijk om van te
voren schriftelijk te reageren op de inlei
ding en discussiestellingen (opgenomen 
in de congresmap) van een werkgroep. 
Voor verdere informatie en correspon
dentie kan men zich wenden tot: con
grescommissie 'Sociaal-democratie: 
theorie en strategie', pla FSW-A, Heren
gracht 528,1017 CC Amsterdam. Tel. : 
020-5252089 (Joke Zonneveld tussen 
13-17 uur). 
De voorlopige sprekerslijst voor het cen
trale congresgedeelte bevat o.a. de na
men van Frits de Jong Edz. , Hedy d'An
cona, Siep Stuurman, Hans van den 
Doel, Luuk Wijmans, Elske ter Veld en 
Lucas van der L?nd. Uitgenodigd zijn di
verse kopstukken van de PvdA. Uit 
Zweden komt de bekende socioloog 
Göran Therborn . Van onze kant nog 
een suggestie: is J . A. A. van Doorn al 
gevraagd? (pk) 
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Boeken 

De 'derde zuil' der sociaal-demo
cratie 
H. C. M. Michielse, Socialistische 
Vorming; Het Instituut voor Arbei
dersontwikkeling (1924-1940) en het 
Vormings- en Scholingswerk van de 
Nederlandse sociaal-democratie 
sinds 1900, Sunschrift 151, Socialis
tische Uitgeverij, Nijmegen, 1980. 

Hoewel functionerend naast partij en 
vakbeweging heeft de arbeidersontwik
keling binnen de socialistische 'familie' 
nooit dezelfde aandacht en ruimte ge
kregen. Een 'derde zuil', zoals het in de 
jaren dertig werd uitgedrukt, is ze nooit 
geworden. Tegenstand heeft ze nooit 
echt ondervonden, want wie kan zich 
veroorloven tegen iets cultureels te zijn . 
Maar 'dat culturele' werd steeds weer 
gedegradeerd tot iets marginaals, in het 
beste geval een eerbiedwaardige luxe, 
maar nooit iets wezenlijks, iets onmis
baars. 
In 1980 verscheen een dissertatie van 
H. C. M. Michielse, die gaat over het In
stituut voor Arbeidersontwikkeling en het 
vormings- en scholingswerk van de Ne
derlandse sociaal-democratie. Promotor 
was Frits de Jong Edz. Terecht heeft de 
Amsterdamse universiteit het als proéf
schrift aanvaard. Wetenschappelijk is 
het van grote waarde. Michielse heeft 
zich grondig in de stof verdiept en veel 
materiaal doorvorst, ook stukken die 
niet in het openbare domein lagen, ver
slagen van bestuursvergaderingen bij
voorbeeld. En degene die deze heeft 
bijgewoond en er een rol in heeft ge
speeld (ikzelf was van 1935 tot 1940 
voorzitter van het IVAO en word veel
vuldig besproken; reden waarom ik een 
persoonlijke noot zal aanslaan), kan niet 
anders zeggen dan: 'Ja, zo was het 
wel '. De auteur heeft zich ingeleefd in 
de controverses en dat is (na bijna een 
halve eeuw) geen geringe verdienste. 
Dat een enkele, geringe onnauwkeurig
heid is ingeslopen, was onvermijdelijk 

maar onschuldig. Wat doet het ertoe dat 
mijn dissertatie niet over Diderot handel
de, maar over de toneelschrijver Geor
ges de Porto-Riche? 
Een andere vraag is hoe het staat met 
d,e 'objectiviteit' van de schrijver? Dat 
woord wordt opzettelijk tussen aanha
lingstekens geplaatst, want de behande
ling van een onderwerp waarvoor men 
zich hartstochtelijk interesseert, brengt 
onvermijdelijk iets mee van partijdigheid. 
En het is juist die hartstochtelijke inte
resse waardoor een studie waarde 
krijgt. Hier moet echter onmiddellijk aan 
toegevoegd worden dat Michielse uiterst 
'geëngageerd' schrijft. Hij vindt de hele 
evolutie van het ontwikkelingswerk -
zoals het met name culmineert in visie 
en actie van Brugmans - verwerpelijk 
en verwijt het 'neutraal' te zijn gewor
den, niet strijdbaar, en dus 'verburger
lijkt'. 
Ik heb deze fundamentele kritiek op 
mijn beleid van toen gespannen gele
zen. Niet met het gevoel tekort te zijn 
gedaan, want ik word hier uitvoerig aan 
het woord gelaten, hoogstens nu en dan 
tendentieus geïnterpreteerd; een enkele 
maal met de overtuiging dat bepaalde 
feiten onvolledig of eenzijdig worden 
weergegeven. Maar al met al wordt het 
tussen Michielse en mij een strijd met 
open vizier. Die strijd wint aan nuttig
heid doordat ik mij nog altijd kan her
kennen in allerlei geciteerde uitspraken. 
Natuurlijk, wanneer men zijn proza van 
bijna vijftig jaar geleden voor ogen krijgt, 
stelt men vast, dat de stijl niet meer ge
heel die is van vandaag; ofschoon ook 
dat mij eigenlijk is meegevallen. Veel 
belangrijker is, dat de toen ontwikkelde 
ideeën hun geldigheid behouden heb
ben. Ze leven ten dele ook voort in het 
Nederlands Instituut voor Volksontwik
keling, het NIVON, dat de opvolger is 
van het IVAO en hebben dus nog 
steeds een zekere actualiteitswaarde. 
Allereerst een meer technische opmer
king . 
Tot ongeveer 1935 was het Instituut 
'meer federalistisch' opgebouwd, daarna 
werd het sterker vanuit het centrum ge
leid, zegt Michielse. Hij gebruikt daarbij 
de termen 'paternalistisch' en 'autoritair' 
(blz. 259). 'Demokratie was bij een pala
dijn van de demokratiese gedachte als 
Brugmans een weinig dynamies begrip '. 
Het verwijt federalistische levensvormen 
om hals te hebben gebracht, komt wel 
zwaar over bij een federalist! Ik had het 
(moeizame) werk van de arbeidersont- juli/a 
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wikkeling aan de basis meebeleefd, en 
wel in de uitgesproken-proletarische 
SOAP-afdeling in Terneuzen. Een Arbei
ders Avondschool (AAS) met uitsluitend 
bootwerkers leiden was geen eenvoudi
ge aangelegenheid, wanneer men niet 
uit 'Amsterdam' voldoende leermateriaal 
en cursusbegeleiding kreeg. Met andere 
woorden : de 'basis' schreeuwde letterlijk 
om centrale leiding, en ik ben dus naar 
Amsterdam gekomen met de vaste wil 
om die roep te beantwoorden. Toen ik 
aankwam, had de organisatie op de 
rand van het bankroet gestaan, en een 
ineenstorting (die de hele arbeidersbe
weging zou hebben geblameerd) werd 
alleen voorkomen doordat het NVV het 
gat stopte. Maar dat betekende een 
jaarlijkse aflossing die een belangrijk 
percentage van onze begroting opslok
te. Alle vijf jaar van mijn voorzitterschap 
hebben we 'krom gelegen'. Het is dan 
ook, een niet geringe genoegdoening, 
dat Michielse vaststelt: 'In het algemeen 
heeft het IVAD sinds 1935 zijn positie 
naar binnen en buiten kunnen verster
ken ' (blz. 256) . Zo vleiend zou ik me 
niet durven uitdrukken! Maar inderdaad, 
er is in die dagen van crisis en armoe 
wel met enig succes gewerkt. 
De door Michielse bestreden gedach
tengang kan men onder een drietal noe
mers brengen. Ten eerste de aanvaar
ding van de nationale gedachte, ten 
tweede de overwaardering van de de
mocratie, ten nadele van het specifiek
socialistische element en ten derde het 
door Hendrik de Man beïnvloedde 'cul
tuur-socialisme', dat in feite zou hebben 
geleid tot 'uitholling van de marxistiese 
vorming ' (blz. 49) . Het eindoordeel van 
de schrijver hierover luidt: 'Daar is niets 
socialisties meer bij' (blz. 248). Over de
ze drie punten iets meer. 

Wat de 'nationale gedachte' betreft, drie 
principiële kanttekeningen. Wie rond 
1930 toetrad tot de SOAP, vondt daar 
niet zozeer een anti-nationale gezind
heid, alswel onverschilligheid tegenover 
de begrippen 'vaderland' en 'natie'. 
Marx had in het Kommunistisch Mani
fest gezegd: 'De arbeiders hebben geen 
vaderland; men kan hun niet ontnemen 
wat ze niet bezitten '. Dat was voor de 
meeste mensen het laatste woord. Doch 
was dat waar? Was dat vruchtbaar? De 
leiding van partij en vakbeweging oor
deelden van niet en besloten, de kader
cursus van 1933 aan dit vraagstuk te 
wijden. Allereerst werd er daarin aan 

herinnerd (merkwaardig dat dit nog 
moest gebeuren!) dat, na de ineenstor
ting van de Internationale in 1914, mil
joenen socialisten zonder protest en 
zelfs met geestdrift, de wapens tegen 
elkaar hadden opgenomen. Moest men 
dit, hoe pijnlijk ook, als logenstraffing 
van het oude internationalisme verge
ten. Was het niet eerlijker en verstandi
ger, de zaak open te gooien? Ons ant
woord was ja. 
Op velerlei plaatsen ontwikkelden zich 
bewegingen, die De Man genoemd had: 
'vrijheids-nationalisme'. Radicaal-voor
uitstrevende krachten verhieven het na
tionale vaandel tegen buitenlandse 
heersers, zoals het anti-kolonialisme in 
Indonesië. Dat was eveneens het geval 
met nationale bewegingen in Europa, 
wat bijvoorbeeld had geleid tot de 
ineenstorting van het Oostenrijks-Hon
gaarse rijk, en die ook in Vlaanderen 
actief waren. Bovendien was het duide
lijk, dat de arbeidersbeweging in ver
schillende landen een typisch 'nationaal' 
karakter droeg. Terwijl een internatio
naal zakenman weinig nationaais meer 
heeft (De Man sprak hier van 'kelneris
me' , omdat die heren, in alle luxehotels 
waar ook ter wereld, in dezelfde stijl 
worden bediend), was 'het volk' overal 
veel nationaler. Deze realiteit werd 
openlijk erkend in het 'nieuwe' beginsel
program van de SDAP in 1936, en 
weerspiegelde zich uiteraard ook in het 
ontwikkelingswerk. Ze was dus geen 
specifieke 'afwijking' van het IVAO, of 
van zijn toenmalige voorzitter. De ganse 
beweging ging in die richting. Volgens 
Michielse ten onrechte. Volgens mij te
recht. 

De pluralistische 
democratie 
Ook wat betreft de betekenis van de 
{'burgerlijke' )democratie voor het socia
lisme speelden historische ervaringen 
beslissend mee. Vóór 1914 dacht men 
overwegend in de trant van 'democratie 
middel/socialisme doel'. Maar wat was 
dat socialistische doel precies? Bete
kende het alleen vermaatschappelijking 
van de ruil- en produktiemiddelen? En 
zo ja, betekende 'socialisatie' dan iets 
anders dan 'Verstaatlichung'? In de ja
ren twintig publiceerde de SDAP hier
over een uitvoerig rapport. Daarmee 
werd een mythe doorbroken en een pe
riode van concretisering ingezet. 
Doch veel belangrijker in dit verband 
was de Russische revolutie. De commu-
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nisten hadden inderdaad alle privébezit 
van het economisch potentieel afge
schaft, maar hadden zij het recht op on
ze instemming omdat zij het socialisme 
hadden ingevoerd. De instinctieve reac
tie van de sociaal-democratie was nega
tief. Een versterking van de staat maak
te juist een verbreding van de democra
tie noodzakelijk en zeker niet een be
knotting ervan. Hoe men ook mocht oor
delen over de plan-economie van het 
Sowjet-bewind, men was het in de 
SDAP onvoorwaardelijk eens omtrent 
de waarde van een democratie, waar
aan men steeds meer het adjectief 'plu
ralistisch' hechtte en minder dat van 
'formeel' of 'burgerlijk'. 
De doelstellingen en het optreden van 
het communisme (de brute liquidatie 
van socialistische geestverwanten in 
Rusland en de latere monsterproces
sen) moesten wel tot de conclusie lei
den, dat de democratie niet alleen mid
del was, maar ook doel. 

In dit verband een annecdote. Michielse 
noemt mijn medewerking aan Eenheid 
door Democratie, die zowel anti-fascis
tisch was als anti-communistisch. Maar 
wanneer hij vermeldt, dat ik tijdens de 
Spaanse burgeroorlog samen met com
munisten optrad in het Amsterdamse 
'Bellevue, en dat daar een brochure uit 
voortkwam, ontgaat het hem dat ik voor 
die 'misdaad' door het partijbestuur op 
het matje werd geroepen. Onder geen 
beding mocht men immers met commu
nisten samenwerken, zelfs niet als de 
eigen (Spaanse) partijgenoten, politiek 
en militair met hen in het gelid stonden. 
Dit ter illustratie van de sfeer destijds, 
en van mijn meer genuanceerde hou
ding daaromtrent. 
Hoe dan ook, de pluralistische democra
tie houdt in, dat men zich, ondanks alles 
met democratische tegenstanders in 
één gemeenschap voelt. Het democrati
sche en het nationale ontmoeten elkaar 
hier. 
Maar de erkenning van zulk een ge
meenschappelijkheid tussen alle demo
craten leidde tevens tot de vaststelling 
dat men elkaars opvattingen eigenlijk 
maar slecht kende. De 'zuilen' waren el
kaar wezensvreemd gebleven. Natuurlijk 
wilde niemand alle bestaande overtui
gingen in een smeltkroes gooien, maar 
men kon elkaar ook niet langer als 
vreemden behandelen. Daarin lag de 
betekenis en de rechtvaardiging van de 
toenmaliQe 'Volkseenheid' -conferenties 

op Woudschoten en van het tijdschrift 
Het Gemenebest. Inderdaad, ik heb 
daar met vreugde aan meegedaan. Het 
was Michielses recht, dat met veront
waardiging vast te stellen. 
Maar misschien was het niet helemaal 
zijn recht mijn lidmaatschap van de Ne
derlandse Unie in dezelfde lijn te zien. 
De Unie betekende voor mij en voor ve
Ie anderen niet anders dan de enige 
(nog) legale organisatie die de NSB kon 
aanvallen. De vage nationale vertogen 
met corporatieve inslag, die men soms 
in het weekblad kon vinden, spraken 
ons niet aan. We namen ze op de koop 
toe. Doch toen de Unie alleen in leven 
kon worden gehouden door dat soort 
verhalen, was voor mij (en vele ande
ren) het plezier er gauw af . 

. Volkomen gelijk heeft Michielse als hij 
mijn introductie van het begrip 'persona
lisme' vermeldt (met afkeer natuurlijk). 
Toch was dat de natuurlijke consequen
tie van onze vooroorlogse 'ontdekkin
gen': de 'nationale gedachte' en de de
mocratie als (uit te breiden en te verdie
pen, maar nooit te verloochenen) begin
sel van het socialisme. Tegenover een 
communistisch collectivisme meenden 
wij dat er een duidelijke afgrenzing no
dig was, zowel tegenover een dictato
riaal (en dus vals) staats-socialisme, als 
tegenover een liberaal individualisme 
dat onvoldoende ruimte liet aan een ge
meenschappelijk belang. Daarvan is in 
de Nederlandse Volksbeweging weinig 
terecht gekomen. Maar de personalisti
sche inspiratie blijft noodzakelijk. Wie 
haar loslaat en geen ander criterium 
voor 'socialisme' kent dan het staatsbe
zit van de economie, kan de regimes 
van Oost-Europa wel' hier en daar wat 
kritiseren, maar blijft geneigd om ze te 
zien als een socialistisch experiment dat 
men verdedigen moet tegen 'burgerlijke' 
aanvallen. Daartegenover stelden de 
personalisten dat het 'socialistische' eti
ket op het stalinisme de zaak. alleen 
maar erger maakte. 
Bij deze en dergelijke principiële argu
menten kwam tenslotte nog een tacti
sche overweging. Die gold trouwens zo
wel voor de discussie rondom 'het natio
nale' als tegenover 'de democratie'. Bei
de functioneerden namelijk in een strijd
situatie. Onduidelijkheid inzake de verte
genwoordigende, parlementaire demo
cratie zou een 'gefundenes Fressen' zijn 
geweest voor anti-socialisten, die geen 
raad wisten met onze (overtuigende) 
propaganda voor het Plan van de Ar-
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beid, maar ons, bij gebrek aan beter, 
poogden verdacht te maken op het ter
rein van de democratische volksvrijhe
den: 'alle soorten socialisme leiden altijd 
tot dictatuur'. Daartegenover moest dui
delijke taal gesproken worden. SDAP en 
NVV deden dat ook en het Instituut 
deed daaraan met graagte mee. 

Het cultuur-socialisme 
Blijft tenslotte over het 'cultuur-socialis
me'. Daarin ziet Michielse onze grootste 
zonde, want aldus werd het burgerlijke 
denken de arbeidersbeweging binnen
gesmokkeld. Hij spreekt zelfs herhaal
delijk van 'depolitisering '. Om te begin
nen was het IVAO onder mijn leiding 
bepaald niet zo onpolitiek als wordt af
geschilderd. Ons engagement was niet 
wat Michielse zou hebben gewild, maar 
diep overtuigd was het wel. Enkele 
voorbeelden ter toelichting. 
Wanneer het Instituut lichtbeelden-lezin
gen organiseerde over 'de worsteling 
der vrijheid' of over 'de sluipende inter
nationale' (van het fascisme) , dan was 
dat politiek zo brandend actueel, dat je 
anonieme bedreigingen ontving. Wan
neer wij 'traktaatjes' uitgaven onder de 
titel Grote problemen in klein bestek, 
dan waren die problemen van politieke 
aard en ze werden behandeld in de 
geest van de arbeidersbeweging. Toen 
er leesclubs ontstonden, waren de boe
ken die we toelichten in syllabi, zo moet 
Michielse zelf toegeven, allemaal 'pro
gressief'. Of, toen de Planclubs van wal 
staken, was dat om de nieuwe lijn van 
partij en vakbeweging intellectueel te 
ondersteunen. Het correspondentieblad 
van de clubleiders was zelfs z6 politiek, 
zo 'anti-Colijn' dat men het soms te 
groot engagement verweet. 
Maar inderdaad, het IVAO was niet uit
sluitend politiek. Het werd stilaan op 
louter-culturele wegen gebracht. Maar 
dat was logisch. Agitatie was ons do
mein nu eenmaal niet. In de bedrijven 
gebeurde dat, waar nodig en mogelijk, 
door de bonden . Staatkundig was de 
partij het geëigende instrument. In het 
Instituut echter werd groeiende nadruk 
gelegd op werk, dat wel niet 'neutraal' 
was maar in engere zin toch wel onpoli
tiek. In dit verband moet iets worden ge
zegd over de twee activiteiten, die door 
Michielse het sterkst worden aangeval
len : de Scholendienst en het Natuur
vriendenwerk. Met de eerste was ik al 
vertrouwd toen ik als voorzitter aantrad. 
Met steun van de transportarbeiders- en 

vooral ook de landarbeidersbond, had
den wij in Terneuzen een Arbeiders 
Avondschool opgericht. De deelnemers 
aan de AAS, niet zelden functionarissen 
in de socialistische beweging, hadden 
hun lagere school kennis reeds zó ver 
achter zich gelaten (ruim tien jaar voor 
een man of vrouw van rond de 25 jaar), 
dat penningmeesters de grootste moeite 
hadden met rekenen, dat secretarissen 
zweetten over hun verslagen, en dat 
Het Volk-lezers de hoofdartikelen niet 
begrepen bij gebrek aan 'sociale ken
nis'. Was het soms (socialistisch ge
sproken) 'neutraal', daar iets aan te 

.' doen? Neen, en dat te minder omdat wij 
in de leerboekjes zoveel mogelijk tracht
ten aan te sluiten bij de gedachtenwe
reld van SDAP en NVV. Artikelen uit 
'de' krant waren vaak uitgangspunt, zo
wel voor het Nederlands, als voor de 
'sociale kennis'. Dat wat een Duitse. 
door Michielse geciteerde sociologe 
noemt 'de arbeidersontwikkeling als ver
vanging voor het zeer gebrekkige lager
en beroepsonderwijs' (blz. 37), was in
derdaad sterk bij het Instituut aanwezig. 
Het valt moeilijk in te zien, waarom dat 
'depolitiserend' zou werken. De realiteit 
was juist dat de 'politiserende' taal die 
over de mensen werd uitgegoten, tech
nisch vaak niet kon worden begrepen. 
Wat het Natuurvriendenwer.k betreft, dat 
werd in de loop der jaren een steeds 
sterkere steunpilaar van het Instituut. 
Michielse geeft de cijfers. Hij heeft over
schot van gelijk als hij zegt dat de pad
destoelenweekends of de conferenties 
van arbeiders-amateurfotografen weinig 
'links-agitatorisch' waren . En dan komt 
het begrip 'cultuur-socialisme' op, zoals 
het in de toenmalige Arbeiders Jeugd 
Centrale (AJC) werd gehanteerd en ook 
in het IVAO. Ook hier speelden histori
sche ervaringen mee, met name de 
strijdloze ineenstorting van de socialisti
sche en communistische bewegingen in 
Duitsland. De AJC onder Vorrinks lei
ding vertoonde trekken die puriteins 
aandeden , of verwant waren met de na
tuur-lyriek van de Duitse 'Wandervögel'. 

Niettemin groeide er een nieuwe inter
pretatie van de socialistische idee: min
der bureaucratisch, minder ingesteld op 
stoffelijk gewin, meer wars van woor
denkraam en schijn-radicalisme. Men 
kan dat kritiseren , zoals met name Ban
ger deed. Maar de impuls was vrucht
baar - heel wat oud-AJCers waren ac
tief in het verzet. En wat gold voor de 
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jeugdbeweging, gold ook voor het Insti
tuut. 
Als gezinnen van werkloze arbeiders op 
zaterdag na het stempelen naar een 
Natuurvriendenhuis vertrokken, dan kan 
men zeggen, dat dit ongunstig was voor 
de socialistische (klassen) strijdwil. 
Maar veel argumenten voor deze bewe
ring zijn er niet. Het leven werd er voor 
werklozen dragelijker door, en dat was 
ook de bedoeling. Wie zegt, dat zo iets 
'niets socialistisch' meer heeft, hangt 
m.L wel een benarde voorstelling van 
het socialisme aan. Als arbeiders-met
vakantie naar 'het buitenland' vertrek
ken, dat wil zeggen naar Zwitserse, 
Oostenrijkse of Duitse Natuurvrienden
huizen (de Duitse vielen in 1933 uit), 
voor door het Arbeidersreisbureau zo 
laag mogelijk geboden prijzen, dàn zie 
ik niet in dat zo iets in strijd is met het 
socialisme. Men kan zelfs zeggen, dat 
het juist één der wezenlijke bedoelingen 
van onze beweging was om déze din
gen voor zoveel mogelijk mensen be
reikbaar te maken. Hier werkte een de
mocratisering, die verder ging dan de 
louter politieke en ook plaats greep op 
sociaal en cultureel terrein. Natuurlijk 
geschiedde dit destijds nog alleen voor 
een kleine groep, met name diamantbe
werkers en typografen, maar na hen 
zouden anderen volgen. 
Dergelijke motieven dreven ook de lei
ding van het Instituut bij het opzetten 
van zomerfeesten of winterbijeenkom
sten. Michielse veegt dat alles van de 
tafel. Maar niemand belet ons, daar nu 
nog met voldoening, zelfs met een ze
kere emotie op terug te kijken. 
Dit soort werk kan natuurlijk ook door 
fascisten en communisten worden ge
daan. Een reis is een reis, een fotowed
strijd, is een fotowedstrijd. Beslissend is 
echter, in welke sfeer zo iets gebeurt. 
Bij ons werd die sfeer bepaald door wat 
men in het Duits noemde 'der Aufstieg', 
het opkomen uit 'somber donker'. Daar
om ook zong een IVAD-congres bij de 
sluiting de Socialisten-Mars: 'AI 't aards 
geluk, al zonnepracht, al geesteslicht, al 
wetensmachtl Zij aan het zwoegend 
volk gegeven / Dat is het doel waarnaar 
wij streven / Dat is ons heilig ideaal'. De 
woordkeus doet ons vandaag wat 
geëxalteerd aan, maar de inspiratie is 
duidelijk. 
Michielse heeft gelijk als hij zegt dat wij 
geloofden, dat het internationalisme 
geen basis had als het niet de nationale 
en regionale realiteit incalculeerde (een 

erfenis van de grote Jean Jaurès). Wij 
geloofden dat het socialisme de logi
sche, radicale doortrekking betekende 
van een lijn die ontwikkeld was in de 
Revolutie van de Mensenrechten, en 
dus allerminst een verwerping of ver
achting nastreefde. Wij geloofden dat 
het socialisme méér was dan electorale 
en vakbewegingsactie, en dat het naar 
totale menselijke ontplooiing moest stre
ven. In die zin betekende voor ons cul
tuur 'bevrijding'. 
Tenslotte nog dit. Michielse maakt in al
le wetenschappelijke eerlijkheid melding 
van publikaties die destijds verschenen 
bij de Arbeiderspers, onder de titel 'So
cialistische Studie-Bibliotheek'. Dat was 
een reeks marxistische klassieken. Hij 
citeert enkele zinnen die ik schreef, als 
inleiding op Engels' beroemde boekje 
Van Utopie tot Wetenschap. Ik sprak 
daarbij de wens uit, dat de moderne ar
beidersbeweging zich óók (hoewel na
tuurlijk niet uitsluitend) zou bezighouden 
met haar specifieke voorgangers. Dat 
was in 1937. Maar misschien is het hem 
niet bekend, dat deze, werkelijk niet du
re werkjes weinig kopers vonden. Het 
socialistische publiek van toen greep 
blijkbaar liever naar iets anders. Dat 
was niemands 'schuld', maar zo was 
het. 
Kan men op grond hiervan dan niet 
zeggen, dat de evolutie van het ontwik
kelingswerk aansloot bij een kennelijke 
behoefte van de mensen? Men mag die 
evolutie ideologisch betreuren, maar 
een historicus kan moeilijk ontkennen, 
dat de 'revisionisten' die wij waren, zich 
opstelden in wat tenslotte toch de 
hoofdstroom van het democratisch-so
cialisme was. 

H. Brugmans. 

Ger Harmsen, Jos Perry en Floor 
van Gelder, Mensenwerk; Indus
triële vakbonden op weg naar een
heid, Ambo, Baarn 1980. 

De fusie van de twee grote vakcentrales 
NVV en NKV lijkt te worden begeleid 
door meer dan een geschiedboek. De 
centrales, maar ook de bonden die de 
opdracht gaven, wensen klaarblijkelijk, 
voordat hun identiteit geheel in een fu
sie zal zijn opgegaan, terug te zien op 
een verleden waarin onder andere tot 
uiting komt de strijdbaarheid, die men 
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vroeger wel tegen de partner van nu 
heeft betoond. Dat is een nevenaspect 
van dat terugzien. De grootste stimulans 
is natuurlijk het op schrift bewaren van 
wat in september bij congresbesluit defi
nitief wordt overgedragen in een federa
tie, die door de getrouwen van NVV en 
NKV voorlopig nog wel met het FNV zal 
worden aangeduid, hoe vrouwelijk die 
federatie ook is. 
De fusie der vakcentrales is in Neder
land een historisch moment, omdat het 
een meer dan halve eeuw verzuildheid 
beëindigt. Voor de beide zuilen van wel
eer, de socialistische zowel als de ka
tholieke, was het oritstaan van een 
eigen arbeidersbeweging de kern en 
ook het begin van een netwerk van or
ganisaties. In de socialistische sector 
waren alle culturele en sportieve vereni
gingen op een of andere wijze met het 
NVV verbonden ; met de partij bestond 
er tot 1945 een geformaliseerde samen
werking in een raad. In de katholieke 
verzuiling is de eigen vakbond ook een 
middel geweest om de katholieke arbei
ders van het socialisme af te houden, 
nadat de eerste generatie van socialisti
sche voormannen een aantal voormali
ge geloofsgenoten had geteld. De vak
bond is een voorwerp van permanente 
zorg geweest van de Nederlandse bis
schoppen, die hen tot 1965 met sanc
ties tegen socialistische organisaties 
hebben begeleid. In die verzuildheid 
leefden niet alleen gescheiden opvattin
gen over vakbondsstrategie, maar ook 
gescheiden culturen, nog versterkt hier 
en daar door regionale kenmerken. Dat 
moet tot op de dag van vandaag het fu
sieproces hebben bepaald, vooral het 
moeilijke gedeelte daarvan. 
Het schrijverscollectief dat Mensenwerk 
heeft gemaakt, heeft zich vanaf de eer
ste letter van het gedenkboek dat fusie
proces voor ogen gesteld ; het moet er 
ook zelf mee hebben geworsteld. De 
opdracht tot één gedenkboek ging uit 
van de industriebonden van NVV en 
NKV. Het resultaat van die arbeid is niet 
alleen in veel studie-uren bereikt, maar 
vermoedelijk ook in vele discussies met 
de begeleidingscommissie, waarin beide 
bonden waren vertegenwoordigd. De 
auteurs, Ger Harmsen, Jos Perry en 
Floor van Gelder, hebben het fusiepro
ces tot hoofdthema gekozen van bijna 
een eeuw vakbondsgeschiedenis en an
dere aspecten daarvan aan dit hoofd
thema gerelateerd . Het is dus een doel
gerichte studie. Men kiest bovendien 

voor een 'ideeën- en organisatie-ge
schiedenis', voor de strijd en voor de 
wederzijdse opvattingen over strijd; het 
collectief schrijft niet over 'de generaties 
anonieme zwoegers en uitgebuiten, die 
voor het merendeel na zich kapot ge
werkt te hebben in armoede en verge
telheid gestorven zijn - zelfs geldt dit 
laatste voor belangrijke pioniers van de 
vakorganisatie '. Portrettering van voor
aanstaande vakbondsleiders is even
eens zorgvuldig vermeden. En tenslotte 
is ook de tegenpartij - de industriële 
werkgevers - niet of nauwelijks in het 
boek aanwezig. 
In deze interpretatie van geschiedschrij
ving met haar nadruk op ideeën en 
strijd, herkent men het uitgangspunt dat 
de verschijning van de Jaarboeken voor 
de geschiedenis van socialisme en ar
beidersbeweging in Nederland (SUN, 
Nijmegen) mogelijk heeft gemaakt. In 
het eerste jaarboek (1976) schreef een 
van de auteurs van Mensenwerk, Harm
sen, dat hij, uitgaande van de noodzaak 
te komen tot de bevrijding van de ar
beid, een neutralisering van de verschil
lende maatschappelijke klassen afwees . 
en een onderscheid wilde maken tussen 
eigenlijke en oneigenlijke geschiedenis. 
Strijdt de arbeidersklasse bewust voor 
het ingrijpen in kapitalistische verhou
dingen, dan maakt zij geschiedenis. Van 
de confessionele vakbeweging viel naar 
zijn opvatting niet te zeggen, dat zij voor 
de jaren zestig een zelfstandige ge
schiedenis bezat; ze was allereerst anti
socialistisch. In het derde jaarboek 
(1978) herhaalde hij deze stelling: 'De 
konfessionele vakorganisaties vormen 
geen beweging in de eigenlijke zin. Zij 
geven geen uitdrukking aan het streven 
vanuit de arbeiders zelf om zich te be
vrijden van alles wat hen neerdrukt' 
(Jaarboek 1978, 17). 
In het licht van deze opvatting moet het 
schrijven van een geschiedenis van de 
roomse en socialistische industriebond 
voor Harmsen een leerschool zijn ge
weest. De interpretatie van 'allereerst 
anti-socialistisch ' wordt aanzienlijk ge
nuanceerd waar het de confessionele 
organisatie betreft. Wanneer het au
teurscollectief bij voorbeeld schetst, hoe 
de 'Nederlandsche R.K. Gloeilichtarbei
ders(sters) bond in Tilburg in 1909 strijd 
voert tegen de directie van Philips, dan 
krijgt de lezer(es) niet de indruk, dat 
hier oneigenlijke geschiedenis wordt ge
schreven. Een van de verdiensten van 
dit boek is het inzicht, dat binnen de 
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zelfstandigheid van de katholieke zuil de 
vakbond of de initiatiefnemers daartoe 
moesten strijden om erkenning en be
vrijding van de hunnen; dat beeld ver
vangt niet de interpretatie van exclusief 
ànti-socialisme, maar vult het wel aan. 
In het boek, dat van de fusie het hoofd
thema maakt, komt de geschiedenis van 
de strijdbaarheid en samenwerking spo
gingen in de jaren zestig en zeventig 
uiteraard uitvoerig aan bod. Het schrij
verscollectief heeft er 86 pagina's voor 
nodig, tegen 35 die moeten worden ge
vuld met een beschrijving van de naoor
logse wederopbouw en industrialisatie. 
De toon van het hoofdstuk over de jaren 
veertig en vijftig is niet optimistisch, ter
wijl de beschreven vakbonden zich in 
die tijd juist verzekerd achtten van het 
succes van hun 'harmonie-denken' bij 
de opbouw van de verzorgingsstaat en 
bij een industrialisatie-politiek, die de 
droom van volledige werkgelegenheid 
zou moeten garanderen. Waar de fusie 
in de jaren zeventig mogelijk werd, zal 
men in een voorgaande periode de ob
stakels voor de latere strijdbaarheid en 
toenadering benadrukken. Met andere 

woorden, ook in deze geschiedschrijving 
wordt het naoorlogse decennium eerder 
gekenmerkt door verdoezeling van 
maatschappelijke tegenstellingen dan 
door de collectieve voorzieningen en de 
industrialisatie, die deze consensus in 
ieder geval ook mogelijk maakte en die 
wel eens de voorwaarden zouden kun
nen hebben geschapen voor deconfes
sionalisering en fusie in de jaren zeven
tig . De sedert 1968 conventionele op
vattingen over deze 'harmonie-jaren' 
verdienen langzamerhand een wat 
krachtiger bewijslast dan in de paragra
fen over de PBO tot uitdrukking komt. 
Voegt het schrijverscollectief aan dit 
beeld niets nieuws toe, dat doet het wel 
met de publikatie over vakbondsge
schiedenis als zodanig, en dat in een 
leesbare vorm en in een aantrekkelijke, 
geïllustreerde uitgave. Mensenwerk is 
allereerst een leerboek van en voor de 
fuserende industriebonden. Een betere 
manier om de norm van rnaatschappelij
ke relevantie voor de geschiedschrijving 
te halen is er nauwelijks te vinden. 

Jan Bank. 
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Pen op papier 

De armoede van' Jalta' en van 
het anti-anticommunisme 

De kansen op handhaving van de huidi
ge politieke staatsinrichting van Oost
Europa en op voortzetting van de semi
koloniale status van Oost-Europa t.o.v. 
de USSR zijn nog nooit zo klein ge
weest als nu. Een ontspanningspolitiek 
die expliciet of impliciet deze ontwikke
ling verwaarloost, is in het beste geval 
een korte termijn-politiek en in het 
slechtste geval geen 'Realpolitik' maar 
een 'detente-moralisme'. Het openlijk of 
stilzwijgend aanvaarden van de moder
ne versie van de Heilige Alliantie, de 
Brezjnjew-Sonnefeldt doctrine, is dus 
niet alleen uit morele overwegingen een 
slechte zaak, maar ook uit praktisch-po
litieke overwegingen. 
Het is daarom verbazingwekkend om 
van Marcel van Herpen (SenD van 
mei) te vernemen dat voorstanders van 
solidariteit met de Oosteuropese opposi
tie het beste als 'moralisten' getypeerd 
kunnen worden. Nu geeft Van Herpen 
zelf ook aan dat tussen voorstanders 
van ontspanning en voorstanders van 
solidariteit geen absolute tegenstelling 
bestaat, omdat alle discussies over de
ze onderwerpen de definitie van de be
grippen solidariteit en ontspanning tot 
inzet hebben, en de opponenten over 
de wenselijkheid van beide strevingen 
doorgaans niet van mening blijken te 
verschillen. Het debat wordt (of werd) 
mijns inziens niet gevoerd tussen voor
standers van ontspanning en voorstan
ders van solidariteit, maar tussen voor
standers van een 'smalle ontspanning' 
(waarin een actieve steun aan de Oost
europese oppositie vanuit het Westen 
anathema is en Jalta onaantastbaar) en 
de voorstanders van een 'brede ont
spanning' (waarin de erkenning van de 
legitimiteit van zo'n steun door de 
USSR als een van de fundamentele 
voorwaarden voor de voortzetting van 
de ontspanningsproces wordt gezien en 

'Jalta' niet als een oplossing maar als 
een probleem wordt gedefinieerd). 
Nu heeft er sinds de tijd dat ik het ont
breken van een actieve steun van PvdA 
aan de democratiseringsbeweging in 
Polen aan de orde heb gesteld (SenD 
van februari) , binnen de partij een kleine 
verschuiving plaatsgevonden die de eer
der ingenomen standpunten voor een 
deel achterhaald maakt, en daarmee 
ook de schets die Van Herpen van deze 
standpunten heeft gegeven. Zoals be
kend heeft het partijbestuur materiële 
hulp aan de Poolse oppositie toege
zegd , en heeft het partijcongres una
niem een resolutie aanvaard waarin de 
mogelijkheid van actieve steun aan die 
oppositie als een van de toetsstenen 
wordt omschreven waaraan men de 
voortgang van het ontspanningsproces 
kan meten. Hiermee is het debat over 
ontspanning en solidariteit natuurlijk niet 
afgelopen, maar pas goed begonnen. 
Het lijkt me in het kader van zo'n debat 
weinig zinvol om hier op die aspecten 
van het betoog van Van Herpen in te 
gaan waarin ik met hem van mening 
blijft verschillen. Deze verschillen blijken 
namelijk vaak bij een voortzetting van 
de discussie kleiner dan zich in een eer
dere fase van de polemiek liet aanzien. 
Laat ik bijvoorbeeld een punt noemen 
uit het betoog van Van Herpen, waar
mee ik het volstrekt eens ben en waar
op hij mij volstrekt ten onrechte meent 
te moeten bestrijden: de precieze vorm 
van steunverlening aan de Poolse oppo
sitie. Het lijkt me evident dat deze vorm 
geen principiële zaak iS,maar een prak
tische. Vragen als: 'moet Solidariteit of 
het KOR gesteund worden?' 'Solidariteit 
Gdansk of Solidariteit Warschau?' 'Moet 
materiele steun rechtstreeks of via vak
bondskanalen verleend worden?' zijn 
geen vragen die van wezenlijk belang 
zijn bij de beoordeling van de houding 
van de PvdA jegens Polen. Het zijn vra
gen die men het beste kan beantwoor
den op basis van een analyse van de 
situatie in Polen en van de internationa
le betrekkingen, op basis van mogelijk
heden en ideologie van de PvdA, als
mede op grond van verlangens en richt
lijnen van de Poolse oppositie. De vraag 
of actieve steun überhaupt toelaatbaar 
moet worden geacht,heeft wel zo'n prin
cipiële betekenis. Over die vraag ging in 
eerste instantie het debat in SenD. Dat 
debat hoeft niet voortgezet te worden, 
omdat er op dit punt nu geen menings
verschillen meer bestaan. 
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Uit de hele discussie tot nu toe is intus
sen op een pijnlijke wijze gebleken dat 
de PvdA over de verhoudingen in Oost
Europa en over ontspanning geen visie 
heeft die deze naam waard is. Anti
communistische stereotypen uit de tijd 
van de Koude Oorlog zijn niet zozeer 
overwonnen, maar domweg vervangen 
door een ideologie van het anti-anticom
munism.~, die zo mogelijk sterieler is dan 
de vroegere opvattingen, en in elk geval 
volkomen ongeschikt voor een begrip 
van maatschappelijke processen in 
communistische landen. De politiek van 
de Koude Oorlog en de politiek van ont
spanning zijn door PvdA gevoerd bin
nen de kaders die door de akkoorden 
van Jalta zijn aangegeven. 
Zowel de ideologie van het anti-anti
communisme als 'Jalta' worden in de 

discussies over de buitenlandse pOlitiek 
binnen de partij niet of nauwelijks aan 
de orde gesteld. Het gevolg hiervan is 
dat enerzijds het optreden van onze 
woordvoerders tegenover Oost-Europa 
(of Cuba) gekenmerkt wordt door tegen
strijdige en vaak zeer ongelukkige ad 
hoc uitspraken, en anderzijds dat op het 
gebied van de ontspanning tussen Oost 
en West de buitenlandse politiek van de 
PvdA conservatiever en kortzichtiger is 
dan de discussie over kernwapens op 
het eerste gezicht zou doen vermoeden. 
Ook in de discussie over solidariteit en 
ontspanning blijkt de ideologie van het 
anti-anticommunisme en van 'Jalta' 
geen basis te bieden voor het formule
ren van een socialistisch alternatief. 

Michel Korzec. 

-
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In het huidige systeem van gezondheidszorg werken artsen meestal als kleine zelfstandigen 
met dikwijls hoge inkomens. Het is de vraag of deze situatie wel zo gezond is, gelet op de 
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De woningnood is voorpaginarueuws. Massale kraakacties, zelfs in kleine plaatsen. Heftige 

confrontaties tussen krakers en mobiele eenheid. Bestuurders die niet schijnen te weten 

hoe de problemen de baas te worden. 

Er is na de tweede wereldoorlog veel gebouwd, maar toch wordt politici dertig jaar 

wanbeleid verweten. Het verwijt treft het democratisch-socialisme hard. Voor SDAP en 

PvdA zijn volkshuisvesting en ruimtelijke ordening altijd bijzonder belangrijke kwesties 

geweest. Socialistische policiti en bestuurders hebben er veel energie ingestoken. Niet 

zonder succes. En toch met een snel groeiende ontevredenheid als resultaat. Bestaande 

eigendomsverhoudingen vormen nog steeds hindernissen voor een krachtige aanpak van 

de stadsvernieuwing. Er schort veel aan de besluitvorming. Speculatie kan niet steeds 

worden voorkomen. Mensen moeten meer zeggenschap krijgen over het huis dat ze 

bewonen en over de woonomgeving. Daarover gaat dit boek. 
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A. P. Oele 

Om de flexibiliteit van het bestaan 

Begin dit jaar verscheen onder auspiciën van de WBS een bundel artikelen 
met de titel Rood in het groenl. Zeventien verschillende auteurs belichten 
elk een bepaald aspect van het milieubeleid en het natuurbehoud. 
De meeste artikelen zijn kort en komen - een enkele uitzondering daarge
laten - niet aan een diepgaande politieke uitwerking en afweging toe. Wel 
worden veel doelstellingen verwoord en wordt ook de aandacht gevestigd 
op enkele economische en juridische aspecten. 
De bundel geeft een goed overzicht van wat er leeft in het linkse milieube
wuste deel van politiek Nederland. 
In deze bundel kan men tal van voorstellen en uitspraken vinden die bij 
consequente toepassing tot een radicale inkadering van de socialistische 
politiek en een vergaande relativering van materiële verlangens zouden lei
den. 
De oprichting van een 'groene partij' zou daarmee volstrekt overbodig wor
den. Een van de eindredacteuren vraagt zich af of het socialisme al zover 
is. Die vraag is zeer op zijn plaats, omdat bijna geen enkele auteur zich 
heeft gewaagd aan een confrontatie met de klassieke socialistische doel
stellingen. Zo stelt bijvoorbeeld Chris tien de Ruiter: 'Als er geen multinatio
nals waren en er trouwens ook geen kapitalisme was, dan konden we eer
lijk voor het milieu kiezen '. 
Het zou kunnen, maar zou men het ook doen? De eindredactie is blijkbaar 
niet toegekomen aan die afweging. Het ontbreekt in het boekje overigens 
niet aan argumenten voor de noodzaak van een radicaal milieubeleid. 
Slechts enkele auteurs gaan nader in op de instrumenten van het milieube
leid. Zo zijn er interessante beschouwingen over het consumentenbeleid, 
de ruimtelijke ordening, de bevolkingspolitiek en de landbouw. Daar is blijk
baar een beleidspraktijk gegroeid, waarmede langs de weg van een zekere 
geleidelijkheid een grote mate van aanpassing aan de doelstellingen van 
een verantwoord milieubeleid valt te bereiken. Men blijft echter zitten met 
de vraag wat de plaats en het gewicht van het milieubeleid voor de demo
cratisch-socialistische politiek moet zijn. 
Het is overigens de niet geringe verdienste van deze uitgave dat al deze 
afzonderlijke benaderingen prikkelen en vragen om tot een meer samen
hangende en politiek gewogen beschouwing te komen. 
Het onderstaande is een tweede discussiebijdrage om tot een nadere posi
tie bepaling en een begin van afweging te komen. 2 

Het mensbeeld van socialisme en milieubeweging 
Een milieubewust socialisme is nog geen socialistisch milieubeleid. Dat 
laatste vraagt een hechte verbinding tussen de doelstellingen van een 
rechtvaardige verdeling van macht, inkomen en kennis en die van het be
heer van de natuurlijke hulpbronnen en het leven op deze planeet. Die ver
binding is zowel principieel als ook praktisch niet gemakkelijk te maken. 
Het democratisch-socialisme wortelt in het humanisme en het geloof in de 
verdergaande, zo niet onbeperkte mogelijkheden van de mens. Waar die 
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mogelijkheden geblokkeerd of misvormd worden door een op wedijver en 
broederstrijd gegronde maatschappijstructuur, wil het socialisme de mens 
en zijn goede eigenschappen vrijmaken door het omvormen van die sa
menleving. 
Over de bestemming van de mens wordt binnen dat socialisme niet gelijk 
gedacht. Wel is men het eens over het streven naar een samenleving die 
de gelijkheid bevordert en de bestuurlijke voorwaarden schept om de daar
voor nodige verdraagzaamheid te realiseren. 
Daarnaast en misschien wel in de eerste plaats is het socialisme een 
emancipatiebeweging. Uitgaande van de rechten van de mens en gevoed 
door het ethische motief van de solidariteit wil men meer welvaart in het bij
zonder voor de groepen die daar bij de 'huidige politieke en maatschappelij
ke stand van zaken niet aan toekomen. Om dat te realiseren moet de sa
menleving worden veranderd en aangepast. Het onaantastbare karakter 
van historisch gegroeide maatschappijvormen wordt binnen het socialisme 
steevast ontkend. 
Wel erkent men een wisselwerking tussen de materiële en culturele moge
lijkheden van de mens en de plaats die hij zowel in het produktieproces als 
in het bestuur van zijn stad of zijn land inneemt. Daarom zoekt men naar 
vormen van voortbrenging en van bestuur, waarin de voorwaarden worden 
vervuld voor een toenemende bereidheid tot verdraagzaamheid en gelijk
heid en een voortgaande verruiming van kennis en creativiteit. 
Deze socialistische opvattingen en strevingen wortelen diep in het klassie
ke westerse denken en het daarmee verbonden vooruitgangsgeloof. Als er 
de mogelijkheid is om tot een bevrijding van materiële zorgen te komen, 
dan ziet het socialisme daar tegelijkertijd een goede kans in om de mensen 
gelukkiger te maken door de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren. 
Het socialisme ziet naast beloften en rechten ook plichten. Die plichten 
hangen samen met de rol die gemeenschapsorganen hebben te vervullen. 
Vooral in de sfeer van het politieke en collectieve handelen mag, er veel 
worden verwacht en ook worden gevraagd van de mensen. In dit opzicht is 
het socialisme anders en radicaler dan de verwante, maar meer personalis
tische levensbeschouwelijke stromingen. Het gaat het socialisme om de so
ciale rechtvaardigheid voor individu en groep door middel van politiek han
delen en vormgeven van bestuur. 

Hoe staat het nu met de relatie tussen deze zeer mens-gerichte en prakti
sche politieke visie en de in de milieubeweging tot uitdrukking komende kijk 
op de mens en zijn wereld? Ook daar wordt over de bestemming van de 
mens niet gelijk gedacht. Wel komt daar een frappante wisselwerking tus
sen geloof en wetenschap (zoals de demografie, de biologie, de polemolo
gie en zelfs de astronomie) een zoal niet calvinistische dan toch vrij som
bere visie naar voren, die hier niet onbesproken kan blijven. Het uitgangs
punt is het beperkte incasseringsvermogen van het leven als samenhan
gend en in die samenhang kwetsbaar verschijnsel op deze planeet. 
De natuurlijke evolutie als een samenspel van rijke variatie en onbarmharti
ge selectie van soorten en levensgemeenschappen is sinds kort met de on
derwerping van de natuur aan de menselijke cultuur en vooral als gevolg 
van de techniek door een sneller maar veel eenzijdiger mechanisme ver
vangen. Die technische cultuur is in de schil van leven rondom deze pla
neet van overheersende betekenis geworden. Dankzij diezelfde cultuur en 
vooral dankzij de daarmee verworven kennis zijn we ons ook bewust ge
worden van de bedreigingen, die deze ontwikkeling voor de eigen soort en 
voor de oorspronkelijke natuur kan inhouden. Het expansief handelen van 
mensen en volken is een dusdanig ingrijpende en bliksemsnelle ontwikke-
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ling in de geschiedenis van de aarde, dat daarmee een geheel nieuwe fase 
is bereikt. Die fase wordt gekenmerkt door een overcapaciteit aan militaire 
en nucleaire middelen en een onheilspellend snelle groei van de wereldbe
volking. 
Voor de al of niet religieus geïnspireerde humanisten is de boodschap dui
delijk en niet nieuw. In de evolutie is de waterscheiding gepasseerd. De 
strijd van allen tegen allen zal plaats moeten maken voor een nieuw ver
bond, waarin de mens en zijn instellingen de zwaarste verantwoording dra
gen. 
Dit nieuwe levensgevoel, gevoed door de onrustbarende uitkomst van min 
of meer verantwoorde extrapolaties, heeft duidelijk aanzetten gegeven tot 
radicalisering in toekomstgerichte levens- en wereldbeschouwingen. In de 
religie leidt het tot versterking van wereld- en maatschappij-gerichte stro
mingen, die met concrete acties signalen willen geven ter verkrijging van 
een minder agressieve en minder materialistische cultuur. In de sfeer van 
de natuurbescherming won de compromisloze verdediging van het milieu 
en de bestaande natuur aanzienlijk aan kracht. De sterk toegenomen twijfel 
aan het incasserings- en regeneratievermogen van de natuur roept vragen 
en verzet op bij nieuwe technische toepassingen en ingrepen. 

Informatieprocessen 
Deze beschrijving is niet compleet. De pessimistische visie op de mens en 
zijn aan blind onvermogen grenzende beperktheden kreeg meer aanhang. 
Tegelijk met de groei van het milieubesef kwam het modern bewustzijn in 
de ban van het doemdenken. 
Ingrijpende maatregelen zijn nodig. Een verlichte voorhoede moet daden 
stellen. Men kan niet wachten tot de onnadenkende massa vrijwillig volgt. 
Een shock-therapie is nodig voor het te laat is. Zo ontstaat een voedings
bodem voor zoal niet conservatief, dan toch elitair radicalisme. 
Het lijkt goed hier enige afstand te nemen. Is de mensheid echt op hol ge
slagen? Zijn we werkelijk bezig de tak af te zagen, waarop we ons van de 
natuur afhankelijke bestaan moeten voortzetten? Aan ecologisch conform 
handelen gaat willen en denken vooraf. Kan een mens eigenlijk wel ecolo
gisch conform denken? Kan omgekeerd bewezen worden, dat een mens in 
staat zou zijn niet ecologisch conform te denken? Het criterium 'Eerbied 
voor het leven' is als richtsnoer ontoereikend. Het gaat immers niet om de 
kwantiteit van dat leven, maar om de variatie en de daaraan verbonden 
kwaliteit in de relaties tussen individuen en soorten. Eerbied voor de kwali
teit van het leven dus en voor de in de verschillen en verbanden tot uit
drukking komende creatieve mogelijkheden. Is daar alles mee gezegd? 
Moeten we het doen met deze richtsnoer? Daar zal dan nog veel intuïtie en 
geloof aan te pas moeten komen. Daarmee blijft het menselijk handelen 
belast met twijfels of dogma's en zal de milieubeweging zich niet of slechts 
moeizaam uit het vaarwater van het fanatisme kunnen houden. 
Is er een uitweg uit het bijna faustiaanse dilemma? De weg moet er zijn, in
dien de mens kan worden gezien als een nog over ongebruikte potenties 
beschikkende soort, die zijn definitieve plaats nog moet vinden. Er is geluk
kig enige aanleiding voor de verwachting, dat de wetenschap ons ook voor 
dit dilemma bruikbare wijsheid zal verschaffen. De snel toenemende kennis 
op het gebied van de moleculaire bi9Jogie, de informaticé!, de neurologie en 
de evolutieleer en vooral de onderling stimulerende inzichten op deze ken
nisgebieden zijn wat dit betreft lichtpunten. Het is vooral Gregory Bateson 
geweest die baanbrekend onderzoek heeft gedaan en daarbii door een bre
de visie de valkuilen van aan de ethologie ontleende eenzijdige en semi-ra
cistische beschouwingen heeft weten te vermijden.3 Hij ziet een parallel tus-
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sen de ecologie in de natuur en die van de geest, dat wil zeggen van het 
denken over die natuur. 
In dat beeld is en blijft de mens een door het DNA geprogrammeerde le
vensvorm, die voor zijn bestaan binnen de vrij nauwe grenzen moet blij
ven van zijn lichamelijk incasseringsvermogen. Dat schepsel heeft leren 
spreken en schrijven en nog een aantal andere vaardigheden verworven. 
Het is zich zelf bewust geworden van eigen afhankelijkheid en van de 
moeilijk beheersbare gevolgen van eigen collectief handelen. De explosieve 
groei van de wereldbevolking is de expressie van de dominantie van de 
mens en tegelijkertijd het alarmsignaal van een dreigende verstoring in 
ecologie en samenleving. De mens weet inmiddels dat het samenspel van 
het leven in de biosfeer gevormd is in een dynamisch evenwicht van ex
pansieve levensvormen, die elkaar met moeite in balans houden. De mens 
weet ook dat de blijvende veranderingen in dat leven tot stand komen door 
een merkwaardige wisselwerking van variatie en selectie. 
Die variatie was naar alle waarschijnlijkheid een zaak van stom toeval. De 
selectie van de meer levensvatbare variaties lijkt zeer onbarmhartig, maar 
vertoont wel een patroon waarin een verrassende logica en een consistent 
vorm patroon kan worden herkend in de lijn van de ontwikkeling van vooraf
gaande levensvormen. In dat patroon is de vorm de uitdrukking van in le
vende materie vastgelegde ervaring en ordening, waarmee planten en die
ren zich dankzij grotendeels automatische verwerking van informatie weten 
te handhaven. 
Ook voor de mens is er dit grondpatroon, zij het dat deze soort zich meer 
dan andere weet te organiseren en zich in zijn leerproces een meer omvat
tend beeld van de werkelijkheid tracht te vormen. Hoewel het ook de mens 
niet gegeven zal zijn die werkelijkheid echt te leren kennen, zal zijn begrip 
van die werkelijkheid verder kunnen worden ontwikkeld als we de natuur en 
onze verhouding tot die natuur leren zien als de expressie van informatie
processen, waarbij er als geheel ruimte en flexibiliteit voor verdere ontwik
keling moet zijn. Wie niet conservatief en niet al te bescheiden is en enige 
waarde hecht aan de vormende waarde van wetenschap, mag niet twijfelen 
aan de mogelijkheid dat mensen in dit proces positief kunnen meewerken. 

Voorrang voor demografisch evenwicht 
Diezelfde cultuur die de mens de kans geeft om zich expansief te vermeer
deren ten koste van andere levensvormen, scheept hem op met ongekend 
krachtige nucleaire vernietigingsmiddelen. De vraag is of de evolutie nog 
iets positiefs en moois kan bakken van het gedeeltelijk verminkte leven dat 
resteert na een nuclear grootschalig conflict. 
Hoewel ook die vraag nooit met een absoluut 'neen' kan worden beant
woord, ziet de in dit opzicht geëngageerde mens met zijn door religie en/of 
humanistische wereldbeschouwing gevormde inzichten het als zijn collectie
ve en politieke taak om een nucleaire holocaust te vermijden. Dat vraagt 
succesvol wereldomvattend vredes beleid als een geheel nieuw door men
sen in stand te houden regelproces. De meest essentiële taak in dit proces 
is het creëren van de voorwaarden voor een nieuw demografisch even
wicht. De andere taak van bijna even grote betekenis is het vermijden van 
onomkeerbare aantasting van levensvormen, die voor de vrije voortgang 
van het leven onmisbaar zijn. 
Hiermede zijn tevens de prioriteiten gegeven voor een principieel verant
woord milieubeleid. Het valt niet uit te sluiten, dat deze twee prioriteiten on
der omstandigheden met elkaar in conflict kunnen komen hoezeer ze ook 
in elkaars verlengde lijken te liggen. Onder die omstandigheden heeft het 
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bereiken van een demografisch evenwicht langs vreedzame weg de hoog
ste prioriteit. 
Deze keuze die tevens een politieke plaatsbepaling inhoudt in het milieube
leid, vraagt enige verduidelijking. Zij houdt in, dat een op nieuw evenwicht 
gericht ontwikkelingsbeleid voor de achtergebleven gebieden van de wereld 
belangrijker is dan een naar binnen gericht beleid van natuurbehoud met 
verwaarlozing van de gevolgen van de revolutie van toenemende verwach
tingen in de ontwikkelingslanden. Sinds de vervolg rapporten, gepubliceerd 
na het eerste rapport van de Club van Rome, weten we dat de schaarste 
problemen in beginsel en in feite oplosbaar zijn als de natuurlijke expansie
drang in kwantitatief opzicht is bedwongen. De grondstoffen zijn daarbij niet 
het knelpunt. Met de nog steeds aanwezige energievoorraden en aanvul
lende vormen van energievoorziening kan men die schaarste de baas blij
ven, althans voor de termijn waarop een oplossing zou kunnen worden ge
vonden voor het wegnemen van de tegenstellingen in een steeds dichter 
bevolkte wereld. Het echte knelpunt is het wegnemen van de materiële be
lemmeringen voor een nieuw demografisch en economisch-politiek even
wicht. Daarvoor is zelfstandigheid en ontwikkelingsruimte nodig voor de 
landen en groepen van landen, die voor hun economische groei een be
heersbaar en voldoende groot draagvlak zoeken. Conflictstof blijft er ge
noeg, zolang de verschillen groot blijven. Slechts door een decentrale ont
wikkeling met zelfstandige mogelijkheden voor lotsverbetering van volken 
en vrijwillige samenwerkingsverbanden van staten en regio's kunnen al te 
vernietigende oorlogen worden vermeden. 
Toch zullen velen zich blijven afvragen, of de natuur voldoende incasse
ringsvermogen heeft om dit proces van aanpassing mee te kunnen maken. 
De zeer bezorgden zullen zich niet gemakkelijk kunnen vinden in de hier
boven gegeven gedachtengang dat er in feite geen andere keus is. Zij zui
len zich blijven afvragen of de opheffing van de tegenstelling mens-natuur 
afhankelijk mag worden gemaakt van de beheersing van de tegenstellingen 
tussen de mensen en volken. Wie doordenkt zal dit verband kunnen zien. 
Als het waar IS - de geschiedenis laat zich niet anders duiden - dat de 
taal en de uit die communicatie-mogelijkheid voortgekomen technische ca
paciteit van de mensensoort niet ~lIeen ingrijpende, maar ook onomkeerba
re stappen binnen het evolutieproces zijn, dan zal het lot van de verdere 
evolutie in eerste instantie bepaald mogen worden door de manier, waarop 
mensen met elkaar omgaan. 
Dit mensgerichte uitgangspunt ontheft socialisten niet van de taak een 
goed milieubeleid voor te staan. Hoewel men vooralsnog niet teveel illusies 
moet hebben over de mogelijkheid om als mens te weten, wat dat ecolo
gisch conform handelen inhoudt, zal men er in elk geval voor moeten zor
gen, dat de essentiële schakels in het eco-systeem intact blijven en onom
keerbare verliezen worden vermeden. Die taak is er één die elke gemeen
schap op lokaal, regionaal en ook internationaal niveau voor haar rekening 
zal moeten nemen. Daarbij zal men moeten erkennen en aanvaarden dat 
de accenten van het milieubeleid in de ontwikkelingslanden sterk bepaald 
zullen worden door de dagelijkse noden en de gezondheidssituatie van de 
bevolking. Anderzijds zal het milieubeleid in de meer welvarende industrie
landen geen van boven af opgelegde beperking mogen inhouden met so
ciaal onaanvaardbare gevolgen. Zowel in de arme als rijke landen vergt dat 
beleid een goed samenspel van bewustmaking en regelgeving. Waar mo
gelijk dienen op wetenschappelijk inzicht gefundeerde normen en regels 
onderwerp van internationale overeenstemming en actie te worden ge
maakt. 
Hier kan het internationale socialisme een grote bijdrage geven. Binnen die 
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De socialistische neiging om niet te wachten tot de mensen engelen gewor
den zijn komt hier goed van pas. 

Tegen milieu-conservatisme 
Het streven naar milieubehoud kan gemakkelijk overgaan in behoudzucht 
en angst voor nieuwe ontwikkelingen. Dat uit zich in een vrijwel steeds ne
gatief-kritische opstelling tegenover nieuwe en vooral grootschalige techni
sche zaken, maar vaak ook in het afwijzen van grensverleggend onder
zoek, indien dat onderzoek of de resultaten op een of andere manier risi
co's met zich mee zouden brengen. Rigoureuze onthouding op dit punt kan 
zeer verstorend werken, en als zodanig remmend werken op de technisch
wetenschappelijke motor die de grondstof of beter gezegd de kennis en 
drijfkracht levert voor de verandering van de samenleving. Zonder die drijf
kracht is het op zijn minst veel moeilijker om de samenleving te sturen in 
de richting van meer gelijkheid van inkomen, macht en kennis. 
Socialisten zullen zich te werk moeten stellen tegen overdreven milieu-con
servatisme. Hoe reëel de dreigingen ook mogen zijn, met ons leefmilieu 
staan wij niet met de rug tegen de muur. Er is ook nu tijd en ruimte voor 
rationaliteit en afweging. Dit geldt wel zeer in het bijzonder bij het beoorde
len van kansen en gevaren van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. 
Daarbij is het vrijwel onmogelijk om bij voorbaat een waterdichte garantie te 
geven dat de eventuele baten zullen opwegen tegen mogelijke nadelige ge
volgen. Men kan en mag de bewijslast in het beginstadium van weten
schappelijk onderzoek en technische ontwikkeling voor het aantonen van 
een positief saldo niet zo volledig op de schouders leggen van de onder
zoeker of de voorstanders van mogelijke vernieuwing, dat deze daarmee 
slechts de keuze hebben tussen intellectuele oneerlijkheid of stoppen. Het 
is de gemeenschap en de haar vertegenwoordigende overheid, die hier 
de medeverantwoordelijkheid moeten dragen en voor zowel het enta
meren als het blokkeren van nieuwe ontwikkelingen aanspreekbaar moeten 
zijn . 
Er mag hierbij niet uit het oog worden verloren, dat er vele autonome over
heden en staten zijn. De internationale coördinatie in het selectieve weten
schapsbeleid en in de gerichte beoordeling en toelating van nieuwe techno
logie is ver te zoeken. Als ergens de geest uit de fles is gelaten, dan heeft 
dat overal gevolgen. Een werkelijk sturend en effectief wegend en zevend 
wetenschapsbeleid zal internationaal gecoördineerd moeten zijn. Helaas is 
ook op dit vlak de officiële internationale samenwerking pover, hetgeen de 
wetenschappers en de technici opzadelt met een extra verantwoordelijkheid 
die ze bij de huidige stand van de wetenschapsfilosofie en de vergaande 
specialisatie eigenlijk niet alleen kunnen dragen. 
Hier plaatst het milieuvraagstuk ons voor de grondvraag waar we de ge
meenschappelijke kennis en politieke wil vandaan moeten halen om het 
nieuwe partnerschap met de natuur in continuïteit en stabiliteit te kunnen 
regelen. 

Aan ecologisch-conform handelen gaan denken en willen vooraf. Over dat 
denken en vooral over de ecologie van de geest is men nog niet uitge
dacht. Er blijven intuïtieve en zelfs gelovige elementen meespelen. Elke 
cultuur heeft gepoogd om een voor generaties levensvatbaar beeld te krij
gen van haar omgeving en daarmee de toekomst te beheersen. Ook onze 
cultuur tracht dit nu wereldwijd te doen. Die cultuur laat zich daarbij bewust 
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of onbewust leiden door een behoefte aan continuïteit en een daarmee 
strokende al of niet goddelijke opdracht aan de mens. Dit is niet het beeld 
dat oprijst uit het huidige inzicht in het historisch proces van de evolutie, 
wat wijst op de humanistische en personalistische elementen in ons den
ken over ecologie en overlevin'g. 
Het minste wat men er principieel over kan zeggen is dat het na te stre
ven evenwicht steeds onvolledig en veranderlijk zal zijn. We zouden ons te
gen het milieu keren en ons eigen graf graven als we onze milieuconforme 
toekomst zouden richten op conservering en verstarring. 
We hebben in de natuur met dynamische evenwichten te maken. Ook de 
mens kan zich daar niet aan onttrekken. Zijn inspanning en zelfs zijn ex
pansiezucht zijn geen eigenschappen die we die mens zouden moeten of 
kunnen afleren. Zij moeten echter wel in vreedzame banen worden geleid 
van meer sportieve wedijver en van een partnerschap met de natuur. Dat 
vereist een wereldwijd aanvaarde milieucultuur, die sportiviteit beloont, het 
ecologisch denken en haAdelen stimuleert en in dat kader steeds weer 
ruimte creëert voor nieuwe ontwikkelingen. 

Milieu- en energiebeleid 
Tegen de achtergrond van deze beschouwingen en prioriteiten passen en
kele opmerkingen van meer praktische politieke aard. Zij betreffen de cen
traliserende en decentraliserende elementen van het milieubeleid, het ener
giebeleid en de afweging economie-milieu. 
In Rood in het groen pleit Kees Lambers in zijn bijdrage 'Wettelijke regelin
gen' voor een meer centrale plaats van het milieubeleid in de politiek en 
voor verscherping en verduidelijking van de procedures. Hij wil een zware 
in de wet vastgelegde milieuvergunning en een zwaar departement van mi
lieubeleid en -beheer in plaats van de huidige verdeling van milieutaken 
over verschillende ministeries. 
In dit op zichzelf zeer ambititeuze programma mist men het internationale 
aspect. Daar waar concrete normen en richtlijnen van algemene geldigheid 
kunnen worden geformuleerd en verdedigd, zullen ze ook meer algemeen 
moeten worden toegepast. 
Deze voor de hand liggende aanpak zou voorop moeten staan in elk so
cialistisch milieuprogram. Dat houdt dan tevens in, dat in de keuze tussen 
een wegend en decentraliserend tegenover een normerend en centralise
rend beleid, socialisten zouden moeten streven naar overeenstemming en 
toepassing van supra-nationale programma-regels en waar mogelijk zelfs 
normen. Het heeft weinig zin om in lokaal of regionaal verband onderzoe
ker 'x' of onderneming 'y' de volledige bewijslast op te leggen voor de on
schadelijkheid van haar voornemens, terwijl de in oorsprong discutabele 
produkten van de elders begonnen onderneming 'z' de plaatselijke markt 
overstromen. 
Terecht overigens wijst Lambers op de noodzaak van verbetering van de 
allesbehalve simpele procedures. In ons land is het in de haast opgebouw
de wettelijke instrumentarium zo verbrokkeld en zijn de mogelijkheden van 
inspraak en beroep zodanig getrapt, dat het systeem als het ware uitnodigt 
tot vertraging en afwenteling. Hoewel de milieubeweging bekwaam gebruik 
maakt van deze verhoudingen en het de overheid is die daarvoor de moge
lijkheden schiep, zouden de aan die vertraging en afwenteling verbonden 
conflicten en frustraties wel eens in het nadeel kunnen uitwerken van een 
goed milieubeleid. 
Gevoegd bij het decentrale karakter van de milieu procedures y:ouden de 
lasten wel eens daar terecht kunnen komen waar ze het minst gemakkelijk 
kunnen worden gedragen (zoals bijvoorbeeld die van het rivier- en haven-
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democratisch- slib bij de visser in de Noordzee). Erkend moet overigens worden, dat de 
socialisme verruimde mogelijkheden van inspraak en beroep aan milieuverontrusten 

de mogelijkheid bieden aansluiting te vinden bij lokale belangen en gevoe
lens. Dat is geen slechte zaak, voor zover daarmede het milieubewustzijn 
en de bereidheid om voor een beter milieu te kiezen kan worden vergroot. 
Een hoofdstuk apart is de relatie energie-milieu. Terecht pleiten Kees Zijl
stra en Meiny Epema voor rigoureuze energiebesparing en duurzame ener
gie. Als we al te lang discussiëren over het windenergie-stuwmeer van het 
Markermeer dan dreigen we met het badwater van het Ijsselmeer het kind 
van de windmolens overboord te gooien. De prijs- en accijnsvoorstellen tot 
verdere verhoging van de gas- en olieprijs zullen echter wel vraagtekens 
oproepen en veel bewoners van gasverwarmde en slecht tot matig geïso
leerde woningen in de problemen brengen. Ook de nog steeds voor onze 
economie broodnodige energie-intensieve industrie komt danig in de nes
ten. 
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Gelukkig is er ruimte voor een minder eenzijdig beleid dan Zijlstra sugge
reert. Het gas is nog niet op. In Noorwegen wordt steeds meer gas gevon
den. Nederland had en heeft duidelijk voordelen qua ligging voor een ener
gie-intensieve industrie. Het kan zich bovendien niet permitteren oude 
schoenen weg te gooien voor het nieuwe heeft. Ook veel andere landen 
hebben voorraad en ruimte voor een geleidelijke omschakeling en aanpas
sing, zij het dat de olie-arme ontwikkelingslanden helaas nog steeds het 
gelag betalen. 
Vanuit het milieustandpunt komt het er vooral op aan te voorkomen dat met 
het voortgezette gebruik van fossiele brandstoffen geen onomkeerbare 
aantasting van het milieu bewerkt wordt. Dat betekent als het even kan bo
ven-nationaal geregelde toepassing van ontzwaveling en een nog meer we
reldwijde controle op het toenemende koolzuurgehalte in de atmosfeer en 
de daaraan verbonden gevolgen. Overigens zouden we nu reeds 's winters 
in dik wollen ondergoed in onverwarmde huizen moeten bivakker~n als we 
als gebruikers de bewijslast te leveren hadden van de aanvaardbaarheid 
van de klimatologische en ecologische gevolgen van het stoken van aard
gas en andere fossiele brandstoffen. 

Selectieve groei als voorwaarde 
Meer algemeen komt de vraag naar een meer of minder radicale aanpak 
om de hoek kijken bij de relatie economische groei en milieu. 
Voor Hueting moet het roer om. Hij stelt, dat er geen conflict bestaat tus
sen milieu en werkgelegenheid, maar tussen de wens milieu en energie te 
sparen en de wens de produktie steeds verder op te voeren. Hueting wijst 
op het relatieve karakter van de mate van tevredenheid van verschillende 
groepen uit de bevolking. Daarbij speelt niet de absolute hoogte van het in
komen, maar de verhouding tot het inkomen van groepen waarmee men 
zich vergelijkt, de doorslaggevende rol. Hueting meent dat het inkomen van 
de geïndustrialiseerde wereld een unieke hoogte heeft bereikt. Hij erkent de 
moeilijkheid om de bestaande inkomensverhoudingen te veranderen. Toch 
wil hij nu de verdeling het zwaarste accent geven om te komen tot een ver
antwoorde, milieu-conforme economie. Uiteindelijk zal men ertoe moeten 
komen om werk ten behoeve van het milieubehoud, maar ook het minder 
aangename werk, dirigistisch te gaan verdelen over de werkenden. 

Met dit perspectief is het, aldus Hueting, wellicht ook verantwoord om in de 
overgangsfase te komen tot verlaging van de lonen in die bedrijven, waar 
extra middelen nodig zijn om milieubelasting te verminderen en om te vol
doen aan het beginsel dat de vervuiler betaalt. Dit is dan weer nodig om te 
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voorkomen, dat we met onze produktie ten opzichte van het buitenland in 
een onmogelijke concurrentiepositie gaan komen. 
Deze voorstellen staan haaks op het beginsel van gelijke beloning voor ge
lijke arbeid. Zij vergen bovendien een nog niet bereikte offervaardigheid en 
een groot milieubewustzijn bij de werkers in het bedrijfsleven. De voorstel
len staan naar alle waarschijnlijkheid ook haaks op de groeidoelstelling van 
het programma van de Partij van de Arbeid. Die voorstellen immers beogen 
een groei van 2,5 procent. Beoogd wordt weliswaar selectieve economi
sche groei, maar een groei die noodzakelijkerwijs uitgaat van de huidige 
produktiestructuur in ons land. Die structuur is er één, waarin energie-inten
sieve bedrijven een grote ~ol spelen. Als die bedrijvefl om moeten schake
len van het milieuvriendelijke aardgas op andere energiebronnen, dan mag 
men al zeer tevreden zijn als het lukt om milieuverslechtering, althans ver
dergaande luchtverontreiniging, te voorkomen. Natuurlijk kunnen de nog 
steeds aanwezige mogelijkheden tot energiebesparing een bijdrage leveren 
in de goede richting. In samenwerking met het Centraal Planbureau zijn 
thans studies aan de gang om na te gaan in hoeverre het mogelijk is de zo 
gewenste selectieve groei te combineren met een gelijkblijven of zo moge
lijk verder terugdringen van het energieverbruik. 
Bij deze scenario-studies zal het beslag op investeringen, nodig voor die 
energiebesparing, mee in de berekening worden betrokken. Zonder op de 
resultaten van die studies vooruit te lopen, kan nu reeds worden gesteld, 
dat er een directe koppeling is tussen de beschikbaarheid van de middelen 
voor energiebesparing en milieuverbetering enerzijds en de inkomsten, ver
kregen uit de marktsector anderzijds. Het zal onder de gegeven omstandig
heden de grootste moeite kosten om de werkgelegenheid in de marktsector 
en vooral in de industrie voor verdere teruggang te behoeden. Knelpunt op 
middellange en lange termijn is het beschikbaar komen van nieuwe vindin
gen, nieuwe procédés en nieuwe produktieprocessen, die geld in het laatje 
brengen, veel minder energie verbruiken en het milieu niet of nauwelijks 
belasten. Het verkrijgen van enig uitzicht op deze nieuwe produktieve en 
economische mogelijkheden zal ons minstens vijf en waarschijnlijk tien jaar 
verder brengen. De realisatie van een en ander in de economie kost nog 
aanzienlijk meer tijd. Men moet er de ideeën, de uiteindelijk toepasbare 
kennis en bij dit alles natuurlijk ook het geld voor hebben om tot deze gron
dige en vergaande vernieuwing van ons produktie-apparaat te komen. 

Samenvattend moet worden gesteld, dat het hier gaat om een proces van 
lange adem dat meer dan een decennium zal kosten en dat de ondersteuning 
behoeft van een selectief maar stimulerend technologisch en industrieel be
leid. Het is denkbaar en zelfs waarschijnlijk, dat in de tussentijd de politieke 
spanning tussen de materiële verlangens en de eisen van een meer strin
gent milieubeleid steeds groter zal worden. Mogelijk kan men die spanning 
de baas blijven of althans verminderen, door bevordering van de groei van 
het milieubewustzijn. De mogelijkheden van inspraak en medezeggenschap 
in de milieuwetgeving kunnen daartoe bijdragen. Ook het onlangs ingedien
de wetsontwerp voor de voorlopig experimentele toepassing van milieu-ef
fectrapportage kan hier een functie vervullen en bij de voorbereiding van de 
verlening van milieuvergunningen tot de aanvaarding van een meer strin
gent milieubeleid bijdragen. 
Daarnaast zal vooral binnen de onderneming de bereidheid moeten toene
men om mee te werken aan het terugdringen van de voor het milieu nadeli
ge externe effecten. Als de direct betrokkenen binnen de bedrijven door 
goede keuzes milieuverontreiniging en andere nadelige gevolgen van de 
produktie weten te voorkomen, dan is dat alleen maar winst. 
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democratisch- Tenslotte is veel deskundigheid over de effecten van de industriële activitei-
socialisme ten juist binnen de industrie te vinden. Wellicht dat de toenemende rol van 

de ondernemingsraden en de invloed die zij kunnen doen gelden bij de in
voering en de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet hier gunstig 
kunnen werken. Wellicht dat op deze wijze begrip voor meer milieuconform 
technisch en economisch handelen wordt versterkt. 

socialisme en 
democratie, 
nummer 9, 

september 1981 

417 

Verandering in vrijheid 
Men mag hopen, maar niet met stelligheid verwachten, dat met de hierbo
ven aangegeven middelen van participatie en van verdieping en verbreiding 
van de kennis over het milieu, de spanning tussen de doelstellingen van 
milieu en werkgelegenheid zal worden opgelost. De politiek zal voorlopig 
de ondankbare taak houden van de afweging van de appels van de werk
gelegenheid met de peren van het milieu. Er is echter wel een troost. Ook 
het beheersen en in goede banen leiden van sociale processen blijkt bij na
dere beschouwing te kunnen behoren tot ecologisch conform handelen. In 
de kern is het milieuvraagstuk dat van het vermijden van rigide en domi
nante vormen van leven en samenleven die de flexibiliteit missen om te 
kunnen voortbestaan. Sociale flexibil iteit is ondenkbaar als oplopende so
ciale spanningen grootschalige conflicten en de meer rigide en onvrije so
ciale structuren in de hand werken. Als men de spreiding van macht, inko
men, werk en kennis nastreeft met de middelen en het doel om steeds op
nieuw ruimte te laten voor verandering in vrijheid dan is dat tevens goed 
milieubeleid. 

A. P. Oele is voorzitter van het Openbaar Lichaam Rijnmond 

Noten 
1. Rood in 't Groen; over natuur, milieu en socialisme, onder redactie van Arie de 
Jong, Peter Kramer, Hemmo Muntingh en Gerard Peet, WBS 1981 , prijs f 7,50, 123 
blz. 
2. Zie ook A. P. Oele, Sen 037, juni 1980, blz. 260-266. 
3. Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Granada Publishing. Id., Mind 
and Nature, Fontana Books. 
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Maarten Brinkman 

Frank van der Goes en het 
bolsjewisme 

De relatie met het communisme en de Sowjet-Unie is voor de sociaal-de
mocratie een permanent probleem. Zij is niet slechts een factor in haar bin
nenlandse en buitenlandse politiek, maar vooral ook een belangrijke toets
steen voor de eigen democratisch-socialistische identiteit. De geschiedenis 
van de laatste zestig jaar kent dan ook talloze momenten waarop deze re
latie aan heroverweging onderworpen is geweest. 
Recentelijk is het de opkomst van een democratische arbeidersbeweging in 
Polen die de Partij van de Arbeid enigszins in verlegenheid heeft gebracht. 
De partij voelt zich sterk gecommitteerd aan een politiek van ontspanning 
en wapenbeheersing in Europa. Dat hierbij een eindweegs wordt gegaan in 
de richting van erkenning van Oost-Europa als een legitieme veiligheidszo
ne van de Sowjet-Unie, is iets dat in de partij in de zucht naar vrede over 
het hoofd lijkt te worden gezien. Tot het moment, uiteraard, dat een slacht
offer van deze constructie - de Poolse bevolking - in opstand komt en 
laat weten niets te voelen voor het leven onder een karige communistische 
dictatuur. 
Afgezien van een discussie in SenD, die door Michel Korzec in het februa
rinummer van 1981 op gang werd gebracht, en waaraan in dit nummer Bart 
Tromp een bijdrage levert, is van deze PvdA-problematiek voor de buiten
wereld niet veel merkbaar. Of het moest de opmerkelijke afwezigheid van 
PvdA-acties ten gunste van de Poolse democratische beweging zijn. Had 
de PvdA nog de beschikking gehad over een eigen krant, zoals voorheen 
Het Vrije Volk, dan zou hiervan wel meer aan de oppervlakte zijn gekomen, 
al was het slechts vanwege de noodzaak om de berichten uit Polen van 
enig commentaar te voorzien. 
De opmerkelijke berichtgeving over Polen in het communistische dagblad 
De Waarheid laat bijvoorbeeld iets zien van de gevoelens van ambivalentie 
waarmee in CPN-kring deze democratische uitdaging aan het reëel be
staande socialisme wordt gadegeslagen. 

Onderstaand artikel handelt over een periode waarin de Nederlandse so
ciaal-democratie wel over een eigen krant beschikte. Er wordt ingegaan op 
de opvattingen van Frank van der Goes over de Russische revolutie, die 
hij neerschreef als redacteur buitenland van Het Volk 
Van der Goes blijkt een exponent van een geheel eigen traditie binnen de 
sociaal-democratie; verdedig de Sowjet-Unie, wanneer zij wordt aangeval
len; kritiseer haar, wanneer het moment daarvoor gunstiger is. Daarnaast 
spelen ook overwegingen betrèffende de internationaal-politieke positie van 
Nederland een rol. Alles bij elkaar vormen zij een mengsel van idealisme, 
realisme en opportunisme, een combinatie die ook in het standpunt van de 
PvdA over Polen is te herkennen. Of zo'n mengsel adequaat is? Daarover 
gaat het debat. 

Ter informatie bij het artikel het volgende: 
De Entente is het bondgenootschap van landen die tijdens de Eerste We-
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reldoorlog tegen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije (de Centralen) ten strij
de trokken. Hiertoe behoorden Frankrijk, Engeland, Rusland en (vanaf be
gin 1917) de Verenigde Staten. Ook na de maartrevolutie van 1917 bleef 
Rusland als lid van de Entente aan de oorlog deelnemen, ofschoon de 
Voorlopige Regering (waarin de mensjewiki gaandeweg een positie van 
steeds groter gewicht kregen) zich duidelijk probeerde te distantiëren van 
de imperialistische doelstellingen van de tsaristische oorlogspolitiek. De 
toenemende oorlogsmoeheid onder de Russische bevolking en de groeien
de desintegratie van het Russische leger droegen echter veel bij tot de ver
dere radicalisering die uitliep in de oktoberrevolutie en de machtsovername 
van Lenins bolsjewiki. In maart 1918, na drie maanden van dramatische 
onderhandelingen, sloten Duitsland en de Sowjet-Unie vrede bij het verdrag 
van Brest-Litowsk. Deze vrede betekende voor Rusland het einde van de 
oorlog, maar ging wel ten koste van het verlies van grote gebieden aan 
Duitsland en aan ooit door de tsaren onderworpen volkeren als Oekraïners, 
Esten, Letten en Litauers. 
Na Brest-Litowsk intervenieerden enkele Entente-mogendheden - vooral 
Frankrijk en Engeland - op het grondgebied van de Sowjet-Unie. Deze ac
ties waren er in eerste instantie op gericht om een oostelijk front tegenover 
de Duitsers in stand te houden, maar gingen weldra (en na de Duitse capi
tulatie in het Westen in november 1918 volledig) over in bemoeienis met de 
inmiddels losgebarsten burgeroorlog tussen de bolsjewistische republiek en 
verschillende groepen die haar gezag betwistten (de 'Witten '). Ofschoon 
deze pogingen tot interventie eerder halfslachtig dan krachtdadig waren, 
hebben de bolsjewiki er een tot op heden durend 'imperialistisch omsinge
lingscomplex' aan over gehouden. Maar het leven van de jonge Sowjet-re
publiek hing in de periode 1918-1921 dan ook enkele keren aan een zeer 
dun draadje. 
De Constituante was de nieuwe wetgevende vergadering van het posttsa
ristische Rusland. Bijeengeroepen nog voor de oktober-revolutie, kwam de 
Constituante eerst op 18 januari 1918 bijeen. De bolsjewiki, die de nieuwe 
revolutionaire regering bijna volledig overheersten, maar in de Constituante 
slechts vijfentwintig procent van de stemmen bezaten (op grond van niet 
eens zo vrije verkiezingen), hadden weinig behoefte meer aan een dergelij
ke volksvertegenwoordiging. Op last van Lenin verhinderden revolutionaire 
matrozen op 19 januari dat de Consituante wederom bijeenkwam, waarmee 
aan de revolutie de mogelijkheid van democratische legitimering ontnomen 
werd. Dit is een van de redenen dat wel eens gesproken wordt van de 
bolsjewistische staatsgreep binnen de Russische revolutie. (mk) 

Frank van der Goes (1859-1939), werd wel beschouwd als de geestelijke 
vader van de SOAP. Hij was in 1894 een van de oprichters van de SOAP, 
samen met Vliegen en Schaper, geweest en hij behoorde tot de orthodoxe 
marxisten in de partij . Hij maakte deel uit van het partijbestuur en samen 
met Wibaut vormde hij de redactie van het marxistische Weekblad. 
Aanvankelijk was Van der Goes werkzaam in het verzekeringswezen en 
actief als literator. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augus
tus 1914 werd hij in september van dat jaar redacteur buitenland bij het so
ciaal-democratische dagblad Het Volk. De positie van redacteur Vliegen 
was problematisch geworden, nadat hij in een hoofdartikel had gepleit voor 
Nederlandse deelname aan de oorlog aan de zijde van de Entente. Het 
SOAP-bestuur had echter eerder besloten, dat Het Volk de neutraliteitspoli
tiek van de Nederlandse regering moest steunen. Vliegen werd wethouder 
in Amsterdam en hij werd als redacteur buitenland opgevolgd door Frank 
van der Goes. Nu was Van der Goes niet veel minder anti-Duits dan Vlie-
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gen, maar hij nam wel de neutraliteitspolitiek in acht. 
Als redacteur buitenland had hij dagelijks de beschikking over ongeveer 
vier kolommen onder de opvallende kop 'De Oorlog', welk opschrift na no
vember 1918 veranderde in 'Buitenland'. De redacteur buitenland gaf een 
overzicht van het buitenlandse nieuws aan de hand van berichten uit ande
re, veelal buitenlandse kranten, welke hij meestal van commentaar voor
zag. Het Volk had in die tijd geen eigen verslaggevers of correspondenten 
in het buitenland. De lezers van Het Volk konden in de rubriek van Van der 
Goes regelmatig berichten over Sowjet-Rusland aantreffen, enkele malen 
per week, in sommige perioden zelfs dagelijks. Soms gebruikte Van der 
Goes bijna alle beschikbare ruimte - het andere nieuws moest dan maar 
wijken - voor een uitgebreid commentaar op de gebeurtenissen in Rusland 
of voor een beschouwing over het bolsjewisme in het algemeen. 

De reacties in socialistische kring op het welslagen van de revolutie en het 
omverwerpen van het tsaristisch regime in maart 1917 zijn zeer enthou
siast. Van der Goes ziet de omwenteling in Petrograd - evenals de mens
jewiki - als een politieke revolutie, waarvan de bourgeoisie gebruik zal ma
ken om staatkundige hervormingen door te voeren. Het nastreven van een 
socialistische revolutie, zoals de bolsjewiki willen, acht Van der Goes, gelet 
op de lage ontwikkelingsgraad van Rusland, irreëel en hij vindt Lenin maar 
een sectariër. Hij reageert ... an ook overwegend negatief op de bolsjewisti
sche machtsovername in Petrograd van 7 november 1917. Hij herinnert er 
aan, dat de activiteiten van de bolsjewiki of 'maximalisten' de reactionaire 
elementen in het binnenland versterkt en - hier spreekt de sterk anti-Duitse 
redacteur buitenland - de buitenlandse vijanden gebaat hebben. Van der 
Goes ziet de bolsjewiki echter wel als geestverwanten; hij beschouwt ze als 
de extreme vleugel van het Russische socialisme en de verschillen tussen 
de bolsjewiki en de andere socialisten zijn volgens hem van tactische en 
niet van principiële aard. Een week na de omwenteling in Petrograd schrijft 
hij een paar kritische artikelen over de bolsjewiki. Hij heeft weinig vertrou
wen in de tactiek van Lenin en de zijnen. De propagandisten die in RL ,
land de beschikking hebben gekregen over de machtsmiddelen van de 
staat, zijn weliswaar voorbeelden van daadkracht en moed, maar, zo meent 
hij, het welslagen van hun program hangt af van factoren die ze niet in de 
hand hebben. Van der Goes acht het namelijk heel onzeker of hun ver
wachting zal uitkomen dat de Duitse en Oostenrijkse arbeiders de strijd zui
len staken en de regimes in hun land omver zullen werpen. Hij vreest dat 
als Rusland zich uit de oorlog terugtrekt, de Centralen gebruik zullen ma
ken van deze verzwakking van de Entente, waardoor het gevaar voor an
dere landen groter wordt. De bolsjewiki gedragen zich op deze manier als 
helpers van de Centralen. 
Kerstmis 1917 vindt er in Utrecht een buitengewoon congres van de SOAP 
plaats over oorlog en vrede. Het verlangen naar vrede is algemeen, maar 
de opvattingen over een eventuele afzonderlijke vrede tussen Rusland en 
Duitsland lopen sterk uiteen. Pro- en anti-Ententegezinden komen met el
kaar in botsing. De partijvoorzitter de revisionist Vliegen, en de orthodoxe 
marxist Van der Goes, tegenstanders in menige partijdiscussie, zijn beiden 
Entente-gezind en staan zeer kritisch tegenover de bolsjewiki. Vanuit ver
scheidene afdelingen worden ze op dit punt aangevallen. Van der Goes 
zou zich te veel hebben laten beïnvloeden door zijn sympathieën voor de 
Entente en hij had zich wat sommige afgevaardigden betreft wel wat en
thousiaster over de maatregelen van de bolsjewiki, 'onze Russische kame
raden', mogen uitlaten. 
In zijn verdediging tegen deze kritiek stelt Van der Goes dat hij de val van 
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het tsarisme met vreugde heeft begroet, maar dat hij tegelijk hoopte dat de 
Russische revolutionairen niet zouden vergeten dat andere volken, zoals 
de Belgen, de Serviërs en de Fransen, in een nog diepere knechtschap zijn 
gebracht dan de Russen zelf. Zoals eerder in zijn kranteartikelen wijst hij 
er vervolgens op dat de leninisten zich verlaten op factoren waarop ze 
geen invloed hebben, namelijk revoluties in Duitsland en Oostenrijk. Hij 
waarschuwt de congresgangers zich niet te laten meeslepen door de wel
licht kortstondige glorie van de bolsjewiki. Hij vreest dat de Duitsers zich na 
de vrede met Rusland op Frankrijk zullen storten, wat een geweldig gevaar, 
misschien ook voor het Nederlands volksbestaan, met zich kan meebren
gen. Het lijkt Van der Goes beter deze mogelijkheid onder de aandacht van 
zijn partijgenoten te brengen dan 'onbestemde revolutionaire klanken' in 
Het Volk te uiten. 

De Constituante 
Was Van der Goes' oordeel over de 'maximalisten' in de eerste weken na 
de machtsovername vrij negatief, in zijn reactie op het uiteenjagen van de 
Constituante - de grondwetgevende vergadering - in januari 1918 door 
Rode Gardisten toont hij begrip voor het optreden van de bolsjewiki. De 
Voorlopige Regering had verkiezingen voor een Constituante aangekon
digd, maar deze verkiezingen, waarbij de bolsjewiki vijfentwintig procent 
van de stemmen kregen, vinden pas plaats na de val van de Voorlopige 
Regering in november. Wanneer de Constituante in december bijeenkomt 
stelt Van der Goes dat de vestiging van een proletarische dictatuur de Con
stituante heeft achterhaald. Hij wijst er op dat het parlement een schepping 
is van de bourgeoisie ter bevestiging van haar macht tegenover de voor
kapitalistische klassen; bij verdere groei van het kapitalisme zal de bevol
king verproletariseren en de nieuwe klasse zal bij een geleidelijke ontwikke
ling als grote meerderheid het parlement beheersen; door de sprongsgewij
ze ontwikkeling is in Rusland de macht in handen van klassenbewuste ar
beiders gekomen, terwijl het parlement nog in het beginstadium verkeert. 
Na het uiteenjagen van de Constituante in januari 1918 blijkt van der Goes 
- in tegenstelling tot de hoofdredactie van Het Volk - niet erg geschokt te 
zijn door die gebeurtenis. De historische tegenstelling tussen proletarische 
dictatuur en klassenparlement is opgelost door de macht waarover de geor
ganiseerde arbeiders beschikken. Bij conflicten over de macht in de maat
schappij kan volgens Van der Goes alleen geweld beslissen. De daad van 
de bolsjewiki kan niet veroordeeld worden met een beroep op de eerbied
waardigheid van het parlement als democratische instelling bij uitstek, want 
het hangt van de omstandigheden af, of het parlement de democratie be
vordert of belemmert. 'Waar het proletariaat zijn einddoel: de verovering 
van de politieke macht, bereiken kan buiten de parlementen om of tegen 
de parlementen in, daar zou het wel een groote dwaasheid zijn uit ontzag 
voor de parlementen zich te laten terughouden. Het parlement zou in dat 
geval geen middel meer zijn, maar het doel worden, wat het voor ons nooit 
is geweest'. 1 

Een opvatting die Van der Goes' partijgenoten Vliegen en Schaper niet erg 
bekoord zal hebben. Dat de bolsjewiki zich niet alleen tegen de reactie, 
maar ook tegen de andere socialisten richten, vindt Van der Goes minder 
aangenaam, hoewel dit feit volgens hem geen reden mag zijn de bolsjewiki 
een nederlaag toe te wensen. De nederlaag van de sociaal-democratische 
mensjewiki en van de socialisten-revolutionairen vindt hij blijkbaar niet zo'n 
probleem. 
Wanneer in maart 1918 te Brest-Litowsk tussen Rusland en Duitsland vre
de wordt gesloten, waarbij de Russen uitgestrekte gebieden moeten af-
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staan, neemt Van der Goes gedeeltelijk zijn oude standpunt in. Hij meent 
dat de Russische revolutie haar taak slechts ten dele heeft verricht. De 
bolsjewiki laten niet alleen Polen en de Baltische gebieden aan hun lot 
over, maar ook België, Elzas-Lotharingen, Servië en Roemenië. Voor Van 
der Goes betekent deze vrede een volledige zegepraal van het Duitse im
perialisma het 'keizerisme', maar, zo meent hij, de ongunstige afloop van 
de vredesonderhandelingen is niet zonder meer het gevolg van de bolsje
wistische politiek; het pleit was reeds beslecht toen in maart 1917 de revo
lutie uitbrak. De weerzin tegen alle regeerders die iets anders wilden dan 
onmiddellijke vrede is niet door de maximalisten in het leven geroepen; wel 
heeft hun propaganda de strijdvaardigheid verminderd en de desorganisatie 
vergroot. Het heeft evenwel nooit tot de plannen van Lenin en Trotski be
hoord het beste deel van Rusland aan de contra-revolutie prijs te geven. 
Om de revolutie te redden moesten de bolsjewiki de oorlog wel beëindigen; 
doorgaan had afhankelijkheid van de Entente betekend. De onwil van de 
Entente om ook te onderhandelen over de vrede heeft volgens Van der 
Goes de Russische revolutie aan de Duitsers overgeleverd. Maar dat de 
oorlogspolitiek van de bolsjewiki volkomen is mislukt, is tot op zekere hoog
te hun eigen schuld. De bolsjewiki beschikken niet over een talrijke, hoog
ontwikkelde en bezielde revolutionaire klasse, maar ze zijn afhankelijk van 
een opstandige volksmenigte. Aan deze niet-revolutionaire elementen is de 
verdediging van de revolutie overgelaten, stelt Van der Goes bezorgd vast. 
Nadat Rusland en Duitsland vrede hebben gesloten, wordt de Sowjet-re
publiek in het defensief gedrongen. De bolsjewiki moeten zich , met het on
der leiding van Trotski gevormde Rode Leger, verdedigen tegen de Enten
te - die Rusland weer in de oorlog tegen Duitsland willen betrekken - en 
binnenlandse tegenstanders, de Witten. 
Dat Van der Goes niet langer met de Entente sympathiseert, blijkt uit zijn 
berichtgeving over de burger- en interventieoorlog. Hij legt een verband 
tussen de militaire interventie van de Entente-landen en hun economische 
belangen in Rusland. In het eerste jaar van de burgeroorlog is hij overigens 
zeer spaarzaam met commentaar; hij is zeer voorzichtig en meermalen ver
zucht hij hoe moeilijk het is om te beoordelen in hoeverre de informatie 
over de situatie in Rusland betrouwbaar is. Wel stelt hij vast - de wereld
oorlog is dan nog in volle gang - dat de strijd tegen de bolsjewiki samen
valt met die voor de reactie. Bovendien vallen volgens hem de tegenstellin
gen tussen de beide richtingen in de Russische arbeidersbeweging steeds 
meer samen met de oorlogvoerende groepen. De niet-bolsjewistische so
cialisten hebben met de Entente gemeen dat ze de bolsjewiki ten val willen 
brengen, terwijl de Duitsers er belang bij hebben dat de bolsjewiki aan het 
bewind blijven. Van der Goes vraagt zich af of er een daadwerkelijk ver
bond komt van Lenin en Trotski met de Duitsers tegenover de andere so
cialisten en de Entente. Hij vindt dat het de Russische socialisten niet tot 
eer zou strekken, als ze, door de Entente te steunen, Rusland opnieuw in 
de ellende van een oorlog zouden storten. Over een eventueel samengaan 
van bolsjewiki en Duitsers is hij wel heel anders gaan denken dan in no
vember 1917. 

Na de wereldoorlog 
Na de wereldoorlog wordt de steun van de Entente aan de Witten geconti
nueerd. Over dit openlijk partijkiezen voor de tegenstanders van de raden
regering en deze steun aan 'kontra-revolutionaire en reaktionaire samen
spanningen onder tsaristische officieren '2- is Van der Goes zeer. verontwaar
digd. Hij moet niets meer hebben van de Entente-landen, die volgens hem 
streven naar een toestand die het Russische volk geheel aan imperialisti-
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In 1919 komt de Sowjet-republiek enkele malen in gevaar, maar in het na
jaar van 1919 begint het herstel van het Rode Leger. De Sowjet-republiek 
heeft de aanvallen van de Witte legers onder Denikin, Joedenitsj en Kolts
jak overleefd. Van der Goes heeft in deze periode moeite met (scherpe) 
kritiek op het bolsjewistisch bewind. Hij is blij wanneer hij in zijn rubriek arti
kelen van buitenlandse correspondenten kan plaatsen, die een vrij gunstig 
beeld van het leven in Rusland schetsen. Bij partijgenoten als Banger en 
Van Dillen schieten zulke verhalen in het verkeerde keelgat; in hun artike
len over Rusland in de Socialistische Gids blijft er van het bolsjewisme bij
na niets heel. Gezegd moet worden dat Van der Goes de terreur van de 
bolsjewiki steeds heeft veroordeeld. 
In de loop van 1920 - de Sowjet-republiek heeft ondertussen meer lucht 
gekregen - schrijft Van der Goes regelmatig kritische artikelen over de 
bolsjewiki en hun regeermethoden. Wanneer in de herfst van 1920 het Ro
de Leger een succesvol en beslissend offensief begint tegen Wrangel, de 
laatste van de Witte legeraanvoerders, beoordeelt Van der Goes de over
winningen van de bolsjewiki met enigszins gemengde gevóelens. 'Dit kan 
ons in zoo verre verheugen, als het omgekeerde, de overwinning van dien 
aarts-reaktionair op de Bolsjewistische troepen, den weg voor de reaktie in 
geheel Europa zou banen'.3 Maar hij blijft het een 'benauwende gedachte' 
vinden dat de Russische revolutie niet berust op het socialistisch bewust
zijn van de massa van de bevolking, maar alleen op tijdelijke macht, op 
een schrikbewind tegen binnenlandse tegenstanders, op militarisme en na
tionalisme tegenover de door het buitenland gesteunde contra-revolutionai
ren. De regering berust volgens hem op een compromis met de boeren, die 
niet revolutionair zijn. Dat marxistische principes zijn opgeofferd is v.oor de 
marxist Van der Goes een wezenlijke nederlaag van de Russische revolu
tie. Militaire successen wegen voor hem niet op tegen zedelijke nederla
gen, 'Zoals het onderdrukken van andersdenkende socialisten. Het valt Van 
der Goes blijkbaar gemakkelijker kritiek op de bolsjewiki uit te oefenen, na
dat ze ontslagen zijn van hun belagers. 

Nadat het binnen- en buitenlands gevaar voor de bolsjewiki geweken is, 
worden ze geconfronteerd met een opstand van de matrozen van Kronsj
tadt, in november 1917 de trouwste aanhangers van Lenin. In maart 1921 
breekt op het vesting-eiland Kronsjtadt bij Petrograd een muiterij uit, welke 
uitloopt op een opstand tegen het bolsjewistisch bewind. Voor Van der 
Goes staat het vast dat deze opstand proletarisch van karakter is en dat de 
eisen van de opstandelingen aan het regime volkomen gerechtvaardigd 
zijn, maar wanneer er berichten binnenkomen over Franse steun voor de 
opstandelingen is er voor hem een nieuwe situatie ontstaan. Hij meent dat 
buitenlandse medewerking alleen maar tot herstel van een reactionair be
_ind ~~ leiden. De opstand tegen het bewind verliest voor socialisten en 
demQér'8len binnen. ",,~R~ 81 Ie zn, zod5a ~·.im.eriali&me 
of tsartsft}t de lekfing Ovt:Jt'n9meÄ "til oot iS de vraag of;. ~taUsten en 
democraten In Rusland hun beweging vrij kunnen hou~ yan een be
moeienis die hen compromitteert. Feitelijk komen de rich.tmnen' van Van der 
Goes voor de Russische socialisten er op neer dat hen tlile hoop wordt 
ontnomen; het is vrijwel uitgesloten dat antisocialistische groeperingen wer· 
keloos zullen toekijke1 in het geval van een socialistische opstand tegen 
het bolsjewistisch regime, maar wanneer deze groeperingen zich met zo'n 



democratisch- opstand bemoeien moeten de socialisten de strijd staken. 
socialisme Wanneer de opstand is neergeslagen worden de verslagenen streng ge

straft. Van der Goes geeft een scherp commentaar op de berechting. Hij 
neemt weliswaar aan dat niet alle verhalen over de bestraffing van de op
standelingen op waarheid berusten, maar anderzijds is er geen reden te 
geloven dat de bolsjewistische machthebbers bij deze gelegenheid zouden 
zijn afgeweken van de methoden welke ze van de vorige heersers over 
Rusland hebben overgenomen. 'Ook indien niet meer bloed door hen is 
vergoten dan in hun eigen officieele stukken is verantwoord, verdienen zij 
den naam van de a/lerbloedigste te zijn onder de regeerders van deze 
tijd'.4 
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Frank van der Goes stond zeker niet onkritisch tegenover het bolsjewisme. 
In verband met zijn orthodox-marxistische denkbeelden en zijn sympa
thieën voor de Entente neemt hij aanvankelijk een antibolsjewistisch stand
punt in, maar deze laatste sympathieën verdwijnen in de loop van 1918. In 
perioden waarin de Sowjet-republiek in het nauw wordt-gebracht is Van der 
Goes zeer spaarzaam met kritische commentaren op de bolsjewistische 
politiek. Hij lijkt bevreesd te zijn kapitalisme en imperialisme in de kaart te 
spelen door (al te felle) kritiek op het revolutionaire Rusland te leveren, een 
houding die je hier en daar nu ook nog aantreft wanneer het om de beoor
deling van 'linkse' dictaturen gaat. Wanneer de bolsjewiki van hun binnen
en buitenlandse belagers verlost zijn, valt het Van der Goes gemakkelijker 
het bolsjewistisch regime te kritiseren. 

Maarten Brinkman is historicus te Utrecht 

Noten 
1. Het Volk, 23 januari 1918. 
2. Het Volk, 27 mei 1919. 
3. Het Volk, 27 oktober 1920 
4. Het Volk, 25 mei 1921. 
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Het Volk, november 1917 -juli 1921 
Ankersmit, J. F., Een halve eeuw journalistiek, Amsterdam 1937. 
Brinkman, M., De S.DAP. en Sowjet-Rusland; Reacties in de sociaal-democrati
sche pers op het bolsjewisme aan de macht, in: Utrechtse Historische Cahiers, 
Utrecht 1980. 
Stoelinga, T.H.J., Russische revolutie en vredes verwachtingen in de Nederlandse 
pers, maart 1917 - maart 1918, Bussum 1967. 
Vrankrijker, A.C.J. de, Het wervende woord. Geschiedenis van de socialistische 
week- en dagbladpers in Nederland, Amsterdam 1950. 
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Wim van Velzen 

Pol kabrokken : 
indrukken van een 
verkiezingscampagne 

De Tweede-Kamerverkiezingen zijn na een paar maanden al weer wat in 
de herinnering weggezakt. De teleurstelling in de PvdA over de verkie
zingsnederlaag is voor een groot deel verdrongen door het wel en wee dat 
de kabinetsformatie oproept. Wel zal het partijcongres van oktober zich bui
gen over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag, daartoe bijgestaan 
door een door het partijbestuur ingestelde commissie. 
In onderstaande bijdrage keren we terug naar de periode vóór 26 mei. Par
tijsecretaris Wim van Velzen heeft gedurende de verkiezingscampagne 
voor SenD een dagboek bijgehouden. Twee maanden lang noteerde hij de 
belangrijkste momenten in de campagne, en beschreef hij de wijze waarop 
de PvdA daarbij opereerde. Van de 'aanval in de rug ' van Van den Doel tot 
de 'new-deal'-speech van Den Uyl. Van de vreugde over Maastricht tot de 
wanhoop over Rotterdam. 
Een centrale plaats in zijn verslag neemt de zgn. Politieke-campagnecom
missie, kortweg Polka, in. Van hieruit werd de verkiezingscampagne van de 
PvdA geleid. De Polka kwam al in de herfst van 1980 voor het eerst bijeen, 
en bestond sindsdien als vaste kern, naast Den Uyl, uit de voorlichters Bo
de en Kalk, de Kamerleden Van Thijn , Van Dam en Van der Doet, en de 
partijbestuurleden Van den Berg, Van Traa en Van Velzen. 

De wekelijkse Polka-vergadering staat in het teken van de slechte opiniecij
ters. Onder jongeren - normaal een bolwerk - staan we zwak. Een lichte 
paniek heeft zich van de aanwezigen meester gemaakt. De paniek brengt 
echter ook een spanning met zich mee die de club goed doet. Er ontstaat 
een gezonde vechtlust. 
We besluiten onmiddellijk met de Fico (Financiële Commissie) te gaan on
derhandelen over meer geld. In campagnetijd is haar instemming vereist 
voor extra uitgaven. Meestal reageren ze streng maar met begrip. 
's Middags stemt het Dagelijks Bestuur in met het verzoek om meer geld 
en gelukkig doen ook de leden van de Fico die aanwezig zijn bij de DB
vergadering , dat. Als de discussienood in het DB bij dit onderwerp het 
hoogst is, fluistert Piet Knol/ema me toe: Dat vind ik nou leuk hè! AI eerder 
heb ik medewerkers zien opbloeien als er op korte termijn en onder grote 
spanning zaken moeten worden geregeld. 
Tijdens de voorbereiding van de herdenkingsbijeenkomst van Anne Vonde
ling, betrapte ik een medewerker die liep te neuriën: 'Het is weer dyna
misch'. 
De Polka besluit voortaan vaker te vergaderen. Max Van den Berg en ik 
zullen afwisselend voorzitten . 
Na Polka en DB wijd ik me aan de stukken van het oktobercongres. De 
verkiezingen moeten nog worden gewonnen, maar ik ben al veel verder. 

1 april 
Spanning en nervositeit nemen toe. Gelukkig is er in het ledenverloop een 
omslag gekomen. Sinds een week komen er dagelijks meer aanmeldingen 



democratlsch- dan bedankjes binnen. We hopen dat dit betekent dat de mensen politieker 
socialisme worden nu de verkiezingen naderen. We zijn er echter nog lang niet. Grote 

delen van de partij zijn nog niet over de emoties en de katers van het ver
kiezingscongres heen. Vooral het partijkader is moeilijk in beweging te krij
gen. 
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Telefonische navraag bij de afdelingen heeft ons gisteravond geleerd dat 
de kaderbijeenkomst (campagnedag) van 4 april slecht bezocht dreigt te 
worden. Vanavond worden de twijfelaars weer gebeld. Alle afdelingen ont
vangen een oproep van Den Uyl en Max. Zelf bel ik de partijbestuurders: 
kom en breng je achterban mee. 
De campagnedag is georganiseerd om het kader in onze campagne en ons 
program te laten geloven. Maar dan moet het kader wel komen. 
Laat in de middag heb ik een gesprek met Max en Bram Peper Onderwerp: 
de behandeling van de ombuigingsplannen van Van Agt-Wiegel in de 
Tweede Kamer. We vrezen dat de fractie, zoals bij eerdere gelegenheden, 
een ingewikkeld verhaal zal afsteken en daarin met impopulaire voorstellen 
zal komen. Voorstellen die vervolgens in de pers breed zullen worden uit
gemeten. De fractie moet zijn parlementaire benadering nu vervangen door 
een naar buiten gericht verhaal, waarin de verschillen worden duidelijk ge
maakt tussen onze aanpak en die van het kabinet. 
Omdat de effecten naar buiten meer dan ooit belangrijk zijn, behoort de 
Polka te worden betrokken bij de strategie-discussie van de fractie. Vinden 
wij. 

3 april 
Het resultaat van ons gesprek van gisteren is een spoedbijeenkomst van 
de Polka. 's Avonds om 10 uur treffen we elkaar, versterkt met Bram Peper 
en Wim Meyer. 
Een groot succes is de vergadering niet. 
Nadat Bram van Max de bijeenkomst heeft mogen inleiden en Joop met 
enig begrip heeft gereageerd, ontploft Ed van Thijn. Woedend verwijt hij de 
Polka-leden dat we elkaar over de kop werken. Als we zo doorgaan, zijn 
we opgebrand voordat de werkelijke campagne is begonnen. 's Avonds laat 
nog een vergadering is gekkenwerk en hij doet niet mee. Het is nu tijd om 
ons te ontspannen. 
Onthutst breken we de bijeenkomst spoedig af. We hoeven ons niet be
zorgd te maken, sust Joop nog. De fractie komt niet met voorstellen die 
ons beeld zouden beschadigen. 
Vroeg voor mijn doen ben ik thuis. Ontevreden. De principiële vraag of de 
fractie zich in verkiezingstijd behoort te richten naar de campagnestrategie 
zoals die door de Polka is vastgesteld, is door slechte timing niet beant
woord. 
De behandeling kort daarna in de Kamer levert het bewijs dat onze angst 
gegrond was. Geen sprake van een politiek verhaal waarin de kiezer duide
lijk wordt gemaakt, welk verschil het zou maken als de Partij van de Arbeid 
regeerde. Wel een technisch verhaal, vot cijfers, waarvan gelukkig weinig in 
de krant kwam. . 

4 april-26 april 
Er zijn nogal wat gaten in mijn 'dagboek' gevallen. Voornaamste oorzaak: 
de voorbereiding van het oktobercongres. Het is ook te gek. Terwijl de 
campagne al onze aandacht verdient, bestuderen we onze navel. Analyse
ren we de PvdA in de jaren zeventig en ontwerpen plannen voor de jaren 
tachtig. Op 24 en 25 april hebben we er zelfs een PB-weekend aan be
steed. Een maand voor de verkiezingen! 
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De afgelopen periode heeft overigens wel wat evenementen gebracht. 
De campagne-dag op 4 april is behoorlijk verlopen. De belangstelling was 
redelijk, al bleek het verstandig dat we de helft van de stoelen in tafels 
hadden veranderd. De plastictassen met campagnemateriaal vlogen weg, 
zij het niet uit zichzelf. Waar de PvdA is geweest, groeit geen gras meer. 
In Brandpunt gaf Joop hoog op over de kwaliteiten van Van Agt. Hij is be
reid onder Van Agt minister te worden. Gelukkig wel op voorwaarde dat het 
beleid verandert. Het zweet brak me uit bij de overdrijving waaraan Joop 
zich bezondigde. Duidelijk was dat hij een van de teksten uitsprak waarin 
hij niet geloofde, waardoor hij verviel in over-acting. 
De Polka hield de adem in: hoe reageert het kader? Het kader reageerde 
niet. En het onderwerp: regeert de PvdA ook als ze niet de grootste is, is 
definitief van de baan. In Achter het Nieuws werd Joop gefileerd door drie 
journalisten. Moeilijke vragen over Haars en de zigeuners, de PvdA en de 
misbruik van sociale voorzieningen, kregen moeilijke antwoorden. Royaal 
gaf Joop het bestaan van misbruik toe. Sociale rechercheurs wilde hij ech
ter niet inzetten. Dat was nobel, maar hoe hij misbruik dan wèl wilde tegen
gaan, werd niet duidelijk. 
In de Polka werd vastgesteld dat we vooral duidelijk zouden moeten maken 
waarom misbruik van de sociale voorzieningen moet worden tegengegaan. 
Ook en zelfs vooral door de PvdA. De bescherming van het stelsel en de 
solidariteit met hen die ervan afhankelijk zijn, maél.kt bestrijding van mis
bruik noodzakelijk. Tegelijkertijd moeten we ons nchter onderscheiden van 
hen die voortdurend tamboereren op het misbruik om het stelsel zelf ver
dacht te maken, die voorbeelden van misbruik gecruiken om de uitkerings
trekkers in een kwaad daglicht te stellen. Alsof zij de oorzaak van de werk
loosheid zijn, in plaats van de slachtoffers. 
De Polka zocht ondertussen naar verwarmende, mobiliserende thema's. 
Belangrijke thema's genoeg. Jammer alleen dat die van ons de kiezer niet 
in groten getale beroeren. Jammer ook dat wij op vragen die steeds klem
mender worden, nog geen werkelijk antwoord hebben; misbruik sociale 
voorzieningen, buitenlandse werknemers. We weigeren in elk geval op de 
onlustgevoelens in te spelen. 
De methode-De Hondt bleek niet meer te kloppen. Klein links leek sterker 
dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Het omgekeerde gold voor de PvdA. De 
stilstand in de populariteit van de PvdA dreigde de irritaties binnen de Pol
ka af en toe te groot te maken. Op die momenten sprong Marcel van Dam 
in. Hij bezwoer de irritaties en riep op tot eensgezindheid. IJsberend door 
de kamer testte hij op ons suggesties voor de campagne die vrijwel alle 
verworpen wérden, maar wel anderen tot brutalere ideeën opzweepten. Re
gelmatig kregen we privé-voorstellingen van de 'Achterkant van het gelijk'. 
Mooi was overigens zijn entree op de maandagochtend nadat er een 'Ach
terkant van het gelijk' was uitgezonden. Iets te laat liep hij binnen met een 
verstilde glimlach op zijn gelaat. Als bij afspraak zei niemand iets. Hij ging 
zitten, terwijl het gesprek verder ging. Toen iemand even later toch refe
reerde aan het programma, brak een brede grijns door en glunderde hij 
'goed hè! ' Wat ieder beaamde. 
Op voorstel van Marcel worden later pogingen ondernomen om bekende 
Nederlanders advertenties te laten plaatsen waarin voedsel wordt gegeven 
aan de gedachte dat de Partij van de Arbeid in de regering hoort en dat je 
dat kunt bevorderen door op die partij te stemmen. 

Op 8 april werden in de Polka de resultaten besproken van het kiezerson
derzoek dat op ons verzoek plaatsvonden. Met veertig personen zijn ge
sprekken gevoerd. Voornamelijk weifelende kiezers waarvan een deel eens 
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De vraag of de machtsvraag zou moeten worden gesteld - maak de PvdA 
de grootste - werd steeds luider gesteld. Besloten werd de machtsvraag 
pas aan het eind van de campagne duidelijk te stellen. Eerst moeten de 
negatieve aspecten in het beeld van de PvdA worden gecorrigeerd. Zo 
moet de kiezer erop gaan vertrouwen dat de PvdA wil regeren. 
Daarnaast moet tegengas worden gegeven aan de praat van Van Agt c.s. 
die mensen tot berusting praat met zwartgallige informatie: doemdenken. 
De PvdA moet daartegenover geloof in zijn programma en optimisme stel
len. Het kàn anders. De speech van Joop in Paradiso op 3 mei zal daar
voor zeer belangrijk zijn. Sommigen spreken reeds van de 'new-deal
speech' van Den Uyl. 

Op 20 april was de campagnedag in Heerenveen. De opkomst en de sfeer 
waren goed, de gemiddelde leeftijd was hoog. 
Joop ging er weer eens lekker tegenaan. Maakte zinnen niet af, mompelde 
gemene dingen over het kabinet. Zijn populariteit was groot. Mensen wilden 
zijn handtekening, hem een hand geven of gewoon dicht bij hem zijn. Later 
merkte ik aan hem dat juist de aanhankelijkheid van deze mensen hem 
ontroerde en motiveerde. Hij zag er de terugkeer in van onze oude aan
hang. 
Volgens de Rooie Haan is tijdens dit weekend de progressieve meerder
heid mogelijk geworden. De PvdA zit weer in de lift omhoog en 0 '66 gaat 
naar een lagere verdieping. We hopen dat de partij hierdoor enthousiaster 
zal worden. Te veel leden hebben hun teleurstelling over beslissingen van 
het februari-congres nog niet verwerkt, of zijn om andere redenen politiek 
nog te passief. De komende week kan heel belangrijk worden : 1 mei , 2 mei 
Rotterdam Ahoy'. De campagne start echt. 

1 mei 
Vanaf gisteren verblijf ik met Loes in Oisterwijk. Ik schreef er mijn 1-meitoe
spraak voor de afdeling Eindhoven en probeerde er op adem te komen. 
De avond in Eindhoven is geslaagd. Een sfeer die me aan vroeger doet 
denken. Sprekers uit Eindhoven zelf die een zeer directe relatie met de 
zaal hebben, muziek en een loterij. Ik had de eer de eerste spreker te zijn , 
maar voortaan zie ik graag andere sprekers wat gras weg maaien. Enigs
zins jaloers zie ik later anderen een opgewarmde zaal toespreken. 
In Amsterdam werd 's middags in Centrum-Bellevue het links debat ge
voerd . Veel gezeur over tijd en plaats ging aan het debat vooraf. Een sug
gestie van de organisatoren om koninginnedag te kiezen voor het debat 
over de linkse samenwerking, werd door de Polka afgewezen. We kunnen 
ons gelukkiger combinaties voorstellen dan monarchie en linkse meerder
heid. Ook inhoudelijk hadden we echter onze problemen. 0 '66 wilde graag 
een debat over linkse samenwerking. Om aan te tonen dat een uitsluitend 
linkse samenwerking niet haalbaar is. 'Realistisch' koersen zij af op een re
gering met een brede basis en trekken zo kiezers van ons weg. 
In plaats van de door ons wel eens afgeroepen eensgezindheid van een 
links kabinet zal het debat waarschijnlijk het tegendeel op leveren: een ver
deeld links. Met een PSP die de kernwapendiscussie binnen de PvdA 'in
terpreteert' , met een CPN die zo zijn eigen economisch alternatief heeft en 
met een PPR met een nulgroei volgens PPR-scenario. Dat alles dan geïn
teresseerd gevolgd door een de PvdA niet welwillend gezind publiek. 
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Later hoor en lees ik dat een zeer ontspannen Joop den Uyl de show heeft 
gestolen. AI is een links meerderheidskabinet er niet door dichterbij ge
bracht. 

2 mei 
Vanuit Oisterwijk rijd ik met Loes rechtstreeks naar Rotterdam voor de lan
delijke 1-meibijeenkomst. De opkomst overtreft mijn verwachting : m&er dan 
7000 partijgenoten vullen de gigantische hal. Alle spanningen en inspannin
gen van de kleine club die de dag had georganiseerd, blijken niet vruchte
loos. De sfeer is hartverwarmend, de presentatrice en presentatoren blijken 
uitstekend voor hun taak berekend en het elck-wat-wils programma sloeg 
aan. Bij het opkomen van de Zangeres zonder Naam in een witte mas-
sa onschuld, overvalt me de angst dat ze haar abortuslied zal aanheffen. 
Haar optreden is daardoor aan mij voorbij gegaan. 
Nadat Max me persoonlijke heeft verrast door eenzelfde mooi zwart pak 
aan te hebben als ik zelf, verrast hij vriend en vijand met een totaal nieuwe 
manier van spreken en bewegen. Bezwerend, dansend, spelend met zijn 
handen en stem brengt hij de zaal tot enthousiasme. Mijn vermoeden dat 
hij zich uitgebreid heeft laten coachen door De Beuk, blijkt later niet juist. 
Geheel alleen had hij zich voorbereid. 
Kortom : een goede dag voor de partij. Pogingen om te komen tot het optre
den van cabaret-groepen van allerlei afdelingen, evenals de initiatieven 
voor een fototentoonstelling en een rood massa-orkest waren op niets uit
gelopen. De partij blijkt echter wel degelijk tot enthousiasme te brengen. 
Het 'Rooie reisorkest' dat in de hal niet van ophouden wist, liep met Maar
ten van Traa buiten nog te blazen toen iedereen reeds vertrokken was. 

3 mei 
Het kan niet op. Vandaag hield Joop in Paradiso zijn bijna drie uur durende 
meester-speech. AI had ik al erg veel Partij van de Arbeid gehad, ik wou 
het niet missen, onder andere uit solidariteit met Joop. En met Bram, die 
zijn belangrijke bijdrage in veel te weinig tijd moest leveren, en daardoor 
aardig 'over de rooie' leek. 
De pers reacties zijn zoals we gehoopt en bedoeld hebben. De PvdA is te
rug en Joop is groot. 
Dat blijkt gelukkig ook snel uit de cijfers. In de Polka is iedereen tevreden, 
maar er is geen tijd voor terugkijken of sudderen in het gevoel dat het goed 
was. De Polka die nu elke dag vergadert, heeft één brandende vraag: hoe 
blijven we aanwezig ; hoe houden we het goede beeld vast? De PvdA ligt 
stabiel voor op het CDA, luidt de informatie; 0 '66 loopt leeg; de VVD zwelt 
op. De toon van de toespraken wordt persoonlijker, agressiever. Wie sprak 
er van matheid? 
Om het beeld vast te houden van de partij die ook cultureel veel te bieden 
heeft en waarin doemdenken niet thuishoort, organiseren we op 16 mei 
een 'Dag van de hoop'. 

8 mei 
Het campagnenet heeft positief gereageerd op dit idee. Zuiriger is gerea
geerd op het idee om op de laatste dag voor de verkiezingen zowel een 
reactie op het TV-debat van de avond er voor, als een laatste-dag-folder te 
verspreiden. Men vreest voor overbelasting van het afdelingskader. Het 
idee van de onmiddellijke reactie op het debat, de zogenaamde snelle-ac
tie-folder is op zichzelf wel aangeslagen. De uitdaging ervan werkt. 
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Uiteraard gaf de bijeenkomst van het campagnenet een levendige discus
sie over het onderwerp cijfer-affiche versus thema-affiche. Het is moeilijk 
actieve PvdA-leden zich te laten verplaatsen in de denktrant van zwevende 
kiezers. Gelukkig maar. 
De eerste jaarsplannen beginnen te komen. Het idee is dat voor de ver
schillende beleidsterreinen Weerwerk wordt geconcretiseerd, zodat de re
gering-Den Uyl meteen aan de slag kan. Partijdeskundigen zijn daarvoor 
samengebracht. De bericbten over hun vorderingen zijn gunstig. Alleen 
voor de economen houdt ieder zijn hart vast. Zij zijn dan ook als laatste ge
pland. 

9 mei 
Het debat Den Uyl - Van Agt in de Rooie Haan geeft ons geen duidelijke 
winst. Joop is te gespannen en te hard van toon. Na de uitzending een te
leurgestelde Bram aan de telefoon. Hij biedt zijn hulp aan, en heeft sugges
ties die ik zal doorspelen aan de Polka. 
s Avonds in Brandpunt gaat Van Agt weer niet ten onder, hoewel ik hem 
zwakker vind dan in de Rooie Haan. Van Agt is helemaal op de toer van 
de tolerantie en het brede kabinet: wie mee wil doen, mag aanschuiven. In 
de marge halen ook Ter/ouwen Van der Spek dit weekeind het nieuws. 
Terlouw noemt ons economisch program onuitvoerbaar; voor Van der Spek 
doet de PvdA te weinig aan socialisme. Naar feiten wordt door de intervie
wers niet gevraagd. 

11 mei 
De Polka-vergaderingen worden steeds belangrijker en ordelijker. De reac
ties op actualiteiten in de spreekbeurten van Joop, Max en Ed krijgen 
steeds meer aandacht. Nadat de 'grote' sprekersdocumentatie een bron 
van ellende is gebleven, is de actuele documentatie behoorlijk op gang ge
komen. 
Inmiddels is de verkiezingstoernee begonnen. Dat betekent veel reizen en 
Polka-vergaderingen ver van Amsterdam met slaperige, ontheemde deelne
mers. Vandaag zitten we in Assen. De toernee loopt boven verwachting 
goed. Vooral de avondbijeenkomsten trekken veel publiek en brengen Joop 
en Max in steeds grotere vorm. 
De voorbereiding van de beleidsnota voor het oktober-congres blijft de aan
dacht vragen. 

13 mei 
Loes en ik zijn jarig en bovendien is er een zeer lange en uitstekende Pol
ka in Den Haag. 
Aan de hand van een goede en veelzijdige notitie van campagneleider 
Kees Bode wordt de verdere lijn van de campagne ingevuld. De presenta
tie van het sociaal-economisch beleidsplan voor het eerste jaar van het ka
binet-Den Uyl 11 blijft zorgen baren. Zijn 'onze' economen in toom te hou
den, en blijven zij de campagne als belangrijker zien dan eigen hobby's, 
zakelijke belangen of ijdelheden? 
We vergaderen tot aan de hoofdpijngrens en tot over de hongergrens. 

14/ 15 mei 
De voorbereiding op het grote Brandpunt-debat van 16 mei legt een steeds 
zwaardere druk op de Polka. De artiesten worden nerveus. 
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beurt geregeld in Zaandam. 

socialisme en 
democratie, 
nummer 9, 

september 1981 

431 

Maar als Maarten een ontvangst door de succesvolle Mitterrand heeft gere
geld en een plaats in het journaal verzekerd lijkt, is Joop verontwaardigd. 
Hij wil naar Parijs, maar de voorbereiding op Brandpunt komt in het ge
drang. Nooit krijgt hij tijd om te schrijven of te denken. En wie heeft die 
idiote spreekbeurt in Zaandam nu weer bedacht? 

16 mei 
Dag van de Hoop. Tegen het doemdenken! 
Er is te veel vertrouwd op een gemakkelijke toeloop vanuit het Stichtse. 
Slechts weinig mensen genieten van een afwisselend, verrassend program
ma. Het geheel is, beter voorbereid, voor herhaling vatbaar. We wilden 
kunstenaars, artiesten, intellectuelen, sportlieden betrekken bij onze cam
pagne. En daarmee inhoud geven aan onze leus dat het met de PvdA an
ders kan. Dat er geen reden voor doemdenken is. En daarin zijn we best 
geslaagd, maar naar buiten komt het niet. De zaal in de Utrechtse Jaar
beurs geeft de optredenden jammer genoeg een groot gevoel van een
zaamheid. Alsof ze tegen een muur staan te praten. Dat heb ik reeds erva
ren toen ik in 1977 de Partijraad van de 'motie-Reckman' voorzat. 
Mijn verjaardagsvisite kluister ik 's avonds aan de TV: Den Uyl - Van Agt. 
Dat iemand daar niet naar zou kijken komt niet in me op. Arme visite. 

21 mei 
Na een aantal nerveuze, dus chaotische vergaderingen vandaag een prima 
Polka. Aan de hand van een notitie van Kees Bode zijn de laatste campag
nedagen onder controle gebracht. De advertentieteksten krijgen eindelijk de 
aandacht die ze verdienen. Een aantal Polka-leden maakt zich ongerust 
over de campagne die in Privé is gestart tegen Joop. Te hoge declaraties 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl en een onjuist gebruik van de regerings
Friendship zijn de voornaamste beschuldigingen. 
Joop is ervan overtuigd dat de zaak onbelangrijk is. Kees en ik hebben an
dere ervaringen. Mogelijkheden voor tegengas worden besproken. Sonja 
Barend? Een kort geding? 
's Middags zal de presentatie plaatsvinden van het eerste jaarsprogramma 
van het sociaal-economisch beleid. In de Polka is niemand er echt gerust 
op. Politieke risico's voldoende: koopkracht minima, sluiting kerncentrales, 
jeugdminimumloon. 
Er blijkt een grote spanning te bestaan tussen wat intellectueel nog te ver
dedigen is en wat politiek wenselijk. 
Volgens de economen kan de PvdA de koopkracht van de minima niet ga
randeren als zij tevens de arbeidstijdverkorting grootscheeps wil aanpak
ken. Ook zonder arbeidstijdverkorting kan volgens hen de koopkrachtgaran
tie alleen worden gegeven voor de gehele kabinetsperiode van vier jaar, 
maar niet voor elk jaar afzonderlijk. De Polka vreest politieke schade. Een 
caoutchouc-zin van Max zal door Jaap van der Doef bij de economen ver
dedigd worden. Joop spreekt nog met Hans van den Doe/. 
Als ik 's avonds thuiskom na een avondje congres-evaluatie, hangt een ver
ontwaardigde en verontruste Piet Knollema aan de lijn: Hans van den Doel 
heeft de PvdA een aantal zetels ontnomen door de stellige mededeling dat 
ook de Partij van de Arbeid de koopkracht van de minima niet zal handhaven. 
's Nachts nog eens Wil/em van de Zandschu/p over hetzelfde onderwerp. 
Welterusten. 



democratlsch- 22 mei 
socialisme Om half tien 's ochtends gaat de telefoon: extra Polka bij Joop thuis. Als ik 

om kwart voor elf arriveer na een oriëntatierit door Buitenveldert, zijn allen 
aanwezig. In groepjes levert ieder zijn commentaar. Verslagenheid en woe
de voeren de boventoon. Als ieder stoom heeft afgeblazen, worden de ta
ken verdeeld : advertentie ontwerpen, verklaring schrijven, de afdelingen 
bellen. 
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Aan de Witsenkade staat de telefoon niet stil. Kaderleden delen mee niet 
verder mee te werken aan de campagne. Wat te doen? Is Van den Doel te 
corrigeren zonder dat andere economen over ons heen vallen en blijven 
vallen? Had Van den O. ruimte voor zijn gewraakte uitlating?" Jaap is niet 
geheel duidelijk; de indruk blijft dat te veel is vertrouwd op loyaliteit in 
plaats van op heldere afspraken. 
Als reactie geven we een verklaring van Joop en Max uit. Aan alle afdelin
gen wordt de tekst van de verklaring doorgebeld en besloten wordt een 
extra advertentie te plaatsen: 'we laten ons niet in de grond stampen'. Als 
de tekst rond is, stapt Marcel voldaan op me af: 'We hebben ze plar . 
Maar er is meer. 
Liesbeth komt ontdaan terug van het boodschappen doen. Iedereen praat 
over en gelooft in het Privé-verhaal. Nu begint ook Joop de ernst van de si
tuatie te zien. Na druk overleg worden er afspraken gemaakt. De Gaay 
Fortman sr. blijkt ook verontwaardigd en wil zelf tot actie komen. 's Avonds, 
in de show van Sonja Barend, geeft hij een voortreffelijke reactie. Sober en 
integer, zakelijk en afdoende. Ook de bijdrage van Sonja zelf mag er zijn . 
Jos van Kemenade, die me na afloop belt, bekent met een brok in zijn keel 
gekeken te hebben. Ik was ook niet vrij van ontroering. 

23 mei 
De Rooie Haan/Nipo-enquête maakt me niet vrolijk; CDA - PvdA: 44 -
44. Ik hoop dat de machtsvraag twijfelaars en klein-linksstemmers naar de 
PvdA zal brengen. Tot mijn genoegen hoor ik Joop in zijn reactie de 
machtsvraag bespelen. Mijn schoonouders besluiten toch PvdA te stem
men. 's Middags repareer ik eindelijk drie lekkende kranen. 

24 mei 
Op deze zondagavond rijd ik om acht uur naar de Witsenkade, waar de 
Polka met een keur van medewerkers het grote TV-debat zal volgen en on
middellijk erna de reactie zal bespreken. 
Na afloop van de uitzending is de stemming gedrukt. Ongelukken zijn er 
niet gebeurd, maar het had veel beter gekund. Tegen mijn verwachting in, 
mag ik een zeer gedisciplineerde Polka, uitgebreid met tekstschrijvers, 
voorzitten. 
Als om ongeveer half één Joop en Liesbeth binnenkomen, valt me op dat 
Joop redelijk optimistisch is. Niemand spreekt hem tegen; hij moet nog eni
ge dagen in topvorm zijn. Om één uur worden de teksten het land inge
beld; om drie uur ben ik thuis. Vanmiddag is er weer Polka om één uur. De 
volgende ochtend heeft een nijvere partijgenoot zowel de reactie op het 
TV-debat als de laatste dagfolder in mijn bus gestopt. 

25 mei 
Onze advertenties in de Volkskrant zijn bloedmooi. Onder de kop 'Geen 
middel wordt geschuwd' worden verdachtmakingen ontzenuwd. De adver
tentie 'Links mag best kritiek op links hebben' staat precies na.ast de on
leesbare advertentie waarin wordt opgeroepen PPR, CPN of PSP te stem
men. Op de achterkant spreekt Van Agt ons aan met 'Beste mensen '. 
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De Polka is vooral gewijd aan de huur-affaire. Marcel praat op ons in. Van 
Agt zit fout en draait. Het CDA wil de huren drastisch verhogen, maar on
weerlegbaar weet ook Van Dam het niet te maken. 
Joop voelt niets voor een harde aanval op de huur-uitlatingen van Van Agt. 
Het is hem te vaag. Als Marcel , lezend in het CDA-program, een passage 
vindt waaruit blijkt dat het CDA echt per jaar vijf procent meer huur wil la
ten betalen, gaat Joop overstag. 's Avonds zal hij in Renkum de aanval 
hard inzetten. 
Onze laatste dagadvertenties in de avondbladen zijn hun geld meer dan 
waard . 

26 mei 
9.30 laatste Polka 
Ik ben op tijd en redelijk optimistisch. Velen uit mijn omgeving hebben hun 
voorkeur voor klein-links laten varen voor een stem op de PvdA. Ik ver
wacht dat de Rooie-Haanvoorspelling van een nek-aan-nek-race ons voor
deel zal brengen. Joop is de eerste. Hij stormt binnen als een hond die net 
van vakantie terug is , en het huis begroet. Kris-kras rent hij door het ge
bouwen snuftelt overal even. Na enkele minuten, er zijn nog slechts enke
le Polka-leden, komt hij me halen. We moeten snel beginnen. Hij heeft 
haast. Het eerste is nieuw, het tweede niet. Niemand heeft de indruk dat 
we nog veel invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Er moet echter ge
zorgd worden voor een goede communicatie tussen Ed, Joop en Max. Zij 
zitten op verschillende plekken in het land. In de loop van de dag zullen 
Joop en Max steeds om commentaar worden gevraagd. Het zou niet gek 
zijn als die commentaren op elkaar zijn afgestemd. In de Vara-studio zit Ed 
samen met Maurice de hele dag de ontwikkelingen te volgen. Hij zal ons 
steeds op de hoogte houden van het kiezersgedrag. 
Na de Polka komen Max, Maarten en ik voor het eerst in campagnetijd 
weer eens bijeen. Hoe blijven we betrokken bij de ontwikkelingen na van
daag? We besluiten in elk geval 's avonds een DB-vergadering te houden. 
Als we vroeg in de middag in de kantine van het (::lartijbureau zitten, belt Ed 
met opwindend nieuws: de opkomst is zeer groot; er is een nek-aan-nek
race tussen CDA en PvdA; het CDA doet het verrassend goed in het Zui
den, de PvdA doet het goed in de steden. Conclusies laat hij aan mij over. 
Ik roep Max, Maarten en Kees bijeen om ons te beraden op een extra actie 
in het Zuiden. Na besluit bellen we onze contactpersonen daar. Niemand 
neemt meer op. Toch maar naar Rotterdam voor de afgesproken opkomst
bevordering, hoewel dat dus niet zo nodig is ... De opkomstbevordering bij 
het station in Rotterdam is gezellig en hoopgevend. Veel reacties zijn posi
tief. Joop moet regelmatig horen dat men ook vier jaar geleden op hem 
stemde en dat men dat nog een keer zal doen. Maar dan moet hij nu wel 
gaan regeren! 
De muziek van Peter Blanken en de Ret Bent van de Jonge Socialisten 
trekt veel publiek. 
Om zeven uur rijd ik naar De Lantaren waar de uitslagenavond is georgani
seerd. We worden ontvangen door demonstranten uit de buurt: tegen par
keeroverlast. Mijn auto staat een eind uit de buurt, waar meer licht is. Het 
is al druk in De Lantaren. Loes en de jongens zijn er al. 
Ondanks alle opwekkende berichten ben ik niet gerust over de uitslag. Ik 
blijf in beweging en loop maar wat heen en weer. Joop zit met enkele men
sen apart in een klein zaaltje. Ik blijf er maar kort. Opgewekt word ik er niet 
van. De eerste uitslagen zijn ongunstig. Het betreft echter slechts kleine 
dorpen. De ongunstige tendens tekent zich echter snel af. Een hoop blijft: 
de grote steden. Daar gaan we het goed doen. En ja hoor: Maastricht is 



democratlsch- prima. Joop springt op. Zie je wel! Hij heeft het gezegd. Nou komt het! Met-
socialisme een komt Rotterdam: een verdovende slag. 
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De avond werd minder gezellig dan gepland. 
Om 10 uur komt de Polka met het DB nog eens bijeen. Ik ben niet in de 
stemming er een echte vergadering van te maken. We besluiten het verlies 
toe te geven. Joop doet dat later-minder royaal dan Max. 
Om 12 uur ga ik naar huis. Ik heb vanavond wat te veel mensen ontmoet 
die niet in de Kamer komen. In de auto terug luisteren we naar het nieuws. 
Je weet nooit. Alkmaar en Zeist hebben slechte tellers of geavanceerde ap
paratuur. Om 12 uur is hun uitslag nog niet bekend. Maar we kunnen de 
uitslag raden: 9 zetels verlies en een moeilijke formatie. 
Morgenochtend om 11 uur fractievergadering in Den Haag. Vroeg op dus. 

27 mei 
De Volkskrant bevestigt wat ik al wist: we hebben verloren. 
De fractiekamer is vol. Nieuwe en niet herkozen kamerleden vullen de 
oude ploeg aan. Na wat formeel gedoe - schriftelijk stemmen of niet -
wordt op voorstel van Ed Joop tot fractievoorzitter gekozen. Daarna begint 
de vergadering. Joop dankt de campagnevoerders (in de persoon van Max 
en mij) en zet uiteen wat reeds 's nachts overeen is gekomen: 0'66 bij ons 
houden, informateur van het CDA, progressief kabinet onmogelijk, dus 
CDA-PvdA-'D'66. 
De fractie stelt zich op volgens het gevraagde concept. Alleen Frits Castri
cum signaleert dat de financiële gegevens wel eens zo erbarmelijk kunnen 
zijn dat regeringsverantwoordelijkheid ongewenst is. Bram Stemerdink valt 
hem bij: binnen een week moet duidelijk zijn wat de financiële situatie is. 
Duidelijk moet zijn wat Van Agt-Wiegel voor boedel hebben nagelaten. Ik 
hoor geen reactie, maar neem aan dat het genoteerd is. 
Ik bel het partijbureau en organiseer een bijeenkomst om half vier met het 
personeel. Het lijkt me niet goed hen zonder een dankwoord van mij en 
een politiek woord van Max de vrije dagen in te sturen. 
Na de vergadering regel ik wat gesprekken over de financiële consequen
ties van de uitslag. Daarna lunch ik snel met Ed. Deze ziet het - gelukkig 
- weer helemaal zitten. Sinds lange tijd worden fractiemensen weer aan
gesproken door de pers. De fractie zit weer in het centrum van de macht. 
Ik rijd snel naar Amsterdam. Krap om half vier kom ik het partijbureau bin
nen. Op mijn kamer staan bloemen als troost. De vergaderzaal is propvol. 
Ik begin onmiddellijk. Iedereen heeft hard gewerkt. En dat was niet voor 
niets. Na veel tijd en moeite hebben we onze oude achterban weer gemo
biliseerd. Daar heeft het partijbureau veel aan gedaan en dat vertel ik ' ze 
graag. Tijdens het wachten op Max vult Maarten de tijd met anecdotes en 
zijn beroemde imitatie van Kreisky. 
Om 18.00 uur ga ik naar huis. De campagne is afgelopen. De formatie is 
begonnen. 

Wim van Velzen is partijsecretaris van de PvdA en was tijdens de verkie
zingstijd lid van de Polka. 
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Over kunstbeleid en hoe het 
anders kan 

Een schrijver is in woede ontstoken, werd minister en ambtelijk apparaat in 
één, zette zich op 's ministers zetel en deed een nota verschijnen over 
kunst- en kunstenaarsbeleid. 
Alles moet anders van Dirk Ayelt Kooiman (De Harmonie, Amsterdam, 
1981, f 25, -) is de aanleiding tot de nu volgende beschouwingen. 

Nederland kent een levendig en spraakmakend bestand van scheppende 
en reproducerende kunstenaars. Op het niveau van rijk, provincie en ge
meente, zijn er politici, ambtenaren en critici die zich om kunst bekomme
ren, en begrotingsartikelen die een kunstbeleid de financiële ruimte moeten 
bieden. Volksvertegenwoordigers die zich naast andere activiteiten 66k met 
kunstbeleid bezig houden, kennen de spelers en de problemen van het 
spel. Een opsomming: 
De bewindspersoon, die weet dat het parlementaire arsenaal alleen wa
pens bevat die te grof zijn om een slecht beleid effectief te treffen, ambte
naren die vaak te lang in een bepaalde sector werkzaam zijn, adviseurs 
met het aureool van deskundigheid, politici met andere bestemmingswen
sen voor beperkte middelen, journalisten van uiteenlopende kwaliteit en in
tenties, kunstenaars en degenen die medewerkers van hun organisaties 
zijn en tenslotte het volk, om wie alles is begonnen. En de kunst zelve, na
tuurlijk, deze nooit sluitend gedefinieerde en veelvormige abstractie. 
Moet de overheid als onderdeel van een ruimer cultuurbeleid een kunstbe
leid voeren en zo ja, hoe ziet dat eruit vanuit de onderscheidene politieke 
gezichtshoeken? Richt het beleid zich op de kunstenaar, op zijn of haar 
produkties of op de kunstconsument? 
Ligt het hoofdaccent op rijksniveau, gedecentraliseerd op het lagere be
stuurlijke niveau of wordt gekozen voor een fondsenstructuur? 
Is er na de lang vervlogen tijden van het mecenaat, met zijn waarden als 
macht, roem, geld en prestige, in feite nog steeds sprake van een over
heidsmecenaat? Of heeft de democratie daarentegen herkenbare en verde
digbare vernieuwingen gebracht? Zijn we misschien nog steeds alleen 
maar op weg? 
Vooruitlopend op enkele conclusies, dat laatste is het geval; aan het kunst
beleid mankeert veel. Ten dele samenhangend met de starre wetten van 
bureaucratie en politieke cultuur, ten dele met het onvoltooide denken over 
het onderwerp. 
Voor de goede orde moet de vraag onder ogen worden gezien wat de si
tuatie ~ou kjJnnen zijn indien de overheid geen kunstbeleid zou kennen. La
ten WfJ. kort.zijn. Een klein aantal kunstenaars zou tot de hofhouding beho
ren van enkele kapitaalkrachtige particulieren. Of in Amsterdam deel uitma
ken van een exclusief groepje modieuze trendsetters, die voor de dienaren 
van hun subcultuur wel wat spijs en drank overhebben. Of in bittere armoe 
en verbetenheid leven. Of in dienst staan van bedrijven met positieve resul
taten. Zij zouden prestige moeten verschaffen aan hun begunstigers, dan 
wel commerciële belangen moeten dienen. 



cultuur In de Verenigde Staten heet het nieuwe mecenaat sponsoring! Wij kennen 
het uit de sport. Instellingen van kunst in de VS kennen een functionaris 
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die als 'fundraiser' geld bijeen moet garen. Een situatie zoals in Amerika, 
met een vrijwel volledige afwezigheid van overheidsbeleid, zou kunstenaar 
en kunst in dienst stellen van een heersende klasse. Terwijl de volkskunst, 
in culturen met een primitieve economie vaak rijk bloeiend, in de westerse 
samenleving vrijwel is weggewalst door de commerciële massaficatie. 
Kooiman gaat niet in op de vraag of de overheid wel een kunstbeleid moet 
voeren. 'Er is nu eenmaal kunst, er vindt kunstbeoefening plaats en de ge
meenschap trekt nu eenmaal geld uit ter wille van kunst en kunstbeoefe
ning' schrijft hij in het Voorwoord. Goed. Wij volgen hem op dat pad. 
Democratisch-socialisten menen het goed met de kunst. Er zal er geen 
worden aangetroffen die de kunst van zich werpt. Kunstenaars moeten een 
menswaardig bestaan hebben. En hun produkt, de kunst, moet voor ieder
een bereikbaar zijn. Dus dienen drempels verlaagd, afstanden verkort en 
misverstanden weggenomen te worden. Het PvdA-verkiezingsprogram 
Weerwerk stelt dat 'Kunst in belangrijke mate bijdraagt tot de kwaliteit van 
onze samenleving. () Daarom dient men kunstproduktie te stimuleren en 
aan het scheppingsproces van kunstenaars alle ruimte te bieden '. Dat gaat 
over produkt en producent. De consument zit verscholen in de volgende 
zinnen: 'De kunst geeft met haar vormgeving en artistiek gehalte een ge
heel eigen reactie op de maatschappelijke werkelijkheid. Dat uit zich vaak 
in signalen en protesten en in esthetische vormgeving, die bijdragen tot be
wustwording en ontplooiing van ieders creatieve vermogens '. 
Die 'ieder' zijn u, ik en alle anderen, inclusief culturele minderheden en 
mensen in oude buurten. De concrete maatregelen die wij bij de huidige 
stand van ons denken aanbieden, variëren van 'onderzoek en experiment in 
de verschillende kunstsectoren' tot 'pauzeconcerten, lunch- en matinee
voorstellingen, straatactiviteiten, enz. '. 

De financiering 
En dan het geld. Sinds jaar en dag is 0,2 procent van de rijksbegrotings
middelen bestemd voor de kunsten . In Weerwerk (bijlage I) spreekt de 
PvdA zich uit voor een extra inspanning voor kunstbeleid van honderd mil
joen gulden over de gehele komende kabinetsperiode. Daarbij is uitgegaan 
van een groeidoelstelling van het nationaal inkomen van 2,25 procent per 
jaar. 
De Raad voor de Kunst vraagt in een brief van 5 augustus '81 aan de kabi
netsformateurs Kremers en Van Thijn vier maal tien is veertig miljoen extra 
voor de komende kabinetsperiode. Dat alles mag worden bezien tegen de 
achtergrond van de al jaren in kunstenaarskringen gekoesterde wens om 
één procent van de begrotingsmiddelen voor de kunsten te bestemmen. 
Flip de Kam, kunstminnend fiscaal jurist te Leiden, met onverbiddelijke eco
nomische inzichten, schreef in Hollands Maandblad van januari 1980 een 
artikel, waarin hij de uitgaven voor kunst van de overheden samen (rijk, 
provincie en gemeente) stelt op 440 miljoen voor dat jaar, zijnde 0,6 pro
cent van de totale materiële en personele uitgaven van de hele overheid. 
Boven zijn artikel stond: 'Kunst in Nederland, ondersubsidiëring of overpro
duktie?'. 
Het geld komt ten goede aan een klein deel van het publiek. In het twee
jaarlijks verschijnend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
wordt zichtbaar gemaakt dat dat kleine deel tot het beter gesitueerde deel 
van de natie behoort. Maar ook aan de kant van de kunstproducenten lij
ken de middelen nogal ongelijk te worden verdeeld . Het beste af zijn die 
kunstenaars die als acteur of musicus een arbeidscontract hebben met een 
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cultuur kunstinstelling. De beeldende kunstenaars hebben in de Beeldende-Kun
stenaarsregeling een garantie voor beroepsuitoefening, als blijkt dat er voor 
hun produkten niet meteen een markt aanwezig is. Zeer vele kunstenaars 
en onder hen juist de scheppende: auteurs, componisten, improviserende 
musici, kunnen niet van hun werk leven. Aanvullende honoraria en werk
beurzen ten spijt. Vaak is een sociale uitkering de basis waarop hardnekkig 
kunstzinnig enthousiasme tot kunstprodukties leidt. 
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In zijn eerder genoemde artikel werpt De Kam de vraag op of bijvoorbeeld 
beeldende kunstenaars die in de BKR toeven, maar nooit een koper vin
den, maar niet beter kunnen worden omgeschoold. Hij beantwoordt die 
vraag bevestigend, onder verwijzing naar andere sectoren van onze econo
mie, waar verminderde vraag ook tot uitstoot van arbeid en omscholing kan 
leiden. 

Recht op inkomen 
Kooiman bepleit het erkennen van het beroep van kunstenaar aan de hand 
van zekere normen. Eenmaal erkend dient de beroepskunstenaar 'vrijelijk 
toegang te krijgen tot alle sociale voorzieningen die open staan voor ieder 
ander die een erkend beroep uitoefent'. En de voornaamste van die rech
ten is een beroep op de Bijstandswet. Geen omscholingsplicht dus, maar 
een gegarandeerd inkomen. Ongeacht of er ooit uitzicht is op inkomens
werving uit de arbeid van de beroepskunstenaar. Onbeantwoord blijft de 
vraag of er te veel, te weinig, of juist voldoende kunst wordt geproduceerd. 
De Kam verwijt in zijn artikel de politici dat zij het antwoord op de vraag of 
de uitgetrokken miljoenen toereikend zijn of niet, achterwege laten. Scherp 
stelt hij ' .. dat het politici aan de moed en de overheid aan bestuurskracht 
ontbreekt om ten opzichte van het bestaande subsidiepatroon duidelijke 
prioriteiten te kiezen, wat nog in de hand wordt gewerkt doordat geen en
kele politieke partij een duidelijk omschreven kunstbeleid heeft'. 
Met deze formidabele opstopper in de maag leest de politicus nog buiten 
adem hoe Kooiman in zijn Nawoord de volksvertegenwoordiging oproept 
CRM te prikkelen tot het doen effectueren van zijn ideeën. En weer op 
adem herinnert hij zich niet alleen Weerwerk, maar ook de politieke stel
lingname van de laatste jaren, zowel bij de kunstnota's van minister Van 
Doorn, als bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Hij denkt terug aan de 
politieke discussie over de kunsten, gestart door Den Uyl bij het uitreiken 
van de P. C. Hooftprijs aan Remco Campert. En aan alles wat daarop in 
woord en geschrift is gevolgd. Maar hij moet erkennen: voor het concrete 
beleid houdt hij niet veel meer over dan de woorden 'drempelverlagend' en 
'voorwaardenscheppend'. En wat blijkt? In zijn Alles moet anders-nota zijn 
uitgerekend dat de eerste termen die Kooiman introduceert. De overheid 
moet drempels verlagen en voorwaarden scheppen, maar zich onthouden 
van het aanleggen van normen met betrekking tot de inhoud of de kwaliteit 
van kunst. Na een algemeoe inleiding, waarin de al vermelde uitgangspun
ten zijn terug te vinden, wijdt Kooiman hoofdstukken aan de literatuur, het 
toneel en de beeldende kunst. 
Voor wat betreft de literatuur verwerpt hij de beleidsinstrumenten van werk
beurzen en additionele honorering van literaire werken. Het eerste noemt 
hij principieel verwerpelijk, het tweede een fooienstelsel. Bij de daarop vol
gende schets van de maatschappelijke positie van de auteurs vergelijkt 
Kooiman een succesvol dichter met een goede snaarkunstenaar in dienst 
van het concertgebouworkest. De dichter oogst uit zijn arbeid een jaarinko
men van 8000 gulden, de musicus 65 000. De hoogte van de bedragen 
daargelaten, de verhouding klopt wel zo ongeveer en is absurd. 
In het kader van een voorwaardenscheppend kunstbeleid wordt in de Nota 



cultuur de gedachte uitgewerkt van een voorschottensysteem. Een Raad voor de 
Kunst adviseert, een Fonds voor de Kunst keert uit. En de overheid, dat zal 
duidelijk zijn, voedt het fonds. In het kader van het drempelverlagend 
kunstbeleid wordt een drempelprijs vastgesteld door 'de gemeenschap'. 
Vervolgens wordt de werkelijke kostprijs berekend, met daarin een redelijke 
beloning voor de auteur. De gemeenschap past zoveel per exemplaar bij 
over een x aantal tot een redelijke, te voren vastgestelde beloning voor de 
auteur is bereikt. Dat zal dus veel bijpassen zijn bij werken die een klein 
publiek bereiken en weinig of niets als ze makkelijk een groot publiek vin
den. Kooiman heeft niet veel moeite met de vraag wat een literaire roman 
is. En dat komt goed uit, want die roman wil hij bij uitstek begunstigen. En 
in de praktijk komt er best een eensluidend antwoord, meent hij. Bovendien 
zal wat niet literair is geen ondersteuning behoeven, omdat het met de 
commerciële oogmerken geschreven is en in twijfelgevallen beslist de Raad 
voor de Kunst. Simple comme bonjour. 
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Het zal inmiddels niemand verbazen dat ook het fenomeen van het gesub
sidieerde toneelgezelschap wordt verworpen. En wel omdat het in de prak
tijk ondoelmatig zou zijn om als drempelverlagend instrument te dienen. 
Het alternatief is dat in het kader van de voorwaardenschepping alles wat 
te maken heeft met huisvesting, techniek, huishouding en zakelijke leiding 
wordt ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. De acteurs ver
enigen zich in een rechtspbrsoon - naar keuze - en krijgen voorschotten , 
vergelijkbaar met het systeem bij de auteurs. En alweer, in het kader van 
het drempelverlagend beleid wordt voor de plaatsbewijzen een drempelprijs 
vastgesteld, met toeslagen van gemeenschapswege naar behoefte. Kooi
man besteedt nogal wat pagina's van zijn nota aan het geven van cijferma
tige uitwerkingen. Ongetwijfeld zou in de praktijk een simpel computerpro
gramma de exacte gegevens kunnen leveren. 

De beeldende kunst 
De veelbesproken BKR wordt door Kooiman - wie had het anders gerlacht 
- resoluut op de mesthoop geworpen. En consequent werkt hij ook hi, r de 
gedachte uit van de voorschotten voor materiaal en levensonderhoud, het 
laatste te betrekken uit de fondsen van de Bijstandswet. Voor het drempel
verlagend aspect ontvouwt hij plannen voor een collectieve bezitsvorming 
van beeldende kunst en tentoonstellingsruimten in vijftig verzorgingsgebie
den van 250 000 inwoners. Het particulier initiatief wordt zeker niet afgewe
zen, de tussenhandel wordt als waardevol erkend. 
Het aantrekkelijke van Kooimans nota is dat hij concrete ideeën voor een 
ander beleid aandraagt. Sommige zijn niet nieuw. Tenslotte bestaat er al zo 
iets als een voorzieningenfonds voor kunstenaars. Uit het jaarverslag van 
de Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars over 1980 blijkt dat 7919 
kunstenaars bij dit fonds zijn aangesloten. Maar, toegegeven, de relatieve 
betekenis blijkt uit de uitgekeerde bedra,gen, die over 1980 niet· meer belo
pen dan ruim 2,6 miljoen. Het onderbreflgen van toneeltechniek in een 
aparte stichting is in AmsterdarT) jaren ~Ieden al beproefd. in de STA. Dit 
hoeft evenwel een nauwgezette beF-ing van de voorstQllen niet in de 
weg te staan. Juist het feit dat et PI" . ·r.l9 is, kan ~ tol' i~icht 
leiden in de .bruikbaarheid van Kooi Ideeên. Zijn werk$\UK,..~een 
zekere status gekregen, doordat de ~a~d voor de Kunst, in de Q9I'IOenide 
brief aan de formateurs, het aanduidt als welkom discussiemateriaal. En 
doorgediscussieerd zal er zeker worden. Bij voorbeeld over de vraag van 
De Kam: is er nou genoeg kunst of niet? Hij heeft gelijk: de vraag is niet 
populair. Kunstenaars en hun organisaties zetten zich schrap. En politici 
die zich met kunstbeleid bezighouden, zijn geneigd uit te gaan van de stel-
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ling dat er een grote latente vraag naar kunst is, bij een groot publiek. Dat 
het erom gaat de vraag op te wekken door vorming, onderwijs en gericht 
aanbod. Vanuit die gedachte is de behoefte letterlijk onmeetbaar en het 
aanbod niet gauw te groot. Maar de beschikbare middelen zijn helaas wel 
meetbaar en vaststaat dat de groei eruit is. Desondanks vraagt de Raad 
voor de Kunst, vanuit zijn positie terecht, om een reële groei. Van een om
vang overigens waaruit blijkt dat de Raad zich ervan bewust is zich te wen
den tot een overheid die bezuinigen moet. Het politieke handwerk van het 
kiezen zal moeten worden toegevoegd aan het drempelverlagend en voor
waardenscheppend beleid, waarmee Kooiman het ontwrichte mechanisme 
van vraag en aanbod op de markt der kunsten wil corrigeren. 
Het is de taak van politici prioriteiten te stellen en toe te zien op een doel
matige besteding van de gevoteerde middelen. Altijd al, maar zeker in tij
den van schaarste. 
De politiek dient in de eerste plaats het algemeen belang voor ogen te hou
den. Concreet: hoe wordt zoveel mogelijk publiek met een kwalitatief goed 
kunstprodukt in aanraking gebracht. Vervolgens: komen de onderscheiden 
vormen van kunst goed tot hun recht en vooral: kan de kunst zich ontwik
kelen, zich vernieuwen. Pas dan komt de positie van de kunstenaar. 

Kunstbeleid gaat boven kunstenaarsbeleid 
Kunstbeleid gaat boven kunstenaarsbeleid. Kunstenaars immers genieten 
evenzeer van de voorzieningen die onze samenleving voor zijn burgers 
kent, als iedereen. De opmerkingen die De Kam maakt zijn terecht: 'Kun
stenaars die onvoldoende inkomen verwerven uit opdrachten en werkbeur
zen, moeten zich laten omscholen. ' Het klinkt hard en het is ongaarne 
neergeschreven, maar het is juist. Mits het niet de overheid is die per geval 
die conclusie trekt, maar een onafhankelijk orgaan, tegen de beslissing 
waarvan een beroep mogelijk moet zijn. En hier kom ik op de fondsgedach
te van Kooiman, die mij zeer aanspreekt. Niet de overheid maakt van geval 
tot geval uit wie bepaalde taken uitvoert, wiens kunst aan kwalitatieve eisen 
voldoet, wie bepaalde publieksgroepen het best bedient, maar een repre
sentatieve groep van kunstenaars en gebruikers, volgens democratische 
normen bijeengebracht en voor beperkte tijd met macht bekleed. Een be
roepsmogelijkheid dient te worden ingebouwd en tevoren is advies ontvan
gen van een al even onafhankelijke Raad voor de Kunst. 
Op deelgebieden bestaan al fondsen. Het fonds voor de letteren, het voor
zieningenfonds, het produktiefonds voor de film. Onlangs is een Raamwet 
fondsen scheppende kunsten aangenomen, die een fonds voor de schep
pende toonkunst mogelijk maakt. De wet was overigens niet ingediend op 
weloverwogen beleidsgronden, maar omdat een wijziging van de comp
tabiliteitswet dat gebood. De fondsengedachte zou evenwel over het gehele 
terrein van de kunstpraktijk kunnen worden uitgebreid. Nu is het formeel zo 
dat de minister beslist aan welke individuele kunstenaar of aan welk collec
tief subsidies ter beschikking worden gesteld, na ontvangen advies van de 
Raad voor de Kunst. In feite zijn het de ambtenaren die macht uitoefenen, 
waarbij zij meer van die macht hebben naarmate een minister zwakker is. 
Het parlement controleert de minister, hetgeen tot gevolg heeft dat kamer
leden worden benaderd met talloze subsidieperikelen. Waar een minister 
het laat afweten stuiten zij dan al gauw op ambtenaren die, soms al vele 
jaren op dezelfde stoel zittend, onwrikbaar en onvermurwbaar een be
staand beleid continueren. 
Verstarring is vaak het gevolg. En frustratie voor ieder die de kunst welge
zind is, is onlosmakelijk verbonden met de koppelsubsidie, het systeem 
waarbij de rijksoverheid en een lagere overheid samen bepaalde voorzie-



cultuur ningen subsidiëren. Zeker in een tijd van bezuinigingen op de middelen die 
de lagere overheden van rijkswege ter beschikking krijgen, dreigen kwets
bare voorzieningen te sneven terwijl ambtenaren twisten. Een fondsen
structuur kan hier veel ondervangen. De taak van de politiek blijft dan be
perkt tot het vaststellen van de hoogte van de beschikbare middelen, het 
aangeven van een verdeelsleutel over de diverse kunstvormen, met een 
open oog voor de belangen van kwetsbare doelgroepen en experimenten. 
Correcties op het beleid van fondsbesturen zijn mogelijk door in individuele 
gevallen in beroep te gaan, door de doorstroming van de bestuursleden en 
door de jaarlijkse beoordeling van het parlement, dat door het budgetrecht 
zeer concrete invloed uitoefent. 

De omroep 
Ik kan het niet laten in dit verband de omroep te berde te brengen. De om
roep in Nederland is bij uitstek een instrument voor cultuurspreiding. En de 
kunsten zijn een integrerend onderdeel van die cultuur. In een eigen wetge
ving weet de omroep zich verzekerd van een onafhankelijke financiering en 
een positie waar de macht van overheid en bedrijfsleven is buitengesloten. 
De Omroepwet is niet volmaakt, evenmin als de mensen die hem uitvoeren 
of moeten respecteren. Met name commerciële vertekeningen zijn binnen
geslopen. Omwille van het getal van hun aanhang moeten zendgemachtig
den concessies doen. Maar desondanks moet het mogelijk zijn meer van 
het Nederlands kunstzinnig talent toegang te geven tot een groot publiek 
via radio en televisie. Het buitenlands programma-aanbod dat de diverse 
zendgemachtigden plegen uit te zenden, zal binnenkort dankzij de snelle 
ontwikkeling van de techniek direct uit het buitenland ontvangen kunnen 
worden. De Nederlandse zendgemachtigde dient zich ook daarom meer toe 
te leggen op Nederlands programma-aanbod. 
Het is volgens mij niet strijdig met de onafhankelijkheid van de zendge
machtigden als de overheid zou gebieden dat een zeker percentage van 
het programma-aanbod Nederlands moet zijn. Het staat op één lijn met het 
volledig programmagebod en treedt niet in de feitelijke inhoud van het ge
bodene. Daarnaast mag als overweging gelden dat het Nederlands enige 
ondersteuning gebruiken kan. Zoals de grote Europese landen hun pro
gramma's tot in Nederland gezien en gehoord weten, zou het in het kader 
van effectieve internationale culturele betrekkingen mogelijk moeten zijn de 
Nederlandse programma's in de Europese ether te cultiveren. 
Ook op het raakvlak van omroep en kunst is een fonds denkbaar waaruit, 
onder de bekende voorwaarden, faciliteiten zouden kunnen worden ver
strekt om zendgemachtigden te animeren bepaalde kunstzinnige projecten 
te realiseren . -

De nieuwe minister van CRM zal zich met aanmerkelijk meer moeten be
zighouden dan met media en kunsten. De decentralisatie zal moeten wor
den gerealiseerd. Welzijnsproblemen van culturele minderheden zullen om 
aandacht vragen. De grote steden dreigen om te komen in hun problemen. 
Maar de discussie over kunstbeleid mag niet wegebben. Er is inderdaad 
moed voor nodig om bij schaarse middelen keuzen te doen die bestaande 
belangen kunnen aantasten. 
Van het nieuwe kabinet en de nieuwe minister mag die moed worden ver
wacht. 
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Signalementen 

Socialisme van Italiaanse snit (1) 
In links Nederland gaat de belangstel
ling waar het Italië betreft, doorgaans uit 
naar het wel en wee van de PCI. Dit is 
ook tot uiting gekomen in SenD: zie bij
voorbeeld de nummers 5 en 12 van 
jaargang 1979. Aangezien het hier gaat 
om de dragende partij van het euro
communisme, het fenomeen dat zoveel 
linkse harten verwarmde, lag deze aan
dacht ook voor de hand. In de schaduw 
van de grote en machtige communisti
sche broer leek de Italiaanse socialisti
sche partij (PSI) maar een kwijnend, 
voor een buitenstaander oninspirerend 
bestaan te lijden. Electoraal stagnerend 
na een halvering van het stemmenaan
tal van vlak na de oorlog, ideologisch 
verstard in radicale dogma's gecombi
neerd met een reformistische praktijk in 
de slechte zin van het woord, en intern 
onderhevig aan verlammende conflicten 
tussen stromingen en hun ijdele leiders. 
Geen wonder dat de veel dynamischer 
PCI meer tot de progressieve verbeel
ding sprak. 
Er is echter wat aan het veranderen in 
Italië. De PCI heeft zich enigszins terug
getrokken in de oppositie. De strategie 
van het 'historisch compromis' heeft 
voorlopig gefaald, in die zin dat de com
munisten te weinig mochten delen in de 
regeermacht afgemeten aan de prijs die 
ze met hun medeverantwoordelijkheid 
voor impopulaire maatregelen moesten 
betalen; het kader morde en de kiezers 
liepen weg. 
Tegelijkertijd is de PSI erin geslaagd 
een sleutelpositie in het tamelijk geblok
keerde Italiaanse politieke systeem te 
veroveren en tevens een begin te ma
ken met een proces van heroriëntatie 
en vernieuwing dat, indien doorgezet, 
de partij grondig van identiteit zal doen 
veranderen. Met een vluchtige karakte
ristiek kan worden gesteld dat de PSI, 
net als de PCI reeds eerder, hoewel 
vanuit een wat andere achtergrond, be
gonnen is aan een eigensoortig proces 
van sociaal-democratisering. 

Socialisme van Italiaanse snit (2) 
Anders dan de meeste andere socialisti
sche partijen in Europa is de PSI lange 
tijd sterk georiënteerd geweest op Mos
kou en het communisme; Als enige van 
de grote socialistische partijen trad zij in 
1919 tot de Komintern toe. In 1934, tij
dens de fascistische dictatuur, sloot zij 
een verbond van 'actie-eenheid' met de 
communistische partij, hetgeen zij in 
1946 hernieuwde. Afgezien van de pe
riode van het Duits-Russische non
agressie pact (1939-1941) steunde zij 
ook de buitenlandse politiek van de 
Sowjet-Unie. Ook na de Tweede We
reldoorlog beschouwde zij zichzelf niet 
als een onafhankelijke democratisch-so
cialistische partij, maar eerder als een 
autonome partij van revolutionaire 
marxisten. Buitenlands-politiek bleef ze 
nog lange tijd op Moskou georiënteerd, 
reden waarom zij ook in 1951 geen lid 
werd van de toen heropgerichte Socia
listische Internationale. 
In deze context lag het voor de hand 
dat de PSI de volksfrontgedachte aan
hing. In eerste instantie was daarvoor 
de uitgangsstelling voor de socialisten 
niet ongunstig. Bij de verkiezingen van 
1946 kwamen ze iets sterker uit de bus 
dan de communisten (20,7 procent te
gen negentien procent; de christen-de
mocraten haalden 35,2 procel')t). Maar 
spoedig eindigde het verbond met de 
communisten in een ramp voor de partij. 
Na de afspliting van de anti-communisti
sche sociaal-democratische partij onder 
Saragat in 1947 - uitvloeisel van de op 
gang komende Koude Oorlog die in Ita
lië met forse Amerikaanse inmenging 
gepaard ging - was de partij zeer ver
zwakt; de krachtsverhouding op politiek 
en maatschappelijk vlak verschoof in 
enkele jaren dramatisch ten gunste van 
de communisten (verkiezingen 1953: 
PCI 22,6 procent, PSI 12,7 procent) en 
de PSI dreigde tot een bijwagen der 
communisten te worden gedegradeerd. 
Partijleider Pietro Nenni, die in 1951 
nog met de Stalinprijs voor de Vrede 
was onderscheiden, trok uit deze ont
wikkeling de consequenties. Na de Hon
gaarse opstand van 1956 zegde hij het 
eenheidspact met de communisten op 
en begon de koers van zijn partij voor
zichtig naar het centrum te verleggen. 
Eind 1963 had deze lijn succes, toen 
het eerste centrum-links kabinet werd 
gevormd. De christen-democraat A/do 
Moro (die enkele jaren geleden zijn be
reidwilligheid om met de communisten 
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tot een inniger vorm van regeringssa
menwerking te komen met de dood 
moest bekopen) werd premier, Nenni 
zelf werd vice-premier. Diens lange-ter
mijn-doelstelling was Italië door diep in
grijpende structurele hervormingen van 
economie en maatschappij tot een mo
derne industriestaat te transformeren en 
door de vorming van een democratisch
socialistische massapartij (waarin ook 
de communisten zouden Inoeten op
gaan) de voorwaarden te scheppen 
voor het aflossen van de christen-demo
cratische wacht. 
Aanvankelijk had het recept succes. De 
regering wist een begin te maken met 
maatschappelijke hervormingen en een 
planmatiger economische ontwikkeling, 
terwijl op partijpolitiek terrein in 1966 de 
hereniging volgde met Saragats sociaal
democraten. Daarna ging het echter 
mis. De economische hervormingen bie
ven door een inzettende economische 
crisis en verzet in DC-kring in goed be
doelde aanzetten steken. De Verenigde 
Socialistische Partij (PSU) viel in 1969 
door onoverbrugbare programmatische 
en strategische meningsverschillen en 
door een rampzalig verkiezingsresultaat 
in dat jaar weer in haar socialistische en 
sociaal-democratische onderdelen uit
een. 
Nog ernstiger was dat de PSI nu in 
plaats van de bijwagen van de PCI, de 
bijwagen van de DC dreigde te worden 
en tegenover het systeem van cliëntelis
me en crisismanagement iedere eigen 
identiteit dreigde te verliezen. Zo was 
het veelbetekenend dat de PSI niet in 
staat bleek de sociale beweging van ge
radicaliseerde jongeren en arbeiders die 
rond 1969 in Italië grote invloed kreeg, 
op te vangen en te integreren, hoewel 
de marxistische inspiratie en radicaal
democratische traditie van de partij haar 
hiertoe eigenlijk voorbestemd hadden 
moeten hebben. 

Socialisme van Italiaanse snit (3) 
Het einde van negen jaar centrum-link
se kabinetten in 1972 liet de PSI dan 
ook in ontredderde staat achter. Na nog 
eens een verkiezingsnederlaag in 1976 
(9,6 procent voor de PSI , terwijl de PCI 
van 27,2 procent naar 34,4 procent 
sprong) en met het vooruitzicht tussen 
het historisch compromis van de com
munistische en christen-democratische 
giganten ter linker- en ter rechterzijde te 
worden fijngemalen , kwam het nog in 

datzelfde jaar tot een opstand van jonge 
turken in de partij . De tot de traditioneel
marxistische linkervleugel behorende 
partijleider De Martino. werd door een 
coalitie van 'autonomisten' onder leiding 
van Nenni's protégé Bettino Craxi en 
een deel van de linkervleugel aange
voerd door Claudio Signorile (beide zijn 
voor Italiaans-politieke begrippen broek
jes, d.w.z. jonger dan vijftig jaar) ten val 
gebracht. Craxi volgde De Martino als 
secretaris-generaal van de partij op. 
Achteraf blijkt hij daarbij een tamelijk 
helder concept voor de midden- en lan
ge termijn in gedachten te hebben ge
had. 
Programmatisch ging het hem erom de 
partij van haar ideologisch maximalisme 
te bevrijden. De combinatie van marxis
tische doctrine en halfslachtige reformis
tische praktijk wilde hij vervangen met 
het opstellen van een omvattend hervor
mingsprogramma van (Noordeuropees) 
sociaal-democratische snit, teneinde 
daarmee de partij aan interne coheren
tie en externe geloofwaardigheid en 
slagkracht te doen winnen. Craxi (die 
zijn stroming consequent heeft omge
doopt van 'autonomistisch' tot 'reformis
tisch') lijkt hierin grotendeels geslaagd. 
Zowel het nieuwe partijprogramma, dat 
het congres van Turijn in 1978 aannam 
(/'Alternativa socialista) als de besluiten 
van het laatste congres van Palermo 
(april 1981) hebben de PSI duidelijk 
doen koerszetten naar een westers so
ciaal-democratisch ontwikkelingsmodel . 
Een principiële keuze voor een gemeng
de economie in combinatie met gecom
mitteerdheid aan een omvattende de
mocratisering binnen het raam van een 
pluralistisch parlementair systeem ver
schaffen een beeld dat nogal afwijkt van 
het revolutionair-marxistische program 
van nog niet eens zo lang geleden. 
Buitenlands-politiek heeft de Craxi-koers 
de PSI ondubbelzinnig op atlantis me en 
Europese integratie vastgelegd. Ele
menten van de 'derde weg'-achtige 
oriëntatie van vroeger zijn nog steeds 
aanwezig (zo onderhoudt de PSI nog 
steeds officiële partij betrekkingen met 
een hele reeks communistische partijen 
in de Tweede en Derde Wereld) , maar 
het is nu ingebed in een 'westers' of 
(zoals Craxi het zelf heeft genoemd) 
'eurosocialistisch' raamwerk. De PSI 
richt zich immers meer op de hoofdstro
ming in de Socialistische Internationale, 
die door de Duitse SPD wordt aange
voerd. Craxi's bewondering voor de 
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SPD en zijn pogingen om de vroeger 
zo gestoorde betrekkingen met die partij 
te normaliseren hebben hem de bijnaam 
'il tedesco' (de Duitser) opgeleverd. 

Socialisme van Italiaanse snit (4) 
Met betrekking tot de samenwerking 
met andere partijen, betekent de nieuwe 
koers - mede gevoed door de slechte 
ervaringen met het Volksfront en de 
centrum-links kabinetten - dat de PSI 
alle opties openhoudt. Craxi 's tactiek is 
erop gericht om door de partij een dui
delijk politiek-programmatisch profiel te 
geven, zowel van PCI als DC ideolo
gisch afstand te nemen en daardoor 
kiezersgroepen bij beide partijen weg te 
lokken. 
Voor de korte termijn pleit Craxi voor 
een losse coalitie met de DC, omdat de 
partij voor een links alternatief nog te 
zwak is. Sinds ruim anderhalf jaar re
geert de PSI dan ook weer in wisselen
de combinaties met de DC, maar omdat 
de christen-democraten - zolang ze de 
PCI van regeringsdeelname uitsluiten -
niet buiten de socialisten omkunnen, 
kan Craxi zich in die constellatie veel 
vrijheden veroorloven. Hij streeft ook 
openlijk naar èen socialistisch premier
schap. Een socialist als president van 
de republiek (Sandro Pertini sinds 1979) 
blijkt slechts het begin te zijn geweest 
van de socialistische ambities, niet het 
eind. Tegelijkertijd doet Craxi moeite om 
de PSI af te grenzen van de communis
ten. Zo heeft hij het democratisch-socia
lisme gedefinieerd als de 'vervolmaking 
van het liberale pluralisme, niet diens 
vernietiging'. In dezelfde zin roept hij de 
PCI met enige regelmaat en in verschil
lende vormen op om definitief met het 
leninisme te breken (zie bijvoorbeeld 
zijn artikel 'De logica van het leninisme 
dat is afgedrukt in SenD van maart 1979). 
Craxi 's gemanoeuvreer lijkt er op lange
re termijn vooral op gericht om de 
krachtsverhoudingen binnen het linkse 
kamp te wijzigen ten gunste van de so
cialisten en daarmee de binnenlands-
en buitenlands-politieke voorwaarden te 
scheppen voor een socialistisch-com
munistisch regeeralternatief. Als tussen-

stadium schijnt de PS I-leiding te denken 
aan een regering van 'nationale een
heid', waaraan ook de communisten 
steun geven, onder leiding van een so
cialistische premier. Craxi wil dus duide
lijk het succes van Mitterrand, die tien 
jaar geleden in vergelijkbaar ongunstige 
uitgangspositie zijn lange mars naar een 
door socialisten geleid links regeeralter
natief begon, in Italiaanse context her
halen. 
Of hem dat lukken zal , is echter nog de 
vraag. Het politieke vacuüm links van 
het midden dat Mitterrand in Frankrijk 
opvulde is in Italië veel kleiner. Het eu
rocommunistische karakter van de PCI 
maakt haar voor veel kiezers uit de ar
beiders- en middenklassen veel aan
trekkelijker dan de Qesloten-stalinisti
sche PCF. Tegelijkertijd is de Italiaanse 
christen-democratie ondanks al haar 
bindingen met grote ondernemers en 
landadel, toch ook een volkspartij , het
geen onder meer tot uiting komt in een 
niet-onbelangrijke werknemersvleugel 
en een enigszins uitgewerkte katholieke 
sociale leer. Beide gegevenheden ma
ken de PSI veel afhankelijker van onte
vreden zwevende kiezers, hetgeen niet 
erg bevorderlijk is voor het creëren van 
een stabiele massa-aanhang. In de loop 
der jaren heeft de partij ook haar wor
tels onder de georganiseerde en politiek 
bewuste arbeiders goeddeels verloren, 
een verlies dat eigenlijk alleen met een 
politiek van aanhoudende successen 
goed te maken lijkt. Craxi en de zijnen 
zijn veroordeeld tot het aanhoudend 
doen van spectaculaire stappen, tenein
de ieders aandacht vast te houden, het
geen op z'n minst één verklaring vormt 
voor de soms wat vreemdsoortige posi
ties die de PSI - bijvoorbeeld ten aan
zien van het terrorisme van de Rode 
Brigades - inneemt. 
Maar voorlopig heeft Craxi alles mee. 
De laatste gemeenteraadsverkiezingen 
waren een groot succes voor de PSI , en 
op het congres van Palermo werd hij 
met 74 procent van de stemmen tot par
tijleider herkozen. In de loop van vijf 
jaar heeft Bettino het gezicht van het 
Italiaanse socialisme ingrijpend veran
derd. (mk) . 
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Boeken 

Polen en het Nederlandse 
socialisme 
Dirk Dragstra, Martin van den Heuvel, 
Sasza Malko (red.), De Poolse weg 
naar Solidarnosé, De Woelrat, Boskoop, 
1981,294 blz. f 17,50 

Drie dingen vallen op als men de hou
ding van het overgrote deel van links 
Nederland ten aanzien van de ontwikke
lingen in Polen beschouwt. Het eerste is 
een ontstellend gebrek aan kennis van 
de Poolse zaken. Het tweede is een 
ontstellend etnocentrisme. Ik bedoel 
daarmee de neiging om de Poolse si
tuatie geheel en al te beoordelen in het 
licht van intern-Nederlandse discussies 
en preoccupaties. Het derde is een ont
stellend gebrek aan emotionele betrok
kenheid bij deze unieke volksbeweging. 
Daar, in Polen, is iets op gang gekomen 
wat democratisch-socialisten, gezien 
hun beginselen en traditie, ten zeerste 
zou moeten aanspreken; een authentie
ke democratiseringsbeweging van arbei
ders, intellectuelen en boeren, die met 
een uitgekookt arsenaal aan vreedzame 
middelen een eind probeert te maken 
aan de onderdrukking van een hen van 
buiten af opgelegd repressief regime, en 
die bezig is de maatschappij te bevrij
den van een bijna allesbeheersend 
staatsapparaat. Maar de reacties binnen 
de georganiseerde Nederlandse sociaal
democratische beweging zijn - een en
kele uitzondering daargelaten - afwis
selend lauw, ongeïnteresseerd of rond
uit dubieus. 
Wat de emotionflle belangstelling van 
de socialistische beweging voor Polen 
betreft, is het wel eens anders geweest. 
De onderdrukking van de Poolse op
stand in 1863-64 door Rusland was de 
aanleiding tot de oprichting van de Eer
ste Internationale. Engels zette in 1866 
in een drietal artikelen uiteen wat de ar
beidersklasse met Polen te maken had: 
'Overal waar de arbeidersbeweging in 
de politiek zelfstandig is opgetreden, 
laat zich haar buitenlandse politiek 

steeds in weinig woorden uitdrukken: 
herstel van Polen. .. Nog onlangs heeft 
de Internationale Associatie van Arbei
ders dit alomvattende instinctieve ge
voel van de klasse namens welke ze 
optreedt nog sterker tot uitdrukking ge
bracht toen ze in haar banier schreef: 
"Verzet tegen de Russische greep op 
Europa - Herstel van Polen". 
Dit herinnert ons eraan dat de Poolse 
kwestie in de negentiende eeuw voor 
socialistische bewegingen een soortge
lijke functie vervulde als de Amerikaan
se inmenging in Vietnam voor studen
ten- en jongeren bewegingen in de jaren 
zestig van deze eeuw. Maar er zit aan 
dit representatieve voorbeeld van het 
denken van Marx en Engels over Polen, 
of eigenlijk over de Russische politiek, 
meer vast. Het verwijst naar een veron
derstelde continuïteit in de Russische 
buitenlandse politiek, of die nu door tsa
ristische of door communistische staats
lieden wordt uitgevoerd - een continuï
teit die door de Sowjetrussische leiders 
op een besmuikte manier wordt erkend 
- onder andere door al sinds jaar en 
dag 'De geschiedenis van de geheime 
diplomatie van de achttiende eeuw', een 
voor de tsaristische politiek wel zeer kri
tische artikelenreeks van Marx, weg te 
laten uit de officiële uitgave van het 
werk van Marx en Engels. 
Hiermee is een van de punten genoemd 
waardoor de Poolse kwestie bij links 
Nederland vandaag de dag zo merk
waardig wordt gerecipieerd. Zowel hier
op, als op een aantal andere politieke 
en ideologische problemen, waarmee 
de ontwikkeling in Polen het democra
tisch-socialisme confronteert, kom ik 
aanstonds nog terug. 

De ontwikkeling naar Solidariteit 
Maar zoals gezegd, gebrek aan kennis 
is het eerste probleem bij een oordeel 
over Polen. Wat dat aangaat is de oor
spronkelijk Nederlandse uitgave De 
Poolse weg naar Solidarnosé een gods
geschenk. Het boek bestaat uit een uit
voerige inleiding waarin de naoorlogse 
geschiedenis van Polen overzichtelijk 
verhaald wordt door Martin van den 
Heuvel, gevolgd door acht hoofdstuk
ken, achtereenvolgens gewijd aan de 
strijd om de grondwet, de onlusten van 
1976, het in beweging komen van de 
Poolse bevolking daarna en het ont
staan van arbeiders- en boerenorgani
saties, de strategie van de oppositie, 
het ontstaan van een vrije pers en een 
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'Vliegende Universiteit', en, tenslotte, de 
stakingen van 1980, culminerend in het 
Akkoord van Gdansk. AI deze hoofd
stukken afzonderlijk bestaan uit een kor
te inleiding van de redactie, en een aan
tal vertaalde documenten. Zo'n opzet 
garandeert in het algemeen eerder de
gelijkheid dan leesbaarheid, maar bij dit 
boek heeft dat anders uitgepakt. Ik heb 
het boek vrijwel achter elkaar uitgele
zen, zo boeiend is het. Ik kan niet 
beoordelen waaraan dat ligt; de gelukki
ge greep van de redacteuren, de onver
wachte combinatie van welsprekendheid 
en bondigheid die de meeste documen
ten kenmerkt of hun toch wel indringen
de inhoud. 
Die inhoud weerlegt op overtuigende 
wijze de stelling die ook wel in SenD is 
verkondigd, (bijv. Maarten van Traa, 
SenfJ, maart 1981), als zou de ontwik
keling naar Solidariteit mogelijk zijn ge
maakt door de détente van na 1970. 
Het is hier voor alles gegaan om een 
autonome binnenlandse ontwikkeling, 
en wat betreft de invloed van ontspan
ning en buitenland valt hoogstens de 
stelling te verdedigen dat de westerse 
kredieten de explosie tot 1980 hebben 
uitgesteld, om deze, juist ten gevolge 
van de gewekte maar door de Poolse 
leiding geloochenstrafte verwachtingen, 
een grotere intensiteit te geven. De 
voornaamste voorwaarde voor de ge
beurtenissen daarna is dat Polen, an
ders dan de andere staten in het ooster
se blok, nooit helemaal de trekken van 
een totalitair regime heeft gekregen, 
omdat zowel de katholieke kerk als het 
Poolse nationale bewustzijn nooit door 
het communistische regime overweldigd 
konden worden. Het belang van deze 
factoren (en die welke daarvan weer het 
gevolg zijn geweest, zoals de mislukte 
collectivisatie van de landbouw) is dui
delijk als men de situatie van Polen ver
gelijkt met die van de Sowjet-Unie, waar 
geen enkele organisatievorm onafhan
kelijk van het regime bestaat, en waar 
nationalistische sentimenten ten dienste 
van dat regime kunnen worden gebruikt, 
waar geen verbindingen tussen arbei
dersoppositie en dissidente intellectue
len tot stand kunnen komen. Stakingen 
en zelfs complete arbeidersopstanden 
van het Gdansker model komen ook in 
de Sowjet-Unie wel voor. Maar ze kun
nen altijd onmiddellijk geïsoleerd wor
den, en op bloedige wijze worden neer
geslagen, zonder dat dat binnen of bui
ten de Sowjet-Unie ruchtbaarheid krijgt. 

Als détente van geen of zeer onderge
schikte betekenis is geweest voor de 
democratiseringsbeweging in Polen, dan 
wordt het toch de hoogste tijd dat socia
listen wat kritischer gaan staan tegen
over dit concept van Nixon en Kissinger. 
(Tenzij men zich wil aansluiten bij Kis
singers metternichiaanse wereldbeeld, 
waarin de status quo gegarandeerd 
wordt door een concordaat van de heer
sende machten. Van sommige vredes
denkers krijgt men inderdaad de indruk 
dat ze de ontspanning tot desnoods de 
laatste Pool willen bevechten.) 

Klassieke mensenrechten 
Een tweede conclusie die uit dit boek 
met grote stelligheid naar voren komt, is 
dat de vaak gemaakte onderscheiding 
tussen 'burgerlijke' en 'sociale' mensen
rechten in dit geval van vrijwel geen be
tekenis is. De redenering, vooral popu
lair bij hen die zich voor de Derde We
reld inzetten, is bekend': mensen moe
ten eerst brood op tafel en een dak bo
ven hun hoofd hebben, pas dan worden 
abstracte zaken als vrijheid van me
ningsuiting en dergelijke van belang. Als 
een dictatuur voorziet in de bevrediging 
van die primaire sociale rechten, moet 
je die niet wegens gebrek aan democra
tie aanklagen. Het vervelende van dit 
argument is dat het, afgezien van de 
morele kracht ervan, in de wereld zoals 
die feitelijk bestaat nog nooit is opge
gaan. Noch in China, noch in Tanzania, 
noch in Indonesië of Algerije zijn heer
sende dictaturen erin geslaagd die so
ciale rechten door de onderdrukking van 
klassieke mensenrechten waar te ma
ken. f=eitelijk lijkt het argument anders
om te liggen en dat is in de afgelopen 
jaren vooral in Polen gebleken. Polen 
op weg naar solidariteit documenteert 
overvloedig hoe verontwaardiging over 
de aantasting en onderdrukking van 
'klassieke' mensenrechten hand in hand 
ging met de strijd tegen de verslechte
ring van de levensomstandigheden. In 
zekere zin is dat tot op de dag van van
daag zo fascinerend aan de politiek in 
Polen; er speelt zich daar een kolossaal 
ontvoogdingsproces af, waarin steeds 
meer mensen vaststellen dat het kun
nen uitoefenen van de klassieke men
senrechten langzamerhand een levens
voorwaarde is geworden om eten op ta
fel te krijgen. 

De strategie 
Een derde belangrijke punt is dat dit 
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boek heel duidelijk laat zien met welk 
een weloverwogen tactiek de oppositie
beweging te werk is gegaan, en met na
me hoezeer ze rekening houdt met de 
geopolitieke situatie, dat wil zeggen 
hoezeer ze ervan uitgaat dat de Sowjet
Unie op basis van strategische overwe
gingen geen onafhankelijk Polen zal 
dulden. Vanuit dit gezichtspunt moet de 
incompetentie van de Poolse partijlei
ding en de desolate toestand van de 
Poolse partij voor de oppositie een nog 
groter probleem zijn dan voor het Krem
lin. Hierdoor immers wordt zij steeds 
meer gedwongen in een politiek vacuüm 
te treden dat ze op grond van realpoliti
sche overwegingen liever aan de com
munistische partij zou overlaten. Hier 
ligt uiteindelijk het centrale vraagstuk 
van de Poolse weg wèg van het com
munisme. In hoeverre zal de Sowjet
Unie zich gedragen als een 'normale' 
grote mogendheid, die op een bepaalde 
manier z'n strategische veiligheidsbelan
gen regelt, en in hoeverre als een spe
cifiek totalitair regime, dat een heel bij
zondere ideologische hegemonie te 
handhaven heeft. Volgens het Jalta
axioma zou de Sowjet-Unie best een 
soort gefinlandiseerd Polen kunnen ac
cepteren. Volgens het Riga-axioma is 
dat eigenlijk onmogelijk.· 
Daarmee zijn we weer terug bij het be
gin, waar werd verwezen naar karakteri
sering van de politiek van de Sowjet
Unie als een mogelijke voortzetting van 
traditioneel Russische buitenlandse poli
tiek. 

Een van de redenen waarom de PvdA 
kennelijk geen raad weet met de Poolse 
ontwikkelingen is dat de partij nog niet 
over het begin van een consistente bui
tenlandse politiek beschikt. Er bestaat 
enkel een optelsom van onderling soms 
tegenstrijdige wensen en verlangens, en 
nergens openbaart zich dat meer dan in 
de opvattingen over de Oost-West-ver
houding. Daarmee heeft het ook te ma
ken dat van de kennis en iniichten van 
sociaal-democratische specialisten op 
het gebied van de Sowjet-Unie, Oost
Europa en het communisme binnen de 
partij nagenoeg geen gebruik wordt ge
maakt. De Oost-West-verhouding en al
les wat daar aan vast zit wordt binnen 
de PvdA behandeld als een speciaal 
geval van een lokaal conflict tussen 
wethouder, gemeenteraad en actiegroe
pen. Verwonderlijk daarbij is de wisse
ling tussen twee uitgangsposities. Nu 

eens stelt men zich op als principiële 
moralisten door dik en dun, dan weer 
wordt een ongelooflijk cynisch realisme 
aan de dag gelegd. 
Dit hele complex, dat ik hier slechts in 
enkele grove contouren heb willen 
schetsen, en dat het verdient nader ge
analyseerd te worden, heeft waarschijn
lijk als voornaamste achtergrond de in 
zijn tegendeel verkeerde Koude Oor
logsideologie, die sinds 1965 deel is 
gaan uitmaken van het ethos van de 
PvdA. Kenmerkend voor die ideologie is 
een buitengewone angst om ervan be
schuldigd te worden een 'aanhanger 
van de Koude Oorlog' of een 'anti-com
munist' te zijn. Op deze manier is er 
langzamerhand binnen de partij een ta
boe ontstaan om communisme in zijn 
verschillende verschijningsvormen ern
stig te nemen en ernstig te beoordelen. 
De ontwikkeling van 'Solidariteit' leert 
echter dat dit taboe doorbroken moet 
worden als de PvdA werkelijk een se
rieuze buitenlandse en vredespolitiek wil 
ontwikkelen. 

Bart Tromp 

Noten 
1. Voor een nadere uitwerking zie Mi
chel Korzec/Bart Tromp in SenD juni 
1979. 
2. In 1933 stuurde president Roosevelt 
een missie naar Riga (Estland) om van 
daaruit te rapporteren over een mogelij
ke diplomatieke erkenning van de Sow
jet-Unie. De missie (waarvan o.a. Geor
ge Kennan deel uitmaakte) keerde terug 
met een rapport waarin de Sowjet-Unie 
getypeerd werd als een totalitair regime, 
dat zich niet zozeer door klassieke 
machtspolitieke overwegingen liet lei
den, maar door specifieke ideologische 
motieven. Elf jaar later, in Jalta, over
heerste een heel ander beeld in de poli
tiek van Roosevelt. Nu werd de Sowjet
Unie beschouwd als een grote mogend
heid die zich net zo zou gedragen als 
andere grote mogendheden. De inter
pretatie van de buitenlandse politiek van 
de Sowjet-Unie speelt zich af op een 
continuüm met het Jalta-axioma als de 
ene en het Riga-axioma als de andere 
pool. De termen Riga- en Jalta-axioma 
zijn bedacht door Daniel Yergin; Shat
tered peace; The Origins of the Gold 
War and the National Security State, 
New Vork, 1977. Zie ook Bart Tromp, 
'Riga- en Jalta-axioma', Het Parool, 
16.10.1980. 
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De tocht van een eigenzinnig 
tijdgenoot 
M. van der Goes van Naters, Met en ts
gen de tijd; een tocht door de twintigste 
eeuw, Amsterdam, De Arbeiderspers, 
1980, f 41 ,50. 

'Het gaat in dit boek om stoffelijke za
ken, maar om der wille van de geest'. 
Dat motto gaf Rathenau mee aan één 
van zijn werken. Van der Goes had een 
analoge formulering kunnen gebruiken : 
het gaat in dit boek om menselijke en 
politieke zaken, maar om der wille van 
de cultuur. 'Met en tegen de tijd. Een 
tocht door de twintigste eeuw' is de 
tocht van een eigenzinnig tijdgenoot en 
zijn reisverhaal boeit van begin tot eind. 
Dat verhaal kan met een reeks sleutel
woorden worden ingeleid : 
- 'De Staat is één van de weinige din
gen, waarvoor het de moeite loont, op 
deze wereld te leven '. (M. des Amorie 
van der Hoeven; motto van Van der 
Goes' Het staatsbeeld der sociaal-de
mocratie). 
- 'Wij staan aan de vooravond van 
grote veranderingen. Maakt u op mede
werkers te zijn van wat verricht moet 
worden '. (Richard Cobden, geciteerd in 
Van der Goes' De leiding van de staat, 
1945, p. 4). 
- 'De Staat moet zijn een rechtsstaat, 
die zijn taak vindt in het verwezenlijken 
en krachtig handhaven van het recht, 
waaraan hij ook zelf is onderworpen' 
(Beginselprogramma 1947 voor de 
PvdA, art. 22; geciteerd door Van der 
Goes, p. 34). 
- 'De Staat is de bankier der armen '. 
(Louis Blanc; geciteerd door Van der 
Goes, p. 99. 
- 'In mijn innerlijke overtuiging horen 
socialisme en natuurbehoud bij elkaar'. 
(Van der Goes, p. 285). 
- 'Het christendom zoals men het ons 
hardnekkig blijft voorhouden, dekt niet 
meer onze conceptie van het kosmisch 
wordingsproces van het Heelal'. (Teil
hard de Chardin; geciteerd door Van 
der Goes, p. 294). 
- 'Mensen komen en gaan ... wat we 
hun kunnen nalaten, dat zijn: de institu
ties '. (Jean Monnet; geciteerd door Van 
der Goes, p. 213). 
- 'Tenslotte is de mensheid nog jong '. 
(laatste zin van het boek). 
Met het voorgaande sprongen we mid
denin de gedachten- en ideeënwereld 
van Van der Goes. Wie zijn boek leest, 
ontmoet een mens van vlees en bloed. 

die even beeldrijk en boeiend schrijft als 
hij vertelt en praat. 
Autobiografieën en biografieën zijn geen 
bestsellers in ons land. Het toeval wilde 
dat ik de korte biografieën over Frank 
van der Goes, Hilda Verwey-Jonker en 
Ko Suurhoff in de twee jailrboeken voor 
het democratisch socialisme kon lezen 
terwijl ik deze recensie onder handen 
had. De eerste ken ik uit papieren, de 
twee anderen uit vele ontmoetingen. 
Boeiende figuren! Maar de lezer van 
een biografie ontmoet eigenlijk mensen 
uit platland. De vergelijking tussen een 
kort en een uitvoerig geschrift is mis
schien niet helemaal billijk, maar dat de 
autobiografie de kans heeft de biografie 
te overtreffen als het gaat om levens
echtheid, lijkt me evident. Van der Goes 
van Naters komt uit zijn boek te voor
schijn als iemand die uit een schemeri
ge straat een hel verlicht plein betreedt, 
en daar gaat en staat zoals hij is : een 
vent uit één stuk (Den Uyl op de om
slag), een man die niets verbergt, strijdt 
met open vizier, zijn zwakheden niet 
verhult. Een man van zijn tijd .. . èn zijn 
tijd ver vooruit; een felle strijder, vaak 
onvoorzichtig, soms onzorgvuldig, maar 
nooit vals. Een man met zeldzaam
heidswaarde dank zij zijn originaliteit en 
zijn levenslange aandacht voor de staat
kundige problematiek - een onderwerp 
dat na de Tweede Wereldoorlog ook in 
socialistische kring onderbelicht bleef. 
Die stof komt verderop ter sprake. 

Partij 
Hoge bomen vangen veel wind. In en 
rond SDAP en PvdA kon 't hard waaien. 
In sommige opzichten bood de SDAP 
misschien meer beschutting dan de 
PvdA, zoals een anekdote uit 1930 illus
treert. Als dertigjarige trad Van der 
Goes op als één der twee secretarissen 
(mr L. A. Donker was de andere) van 
de partijcommissie 'Nieuwe organen'. In 
een vergadering schoof Albarda hem 
een briefje toe: 'In 1933 brengen we je 
in de Kamer' (blz. 89) . Als Van der 
Goes het niet had afgehouden - op de 
motivering daarvan kom ik nog terug -
zou het nog gebeurd zijn ook. Het was 
trouwens, en gelukkig, alleen uitstel, 
want de Haagse jaren begonnen in 
1937. En dus ook het spel van de wind. 
Als het in maart 1939 voor vrijheidslie
vende democraten in West-Europa te 
heet onder de voeten wordt, brengt Het 
Volk, drie dagen na de inval van Hitlers 
troepen in Praag, een pittig stuk van 
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Van der Goes, die als titel 'De dagen 
van maart' had aanbevolen. Zijn vriend, 
hoofdredacteur Wiardi Beekman, gaf het 
echter een opschrift als een vuistslag
op-tafel mee: 'Maart 1939 - zeven pun
ten van de sociaal-democratie'. Ziehier 
die zeven punten : 
- een meer 'sociale' regering (het vier
de kabinet-Colijn is aan het bewind); 
- een weerbare democratie; 
- offensief tegen de werkloosheid ; 
- verscherpt optreden tegen landver-
raad; 
- volledige handhaving van de druk
persvrijheid ; 
- steun aan het bedrijfsleven tegen 
buitenlandse inmenging; 
- bijeenroeping van een 'conferentie 
tot rechtshandhaving' (blz. 105). 

Ja, dat was alles. Geen nieuwe of om
streden zaken voor de SOAP van toen, 
wèl punten die een uitroepteken ver
dienden. In de fractievergadering pakte 
Albarda stevig uit tegen Van der Goes: 
hij had aan het roer gemorreld. Waar je 
in die tijd al een prestigetwist over kon 
krijgen. De zaak werd gesust; de ver
houding bleef wat stroef. Aan wie de 
schuld? Van der Goes: 'Aan mij, zou ik 
nu zeggen '. 
Na de oorlog ging het scherper toe en 
dat had zowel een persoonlijke als een 
organisatorische achtergrond. Van der 
Goes werd in 1945 fractievoorzitter van 
de SOAP en in 1946 van de PvdA. Dat 
de sterke verschillen in karakter, per
soonlijkheid en achtergrond van Van der 
Goes en partijvoorzitter Vorrink toene
mende spanning lieten ontstaan, is be
grijpelijk. Bovendien wist de partij struc
tureel niet goed raad met de relatie frac
tievoorzitter-partijvoorzitter. Een toevalli
ge aanleiding zou dus de ketel kunnen 
laten overkoken. Die aanleiding, een in
terview over Nieuw-Guinea, kwam begin 
'51 . Bijzonderheden van dit conflict, dat 
leidde tot het heengaan van Van der 
Goes als fractievoorzitter, laat ik rusten, 
maar er mag wel wat licht vallen op een 
enkel punt. 
Vóór de oorlog plachten zowel Troelstra 
als Albarda aangeduid te worden als 
'onze partijleider en onze parlementslei
der'. Na de oorlog maakte de oppositie
rol plaats voor deelneming aan de rege
ring, en zowel de partij als de kiezers 
gingen in de minister-president (Scher
merhorn, Drees en veel later Den Uyl) 
meer dan in de fractievoorzitter de 'eer
ste man' zien . Het woord 'partijleider' is 

in de PvdA in onbruik geraakt, maar 
voor velen, ook voor Van der Goes zelf, 
hing er rondom de functie van fractie
voorzitter iets van de traditie van het 
centrale, politieke leiderschap. Die frac
tievoorzitter zou baat kunnen vinden bij 
twee goede adviezen : hoe minder 
zwaarwichtige woorden, hoe beter; hoe 
meer inspiratie en rijkdom aan ideeën, 
hoe beter. Aan het laatste ontbrak het 
Van der Goes niet, en Vorrink had niet 
de ingetogenheid en zelfdiscipline om 
de begrippen partijleider en parlements
leider (hierboven geciteerd uit zijn eigen 
voorwoord bij het Albarda-boek van 
1938) in eigentijdse zin op Van der 
Goes toe te passen. De naam Drees 
was toen een soort trefwoord voor de 
PvdA, maar dat Drees rijkdom aan 
ideeën had, kon ook de grootste fantast 
niet beweren. 
Dat het fout is wanneer de partijvoorzit
ter in politiek gevoelige zaken de 'partij
leider' naar de kroon steekt, is toen ge
bleken, en later bevestigd. Terecht ver
wachten zowel leden als kiezers dat er 
naar buiten toe politiek geïntegreerd 
wordt opgetreden, nadat de meningen 
in de partijorganen zijn gevormd. Maar 
de partijstructuur bood toen te weinig 
houvast. Er was nog geen congrespresi
dium in Scandinavische stijl en elk con
gres bracht machtsvertoon van de voor
zitter mee, waardoor overigens noch 
Kranenburg als voortreffelijk waarne
mend voorzitter, noch Evert Vermeer -
altijd fair, ook als emoties hem te pak
ken hadden - hun maatgevoel en re
spect voor de vergadering verloren. In 
een felle brief aan Koos Vorrink, die ik 
overigens positiever beoordeel dan Van 
der Goes in zijn boek doet, heb ik er 
ooit voor gepleit de figuur te creëren, 
waardoor de partijleiding als positief-kri
tische supportersgroep van fractie en 
fractievoorzitter zou optreden en de 
laatste zodanig zou omringen dat de ge
dachte aan concurrentie niet zou kun
nen rijzen. Als iemand nu stelt dat te
kortkomingen en ontactische uitingen 
van Van der Goes qat moeilijk maakten, 
dan gebiedt de sportiviteit wel te ver
meiden dat Van der Goes zèlf - èn 
destijds, èn in zijn boek - ten aanzien 
van zijn gebreken zijn eigen kroongetui
ge is geweest. 
Wat de partij betreft wil ik eindigen met 
een onderbelicht punt. Van der Goes 
was geen Banning-fan en laat dat hier 
en elders nogal eens blijken . Maar de 
kern van de bijdrage van Banning aan 
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het naoorlogse socialisme is 'het nieuwe 
begin ' en de doorbraak. Hier ontmoeten 
we Van der Goes. In 1933 wilde hij nog 
niet weg uit Zuid-Limburg (blz. 89 en 
90). Waarom? Uit zijn 'bedankbrief' ci 
teer ik: ' ... het besef, dat de politieke an
tithese niet in het Parlement en niet in 
Holland, maar slechts effectief kan wor
den aangetast in het Zuiden zelf' . Dat is 
een frontale aanval op het confessione
le bolwerk waar hij middenin woonde. 
En in juni 1942, vanuit Sint Michielsges
tel, schrijft hij aan Drees: 'Wanneer be
langrijke groepen in eenzelfde verband 
met ons willen samenwerken (en dat is 
niet uitgesloten), dan zullen wij niet een 
rij huisjes naast elkaar moeten bouwen; 
ook niet hen in ons oude huis te logeren 
moeten vragen, maar gezamenlijk een 
nieuw huis moeten bouwen'.' 
Dat is precies wat er in 1945-'46gebeur
de: een nieuwe partij in een nieuwe wo
ning. Die kreeg en behield de volle 
steun van Van der Goes, die er uit 
eigen 'motivatie' toe kwam. 

Staat 
Drie boeken van Van der Goes vragen 
aandacht: Het staatsbeeld der sociaal
democratie (proefschrift van 1930), De 
leiding van de staat (pennevrucht uit 
St.Michielsgestel, verschenen in 1945) 
en het boek van 1980 waarom het hier 
gaat. Duidelijk toont dit drietal dat Van 
der Goes, die vaak als generalist ten to
nele kwam, vakman èn specialist is op 
staatkundig gebied. Onmiddellijk moeten 
we daaraan toevoegen dat zijn eerste 
wetenschappelije ke liefde, het staats
recht, weldra verrijkt werd door zijn kijk 
op het leven, door de biologie en een 
organisch-biologische staatsopvatting. 
Welke lijn loopt door dit drietal boeken? 
Het boek van 1930 brengt geen staats
verheerlijking (LassalIe) en geen staats
vernietiging (Marx) , maar tracht zicht te 
krijgen op de staat in een wordende so
cialistische samenleving, waarin zich 
een grote vermaatschappelijking zal vol
trekken. Deze bezorgt de staat een 
nieuwe taak, waartoe 'nieuwe organen' 
nodig zijn , en een andere structuur. De 
vraag of er gesproken mag worden van 
een algemeen staatsbeeld der sociaal
democratie, beantwoordt hij aan het 
eind van het boek positief, aan de hand 
van vijf punten : kritiek op het heden, re
organisatie van het staatsbestuur, be
heer der produktiemiddelen door geëi
gende organen, autonome publiekrech
telijke lichamen voor grote produktiebe-

drijven en diensten, een economisch 
adviescollege voor het staatsbestuur. 
De democratie - en haar basis: het be
wustzijn van de waarde der menselijke 
persoonlijkheid - wordt door Van der 
Goes en de socialistische schrijvers die 
hij aanhaalt aanvaard, en hij maakt front 
tegen staatssocialisme en anarchie. De 
roeping van de staat is en blijft de hand
having der rechtsorde. 'Het is ter be
scherming van de bedreigde veste der 
democratie, dat de sociaal-democraten 
hebben ontwikkeld hun positief staats
begrip: de constructieve gedachte van 
het Staatsbeeld der sociaal-democratie '. 
Daarmee sluit het boek af. Die kernge
dachte heeft Van der Goes meer dan 
een halve eeuw vastgehouden, gediend 
en uitgewerkt. 
De lange gijzeling (1940-1944), eerst in 
Buchenwald, toen in St.Michielsgestel, 
heeft hem niet klein gekregen. Aan zijn 
lotgevallen besteedt hij , onder andere 
verwijzend naar 'het beste verhaal ' van 
A. L. Constandse, maar enkele bladzij
den. In 1944 schreef hij De leiding van 
de staat waarvan het manuscript voor 
het einde van de periode-St.Michielsge
stel veilig kon worden opgeborgen. 
Hoed af voor dit werkstuk, ontstaan on
der bizarre omstandigheden (wèl gevan
gene, toch stapels boeken beschikbaar). 
Van der Goes beschrijft eerst de feitelij
ke en rechtstoestand van de moderne 
staat en ontwikkelt dan denkbeelden tot 
reconstructie . Heel wat aanbevelingen 
werden inmiddels realiteit. Dat geldt he
laas niet voor het pakkende en rationele 
denkbeeld de fusie van Eerste Kamer 
en Raad van State te bevorderen, waar
mee de ontwikkeling van de Eerste Ka
mer in administratief-rechtelijke richting 
en de groeiende ontplooiing van de 
Raad zouden worden bekroond en aan 
de frustrerende dubbele behandeling 
van begroting en wetsontwerpen een 
eind zou komen. 
Met en tegen de tijd is het levensver
haal van Van der Goes, en zijn staat
kundige denkbeelden ontmoeten we op 
vele plaatsen. Dierbaarheden der oude 
generatie krijgen weer kleur: een-twee
drie. Een : het natuurlijke tijdperk - on
bewuste eenheid - godsgezag. Twee : 
het cultuurlijke tijdperk - bewuste veel
heid - staatsgezag. Drie: de creatuurlij
ke fase - bewuste· eenheid - rechtsbe
wustzijn en rechtsgezag. De figuren van 
Van der Leeuw2 en Krabbe tekenen zich 
af, en de bron verdroogt niet: het pro
gram van de PvdA stelt in 1947 dat de 
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staat zelf aan het recht is onderworpen. 
We ontmoeten de publiekrechtelijke de
centralisatie, de sociaal gerichte advo
catuur, het politieke systeem van Troel
stra, kritiek op 'de staat verdrukt, de wet 
is logen ', de partijcommissie 'Nieuwe or
ganen', de betekenis van LassalIe, de 
politiek antithese, enz. 
Studie en bezinning in de bezettingsja
ren, een levendige politieke praktijk en 
nieuwe internationale ervaringen heb
ben het arsenaal der staatkundige denk
beelden van Van der Goes verder ver
rijkt. Ook bij deze hoofdmoot van het le
venswerk van Van der Goes moeten we 
ons beperken . Maar één wens mag nog 
klinken. Laten we hopen dat hij zijn 
ideeën en inzichten nog eenmaal loslaat 
op de verontrustende problematiek der 
huidige democratie. Die wordt in leken
termen soms doodziek verklaard, lijkt 
soms dolgedraaid door onevenredige 
professionalisering van gekozen be
stuurders (staten- en raadsleden van 
grote gemeenten zien hun lidmaatschap 
soms als een halve baan), soms onder
gesneeuwd onder te veel en te lange 
nota's. En het blijft gaan om democratie 
en efficiency, om democratie als zuiver 
systeem van vertegenwoordiging, om 
democratie als georganiseerd vertrou
wen, om democratie 'waarbij de leden 
van haar geest doortrokken zijn '. 
Nu zijn we bij Bonger aangeland. Niet 
alleen politicologen kunnen ons dien
sten bewijzen door Bongers prachtige 
boek Problemen der democratie te laten 
herleven. Belichting van de huidige de
mocratie door de ervaren, internationaal 
en cultureel gerichte staatsman kan 
spijs opleveren die past bij ons verlan
gen naar democratisch socialisme. 

Natuur 
Natuurbescherming, natuurbehoud, na
tuurbeheer en helaas ook natuurbederf 
zijn kernpunten in het leven van Van 
der Goes. 'In mijn innerlijke overtuiging 
horen socialisme en natuurbehoud bij 
elkaar', schrijft hij . Het redden van een 
eeuwenoude boom, de 'boom van Lüc
ker' (prachtig uitgebeeld in het boek) en 
de oprichting van de 'Nijmeegse Vereni
ging van Natuurschoon' in 1925, vor
men het begin. Zuid-Limburg had hem 
snel te pakken : een arcadisch land
schap, het Italië van Nederland (blz. 
69). Daar gingen mijn vrouwen ik (i.e. 
Thomassen) in 1932 werken aan de 
'Neutrale Volkshogeschool' . Van der 
Goes, voorzitter van het schoolbestuur, 

was er onze 'baas', leerde ons Jaurès 
kennen, en werd onze voortrekker en 
vriend. Wandelend langs de Geul wees 
hij ergens op een donkere, stenen 
richel : een carboonontsluiting. Dat fasci
nerende woord paste in een boeiend 
verhaal over het zichtbare en onzichtba
re Zuid-Limburg, dat met Ardennen en 
Eiffel een fantastisch mooi landschap 
vormt. 
Voorzomer 1946: de nieuwe Tweede
Kamerfractie van de PvdA komt bijeen 
met Van der Goes als voorzitter. Hij 
leidt de nieuwelingen in, bespreekt het 
parlementaire werk en stelt de taakver
deling der leden aan de orde. Natuurbe
scherming, naar spreektijd gemeten een 
bescheiden onderwerp, belandt zonder 
concurrentie in zijn eigen takenpakket. 
Men gunt hem wat sommige leden zien 
als een onschuldige hobby. Later, wan
neer overbevolking, inpoldering, ruilver
kaveling, industriële expansie, verkeers
explosie en milieubederf tot alarmeren
de toestanden en rapporten leiden, is 
het voor hem vertrouwde stof en heeft 
hij het gereedschap om strijd te voeren 
al lang bij de hand. Niemand betwist 
zijn pionierswerk, volharding en deskun
digheid op dit punt. 
In Met en tegen de tijd zien we het on
derwerp als een rode en groene draad 
door zijn leven lopen. Terugziend op 
een veeleisend, dertig jaar durend voor
zitterschap van de Contactcommissie 
voor natuur- en landschapsbescher
ming, het federatieve orgaan van Ne
derlandse organisaties op dit gebied, 
schrijft hij over natuurbescherming door 
overheid en particulieren : 'Oe eerste 
putte uit de man- en brainpower van de 
tweede, en de tweede werd behoorlijk 
financieel gesteund door de eerste. Ik 
ken geen land ter wereld () waar de ver
houding in dit opzicht zo goed is als in 
Nederland' (blz. 131). Dat neemt niet 
weg dat hij de strijdwijze der Contact
commissie verscherpte, en daar met ge
noegen op terugziet: 'Het is () een mooi 
ding in de democratie, dat de overheid 
een particuliere instantie subsidieert ten
einde door haar uitgescholden te wor
den ' (blz. 132). Recente ontwikkelingen 
in de relatie burgerij-overheid tonen dat 
enig maatgevoel bij dat uitschelden 
geen luxe is. 

Europa en Afrika 
Allerlei onderwerpen konden na 1950 
meer aandacht krijgen van Van der 
Goes dan in de periode van zijn fractie-
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voorzitterschap. Vroeger was de Kamer
voorzitter ambtshalve voorzitter van de 
vaste commissie voor buitenlandse za
ken. Toen die verbinding werd verbro
ken kreeg Van der Goes die post. Dat 
werkgebied had zijn voorliefde. De 
Saar-kwestie, de Benelux, de invloed 
van het parlement in internationale za
ken, het langzame herstel van de Socia
listische Internationale, de Raad van 
Europa, het geknok tegen de grote 'sa
boteurs' van Europa, het plan-Schu
mann, de EGKS, de befaamde 'schroot
zaak' , al die kwesties kwamen in het 
geding. 
In de schrootzaak toonde Van der Goes 
zich een vasthoudende doorzetter. Te
recht. De schroothandelaar Worms ont
dekte een miljoenenzwendel, liet zijn 
baan daarom los en waarschuwde de 
justitie. Hij heeft het geweten! Van alle 
kanten werd hij tegengewerkt, maar Van 
der Goes nam het voor hem op ... en 
ook hij heeft het geweten. In Straats
burg kwam het tot een ontploffing (blz. 
271) . Een nieuw lid van de Hoge Autori
teit discrimineerde Van der Goes en 
moest zijn woorden intrekken. Spieren
burg, nu op gasgebied zo verdienstelijk 
bezig, vergalloppeerde zich in het Euro
pese parlement door te zeggen dat hij 
niet meer in commissievergaderingen 
zou verschijnen waarbij Van der Goes 
aanwezig was. Het parlement stoof on
middellijk op en noodzaakte Spieren
burg zijn woorden in te trekken. 
Het is nu nog verbijsterend om te zien, 
wat er gebeurde toen Van der Goes in 
actie kwam, de man die er 'alleen maar 
op uit was om aan smerig geknoei een 
eind te maken '. Hij zag zijn actie twee
maal erkend: in 1961 stelde Poher, de 
rapporteur in het Europese Parlement, 
dat Worms aan de Gemeenschap de 
'best mogelijke dienst heeft bewezen ' 
(blz. 272); en in 1979 gaf de Tweede 
Kamer op voorstel van de verzoekschrif
tencommissie een schadevergoeding 
aan Worms (blz. 303). Na twintig jaar. 
Toen Van der Goes het EEG-verdrag 
scherp nalas, trof het hem dat Europese 
ontwikkelingshulp niet de figuur kreeg 
van een eenzijdig besluit van de gever, 
maar dat het geld zou worden besteed 
'in overeenstemming met de vertegen
woordiging van de bevolkingen der be
trokken landen en gebieden ' (blz. 225). 

Het verdrag zou op 1 januari 1958 in 
werking treden. En Van der Goes, met 
het door hem geleide 'Centre europeén 
d'information', ging aan het werk. Afrika 
verkreeg voorrang in zijn activiteiten, en 
vooral francofoon Afrika veroverde zijn 
hart. De beginjaren werden in 1961 be
kroond met een parlementaire gebeurte
nis zonder precedent. Het Europees 
Parlement nodigde gekozen Afrikaanse 
parlementariërs uit op voet van gelijk
heid over een associatie te praten en in 
die geest bleef het Parlement handelen. 

De lezer van Met en tegen de tijd zal, 
nieuwsgierig gemaakt door een paar fij 
ne foto's van Anneke van der Goes van 
Naters-van der Plaats na blz. 288, wel 
denken: als Parijs een mis waard is, 
dan verdient 'A'. een hoofdstuk. Het be
gin is er al op blz. 41 als het gaat over 
'(Jeen excursie van PIA-studenten naar 
een van de eilandjes in het Kagermeer. 
Daar arriveerde ook Anneke in een 
giek. Nu, dat was het dan '. Er volgt een 
prachtige bladzij , die zo afsluit: 'Een zeer 
intens, en toch weer heel dikwijls ont
spannen leven. ' Tussen de regels door' 
zal hiervan wel iets blijken. Maar verder 
wordt Anneke in dit boek weer 'A '.' Blijft 
het daarbij? 
Met en tegen de tijd is een kostelijk, 
reëel en tegelijk bevlogen boek. Wat 
een schat aan levenservaring , wat een 
openheid tegenover de lezer. Het zou 
goed zijn als nieuwe kamerleden bij hun 
intrede een exemplaar kregen, als stu
denten in politicologie en moderne ge
schiedenis het lazen, als ervaren politici 
de schrijver hun kanttekeningen zonden 
ten dienste van de tweede druk, en -
nu spreek ik de historicus na die bezig 
is met een politieke biografie - als 
meer politici ego-documenten zouden 
schrijven . Van der Goes inspireerde tot 
socialistische geschiedschrijving. Hope
lijk zal dat een positief effect hebben. 

Wim Thomassen 

Noten 
1. Geciteerd door MadeIon de Keizer in 
De gijzelaars van Sint Michielsgestel. 
blz. 61, 62. 
2. Mr J . J . van der Leeuw, Historisch
Idealistische politiek, Amsterdam, 1920. 
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De voorwaarden-strategie van de 
PvdA 
Het zit de Nederlandse sociaal-demo
craten anno 1981 niet mee. Negen ze
tels verliezen bij de verkiezingen is 
geen kleinigheid. En dan nu verwikkeld 
in moeizame pogingen om een centrum
links kabinet van de grond te krijgen. 
Menig kritisch kaderlid zal zich niet zei
den afvragen 'of het zin heeft om mee 
te doen'. Het antwoord op die vraag laat 
op zich wachten sinds Den Uyl eind '78 
publiekelijk zijn veto uitsprak over de 
strategiedebatten die in zijn partij na de 
formatie van '77 met wisselend succes 
werden gevoerd . Deze debatten hadden 
volgens hem meer te maken met denk
luiheid dan dat er een wezenlijke be
langstelling voor de inhoudelijke kant 
van belangrijke vraagstukken uit sprak. 
Wat Den Uyl met een weidse naam 
'strategiedebatten' noemde bleken in
derdaad in de praktijk niet meer te zijn 
dan vrijblijvend aandoende bespiegelin
gen over wie met wie in de nieuwe re
gering moest gaan zitten (vrijblijvend 
omdat de uitkomst meestal vaststond) , 
hoe de zetelverdeling eruit zou moeten 
zien. En tot voor kort kwam daar de 
vraag bij of, wanneer het de PvdA ook 

. nu niet zou lukken in de regering te ko
men, het geen tijd werd een opvolger 
voor de huidige fractieleider te zoeken. 
Er zijn nog altijd mensen die denken dat 
verandering van persoon automatisch 
leidt tot verandering van beleid. Over 
denkluiheid gesproken. 
Binnen de Partij van de Arbeid werd en 
wordt geen strategiedebat gevoerd in de 
zin dat men zich bezighoudt met lange 
termijn doeleinden, een lange termijn vi
sie probeert te ontwikkelen, en de mid
delen aangeeft met behulp waarvan een 
en ander moet worden gerealiseerd. Het 
stellen van prioriteiten is niet iets waar
mee de PvdA zich zichtbaar bezighoudt, 
de discussie over de strijdpunten ten 
spijt. 
Toegegeven: de PvdA heeft in de afge
lopen oppositieperiode tenminste één 

duidelijke prioriteit gesteld. Die luidt: 
'willen regeren'. Er is na de kater van 
de formatie van 77 en na de tegenval
lende verkiezingsuitslag van mei '81 
niets te bespeuren van de huiver voor 
regeren waar Van Thijn het in het juni
nummer van Socialisme en Democratie 
over heeft. Gezocht wordt naar het ant
woord op de vraag met wie en onder 
welke voorwaarden de PvdA het 
Catshuis zou moeten betreden. 
Het verkiezingscongres dat eind februari 
van dit jaar bijeenkwam sprak voorkeur 
uit voor een kabinet PvdA, 0 '66, PPR 
en PSP en een gedoogrol voor de CPN. 
Tegelijkertijd werd de discussie be
heerst door de schier onvermijdelijke 
variant: regeren met het CDA. Den Uyls 
uitspraak dat niemand tot het onvermij
delijke gehouden is waar het gaat om 
de koopkrachtgarantie voor de minima, 
heeft een wijdere strekking. Om het 
centrum kan de PvdA niet heen als zij 
wil regeren, tenzij er sprake zou zijn van 
een stabiele linkse meerderheid of wan
neer leiding en achterban zouden be
sluiten de deur naar de VVD open te 
zetten. Beide varianten zijn, voor zover 
al onderwerp van gedachtenwisseling, 
niet goed realiseerbaar op korte of mid
dellange termijn. Binnen de PvdA wordt 
verdeeld gedacht over de wenselijkheid 
van een links meerderheidskabinet, ter
wijl 0 '66 er geen geheim van maakt de 
PSP een onaanvaardbare coalitiegenoot 
te vinden. 
Het overgrote deel van de PvdA schikt 
zich in het onvermijdelijke: als socialisti
sche hervormingspartij moet zij regeren 
met partijen die de samenleving niet zo 
grondig willen veranderen als de PvdA 
dat zegt te willen. Maar zonder moeite 
leggen de politieke nazaten van Troel
stra zich hier niet bij neer. Hiervan ge
tuigen enerzijds de recente, veelal vrij
blijvende uitspraken ten gunste van een 
linkse samenwerking, anderzijds het 
voor niet ingewijden nogal overspannen 
aandoend gedrag ten opzichte van de 
centrumpartner, het CDA. Overspannen 
omdat de harde opstelling van voor de 
verkiezingen bij de aanvang van de for
matiebesprekingen meer last dan lust 
betekent en derhalve danig afgezwakt 
wordt. Er is wat dat betreft een zekere 
traditie aan het ontstaan. 
In 1972 lag er het regeerakkoord van de 
progressieve drie, Keerpunt '72 waar
over na de verkiezingen niet meer 
mocht worden onderhandeld. Dat ge
beurde echter wel. In 1976 kwam het 
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toenmalige partijbestuur, dat zich in de 
loop der jaren een voorhoederol heeft 
toegeëingend wat betreft het ontwikke
len van strategieën, met een meerder
heidsresolutie. Die heeft wellicht mede 
tot de voor de PvdA gunstige verkie
zingsuitslag van '77 geleid, maar niet 
kunnen voorkomen dat de PvdA toch in 
de oppositie kwam. De laatste verkiezin
gen ging de PvdA behalve met een ver
kiezingsprogram, in met zes strijdpun
ten, waarvan er na weken onderhande
len met CDA en D'66 nog maar welge
teld één half overeind staat: in plaats 
van een onvoorwaardelijk nee nu tegen 
de plaatsing van nieuwe kernrakketten 
is besloten de beslissing uit te stellen 
tot na december '81. Tot het onmogelij
ke is immers niemand gehouden? 
Nu noch in het verleden was er sprake 
van een partij die '() met de grootst mo
gelijke huiver tegen die regeermacht zit 
aan te hikken, omdat regeermacht bin
nen de bestaande machtsverhoudingen 
zo gemakkelijk kan ontaarden in mede
verantwoordelijkheid voor die machts
verhoudingen zonder uitzicht op reële 
hervormingen', zoals Van Thijn schrijft 
in het juninummer van SenD. 

De SOAP en de oppositie 
Kijken we bijvoorbeeld naar de vroege 
SDAP dan blijkt dat het niet lang duurde 
voordat behalve de leiding ook de ach
terban van de partij tot de overtuiging 
kwam dat je in de oppositie weinig kunt 
uitrichten. Stemde de meerderheid van 
het buitengewoon congres in Zwolle in 
1913 nog tegen regeringsdeelneming 
met de 'burgerlijke' partijen, het verkie
zingscongres in 1918 nam een motie 
aan waarin toetreding van partijgenoten 
tot coalitiekabinetten niet meer werd ge
laakt; opeenvolgende congressen deden 
hetzelfde. Dat het tot 1939 duurde voor
dat de SDAP aan de regering deelnam 
was niet a!leen te wijten aan de opstel
ling van RKSP voorman Nolens, die in 
1925 zijn theorie van de 'uiterste nood
zaak' formuleerde (waarbij hij trouwens 
zelf al aan het eind van de jaren twintig 
relativerende kanttekeningen maakte), 
maar ook aan de opstelling van de libe
ralen, onder aanvoering van Oud, die 
van samenwerking met de socialisten 
weinig moesten hebben. 
In de jaren twintig en dertig herzag de 
SDAP niet alleen uit opportunistische 
overwegingen (aanvaardbaar willen zijn 
voor de gematigder 'burgerlijke' partijen) 
maar ook vanwege de veranderde so-

ciaal-economische en politieke situatie 
in de wereld, een aantal leerstellingen. 
De discussies vonden hun weerslag in 
een reeks rapporten, culminerend in het 
beginselprogram van 1937. Zo wierp de 
SDAP zich op als verdediger van de 
parlementaire democratie die door het 
optreden van extreem rechtse partijen 
onder druk kwam te staan. De Volks
frontgedachte vond binnen de partij ech
ter weinig bijval. 
Het revolutionaire elan raakte hoe lan
ger hoe meer op de achtergrond. Er 
werd niet langer tegen de defensiebe
groting gestemd, en de staat werd niet / 
meer opgevat als het instrument ter on
derdrukking van de arbeiders. Van klas
separtij werd de SDAP tot volkspartij, 
die het algemeen belang stelde boven 
het belang van de arbeiders alleen . Die 
positieve opstelling werd in 1939 geho
noreerd; de SDAP werd uitgenodigd 
twoe ministers te leveren voor het 'bur
gerlijke' tweede kabinet-De Geer. Van 
den Tempel en Albarda traden beiden 
toe. 
De opstelling van de Partij van de Ar
beid sinds 1946 is een logisch vervolg 
op de politiek die in de jaren twintig en 
dertig werd voorgestaan. Met een be
roep op het landsbelang werd door de 
sociaal-democraten deelgenomen aan 
een reeks kabinetten waarvan KVP en 
PvdA de spil vormen. Het 'Nieuwe Be
stand' van Beel (1946-'48) werd zonder 
merkbare moeite ingeruild voor het eer
ste brede basis kabinet van PvdA, KVP, 
VVD en CHU. 
Van der Goes van Naters, toen fractie
voorzitter, mag dan in zijn memoires 
spreken van een 'monster' als hij het 
heeft over die brede basis, destijds 
schaarde hij zich achter de resolutie van 
het partijbestuur die op de partijraad 
aan de orde zou komen: 'De partijraad 
maakt geen bezwaar, wanneer leden 
van de partij treden in een program-ka
binet onder leiding van de heer Beel in 
de aangeduide samenstelling 5-5-1-1, 
dat een duidelijk progressieve koers wil 
gaan, zowel in financieel-economische 
en sociale politiek, als wat betreft de 
staatkundige hervormingen ten aanzien 
van Indonesië' (Notulen PB, 28 juli 
1948). Op de partijraad deelde Van der 
Goes zijn achterban vervolgens mee 
wat de gevolgen van 'nee' zeggen zou
den zijn: 'Wij zijn dan uitgerangeerd 
door ons zelf en staan naast de com
munisten. Dat zou een ramp zijn voor 
ons land' (Verslag partijraad 1948). 
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Als het kabinet er komt met Stikker 
(VVD) op buitenlandse zaken en Schok
king (CHU) op oorlog verzekert Van der 
Goes de partijraad van oktober dat de 
partij zich niet uit de hoge politiek heeft 
laten drijven: 'luist de persoon van de 
minister-president is onze garantie voor 
een progressieve politiek'. De inhoud 
van zo'n politiek komt niet duidelijk aan 
de orde. 
Het is met name Schermerhorn die erop 
wijst dat de PvdA, in een kabinet waar 
naast de KVP ook VVD en CHU zitten, 
het voeren van een radicale politiek ver
der wel kan vergeten. Maar de angst 
om samen met de CPN in de oppositie 
te komen hangt als het zwaard van Da
mocles boven het hoofd van de naoor
logse PvdA partijraden en congressen. 
Nee, van huiver om aan de regering 
deel te nemen is naar buiten toe weinig 
te merken: de PvdA wil medeverant
woordelijkheid dragen voor het landsbe
stuur, wil niet op één hoop gegooid wor
den met de communisten (wat zou ge
beuren als beide in de oppositie zaten) 
en blijkt meer te voelen voor een door
braak naar rechts dan naar links. De 
Koude Oorlog is gloeiend heet. Uitzicht 
op reële hervormingen bieden opeenvol
gende kabinetten met de PvdA erin niet. 
Door de achterban wordt daar ook niet 
of nauwelijks naar gevraagd. 

Ook de volgende jaren blijkt uit weinig 
dat de PvdA zit aan te hikken tegen re
geringsdeelneming met andere partijen. 
Integendeel. Dat er in december 1958 
toch een einde komt aan de rooms-rode 
samenwerking is te wijten aan een aan
tal factoren. Zo wordt binnen de PvdA 
de stroming die zo langzamerhand wel 
eens af wil van het door verschillende 
kabinetten gevoerde sociaal-econo
misch beleid (met name de geleide 
loonpolitiek wordt onder vuur genomen) 
steeds sterker. NVV voorzitter Van Win
gerden heeft inmiddels duidelijk ge
maakt dat het Verbond niet langer van 
plan is mee te werken aan de uitvoering 
van de bestedingsbeperking; het forse 
ledenverlies waar het NVV mee te ma
ken krijgt is voor hem een teken aan de 
wand. Na de slechte raads- en staten
verkiezingen van 1958 leeft dit gevoel 
ook in PvdA-kringen. Er zal aan een 
aantal voorwaarden moeten worden vol
daan willen de sociaal-democraten mee 
blijven doen. Burger formuleert ze op de 
Fakkeldragersdag in november 1958. 
Een maand later valt het vierde kabinet 

Drees over de belastingvoorstellen van 
Hofstra. 

De theorie van de uiterste noodzaak 
Het eenzijdig benadrukken van de hou
ding van de KVP zoals Van Thijn doet, 
dat wil zeggen van Nolens' theorie van 
de uiterste noodzaak, lijkt mij niet ge
heel juist. Van Thijn verwijst daarbij 
naar wat Romme in 1953 in de brochu
re Katholieke politiek daaromtrent 
schreef. Nu is de verwijzing naar Rom
me niet erg gelukkig gekozen, omdat 
voor hem Nolens' theorie niet die impact 
heeft gehad die latere auteurs menen te 
bespeuren. 
Romme was te zeer beducht dat KAB 
en NVV op politiek gebied tegenover el
kaar zouden komen te staan dan dat hij 
de PvdA niet als regeringspartner wilde 
accepteren. Het fundament voor de 
rooms-rode samenwerking die na de 
Tweede Wereldoorlog op landelijk ni
veau gestalte zou krijgen is gelegd door 
diezelfde Romme, die in zijn hoedanig
heid als raadslid te maken kreeg met 
Wibaut, eerst wethouder in Amsterdam 
en later voorzitter van de gemeente
raadsfractie van de SOAP in die stad. In 
een interview met Bibeb zegt Romme 
daarover (Vrij Nederland, 24 januari 
1959): 'Wibaut en ik hebben de eerste 
rooms-rode samenwerking op touw ge
zet.() Samen hebben Wibaut en ik een 
programma van samenwerking ge
maakt. Dat was een moeilijk geval voor 
hem, zowel als voor mij. Het moest een 
beelje gespeeld. We gingen () twee pro
gramma's maken. Toen zei hij: met dit 
kom ik bij jou en met dat kom jij bij mij. 
() De rooms-rode samenwerking was 
toen een novum. Ik heb er nooit spijt 
van gehad en 't heeft het werk tot voor
deel gestrekt. ' 
Het was in 1958 niet vooral de KVP die 
van de samenwerking met de PvdA af 
wilde. Wie dat gelooft gaat voorbij aan 
het eerder genoemde verzet binnen de 
PvdA zelf: de achterban pruimde het 
niet langer, hetgeen tot uiting kwam op 
de bewuste Fakkeldragersdag van no
vember '58. Ook wordt vergeten dat het 
niet in de laatste plaats de KVP-be
windslieden in het kabinet waren die 
hoopten dat de uitslag van de vervroeg
de verkiezingen (na de crisis van de
cember) gunstig zou zijn voor de PvdA 
en de KVP, zodat de samenwerking 
voortgezet zou kunnen wOFden. In KVP 
gelederen bestond wel enige scepsis 
over dit vooruitzicht, mede veroorzaakt 
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door de opstelling van de PvdA in de 
verkiezingsstrijd . Suurhoff liet niet na de 
natie duidelijk te maken dat er zonder 
sociaal-democraten in het kabinet geen 
behoorlijk sociaal beleid gevoerd kon 
worden. Een dergelijke opstelling mag 
er bij de andere partij wel eens toe lei
den dat die een houding aanneemt in 
de trant van: '0 nee? Zonder jullie kun
nen we het dus niet? Dat zullen we jul
lie dan eens laten zien '. Suurhoff wist 
dat hij deze reactie opriep; van de kant 
van de KVP was hij tijdens de campag
ne meermalen voor de gevolgen ervan 
gewaarschuwd. 
Een veelvoud van vooral partij-politieke 
factoren heeft er mijns inziens dus toe 
geleid dat de PvdA in 1959 in de oppo
sitiebanken terecht kwam. Daar blijft zij 
tot op het moment dat het kabinet-Marij
nen over de omroepkwestie valt (begin 
'65) en het Schmelzer niet lukt de zaak 
te lijmen. De PvdA wordt gevraagd deel 
te nemen aan een kabinet met ARP, 
KVP en CHU. Ze wil best ; de oppositie
periode heeft lang genoeg geduurd. 'So
cialisten zijn er - als 't effe kan - om 
wat te doen, niet om te opponeren ', zal 
Burger een jaar later in Socialisme en 
Democratie schrijven. Zonder merkbare 
huiver stapt de PvdA in het kabinet. Zij 
heeft in haar haast het landsbelang te 
willen dienen zelfs vergeten te vragen of 
het niet zinvol zou zijn eerst nieuwe ver
kiezingen uit te schrijven. 
Merkbare huiver voor regeren met 'die 
KVP van Schmelzer' steekt de kop op 
na de val van het kabinet-Cals in okto
ber 1966. AI voor de val probeert Nieuw 
Links binnen de PvdA het denken over 
samenwerken met het centrum aan te 
scherpen: de vernieuwers vinden dat 
hun partij alleen op basis van een mini
mumprogram aan coalitiekabinetten kan 
deelnemen. Die discussie verliezen zij, 
maar het einde van een periode waarin 
de PvdA wel erg gemakkelijk het rege
ringskasteel betrad lijkt in zicht. De af
keer van samenwerken met de KVP 
loopt als een rode draad door de dis
cussies die in deze jaren binnen de 
PvdA worden gevoerd . Op het congres 
in maart '69 wordt deze stemming ver
woord in de anti-KVP-motie. Alle ijzeren 
wetten van de coalitiepolitiek negerend 
wordt een motie aangenomen die een 
regering waar en de KVP en de PvdA in 
zit in de toekomst uitsluit. 
Het doet enigszins vreemd aan wanneer 
Van Thijn schrijft dat onder andere de 
anti-KVP-motie moet worden be-

schouwd als een van de vele pogingen 
'om onze wil tot regeren tot uitdrukking 
te brengen, zonder onszelf te veroorde
len tot eenzame opsluiting in een be
houdend kabinet' (p. 280). 
Want juist door die anti-KVP-motie ver
oordeelde de PvdA zichzelf tot een zelf 
gekozen isolement. Of het zou zo moe
ten zijn dat zij hoopte op regeren met 
AR en CHU. In die zin liet fractieleider 
Den Uyl zich tussen de regels uit bij de 
algemene beschouwingen van oktober 
1969. 
Hij liet zich toen al kennen als een van 
de velen in zijn partij die maar bleven 
hopen op een splitsing in het confessio
nele kamp. 
Na het bewuste congres was juist in 
kringen van het partijbestuur de angst 
om geïsoleerd te komen staan vrij groot. 
Tijdens de verkiezingscampagne van 
1971 bijvoorbeeld werd binnenskamers 
gekozen voor een strategie die de natie 
duidelijk moest maken dat de PvdA wil
de regeren: Zelf gekozen isolement 
werkt tegen ons'. En met wie kon de 
PvdA na die verkiezingen anders rege
ren dan met het centrum, inclusief die 
vermaledijde KVP? En dan was er het 
schaduwkabinet waar Van Thijn hoog 
over opgeeft, maar waarover Den Uyl 
binnenskamers opmerkte dat men er na 
de verkiezingen van 1971 eigenlijk niet 
goed raad mee wist, en dat het .stil en 
rustig werd begraven. 
Het polarisatiestreven moest het ook al 
snel afleggen tegen de dagelijkse coali
tiewerkelijkheid ; de angst dat dit streven 
zich tegen de partij zelf zou keren, hing 
boven de formatie van het kabinet-Den 
Uyl in 1972/'73. Tot op heden is het al
leen aan oud-formateur-Burger gelukt 
een wig te drijven in het confessionele 
kamp. Maar hij kon nog profiteren van 
het feit dat er nog geen CDA was. Te
gelijkertijd dwong hij zijn eigen partij te 
onderhandelen over Keerpunt. Dat 
mocht eigenlijk niet en het is ook nooit 
hardop gezegd. 

Sinds de tweede helft van de jaren zes
tig heeft het zogeheten strategiedenken 
een hoge vlucht genomen binnen de 
PvdA. Er wordt gepraat over voorwaar
den stellen voor het regeren met het 
centrum. Het minimumprogramma is 
een niet meer weg te denken onder
werp van de agenda voor verkiezings
congressen. De huiver wordt neerge
legd in moeilijk uitvoerbare moties. In de 
praktijk valt het zelfs na de nacht-van-
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Schmelzer met die huiver wel mee. En 
het is toch in de eerste plaats de prak
tijk waaraan uitspraken van de PvdA 
met betrekking tot regeringsdeelneming 
moeten worden getoetst? 
Moet de PvdA een punt zetten achter 
haar voorwaardenstrategie? Het mag 
natuurlijk niet zo zijn dat zij zich geheel 
overlevert aan het centrum. Maar de ge
schiedenis heeft wel geleerd dat het 
stellen van voorwaarden niet altijd in het 
voordeel van de sociaal-democraten 
heeft gewerkt. Het doet vreemd aan om 
de verkiezingen in te gaan met in ieder 
geval twee ononderhandelbare strijd
punten waarvan er nog maar een na 
weken onderhandelen half overeind 
staat. Niet-ingewijden wisten dit natuur
lijk allang. Maar de uitvinders van dit 
verhulde minimumprogram hebben zich, 
zoals zo vaak in de geschiedenis van 
de PvdA, laten verleiden tot het doen 
van harde uitspraken naar het centrum 

om voor de achterban de pil, regeren 
met gematigder partijen, te vergulden. 
Bij de formatiebesprekingen blijkt het 
failliet van deze strategie. 

De PvdA wil regeren en dat is maar 
goed ook. Zo lang er nog op zoveel ge
bieden sprake is van ongelijkheid, zo
lang heeft het zin dat de PvdA via rege
ringsdeelneming probeert die ongelijk
heid te verkleinen . Zij moet daarvoor de 
kans krijgen, natuurlijk. Zij moet zich 
kunnen vinden in een regeerakkoord dat 
noodgedwongen een compromiskarak
ter draagt. Maar daarover hoeven geen 
moeilijke strategiedebatten te worden 
gevoerd, hoe zinvol die volgens Van 
Thijn ook mogen zijn. Er moet een stra
tegie worden gemaakt. Dat is de PvdA 
aan zichzelf en aan de mensen voor 
wie zij zegt op te komen, verplicht. 

Anneke Visser 
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aan het program. 
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Joke Smit 

Op zaterdag 19 september overleed ons redactielid Joke Smit. 
Wat in haar onvoltooide levenswerk het eerst in het oog springt, is natuur
lijk haar strijdbaarheid met het oog op een eerlijker plaats voor de vrouw 
overal in de maatschappij. Het woord gedrevenheid zou haar in dit opzicht 
geen recht doen, omdat ze veelal zelf de drijfkracht was. Die eigenschap 
heeft ook dikwijls gezorgd voor een heilzame onrust binnen de redactie van 
Socialisme en Democratie, waarvan nu eenmaal niet alle leden zijn gese
lecteerd op hun affiniteit met deze tak van emancipatie in haar militante 
vorm. 

Wanneer in het kort de rol moet worden aangeduid die Joke Smit door de 
jaren heen achter de schermen van ons blad heeft gespeeld dan komen, 
naast vasthoudendheid, ook de begrippen mildheid en relativeringsvermo
gen in gedachten. Dit zou door iemand die haar niet goed kende makkelijk 
kunnen worden misverstaan. Ze was zeker niet toegeeflijk tegenover wat 
ze aanzag voor misstanden, vooroordelen of erger nog voor onverschillig
heid. 

Wanneer in Joke Smit niettemin de harde boodschap en de zachte krach
ten samengingen dan kwam dat door drie trekken die voor Socialisme en 
Democratie bij uitstek relevant waren. 
In de eerste plaats had ze een groot gevoel voor het juiste woord met zijn 
zakelijke en persoonlijke lading. Haar interviews en artikelen leggen daar 
blijvende getuigenis van af. Ze zei en schreef niet minder dan ze eigenlijk 
bedoelde maar ook niet meer dan dat. 
Verder putte ze uit een brede sociaal-culturele kennis en interesse, waar
door het eisenpakket waar ze uiteindelijk voor stond zijn plaats vond binnen 
een veelomvattende denkwereld. 
En tenslotte verliet haar op beslissende momenten nooit de ontvankelijk
heid voor wetenschappelijke twijfel. Die droeg ze vanuit haar taalkundig 
vakgebied over naar nieuwe terreinen van activiteit als de sociale geschie
denis. Die liet haar ook niet in de steek als het aankwam op hachelijke 
speculaties over hoe de verhouding tussen man, vrouwen maatschappij 
zou kunnen worden na een proces van daarop gerichte hervormingen. 

Door dit alles was zij in staat zonder verloochening van haar eigen radicale 
opvattingen anderen, zowel mannen als vrouwen, die hoewel in de vrou
wenzaak geïnteresseerd, daarvan nog niet als aanhangers konden worden 
beschouwd, te overtuigen van het fundamentele gelijk van deze zaak en 
van de ernst waarmede oplossingen moeten worden nagestreefd. 
De betekenis van Joke Smit die ons, mèt haar innemende geest en grote 
werkkracht, bijblijft is dat bij haar een intellectuele openheid en een politie
ke onverzettelijkheid samengingen in een mate zoals men die maar zelden 
aantreft. 

Th. J. A. M. van Lier 
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De katholieke volkspremier 

Ofschoon de coalitie-partner 0'66 al enige tijd de prioriteit van een gekozen 
minister-president heeft geschrapt uit haar programma, heeft de meest re
cente kabinetsformatie daar toch een variant van te zien gegeven: de op 
handen gedragen volkspremier uit een publieke opinie uitverkoren. Bij her
haling heeft deze zomer een voorlopig nauwelijks te omschrijven achterban 
van christen-democratische en andere sympathisanten zijn of haar voor
keur van Van Agt kenbaar gemaakt; in telefoongesprekken, bloemen en zo 
nodig in een wielerwedstrijd of in een claque op het Binnenhof. Nederland 
heeft een gekozen premier; niet als resultaat van een parlementaire verkie
zing maar in een ongeorganiseerd plebisciet, waarin het televisie-medium 
een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Het is een nieuw verschijnsel in de Nederlandse politieke geschiedenis, dat 
de minister-president krachten kan oproepen en zijn macht kan uitoefenen 
met voorbijgaan van de leiding van de partij, waaruit hij is voortgekomen. 
Dat verschijnsel is buiten onze grenzen niet zo ongewoon. In de Verenigde 
Staten hebben de laatste presidentsverkiezingen het beeld te zien gegeven 
van presidentiële kandidaten, die de partijen hun stempel en politiek opleg
gen. Maar daar zijn de continuïteit en de structuur van de politieke partij 
per traditie niet sterk. In Frankrijk is een tussenvorm waar te nemen ge
weest. De presidentiële democratie leverde op 10 mei een nieuwe presi
dent op, de parlementaire democratie op 21 juni een dienovereenkomstige 
partijpolitieke meerderheid. Nederland is tot dusver vanuit de partijen gere
geerd geweest. Ook bij de laatste kabinetsformatie heeft de 'partij-raison' 
de doorslag gegeven. Van Agt voegde zich tenslotte naar de wil van de 
meerderheid van de CDA-fractie en van de partijleiding, die de conclusie 
trokken dat de verkiezingsuitslag bij voorkeur leidde tot een grote coalitie 
van CDA, PvdA en 0'66. Maar hij heeft naar zijn eigen zeggen wel moeten 
slikken. 
Van de factoren, die er de oorzaak van zijn, dat Van Agt met zoveel suc
ces een beroep kan doen op een groot deel van de Nederlandse volkswil, 
is er een die elders ook wel kan worden waargenomen: die van de amateur 
die het tegen het gesloten gezelschap van de beroepspolitici opneemt. In 
een recent interview in Vrij Nederland gaf hij er blijk van de 'overwinning' in 
de kabinetsformatie van 1977 te zien in termen van de routiniers de baas 
te kunnen zijn in hun eigen metier. Was de functie van outsider destijds 
ook niet het succesvolle wapen van Carter in zijn gewonnen presidentsver
kiezing van 1976? De status van non-professional wordt versterkt door een 
tweede factor, Van Agts behoren tot de cultuur van het Zuiden en zijn hier 
en daar betoonde distantie tot de zeden en gewoonten van het Westne
derlandse establishment. Van Agt pronkt daar bij voorkeur mee in zijn uitin
gen van wielersport, de sportieve recreatie bij uitstek beneden de grote ri
vieren. De derde factor tenslotte is zijn conservatisme, niet alleen in reli
gieus-ethisch opzicht maar ook in het etaleren van common sense en in 
het vermijden van tot de verbeelding sprekende politieke en maatschappe
lijke constructies. Het moet dit conservatisme zijn, dat hem bij het protes-
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Zijn dit voorwaarden waarop Van Agt bijna boven zijn politieke partij kon 
uitstijgen, die partij stond het hem ook toe. Dat heeft allereerst te maken 
met de verdeeldheid, die aan de confessionele partij als coalitie van belan
gentegenstellingen per se eigen is. Het CDA heeft dat geërfd van zijn fusie
partners, waarbij in het bijzonder - maar niet uitsluitend - gedacht kan 
worden aan de KVP. In de geschiedenis van de katholieke partij is voor dat 
probleem lange tijd een oplossing gezocht in een sterke positie van de 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer. No/ens en Romme regeerden de par
tij - en gedeeltelijk het land - vanuit hun bank in het parlement. Dat was 
geen vrijwillige constructie want Nolens kon in 1918 geen premier worden 
omdat hij priester was en Romme in 1952 niet, omdat de PvdA in de toen
malige Tweede Kamerverkiezingen de grootste werd. Een gevolg van deze 
machtspositie van de fractievoorzitter was, dat de RKSP- en KVP-premiers 
in een relatief grotere staat van afhankelijkheid jegens de politiek leider 
moesten werken dan de ambtsvoorganger of -opvolger. Cals heeft dat in 
de Nacht van Schmelzer bitter kunnen ervaren. Na Schmelzer veroverde in 
een gehavende en meer dan ooit middelpuntvliedende KVP Andriessen die 
machtspositie, maar deze laatste KVP-Ieider werd bij de fractievorming in 
het CDA gepasseerd. 
De vijf katholieke premiers die Nederland voor Van Agt heeft gekend, wa
ren in meerderheid ook non-professionals, maar dat werd of door henzelf 
ingehaald of in ieder geval gecompenseerd door de bekwaamheid van de 
fractievoorzitter. Een deel van hen gaf er ook wel blijk van representant te 
zijn van de Zuid-nederlandse minderheid, maar in de oude KVP was ook 
dat ondergeschikt aan het Hollandse karakter van de partijleiding, al was 
Nolens zijn Limburgs en Romme zijn Brabants niet vergeten. Het CDA mag 
dan wel veel KVP-ers hebben opgezogen in leidinggevende functies, die 
traditionele constructie bestaat niet meer en is met de huidige fractievoor
zitter en partijvoorzitter ook niet te herhalen. 
Dit alles is overigens slechts voorwaarde voor het solistisch optreden 
van de premier. Zijn persoonlijke kwaliteiten en tactische bekwaamheden 
vullen die rol en de televisie herschept dat schouwtoneel. Want televisie -
het medium dat Van Agt boven alle andere media prefereert - is het 
meest indringende middel om de persoonlijke en non-professionele politi
cus te vergroten. Het is het bijzondere wapen voor diegenen, die welk esta
blishment dan ook willen uitdagen, of ze nu Carter of Reagan heten of - in 
Nederlandse verhoudingen - Van Agt. 
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Marjanne Sint 

Rooie Vrouwen, Partij van de 
Arbeid en vrouwenbeweging 

De verhouding tussen de Rooie Vrouwen en de Partij van de Arbeid is 
eens vergeleken met die van partners binnen een huwelijk: voor de wet ge
lijkberechtigd, maar als het erop aan komt, maakt de kostwinner de dienst 
uit. En waar sprake is van ongelijkheid in afhankelijkheid, treden spanning
en op die zich ontladen in ogenschijnlijk onredelijke conflicten die een die
perliggend probleem verhullen . Een zwart/wit-tekening wellicht, maar in ze
kere zin verhelderend om de positie die de Rooie Vrouwen binnen de PvdA 
innemen, te begrijpen. Om de vergelijking nog even door te trekken; de 
'autonome' vrouwenbeweging vervult hierbij de rol van de 'derde', die de 
Rooie Vrouwen voor de keus stelt 'hij of ik'. Dit artikel wil enig inzicht geven 
in de gecompliceerde betrekkingen tussen enerzijds de partij en de Rooie 
Vrouwen, anderzijds de Rooie Vrouwen en de vrouwenbeweging, en daar
aan enkele conclusies verbinden voor een strategie in de komende jaren 
met betrekking tot het 'vrouwenvraagstuk' binnen de socialistische bewe
ging. Dit is niet goed te doen zonder eerst een overzicht te geven van de 
wijze waarop dit vraagstuk zich op dit moment in Nederland manifesteert: 
een strategie kan nu eenmaal niet los van het na te streven doel worden 
geformuleerd. 

Plaatsbepaling 
De Haagse Post maakte 1 augustus jl. de balans op van het feminisme: de 
vrouwenbeweging viert haar jubilea. 'Is het alleen de magie van het ronde 
getal die verleidt tot terugblikken, of wordt de rekening opgemaakt omdat 
het feminisme aan het eind van een bepaalde ontwikkeling is gekomen?' 
vraagt Emma Brunt zich af in de inleiding op haar overzichtsartikel. Op 
haar ronde langs vrouwen die hun sporen in de beweging hebben ver
diend, wordt die vraag weliswaar niet eenduidig beantwoord, maar de 
grondtoon is pessimistisch. Er is wel een en ander bereikt, maar het tij 
keert ; de tweede feministische golf ebt weg zonder dat duidelijk is welke 
'verworvenheden' van de afgelopen jaren onder druk van de economische 
omstandigheden zullen beklijven. Een pessimisme dat veel in de vrouwen
beweging actieve vrouwen lijken te delen. Vooral de zich 'autonoom' noe
mende vrouwenbeweging heeft de afgelopen tijd van zich doen spreken, 
door met nadruk onder de aandacht te brengen hoe ver vrouwen nog ver
wijderd zijn van de situatie, waarin zij dezelfde kansen en mogelijkheden 
hebben als mannen om zich maatschappelijk en persoonlijk te ontplooien. 
Nog daargelaten de verandering van de samenleving in feministische zin ... 
De dertigste maart werd uitgeroepen tot landelijke vrouwenstakingsdag, en 
hoewel deze dag in eerste instantie was bedoeld als protest tegen de op 
dat moment alleen nog door de Tweede Kamer aanvaarde abortuswet, 
groeide deze in de loop van de voorbereidingen uit tot een manifestatie van 
onbehagen en onvrede over het teloorgaan van zo moeizaam bevochten 
terreinwinst. Als stakingsdag mag die dertigste maart niet geheel zijn ge
slaagd, een teken aan de wand was het wel. Eerder, in februari van dit 
jaar, deed diezelfde autonome vrouwenbeweging een hartstochtelijk beroep 
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op de Rooie Vrouwen om uit de Partij van de Arbeid te stappen en daar
mee te laten zien vóór een werkelijk goede abortuswet, tegen kernbewape
ning en voor gelijke rechten van vrouwen en mannen op arbeid en inkomen 
te willen strijden. Uit de toelichtingen die onder andere in de Volkskrant en 
in het VARA-radioprogramma Hoor Haar werden gegeven, bleek dat de ini
tiatiefneemsters vooral bewogen werden door de verschraling die zij binnen 
de vrouwenbeweging signaleren. Een te kleine groep vrouwen draait op 
voor al het werk, met als gevolg structurele overbelasting en te weinig re
sultaat. Versterking van de gelederen zou dringend gewenst zijn om de 
steeds sterker wordende tegenkrachten richting keuken en kinderen te 
weerstaan; daartoe zou het noodzakelijk zijn dat vrouwen die nu hun ener
gie 'verspillen' binnen een door mannen beheerst politiek orgaan als de 
Partij van de Arbeid, deze partij de rug toekeren, en zich aansluiten bij de 
autonome vrouwen. Structuren veranderen niet door er deel van te blijven 
uitmaken, en de parlementaire weg is een doodlopende, luidde vrij vertaald 
de redenering. 

Dat deze oproep een bevestiging vormt van de kennelijk terrein winnende 
opvatting - ook bij de vrouwenbeweging zelf - dat de tweede feministi
sche golf over het hoogtepunt heen zou zijn, is van minder belang dan het 
dilemma dat ermee wordt gesignaleerd. Een dilemma waarvoor elke bewe
ging zich ziet geplaatst die streeft naar verandering van structuren waar
binnen ze zelf opereert; de keuze tussen 'schone handen' en invloed, iets 
waarmee socialisten maar al te goed bekend zijn. De autonome vrouwen 
trachten hieraan te ontkomen, door te stellen dat vrouwen hun energie 
moeten aanwenden om van buitenaf de structuren te veranderen, maar zij 
brengen daarmee het keuzevraagstuk slechts naar een ander niveau zon
der het in wezen te kunnen ontlopen; de vraag blijft, in hoeverre het hou
den van schone handen ten koste gaat van het uitoefenen van invloed. Al
leen het moment waarop en het kader waarin die vraag aan de orde komt, 
verschilt. 
In het kader van dit artikel is het zinvol hierbij stil te staan. Wat de autono
me vrouwen, bewust of onbewust, hebben gesignaleerd, is het dubbele di
lemma waarvoor de Rooie Vrouwen zich zien geplaatst. Enerzijds maken 
zij deel uit van de democratisch-socialistische beweging en streven uit dien 
hoofde naar verandering van de samenleving in socialistische zin, binnen 
de context van onze parlementaire democratie en een gemengd-kapitalisti
sche orde. Anderzijds weten zij zich verbonden met de vrouwenbeweging, 
die aan hervorming van de samenleving tenminste de eis stelt dat deze 
een feministisch karakter heeft (waarin die verbondenheid met 'de vrou
wenbeweging' tot uiting kan komen, laat ik hier nog in het midden, ik kom 
daar later in dit artikel op terug) . Het feministisch-socialisme - of het socia
listisch-feminisme, al naar gelang de eerste loyaliteit ligt - mag in theorie 
deze tweeledige hervormingen verzoenen en daarmee het dilemma tot een 
enkelvoudig terugbrengen, de praktijk is dat - niettegenstaande het Begin
selprogramma - lang niet alle socialisten ervan doordrongen zijn dat op
heffen van alle vormen van ongelijkheid, onmondigheid en discriminatie 
evenzeer betrekking heeft op vrouwen. 
Een factor die verder complicerend werkt op de plaatsbepaling van de 
Rooie Vrouwen, is dat vrouwen evenmin een homogene categorie vormen 
als mannen. Integendeel, de kloof tussen vrouwen die het maatschappelijk 
gezien 'halen' - over het algemeen goed opgeleid, uit middenklasse of ho
gere milieus afkomstig - en de overigen is nog groter dan bij mannen. 
Wanneer een vrouw erin slaagt de extra barrières op haar weg te overwin
nen en zich via opleiding en ervaring een plaats in de 'buitenwereld' be-
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vecht, kan zij soms profiteren van de relatieve schaarste aan hooggekwali
ficeerde vrouwen en daardoor - zeker aan het begin van een carrière -
sneller stijgen dan de meeste mannen. Overigens is die voorsprong maar 
betrekkelijk; topposities zijn vrijwel steeds voor mannen weggelegd. Niette
min kan hierdoor licht de indruk ontstaan dat het met de achterstand van 
vrouwen wel meevalt; als een aantal hunner er zo duidelijk in slaagt te bre
ken met rolverwachtingen, dan is dat toch een bewijs van de voortschrij
dende ontwikkeling in de richting van gelijkheid tussen mannen en vrou
wen? Waarbij gemakshalve over het hoofd wordt gezien dat er naast deze 
vrouwen die zich een zekere (economische) onafhankelijkheid hebben we
ten te verwerven, een veel omvangrijker groep staat voor wie de fase van 
bewustwording en grotere onafhankelijkheid nog maar nauwelijks is aange
broken. De loyaliteit van feministisch-socialistische vrouwen, en van socia
listen in het algemeen, dient juist in de eerste plaats te liggen bij die laatste 
groep vrouwen, voor wie de weg naar vrijheid en zelfstandigheid door de 
gewijzigde economische situatie alweer geblokkeerd dreigt te worden nog 
voor zij er goed en wel de eerste schreden op hebben gezet. Een loyaliteit 
die overigens nimmer de vorm mag krijgen van 'solidariteit-vanuit-de-hoog
te' ; de grootste uitdaging waarvoor een op maatschappelijke hervormingen 
gerichte beweging als de Rooie Vrouwen zich ziet geplaatst, is de aanslu~:: 
ting met deze groep vrouwen te bewaren, zodat de acties gericht op het 
opheffen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (blijven) steunen op 
een brede basis. 

Ongelijkheid 
Zoals gezegd, het verwerpen van ongelijkheid tussen de seksen dreigt bij 
menig socialist onder druk van economische en politieke omstandigheden 
te verwateren, ondanks het feit dat de positie van de meeste vrouwen bin
nen onze samenleving nog ver verwijderd is van het socialistisch gelijk
heidsideaal. Nu lag het in het begin van de jaren zeventig, toen de vrou
wenbeweging een stormachtige groei doormaakte, ook allemaal wat ge
makkelijker. In de euforie van een ongekend lange periode van economi
sche groei en de verwachting dat crises en langdurige depressies, dank zij 
een op keynesiaanse leest geschoeid economisch beleid, voorgoed tot het 
verleden zouden behoren, was het tegemoet komen aan nieuwe wensen 
gemakkelijker en minder bedreigend voor gevestigde belangen dan onder 
de huidige omstandigheden. De 'lakmoesproef' van hervormingsgezindheid 
moet nu worden verricht. .. 
Wat dit betreft moge de voor buitenstaanders vaak moeilijk te volgen dis
cussies over 'individualisering' (waarvoor ik liever de nauwkeuriger term 
'verzelfstandiging' gebruikt zou willen zien) versus 'draagkracht van de leef
eenheid' als voorbeeld dienen. Het beginsel van gelijke individuele aan
spraken op inkomen en uitkering dreigt onder druk van de noodzaak het 
groeiend beroep op de sociale zekerheid te financieren, te worden prijsge
geven (voorzover er al sprake is geweest van een gelijk recht op uitkering; 
ik wijs in dit verband op het ontbreken van een WWV-uitkering voor gehuw
de vrouwen). De pogingen beide begrippen (individualisering en draag
kracht) zodanig met elkaar te verzoenen, dat niet automatisch de econo
misch zwakste partij binnen een leefeenheid (meestal de vrouw) daarvan 
de dupe wordt, zijn nauwelijks te volgen voor niet-ingewijden. Bij het me
rendeel van de vrouwen overheerst dan ook het gevoel op dit punt opnieuw 
te worden teruggewezen naar een plaats àchter de man. 
Het pessimisme vloeit niet alleen voort uit een vergelijking van de gelijk
heidsverwachtingen met de daarover terug te vinden beleidsuitgangspun
ten, ook koele gegevens laten zien hoe ver verwijderd gelijkheid tussen de 
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seksen nog is. Voordat ik in ga op de positie van de Rooie Vrouwen binnen 
de PvdA en de betrekkingen tussen Rooie Vrouwen en vrouwenbeweging, 
zal ik de belangrijkste feiten met betrekking tot de positie van vrouwen bin
nen de Nederlandse samenleving in vogelvlucht weergeven. Ik doe dat met 
twee oogmerken. In de eerste plaats om het ongelijkheidsvraagstuk reliëf te 
geven, zodat een (globale) tussentijdse balans van tien jaar vrouwenstrijd 
kan worden opgemaakt. Maar vooral zal ik hiermee trachten aan te geven 
voor welke opgave Rooie Vrouwen èn Partij van de Arbeid zich de komen
de jaren zien gesteld en hoe daarbij de plaats van de Rooie Vrouwen bin
nen de partij moet worden gezien, rekening houdend met de loyaliteit die 
zowel naar de partij als naar de vrouwenbeweging toe bestaat. 

Arbeidsmarkt 
Er is geen terrein waarop de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zo 
zichtbaar wordt als op dat van de arbeidsmarkt. Het deelnemingspercenta
ge van Nederlandse vrouwen van vijftien jaar en ouder aan de beroepsbe
volking steeg van 22,6 procent in 1960 naar 29,4 procent in 1980 (een ab
solute stijging van 0,9 naar 1,5 miljoen buitenshuis werkende vrouwen). 
Ook de totale beroepsbevolking bestaat voor een steeds groter deel uit 
vrouwen (in 1960 22,2 procent in 1980 29,2 procent). Deze groei kwam 
echter tot stand zonder dat er veel veranderde aan de bestaande scheiding 
tussen mannen- en vrouwenberoepen ; meer dan tachtig procent van de 
vrouwen is werkzaam in de dienstensector (tegen vijftig procent van de 
mannen), en van hen bekleedt ruim de helft dienstverlenende en lagere ad
ministratieve functies. Niet alleen zijn vrouwen dus oververtegenwoordigd in 
sectoren die behoren tot de hun traditioneel 'toegewezen' beroepsgroepen 
- ter illustratie: in de medische en maatschappelijke dienstverlening maken 
vrouwen 76,6 procent uit van de daar werkzame personen - daarbinnen 
hebben zij slechts zelden een positie die het hun mogelijk maakt het beleid 
van de instelling waar zij werken, mede te bepalen. Vooral dat laatste is 
belangrijk, het ondergraaft de wel verkondigde stelling dat vrouwen 'beter 
af' zouden zijn dan mannen, omdat zij in ruimere mate toegang hebben tot 
het beroep-van-de-toekomst: de quartaire dienstverlening. 
Dit verschil in niveau komt tot uiting in de beloningsverschillen. In 1977 ver
diende 23,5 procent van de vrouwen het minimumloon tegen slechts 5,7 
procent van de mannen; het door vrouwen verdiende gemiddelde bruto-uur
loon bedroeg 63 procent van dat van mannen. Een onderzoekje dat door 
de Nederlandse Middenstandsbank werd verricht naar de positie van vrou
welijke werknemers van die bank levert aardig illustratiemateriaal op van 
deze verschillen; meer dan de helft van de NMB-vrouwen (55,4 procent) 
bleek te zijn ingeschaald in de laagste twee functiegroepen (mannen 13,2 
procent). In de laagste vier salarisgroepen was 96,6 procent van de vrou
wen te vinden (mannen 52,4 procent) en geen enkele vrouw bekleedde 
een topfunctie. 
De deelneming van vrouwen aan het arbeidsproces kan nog op een andere 
manier worden gerelativeerd dan door alleen te wijzen op het verschil in 
positie en beroepsgroep. In de eerste plaats (nauwelijks onverwacht) ne
men vrouwen minder aan het arbeidsproces deel wanneer zij gehuwd zijn, 
en wel des te minder naarmate er thuiswonende kinderen zijn en deze jon
ger zijn. Een rigoreuze doorbraak van het rolpatroon en een veranderde 
taakverdeling tussen de seksen kan, althans op grond van arbeidsdeelne
ming, niet worden geconstateerd. Voorts is ook de stijging van de deelna
me van vrouwen vertekend. In aantallen werkzame personen nam het deel
nemingspercentage inderdaad belangrijk toe, maar doordat hèt aantal in 
deeltijd werkende vrouwen eveneens spectaculair steeg, veranderde de 
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deelneming van vrouwen in uren omgerekend nauwelijks tussen 1960 en 
nu. De stijgende werkloosheid onder mannen kan alleen al hierom niet wor
den toegeschreven aan het groter beroep dat (gehuwde) vrouwen op be
taalde arbeid zouden doen, de verdeling van het totale arbeidsvolume over 
de seksen veranderde immers nauwelijks. Dit uiteraard nog afgezien van 
de hiervoor al gesignaleerde scherpe scheiding in mannen- en vrouwenbe
roepen die het bestaan van een dergelijk verdringingsmechanisme even
eens onwaarschijnlijk maakt. 

Huishouden 
De gangbare opvatting wil dat mannen tegenwoordig een grotere bijdrage 
leveren aan het huishouden dan vroeger; een man achter de boodschap
penkar bij de supermarkt (vooral op zaterdag!) is allang niet meer een door 
iedereen nagestaarde uitzondering. Betreft het een wezenlijke vergroting 
van het aandeel van mannen in de huishouding, of is er slechts sprake van 
een verschuiving naar meer zichtbare werkzaamheden? Veel onderzoek
materiaal hierover is niet voorhanden, maar een onderzoek van het Neder
lands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek naar Huishouden in 
Holland doet vermoeden dat het om het laatste gaat. Vroeger hielpen man
nen met de zware werkzaamheden als kolen scheppen, wasketels op het 
fornuis tillen, vuilnisemmers buiten zetten. Nu valt het accent van hun aan
deel in de huishouding sterker op creatieve onderdelen als koken, met kin
deren weggaan, tuinieren en 'doe-het-zelven'. Niet alleen blijft de eindver
antwoordelijkheid voor deze huishoudelijke activiteiten in de meeste geval
len bij vrouwen berusten, dezen blijven daarnáást ook voor 'home making' 
(sfeer en gezelligheid scheppen, contacten onderhouden, ouderparticipatie 
en dergelijke) de verantwoordelijken. 
De tijd die vrouwen aan het huishouden besteden, wordt ook nauwelijks 
beïnvloed door het feit of ze al dan niet buitenshuis werken, zo blijkt uit het 
SCP-onderzoek Een week tijd; in elk geval besteden mannen met een wer
kende vrouw niet méér tijd aan de huishouding dan mannen met een vrouw 
die geen baan buitenshuis heeft. 

Vrijwilligerswerk 
Een zelfde onderscheid als bij beroepsarbeid werd gesignaleerd, doet zich 
voor in het vrijwilligerswerk; ook hierin nemen vrouwen deel aan activiteiten 
die in het verlengde van hun verzorgende rol liggen, zoals kinderopvang 
(86 procent vrouwen, 14 procent mannen) en hulpverlening (aan bejaarden, 
gehandicapten e.d. zestig procent vrouwen). Op alle andere terreinen van 
het vrijwilligerswerk overheersen mannen, het sterkst in politieke en vakor
ganisaties die voor ruim 85 procent uit mannen bestaan. Net als bij be
roepsarbeid gaat ook in het vrijwilligerswerk de scheiding naar soorten ge
paard met een scheiding naar taken; mannen doen in belangrijke mate lei
dinggevend en organisatorisch werk, vrouwen vooral praktisch uitvoerend 
werk. Dat geldt ook binnen die categorieën van vrijwilligerswerk waar vrou
wen oververtegenwoordigd zijn, met als enige uitzondering de organisaties 
die geheel door vrouwen worden opgezet en draaiend gehouden. 

Onderwijs 
Tot slot van dit summiere overzicht van ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, enkele opmerkingen over de positie van meisjes en vrouwen bin
nen het onderwijs, dat wordt beschouwd als een van de belangrijkste in
strumenten voor verandering op langere termijn (niet voor niets werd over 
de bezetting van de post onderwijs zo touwgetrokken). 
Het opleidingsniveau van vrouwen is sinds 1960 aanzienlijk gestegen; in 
dat jaar had nog 83 procent van de vrouwen van veertien jaar en ouder 
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een opleiding van ten hoogste basisniveau, in 1971 was dit gedaald tot 43 
procent; een daling die zich het afgelopen decennium verder heeft voortge
zet. Toch nemen meisjes gemiddeld nog steeds minder lang deel aan het 
onderwijs dan jongens, en wel sterker naarmate het niveau van het onder
wijs hoger ligt. Wel treedt ook hierin de laatste jaren verandering op; naar 
verwachting zullen in 1983 evenveel meisjes als jongens de tweede trap 
van HAVONWO - de vierde, vijfde en zesde klas, de jaren.die na het ver
strijken van de leerplichtige leeftijd vallen - volgen. Dit betekent echter niet 
dat daardoor de vooruitzichten van meisjes in beroepsarbeid automatisch 
beter zijn geworden. Achter de gelijker geworden onderwijsdeelname gaat 
namelijk een nieuwe ongelijkheid schuil, die van het vakkenpakket (en de 
daarmee samenhangende verschillende waardering van examenresultaten) . 
Zo koos in 1975 van de jongens 37 procent een exact vakkenpakket, tegen 
maar vijftien procent van de meisjes. Bij de laatsten gaat de voorkeur in 
aanzienlijke mate uit naar een 'talenpakket' (38 procent). Meisjes blijken 
vaak voor opleidingen te kiezen, die in het verlengde liggen van het be
staande rolpatroon en die geen voorbereiding vormen op een lang en hoog 
gekwalificeerd beroepsleven met goede vooruitzichten. Ook de doorstro
ming naar hogere onderwijsvormen (hetzij tertiair onderwijs, universiteit en 
hogere beroepsopleidingen; hetzij secundair onderwijs van een hoger ni
veau) is bij meisjes eveneens beduidend geringer dan bij jongens. 
Wel gaan minder meisjes dan vroeger naar de 'huishoudschool'; had in 
1960 nog tachtig procent van de vrouwelijke beroepsbevolking een huis
houd- of nijverheidsopleiding, in 1971 was dit nog maar 65 procent. Toch 
lijkt het erop dat weliswaar de openlijke aanduiding van de huishoudrol, 
waarop meisjes al in hun schooljaren worden 'opgeleid', is verdwenen, 
maar dat aan de socialisatie van meisjes richting huwelijk en gezin nog 
weinig is veranderd, met name bij die (veruit grootste) groep meisjes wier 
opleiding ook nauwelijks een ander perspectief biedt. Hoe ligt dat bij het 
'tweede kans onderwijs'? Het avondonderwijs aan volwassenen dat over
dag wordt gegeven - waarvan de zogenaamde moeder-mavo de bekend
ste exponent is - heeft een explosieve groei doorgemaakt. Deze vorm van 
onderwijs wordt voor meer dan 95 procent door vrouwen gevolgd en is 
daarmee duidelijk afwijkend van het gebruikelijke beeld. Voor het overige is 
het patroon van het volwassenenonderwijs een getrouwe weerspiegeling 
van dat van het eerste kans onderwijs; de deelname van vrouwen ligt veel 
lager dan van mannen; het accent valt op het algemeen vormend onderwijs 
en daarbinnen weer op de niet-exacte vakkenpakketten. 

Een tussentijdse balans 
Tussen 1960 en 1981 is zeker veel veranderd , misschien wel het meest op 
het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en de rol die partners jegens 
elkaar dienen te vervullen. In plaats van de 'economische eenheid' 
kwam de 'relatie', waarin emotionele geborgenheid een centrale rol speelt. 
Onderzoek van onder andere Chris tien Brinkgreve en Michel Korzec (Mar
griet weet raad) en van de bladen Margriet en Nieuwe Revue (Seksualiteit 
in Nederland 1968, respectievelijk 1981) laten - zeker op papier - een 
aardverschuiving zien in de opvattingen over de inrichting van het privé-le
ven. Ogenschijnlijk is de positie van vrouwen hierin veel gelijkwaardiger 
dan die van de vooroorlogse generatie. Ik gebruik met opzet het woord 
ogenschijnlijk. Ten eerste, omdat het aannemelijk is dat vrouwen in ruil 
voor die grotere gelijkwaardigheid een deel van de economische zekerheid 
die het traditionele huwelijk bood, hebben moeten prijsgeven (ik wijs in dit 
verband op het grote aantal vrouwen dat na echtscheiding eeh beroep op 
de Bijstandswet moet doen). En ten tweede, omdat er belangrijke verschil-
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len zijn tussen in onderzoeken naar voren komende opvattingen en feitelij
ke gedragingen, en omdat uit analyse van feitelijk gedrag ongelijkheden 
kunnen worden vermoed, die niet alleen zijn terug te voeren op verschillen 
in economische positie, maar die te maken hebben met verinnerlijkte nor
men en waardenpatronen. 
Ook feitelijk zijn er nog steeds belangrijke ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen, niettegenstaande hetgeen de afgelopen jaren werd bereikt. Ik 
wees bij voorbeeld op de verschillen in deelneming aan het arbeidsproces 
en de vertekening die optreedt bij het interpreteren van alleen het gestegen 
deelnemingspercentage. De 'nieuwe ongelijkheid ' in het onderwijs, doordat 
het sinds de invoering van de Mammoetwet mogelijk is geworden vakken
pakketten te kiezen in aansluiting op persoonlijke voorkeuren en talenten, 
is hiervan eveneens een voorbeeld, omdat van een werkelijk vrije keuze 
geen sprake kan zijn zolang het socialisatieproces van meisjes en jongens 
zich in verschillende richtingen voltrekt. Ook de grote toeloop van vrouwen 
naar het dagonderwijs voor volwassenen, hoezeer ook toe te juichen vanuit 
een oogpunt van persoonlijke ontplooiing, krijgt een wrange bijsmaak wan
neer de mogelijkheid om zich ergens in te ontplooien na het behalen van 
het examen grotendeels ontbreekt. Zeker nu de werkgelegenheid ook in 
traditioneel door vrouwen bezette sectoren onder druk staat - onder ande
re door de toenemende automatisering van eenvoudige administratieve 
handelingen - moeten geen hooggestemde verwachtingen aan de kansen 
van vrouwen op grond van dit tweede kans onderwijs worden ontleend. 
Niet dat vrouwen over de hele linie het slachtoffer zijn van de economische 
crisis. Net als bij mannen blijven vrouwen in de bovenste regionen goed
deels buiten schot, tenminste wanneer zij hun arbeidsleven niet voor een 
aantal jaren hebben onderbroken om zich aan huwelijk en gezin te wijden. 
Het zijn juist vrouwen voor wie socialisten zich uit hoofde van hun beginse
len het meest behoren in te zetten die het hardst worden getroffen door de 
economische teruggang, alle emancipatiestreven ten spijt. 
Is dan, alles in ogenschouw nemend, de bezorgdheid over het wegebben 
van de tweede feministische golf terecht? Raakt de vrouwenbeweging on
der druk van de economische omstandigheden in een isolement, of zijn er 
in de vrouwenbeweging zelf tendenzen aanwijsbaar die hiervoor mede oor
zaak zijn? Of is er, zoals onder andere Hedy d'Ancona in de Haagse Post 
stelt, slechts sprake van een verminderde zichtbaarheid ten opzichte van 
de eerste jaren, toen de vrouwenbeweging het meer moest hebben van 
spectaculaire acties dan van steun binnen brede lagen van de bevolking? 
Met andere woorden, is er sprake van regressie of leeft het vrouwenvraag
stuk inmiddels in een zoveel bredere kring, dat veel minder behoefte en 
noodzaak bestaat om vrouwenpunten met veel tam-tam onder de aandacht 
te brengen? En, voor de Rooie Vrouwen als politieke beweging wellicht de 
belangrijkste vragen, wordt de politieke besluitvorming wel in voldoende 
mate vertaald naar die vrouwen die daar uiteindelijk afhankelijk van zijn en 
wordt omgekeerd de informatie die zij aandragen, wel voldoende bij het po
litieke afwegingsproces betrokken? Dit laatste is te meer van belang, daar 
het onwaarschijnlijk is dat alle vrouwen in die mate hebben kunnen profite
ren van de tot nu toe bereikte resultaten, dat de ongelijkheid tussen hen 
niet toe- maar afgenomen is. 
Van het antwoord op dit soort vragen hangt af welke strategie de Rooie 
Vrouwen in de komende jaren in en buiten de PvdA moeten volgen om het 
streven naar gelijkheid als socialistisch beginsel inhoud te geven. 

Strategie 
Belangrijkste voorwaarde om te bereiken dat het gelijkheidsstreven daad-



democratisch
socialisme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 10, 

oktober 1981 

470 

werkelijk inhoud krijgt, is dat de Rooie Vrouwen kunnen rekenen op brede 
steun, zowel binnen als buiten de PvdA. De steun vanuit de vrouwenbewe
ging ligt voor de Rooie Vrouwen gecompliceerd. Omdat er mijns inziens on
voldoende onderscheid wordt gemaakt naar de strategie die verschillende 
delen van de vrouwenbeweging volgen teneinde de positie van vrouwen in 
de samenleving te verbeteren, bestaat bij Rooie Vrouwen vaak verwarring 
over de vraag waar de loyaliteit ten opzichte van de vrouwenbeweging nu 
precies ligt. In het begin van dit artikel heb ik in het midden gelaten waarin 
de verbondenheid met 'de vrouwenbeweging' tot uiting kan komen. Om de 
strategievraag te beantwoorden is nu het moment hierop nader in te gaan. 
Een deel van de vrouwenbeweging - door mij aangeduid als 'autonome 
vrouwen' - wijst het verwerven van macht binnen de bestaande maat
schappelijke en politieke structuren principieel van de hand. In plaats daar
van hanteren zij een anarchistisch model dat wel ruimte laat voor een indi
viduele aanpak op grond van eigen emoties en ervaringen, maar waarbin
nen voor politieke afweging op centraal niveau geen plaats is. De betrekkin
gen tussen dit deel van de vrouwenbeweging en de Rooie Vrouwen wor
den niet bepaald gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en een open uit
wisseling van standpunten en opvattingen. Het feit dat de doelstellingen 
die beide bewegingen zeggen na te streven, een grote mate van overeen
komst vertonen, maakt een stellingname van de Rooie Vrouwen jegens de 
autonome vrouwen extra ingewikkeld. Als het veelbesproken blad Feminist 
(opgericht door vrouwen die voor een deel nog steeds de kern van de 
autonome vrouwenbeweging vormen) in 1977 bij voorbeeld schrijft: 
- je bent geen feminist als je alleen vecht voor verbetering van je eigen 
positie of je alleen organiseert met vrouwen van je eigen beroep of klasse; 
emancipatie remt feminisme op deze manier; 
- je bent geen feminist als je niets doet om de positie van alle vrouwen 
te verbeteren; 
- het is uitgesproken onvoldoende om andere vrouwen half verwerkt, 
egoïstisch aangewend en ideologisch onvoldoende gefundeerd feminisme 
te willen 'Ieren'; 
- je kunt nooit genoeg naar andere vrouwen luisteren, 
dan zijn dit uitspraken die door Rooie Vrouwen en autonome vrouwen gelij
kelijk worden onderschreven. Waarin beide bewegingen echter fundamen
teel van elkaar verschillen, is in de conclusies over de te volgen strategie 
die eraan worden verbonden. 
De autonome vrouwen verklaren op grond van deze uitgangspunten de 
weg van parlementaire democratie voor gesloten. Alleen al daarom kunnen 
Rooie Vrouwen, als deel van de sociaal-democratische beweging, zich niet 
met hen vereenzelvigen; dat zou politiek isolement betekenen. Dat is ech
ter niet de enige reden. Deze strategie leidt niet alleen tot politiek, maar 
ook tot maatschappelijk isolement. Doordat een wezenlijk bestanddeel er
van is, het afwijzen van bindingen met de 'mannenmaatschappij' zoals die 
onder meer wordt belichaamd in de parlementaire democratie, vervreemdt 
de autonome vrouwenbeweging paradoxaal genoeg ook die vrouwen en 
hun organisaties van zich, voor wie ze zegt op te komen; de vrouwen in 
achterstandssituaties met wie de Rooie Vrouwen als feministisch-socialis
ten zich verbonden achten. Die vervreemding heeft te maken met de op
stelling als 'elite', een voorhoede van vrouwen die (uit ervaring, door scha
de en schande wijs geworden wellicht) weten 'hoe het moet' en dit van bo
venaf aan andere vrouwen proberen te leren. De enige manier echter om 
de vrouwenbeweging levend te houden, te voeden met een steeds aanwas-

, sende stroom van vrouwen die er binnen actief willen zijn, is de aansluiting 
te bewaren met vrouwen die in een andere fase van bewustwording zijn, of 
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die - omdat zij zich nu eenmaal verbonden voelen met hun gezin, zich er
voor verantwoordelijk achten - zoeken naar minder ver gaande vormen, 
om een zekere mate van zelfstandigheid te verwerven. Eén van de aan
trekkelijke kanten van de vrouwenbeweging is haar veelvormigheid. Daar
toe behoort het accepteren van verschillen in de manier waarop vrouwen 
hun eigen weg zoeken. Wanneer één manier op voorhand tot enige juiste 
wordt verheven, is dat eerder een bedreiging voor het verkrijgen van brede 
steun voor het feminisme, dan dat het bijdraagt aan de verwezenlijking van 
datgene wat het feminisme zegt na te streven. In het beste geval zijn on
verschilligheid en ongeloof het resultaat. 
Ik pleit er niet voor dat de Rooie Vrouwen iedere binding met vrouwen die 
op een andere manier dan binnen de politiek actief zijn, dan maar moeten 
afwijzen, integendeel. Als organisatie, die streeft naar grotere sociale gelijk
heid en vrijheid, in het bijzonder voor die vrouwen die zich in de moeilijkste 
posities in desamenieving bevinden, hebben de Rooie Vrouwen grote be
hoefte aan voeding van buitenaf met feiten, argumenten en ideeën en kun
nen op vrouwen gerichte, door vrouwen uitgevoerde acties voor de maat
schappelijke druk zorgen die onontbeerlijk is om een feministisch-socialisti
sche hervormingspolitiek een wettelijke en parlementaire grondslag te ge
ven. Die binding moet echter wel in het teken staan van acceptatie over en 
weer van de weg die wordt gekozen om het gemeenschappelijk doel te be
reiken. De actiebeweging heeft daarbij het voordeel van de duidelijkheid, 
omdat zij alleen haar eigen doelen kan nastreven; de Rooie Vrouwen zui
len die altijd moeten afwegen tegen andere belangen. Dat hoeft op zich 
geen bron van frustratie te zijn, mits aan de kant van de Rooie Vrouwen 
maar duidelijk wordt gemaakt hoe die afweging tot stand komt en mits an
derzijds door de vrouwenbeweging wordt geaccepteerd dat de Rooie Vrou
wen een politieke organisatie en geen doorgeefluik van deelbelangen zijn. 
De Rooie Vrouwen kunnen zo slecht met de autonome vrouwen uit de voe
ten, omdat die acceptatie ontbreekt. De vrouwenbeweging is echter breder 
dan alleen de autonome vrouven, iets dat wel eens uit het oog wordt verlo
ren. Vrouwen zijn in de loop van de afgelopen tien jaar op tal van manieren 
actief geworden, ik denk bijvoorbeeld aan vrouwen binnen vakbeweging en 
universiteiten, aan plattelandsvrouwen, aan een organisatie als 'Eva bijt 
door'. Stelselmatige contacten met dat gedeelte van de vrouwenbeweging 
is voor het goed functioneren van de Rooie Vrouwen als maatschappij-her
vormende beweging een levensvoorwaarde. Alleen op die manier kan een 
breed vrouwen-actiefront ontstaan dat nodig is voor politieke besluitvorming 
aangaande de bestrijding van ongelijkheid tussen de seksen en dat ertoe 
kan bijdragen dat ook niet-actieve PvdA-leden, kiezers en sympathisanten 
direct betrokken raken bij het werk van de Rooie Vrouwen. 

De Rooie Vrouwen, het zij herhaald, zijn behalve deel van de vrouwenbe
weging ook deel van de Partij van de Arbeid. Als ik aan het begin van deze 
paragraaf heb gesteld dat brede steun een belangrijke voorwaarde is om 
het gelijkheidsstreven daadwerkelijk inhoud te geven, dan geldt dat a fortio
ri voor steun van binnen uit de PvdA. Inzet vanuit de Rooie Vrouwen is 
hiervoor niet voldoende; er moet sprake zijn van een duidelijke wisselwer
king. Veel van wat hiervoor werd gezegd over de relatie tussen de Rooie 
Vrouwen en de vrouwenbeweging, geldt ook voor de betrekkingen tussen 
PvdA en Rooie Vrouwen; de PvdA dient de consequenties te trekken uit 
haar eigen beginselen en de strijd voor gelijkheid tussen de seksen tot inte
graal onderdeel te maken van de interne besluitvorming, op dezelfde wijze 
als dat met acties van andere maatschappelijke bewegingen dient te ge
beuren. De Rooie Vrouwen zouden niet als enige verantwoordelijk moeten 
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worden geacht voor het bewaken van vrouwenpunten binnen de partij en 
zij zijn er evenmin om de inbreng van de partij op dit punt in andere politie
ke overlegcircuits te verzorgen, al werkt dat in de praktijk helaas wel zo. 
Het belang van de Rooie Vrouwen voor de PvdA zou in de eerste plaats 
behoren te liggen in de schakelfunctie die zij tussen vrouwenbeweging en 
politieke organisatie vervullen, de verwerking van die inbreng is een zaak 
van de partij als geheel. 
De praktijk is een andere. Er zijn Rooie Vrouwen uit de PvdA gestapt, om
dat zij zich gefrustreerd voelden in hun niet aflatende strijd 'vrouwenpunten' 
op de partij-agenda te krijgen en omdat zij zich onvoldoende herkenden in 
datgene wat uiteindelijk als partijprogramma werd aanvaard. De hoog op
gelopen emoties over het al dan niet opnemen van abortus als zevende 
strijdpunt tijdens het februaricongres zijn daarvan een uiting. Het is te een
voudig dit toe te schrijven aan overgeëmotioneerdheid of gebrek aan poli
tieke ervaring, zoals wel is gebeurd. De interne partijcultuur, waarin voor 
emoties soms nauwelijks plaats lijkt, is evenzeer debet aan de frustraties 
die veel Rooie Vrouwen tijdens hun partij-activiteiten oplopen. Op dit punt 
kan het een en ander worden geleerd van de actiebeweging, zoals uit een 
recente brief in de Groene - afkomstig van enkele leden van de anti-kern
energiebeweging - moge blijken. De briefschrijvers stellen onder meer, dat 
het psychologisch aspect een grote rol speelt in basisgroepen; het verwer
ken van emoties is een voorwaarde om actief te kunnen functioneren in 
een massa-actie. Dat is een van de dingen die, zo vervolgen de briefschrij
vers, wij hebben geleerd van de vrouwenbeweging; als dat aspect wordt 
vergeten, ontstaat weer het typisch 'mannelijke' model van actievoeren: 
geen plaats voor emotie, alleen concurrentie en tegen elkaar opbieden in 
flink optreden. Is dit een reden om kritisch te kijken naar het functioneren 
van de partij als geheel, er is evenzeer aanleiding om de wijze waarop de 
Rooie Vrouwen zelf functioneren, nader te bezien. Wat voor de partij als 
geheel opgaat - een verzwaring van de traditionele taken als gevolg van 
de toegenomen politieke heftigheid en de grotere maatschappelijke proble
men, in combinatie met een taakverruiming doordat de PvdA naast politie
ke ook actiepartij wil zijn - geldt nog eens extra voor de Rooie Vrouwen. 
In hun streven de aandacht van de partij voor de ongelijkheid tussen de 
seksen te vergroten is een organisatiestructuur opgebouwd die vrijwel pa
rallel loopt aan die van de partij; er zijn Rooie Vrouwenafdelingen, -gewes
ten, er is een Rooie Vrouwenraad, een landelijke kerngroep. Het is onge
twijfeld een voordeel dat op deze manier krachten gebundeld zijn, de in
breng in de partij in de afgelopen jaren is er zeker door vergroot. Tegelij
kertijd echter bedreigt deze organisatievorm op den duur de slagkracht van 
de Rooie Vrouwen, omdat op drie fronten tegelijk moet worden gestreden. 
Rooie Vrouwen moeten actief zijn zowel binnen hun eigen organen als bin
nen die van de partij, willen zij hun geluid voldoende laten doorklinken. En 
anderzijds moeten zij ook nog voeling houden met andere delen van de 
vrouwenbeweging, om niet aan die kant 'droog te lopen'. Een vrijwel onmo
gelijke combinatie van werkzaamheden, die er toe leidt dat veel Rooie 
Vrouwen gedwongen worden hun aandacht te verdelen met het gevaar àf 
alles half te doen, àf zich vooral binnen de partij in te zetten en daardoor 
onvoldoende kennis te nemen van wat binnen de vrouwenbeweging (in en 
buiten de partij) leeft, dan wel het zwaartepunt van de activiteiten 'bij de 
Rooie Vrouwen te leggen en daardoor onvoldoende de verbindingen met 
de partij open te houden. 
De PvdA kan de Rooie Vrouwen daarin tegemoet komen door zich de ver
antwoordelijkheid voor het bestrijden van sekse-ongelijkheid duidelijker aan 
te trekken. Anderzijds zouden de Rooie Vrouwen zich nog eens kritisch 
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In nog sterkere mate dan dat voor de partij als geheel geldt, moeten de 
Rooie Vrouwen ervoor waken niet iedereen die actief wil zijn, de verplich
ting op te leggen zich met alles bezig te houden. Sommige Rooie Vrouwen 
voelen zich het beste thuis bij de basis, anderen komen beter tot hun recht 
in bestuurlijke en vertegenwoordigende functies binnen de partij. Zolang 
alle betrokkenen van elkaar weten waarmee ze bezig zijn en hierover op 
basis van wederzijds vertrouwen kan worden overlegd, hoeft niet de eis te 
worden gesteld dat iedere vrouw alle kwaliteiten, die voor zowel het een als 
het ander nodig zijn, in zichzelf combineert. Een op andere wijze vormge
geven inhoudelijke ondersteuning van vrouwen die op verschillende ni
veaus binnen de partij actief zijn, waardoor Rooie Vrouwen in vertegen
woordigende Rooie Vrouwen-organen ontlast worden van de druk om èn 
organisatorisch èn inhoudelijk op alle fronten actief te zijn, zou een stap in 
de goede richting zijn. Zonder te willen pretenderen hierover afgeronde 
ideeën te hebben: ik kan mij voorstellen dat een dergelijke ondersteuning 
de vorm krijgt van steeds wisselend samengestelde 'platforms', waarin 
vrouwen uit hoofde van hun kennis of ervaring op een bepaald deelgebied 
zitting kunnen nemen, al naar gelang het onderwerp dat op een bepaald 
moment aan de orde is. Dit zouden niet eens uitsluitend Rooie Vrouwen 
hoeven te zijn; bij tijd en wijle zouden ook vrouwen uit bij voorbeeld de vak
beweging of van universiteiten kunnen worden gevraagd hun visie te geven 
op de aanpak van een bepaald probleem. Het voordeel van een dergelijke 
werkwijze kan zowel gelegen zijn in de niet-permanente belasting van vrou
wen die aan een dergelijk 'platform' deelnemen, als in de flexibiliteit en 
soeplesse waarmee contacten met andere delen van de vrouwenbeweging 
kunnen worden onderhouden, op momenten dat belangen parallel lopen. 
Ten overvloede zij opgemerkt dat het niet mijn bedoeling is de vrouwenbe
weging te laten 'opdraven' wanneer het de Rooie Vrouwen uitkomt; primair 
blijft uiteraard de noodzaak van een wederzijdse gedachtenwisseling. Wat 
dit betreft zou het initiatief ook aan de kant van de vrouwenbeweging kun
nen liggen, bij voorbeeld om een probleem op politiek niveau aan te kaar
ten. Het belangrijkste lijkt mij dat er een niet-starre, ongeformaliseerde uit
wisseling van ideeën kan plaatsvinden tussen vrouwen die in de PvdA en 
vrouwen die daarbuiten actief zijn; tot wederzijds nut. 
Hoeveel er ook nog te doen valt in de komende jaren, wanneer aan die 
voorwaarde kan worden voldaan, hoeft er mijns inziens geen overclreven 
pessimisme te heersen over de toekomst van de vrouwenbeweging. De 
tweede feministische golf mag over haar hoogtepunt heen zijn, op het 
strand ligt voldoende materiaal om de eerstkomende decennia mee verder 
te komen. 

Marjanne Sint is econoom en actief in de Rooie Vrouwen. 
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Koen Koch 

Na Zwarte Dinsdag; 
kanttekeningen 
bij een verkiezingsnederlaag 

Naast de traditionele Roode Dinsdagen, de indrukwekkende betogingen op 
Prinsjesdag ten gunste van het Algemeen Kiesrecht aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog, kent de sociaal-democratie nu ook haar eigen 
Zwarte Dinsdag. Nooit tevoren leed de PvdA zo'n grote verkiezingsneder
laag als op 26 mei 1981. 
Sommigen putten moed uit de constatering dat het dieptepunt van 1967 
(37 zetels) nog lang niet is geëvenaard, maar deze galgenhumor kan de 
ernst en de pijn van de nederlaag niet verhelen. Deze wordt immers niet 
bepaald door de absolute omvang van het verlies, maar door het besef dat 
het wenkend perspectief van de verovering van de spilpositie in het krach
tenveld 'van de Nederlandse politiek - in 1977 zo nabij - weer geheel ach
ter de horizon is verdwenen. 
Wat het betekent, dat het CDA nog steeds deze machtspositie inneemt, is 
de afgelopen maanden tijdens de kabinetsformatie weer eens duidelijk ge
worden. Zelfs de partijgenoot die aan regeringsdeelname - terecht overi
gens naar mijn mening - de grootste prioriteit hecht, moet met gekromde 
tenen de vernederingen hebben aanschouwd die het CDA de PvdA door 
zijn vertragings- en intimidatietactiek keer op keer bereidde. Meer dan eens 
moet hij gedacht hebben dat ondanks alles de oppositie verre boven een 
voortzetting van deze oefeningen in nederigheid te verkiezen zou zijn. Het 
lijkt er nu op dat dit vertoon van deemoed niet tevergeefs is geweest. Niet
temin zou het voor de PvdA zeer schadelijk zijn, wanneer regeringsdeelna
me als balsem voor de verkiezingswonden zou gaan werken en een analy-

. se van de oorzaken van de nederlaag naar de achtergrond zou schuiven. 
Dit artikel moet beschouwd worden als een bescheiden bijdrage tot een 
dergelijke analyse. 

Enige oorzaken van de nederlaag 
Met de verwijzing naar de rooskleurige verwachtingen van 1977 is dadelijk 
een algemeen gevoelde oorzaak van de recente verkiezingsnederlaag aan
gegeven. Beziet men immers de reeks van uitslagen, die de PvdA bij ver
kiezingen voor de Tweede Kamer behaald heeft, dan blijkt slechts één re
gelmatigheid zich duidelijk af te tekenen: 
De kiezers steunen de PvdA, zolang zij in de regering zit en laten haar val
len, zodra zij tot de oppositie is veroordeeld. 
De grootste verkiezingsoverwinningen werden behaald in 1956 (na vier jaar 
Drees) en in 1977 (na vier jaar Den Uy~, de grootste nederlagen in 1963 
(vijf zetels na vier jaar De Quay) en in 1967 (6 zetels na het debäcle van 
het kabinet-Cals-Vondeling en het interim-bewind van Zijlstra). Dat de over
winning van 1977 niet resulteerde in een voortzetting van het kabinet-Den 
Uyl, moest de PvdA vier jaar later, dat wil zeggen na vier jaar Van Agt, wel 
opbreken. Juist het verlies in de grote steden (6,7 procent') onderstreept, 
hoezeer de PvdA aan vertrouwen heeft ingeboet bij die kiezers die in 1977 
nog vol enthousiasme 'de premier (her-)kozen'. Pas nadat de PvdA langer 
dan vier jaar in de oppositie heeft verkeerd, wordt de neergaande trend wat 
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Naast het uitblijven van het tweede kabinet-Den Uyl heeft iedereen natuur
lijk zijn eigen favoriete verklaringen voor de verkiezingsnederlaag. Dat het 
tot kort voor de verkiezingen ten gevolge van de kernwapendiscussie onze
ker was of de partij wel over haar 'beoogde' lijsttrekker zou kunnen be
schikken, heeft een rol gespeeld. De campagne is daardoor in ieder geval 
traag en aarzelend op gang gekomen. 
Belangrijker lijkt het me, dat de PvdA niet duidelijk heeft kunnen maken dat 
zij werkelijk over een alternatief voor de economische politiek van de rege
ring beschikte. Elke drie maanden werd er een ander 'scenario' uit de wel
gevulde economenkast gehaald. Helaas leek dat alleen voor de bevooroor
deelde insider niet als twee druppels water op de plannen van de regering. 
Ook de PvdA was en is er immers van overtuigd dat ter bestrijding van de 
economische depressie de consumptie gematigd moet worden, en dat een 
groter deel van het nationale inkomen beschikbaar moet komen voor nieu
we produktieve investeringen. 
Natuurlijk, aan deze nieuwe investeringen werden en worden allerlei lo
venswaardige voorwaarden verbonden, zoals in de recente Beleidsnota van 
het PvdA-bestuur ook weer is gebeurd.2 Maar deze voorwaarden waren en 
zijn slechts accenten, die de dreun van de regeringsmuziek niet konden, en 
naar te vrezen valt ook niet zullen overstemmen. Zij werden en worden im
mers aangebracht door respectievelijk een machteloze oppositie en een re
geringspartner die op zijn best als een voorlopig gedulde 'juniorpartner' 
aangeduid kan worden. 

In de sfeer van de directe belangenbehartiging, de handhaving van de 
koopkracht bij voorbeeld, moet het juist potentiële PvdA-kiezers pijnlijk zijn 
opgevallen hoe de PvdA, alleen wat later dan de anderen, onder de druk 
van de omstandigheden allerlei eerder ogenschijnlijk heftig verdedigde ni
veaus (nulgroei, één procent, enz.) voor verschillende groepen (modaal, 
minima, 'echte' minima) losliet en - nog pijnlijker - hoe groot de onenig
heid in de partijtop over deze kwestie was. De behandeling van de koop
krachtkwestie staat model voor het karakter van het totale PvdA-optreden: 
in plaats van initiatief ontplooiend en offensief was dat reagerend, schrik
achtig en behoudzuchtig. 
Nog twee voorbeelden. Het kernwapenvraagstuk leek de partijtop welhaast 
overvallen te hebben. Vandaar dat niemand een bevredigend rekenkundig 
gemiddelde kon geven, dat tenslotte voor een defensiebeleid moest door
gaan. En op de actuele politieke, economische en sociale problematiek sa
mengevat met de term 'crisis van de verzorgingsstaat', had de PvdA geen 
ander antwoord dan dat 'het bereikte' verdedigd moest worden. Deze de
fensieve en zelfs conservatieve stellingname moet groepen van kiezers, die 
op grond van hun maatschappelijke positie juist de noodzaak van verande
ring ook in 'het bereikte' aan den lijve ondervinden, hebben afgestoten. 
De ideologische, beleidsmatige en organisatorische moedeloosheid, waar
mee de PvdA campagne voerde - de zekerheid van het verlies stond op 
de gezichten te lezen - werd nog eens onderstreept door het élan van 
Den Uyls Paradiso-rede. Maar vooral achteraf bleek het enthousiasme dat 
deze rede losmaakte, eerder terug te voeren op bewondering voor de 
moed van een partijleider die in het zich van een grote nederlaag nog 
eenmaal tegenover zijn achterban zijn idealen belijdt dan op de feitelijke in
houd ervan. Verder dan een signalering van het gevaar van Nieuw Rechts 
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en het onderstrepen van de noodzaak van de strijd ertegen kwam hij niet. 
Hoe die strijd gevoerd moest worden bleef toch voornamelijk in het onge
wisse. Niettemin betreur ik het dat Den Uyl door de verwarring in de partij 
rond de kernwapen kwestie een dergelijke rede niet al in januari, maar pas 
enige weken voor de verkiezingen heeft kunnen uitspreken. 
In het navolgende wil ik nader ingaan op de vraag, waarom de PvdA niet in 
staat is gebleken een samenhangend ideologisch en dus ook beleidsmatig 
antwoord op de 'crisis van de verzorgingsstaat' te formuleren. Daarnaast 
wil ik ingaan op de vraag, waarom de PvdA, gerekend naar haar reputatie 
en doelstelling regeringspartij bij uitstek, in de periode van 22 jaar vanaf 
1959 tot heden slechts vijf en een half jaar regeringsverantwoordelijkheid 
heeft gedragen (de kabinetten-Cals-Vondeling en -Den Uylp en daardoor 
veel minder politieke invloed heeft kunnen uitoefenen dan wenselijk, in 
overeenstemming met en, zoals boven is aangetoond, ook goed voor haar 
electorale aanhang zou zijn. De schetsen van antwoorden op deze vragen 
wil ik verbinden met en zeker ook voor een deel afleiden uit een analyse 
van de ontwikkeling zoals de partij deze vanaf het midden van de jaren 
zestig, vooral onder impulsen van Nieuw Links, heeft doorgemaakt. Het 
gaat daarbij om twee zaken: de gevolgen van de veranderde sociale sa
menstelling van de partij en die van het veranderde interne functioneren 
van de partij ten gevolge van de zogenoemde 'democratisering' en van wat 
als de 'partijcultuur' wordt aangeduid. 

De ontwikkeling van de PvdA sinds Nieuw Links 
Het is onloochenbaar dat de PvdA nog meer dan vroeger - de SOAP werd 
in haar begintijd door tegenstanders als de Studenten Dominees en Advo
caten Partij aangeduid, waarvan acte - het karakter van een elite-partij 
heeft gekregen. Zoals het MEP-rapport concludeert: 'De leden van de partij 
zijn naar hun maatschappelijke status (tot uitdrukking komend in opleiding, 
beroepsnivo en inkomen) geen afspiegeling van de bevolking en .nog min
der van de veronderstelde aanhang van de PvdA. De maatschappelijke 
status van de leden is beduidend hoger'. In de partij zijn de 'nieuwe vrijge
stelden', om deze term kortheidshalve maar eens te gebruiken, duidelijk 
oververtegenwoordigd. Deze ontwikkeling kan op de lange duur niet zonder 
politieke en electorale gevolgen blijven. Politiek betreft immers ook en zelfs 
vaak in hoofdzaak de behartiging van materiële belangen. En juist tussen 
die belangen van het partijkader van 'nieuwe vrijgestelden' en die van de 
veronderstelde partijaanhang bestaan duidelijke tegenstrijdigheden. Het is 
niet meer dan natuurlijk dat de 'nieuwe vrijgestelden' via de politieke partij 
waarin zij een dominante positie innemen, hun materiële belangen probe
ren veilig te stellen, ook al gaat dit ten koste van de veronderstelde aan
hang. Maar het is tegelijk een onderschatting van deze laatste groep om te 
menen dat deze tegenstrijdigheid voor haar verborgen zou kunnen blijven. 
Het verlies van de partij in de grote steden maakt duidelijk dat de retoriek 
van 'opkomen voor de zwaksten in de samenleving' juist die zwaksten niet 
meer zo aanspreekt. De veranderde sociale samenstelling van de partij 
compromitteert met andere woorden haar geloofwaardigheid als sociaal-de
mocratische partij en als voorvechter van de belangen van de 'zwaksten in 
de samenleving' en ondermijnt bij gevolg haar electorale werfkracht. Ge
loofsbelijdenissen alleen zijn niet voldoende om hierin verandering te bren
gen. 
In een volgende paragraaf (De PvdA en de 'crisis van de verzorgingsstaat') 
zal ik proberen bovenstaande, in algemene termen gegoten analyse te spe
cificeren door te illustreren hoe een direct materieel belang van grote groe
pen 'nieuwe vrijgestelden' verhindert dat de PvdA een ideologisch en be-
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. leidsmatig antwoord heeft op de 'crisis van de verzorgingsstaat' en hoe het 
standpunt van verdediging van 'het bereikte' terug te voeren is op een di
rect materieel belang van diezelfde groepen. 
Binnen de PvdA wordt steeds vaker kritiek uitgeoefend op het interne func
tioneren van de partij en op datgene wat als de 'partijcultuur' wordt aange
duid. Voorlopig hoogtepunt wordt daarbij gevormd door deel 11 van de al 
eerder genoemde Beleidsnota van het PvdA-bestuur - bij lezing vroeg ik 
me af welke zonderling van zo'n partij lid zou willen worden. Geringe parti
cipatieduurzaamheid en gebrekkige politieke en maatschappelijke kennis, 
zo wordt geconstateerd, leiden tot wisselvalligheid in de besluitvorming en 
tot kortademigheid. Enig inzicht in het tempo waarin maatschappelijke ver
andering mogelijk is, ontbreekt, waardoor men al snel na de eerste teleur
stelling afhaakt. Zo herinner ik me in dit verband een Volkskrant-interview 
met drie Rooie Vrouwen, die na anderhalf jaar lang 'best heel bezig te zijn 
geweest', hun activiteiten staakten uit onvrede over de afhandeling van de 
abortuskwestie. Gelukkig bezaten de sociaal-democratische vrouwen, die 
zich vroeger onder veel moeilijker omstandigheden hun leven lang inspan
den om enige verbetering af te dwingen, heel wat meer ruggegraat en 
idealisme dan deze drie rozerode heldinnen van onze tijd. 
Omgangsvormen binnen de partij worden volgens de Beleidsnota geken
merkt door onverdraagzaamheid en door schijnheiligheid, zodanig 'dat par
tijorganen weliswaar allerlei uitspraken doen, maar in feite niet verwachten 
dat die ook uitgevoerd zullen worden, terwijl de externe vertegenwoordigers 
weliswaar doen alsof ze die uitspraken serieus nemen, maar niet van plan 
zijn er gevolg aan te geven'. Nu mag deze CDA-achtige schijnheiligheid de 
betrokken partijgenoten goed uitkomen bij het versterken van hun diverse 
machtsposities binnen de partij, potentiële PvdA-kiezers worden door deze 
jezuïtische winderigheid afgestoten. Terwijl het ook duidelijk mag zijn dat 
een dergelijk klimaat van intellectuele en politieke onoprechtheid ten gevol
ge heeft, dat discussies van enig belang over bij voorbeeld de 'crisis van 
de verzorgingsstaat' eerder buiten dan binnen de partij door partijgenoten 
en sympathisanten worden gevoerd en daardoor ook nauwelijks in de partij 
enige weerslag vinden. 
De beleidsnota rept verder over de 'naar binnen gerichte cultuur' in de par
tij. Het lijkt er inderdaad op dat menig partijgenoot het aanzienlijk belangrij
ker vindt om een andere partijgenoot een nederlaag te bezorgen, dan om 
in de boze buitenwereld door gezamenlijke inspanning een minimum aan 
sociale verandering af te dwingen. 
Het gekrakeel over de sociale minima vlak voor de verkiezingen en de maf
fiapraktijken die vooraanstaande partijgenoten in het gewest Amsterdam 
gewoon zijn tegen elkaar aan te wenden, mogen als voorbeelden dienen 
van wat hier bedoeld wordt. Alweer, de desbetreffende partijgenoten bevin
den zich er kennelijk wel bij, kiezers vertonen bij dit schouwspel dikwijls te
kenen van onpasselijkheid. AI deze aspecten van partijcultuur lijken terug 
te voeren te zjjn op deze ontwikkeling: een toenemend aantal partijgenoten 
schijnt de partij en het deelnemen aan haar activiteiten niet langer als een 
middel tot een bepaald doel (het ombuigen van de maatschappelijke ont
wikkeling in sociaal-democratische richting), maar als een doel op zich te 
beschouwen. Een politieke manifestatie van het ik-tijdperk om het zo maar 
eens uit te drukken. Een betrekkelijk grote groep gaat het daarbij om de 
simpele vreugde en voldoening die men aan politieke participatie en in
vloedsuitoefening kan ontlenen. Het is de blijdschap om de aangenomen 
motie op de afdelingsvergadering, waarin aan al het aardse onrecht voor 
het laatst de wacht wordt aangezegd. Na verloop van tijd ontdekt men dat 
het hier slechts om een schijn van participatie en een schijn van invloeds-
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uitoefening gaat. Men trekt daaruit zijn conclusies, de partij-activiteiten wor
den gestaakt en de geringe participatieduurzaamheid is verklaard. 
Een veel kleinere, maar wel sfeer bepalende vooral uit 'nieuwe vrijgestel
den' bestaande groep beschouwt de partij uitsluitend als een carrière-ka
naal. Ik hoef slechts te wijzen op de loopbanen van de Nieuwlinksers van 
het eerste uur, om duidelijk te maken wat hier bedoeld wordt. De verster
king van de eigen machtspositie binnen de partij, niet de versterking van de 
partij als zodanig om in staat te zijn maatschappelijke verandering af te 
dwingen, lijkt het streven van een toenemend aantal partijgenoten te zijn. 
Veel van de kwalijke aspecten van de 'partijcultuur' en dus ook de electora
le terugslag , zijn op deze instelling terug te voeren. In de paragraaf 'Rege
ringspartij bij reputatie, oppositiepartij in de praktijk' zal ik proberen aan te 
tonen, dat ook het feit dat de PvdA, ondanks haar reputatie van regerings
partij, slechts 5,5 van de laatste 22 jaar regeringsverantwoordelijkheid heeft 
gedragen, ook op deze houding - de partij niet langer als middel, maar de 
partij en vooral de eigen positie daarbinnen als doel op zich - is terug te 
voeren. 

De PvdA en de 'crisis van de verzorgingsstaat' 
De PvdA heeft het nog steeds erg moeilijk met de analyse en de waarde
ring van de 'crisis van de verzorgingsstaat' . Lange tijd hield men de verzor
gingsstaat voor een exclusief sociaal-democratische prestatie. Recentelijk 
is men gaan menen dat de verzorgingsstaat een 'compromis tussen so
ciaal-democratie, christen-democratie en liberalisme', zou zijn . Dat men 
hiermede een betekenisloze uitspraak doet - elke belangrijke politieke ont
wikkeling in Nederland is noodzakelijkerwijze een compromis tussen deze 
stromingen - vermag aan de populariteit van deze opvatting geen afbreuk 
te doen. Ook blijkt de sociaal-democratische exclusiviteitsclaim op de ver
zorgingsstaat onderhuids nog krachtig voort te leven. Merkwaardig genoeg 
immers lijkt men enkele kwalijke aspecten ervan (bureaucratie en paterna
lisme bij voorbeeld) juist aan de sociaal-democratische bemoeienis toe te 
rekenen . Een misverstand naar mijn mening, dat enerzijds is toe te schrij
ven aan het ontbreken van een adequate conceptie van het karakter van 
de staat en van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat meer in het bijzon
der en anderzijds te maken heeft met het feit , dat de sociaal-democratie 
niet haar eigen criteria heeft gebruikt bij de opbouwen ontwikkeling van de 
verzorgingsstaat. 
Ik zou met de gevolgen van dit laatste willen beginnen. In een sociaal-de
mocratische conceptie als uitvloeisel van de menselijke solidariteit zou de 
eis boven all.es moeten gaan, dat ieder zo goed mogelijk tegen de gevol
gen van ziekte, ouderdom en ongewenste werkloosheid beschermd dient te 
worden. Elke nadere uitbouw van wat nu het 'verzorgings-establishment' 
wordt genoemd, zou vervolgens aan dit criterium getoetst moeten worden: 
worden het beginsel, het stelsel en het niveau van sociale zekerheid er 
door in gevaar gebracht of niet? 
In tijden van hoogconjunctuur, van groeiend economisch surplus is het een
voudig naast de opbouw van een stelsel van sociale voorzieningen een 
omvangrijk 'verzorgings-establishment' in het leven te roepen. Van het eco
nomisch surplus hoeft immers maar een gering deel aan het in stand hou
den van het stelsel van sociale zekerheid gespendeerd te worden. Het is 
het historische falen van de sociaal-democratie in Nederland dat zij in tijden 
van hoogconjunctuur niet de garantie heeft geschapen dat het stelsel van 
sociale zekerheid ook in tijden van economische depressie recht overeind 
gehouden kon worden. 
In plaats daarvan liet zij zich genoegzaam meedrijven op de golftoppen van 
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een gunstige economische ontwikkeling en boog zij zeer diep voor de ver
langens van groepen 'nieuwe vrijgestelden', ook en vooral in de eigen par
tij, naar uitbreiding van het verzorgings-establishment. Dit laatste kon daar
door zo in omvang groeien, dat de financiering ervan nu in tijden van eco
nomische depressie en inkrimping van het economische surplus, de in
standhouding van het stelsel van sociale zekerheid in gevaar brengt. 
Grof gesteld kwam en komt de keuze waarvoor de sociaal-democratie staat 
en stond, hierop neer: ofwel het verzekeren van een royale instandhouding 
van het stelsel en het beginsel van sociale zekerheid, dus geen beknibbe
ling op de sociale minima, ofwel een aantasting dan wel afremmen van de 
groei van het verzorgings-establishment. De PvdA heeft deze keuze niet 
willen maken, en is daardoor gedwongen tot het onhoudbare standpunt dat 
'het bereikte' verdedigd moet worden. Deze keuze is naar mijn mening niet 
gemaakt, omdat een keuze voor het eerste, voor de hand liggende alterna
tief, de keuze dus voor de aantasting van het verzorgings-establishment, 
direct de materiële belangen schaadt van vele actieve partijgenoten, van 
vele categorieën 'nieuwe vrijgestelden' namelijk. Dat de PvdA deze keuze 
niet heeft willen maken, is aan de 'zwaksten in de samenleving' die het 
grootste belang hebben bij het handhaven van het stelsel van sociale ze
kerheid, niet onopgemerkt voorbijgegaan. Juist dezen hebben op 26 mei 
1981 geweigerd de PvdA nog langer te steunen. 

Hoe komt het, dat de PvdA geen weerstand heeft kunnen bieden aan de 
verlangens van de ijveraars voor uitbreiding van het verzorgings-establish
ment, zodat men nu het echt nodig is, in tijden van economische depressie 
dus, geen andere mogelijkheid heeft dan zich schoorvoetend aan te sluiten 
bij het nieuw rechtse leger, dat ook en juist bezuinigingen op de sociale mi
nima eist? 
In de eerste plaats heeft dit te maken met het feit dat de PvdA verzuimd 
heeft sociaal-democratische criteria aan te leggen bij het toetsen van de 
wenselijkheid van bepaalde statelijke verzorgingsarrangementen. Naar so
ciaal-democratisch inzicht, voortvloeiend uit haar humanistisch ideaal, zou
den deze er op gericht moeten zijn de zelfstandigheid van ieder individu en 
de mogelijkheid tot zelfontplooiing en tot autonoom handelen te stimuleren. 
Maar deze idealen zijn in strijd met de directe materiële belangen van grote 
delen van het verzorgings-establishment, die er slechts voordeel bij hebben 
om ieder individu als een zwak, afhankelijk, in elk opzicht hulp- en zorgbe
hoevend wezen voor te stellen. Leden van het 'verzorgings-establishment' 
zijn er helaas lange tijd in geslaagd de PvdA te laten geloven dat hun pro
fijtelijk paternalisme iets te maken zou hebben met het sociaal-democrati
sche, humanistische mensbeeld. Daarin ligt één verklaring van de ontoerei
kende wijze waarop de PvdA het probleem van de verzorgingsstaat te lijf is 
gegaan. Andere verklaringen hebben, zoals gezegd, te maken met het ont
breken van een adequate conceptie van staat en verzorgingsstaat in het 
bijzonder. Elders heb ik ruime aandacht geschonken aan een dergelijke 
conceptie4 en ik zou me hier tot slechts een aspect willen beperken. 
Benadrukt moet worden dat de ontwikkeling van de verzorgingsstaat niet 
het werk is van een bepaalde coalitie van politici, maar voor alles het ge
volg van de industriële en technologische ontwikkeling5• Enerzijds wordt 
daardoor immers een ruim economisch surplus tot stand gebracht. Ander
zijds wordt door de toegenomen complexiteit van het economische systeem 
de machtspositie van alle groepen die deelnemen aan het maatschappelijk 
produktieproces, versterkt. Daardoor wordt het noodzakelijk ook die groe
pen in de toegenomen welvaart te laten delen, die vroeger daarvan nog 
werden uitgesloten. Dit betekent dat politici die menen dat zij door hun in-
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spanning de welvaartsstaat, C.q. verzorgingsstaat tot stand hebben ge
bracht, dezelfde fout maken als de muis, die bij het oversteken van een 
brug een colonne olifanten voorafgaat en meent, dat hij zelf die heerlijke 
dreun veroorzaakt. 
Het betekent ook - en dit is ernstiger - dat in geval van economische de
pressie de welvaartsstaat, c.q. verzorgingssstaat noodzakelijkerwijze onder 
druk komt. Enerzijds immers krimpt het economisch surplus in, anderzijds 
neemt de machtspositie van een aantal groepen af, omdat zij uit het maat
schappelijke produktieproces zijn gestoten. In de PvdA heeft men een der
gelijke ontwikkeling niet verwacht. In ieder geval heeft men er niet naar ge
handeld door in tijden van hoogconjunctuur de garanties te scheppen voor 
het ongeschonden in standhouden van het stelsel van sociale zekerheid in 
tijden van laagconjunctuur. Had men deze werkelijk revolutionaire taak op 
zich genomen en was men er in geslaagd deze tot een goed einde te bren
gen, dan zou de PvdA met recht een exclusiviteitsclaim op de opbouw van 
de verzorgingsstaat hebben kunnen leggen. Nu hebben op 26 mei 'de 
zwaksten in de samenleving', voor wie de PvdA pretendeert in het krijt te 
treden, haar gedeeltelijk voor haar verzuim in deze de rekening gepresen
teerd. 

Regeringspartij bij reputatie, oppositiepartij in de praktijk 
Zoals reeds vastgesteld, de PvdA heeft verbazingwekkend genoeg in de af
gelopen periode van 22 jaar slechts 5,5 jaar regeringsverantwoordelijkheid 
gedragen. Naar mijn mening is dit in ieder geval voor een belangrijk deel 
terug te voeren op de zeer eenzijdige en beperkte visie op het politieke 
proces, die in de PvdA opgeld doet en die ten zeerste versterkt wordt door 
de gesignaleerde ontwikkeling om de partij als doel op zichzelf en niet lan
ger als middel tot een verder reikend doel te beschouwen. 
Als het in de politiek gaat om de sturing van de maatschappelijke ontwikke
ling, en uiteindelijk dus om het veranderen van het gedrag van groepen 
mensen, dan kan men in het politieke proces twee fasen onderscheiden. 
Eerst mobiliseert men voor een bepaald beleid zoveel mogelijk politieke 
macht en vervolgens probeert men inderdaad met behulp van die macht 
het gedrag van iedere betrokkene te veranderen. Ofwel in meer gangbare 
termen: eerst is er de fase van machts- en beleidsvorming en vervolgens is 
er de fase van feitelijke machtsuitoefening, de uitvoering van het beleid, het 
daadwerkelijk dwingen tot gedragsverandering. Deze laatste 'bestuurlijke' 
fase is ongetwijfeld tegelijk de belangrijkste en de moeilijkste van het pro
ces. Daarom is het zo betreurenswaardig dat juist in de sociaal-democrati
sche traditie het belang ervan zo onderschat wordt en men zich geheel op 
de eerste fase concentreert. Men krijgt soms de indruk dat deelnemen en 
richting geven aan het 'bestuur', het dragen van regeringsverantwoordelijk
heid met name (overigens de enige manier om de gemobiliseerde parle
mentaire macht om te zetten in daadwerkelijke maatschappijverandering) 
als iets obsceens wordt beschouwd. Deze opvatting wint nog eens extra 
veld naarmate meer partijgenoten de partij als doel op zich en niet langer 
als middel gaan beschouwen. De bescherming van de zuiverheid van de 
partij tegen de 'besmetting' , die van het dragen van regeringsverantwoorde
lijkheid zou uitgaan, lijkt voor vele partijgenoten voorop te staan. 
Concreet vertaalt zich dit in het stellen van extreem hoge eisen aan rege
ringsdeelname, waardoor de totstandkoming van het tweede kabinet-Den 
Uyl tot schade van de partij en haar aanhang onmogelijk werd gemaakt en 
de basis voor de verkiezingsnederlaag van 26 mei werd gelegd. 
Het leidt ook tot een puriteinse, onrealistische 'strategie'-politiek, waarbij de 
VVD bij voorbaat als coalitie-partner wordt uitgesloten. Natuurlijk is het vrij-



democratisch- wel onmogelijk om nu met de VVD van Wiegel in zee te gaan, maar het is 
socialisme onverstandig om niet op zakelijke, betrekkelijk informele wijze, bij voorbeeld 

door het analyseren van de resultaten van lokale samenwerking met de 
VVD, de mogelijkheden van toenadering op wat langere termijn te onder
zoeken. Weigert men dit om bovengemelde redenen consequent, dan ver
oordeelt de PvdA zich tot permanente afhankelijkheid van de grillen van het 
CDA en garandeert men het CDA zijn centrale machtspositie in het krach
tenveld van de Nederlandse politiek, waardoor het politieke klimaat nog ja
ren verziekt zal blijven. 
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En daarmee ben ik terug gekeerd bij de constatering, waarmee ik dit artikel 
begon. De pijn van de nederlaag van 26 mei schuilt niet in haar absolute 
omvang, maar in het besef dat ook door eigen toedoen de kansen om het 
CDA uit zijn centrale machtspositie te stoten, die in 1977 zo groot leken, 
weer voor lange tijd zeer klein zijn geworden. 

Bij wijze van slot 
Als het bovenstaande enig hout snijdt, dan betekent dit dat de verkiezings
nederlaag van 26 mei zeker gedeeltelijk aan een aantal diepliggende facto
ren moet worden toegeschreven: aan de veranderde sociale samenstelling 
van de partij, aan de groeiende discrepantie tussen de directe materiële 
belangen van grote delen van het partijkader en die van de veronderstelde 
kiezersaanhang, een discrepantie die door gebrek aan sociaal-democra
tisch besef en idealisme kennelijk niet meer overbrugd kan worden, aan de 
verloedering van de omgangsvormen binnen de partij, aan de verandering 
van het beeld dat vele partijgenoten van hun partij hebben (niet langer een 
middel tot een verder liggend doel, maar doel op zich) , en aan het gebrek
kig inzicht in de aard van het politieke proces dat vele partijgenoten aan de 
dag leggen. 
Op korte termijn lijkt in een en ander niet veel verandering te brengen. Een 
lichtpunt is dat de al eerder genoemde Beleidsnota van het partijbestuur 
ook enige van deze factoren heeft gesignaleerd. Men mag hopen dat de 
voorgestelde maatregelen - meer aandacht binnen de partij voor het bij 
brengen van enig gevoel voor de sociaal-democratische idealen en traditie, 
grotere nadruk ook op politieke en sociale scholing van de leden - op wat 
langere termijn enig succes zullen hebben. 

Koen Koch is wetenschappelijk medewerker van de vakgroep politicologie 
van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Daarnaast is hij medewerker 
van Vrij Nederland. 

Noten 
1. Zie de analyse van de verkiezingsuitslag door Maurice de Hond in Het Parool, 
27 mei 1981, p. 4. 
2. Zie Voorwaarts, I nr. 17 (Congresbijlage). 
3. Deze toch enigszins onthutsende constatering dank ik aan H. Daudt, 'De ontwik
keling van de politieke machtsverhoudingen in Nederland sinds 1945', in : Nederland 
na 1945. Beschouwingen over ontwikkeling en beleid, Van Loghum Slaterus, De
venter 1980. 
4. Zie mijn: 'De onheilspellende paradox van de verzorgingsstaat' , in : Het eerste 
jaarboek voor het democratisch socialisme, Arbeiderspers, Amsterdam 1979. 
5. Zie bij voorbeeld, The welfare state and equality: structural and ideological roots 
of public expenditure, 1975. 

soch 
del 
nUl 

okte 



staat en 
burger 

socialisme en 
democratie, 
nummer 10, 

oktober 1981 

483 

J. K. T. Postma 

De Commissie-Vonhoff in de 
politieke branding 

Vorig jaar publiceerde de Commissie-Vonhoff haar adviezen over de orga
nisatie van het centrale-overheidsapparaat - een problematiek die een 
ieder, die van 'Den Haag' een belangrijke bijdrage verwacht aan de oplos
sing van maatschappelijke problemen, ter harte zou moeten gaan. Het rap
port werd door alle grote politieke partijen gunstig ontvangen. Op het eerste 
gezicht lijkt dan ook weinig de uitvoering van de adviezen van de commis
sie door de nieuwe regering in de weg te staan. Onderstaand artikel maakt 
duidelijk dat het niet zo eenvoudig ligt. Na een samenvatting van de be
langrijkste adviezen van de commissie, onderwerpt de auteur deze aan een 
fundamentele kritiek, zowel waar het de introductie van vijf 'integrerende' 
ministers betreft, als de invulling die daaraan door de commissie wordt ge
geven. Bovendien blijken de afspraken die bij de kabinetsformatie zijn ge
maakt, allerminst in alle opzichten te stroken met het Vonhoff-rapport, alle 
instemming die het indertijd gekregen heeft ten spijt. 

In de discussie over de crisis van de moderne verzorgingsstaat die de laat
ste jaren in ons land is gevoerd, hebben de bestuurlijke aspecten tot voor 
kort slechts een ondergeschikte rol gespeeld. Oe wisselwerking tussen be
stuurlijke organisatie en maatschappelijke ontwikkeling staat wel centraal in 
de vier rapporten over het functioneren van de rijksdienst, die de politiek 
breed samengestelde Commissie-Vonhoff achtereenvolgens in een vrij kort 
tijdsbestek heeft uitgebracht. In oktober 1979 formuleert de commissie in 
haar eerste rapport - dat als titel de retorische vraag Zou Thorbecke nu 
tevreden zijn? heeft gekregen - de probleemstelling van haar onderzoek 
naar mogelijke wijzigingen in de organisatie van de rijksdienst. Een even 
pakkende titel, Weinigen denken dat het goed gaat, is meegegeven aan 
het tweede rapport, waarin de commissie commentaar geeft op de talrijke 
reacties die de publikatie van de probleemstelling heeft uitgelokt. Oe resul
taten van het onderzoek en suggesties voor oplossingen zijn vervolgens 
neergelegd in het derde rapport Elk kent de laan, die derwaart gaat. Ten 
slotte levert de commissie juist een dag voor de kamerverkiezingen in mei 
1981 haar eindadvies af met zeer concrete voorstellen voor het regeerak
koord van een nieuw kabinet. 
In de vier rapporten, die bovendien nog ondersteund worden door een 
groot aantal achtergrondstudies, is veel interessant materiaal verzameld. 
Ten aanzien van een verscheidenheid van onderwerpen zijn tal van be
langwekkende suggesties gedaan. In dit artikel, dat ik mede vanuit mijn er
varingen bij het Ministerie van Financiën heb geschreven, heb ik geen uit
puttende behandeling nagestreefd, maar ik heb mij geconcentreerd op en
kele belangrijke voorstellen in het eindadvies. Het artikel is afgerond op 
een moment dat het nog een open vraag was welke coalitie ons land in de 
naaste toekomst gaat regeren. Wel lagen er toen - drie maanden na het 
begin van de formatie - afspraken over de voorstellen van de Commissie
Vonhoff, gemaakt bij de voorbereiding van een COA-PvdA-O'66-kabinet. 



-- - - - - --- --- -

staat en Aangezien ook de politiek leider van de VVD als minister van Binnenlandse 
burger Zaken al eerder te kennen had gegeven met de voorstellen van de com

missie te willen gaan werken1, is de conclusie gerechtvaardigd, dat deze 
denkbeelden in beginsel brede politieke steun hebben gekregen. Welk ka
binet ook tot stand zal komen, verwacht mag worden dat het uiteindelijke 
regeerakkoord meer of minder vergaande principe-afspraken over de reor
ganisatie van de rijksdienst zal bevatten. 
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De besluitvorming in het nieuwe kabinet over de verdere uitwerking van de 
voorstellen zal echter niet eenvoudig zijn. Op een aantal essentiële punten 
moeten daarvoor nog nadere politieke keuzen worden gedaan. Dat een 
drastische versterking van de organisatie van de rijksdienst in belangrijke 
mate politieke aspecten kent, krijgt in de geschriften van de Commissie
Vonhoff weinig nadruk. Toch maakt het voor de verdere uitwerking van de 
voorstellen nogal wat uit of men een zeer actieve en sturende rol aan de 
overheid toekent, dan wel dat men de opvatting heeft 'dat regeren dikwijls 
is: wachten' - tot de tijd rijp wordt voor het nemen van beslissingen - en 
dat 'er heel weinig te kiezen valt welke problemen men zal aanpakken en 
in welke volgorde, maar dat de agenda bepaald wordt door interne en ex
terne factoren, die men niet in de hand heeft'. Met deze laatste opvatting 
heeft A. M. Donner zich tijdens een recent symposium tegen de daar dia
metraal tegenover staande uitgangspunten van de WRR gekeerd2

, die in 
zijn beleidsgerichte toekomstverkenning de politiek omschrijft als het doel
bewust vormgeven van de samenleving. Deze tegenstelling in politieke op
vattingen over wenselijkheid en mogelijkheid van overheidsingrijpen zal ook 
een rol spelen bij de beoordeling van de centrale stelling van de Commis
sie-Vonhoff dat het sturend vermogen van de rijksdienst afneemt, terwijl er 
toch een groeiende behoefte is aan centrale sturing. De opvattingen over 
de rol van de overheid hebben uiteraard tevens invloed op de beoordeling 
van de afzonderlijke voorstellen. 
Bovendien zullen bij de verdere uitwerking van de voorstellen complicaties 
optreden, omdat het eindadvies niet ongeschonden uit de politieke bran
ding tevoorschijn is gekomen. De vrome wens van de commissie om de 
aanpassingen in de organisatie van de rijksdienst 'onafhankelijk te doen 
zijn van politieke rekenkunst of opportunistische overwegingen', is op een 
aantal punten duidelijk genegeerd. Maar ook heeft de gang van zaken tij
dens de kabinetsformatie enkele inconsistenties in de gedachtengang van 
de commissie aan het licht gebracht, die ik hierna aan de hand van een 
bespreking van de belangrijkste uitgangspunten en aanbevelingen van de 
commissie zal belichten. 

Twee werelden: integratie en sectoren 
In haar schets van de situatie in de rijksdienst stelt de commissie twee we
relden tegenover elkaar. Er is een chaotisch complex van beleidssectoren 
ontstaan, die op afzonderlijke deelbelangen zijn gericht. Grote en kleine ko
kers in de VOim van departementen, directoraten-generaal, directies, afde
lingen en bureaus leiden een min of meer onafhankelijk, afgesloten be
staan. Tegenover deze wereld van de sectoren stelt de commissie de we
reld van de integratie, gericht op het versterken van de samenhang in het 
regeringsbeleid. De integrerende organen, zoals ministerraad en onderra
den, zijn echter veel te zwak, zodat de chaos in de beleidsvoorbereiding 
overheerst. Veel nuances heeft de commissie niet aangebracht in het beeld 
dat zij van de rijksdienst schetst. Arbeidsverdeling dwingt nu eenmaal tot 
specialisatie. Enige relativering zou al zijn bereikt door een vergelijking te 
maken met ondernemingen, vakbonden, universiteiten en andere grote or
ganisaties, die anders dan de rijksdienst slechts één of een zeer klein aan-
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tal doelstellingen nastreven, maar toch over vele sterk gespecialiseerde af
delingen beschikken om de snelle maatschappelijke veranderingen te kun
nen bijbenen. 
Verder heeft de commissie er te weinig nadruk op gelegd, dat een kabinet 
bij het uitvoeren van zijn beleid met tal van buiten de overheidsorganisatie 
gelegen complicaties te kampen krijgt. Van Thijn heeft enkele van deze 
weerbarstigheden opgesomd in zijn samenvattende analyse van de gesprek
ken met PvdA-bewindslieden in het boekje De kleine stappen van het kabi
net-Den Uyl (1978) . Beleidsvoornemens kunnen zonder meer onvoldoende 
realistisch blijken door problemen die aanvankelijk niet voorzien zijn. Voor 
een globale beleidsvisie kunnen zich veel kiezers hebben uitgesproken, ter
wijl zij toch op belangrijke onderdelen bezwaar kunnen gaan maken. In ons 
land zijn coalities nodig tussen ongelijksoortige partners die ieder hun eigen 
identiteit willen handhaven. Ten slotte noemt Van Thijn de weerbarstigheid 
van de staatsbureaucratie, waarmee hij de door Vonhoff c.s. gesignaleerde 
problemen aanduidt. Kortom, het wegwerken van tekortkomingen in de 
rijksdienst is zeker van groot belang, maar er mag niet worden vergeten 
dat de overheidsorganisatie slechts een van de factoren is die invloed heb
ben op de mate waarin politieke doelstellingen verwezenlijkt kunnen wor
den. De commissie heeft er onvoldoende oog voor dat het politieke sys
teem van onze parlementaire democratie niet alleen bestaat uit minister
raad en uitvoerend ambtelijk apparaat, maar dat ook politieke partijen en 
parlement een essentiële invloed hebben op het functioneren van onze ver
zorgingsstaat. In de Tweede Kamer spelen de sectorspecialisten en de ka
mercommissies - met op de achtergrond de vele pressiegroepen in onze 
maatschappij - een zeer belangrijke rol bij het overleg met het kabinet. Dit 
is te meer van betekenis daar ook bij politieke groepen, die vanouds dualis
tisch waren ingesteld, steeds meer een monistisch gedrag valt waar te ne
men. De commissie had dan ook de vraag moeten beantwoorden in hoe
verre haar voorstellen effectief kunnen zijn zonder wijzigingen in het func
tioneren van politieke partijen en parlement. Weliswaar heeft zij als op
dracht gekregen het functioneren van de rijksdienst door te lichten, maar 
toch had het beantwoorden van deze vraag voor de hand gelegen, juist 
omdat de commissie de rijksdienst als een 'open systeem' - onderhevig 
aan sterke invloeden van buitenaf - in haar beschouwingen heeft gepre
senteerd, hetgeen nu slechts een the/(retische exercitie is gebleven. Tot nu 
toe is ook geen gevolg gegeven aan de aanbeveling van de commissie in 
het eindadvies, dat de politieke partijen in het kader van de kabinetsforma
tie de afspraak zouden moeten maken dat - op soortgelijke wijze als nu 
voor de rijksdienst is gebeurd - ook het parlement zijn functioneren laat 
doorlichten. 
Met de bovenstaande relativeringen wil zeker niet aansturen op de conclu
sie dat verbeteringen in de organisatie van de rijksdienst niet moeten wor
den nagestreefd of zelfs onmogelijk zouden zijn . Deze laatste conclusie 
zou al snel verbonden kunnen worden aan de kritiek van bestuurskundigen, 
die onder meer op een conferentie van de Vereniging voor Bestuurskunde 
in april jl. kon worden gehoord, dat de commissie bij haar voorstellen uit
gaat van een organisatiebeeld dat niet met de werkelijkheid overeen komt. 
Inderdaad is in zeer veel grote organisaties het proces van 'muddling 
through' het realistische beeld. Maar daarom hoeven we dit doormodderen 
nog niet tot norm te verheffen. 

Voorstellen tot verbetering 
Ter verbetering van het bestaande systeem stelt de Commissie-Vonhoff in 
haar eindadvies een pakket van maatregelen voor. Zo moet een nieuw ka-
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binet gaan werken met een actieprogramma en dient het jaarlijks een alge
mene begrotingstoelichting op te stellen. De kern van de adviezen is het 
voorstel integrerende ministers in te voeren. Het regeringsbeleid wordt 
daartoe opgedeeld in vijf hoofdbeleidsgebieden, te weten 
1. bestuurlijke, 
2. sociaal-economische, 
3. ruimtelijke, 
4. sociaal-culturele en 
5. internationale zaken. 

Daarbij hoort een vijftalonderraden van de ministerraad. Binnen elk gebied 
wordt een integrerend minister verantwoordelijk voor alle coördinatietaken. 
De integrerend minister bevordert de beleidsinhoudelijke coördinatie en in
tegratie, in het bijzonder ten aanzien van de instrumenten, planning, wetge
ving en financiering. Om de afweging tussen de hoofdbeleidsgebieden tot 
stand te brengen was aanvankelijk een regelmatig beraad voorzien tussen 
premier, vice-premier en vijf integrerende ministers, terwijl tevens de minis
ter van Financiën veelvuldig aan dit overleg zou moeten deelnemen. In het 
eindadvies is dit idee uitdrukkelijk losgelaten, omdat dit beraad volgens ve
Ie critici veel weg heeft van een 'kernkabinet'. Voorts krijgt een beperkt 
aantal projectministers specifieke taken uit te voeren. Ten slotte wordt voor
gesteld een algemene personeelsdienst in te stellen. 
De achtergrond van de voorstellen is dat zij de positie van de integrerende 
organen in de rijksdienst en in het bijzonder de invloed van de ministerraad 
moeten versterken. De ministerraad dient meer als een team te gaan wer
ken, waarbij collegiaal bestuur uitgangspunt moet zijn. Bewindslieden zou
den niet als specialisten, maar vooral als generalisten met een gezamenlij
ke verantwoordelijkheid moeten optreden. De non-interventiehouding, die 
vakministers doorgaans ten opzichte van elkaar innemen, zou moeten ver
dwijnen. Collegiaal bestuur kan er inderdaad toe bijdragen dat de verschil
lende beleidsonderdelen goed op elkaar worden afgestemd. Wel vraag ik 
mij af of collegiaal bestuur een voldoende voorwaarde is voor een meer sa
menhangend beleid. Ik denk daarbij aan een uitspraak van Sj. Groenman 
die in een artikel over het functioneren van de democratie, jaren geleden 
al, de grote gemeente - waar toch collegiaal bestuur bestaat - heeft ge
kenschetst als 'een complex van diensten met diensthoofden en briefhoof
den waarop de burger totaal geen vat meer heeft'J In dit verband is opmer
kelijk dat bij de lagere overheid - mede door de politisering van het lokale 
bestuur - juist pleidooien worden gehoord om over te stappen op een de
partementaal bestuur. 

Een samenhangend beleidskader 
Het derde rapport bevat de aanbeveling dat een kabinet in de eerste drie 
maanden na zijn aantreden het regeerakkoord en de regeringsverklaring 
uitwerkt tot een overzicht van zijn te verwachten activiteiten, dat vervolgens 
moet uitmonden in een concreet actieprogramma. Zowel voor het zgn. een
procents-programma van het kabinet-Den Uyl als voor Bestek '81 van het 
kabinet- Van Agt was negen maanden voorbereidingstijd nodig. En deze be
leidsprogramma's bestreken dan nog slechts een van de vijf hoofdbeleids
gebieden, terwijl zij veel minder gedetailleerd waren uitgewerkt dan de 
commissie met het actieprogramma voor ogen staat. Het eindadvies is op 
dit punt dan ook heel wat voorzichtiger. Na drie maanden dient een eerste 
ontwerp van het actieprogramma in de ministerraad aan de orde te komen. 
Maar de eerste rapportage aan het parlement kan volgens het eindadvies 
geruime tijd later plaatsvinden, namelijk in september 1982 bij het aanbie-
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den van de begroting. Daar de commissie rekening zal hebben gehouden 
met een 'normale' duur van de kabinetsformatie, trekt zij dus bijna een jaar 
uit voor het opstellen van een actieprogramma. 
De commissie is nogal ambitieus bij het formuleren van de eisen waaraan 
het actieprogramma moet voldoen. Aangegeven zouden moeten worden de 
noodzakelijke besluitvorming, de nodige wetgeving en de personele en fi
nanciële voorzieningen. Elders in het derde rapport heeft de commissie ge
wezen op de nadelen van een stringent vastleggen van financiële claims in 
een tijd dat oliecrisis de economische prognoses danig kunnen verstoren. 
Het kabinet-Den Uyl heeft eind 1973, slechts een half jaar na zijn aantre
den, als gevolg van de oliecrisis en de olie-boycot tegen Nederland, be
langrijke wijzigingen in zijn eigen programma moeten aanbrengen. Dergelij
ke gebeurtenissen van buitenaf relativeren - toen en nu - de betekenis 
van verkiezings- en regeringsprogramma's. Het kabinet-Den Uyl heeft bo
vendien nog eens midden in de rit zijn economische strategie dra~tisch ge
wijzigd, toen - genoodzaakt door lagere groeiprognoses - in 1975 de zgn. 
een procents-norm voor de toeneming van de collectieve lasten werd aan
vaard. Ook het kabinet-Van Agt heeft zich gedwongen gezien zijn beleid 
naar aanleiding van gewijzigde prognoses een aantal keren bij te stellen. 
De commissie wil het kabinet jaarlijks laten rapporteren over de voortgang 
bij het uitvoeren van het actieprogramma, in de vorm van een zgn. algeme
ne begrotingstoelichting. In dit nieuwe regeringsstuk, dat een plaats moet 
krijgen naast troonrede, miljoenennota en memories van toelichting bij de 
afzonderlijke begrotingen, wordt een samenhangend beleidskader gepre
senteerd voor de hoofdlijnen van het regeringsbeleid op wat langere ter
mijn, onder meer gebaseerd op bijdragen van de integrerende ministers 
voor hun hoofdbeleidsgebied. Een en ander betekent in de eerste plaats 
een drastische versterking van de positie van de minister-president; in de 
tweede plaats kan de integrerende minister een duidelijk stempel zetten op 
het verslag vanuit zijn hoofdbeleidsgebied. Een omissie hierbij is dat de 
commissie niet aangeeft hoe zij de verhouding ziet tussen het nieuwe be
leidsstuk en de miljoenennota, die op dit moment het belangrijkste begro
tingsdocument is. 
Daarmee raak ik tevens aan de positie van de minister van Financiën, die 
in het rapport van de Commissie-Vonhoff sterk onderbelicht is. Volgens het 
derde rapport heeft deze bewindspersoon een zeer bijzondere positie, om
dat hij in belangrijke mate de beleidsruimte van de vakministers bepaalt. 
Deze algemene functie binnen de ministerraad maakt het volgens de com
missie moeilijk de minister van Financiën tot een van de integrerende mi
nisters te bestemmen. De positie van deze minister blijft in de conceptie 
van de commissie daarmee erg onduidelijk. Wel is de minister van Finan
ciën lid van alle onderraden, maar zijn eigen beleidsterrein is onderge
bracht bij het sociaal-economische hoofdbeleidsgebied, waarvoor als inte
grerend bewindsman de minister van Economische Zaken wordt voorge
steld. Wonderlijk genoeg is een belangrijk beleidsonderdeel , namelijk de 
zorg voor de rijksbegroting - waaraan in het bijzonder de algemene functie 
van de minister van Financiën verbonden is - ook nog ingedeeld bij een 
tweede hoofdbeleidsgebied, te weten bij het bestuurlijke en juridische, dat 
wordt geïntegreerd door de minister van Binnenlandse Zaken. Hoe dit alles 
valt te rijmen met de algemene functie binnen de ministerraad maakt de 
commissie niet duidelijk. In het bijzonder is onduidelijk, hoe de integrerend 
minister voor de bestuurlijke en juridische sector zijn stimulerende en pro
cedurele rol goed kan vervullen ten aanzien van de aan zijn beleidsgebied 
toegewezen begrotingsaangelegenheden zonder de algemene functie van 
de minister van Financiën aan te tasten. Over deze functie wordt, na de 
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hierboven vermelde constatering, elders in het rapport nauwelijks meer ge
rept. 
Meer in het algemeen is moeilijk in te zien hoe de coördinerende taak van 
de integrerend minister ten aanzien van de financiering van de activiteiten 
in de hoofd beleidsgebieden te verenigen is met de algemene functie van 
de minister van Financiën. De klacht van de ministers van Financiën uit de 
laatste kabinetten is toch al dat de positie van deze bewindspersoon onvol
doende sterk is en in de loop van de tijd danig is verzwakt. Hij krijgt nu vijf 
bolwerken tegenover zich met even zovele extra verdedigingslinies zonder 
dat voorzieningen zijn getroffen voor een waarborging van zijn positie. Bo
vendien voert de commissie pleidooien voor het gedetailleerd vastleggen 
van de financieringsmiddelen, terwijl zij tegelijkertijd onderschrijft dat het 
systeem van meerjarenramingen verworden is tot een stelsel van verkre
gen rechten. Hoe dit dan weer te rijmen valt met de wens tot heroverwe
ging van overheidstaken, wordt door de commissie niet aangegeven. 
Wie de analyse van de Commissie-Vonhoff ter harte neemt, zal alle reden 
zien om de positie van de minister van Financiën te versterken. Er wordt 
immers vanuit de verschillende ambtelijke sectoren (verkokering) een zeer 
sterke opwaartse druk op de omvang van de overheidsuitgaven uitge
oefend, zodat een stringentere afweging van prioriteiten vereist is. Bij in
voering van het instituut van integrerende ministers zou de minister van Fi
nanciën zeker steeds aan het overleg tussen de premier en deze vijf minis
ters moeten deelnemen. Bij nader inzien ziet de commissie, zoals gezegd, 
doorslaggevende bezwaren tegen een dergelijk beraad; het overleg zal 
naar mijn mening echter in de praktijk toch ontstaan, al is het alleen infor
meel, wil tenminste het instituut van integrerende ministers iets voorstellen. 
Om het aantal deelnemers aan dit overleg beperkt te houden, zou men de 
minister van Financiën rechtstreeks kunnen opnemen onder de integreren
de ministers door hem de sociaal-economische sector te laten coördineren. 
Wat al te gemakkelijk heeft de Commissie-Vonhoff daarvoor de minister 
van Economische Zaken voorgesteld, die in de huidige situatie een licht 
coördinerende rol in de raad voor economische aangelegenheden vervult. 
In de sociaal-economische driehoek wordt het beleid gezamenlijk voorbe
reid door de drie ministers, die ieder vanuit hun eigen invalshoek de verwe
zenlijking van de sociaal-economische doelstellingen nastreven. De minis
ter van Economische Zaken kijkt vooral naar de sectorstructuur, energie
voorziening, prijspolitiek en regionaal beleid. De minister van Sociale Zaken 
houdt zich bezig met de vragen rond arbeid, lonen, inkomensverdeling en 
sociale zekerheid. Van belang hierbij is dat de ondernemers het Ministerie 
van Economische Zaken veelal als een goede toegangspoort tot het over
heidsapparaat beschouwen, terwijl de vakbonden daarvoor veelal het Mi
nisterie van Sociale Zaken kiezen. De invalshoek van de minister van Fi
nanciën is het beheer van de overheidsfinanciën. Door de sterke groei van 
de overheidssector na de Tweede Wereldoorlog is het beleid ten aanzien 
van overheidRuitgaven en -ontvangsten, uitmondend in een groter of kleiner 
begrotingstekort, dat voor een deel door monetaire financiering, voor een 
groter deel door leningen op de kapitaalmarkt wordt gedekt, een zeer be
langrijke bepalende factor voor de sociaal-economische ontwikkelingen ge
worden. Vanuit deze financiële overheidspolitiek van de minister van Finan
ciën bestaan er sterke relaties met alle andere meer specifieke onderdelen 
van de sociaal-economische politiek, zoals loonpolitiek, arbeidsmarktbeleid, 
sectorbeleid en regionaal-economische politiek. Deze relaties zijn sterk, niet 
alleen omdat de macro-economische politiek en de andere oQderdelen van 
het economische beleid goed op elkaar dienen te worden afgestemd, maar 
ook omdat de minister van Financiën de taak heeft om de doelmatigheid 
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van de overheidsuitgaven te beoordelen, en dus ook de doelmatigheid van 
de uitgaven die met de genoemde specifieke onderdelen van het economi
sche beleid zijn gemoeid. De geschetste taakverdeling in de sociaal-econo
mische driehoek overziende, is er naar mijn mening veel voor te zeggen de 
minister van Financiën als integrerend minister voor de sociaal-economi
sche sector aan te wijzen. 
Meer in het algemeen geldt dat de aanwijzing van integrerende ministers 
een politieke keuze inhoudt, evenals dat het geval is met de indeling in 
hoofdbeleidsgebieden. Op dit laatste heeft W. A. van de Berg, secretaris
generaal op het Ministerie van Sociale Zaken, onlangs terecht gewezen tij
dens een PvdA-conferentie over de Vonhoff-voorstellen.4 Zo zal afhankelijk 
van de visie die een kabinet heeft op de plaats van de arbeid in de samen
leving het Ministerie van Sociale Zaken thuis horen in de sociaal-economi
sche hoek, dan wel in de sector van welzijn en onderwijs. 

Integrerend minister toch wel super-minister 
Hoewel de commissie wat vaag blijft over de integrerend minister, zijn er 
toch tal van aanwijzingen, dat zij deze bewindsman als een super-minister 
ziet. De taak is vooral procedureel van aard, maar de integrerend minister 
bevordert tevens de beleidsinhoudelijke coördinatie en integratie op het 
desbetreffende hoofdbeleidsterrein. Wijst dit er al op, dat de taak toch bo
ven het louter procedurele uitgaat, de commissie meent bovendien dat de 
integrerende ministers - namens de ministerraad - voor het desbetreffen
de beleidsgebied de stimulerende kracht zijn om de daar uitgezette koers 
te handhaven en zo nodig correcties aan te geven. 
Er zijn meer aanwijzingen dat de concrete voorstellen van de commissie 
ertoe zullen leiden dat er eersterangs- en tweederangsministers ontstaan. 
Zo overlegt de premier met de meest betrokken integrerende minister in 
welke onderraad een onderwerp bij twijfelgevallen wordt behandeld. (Be
doeld zal zijn meest betrokken integrerende ministers, anders zou er im
mers geen sprake zijn van een twijfelgeval.) De premier beslist na dit over
leg, dat van veel belang is, omdat - tenzij in de onderraad een voorbe
houd is gemaakt _. in de ministerraad de discussie over de conclusie die 
de onderraad heeft bereikt, alleen bij uitzondering kan worden heropend. In 
het Verenigd Koninkrijk bestaan soortgelijke procedures. In de gepubliceer
de dagboeken van R. Crossman, die minister is geweest in verschillende 
kabinetten- Wilson kunnen wij lezen hoe sterk dergelijke procedures de be
sluitvorming kunnen bepalen. 
Nog meer invloed krijgt de integrerend minister door de aanbeveling dat al
le voorstellen voor de ministerraad vanuit het hoofdbeleidsgebied hem 
moeten passeren. Hij ziet erop toe dat de voorstellen interdepartementaal 
voldoende worden voorbereid . Deze in eerste aanleg procedurele taak 
geeft de integrerend minister aanzienlijke invloed. Zal de verleiding niet erg 
groot zijn om deze macht en de verkregen informatie aan te wenden ten 
gunste van de belangen van het eigen departement? Het afzonderlijke staf
bureau dat de integrerend minister voor zijn coördinerende activiteiten ter 
beschikking krijgt, staat dan wel los van het departementale apparaat, maar 
het zal moeilijk zijn te voorkomen dat de band tussen het stafbureau en het 
eigen departement veel hechter zullen zijn dan tussen het stafbureau en de 
andere departementen. 
De vraag is of het instellen van vijf hoofdbeleidsgebieden, elk met een in
tegrerend minister, een onderraad en een ambtelijk voorportaal, niet tot 
stringentere verkokering leidt dan nu het geval is. Een zeer groot aantal 
half doorlaatbare kokertjes wordt vervangen door vijf zware kokers van be
ton . Vaak zullen de scheidingen toch min of meer kunstmatig zijn. Zo 
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vraagt bij de huidige, onrustbarend hoge werkloosheid de relatie tussen ar
beidsmarkt en onderwijs om goed op elkaar afgestemde beleidsmaatrege
len van de Ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken, die echter onder 
verschillende integrerende ministers vallen. 
Principiëler is de vraag : waar vindt nu de afweging plaats tussen de belan
gen van de vijf hoofdbeleidsgebieden? Deze vraag is van belang, omdat 
immers volgens de commissie in principe zoveel mogelijk beslissingen die
nen te worden genomen in de onderraden, die veel meer dan nu pol itiek en 
besluitvormend moeten gaan functioneren . Tussen de hoofdbeleidsgebie
den kunnen de belangentegenstellingen zelfs groter zijn dan binnen één 
hoofdbeleidsgebied. Sociaal-economische aspecten kunnen tegenover de 
internationaal-politieke belangen staan. Er kan - zeker op de korte termijn 
- een grote spanning bestaan tussen de milieu- en ruimtelijke aspecten 
aan de ene kant en de sociaal-economische belangen, bij voorbeeld de 
werkgelegenheidsaspecten aan de andere kant. Een veel gehoorde klacht 
is juist, dat hier nu geen goede afweging van belangen plaatsvindt. Daar 
biedt de nieuwe organisatie geen oplossing voor, integendeel. Gevreesd 
moet worden dat, nadat eenmaal binnen een bepaalde koker een besluit is 
gevallen, dit besluit nog moeilijker zal zijn aan te tasten dan nu bij een veel 
informeler organisatievorm al het geval is. Bekend is in dit verband de uit
spraak van Gruyters, dat hij als minister geen enkel vat wist te krijgen op 
het gebeuren binnen 'de sociaal-economische driehoek met een kop erop'.5 
De begeleidingsbrief geeft weliswaar aan dat de verbetering van de besluit
vorming op het tussen niveau van ministerraad en departementen dient te 
worden aangevuld met maatregelen ter versterking van de besluitvorming 
op kabinetsniveau, maar deze laatste heb ik in het eindadvies niet aange
troffen. Het enige dat in deze richting werkt, zijn het actieprogramma en de 
algemene begrotingstoelichting, die daarvoor veel te zwakke instrumenten 
zijn. Deze versterking is te meer nodig, omdat de Commissie-Vonhoff aan
beveelt binnen het kabinet nog een aantal projectministers aan te wijzen, 
die zullen worden belast met afgeronde, tijdelijke taken of met min of meer 
permanente coördinatietaken. Als voorbeelden worden onder meer regio
naal beleid, emancipatiebeleid en wetenschapsbeleid genoemd. De com
missie wil het aantal projecten beperken tot hooguit vijftien. Dat aantal is 
naar mijn mening nog te groot. Naarmate het aantal projecten toeneemt 
(maar ook naarmate de projecten een breder terrein bestrijken), is de af
stemming van de coördinerende activiteiten van de projectministers op die 
van de integrerende ministers een groter probleem. Elke projectminister 
zou ondersteund moeten worden door een interdepartementale project
groep van beleidsambtenaren, waarmee ook de verkokering zou worden 
doorbroken. Op zichzelf is dit een aantrekkelijk idee om snel bepaalde pro
jecten te kunnen voorbereiden, dat echter alleen zou kunnen gelden voor 
de verkennende en voorbereidende fasen, maar niet voor de besluitvor
mende fase. Voor de beide eerste fasen zou dan wel een mandaat moeten 
worden opgesteld door de betrokken ministers, omdat uiteraard ook de ver
houding vakminister-ambtenaar in het geding is. 
Deze suggestie raakt ook het voorstel van Vonhoff c.s. voor een algemene 
personeelsdienst, waarvoor naar het voorbeeld van de 'civil service' in het 
Verenigd Koninkrijk lijkt te zijn gekeken. Een 'civil service' kan inderdaad 
grote voordelen hebben. Zo staat bij vacatures een groter reservoir van 
kandidaten ter beschikking. Wel is het de vraag of de verkokering op deze 
wijze werkelijk wordt tegengegaan. In de Britse 'civil service' is het aantal 
wisselingen binnen een departement toch nog veel groter dan tussen de
partementen. In dit verband vraagt het profiel van de toekomstige beleids
ambtenaar aandacht. Kunnen wij dat schetsen of is het werk van de be-
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leidsambtenaar zo gedifferentieerd dat dit onmogelijk is? In welke mate 
hebben wij in de toekomst generalisten nodig, in welke mate specialisten? 
Kan de opleiding voornamelijk aan de universiteiten blijven geschieden of 
zijn er (meer) gespecialiseerde ambtelijke opleidingen nodig? De instelling 
van een 'civil service' zou zeker niet mogen leiden tot een corps dat naar 
buiten toe gesloten is. Het zou daarentegen juist een goede zaak zijn als 
meer uitwisseling zou plaatsvinden tussen rijksdienst, universiteiten, onder
nemingen en vakbonden. 

Kernkabinet 
Hiervoor heb ik al opgemerkt dat de Commissie-Vonhoff geen voorstander 
is van een 'kernkabinet'. Algemeen wordt aangenomen dat een kernkabi
net met eerste-rangsministers en daarnaast tweede-rangsministers in de 
huidige politieke verhoudingen niet zal worden aanvaard. Waarschijnlijk is 
een kernkabinet door de Commissie-Vonhoff dan ook om tactische redenen 
afgewezen. De commissie geeft slechts in enkele regels een argumentatie 
voor deze afwijzing. Hierbij verwijst zij vooral naar de politieke cultuur in 
ons land. Het eindadvies van de commissie heeft door deze afwijzing - die 
ertoe geleid heeft dat ook het overleg tussen premier, vice-premier, minis
ter van Financiën en vijf integrerende ministers, dat nog in het derde rap
port werd voorgesteld, weer is ingeslikt - een erg tweeslachtig karakter ge
kregen. Door het instellen van een 'kernkabinet' zou een tussenfase zijn 
bereikt op weg naar een kabinet van tien leden, dat nu in een bijlage als de 
ideale eindsituatie wordt gepresenteerd. Dit ideale kabinet bestaat volgens 
de Commissie-Vonhoff uit de premier, de vijf integrerende ministers, de mi
nister van Financiën en de ministers van Onderwijs, Defensie en Verkeer 
en Waterstaat. 
Een regelmatig overleg van de vijf integrerende ministers - dat ontegen
zeggelijk veel weg heeft van een 'kernkabinet' - zou tegemoet komen aan 
de noodzaak om de vijf hoofdvelden die in de gedachtengang van de com
missie zeer strak worden georganiseerd, te integreren. Mijn stelling is dat 
een dergelijk overleg, uitmondend in een 'kernkabinet' , het sluitstuk had 
moeten zijn van de voorstellen van de commissie. Alleen dan kan het sys
teem van de integrerende ministers de samenhang in het beleid sterk be
vorderen. Zonder dit sluitstuk houdt invoering van het systeem van integre
rende ministers een verslechtering van de huidige situatie in door het ont
staan van extra zware kokers op het tussenniveau. 

De eerste fase van de kabinetsformatie 
Naast enkele conclusies over de voorstellen van de Commissie-Vonhoff 
voor het omzetten van het regeringsprogramma in een actieprogramma en 
voor het opstellen van een jaarlijkse algemene begrotingstoelichting, is in 
de basis voor een regeerakkoord, die op 25 juni 1981 door de informateurs 
Lubbers en De Koning werd gepresenteerd, de formulering opgenomen dat 
de andere voorstellen nog in de formatie dan wel het constituerend beraad 
aan de orde kunnen komen, maar dat vooruitlopend daarop wel al wordt af
gesproken dat er naast de zgn. integrerende ministers een beperkt aantal 
projectministers wordt aangewezen. Enkele toe te wijzen projecten worden 
al met name genoemd, te weten een plan voor de integratie van het milieu
beleid en een plan voor het emancipatiebeleid. Deze afspraken hebben in 
eerste instantie weinig aandacht getrokken, ook al omdat de strijdvraag 
over het premierschap gedurende de daarop volgende weken de inhoudelij
ke discussie over het basisakkoord geheel heeft overschaduwd. 
Evenmin trok de aandacht dat de informateurs elders in het basisakkoord 
een advies van de Commissie-Vonhoff in de wind slaan. Terwijl immers in 



staat en het eindadvies concreet is gepleit voor het verdwijnen van de beide minis-
burger ters zonder portefeuille, stellen de informateurs inderdaad voor de porte

feuille voor Wetenschapsbeleid niet bij een aparte minister onder te bren
gen, maar eenzelfde conclusie wordt niet getrokken ten aanzien van de 
post Ontwikkelingssamenwerking. Daarentegen stellen de informateurs vast 
dat de coördinerende bevoegdheden van de minister van Ontwikkelingssa
menwerking drastisch zullen worden versterkt, terwijl een verbreding van 
zijn taak tot die van minister voor Internationale Economische Samenwer
king zal worden voorbereid. De informateurs geven niet aan hoe deze af
spraken zich verhouden tot de overige voorstellen van de Commissie-Von
hoft, die toch in beginsel zijn aanvaard. De problematiek van de door de 
Commissie-Vonhoft uitgebrachte rapporten komt in een stroomversnelling 
en wordt zelfs voorpaginanieuws als, na het intermezzo van Den Uy/ op het 
Ministerie van Financiën, hij vervolgens medio juli door de informateurs 
Lubbers, De Koning en Van Thijn het Departement van Sociale Zaken krijgt 
toegewezen, waarbij hij als integrerend minister voor de gehele sociaal
economische sector zal gaan optreden. Ter/Duw, de kandidaat-minister 
voor Economische Zaken, die volgens de voorstellen van de Commissie
Vonhoft als integrerend minister in dit beleidsveld zou moeten optreden, te
kent protest aan. Na enkele dagen van schermutselingen melden de kran
ten dat in een gesprek tussen Den Uyl en Terlouw de taakafbakening van 
de minister van Sociale Zaken al grotendeels is opgelost, waarna de infor
mateurs een dag later mededelen dat de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tevens zal optreden als projectminister voor de werkgele
genheid. Voor de problematiek van de integrerend minister verwijzen de in
formateurs vervolgens naar hun conclusies in het basisakkoord, waarin 
wordt gesteld dat de introductie van integrerende ministers ten nauwste sa
menhangt met de verbetering van de organisatie van de besluitvorming 
door de ministerraad. Bij formatie respectievelijk constituerend beraad zou 
moeten worden afgesproken dat een ministeriële commissie onder leiding 
van de minister-president daartoe, binnen enkele maanden na het optreden 
van het kabinet, nadere voorstellen aan de ministerraad doet, terwijl voor
alsnog zou moeten worden uitgegaan van het bestaande stelsel. Dat tot 
aan de opschudding van het integrerend ministerschap van Den Uyl 

socialisme en 
democratie, 
nummer 10, 

oktober 1981 

492 

de problematiek van de Commissie-Vonhoft niet door alle deelnemers aan 
het informatie-overleg erg goed is doordacht, blijkt uit de constatering dat 
nagenoeg alle ministersposten waaraan de Commissie-Vonhoft de integre
rende rol had willen toebedelen, zich in handen van de PvdA bevinden: 
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en CRM. Slechts Economische Zaken vormt hierop een uitzonde
ring, maar op een bepaald moment tijdens de formatie heeft zelfs de situa
tie bestaan, dat alle vijf integrerende posten in handen van de PvdA waren. 
Naderhand is afgesproken dat een verdeling 2:2:1 zal worden aangehou
den. Daar het zeker niet de bedoeling zal zijn geweest nog ministersposten 
tussen partijen te verschuiven, zal de aanwijzing van enkele integrerende 
departementen dus niet in lijn liggen met het eindadvies van de Commis
sie-Vonhoft, omdat rekening moet worden gehouden met de afgesproken 
verdeling 2:2:1. Dit zal nog veel politieke behendigheid vragen bij de verde
re concrete uitwerking van de voorstellen. 

Conclusie 
In hoeverre het instituut van integrerend minister, waar in beginsel een poli
tieke meerderheid voor lijkt te bestaan, in de naaste toekomst moet worden 
uitgebouwd, zou in relatie moeten worden bezien met de vraag of op lan
gere termijn wordt gestreefd naar een kleiner kabinet. Voor- en nadelen 
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van een dergelijke drastische wijziging van ons staatsbestel moeten zorg
vuldig worden afgewogen. Een complicatie is dat deze baten en lasten 
nauwelijks in meetbare grootheden zijn vast te stellen. Zo zal het totale 
aantal bewindslieden door een kleiner kabinet zeker toenemen, terwijl het 
mogelijk is, dat er - zoals in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd - onder 
de ministers en staatssecretarissen nog een derde laag bewindslieden ont
staat. De tien ministers in een klein kabinet kunnen en mogen zich immers 
alleen met de zeer grote lijnen bezighouden, zodat zij meer taken zullen 
moeten delegeren. 
Zou men willen voldoen aan de strenge eisen die de Commissie-Vonhoff 
aan een goede beleidsvoorbereiding stelt, dan zou de vraag welke omvang 
van het kabinet uiteindelijk wordt nagestreefd, dienen te worden beant
woord voordat wordt besloten over de concrete bevoegdheden van de inte
grerende ministers. Dit instituut heeft immers alleen echt zin, als er zware 
bevoegdheden worden vastgesteld waardoor een kernkabinet zal ontstaan, 
hetgeen naar mijn mening ook gerechtvaardigd is, als men ten minste tege
lijkertijd daadwerkelijk gaat streven naar een klein kabinet, wat grote voor
delen kan hebben. Een dergelijke wijziging van ons staatsbestel zou uiter
aard een essentiële politieke keuze inhouden. 

J. K. T. Postma is plaatsvervangend directeur algemene financiële en eco
nomische politiek bij het Ministerie van Financiën. In dit artikel geeft hij zijn 
persoonlijke opvatting weer. 

Noten 
1. NRG/Handelsblad, 7 april 1981 . 
2. Beleid en toekomst, verslag van een symposium over het rapport B~/eidsgerichte 
toekomstverkenning deel 1, Den Haag 1981 , p. 26. 
3. Sj. Groenman, 'Inspraak in Opspraak', in Democratie anno 1967, Meppel 1967, 
pp. 11-25, vooral p. 19. 
4. Binnenlands Bestuur, 10 april 1981 . 
5. Bedoeld zijn de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën, 
alsmede de premier. In de laatste kabinetsperiode heeft het Bestek-overleg waar
aan ook de vice-premier deelnam een belangrijke rol gespeeld. 
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Van der Stoel in de herkansing 

Het buitenlands beleid is in Nederland altijd stevig in handen geweest van 
confessionelen en liberalen en zij hebben hun stempel achtergelaten in de 
vorm van een vergaande identificatie met het Atlantische bondgenootschap 
en een nadruk op de supranationale aspecten van de Europese samenwer
king. Pas in 1973 kwam de leiding van de bij de totstandkoming van het 
buitenlands beleid eerst betrokken departementen in andere handen. Van 
der Stoel (Buitenlandse Zaken) , Pronk (Ontwikkelingssamenwerking, zon
der portefeuille) en Vredeiing (Defensie, later opgevolgd door Stemerdink) , 
allen lid van de PvdA, namen het roer over. 
Inmiddels is na de vier door ongeïnspireerdheid gekenmerkte jaren onder 
Van der Klaauw c.s. de bezetting van het departement van BZ door de 
PvdA opnieuw aan de orde. In de afgelopen campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen hebben fundamentele vraagstukken van buitenlandse 
politiek een hoofdrol gespeeld en ook binnen de PvdA de interne politieke 
verhoudingen op scherp gezet. De verlangens en controverses waren op 
zichzelf niet nieuw. Ze vergezelden reeds het kabinet-Den Uyl, maar ston
den nu in aangescherpte vorm op de agenda. Inzicht in de ervaringen uit 
die periode kan bijdragen tot het onderkennen van de in de komende tijd te 
verwachten problemen. De vraag laat zich immers stellen of het overnemen 
van regeringsverantwoordelijkheid in de sector-buitenland door bewindslie
den uit de PvdA tot die veranderingen hebben geleid in het Nederlandse 
buitenlands beleid, waartoe in Keerpunt 72 de intentie was neergelegd? 

Keerpunt 72 (het regeerakkoord van PvdA, 0 '66 en PPR) markeerde in 
een aantal opzichten een breuk met de naoorlogse consensus over de bui
tenlandse politiek, waarvan niet alleen confessionelen en liberalen deel uit
maakten, maar ook (zij het soms met andere accenten) de PvdA. Het pro
gressieve regeerakkoord vormde op die wijze de vertaling van de groeien
de politieke bewustwording die zich in Nederland sinds het midden van de 
jaren zestig niet zelden juist ten aanzien van internationale vraagstukken 
had gemanifesteerd (Vietnam, Derde Wereld, kernbewapening). Im- of ex
pliciet waren daarbij de internationale kaders van het Nederlands buiten
lands beleid - de NAVO en de EEG - ter discussie gesteld. Keerpunt was 
echter niet meer dan de programmatische basis voor tien van de zestien 
ministers in het kabinet-Den Uyl. Wat de buitenlandse politiek betreft had 
dat tot gevolg dat de lijst van wensen en verlangens van Keerpunt moest 
opboksen tegen het standpunt van KVP en ARP, dat het voorheen gevoer
de beleid ongewijzigd moest worden voortgezet. De kabinetsformatie bracht 
in dit opzicht dan ook weinig verduidelijking. Behoudens op het punt van de 
defensie-uitgaven en de verhouding tot Suriname en de Antillen bevatte het 
regeerakkoord niets anders dan een verwijzing naar de desbetreffende pa
ragrafen uit Keerpunt en het confessionele Program op Hoofdzaken. Deze 
'even miraculeuze als onmogelijke constructie'1 hevelde de spanning tus
sen de buitenlandse paragrafen van Keerpunt en de traditionele consensus 
over naar het kabinet enerzijds en naar de verhouding tussen progressieve 
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ministers en hun respectievelijke partijen anderzijds. Wat is er nu van het 
programma terecht gekomen? 

Balans van buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl 
Veiligheidsbeleid 
Keerpunt bevatte vooral op het terrein van het veiligheidsbeleid formulerin
gen die traditionele uitgangspunten van het Nederlands buitenlands beleid 
ter discussie stelden. Centraal daarbij stond dat aan het NAVO-lidmaat
schap een belangrijke voorwaarde diende te worden gesteld: 'Toetssteen 
voor de Nederlandse bereidheid om het lidmaatschap van de NA va voort 
te zetten is het blijven nastreven van veiligheid en ontspanning in Europa 
als doelstelling van het bondgenootschap. Mocht een situatie ontstaan 
waarin dit niet het geval is, dan dient Nederland na te gaan of vrede en 
veiligheid niet beter worden gediend door uittreden en of te zamen met 
geestverwante landen niet andere alternatieven na te streven zijn'. 
Belangrijke doelstelling in dit verband waren: 
• het streven naar het kernwapenvrij maken van de Nederlandse bodem; 
• het bevorderen van een actief ontspanningsbeleid , gericht op de tot

standkoming van een door de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten ge
garandeerd Europees veiligheidssysteem; 

• krachtige inzet voor de totstandkoming van een verklaring van NAVO 
en Warschau Pact niet als eerste kernwapens te zullen gebruiken; 

• het bevorderen van onderhandelingen inzake wederzijdse evenwichtige 
ontwapening in Europa, zowel conventioneel als nucleair, gericht op ve~ 
wijdering van alle tactische atoomwapens van Europees grondgebied. 

Indien we na vier jaar de balans opmaken blijkt de praktijk ver verwijderd te 
zijn gebleven van het programma: de concrete maatregelen die in Keerpunt 
waren voorgesteld om de rol van het nucleaire wapen terug te dringen zijn 
zelfs niet binnen het bondgenootschap aan de orde gesteld. In plaats daar
van is ervoor geijverd de nucleaire component in te brengen in discussies 
over conventionele wapenvermindering of over de gehele NAVO-strategie. 
De NAVO heeft zich aan deze inbreng, op een incidentele uitzondering na, 
weinig gelegen laten liggen, ofschoon de ministers Van der Stoel en Vrede
ling bij herhaling benadrukten dat de gewenste toetsing naar hun mening 
over het geheel genomen positief was uitgevallen. Tegelijkertijd werd de 
nadruk die in Keerpunt werd gelegd op ontwapeningsmaatregelen in het 
beleid, gezien als één van twee sporen die naar ontspanning zouden lei
den; het andere werd gezocht in het kritisch volgen van de mensenrechten
situatie in Oost-Europa, waarvoor vooral de Conferentie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (CVSE) en bilaterale contacten werden benut. 
Sommige belangrijke doelstellingen van Keerpunt moesten bij voorbaat al 
de steun van verantwoordelijke bewindslieden ontberen. Zo verging het het 
pleidooi voor een no-first-use-verklaring. De conventionele overmacht van 
het Warschau Pact, alsmede de twijfel die men zou kunnen hebben over 
de waarde van een dergelijke verklaring , werden als tegenargumenten ge
bruikt. Een door de regering aan het Nederlands Instituut voor Vredes
vraagstukken opgedragen studie had tot deze conclusie (mede) aanleiding 
gegeven. Pas bij het wezenlijk terugdringen van de rol van kernwapens, 
alsmede door het bereiken van evenwichtige verhoudingen op conventio
neel gebied, zou zo 'n verklaring een positieve bijdrage tot de ontspanning 
kunnen betekenen, zo werd in de Ontwapeningsnota opgemerkt. 
Ook over de mogelijkheden om een kernwapenvrije zone in Centraal-Euro
pa in te stellen bleek bij Van der Stoel een forse dosis scepsis te bestaan. 
Zolang atoomwapens essentieel zouden zijn in de afschrikking van de 
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Sowjet-Unie, zou het uitzonderen van de Centraaleuropese zone van hun 
eventueel gebruik moeilijk denkbaar zijn , was de redenering van de be
windsman. Daarnaast zou de Amerikaanse nucleaire garantie hierdoor fun
damenteel worden aangetast, waarbij waarschijnlijk ook de positie van de 
Amerikaanse strijdkrachten in Europa ter discussie zou komen te staan. De 
in dit kader vanouds resolute afwijzing van ontwikkelingen in de richting 
van een Europese kernmacht werden overigens enigszins ontkracht door 
de 'Ottawa-verklaring' van de NAVO-Raad in juni 1974. Zeer duidelijk tegen 
de zin van Van der Stoel werd hierin voor het eerst de zelfstandige beteke
nis van de afschrikkingsrol van het Britse en Franse kernwapen erkend. 

Wat betreft de terugdringing van het kernwapen werd al actie ondernomen 
in het kader van de Mutual 8alanced Force Reduction (MBFR) onderhan
delingen die eind 1973 in Wenen van start gingen en tussen een beperkt 
aantal lidstaten van de NAVO (met Nederland als woordvoerder) en het 
Warschau Pact werden gevoerd. Aanvankelijk concentreerden de bespre
kingen zich uitsluitend op de conventionele bewapening in Centraal-Euro
pa, met name de beperking van de legers aan beide zijden. In december 
1974 deed Nederland echter - met Amerikaans goedvinden - het voorstel 
om ook in het gebied opgestelde tactische nucleaire wapens ter discussie 
te stellen, hetgeen vervolgens aanleiding gaf tot een eenmalig westers aan
bod om over te gaan tot eenzijdige vermindering van kernwapens in ruil 
voor concessies door het Warschau Pact (met name het aanvaarden van 
een gelijk plafond voor de aan beide zijden opgestelde grondstrijdkrach
ten). Directe effecten op de voortgang van de besprekingen zijn echter uit
gebleven. Voorts werd in het defensie-aankoopbeleid feitelijk een verminde
ring van de rol van het kernwapen in de Nederlandse verdediging bewerk
stelligd, doordat de F-16-straaljager en de Lance-raket vooralsnog voor 
conventionele taken werden uitgerust, anders dan de wapens die ze vervin
gen (Starfighter en Honest John). 
Tenslotte heeft op voorstel van Stemerdink de NAVO-bijeenkomst van de 
ministers van Defensie medio 1977 besloten om, alvorens te besluiten tot 
de plaatsing van kernwapens, eerst een samenhangende studie naar de rol 
van het kernwapen in de NAVO-strategie te ondernemen. Het voorstel is 
na zijn vertrek anders dan bedoeld uitgevoerd. 
Voor zover het westers bondgenootschap tot actieve ontspanningspolitiek 
in staat bleek, heeft Nederland daartoe een nogal eenzijdig gerichte bijdra
ge geleverd. Uitgaande van de Slotakte van Helsinki (1975) concentreerde 
het Nederlandse beleid zich zowel in het verdere CVSE-proces als in de bi
laterale Oost-West-contacten vooral op de kwestie van de mensenrechten 
in Oost-Europa. 
De reis die Van der Stoel begin maart 1977 naar Tsjechoslowakije maakte, 
stond symbool voor deze benadering. De ontmoeting met Jan Patocka, 
woordvoerder van de oppositiebeweging Charta '77, in aanwezigheid van 
de westerse pers was spectaculair en tegelijk tekenend voor de tendens 
om Oost-Europa in de beklaagdenbank te plaatsen in de voorbereiding op 
de CVSE-Toetsingsconferentie in Belgrado. Van der Stoel wekte met dit 
optreden zeker bewondering, maar dat het niet op onverdeelde instemming 
in zijn partij kon rekenen moge blijken uit het PvdA-verkiezingsprogramma 
voor 1977 Voorwaarts, waarin 'voorrang' werd bepleit voor ontwapenings
maatregelen boven 'punten zoals vrije uitwisseling van nieuws, personen 
en gedachten '. 

Europese samenwerking 
In tegenstelling tot andere terreinen van beleid ontbrak het in Keerpunt aan 
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Belangrijk was echter wel de constatering dat uitbreiding en verdere ontwik
keling van de samenwerking 'niet als een doel in zichzelf' , maar onderge
schikt aan de verwezenlijking van een progressief beleid en van democrati
sering van de Europese instellingen moest worden beschouwd. Het eerste 
criterium vormt een duidelijke doorbreking van de traditionele consensus op 
dit punt. 
Het Europees beleid van het kabinet-Den Uyl overziende kan worden vast
gesteld dat onder Nederlands voorzitterschap (gedurende de tweede helft 
van 1976) een akkoord over de directe verkiezingen van het Europees Par
lement werd bereikt. Voor het overige sprak echter weinig visie op de toe
komst van Europa uit het beleid , en in het geval van de intergouvernemen
tele samenwerking maakte het de indruk krampachtig achter de ontwikke
lingen aan te lopen op grond van oude uitgangspunten. 
Van der Stoel heeft zich naar buiten toe blijvend sterk gemaakt voor het 
traditionele Nederlandse standpunt dat de verdere communautaire ontwik
keling van de Gemeenschap, vergezeld van meer representatieve demo
cratische controle, essentieel is om het bestaan van de Gemeenschap ver
der te kunnen rechtvaardigen . Niettemin moest de minister ook 'een proces 
van desintegratie? constateren : de rol van de nationale overheden was aan 
het toenemen in een mate die onevenredig was aan de overdracht van be
voegdheden aan de Gemeenschap. Daarbij wees hij met name op het fa
len van de EG een adequaat beleid te hebben ontwikkeld op sociaal-eco
nomisch terrein en een te eenzijdige hoofddoelstelling van het economisch 
beleid (nI. expansie) te hebben nagestreefd, terwijl bovendien een gemeen
schappelijk economisch en monetair beleid ontbrak. 
De oorspronkelijke, ook door het kabinet-Den Uyl onderschreven doelstel
ling om in 1980 een Europese Unie op te richten bleek onhaalbaar. Niette
min zei Van der Stoel zich aan de door de Nederlandse regering aangega
ne verplichting te houden, om op zo kort mogelijke termijn de vorming van 
een economisch-monetaire unie te verwezenlijken, die de harmonisatie van 
het financieel-economisch beleid van de lidstaten zou moeten bewerkstelli
gen. 

Juist in deze periode deed zich echter eerder een tegengestelde ontwikke
ling voor: vooral de grotere lidstaten legden in toenemende mate nadruk op 
de intergouvernementele samenwerking buiten het communautaire EG
raamwerk om (Europese Politieke Samenwerking) . De Nederlandse opstel
ling wekte in dit verband de indruk van tweeslachtigheid : enerzijds werd 
aan de EPS in bepaalde opzichten een 'nuttige rol '3 toegekend, anderzijds 
bleef Nederland ervoor ijveren aan deze vorm van samenwerking buiten 
het Verdrag van Rome om niet meer zelfstandigheid te verlenen (al gaf 
Den Uyl de indruk de meer geprofileerde positie van de regeringsleiders al
lesbehalve onaangenaam te vinden). 

Ontwikkelingssamenwerking 
De Keerpunt-paragrafen over ontwikkelingssamenwerking sloten ten dele 
aan op de toenemende aandacht die dit vraagstuk sinds het begin van de 
jaren zestig in de Nederlandse politiek had gekregen. Vooral de omvang 
van de hulp had een gestadige stijging ondergaan. Het progressieve pro
gramme zette deze lijn voort, zij het in een hogere versnelling. In een aan-
tal opzichten werden echter andere uitgangspunten gekozen: 
• voorrang voor hulpverlening via multilaterale kanalen (vooral de VN); 
• hoge prioriteit voor ongebonden hulp; 
• het in de eerste plaats richten van de hulp op 'landen, organisaties, en 
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Tenslotte werd bepleit de coördinerende bevoegdheden van de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking te versterken ten aanzien van UNCTAD, 
de Wereldbank en de EEG. 
Van de bewindslieden in de sector buitenland was Pronk de enige die na 
afloop meende een 'Keerpunt-beleid'" te hebben gevoerd, en daar kon hij 
in niet onaanzienlijke mate recht op doen gelden. Tegelijkertijd leerde hij 
echter de taaiheid van nationale belangen (uitgedrukt in een voortdurend 
problematische relatie met het bedrijfsleven) en internationale structuren 
(vooral de EEG) kennen. Bovendien waren er permanent problemen met 
de besteding van de gelden in de ontwikkelingslanden, waardoor een stuw
meer ontstond dat de vaak moeizame aansluiting van de theorie op de 
praktijk aantoonde. 
In zijn beleid legde Pronk vooral nadruk op de samenhang tussen het Ne
derlandse regeringsbeleid in het algemeen en de vestiging van de door de 
VN afgekondigde Nieuwe Internationale Economische Orde. Hij formuleer
de die samenhang zelf als: 'Boven alles is het mijn taak het beleid in mijn 
eigen land te beïnvloeden: buitenlandse politiek, economisch, monetair, 
landbouw- en sociaal beleid enz.; en deze beleidssectoren te voorzien van 
een goede ontwikkelingsdimensie'.5 
Maar bij het invullen van die taakstelling stuitte hij op velerlei problemen 
met het Ministerie van Economische Zaken (waarvan het Directoraat-Gene
raal Buitenlandse Economische Betrekkingen door Pronk al eens de ingang 
bij uitstek van het bedrijfsleven was genoemd), het Ministerie van Financiën 
(de besluitvorming binnen en het kredietbeleid van het Internationaal Mone
tair Fonds) en last but not least het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met 
name toegespitst op de harmonisatie van het beleid met de EG-partners. 
Tot welke hoogte conflicten kunnen leiden blijkt uit het feit dat Pronk bui
tenspel werd gezet in de Parijse Noord-Zuid-dialoog vanwege een door 
Van der Stoel zo genoemd verschil in 'taktische benadering'.6 

Mensenrechten 
Het Nederlandse mensenrechten beleid werd onder Luns gekenmerkt door 
uiterst terughoudendheid. Schmelzer gaf weliswaar een aanzet tot het for
muleren van enige algemene beginselen, maar met dezelfde afkeer van het 
gebruik van harde diplomatieke middelen. Keerpunt ging hierin verder, door 
niet alleen aandacht te schenken aan enige nijpende situaties, maar ook 
concrete voorstellen te doen. De verwijdering van Griekenland en Portugal 
uit de NAVO, het afwijzen van uitbreiding van de NAVO met 'ondemocrati
sche landen zoals Spanje' en het aan de kaak stellen van de situatie in 
Zuid-Afrika (onder meer door naleving van het VN-wapenembargo en het 
niet verlenen van medewerking aan investeringen) stonden hierbij centraal. 
Mede door een actieve inbreng van Nederlandse zijde werden in de loop 
van de kabinetsperiode referenties aan de fundamentele mensenrechten 
een integraal bestanddeel van diverse verklaringen over politieke aangele
genheden in breder verband (zowel binnen de NAVO als binnen de EPS). 
Van der Stoel profileerde zich gaarne op dit onderwerp en wees in dit ver
band de Tweede Kamer op de waardering voor het Nederlandse beleid in 
deze binnen de VN, met name bij Derde Wereldlanden; het actieve beleid 
ten opzichte van Griekenland en Portugal toen deze landen onder een mili
taire dictatuur zuchtten; en op talloze humanitaire interventi~s: 'Ik durf wel 
te stellen dat geen land ter wereld actiever is dan Nederland op het gebied 
van het opkomen voor de mensenrechten ', aldus de bewindsman.7 
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Non-proliferatie van kernwapens 
Een ander punt waar Van der Stoel veel energie in stak, week niet zo zeer 
af van het voorheen gevoerde beleid: wat betreft het non-proliferatiebeleid 
had Keerpunt niets anders bepleit dan de bekrachtiging van het verdrag in
zake de .niet-verspreiding van kernwapens (NVP). In de jaren zestig had 
Nederland zich al sterk gemaakt voor de totstandkoming van het verdrag. 
De politieke agenda, ofwel de spanning tussen principes en economisch 
gewin, bracht het vraagstuk echter tot twee maal toe in het middelpunt van 
de binnenlands-politieke arena. Ten aanzien van de levering van kernreac
torvaten aan Zuid-Afrika 'redde' het minder scrupuleuze Frankrijk uiteinde
lijk het diep verdeelde kabinet uit de problemen door wel met Pretoria in 
zee te gaan, nadat een half jaar tevoren een motie- Ter Beek tegen de zin 
van partijgenoot Van der Stoel met 70 tegen 69 stemmen leveranties aan 
niet-ondertekenaars van het NPV (i.c. Zuid-Afrika) had uitgesloten. Overi
gens was het opmerkelijk dat hierbij het karakter van het apartheidsregime 
geen wezenlijk bestanddeel van de besluitvorming was. 
Ook in het tweede geval bracht de gong voortijdig redding, nu betreffende 
de uitbreiding van de Ultracentrifugefabriek in Almelo, in de eerste plaats 
ten behoeve van nucleaire leveranties aan Brazilië. Nadat het PvdA-con
gres en coalitiepartner PPR zich eenduidig hadden uitgesproken tegen de 
levering aan (opnieuw) een niet-ondertekenaar van het NPV, ontwikkelde 
Van der Stoel een zeer actieve diplomatie om specifieke voorwaarden voor 
internationale controle met de Brazilianen overeen te komen: 'En ik ver
trouw erop de PvdA-Kamerfractie opnieuw in grote meerderheid voor mijn 
beleid te vinden, als het lukt tot verantwoorde oplossingen te komen, on
danks de uitspraak van het partijcongres',8 zo verklaarde de minister opti
mistisch. 
Onofficieel werd in het najaar gemeld dat een akkoord met Brazilië zou zijn 
bereikt, maar dat de bevestiging moest wachten totdat het tweede kabinet
Den Uyl zou aantreden. Zo bleef de inspanning van Van der Stoel op dit 
punt onvoltooid. 

Het resultaat: meer continuïteit dan Keerpunt 
Het buitenlands beleid van het kabinet-Den Uyl werd aldus in hoofdzaak 
gekenmerkt door: 
• De aanvaarding van het traditionele veiligheidsdenken; prioriteit voor de 
Atlantische samenwerking in het kader van de NAVO; aanvaarding van de 
afschrikkingsstrategie, ofschoon men tegelijkertijd oog begon te krijgen voor 
de problemen rond de kernbewapening; vertrouwen in de Amerikaanse nu
cleaire bescherming. Daarmee werden enkele Keerpuntvoorstellen expliciet 
afgewezen. Het voorwaardelijk karakter van het NAVO-lidmaatschap raakte 
daardoor op de achtergrond. 
• Voortzetting van de communautaire beleidslijn in de Europese samen
werking ; nadruk op de ontwikkeling van de instellingen van de EG onder 
voorwaarde van toenemende democratische controle. 
• Verbreding van de marges van het buitenlands beleid op een aantal 
specifieke onderdelen, die ofwel qua intensiteit (non-proliferatiebeleid) ofwel 
inhoudelijk (mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking) vernieuwing 
brachten in het Nederlands buitenlands beleid. Aangetekend moet worden 
dat in Keerpunt de ontwikkelingssamenwerkingsparagrafen dichter bij prak
tische uitvoerbaarheid op korte termijn leken te zijn geschreven dan andere 
internationale aspecten. En het non-proliferatiebeleid en de mensenrechten 
hadden daarin relatief bescheiden aandacht gekregen. 
• Omdat de belangrijkste kaders waarbinnen het Nederlands buitenlands 
beleid wordt uitgedragen (NAVO en EG), in traditionele zin werden aan-



buitenland vaard, kwamen de vernieuwingen in het beleid vaak in het luchtledige te
recht; zij hadden weinig gevolgen voor het optreden van NAVO of EG als 
zodanig. Bovendien was de aansluiting bij andere sectoren van kabinetsbe
leid een voortdurend probleem. In die zin verloren incidentele vernieuwin
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Ofschoon niet tornend aan de gegeven kaders en uitgangspunten trachtten 
de prOgressieve bewindslieden de Nederlandse speelruimte binnen het 
starre pat~oon der internationale betrekkingen te verbreden. Het ontwikke
lingssamenwerkingsbeleid stuitte daarbij op binnenlandse (financiële, eco
nomische en algemeen buitenlands-politieke) en buitenlandse (EEG)-mu
ren. De mensenrechtenkruistocht en de non-proliferatiependel trokken de 
aandacht en hadden wellicht enig internationaal effect, zij het dat juist op 
deze punten het internationale politieke klimaat (tot uitdrukking komend in 
de op deze punten opmerkelijke verkiezingscampagne en de beginperiode 
van de Amerikaanse president Carter) betrekkelijk gunstig was. 

Verklaringen 
Dat Keerpunt naar de letter of naar de geest volledig zou worden uitge
voerd was gezien de politieke krachtsverhoudingen in 1973 niet aan de or
de. Indien echter Ed van Thijn ('Het programma behoort de belangrijkste 
toetssteen te blijven voor het te voeren beleid')9 gelijk heeft, dient de vraag 
te worden gesteld welke problemen tot een op veel punten gebrekkige uit
voering van het programma hebben geleid. 
Allereerst moet worden geconstateerd dat de politieke context, waarbinnen 
het kabinet-Den Uyl zijn werk begon, in de Nederlandse parlementaire ge
schiedenis uniek was, omdat voor het eerst de progressieven zich een 
meerderheid hadden veroverd binnen het kabinet (tien tegen zes). Deze si
tuatie werd echter ook gekenmerkt door het feit dat de drie progressieve 
partijen bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer (laat staan de 
Eerste) achter zich hadden en er tussen en binnen de drie partijen ·op het 
gebied van de buitenlandse politiek fundamentele verschillen van mening 
bestonden, Keerpunt of geen Keerpunt. 
AI in het begin van dit artikel werd geconstateerd dat Keerpunt en de tot
standkoming van het kabinet-Den Uyl aansloten bij de groeiende pOlitieke 
bewustwording in de maatschappij. Als reactie hierop speelde men in con
fessionele kring met de gedachte de oude consensus zoveel mogelijk intact 
te laten door de PvdA mede-verantwoordelijk te maken, zoals Schmelzer 
voorzichtig verduidelijkte: 'Een uit nationaal oogpunt in beginsel (dus uiter
aard niet tot elke prijs!) waardevolle overbrugging der tegenstellingen op 
een wijze die voor het Atlantisch Bondgenootschap aanvaardbaar is, leek 
echter in een situatie van op bredere basis gedragen gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid eerder verwezenlijkbaar dan in een situatie waarin de 
grootste politieke partij van ons land, de PvdA, in de oppositie zou zijn. De 
vraag of en hoe deze partij met geestverwanten in de regering de interne 
spanning zal overleven, laat ik in (dit) kader buiten beschouwing'. 10 

Indien deze veronderstelling juist is, lijdt het geen twijfel dat dan ook gren
zen waren gesteld aan de speelruimte van de progressieve bewindslieden, 
omdat anders de belangen te ver zouden uiteenlopen. 
In dit verband is men toch geneigd het ontbreken van een duidelijke inhou
delijke basis in de vorm van een regeerakkoord reeds bij voorbaat als een 
ernstige afbreuk van de potentiële verwezenlijking van Keerpunt-ideeën te 
beschouwen. Wel zouden er in meer gedetailleerde onderhalldelingen on
getwijfeld enige gesneuveld zijn; de grenzen die toch al aan het kabinets
optreden waren gesteld, zouden echter van tevoren zijn verduidelijkt, het-
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geen aan het mandaat van de bewindslieden meer gespecificeerde inhoud 
zou hebben gegeven. Zo zouden bovendien de verwachtingen van de ach
terban bij voorbaat meer aan de politieke context kunnen zijn aangepast. 
Een vierde verklaring is ongetwijfeld van meer belang; de personele bezet
ting . Zowel Van der Stoel als Den Uyl hebben in hun loopbaan binnen de 
PvdA consistent de fundamentele uitgangspunten van het naoorlogse Ne
derlandse buitenlands beleid geaccepteerd en in en buiten hun partij verde
digd. Vredeling gold weliswaar als een Europeaan tegenover de overwe
gend Atlantische benadering van zijn beide collega's, maar kan evenmin 
als een enthousiaste voorstander van de internationale paragrafen in Keer
punt beschouwd worden. 
Om deze reden waren de twijfels die partijvoorzitter Van der Louw ten aan
zien van de kandidatuur van Van der Stoel koesterde (Of deze in staat zou 
zijn het kritische NAVO-lidmaatschap waar te maken) verklaarbaar; de op
stelling van Van der Stoel was op een aantal punten moeilijk te rijmen met 
het programma waarmee de PvdA de verkiezingen was ingegaan. Maar het 
tegengas bleek te vluchtig, waaraan de steun van Den Uyl, die groot belang 
pleegt te hechten aan de opvattingen van zijn partijgenoot-minister, het no
dige zal hebben bijgedragen. Ook de aanzienlijke kritiek van meer geves
tigde kringen (het Departement van Buitenlandse Zaken, de Buitenlandse 
Dienst, het EEG-apparaat) op Pronk is in dit licht te begrijpen: hij accep
teerde niet bij voorbaat traditionele kaders en uitgangspunten en timmerde· 
tenminste verbaal aan een andere weg, ofschoon ook hij niet ontkwam aan 
een zekere aanpassing van opvattingen (bij voorbeeld over de noodzaak 
eerst andere partners in de Gemeenschap mee te krijgen en daarvoor zo 
nodig het eigen standpunt bij te stellen). 
Ten slotte lijkt het nodig niet alleen vraagtekens te zetten bij de mening die 
sommige bewindslieden er ondanks het programma op nahielden, maar 
ook te bezien in hoeverre het programma zelf consistent van inhoud was 
en vooral op de consequenties van zijn voorstellen doordacht. 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, uit Keerpunt te destilleren welke alterna
tieve mogelijkheden zich zouden voordoen, indien de NAVO niet aan de 
gestelde voorwaarden had voldaan. Het perspectief dat in het progressieve 
programma werd gezien in het ontwikkelen van de betrekkingen met 
'geestverwante landen' roept de vraag op in hoeverre dergelijke contacten 
het brede draagvlak zouden bieden dat nodig is om wereldomvattende pro
blemen effectief aan de orde te stellen. De gelijktijdige afwijzing van een 
eventuele Europese kernmacht vormde op zichzelf nog geen antwoord op 
de vraag welk alternatief werd voorgestaan. En de in het program bepleite 
ontwapening van (Centraal-)Europa zou in haar effect ofwel de Atlantische 
optie in de meest oorspronkelijke naoorlogse vorm herstellen (volledige af
hankelijkheid van de Verenigde Staten), ofwel een neutrale optie van nieu
we snit (gedeeld met enige Oosteurpese landen) kunnen blijken. In beide 
gevallen zou enerzijds de afhankelijkheid van de supermachten bestendigd 
zijn, maar anderzijds wel sprake kunnen zijn van een veranderde rol van 
Centraal-Europa (als potentieel slagveld) in militaire strategieën. 
Dit alles overziende lijkt het moeilijk Stemerdink veel te verwijten als hij 
realistisch terugblikt: 'Het is een incidentenpolitiek zonder veel samenhang 
gebleven, die bijeen geveegd het etiket "links" heeft gekregen. Van der 
Stoel was in het buitenland natuurlijk de linksbuiten en dat gold voor ons 
op Defensie ook wel. In de NA va vond men ons links. Niet omdat wij te
gen die NA va zouden zijn, maar omdat we uit de brij van problemen wat 
oppikten en ons daar op profileerden. Dat komt dan "links" over, omdat we 
afwijken van de rest'.11 
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de verschillende mogelijkheden, kan het ontbreken in het programma van 
de progressieve partijen van een keuze voor een beleidsalternatief als een 
ernstige tekortkoming worden gesignaleerd. Eén van de consequenties 
daarvan blijkt dat daardoor te veel speelruimte aan de eigen bewindslieden 
wordt geboden om voorstellen tot koerswijziging naast zich neer te leggen, 
met het argument dat ze de belangen of uitgangspunten van het Atlantisch 
bondgenootschap dan wel de Europese Gemeenschap schaden. 
Alternatieve voorstellen op het terrein van veiligheidsbeleid en Europese 
samenwerking zijn door Van der Stoel c.s. binnen NAVO en EG onvoldoen
de getoetst aan de grenzen die de internationale omgeving aan Nederland 
stelde, respectievelijk aan de mogelijkheden die ze bood. Waar tot op ze
kere hoogte wel voor een zo niet nieuwe dan toch actieve koers is gekozen 
(mensenrechten, non-proliferatie, ontwikkelingssamenwerking) zijn, bezien 
in de internationale context, wel hoopgevende aanzetten gegeven. Met an
dere woorden, waar enerzijds het kabinet-Den Uyl er niet in is geslaagd 
ruimte te scheppen voor het effectief doorbreken van de traditionele con
sensus, heeft het anderzijds, door een actief optreden op een beperkt aan
tal terreinen, de indruk weten te wekken dat de marges voor het Neder
lands buitenlands beleid breed genoeg zijn om veranderingen op zijn minst 
aan de orde te stellen. AI met al bleef zo de bijdrage van de sector buiten
land aan de 'doorbreking van ongecontroleerde machtsvorming', zoals niet 
alleen in Keerpunt maar ook door het kabinet-Den Uyl ('spreiding van 
macht) geformuleerd, van een bescheiden omvang. 

De nabije toekomst 
Belangrijke lessen die uit vier jaren praktijk te trekken zijn, zijn dat het pro
gramma geen verwachtingen moet scheppen die op korte termijn niet reali
seerbaar zijn en dat de verantwoordelijke progressieve bewindslieden met
terdaad achter het partijprogramma moeten staan. 
Bij de start van het tweede kabinet- Van Agt en vooral de reprise van Max 
van der Stoel als minister van Buitenlandse Zaken, kan worden geconsta
teerd dat de drie ministers in de sector buitenland ditmaal uit drie verschil
lende partijen afkomstig zijn; dat 0'66 en PvdA tijdens de verkiezingen en 
de formatie op basis van verschillende programma's hebben geopereerd; 
en dat in het PvdA-verkiezingsprogramma Weerwerk in een aantal opzich
ten het onderscheid tussen korte- en lange termijnverlangens beter is aan
gegeven dan het hierin minder consistente Keerpunt (en 'Voorwaarts uit 
1977). 

Belangrijk is vooral dat cruciale voorstellen in Weerwerk weliswaar van de
zelfde doelstellingen uitgaan als voorheen, maar - ten dele - meer zijn 
gericht op wat binnen redelijke termijn gerealiseerd zou kunnen worden. 
Hierdoor komt het verband tussen door Nederland te ondernemen stappen 
en hun gevolgen in de internationale verhoudingen scherper tot uitdrukking. 
De belangrijkste verandering in dit verband is dat niet langer het NAVO-lid
maatschap aan voorwaarden gebonden is, maar gewoon 'kritisch' moet 
zijn. En ten aanzien van de Europese samenwerking is het 'socialistisch 
Europa' weliswaar doel gebleven, maar geen voorwaarde voor medewer
king aan verdere integratie, zoals vroeger bepleit. 
Tegen deze achtergrond is het wellicht gemakkelijker voor Van der Stoel in 
zijn eentje het PvdA-buitenlandvaandel te dragen op een wijze zoals door 
zijn partij wordt verlangd. Daarmee lijkt na de ervaring van '73-'77 in ieder 
geval één belangrijk struikelblok uit de weg geruimd om de smalle marge 
voor een progressief buitenlands beleid ten volle te kunnen benutten. 

blJ 

so 

r 
ol 



buitenland Ad Me/kert is politicoloog. Dit artikel is een bewerking van zijn doctoraal
scriptie (UvA, september 1981). 

socialisme en 
democratie. 
nummer 10. 

oktober 1981 

503 

Belangrijkste geraadpleegde bronnen: 
Brautigam, G., Gedogen schreef hij gaat van au; de brieven van kabinetsformateur 
mr. J . A. W. Burger, Amsterdam 1973. 
Buitenlandse Zaken, Ministerie van, Nota over het vraagstuk van ontwapening en 
veiligheid, 1974-1975, 13461 nr. 2. 
Buitenlandse Zaken, Ministerie van, Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking - om de 
kwaliteit van Nederlandse hulp (nota van de minister van Ontwikkelingssamenwer
king) , bijlage bij de Memorie van Toelichting, Rijksbegroting voor 1977, 14100 V nr. 
2. 
Defensie, Ministerie van ; Om de veiligheid van het bestaan; defensiebeleid in de ja
ren 1974-1983, 1973-1974 12994 nr. 1. 
Gortzak, W. (red.); De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl; gesprekken met 
PvdA-bewindslieden, Deventer 1978. 
Heldring, J. L. (red.) ; Moraal en buitenlandse politiek, Rotterdam 1975. 
Heldring, J. L. (red.) ; 'Vier jaar ontwikkelingsbeleid onder Pronk', in Internationale 
Spectator, september 1977. 
Leurdijk, J . H. (ed.) ; The foreign policy of the Netherlands, Alphen aJd Rijn 1978. 
Van der Stoel, M. ; 'Verantwoord veiligheidsbeleid', in Internationale Spectator, 
maart 1975. 
Van der Stoel, M.; 'Europese eenwording? de Nederlandse waardering van idealen '-! 
en wenselijkheden ', in Internationale Spectator, januari 1976. 
Teunissen, P. J. ; 'Schipper tussen links en rechts - evaluatie van het buitenlandse 
en defensiebeleid (van het kabinet-Den Uyl), in Givis Mundi, november 1976. 
Voorhoeve, J. J . G.; Peace, profits and principles; a study of Dutch foreign policy, 
Den Haag 1979. 

Noten: 
1. Den Uyl, in De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 16. 
2. Van der Stoel, in Internationale Spectator, 1976, p. 39. 
3. Memorie van Toelichting, Rijksbegroting 1974-1975, hoofdstuk V, p. ~8. 
4. Pronk, in De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 96. 
5. Pronk, in Peace, profits and principles, p. 259 (geciteerd uit een interview in 
FAO-review, januari 1974) (vertaling A. M.) . 
6. Van der Stoel, in De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 90. 
7. Van der Stoel, in Handelingen Tweede Kamer 1974-1975, pp. 3065-3066. 
8. Van der Stoel in NRG/Handelsblad 11 /0211977. 
9. Van Thijn, in De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 156. 
10. Schmelzer, in Moraal en buitenlandse politiek, p. 46. 
11 . Stemerdink, in De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl, p. 109. 



socialisme en 
democratie, 
nummer 10, 

oktober 1981 

504 

Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door Paul 
Kalma en Marnix Krop. 

De Britse Labour Party en de 
Social Democrats (1) 
Het rommelde al jaren in de Britse La
bour Party, maar nu eindelijk heeft dat 
tot een uitbarsting geleid. Begin van dit 
jaar trad een viertal prominente leden -
Roy Jenkins, Shirley Wil/iams, David 
Owen en Bil/ Rodgers - uit de partij om 
een nieuwe partij, de Social Oemocratric 
Party (SOP), het licht te laten zien. 
Vooralsnog is deze operatie een groot 
succes gebleken. De SOP vond een 
gretig onthaal bij de media, terwijl ook 
de publieke opinie gunstig reageert. In
dien de sociaal-democraten samen op
trokken met de liberalen, zouden zij op 
ruim veertig procent van de stemmen 
kunnen rekenen, zoals verschillende on
derzoeken hebben aangetoond, en 
daarmee zou de nieuwe combinatie in 
één klap de grootste partij van Enge
land worden en tevens - aangezien het 
hier een gematigde, centrumachtige 
partij betreft - een radicale wijziging te
weeg brengen in het zo op klassencon
frontatie gebaseerde tweepartijen-stelsel 
in dat land. 
Dat menig Brit inderdaad het huidige 
partij stelsel met z'n ingebouwde polari
satie beu is, hadden eerdere onderzoe
ken reeds aangetoond en dat zal met 
de extremistische politiek van de con
servatieve regering- Thatcher er wel niet 
minder op geworden zijn. De SOP lijkt 
dus een gat in de politieke markt te 
hebben aangeboord. De Amerikaans 
aandoende stijl van de nieuwe partij 
sluit ook enigszins aan bij de hier ge
hanteerde marktanalyse. Een intelligent 
gebruik van de publiciteitsmedia, een op 
moderne methoden (telefonische bena
dering, credit cards) gebaseerde actie 
om leden en fondsen te werven (resul
taat: meer dan 50 000 leden en een re
delijk gevulde kas), en een wat slogan
achtige inhoud van het politieke pro
gram zijn de belangrijkste elementen in 
de politieke stijl van de SOP. Wat be
treft de inhoud van het program zal het 
komende congres van de partij - te 

houden in oktober in drie verschillende 
plaatsen - vermoedelijk wat meer hou
vast kunnen geven. Vooralsnog houdt 
het leiderschap vast aan een vooral 
ethisch bepaald socialisme. Overigens 
heeft de partij één confrontatie met de 
kiezers inmiddels met succes onder
gaan. Bij tussentijdse verkiezingen in 
Warrington, een traditioneel Labour-bol
werk, wist de tamelijk onbekende kandi
daat van de socialisten zich SOP-aan
voerder Roy Jenkins maar ternauwer
nood van het lijf te houden (48 procent 
tegen 44 procent). Jenkins overtrof 
daarmee alle verwachtingen en bewees 
tevens dat hij een veelzijdiger politicus 
is dan zijn wat technocratische verleden 
- tot voor kort was hij voorzitter van de 
EEG-Commissie en daarvoor minister 
van Financiën - had doen vermoeden. 
The SOP means business. De vraag is 
echter of het succes zal beklijven en 
daarmee de Britse politiek blijvend zal 
veranderen, of dat we hier uiteindelijk 
toch te doen hebben met een ééndags
vlieg. In twee recente artikelen, in de 
New Socialist respectievelijk Dissent, 
wordt op deze vraag een antwoord ge
formuleerd. 

De Britse Labour Party en de 
Soelal Demoerats (2) 

Voor een socialist van het vasteland is 
het moeilijk te vatten, maar tot voor kort 
had de Labour Party geen theoretisch 
tijdschrift. Vermoedelijk was dit sympto
matisch voor het intellectueel wat arme 
klimaat binnen de partij, hetgeen door 
menig waarnemer als één van de rede
nen voor de gerezen moeilijkheden 
wordt gezien. In elk geval is in dit man
co voorzien met de verschijning van het 
nieuwe blad New Socialist. Blijkens de 
redactionele verantwoording richt dit 
blad zich niet op een nieuw type socia
lisme maar op het bevorderen van het 
debat over filosofie en praktische poli
tiek van het democratisch-socialisme. 
Het blad wordt weliswaar door de La
bour Party uitgegeven, maar heeft - en 
dat is een novum - een onafhankelijke 
hoofdredacteur die slechts verantwoor
ding schuldig is aan een even onafhan
kelijke redactieraad. Daarin figureert 
overigens wel menig Labour-politicus, 
vooral van linkerzijde. Het blad ziet eruit 
als de Haagse Post, verschijnt (voorlo
pig) twee-maandelijks en gaat Neder
landse lezers E 6.50 p. jaar kosten 
(schrijven naar: New Socialist, 150 Wal-
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worth Road, London SE 1 7 1 JT) . 
In een artikel getiteld When the Party's 
over voorspelt Ben Pimlott, docent aan 
Birkbeck College, dat de SOP eerder 
een concurrent voor de Conservatieven 
dan voor Labour zal worden. Hij maakt 
een prikkelende historische vergelijking 
met de eerste fasen van de New Party, 
die in 1931 werd opgericht door de La
bour-parlementariër Oswa/d Mos/ey. 
Net als de SOP werd de New Party op
gericht door parlementariërs uit de mid
den- en betere klasse, die waren gaan 
neer;zien op hun Labour collega's en de 
Labour-beweging waren gaan beschou
wen als een sta in de weg voor een 
eigen recept voor politieke verandering. 
Net als de SOP, begon de New Party 
haar leven op een golf van perspublici
teit, die voortkwam uit het enthousiasme 
van kranteneigenaren en -hoofdredac
teuren. Net als de SOP kreeg de New 
Party vooral de steun van professoren 
en andere bekende figuren die voor
heen marginaal bij de politiek waren be
trokken, alsmede van niet-Labour-politi
ci. Net als de SOP verwierp de New 
Party in eerste aanleg zowel het mone
tarisme van het Britse financiële estab
lishment als het marxisme van uiterst 
links, om vervolgens steeds meer door 
het laatste geobsedeerd te worden. 
Net als de SOP werd de New Party op
gericht in een tijd van snel oplopende 
werkloosheid toen men geloofde dat het 
aantal zwevende kiezers sterk was toe-

o genomen. Net als de SOP miste de 
New Party steun van de vakbonden, 
maar beschouwde zij zichzelf toch als 
links of centrum-links. Oe verschillen 
tussen SOP en New Party lopen echter 
ook in het oog en vormen de verklaring 
voor het feit dat de SOP tot nu toe een 
succes is en de New Party bijna onmid
dellijk mislukte. Zo wordt de SOP aan
gevoerd door een groep nationaal be
kende politici die hun sporen in de La
bour Party in socialistische regeringen 
verdiend hebben. Mosley daarentegen 
was eerder een wat wereldvreemde bril
jante aristocraat, die teveel politieke om
zwervingen had gemaakt om voor een 
traditioneel Labour-politicus te kunnen 
doorgaan. Oe SOP heeft ook meer par
lementariërs van Labour mee kunnen 
krijgen (zo'n vijftien) , is veel beter voor
bereid, heeft meer tijd om zich op de 
verkiezingen voor te bereiden (hetgeen 
overigens ook in haar nadeel kan verke
ren) en heeft veel meer steun van de 
media. 

De New Party kwam in opstand tegen 
een incompetente Labour-leiding ; de 
SOP heeft het veel grotere voordeel ook 
nog kiezers weg te kunnen trekken bij 
een conservatieve regering die het ver
oorzaken van lijden bij de burgers als 

o een teken van politieke mannelijkheid 
beschouwt. Ten slotte, en dat is het be
langrijkste verschil , bestaat er voor de 
SOP de mogelijkheid van een bondge
nootschap met de liberalen, die haar de 
onontbeerlijke springplank kunnen ver
schaffen om over de hoge horden van 
het Britse kiesstelsel heen te springen. 
Bij elkaar genomen, betekent dit vol
gens Pim/oN, dat de SOP - in bondge
nootschap met de liberalen - een bete
re kans maakt dan welke nieuwe combi
natie na 1920 ook om bij de komende 
verkiezingen succes te boeken. Maar of 
dat resultaat beter zal zijn dan de 19,3 
procent die de liberalen zelf in 1974 
haalden (en die hen niet meer dan veer
tien zetels opleverden), is echter nog de 
vraag. Ten slotte kwam dat resultaat 
ook na tussentijdse verkiezingen die 
voor de liberalen even succesvol waren 
geweest als Warrington voor de SOP. 
Indien de SOP-liberale combinatie in 
1984 niet veel boven het liberale resul
taat van 1974 uitkomt en zijn stemmen
totaal redelijk gelijkmatig over het gehe
le land zal zijn verspreid - qp het ni
veau van zo'n 22 procent - dan zal dat, 
naar Pimlotts mening, eerder in Labours 
voor- dan nadeel zijn. 
Oe verkiezingen van Warrington en de 
publieke opinie onderzoeken tonen na
melijk aan dat de SOP veel meer stem
men weghaalt bij de conservatieven dan 
bij Labour. Zo verloor Labour in War
rington slechts 25 procent van z'n vorig 
stemmenaantal aan de SOP terwijl de 
Conservatieven 77 procent kwijtraakten. 
Indien de SOP voor iedere stem van La
bour er twee bij de Conservatieven 
weg zou halen, en tegelijkertijd een niet 
al te groots resultaat boekt, dan zal dit, 
gegeven het Britse kiessysteem, de La
bour Party aan de overwinning helpen. 
Steun van oorspronkelijk conservatieve 
kiezers aan de SOP zal nog een ander 
interessant gevolg kunnen hebben. Het 
zal de SOP - in concurrentie met de 
conservatieven om de stemmen van 
middle-class suburbia - afhankelijk ma
ken van behoudende maatschappelijke 
groepen en haar in toenemende mate 
reactionaire houdingen opdringen. Pim
lott maakt hier de vergelijking met de 
Portugese PSO, die in 1974 links van 
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het centrum begon en door electorale 
logica gedwongen steeds verder naar 
rechts is opgeschoven. Doordat de SDP 
niet aan enige sociale klasse, regio of 
specifiek belang is gebonden, zal zij 
zeer sterk 'voter-oriented' zijn. En naar
mate zij haar steun meer bij sociaal be
houdenden dan bij het Labour-electo
raat vindt, zal zij de druk om naar rechts 
van het midden op te schuiven steeds 
minder gemakkelijk kunnen weerstaan. 
Oswald Mosley had, bij al zijn persoon
lijke en politieke zwakheden, tenminste 
een echt radicale aanpak van de werk
loosheid te bieden : keynesiaanse ex
pansiepolitiek gecombineerd met over
heidsplanning, dit alles vijf jaar voordat 
Keynes zijn General Theory publiceer
de. Tot dusver is de SDP, volgens Pim
lott, niet veel verder gekomen dan het 
produceren van tamelijk sloganachtige 
formules die anders dan moralisme nog 
weinig oplossingen bieden. Niet dat de 
SDP, zoals Mosley met z'n New Party, 
in fascistisch vaarwater zal geraken, 
maar wel is te verwachten dat de SDP 
meer gevaar zal opleveren voor de 
Conservatieven dan voor Labour. Aldus 
de New Socialist. 

De Britse Labour Party en de 
Soelal Demoerats (3) 

In een artikel in Dissent, het boeiende 
kwartaalblad van Amerika's verspreid 
opererende socialisten (een jaarabonne
ment is voor $ 14 te verkrijgen door te 
schrijven naar Foundation for the Study 
of Independent Social Studies, Inc. 521 
Fifth Ave, New Vork, N.Y. 10017), meet 
Michael Rustin de kansen voor Enge
lands Social Democrats vooral af aan 
de kansen die de Labour Party hen in 
de toekomst zal geven een volwaardig 
progressief alternatief te vormen. 
Rustin , een Engels sociaal wetenschap
per wiens pennevruchten regelmatig 
kunnen worden aangetroffen in de New 
left Review, geeft de SDP weliswaar 
niet veel kans, maar is er tegelijk niet 
erg gerust op dat de Labour Party deze 
splitsing ook te baat zal nemen om de 
noodzakelijke vernieuwing van de partij 
door te voeren . Volgens Ruskin verhult 
het partij-constitutionele conflict waarop 
de bom in Labour is gebarsten - het 
probleem van wie de partijleider zijn 
mandaat krijgt, en dus door wie hij ver
kozen behoort te worden - een aantal 
dieperliggende verschillen van mening. 
In 1974 was de Labour Party aan de 

macht gekomen omdat zij het perspec
tief bood, na de grote mijnwerkerssta
king die Engeland letterlijk de das had 

. omgedaan weer een werkbare verhou-
ding met de vakbeweging te kunnen op
bouwen. Van 1976 tot 1979 ging de 
vakbeweging akkoord met zogenaamde 
'sociale contracten' waarbij het in ruil 
voor aanspraak bij het beleid de loonei
sen matigde. De vakbeweging kwam 
haar deel van de overeenkomst na, 
maar de Labour-regering liet haar oren 
over het algemeen meer hangen naar 
de recepten van het Internationaal Mo
netair Fonds en van Londens financieel 
establishment. Toen in 1979 de rege
ring-Callaghan de bonden op een loon
stijging van vijf procent - minder dan 
de prijsinflatie - wilde binden, was de 
liefde dan ook uit. De partij , die was ge
kozen vanwege haar 'speciale relatie 
met de vakbeweging' werd vanwege het 
kennelijk failliet daarvan door het electo
raat naar de oppositie verwezen. Na die 
ervaring was het volstrekt begrijpelijk 
dat de vakbonden, daartoe mede gedre
ven door een groeiende militantie onder 
kader en leden, meer invloed wilden 
hebben op de leiding van de partij . Voor 
de Social Democrats daarentegen (als
mede voor veel leden van Labours 
rechtervleugel die sterk in de parlemen
taire fractie zijn vertegenwoordigd)wordt 
labour meer en meer gekenmerkt door 
een gebrek aan samenhangende visie 
of beginselen, en wordt zij overheerst 
door de bonden en door in toenemende 
mate overwoekerd door militant, in hun 
ogen gedeeltelijk totalitair links. Veel so
ciaal-democraten zijn de mening van 
het establishment gaan delen dat de 
vakbonden Engelands meest serieuze 
economische probleem vormen. Voor 
hen is de les van de verkiezingsneder
laag van 1979 juist dat de verhouding 
van de partij met de bonden juist te 
nauw was en te ondergeschikt, en dat 
de partij er niet in was geslaagd om de 
noodzakelijke hervormingen aan te 
brengen in de interne structuur van de 
bonden. Ruskin meent dat deze ge
dachtengang met zoveel woorden of 
meer impliciet de achtergrond vormt 
voor de algehele weerzin tegen 'corpo
ratisme' die in David Owens nieuwe 
boek Facing the Future en in de recen
te, ideologisch met de Social Democrats 
verbonden, The Socialist Agenda naar 
voren komt. De afkeer van de Labour
vakbeweging-verhouding - die door de 
rechtervleugel van de partij ook als een 
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electorale obstakel wordt aangemerkt -
verklaart veel van het verzet tegen de 
recente verandering in de partij-statuten 
waardoor de vakbonden vijftig procent 
van de stemmen hebben gekregen bij 
de verkiezing van de partijleider. Indien 
men de Labour Party definieert als de 
partij van de arbeidersklasse, dan lijkt 
deze nieuwe regel de meest effectieve 
methode om de controle van de arbei
dersklasse vorm te geven. Indien men 
de hele idee van een klassepartij af
wijst, dan is zo'n statutair vastgelegde 
relatie natuurlijk tegen het zere been. 
Een andere achtergrond van het verzet 
van de rechtervleugel tegen de bewe
ging naar meer zeggenschap van de 
'basis' in de partij (dat door menig lid 
van die rechtervleugel in beginsel wel 
als gerechtvaardigd wordt beschouwd) 
is dat die rechtervleugel , die de partij 
lang gedomineerd heeft, inhoudelijk-poli
tiek zo in het defensief is gedrongen. 
Het sociaal-democratisch pragmatisme 
dat de regeringen van Wilson en Callag
han heeft gekenmerkt, blijkt steeds min
der oplossingen voor de maatschappelij
ke problemen te bieden en daarom 
steeds minder mensen te inspireren. Er 
bestaat een zekere angst bij de rechter
vleugel van de partij dat een nieuw 
soort leden bezig is de controle over de 
partij over te nemen en dat de leden 
van de parlementaire fractie door hen 
gedwongen zullen worden een veel ra
dicalere politiek na te streven. De af
splitsing van de Social Democrats is, 
nog steeds volgens Ruskin, in dat licht 
een preventieve maatregel van de rech
tervleugel om zich af te zetten tegen 
een radicaal links programma dat in 
vijandige slogans als volgt kan worden 
samengevat: 'oorlogseconomie', 'neutra
lisme', 'staatscentralisme' , 'totalitaire 
partijorganisatie', enz. Opmerkelijk is 
echter dat deze angsten der Social De
mocrats geen weerspiegeling vinden in 

een optimisme bij links, dat zichzelf in 
een veel zwakkere positie bevindt dan 
deze angsten van rechts zouden doen 
vermoeden. Hoe gerechtvaardigd de be
weging naar versterking van de partij-or
ganisatie ook mag zijn in het licht van 
de ervaringen met de Wilson- en Cal
laghan-regeringen die zich weinig aan 
de achterban gelegen lieten, daarmee is 
uiteraard nog geen stap in de richting 
van het socialisme gezet. In de discus
sies binnen Labour lijkt de term socialis
me iets wat als een kant en klaar con
cept is dat alleen maar met voldoende 
overtuiging aan de man gebracht moet 
worden om het te verwezenlijken, meent 
Ruskin. 'De werkelijkheid is echter dat 
socialistische ideeën minder populair 
zijn dan ooit bij de Britse bevolking, in
clusief diens arbeidersklasse. Organisa
torisch noch intellectueel zijn de socialis
ten in staat om zelfs maar een enigs
zins substantieel programma van maat
schappelijke hervormingen tot stand te 
brengen'. Ruskin raadt de partij aan om 
nauwere aansluiting te zoeken bij linkse 
intellectuele en nieuwe sociale bewegin
gen om zich op die wijze open te stellen 
voor nieuw bloed en nieuwe ideeën. 
Wat betreft de Social Democrats, meent 
Ruskin dat de 'bende van vier' waar
schijnlijk wel serieus is in socialistische 
idealen, maar hij vraagt zich af hoe een 
partij die geen organische relatie wil 
aangaan met de arbeidersklasse, een 
programma dat gericht is op maat
schappelijke gelijkheid in overeenstem
ming kan houden met het electoraat dat 
het zal aantrekken. Vooral het bondge
nootschap met de liberalen zal in dit 
opzicht een probleem zijn, aangezien 
die doorgaans weinig op hebben met 
egalitaire waarden en evenmin met de 
overheidsinterventie die daarvoor nood
zakelijk is. Door electorale logica ge
doemd tot een centrum-rechtse koers 
derhalve. De tijd zal het leren. (mk) 



socialisme en 
democratie, 
nummer 10, 

oktober 1981 

508 

- . _._---

Boeken 

Bij nader inzien 
Tweede jaarboek voor het democra
tisch-socialisme, Amsterdam, 1980 

Jaarboek 1 en 2 zijn in een vorig num
mer van SenD Uuni '81) in een be
schouwing van theoretisch-historische 
aard door Frans Becker en Geert Jan 
van Oenen aan de orde gesteld. De in
houd van beide delen kwam daarbij 
slechts terloops, min of meer als illustra
tie voor het betoog, ter sprake. De re
dactie vond het daarom wel prettig, als 
het tweede deel een soortgelijke, meer 
conventionele bespreking zou krijgen, 
zoals ik indertijd van het eerste in SenD 
(oktober 1980) had gegeve~ . Ho.ewel 
het nieuwe er wel een beetje af IS, 
meen ik in tweede instantie toch nog 
wel wat te berde te kunnen brengen. 
Daarbij teken ik wel aan de genoemde 
theoretische beschouwing positief te 
waarderen, al zou ik misschien niet met 
alles instemmen. Een punt van kritiek 
van algemene aard dat ~aarin nauwe
lijks aan de orde kwam, IS de vraag 
waarom men eigenlijk de vorm van een 
jaarboek gekozen heeft. Die term ~ordt 
in feite oneigenlijk gebruikt, aangezien 
men daaronder veeleer een berede
neerd verslag van problemen en discus
sies uit het afgelopen jaar zou verwach
ten. Waarschijnlijk is de term van Duitse 
zijde overgewaaid. In Frankrijk zou men 
van 'Annales' kunnen gewagen, maar 
dan op het terrein van een bepaalde 
historische school belanden, waartegen 
Becker en Van Oenen waarschijnlijk 
geen bezwaar zouden hebben. Een 
meer praktisch bezwaar tegen deze ver
schijningsvorm, dat men ook tegen al
lerlei gelegenheidsbundels kan aa~~oe
ren, is dat de daarin opgenomen biJdra
gen naderhand vrijwel onachterhaalbaar 
zijn, met name in de bibliotheek-cat~.lo
gi, terwijl men in Nederland bovendien 
nog te kampen heeft met een bijna ge
lijknamige parallel-uitgave uit Nijmegen. 

Maar nu ter zake. Met de Jaarboek-re
dactie ben ik het eens, dat de beschou
wing van Nico Wilterdink over Collectivi
satie van de vermogens in Nederland in 
plaats van socialisatie der produktiemid
delen een in historisch perspectief ver
vat probleem aanduidt, dat voor de so
cialistische beweging van groot actueel 
belang is. Zoals ook een historische 
analyse van de klassen- en bezitsver
houdingen van even grote urgentie, 
maar even weinig uitgewerkt is. Ik ben 
te weinig fiscaal-historisch geschoold 
om deze bijdrage kritisch te behande
len. Maar het is voor mij onbegrijpelijk, 
dat er met zo'n constatering als op pagi
na 22, dat 'in recente jaren de rijkste 
één procent van de bevolking nog altijd 
tegen de dertig procent van het totaal 
van alle persoonlijke vermogens bezit', 
ongeveer evenveel als wat de negentig 
procent minst vermoQe~d~n met elk~ar 
bezitten, door de SOCialistische arbei
dersbeweging niet meer gewerkt wordt. 
Privé-bezit brengt immers, zoals schrij
ver elders (pagina 16) opmerkt nog al
tijd velerlei privileges mee, die over ge
neraties gecontinueerd worden. Ook 
voor de machtsverhoudingen is dit een 
punt van wezenlijk belang. Jammer dat 
schrijver, al zou het slechts schatten~er
wijze zijn, niet heeft pogen aan te dUi
den, hoe deze verhoudingen op interna
tionale schaal gelegen zijn. Zoals een, 
zo mogelijk kwantitatieve aanduiding, in 
hoeverre de officiële gegevens van de 
werkelijke situatie in Nederland afwijken 
door de transfer van vermogens over de 
grens, al of niet via 'multinationals', .. van 
praktisch politiek nut zou kunnen zIJn. 

De Nieuwe Tijd 
In de periode van De Nieuwe Tijd, 
waaraan Bertus Mulder een bijdrage 
wijdt, werd aan dergelijke, op exacte 
economische en sociale gegevens ge-

. richte onderzoekingen ongetwijfeld veel 
meer aandacht besteed. Jammer dat we 
in Mulders beschouwing daarvan niet 
veel meer terugvinden dan wat in de 
eindeloze richtingenstrijd uit die tijd, al 
of niet ter ondersteuning van min of 
meer zuivere marxistische formules en 
dogma's, kan worden gebruikt. Men ~an 
zich nauwelijks voorstellen, dat wat hier 
in al zijn persoonlijke en groepsdifferen
tiaties en -tegenstellingen wordt opge
voerd, als een etappe van 'theorie en 
scholing' in de vroege SOAP zou kun
nen gelden. Zeker, al dit geharre~~t ~alt 
uit de 25 jaargangen van het soclallstl-
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sche maandschrift af te leiden. Maar 
men zou toch op zijn minst aan deze 
sectarische doctrinestrijd wat meer ach
tergrond uit de sociale en politieke reali
teit gegeven willen zien. 
Het is moeilijk denkbaar, dat het enige 
vermeldenswaarde effect van de verlo
ren spoorwegstaking van 1903 zou zijn 
geweest, dat Spiekman lid van de NAS
commissie inzake een plan tot federatie
ve samenwerking der vakverenigingen 
werd (pagina 56). Ook klinkt het nogal 
vreemd, wanneer het debat van Van der 
Goes en Vliegen in 1904-5 naar aanlei
ding van het Internationale Socialisti
sche Congres in Amsterdam met 'voor
barig' wordt afgedaan; bekend is toch, 
hoe de hele Internationale, de Neder
landse afdeling incluis, heftig bewogen 
werd door de kwestie van het, met de 
naam van Millerand verbonden, minis
terialisme en de verdediging van de bur
gelijk-democratische instellingen. 
Als Vliegen in 1908 de klassenstrijd 
vooreerst wil reduceren tot loonstrijd en 
sociale wetgeving en de nadruk legt op 
de 'taaie, volhardende, alle moeilijkhe
den overwinnende organisatie-arbeid' 
sanctioneert hij daarmee volgens Mul
der 'de scheiding tussen denkende lei
ding en volgende leden, die (Rob) Mi
chels zo kenmerkend achtte voor de 
Duitse sociaal-democratie '. Maar geluk
kig wordt hierop door Van der Goes ge
reageerd met een, overigens inhoudelijk 
niet verder aangeduid, artikel over 'ab
stractie en ongerijmdheid' (pagina 67/8). 
Maar even verderop (pagina 70) blijkt 
het andere theoretische zwaargewicht in 
De Nieuwe Tijd, J. Saks (alias Pieter 
Wiedijk) te erkennen, dat de arbeiders
klasse zo ontvankelijk is voor het refor
misme, omdat dit 'teert op andere dan 
intellectuele sappen', het 'appelleert aan 
de dagelijks opbouwende kleinarbeid'; 
het bewustzijn van het proletariaat kent 
zijn eigen 'organische ontwikkeling'. Wat 
in deze, toch wel intelligente proeve van 
socialistische ideeëngeschiedenis wel 
eens hindert is de soms arrogante, klei
nerende toon, waarop tegenstanders of 
minder gewaardeerde geestverwanten 
worden afgedaan. In een wetenschap
pelijke kritiek verwacht men niet over 
Treubs studie 'Het wijsgerig-economisch 
stelsel van Karl Marx' als over een ver
zameling 'onnozelheden' te zien gespro
ken (pagina 59). In dit opzicht, wat men 
een kwestie van intellectuele rijpheid 
zou kunnen noemen, maakt het stuk 
van Sjoerd van Faassen over de 'Over-

gang van de Socialistische Gids tot So
cialisme en Democratie' in 1938 het nog 
veel bonter. Een intellectueel van de stijl 
van Banger zou zich over deze pleitbe
zorger van hem ten detrimente van een 
karikaturaal misvormde Banning hogelijk 
verbaasd en geërgerd hebben. Maar 
deze bijdrage is m.L dan ook een vol
strekte misgreep. 

Intellectuelen socialisme 
Misschien is de voorstelling van de 
Delftse Polytechnische School als 'ba
kermat van socialisme' door Harry Lint
sen wat overdreven, het onderwerp is 
belangwekkend genoeg. Dat uit deze 
groep, bestemd om in een verantwoor
delijke maatschappelijke positie te func
tioneren, in het begin van deze eeuw 
sociaal-kritische elementen voorkwamen 
ligt voor de hand. Zij hebben verschil
lende leidende figuren aan de socialisti
sche beweging geleverd. Interessant 
zijn de schommelingen in die tijd: de 
bloeiperiode lag kennelijk rond 1900-
1910, met haar nawerking via de So
ciaal-Technische Vereniging tot circa 
1920. Vanzelfsprekend en gelijkvormig 
was deze betrokkenheid op de sociale 
kwestie en de arbeiderswereld niet, 
zoals bijvoorbeeld de uiteenlopende 
reacties op de wetenschappelijke be
drijfsvoering uitwijzen. Terwijl een lid 
van de STV als Ernst Hijmans stan
daardisering, routinisering en mechani
sering van de produktie toejuicht, óók 
voor de arbeiders, al wordt daarbij de 
organisatie van het arbeidsproces ge
heel gescheiden van de kennis en kun
de van de arbeiders, ziet het latere so
ciaal-democratisch kamerlid Theo van 
der Waerden in het Taylorsysteem wel 
degelijk de voor arbeiders negatieve 
aspecten. Interessant zou zijn na te 
gaan of een aantal ingenieurs, zoals AI
barda, Van der Waerden, Goudriaan, 
Hein Vos, die een vooraanstaande 
plaats in de arbeidersbeweging inna
men, daarop in Nederland een bepaald 
stempel hebben gedrukt. Terecht wordt 
een overheersende neiging tot een re
formistische, zelfs op de samenwerking 
van kapitaal en arbeid georiënteerde 
opstelling gesignaleerd. Nergens blijkt of 
de toch wel verwante Engelse stroming 
van de Fabians, wel als 'gas- en water
leiding-socialisme' gedoodverfd, de 
Delftse ingenieurs aantrok. Hoe de late
re ontwikkeling is geweest, blijft ook in 
het duister. 
Hopelijk is de wijze waarop de socialisti-
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sche minister J. W. Albarda, in Londen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op een 
diner van oud-leden van het Delftse stu
dentencorps onthaald werd op het lied 
'Weg met de socialen, leve Willemien' 
niet karakteristiek (cf. L. de Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Twee
de Wereldoorlog deel 9, tweede helft, 
pagina 1442/3). 

Een typisch Nederlands model van een 
intellectuele ontwikkeling tot, in en door 
de socialistische beweging is de levens
geschiedenis van Hilda Verwey-Jonker, 
zoals door Anneke Ribberink verteld. 
Aangezien dit ten dele berust op ge
sprekken met de betrokkene en haar 
naaste vrienden en verwanten en ge
zien Hilda's sociaal-wetenschappelijk 
geschoolde accuratesse kan men voor 
de betrouwbaarheid van dit beeld in
staan. Als een van haar leeftijdgenoten 
en goede vrienden waagt men zich nau
welijks aan een beoordeling. Een enkele 
keer verrast een accent of een lacune. 
Zo leek mij voor haar langdurige trouw 
aan een gematigd ondogmatisch marx
isme haar jarenlange samenwerking 
met R. Kuyper, voor wie zij ook in haar 
bijdrage over '25 jaar socialistische 
theorieën ' in het bekende Albarda-boek 
groot respect betuigde, van meer be
lang dan door Anneke Ribberink be
toond. Dat zij daarmee 'vormingswerk' 
verrichte, lijkt mij voor Hilda's toch wel 
vooralonderrichtende werkzaamheid 
een onjuist neo-Iogisme. Een andere la
cune is misschien dat naast Duitse, 
Franse en Belgische invloeden (De 
Man) die van het Austro-marxisme, dat 
op ons in de jaren twintig een grote in
druk maakte via Otto Bauer en Max Ad
Ier wat te kort komt. 
Haar geestelijke en maatschappelijke 

. attitude en positie zijn typisch die van 
een intellectueel, die haar emotionele 
voorkeuren voortdurend moet harmoni
seren met haar maatschappelijke inzich
ten. Een curieuze contactstoornis, die 
ik dienaangaande met haar had, moge 
misschien verhelderen, waarom het 
hierbij gaat. Toen ik in de jaren zeventig 
bij de voorbereidingen tot een nieuw be
ginselprogram in SenD-redactioneel ver
band als een handicap voor de opstel
ling van een nieuw, min of meer geslo
ten maatschappij-beeld onder andere 
opwierp dat daartoe de sociale weten
schappen in hun veelzijdigheid aan ken
nis en interpretatie te zeer ontwikkeld 
waren, schreef zij mij dat ik dit niet aan 

de onontwikkeldheid van de sociale we
tenschappen mocht wijten. Het zou te 
ver gaan, deze 'mis-lezing' aan een 
soort blinde vlek toe te schrijven en dan 
met enige overdrijving te poneren, hoe 
Hilda Verwey-Jonker als gewetensvolle 
sociaal wetenschapper juist een groot 
deel van haar leven worstelde met het 
probleem om op verantwoorde wijze 
grondige theoretische kennis en politie
ke levensovertuiging op één lijn te bren
gen. Waarin zij trouwens niet alleen 
stond. 
Ik weet niet of het helemaal klopt, deze 
levensschets onder het hoofdje 'nationa
le integratie' van het socialisme onder te 
brengen. Daarvoor is haar internationale 
instelling, nog versterkt door het contact 
met het internationale bedrijfsleven 
waaraan haar man verbonden was, toch 
te sterk gebleven, ook al sluit dit natio
nale verbondenheid niet uit. Of het nu 
nodig was, buiten de chronologische be
perking van de bijdrage om - er is over 
Hilda's activiteiten tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog nog heel wat te 
berichten, o.a. haar sociologische dis
sertatie over lage inkomens - aan het 
slot te vermelden dat Hilda Verwey-Jon
ker voorstander is van het blijven van 
Nederland in de NAVO lijkt mij overi
gens de vraag. Maar elk verslag van 
een bewogen leven pleegt nu eenmaal 
zijn vraagtekens achter te laten. Daar
om is het niet minder boeiend en waar
devol. 

Een tegen-model? 
Het is misschien een beetje cru, tegen
over het zo geslaagde 'model' van Hilda 
Verwey-Jonker dat van Jet Suys als te
genhanger te plaatsen. Het is in elk ge
val niet onwelwillend bedoeld tegenover 
de schrijfster over deze linkse non-con
formistische politicoloog, want de bijdra
ge van Fenna van den Burg is een 
soort eerherstel. Suys is in zekere zin 
een slachtoffer geweest van de Koude 
Oorlog. Maar toch ook wel van zijn ex
treem individualisme en de ontoeganke
lijkheid van zijn ideeën, die althans in 
die tijd nogal wereldvreemd overkwa
men. Dat zijn gering aanpassingsvermo
gen ook aan de hem geestverwante 
kring hierbij een rol speelde, mag blijken 
uit zijn uiteindelijke breuk zowel met de 
mede door hem gecreëerde Derde 
Weg-beweging, als met het echtpaar 
Romein dat hem altijd door dik en dun 
beschermd had. 
Een samenvatting van Suys' lotgevallen, 
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waarin de intriges rond een Amsterdam
se universiteitsbenoeming een centrale 
rol speelden is hier, evenals die var. en
kele van zijn kernideeën over vrede en 
de boze rol van partijen en hun ideolo
gieën en van souvereine staten en hun 
machtsstreven, niet mogelijk en trou
wens overbodig; zij worden door Fenna 
van den Burg goed vertolkt. Misschien 
is in de actuele wereldsituatie, die in 
sommige opzichten bedenkelijk op die 
van kort vóór en na de Tweede Wereld
oorlog begint te lijken, nog het interes
santst dat posities als die van Suys, in 
de zin van consequente niet-gebonden
heid en extreem pacifisme zich wel zuI
len herhalen. Zijn ponering van het una
nimiteitsbeginsel via vreedzaam overleg 
tegenover machtsbeslissing bij meerder
heid vindt in deze tijd bij sommigen in 
de vorm van een streven naar consen
sus en vreedzame coëxistentie weer
klank. Of er thans meer ruimte is voor 
ideeën van een 'freischwebende avant
garde' dan in de tijd van Suys is, afge
zien van de door Fenna van den Burg 
aangevoerde praktische bezwaren, zeer 
de vraag. Vooreerst lijkt die toch wel be
perkt tot de studeerkamer. 

De Indonesische kwestie 
De verhandeling van Frans van Baarde
wijk over het aandeel van de Neder
landse socialisten in het drama van de 
Indonesische revolutie kan men als een 
wezenlijke bijdrage beschouwen tot de 
Nederlandse historiografie. Een bewijs 
tevens van het vele bronnenmateriaal 
dat, al of niet in gedrukte staat, voor dit 
onderdeel van de geschiedenis reeds 
geopend is, ook al houdt Drees, een der 
centrale figuren, zijn uitgebreid archief 
nog grotendeels gesloten. 
Ook ten aanzien van deze bijdrage is 
hier slechts een enkele kritische aante
kening mogelijk. Zo lijkt de belangstel
ling voor de koloniale, later Indonesi
sche kwestie in SOAP-kringen wat on
derschat. Reeds vóór de Eerste Wereld
oorlog werd in het parlement een felle 
strijd gevoerd tegen de 'poenale sanc
tie', een verkapte vorm van slavernij in 
de westerse cultures en andere groot
bedrijven in Nederlands Indië. Ook is de 
steun, die de SOAP in het interbellum 
bood aan de Perhimpoenan Indonesia 
(het proces tegen Mohammed Hatta 
e.a.) niet weg te cijferen. 
In het algemeen kan men zich afvragen 
of het de SOAP en later de PvdA in de 
Indonesische kwestie misschien minder 

ging om het behoud van de koninkrijks
idee, dan om de mogelijkheid te behou
den via het Nederlandse parlement op 
te komen voor de belangen van de gro
te massa in Indonesië. Een wat patrimo
niale opstelling en tegen de revolutionai
re situatie niet opgewassen, maar toch 
respectabel. Zo was het koloniale pro
gram van 1930 tamelijk radicaal en de 
door J. E. Stokvis ingebrachte voor
waarde voor onafhankelijkheid, dat de 
kolonie zelfstandig in staat moest zijn 
deel te nemen aan het internationale 
ruilverkeer, ook een eventuele garantie 
tegen in onze tijd zich openbarende vor
men van neo-kolonialisme. 
De illegaliteit wordt in haar opvattingen 
ten aanzien van Indonesië eveneens 
wat zuinig bemeten. Alleen De Waar
heid, maar ook pas in 1943, liet de rijks
verbandsidee los, zegt schrijver op ge
zag van L. de Jong. Maar wie van nabij 
de heftige discussie in Vrij Nederland
kring, waaraan de radicale Indonesische 
nationalist Sety-adjit als gelijkwaardige 
deelnam, heeft meegemaakt en hoe 
vooral de 6 december-rede van de ko
ningin en de daarin voorkomende ga
rantie van vrijwilligheid bij een verdere 
verbondenheid aanleiding gaf tot allerlei 
radicale bespiegelingen, waaraan heel 
wat VN-artikelen werden gewijd, weet 
beter. De communisten hadden inder
daad reeds vóór de oorlog 'Indië los van 
Holland' geroepen, maar hadden ook na 
1943 nog wel hun reserves, met name 
ten aanzien van de betrouwbaarheid 
van Soekarno, zoals die o.a. door Ger
ben Wagenaar geuit werden in de Indo
nesische commissie van Schermerhorn. 
Per saldo is de hele afwikkeling van de 
Indonesië-affaire slachtoffer geworden 
van de ontreddering van het Nederlands 
beleid, waarbij nauwelijks na te gaan is, 
welke partij er het slechtst uit te voor
schijn komt. Wel meen ik dat, ook in het 
redactionele Voorwoord, te zeer de aan
dacht gelegd wordt op de tegemoetko
mendheid van de SOAP-leiders tegen
over de Vrijzinnig Democraten als toe
komstige partijgenoten. Daar waren 
trouwens mensen onder die hun sporen 
in Indonesië in een verlichte ethische 
politiek verdiend hadden. Het grote ge
scharrel en de ware déconfitures van de 
Nederlandse politiek kwamen echter 
vooral voor onder het met de KVP ge
deelde bewind. Romme's demagogie 
met de 'Week der Schande' naar aanlei
ding van de Hoge Veluwe-conferentie; 
de 'aankleding' van Linggadjati, steu-
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nend op oe motie Romme- Van der 
Goes van. Naters; de latere gedragingen 
van Beel C.S.: al dat geharrewar en dat 
tegenstrijdig geïntrigeer leidde tot de tra
gische vergissing van de 'politionele ac
ties' en de dramatische breuk met het 
voor zijn vrijheid vechtende Indonesië. 
Terecht wijst schrijver op de ontgooche
ling van vele SDAP'ers/PvdA'ers. Ook 
Schermerhorn is er politiek stellig op af
geknapt, al werd hij misschien te lang 
geleid door een min of meer romantisch 

vertrouwen, dat een door zoveel 
eeuwen heen gedragen band niet zo 
ruw kon worden verbroken. De redactie 
spreekt van 'traumatische' herinnerin
gen. Maar voor de interne politieke ver
houdingen in Nederland is de afwikke
ling van dit problemencomplex ook een 
mene tekel voor de gevaren en valkui
len, die tot op de huidige dag het politie
ke terrein in Nederland onveilig maken. 

B. W. Schaper 
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Flip de Kam 

De crisis 

Vrijdagochtend 16 oktober om vier uur in de ochtend kwam een voortijdig 
eind aan het broze bestaan van het tweede kabinet- Van Agt. AI na vijfen
dertig dagen - nog voordat de regeringsverklaring was uitgesproken -
struikelde de ministersploeg over financiële tegenvallers uit het jongste ver
leden en voor de nabije toekomst van een ongehoorde omvang. Een week 
voor de breuk schotelde de minister van Financiën de collega's een 'pro
blematiek' voor van rond acht miljard gulden. Daarbij was dan nog geen 
cent uitgetrokken voor de bekostiging van de ambitieuze arbeidsplaatsen
plannen van de bewindsman van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in de 
orde van drie miljard). 
Gedurende de daaropvolgende dagen ging de truccendoos wijd open. Uit
stel van betalingen, het negeren van zich duidelijk aftekenende tegenval
lers, verschuiven van problemen naar de toekomst, intering op reserves 
van de sociale fondsen, financiering van uitgaven door daarvoor recht
streeks op de kapitaalmarkt te lenen (zonder tegelijkertijd het toelaatbare fi
nancieringstekort van de overheid met een gelijk bedrag te verminderen). 
Uiteindelijk verklaarde de minister van Financiën genoegen te nemen met 
ombuigingen van een kleine vijf miljard; er schoten zelfs nog ettelijke hon
derden miljoenen op de rijksbegroting over voor het werkgelegenheidsplan 
van Den Uyl, dat - om heel eerlijk te zijn - nog slechts schetsmatig was 
ingevuld en op het eerste oog teleurstellend weinig verschilde van de perio
dieke stimuleringsprogramma's waarmee achtereenvolgende kabinetten 
sinds de eerste oliecrisis proberen een dam op te werpen tegen de was
sende werkloosheid. 
Op papier kreeg Den Uyl zelfs de beschikking over ruim drie miljard. Zoals 
gezegd kwam van dat bedrag slechts een paar honderd miljoen uit de rijks
begroting. Het overgrote deel van de middelen moest worden gevonden via 
extra loonmatiging, investeringsloon, afspraken met institutionele beleggers 
en vergroting van het staatsaandeel in de aardgaswinsten. Of deze geld
stromen wel zo rijkelijk zouden vloeien als op papier werd verondersteld 
was buitengewoon onzeker. Er zou immers eerst moeten worden onder
handeld met vakbonden, werkgevers, beleggers, Shell en Exxon. Zouden 
die onderhandelingen tot niets leiden dan diende wetgeving te worden 
voorbereid. Dat kost allemaal veel tijd. 
Dit bod bleek voor de PvdA-ministers onaanvaardbaar. Zij kwamen met 
een alternatief voorstel in de ministerraad, dat één à anderhalf miljard (over 
rle precieze omvang lopen de lezingen uiteen) meer vergde dan de minis-
. er van Financiën acceptabel oordeelde. De PvdA-bewindslieden meenden 
jat in het belang van de werkgelegenheid het financieringstekort dan maar 
in een iets minder snel tempo moest worden teruggebracht. Deze oplossing 
bleek voor CDA en D'66 onverteerbaar. Het kabinet had zich al in een eer
der stadium van de besprekingen vastgelegd op een tekort van 6,5 procent 
van het nationaal inkomen, en daaraan viel niet meer te tornen. Daarmee 
was de breuk een feit. AI na ruim een maand werd duidelijk dat het regeer
akkoord een onvoldoende basis gaf voor besluitvorming over de rijksbegro
ting-1982. 
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Nog datzelfde weekend aanvaardden de PvdA-economen De Galan en 
Halberstadt het verzoek om als lijmers op te treden. Hun opdracht: klaar
heid te brengen in de aard en omvang van de financiële problemen ('boe
delbeschrijving') en een voorstel te doen dat - zoveel mogelijk binnen de 
door het regeerakkoord getrokken grenzen - de instemming van de drie 
betrokken fracties zou kunnen krijgen, zowel wat betreft de resulterende 
omvang van het financieringstekort als de positieve werkgelegenheidseffec
ten. Ten tijde van het schrijven van deze kolom is nog volstrekt onduidelijk 
of de inspanningen van beide informateurs wel of niet succes zullen heb
ben. 
Inmiddels dringt zich de vraag op hoe het kon gebeuren. De eerste oor
zaak van de breuk is dat de financiële verantwoording van het regeerak
koord nooit heeft gedeugd. Afgelopen zomer viel al te voorzien dat bij de te 
verwachten geringe economische groei en gelet op de gatenkaas die het 
eerste kabinet-Van Agt als erfenis achterliet, de sanering van de overheids
financiën en de uitvoering van een werkgelegenheidsplan elders besnoeiin
gen van vele miljarden zouden eisen. Informateur Lubbers heeft deze har
de realiteit op de hem eigen wijze zeer bekwaam versluierd in wollige teks
ten en mistige cijfermatige aanduidingen. Onvermijdelijk kwam de aap van 
het gat in het regeerakkoord uit de mouw, toen er daadwerkelijk geregeerd 
moest worden. 
De tweede oorzaak van de breuk was de chaotische werkwijze van het ka
binet. Tot buiten het Catshuis drongen echo's door van de ongekend rom
melige orde van vergaderingen van de ministerraad. Van der Stee ver
grootte de verwarring door de andere bewindslieden te dollen met halfbe
grepen financieel jargon en regelmatig bijgestelde cijferopstellingen, die zijn 
topambtenaren hem onvermoeibaar aanreikten. Onmiddellijk na de breuk 
etaleerden verschillende bewindslieden hun onmacht en gebrek aan inzicht 
door een beschuldigende vinger naar ambtenaren van Financiën uit te ste
ken. Zij zouden onvolledige en gekleurde informatie hebben verstrekt. De 
beschuldiging snijdt geen hout, zoals zal blijken als het op Financiën opge
stelde chronologische verslag van de gebeurtenissen ooit openbaar wordt 
gemaakt. Maar ja, de boodschapper met slecht nieuws loopt altijd risico's ... 
De technisch gecompliceerde financieel-economische problematiek, gekop
peld aan de chaotische vergaderstijl wakkerde het latente wantrouwen tus
sen de coalitiegenoten aan; de besluitvorming werd er niet eenvoudiger op 
door persoonlijke animositeiten, soms van recente datum. 
De derde oorzaak van de breuk is terug te voeren op een fundamenteel 
verschil van inzicht binnen het kabinet over het te voeren werkgelegen
heidsbeleid. Een meerderheid van de ministers is aanhanger van de globa
le lijn. De bestrijding van de werkloosheid is een zaak van lange adem. Om 
de werkloosheid te verminderen moet Nederland herindustrialiseren. Daar
toe moeten de bedrijfsinvesteringen omhoog. Om de investeringen te finan
cieren moet ruimte op de kapitaalmarkt worden vrijgemaakt, doordat de 
overheid haar eigen kapitaalmarktberoep verkleint, lees: het financieringste
kort terugschroeft. De PvdA-ministers houden vast aan de andere lijn in het 
regeerakkoord, namelijk opstelling en uitvoering van een werkgelegen
heidsplan, dat aangeeft hoe en waar nieuwe banen komen en welke offers 
daarvoor moeten worden gebracht. Een wat minder snel terugbrengen van 
het financieringstekort is in deze visie aanvaardbaar. Het zal een zeer grote 
krachttoer voor de informateurs worden om deze uiteenlopende visies met 
elkaar te verzoenen en te lijmen. 
Lukt de lijmpoging niet dan staan waarschijnlijk nieuwe verkiezingen voor 
de deur. Wil de PvdA met enige kans op succes aan die verkiezingen deel
nemen, dan is het absoluut noodzakelijk dat de partij met een omvangrijk, 
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commentaar geloofwaardig en uitvoerbaar Plan van de Arbeid komt. Voor dat Plan zou
den grote offers moeten worden gebracht, door economisch-actieven en 
door mensen met een uitkering. Het besef dat aanzienlijke inkomensoffers 
noodzakelijk zijn om een Plan van de Arbeid het vereiste financiële draag
vlak te geven, leeft in de partij nog steeds onvoldoende. De PvdA heeft het 
denken over economische problemen en de crisis van de verzorgingsstaat 
te lang verwaarloosd. In plaats daarvan werd veel energie gestopt in kort
zichtige en kansloze achterhoedegevechten, bijv. over de koopkrachtgrens. 
Een goed doordacht eigen alternatief voor de werkloosheidsbestrijding ont
breekt echter nog steeds. Pas toen Den Uyl minister was, is hij althans 
over een werkgelegenheidsplan gaan nadenken. 
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In een ontwerp-resolutie van het PvdA-bestuur voor het Haagse congres 
van 24-26 oktober jl. wordt eraan herinnerd dat in het regeerakkoord harde 
afspraken zijn gemaakt, zowel over de verkleining van het financieringste
kort, als over de bescherming van de koopkracht van de minima, als over 
een nieuw en actief werkgelegenheidsbeleid. Dat is juist; maar het kan niet 
langer allemaal tegelijk. Er dient te worden gekozen binnen marges die 
smaller zijn dan ooit. De PvdA moet kiezen voor werk. Dan zal de PvdA er 
echter niet aan kunnen ontkomen om ook te kiezen voor omvangrijke be
zuinigingen op sociale uitkeringen en afroming van beschikbare inkomens 
van de economisch-actieven. De minlijn voor het Plan. 
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A. van der Zwan 

Wederopbouw en 
mobil isatie-pol itiek 

De belangstelling voor de naoorlogse wederopbouw en economische ex
pansie is de laatste jaren enorm toegenomen, ook in wetenschappelijke 
kring. Voor die hausse zijn op zijn minst twee goede gronden aan te voe
ren. In de eerste plaats ligt de periode van naoorlogse wederopbouw vijfen
twintig jaar achter ons en is daarmee geschiedenis geworden. Wie die ge
schiedenis wil schrijven en daarbij gebruik wil maken van mondelinge infor
matie door tijdtlenoten van dat gebeuren, heeft niet al te veel tijd meer. In 
de tweede plaats moet het teruggrijpen op onze recente geschiedenis wor
den gezien als het zoeken naar het hoe en waarom van de naoorlogse be
leidsformules, die .achteraf bezien toch wel een doorslaand succes ge
noemd mogen worden. Althans bezien naar de mate waarin men er in ge
slaagd is het sociaal-economische proces te beheersen, de produktie en 
produktiviteit op te voeren en daarmee de levensstandaard van de gehele 
bevolking op ongekende wijze te verhogen, zij het dat deze vruchten pas in 
een later stadium geplukt konden worden. 
De wijze waarop die beheersing politiek-maatschappelijk tot stand is ge
bracht, was destijds al niet geheel onomstreden. En men kan op zijn vin
gers natellen dat daar nu nog kritischer tegenaan wordt gekeken. De me
ningsvorming over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van wat nog het 
beste als een mobilisatie-politiek kan worden gekenschetst, is niet van lou
ter academische aard, de druk der omstandigheden is op dit moment voel
baar. Met het voortduren respectievelijk dieper worden van de crisis zal de 
drang om de beproefde beleidsformules toe te passen toenemen en heel 
wel zo groot kunnen worden dat de kritiek erdoor wordt overstemd. Het is 
daarom een gelukkige omstandigheid dat er recent twee historische studies 
zijn verschenen, waarin het sociaal-economisch beleid in de jaren 1945-'50 
in kaart is gebracht. 1 Na de dissertatie van De HenZ over het industriebe
leid, die zich heeft toegelegd op de vooroorlogse periode en op de naoor
logse ontknoping niet diep ingaat, zijn dit welkome publikaties. Welke kritiek 
men er op kan hebben, ze vormen een waardevolle bron van informatie en 
oriëntatie, want er ligt serieus onderzoek en speurwerk aan ten grondslag. 
In dit artikel, dat meer het karakter van een beschouwing draagt dan van 
een boekbespreking sec, wil ik deze studies recht doen door eerst hun op
zet te schetsen en er vervolgens de belangrijke thema's uit te lichten en die 
aan een beschouwing te onderwerpen, om dan ten slotte te bezien of er 
lessen uit te trekken zijn in het licht van de actuele problematiek. 

De opzet van de studies en de belangrijke thema's 
Het boek van De Liagre Böhl c.s. heeft primair de naoorlogse industrialisa
tie tot onderwerp. Het is gebaseerd op onderzoekingen van de werkgroep 
'Industrialisatie': een onderzoeksgroep van doctoraal-studenten en docen
ten politicologie, die van oktober 1976 tot in het najaar van 1979 werkzaam 
is geweest binnen de onderwijsgroep doctrinegeschiedenis van de FSW/A 
te Amsterdam. Deze focus op de industrialisatie vindt men ook terug in de 
omschrijving van de probleemstelling: 'Wij deden onderzoek naar de politie-
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ke context en de politieke implicaties van dit naoorlogse industrialisatiepro
ces. Ons centrale onderzoeksobject werd gevormd door de actieve indus
triepolitiek die vanaf 1948, het jaar waarin de KVP-er prof. dr J. R. M. van 
den Brink het ambt van minister van Economische Zaken aanvaardde, suc
cesvol ten uitvoer werd gebracht' (blz. 12), alsook in het overzicht van de 
deelstudies die in het kader van dit industrialisatie-onderzoek zijn onderno
men (blz. 362-363). 
Afgaande op de tekst van de inleiding (blz. 15-19), heeft het niet veel ge
scheeld of de rapporteurs waren met betrekking tot hun eigenlijke onder
werp ('de politieke context en politieke implicaties van het naoorlogse in
dustrialisatieproces) tot een volkomen verkeerde beoordeling gekomen: De 
confessionele en liberale partijen bleken eenstemmig in hun positieve waar
dering, terwijl er van de kant van de communisten en socialisten wel pro
testen waren, maar 'bij het doornemen van hun reacties viel het op, dat 
hun stellingname weinig adequaat of doeltreffend naar voren werd ge
bracht'. Pas in een later stadium is het de rapporteurs duidelijk geworden 
dat de sociaal-democratie vlak na de oorlog wel degelijk op de bres is ge
sprongen voor vernieuwing op maatschappelijk terrein. Op het tijdstip dat 
Van den Brink zijn industrie-politiek entameerde, was die strijd evenwel al 
gestreden en hadden de socialisten duidelijk aan het kortste eind getrok
ken. Die ontdekking heeft de rapporteurs ertoe gebracht om hun publikatie 
alsnog te voorzien van een kernachtige uiteenzetting over de politieke ver
wikkelingen in de jaren die direct op de oorlog volgde. Die uiteenzetting 
gaat vooraf aan het eigenlijke verslag over hoe het industrialisatieproces in 
zijn werk is gegaan. Dit 'voorwerk' laat zich lezen als een knappe en goed 
geschreven samenvatting van de andere studie die hier in beschouwing 
wordt genomen, namelijk de dissertatie van Fortuyn. Dit proefschrift bevat 
een breed uitgesponnen verhandeling over het optreden van de naoorlogse 
kabinetten-$chermerhornIDrees en -Beel, die elk in een afzonderlijk hoofd
stuk aan de orde komen. Daarnaast wordt er een uitvoerige schets in ge
geven van de ontwikkeling in het denken van de grote politieke stromingen 
in ons land, zoals die zich tussen de beide wereldoorlogen heeft voltrokken 
en na de Tweede Wereldoorlog in politiek handelen is vertaald. 
De beide studies vullen elkaar dus zeer goed aan. Die complementariteit is 
voor de lezer die tot een evenwichtig oordeel wil komen, geen overbodige 
luxe, want beide studies zijn in zekere mate vertekenend in hun voorstelling 
van zaken. Fortuyn stelt de politiek-ideologische strijdpunten zoals 'orde
ning', 'socialisatie' en 'planning' centraal, maar de uitkomst van die politieke 
strijd, de industrialisatie die ook het succesnummer is geworden, komt er 
bij hem bekaaid af. De Liagre Böhl c.s. zijn in hun onderzoek juist bij de in
dustrialisatie begonnen. De daaraan voorafgaande ideologische strijd heb
ben ze er in hun publikatie weliswaar 'met terugwerkende kracht' aan toe
gevoegd, maar de historische context waarin de industrialisatie wordt ge
plaatst - met name in het eigenlijke verslaggedeelte - is door die ingreep 
toch onvoldoende recht gedaan. De ideologische oriëntatie van het pIanso
cialisme lijkt voor hen een gesloten boek, terwijl aan de vooroorlogse inter
nationale herkomst ervan niet eens wordt gerefereerd. Die contextuele ver
tekening leidt tot een mijns inziens verkeerde taxatie van de oorzaken die 
aan de 'nederlaag van het plansocialisme' ten grondslag hebben gelegen. 
Die verkeerde taxatie werkt weer door in hun oordeel over de politieke op
stelling van de sociaal-democratie. Die opstelling wordt door De Liagre 
Böhl c.s. 'tweeslachtig' genoemd, omdat naar hun oordeel aan het pIanso
cialisme onvoldoende werd vastgehouden. In het persoonlijke vlak wordt dit 
vooral Drees aangewreven, terwijl de KVP'ers Huysmans en Van den Brink 
worden aangewezen als de boosdoeners aan de andere kant van het poli-
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tieke spectrum. Deze laatsten die achtereenvolgens als minister van Eco
nomische Zaken zijn opgetreden nadat de 'pianist' Vos als zodanig had 
moeten retireren, mogen volgens De Liagre Böhl c.s. de restauratie van het 
kapitalisme in het naoorlogse Nederland op hun naam schrijven. 
Hoewel de accenten in de twee studies dus nogal verschillend liggen, be
strijken ze beide de volgende drie grote thema's: 
1. de pogingen om in het naoorlogse Nederland een politiek-maatschappe
lijke doorbraak te bewerkstelligen; 
2. de nederlaag van het plansocialisme; 
3. het industrialisatieproces en de bijdrage daarin van de actieve industrie
politiek door de overheid. 

De twee studies zijn voorts ook heel goed met elkaar te vergelijken, omdat 
ze zich op goeddeels dezelfde bronnen baseren en dezelfde wijze van ana
lyseren toepassen. De economische werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld met 
betrekking tot de loonvorming, de levensstandaard van de bevolking, de 
werkgelegenheid, de produktie e.d., wordt benaderd via heel globale empi
rische generalisaties die weinig afwijken van de herinneringen die er over 
dat recente verleden leven. Eigen onderzoek naar de werkelijke economi
sche ontwikkeling ontbreekt geheel. Voorts wordt het politieke besluitvor
mingsproces gerecontrueerd dat met die werkelijkheid parallel liep, en wel 
voornamelijk aan de hand van uitspraken die de handelende personages 
aarover in kamerdebatten, beleidsnota's en beschouwingen zelf hebben ge
daan. Het onderzoekmateriaal bestaat dus goeddeels uit heel globale no
ties omtrent de werkelijkheid zelf en een uitvoerige documentatie van de 
'bezweringsformules' waarmee de handelende personen diezelfde werke
lijkheid indertijd te lijf zijn gegaan. Wat zijn zulke bezweringsformules ei
genlijk waard als informatiebron voor wat zich toen afspeelde? Wat waren 
deze formules destijds al waard in de ogen van degenen die ze hanteer
den? Dienden ze louter om de eigen achterban te appaiseren of betroffen 
het gearticuleerde beleidsvoornemens? 
En voorzover het alom beleidsintenties ging, is er dan geen 'substantial 
evidence' nodig alvorens men de conclusie trekt dat dit beleid echt gewerkt 
heeft, dat wil zeggen dat de beoogde effecten gesorteerd zijn? Dit essen
tiële onderscheid tussen perceptie van de werkelijkheid ('doctrine' in de ter
minologie van De Liagre Böhl c.s.) en de werkelijkheid zelf, is in geen van 
beide studies scherp in de gaten gehouden. De Liagre Böhl c.s. die in hun 
interpretaties en conclusies vrij ver gaan, zijn niet ontkomen aan het gevaar 
deze twee eenvoudigweg te verwisselen. Daarbij laden ze de verdenking 
op zich die verwisseling toe te passen als hen dit uitkomt met het oog op 
de vooropgezette interpretatie. Ik kom daar in concreto op terug, maar kan 
hier de verleiding niet weerstaan om te wijzen op een zin uit de inleiding 
die in dit opzicht illustratief is: 'Maar in 1980 staat het crisisdenken (vet van 
AZ) weer centraal: overheid en ondernemers grijpen terug op de industriali
satie-formule waarmee in de jaren vijftig enorme successen zijn geboekt' 
(blz. 11). Zou de economische crisis zelf hier het essentiële moment zijn , 
veeleer dan het crisisdenken? Voor De Liagre Böhl c.s. lijkt dit geen vraag: 
herindustrialisatie is voor hen niets anders dan belangenstrijd waarbij han
dig wordt ingespeeld op het crisisdenken. 

De politieke 'doorbraak' 
De pogingen die in het naoorlogse Nederland zijn ondernomen om een po
litiek-maatschappelijke vernieuwing te bewerkstelligen zijn onder de naam 
'doorbraak' de geschiedenis ingegaan. In Nederland bestaat tie neiging om 
deze 'doorbraak' te bezien als een specifiek Nederlands verschijnsel. Zo 
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ook in de studies van De Liagre Böhl c.s. en Fortuyn. Hoe men het ook be
kijkt, wat zich in Nederland aandiende als doorbraak, is, in feite, als een 
variant te beschouwen van het 'planisme' dat in heel West-Europa opgang 
heeft gemaakt, vooral voor de Tweede Wereldoorlog. De ideoloog bij uit
stek van het planisme is Hendrik de Man. Aan zijn leven en werken heeft 
Mieke Claeys-Van Haegendoren een wel bijzonder fraaie biografie gewijd.3 

Aan de hand van haar beschrijving, met name in hoofdstuk 4 ('Van marxist 
naar pianist') is de weg terug heel duidelijk te vinden. 
Het planisme had de pretentie een herformulering te zijn van het socialisme 
in het licht van moderne wetenschappelijke inzichten respectievelijk her
ijking op grond van actuele politiek-maatschappelijke omstandigheden. Ten 
opzicht van het marxisme nam het op twee punten principieel afstand: 
a. door explicitering van een psychologie van het socialisme, werd afstand 
genomen van de marxistische these van de klassenstrijd en de dichotome 
klasse-theorie; 
b. door de beheersmacht over de produktiemiddelen als het cruciale aan
grijpingspunt voorop te stellen, werd het belang dat het marxisme hecht 
aan de eigendom sterk gerelativeerd. 

De psychologie van het socialisme 
De wetenschappelijke inzichten waarop de psychologie van het socialisme 
berust, zijn (door Hendrik de Man)4 ontleend aan de sociale psychologie. In 
deze moderne theorie met zijn aandacht voor sociale diffusie, verticale mo
biliteit en sociale differentiatie, kan geen plaats worden ingeruimd voor een 
louter antagonistische klasse-opvatting als waarop het marxisme steunt. 
Niet alleen stuitte dit marxistische leerstuk op theoretische bezwaren, na de 
Eerste Wereldoorlog werd het door een tweetal feitelijke ontwikkelingen 
weersproken. Enerzijds begon de socialistische beweging haar exclusieve 
greep op de arbeiders te verliezen. Deze desertie van de arbeiders kwam 
op gang onder invloed van de zuigkracht van kapitalistische waardenoriën
taties; op de materiële positieverbetering van de arbeiders werd door niet
socialistische partijen steeds effectiever ingespeeld. De socialistische be
weging leek niet veel anders over te blijven dan mee te gaan in die concur
rentieslag, maar de resulterende versterking van het reformisme kwam 
haar op aanzienlijk prestigeverlies te staan dat afbreuk deed aan haar werf
kracht op meer idealistische groeperingen, terwijl de desertie van de arbei
ders er evenmin door kon worden afgestopt. De eenduidigheid van de ar
beidersklasse als politiek-maatschappelijke (machts-)factor werd daarmee 
teniet gedaan. Anderzijds was er het fenomeen van de nieuwe middenklas
se. Door de opkomst van nieuwe middengroepen nam het arbeidersele
ment in electoraal opzicht kwantitatief in betekenis af, terwijl de sociale dy
namiek van de arbeidersklasse werd verlegd naar de nieuwe middenklas
se. De socialistische beweging met haar arbeideristisch en anti-religieus 
ethos, slaagde er niet in daarop in te spelen. Zij verloor daardoor in politiek 
opzicht het initiatief en werd in het defensief gedrongen. De 'meerderheids
strategie' die voor de socialistische beweging tot dan toe een kwestie van 
geduld had geleken, kreeg een onherstelbare knauw. 
Om die impasse nu te doorbreken, het verloren gegane initiatief te herstel
len en de sociale dynamiek te herwinnen, wilden de aanhangers van het 
'plan isme' het socialisme als het ware opnieuw lanceren en wel in de vorm 
van - wat later te boek is komen te staan als - personalistisch socialisme: 
• het socialisme als eis voor iedereen, zonder onderscheid der klassen 
waartoe men behoort; 
• losmaking van de socialistische gedachtenwereld van anti-religieuze sen
timenten: 
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• pousseren van het socialisme als een cultureel-ethische beweging die op 
basis van een eigen levensstijl en socialistische waardenoriëntatie door 
volksopvoeding een ingrijpende mentaliteitsverandering bewerkstelligt. 

'De beheersmacht over de produktiemiddelen' 
De relativering van de betekenis van de eigendom van de produktiemidde
len voor een ingrijpende hervorming van de maatschappij in socialistische 
zin, was eveneens geïnspireerd door moderne wetenschappelijke inzichten. 
De omvangrijke management-literatuur - vooral vanuit de VS - leidde tot 
het benadrukken van de scheiding tussen eigendom en leiding. Burnhams 
Managerial Revolution en de grote empirische studie van Berle en Means, 
over The modern corporation and private property, vormen in dit opzicht de 
mijlpalen. Ook hier leverde de praktische ervaring een ondersteuning van 
de nieuwe theorie; eigendom is geen almacht, gedurende de grote crisis 
van de jaren dertig bleken ook de grootste kapitalisten weerloos te kunnen 
staan in de verdediging van dat bezit tegen financiële crisis en algehele te
ruggang van de conjunctuur. Het antwoord van het 'plan isme' op deze pro
blematiek was ook weer drievoudig: 
• planning, waardoor de voortbrenging qua richting meer dienstbaar ge
maakt kan worden aan maatschappelijke doelstellingen, onder meer ook 
door stabilisatie van de conjunctuur; 
• ordening, regeling van de beheersmacht op het niveau van bedrijfssecto
ren resp. individuele bedrijven; 
• beperking van de socialisatie, namelijk beperking tot enkele sleutelsecto
ren. 
Door dit drieluik van maatregelen meenden de pianisten de kapitalistische 
economie te kunnen omvormen tot een gemengde economie. Zij zagen 
hierin niet alleen een effectieve oplossing van de economische crisis - die 
men niet ten onrechte onderkende als een crisis van het systeem - maar 
meenden tegelijkertijd een beslissende stap op weg naar het socialisme te 
kunnen zetten. 
Het is de vereniging van deze beide elementen, namelijk het personalisme 
als levensbeschouwing en de gemengde orde als economische grondslag, 
die een zo treffende karakteristiek van het plan isme vormt. Het waren dan 
ook in Nederland uitgerekend de Ministeries van Onderwijs en Economi
sche Zaken, die in het kabinet-Schermerhorn bestemd werden voor uitge
sproken 'pianisten' als De Leeuwen Vos. De vernieuwers verhieven deze 
posten evenzeer tot banier als ze door de gevestigde partijen tot doelwit 
werden gekozen in hun strijd om de geplande doorbraak te verijdelen. 

Maar de strijd tegen de politieke vernieuwing werd niet uitsluitend gevoerd 
door tegenstanders van het socialisme. Ook binnen de socialistische bewe
ging ondervond het planisme sterke tegenstand. Uiteraard van de kant van 
de marxisten die onverkort wilden vasthouden aan de klassenstrijd en de so
cialisatie van de produktiemiddelen, en die ook sterk gekant waren tegen 
het uitgesproken voluntarisme en de daarin passende vergroting van de 
staatsmacht (verander de wereld nu door gerichte beleidsingrepen in de 
huidige orde) die één van de essenties van het planisme is. De reformisten 
kantten zich ook tegen het planisme, maar om geheel andere redenen. 5 Zij 
zagen in deze nieuwe stroming in feite dezelfde soort pretenties beli
chaamd als ze in het marxisme hadden bestreden, namelijk de pretentie 
een allesomvattende wetenschappelijk georiënteerde maatschappij-concep
tie te bieden en zich zelf als doorbraak- en meerderheidsbeweging te pre
senteren. Door die pretenties, die reformisten moeilijk konden 'accepteren, 
werden deze niet alleen bedreigd in hun eigen posities binnen de socialisti-
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sche beweging, maar zagen ze tevens de inmiddels opgebouwde verstand
houding met de niet-socialistische partijen danig in gevaar gebracht. 
Tot deze weerstanden tegen het planisme droeg in niet geringe mate het 
persoonlijk optreden bij van degenen die in de verschillende landen tot lei
ders van het planisme uitgroeiden. Hier is uiteraard van een duidelijke wis
selwerking sprake tussen de aard van de doctrine en de aard van de per
sonen die zich als leiders opwierpen. Om de psychologische kant van deze 
zaak te kunnen begrijpen, moet men zich realiseren dat de historische mo
menten waarop het planisme politiek gesproken 'impact' kreeg, gekenmerkt 
werden door uitzonderlijkheid van de omstandigheden: ernstige economi
sche crises, verwoesting door oorlogsgeweld. Slechts onder zulke omstan
digheden kunnen de pretenties van het planisme een voedingsbodem vin
den, maar onder diezelfde omstandigheden kan men ook niet volstaan met 
een politiek van kleine stappen; de vernieuwers zullen zich dus, als ze tot 
de macht willen doorstoten, wel als redders van de maatschappij moeten 
opwerpen. Daarin ligt uiteraard ook hun grote kwetsbaarheid: bij het eerste 
het beste teken van aarzeling, twijfel, of gebrek aan zichtbare resultaten, 
zullen de vertegenwoordigers van het 'ancien régime', met inbegrip van de 
in het oude bestel ingekapselde oppositie, de nieuwlichters met vreugde 
beentje lichten. 

Dit is de situatie waarin de Nederlandse tak van het planisme, de door
braakbeweging, in 1945 tot regeringsverantwoordelijkheid wordt geroepen. 
Dat laatste kan men letterlijk nemen, want, zoals men weet, is de regering
Schermerhorn/Drees6 door Koningin Wilhelmina vrijwel direct na de bevrij
ding op de golven van de in brede kring levende vernieuwingsdrift be
noemd zonder dat een gekozen parlement zich daarover kon uitspreken. 
De eerste naoorlogse verkiezingen werden pas een jaar later gehouden, 
terwijl in de overgangsfase een noodparlement functioneerde ('Voorlopige 
Staten-Generaal'). Deze ingreep, waaraan de persoonlijke inzichten van het 
staatshoofd niet vreemd waren, schiep staatsrechtelijk een situatie die voor 
een parlementaire democratie vrij uniek genoemd mag worden. Een van 
boven af gedecreteerde wisseling van de wacht en een kans voor het nieu
we bewind om zich waar te maken alvorens zich aan een electorale toets 
te behoeven onderwerpen. 

De nederlaag van het planisme in Nederland 
De regering-Schermerhorn/Drees zag zich voor een uiterst gecompliceerde 
opgave gesteld. De eerste prioriteit gold uiteraard het naoorlogse herstel en 
de wederopbouw - zoals dat voor iedere regering, van welke samenstel
ling ook, gegolden zou hebben - maar daarnaast had deze regering een 
specifieke taak te vervullen namelijk de aanzet te geven tot de beoogde 
politiek-maatschappelijke vernieuwing. Dit alles dan onder de randvoor
waarde dat de kiezersgunst niet zou worden verspeeld en een stabiele par
lementaire meerderheid zou kunnen worden gevormd teneinde de vernieu
wing uit te bouwen. Mag het een wonder heten dat de regering-Schermer
horn daarin niet is geslaagd? 
Historisch gezien is het interessanter om de vraag anders te stellen, name
lijk of - gegeven de doelstelling - door een andere beleidsstrategie een 
andere afloop bewerkstelligd had kunnen worden. Daarover zijn zinvolle uit
spraken te doen, ook al blijven die uiteraard speculatief. 
Het uitgangspunt was om door middel van een doorbraak de linkerzijde en 
het midden in een nieuwe politieke formatie te verenigen. In sociale catego
rieën geredeneerd, zou daartoe gesteund moeten kunnen worden op de ar
beiders en de (nieuwe) middengroepen. Op die doorbraak was het planis-
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me ook afgestemd, namelijk om het socialisme van die elementen te ont
doen die het voor te veroveren groepen (confessionele arbeiders en mid
dengroepen) onaantrekkelijk maakte. Voor de regering-Schermerhorn 
kwam het er op aan dit algemene uitgangspunt in de concrete situatie toe 
te passen. In de praktijk werd men ter linkerzijde van het politiek spectrum 
geconfronteerd met de zuigkracht van de CPN die met de gelieerde EVC 
de agitatie richtte op directe verbetering van de materiële positie van de ar
beiders en ter rechterzijde met de bestaande confessionele partijen die ze
ker niet bereid waren het hoofd in de schoot te leggen. Hoe ging men nu te 
werk? Zonder enige twijfel is de regering-Schermerhorn voortvarend te 
werk gegaan bij het normaliseren van de verhoudingen en het weer op 
gang brengen van het economisch leven. Dat is gelet op de knelpunten 
en tekorten bestuurlijk een niet geringe prestatie. Maar daarbij werd van de 
arbeidende bevolking een grote inzet geëist, waartegenover in tastbare 
vorm niets dan de uiterste soberheid kon worden gesteld. Deze offers 
trachtte de regering-Schermerhorn aanvaardbaar te maken door een alge
hele verbetering van de welvaart in het vooruitzicht te stellen. 
De enige concretisering daarvan bestond evenwel uit de annoncering van 
een 'Nationaal Welvaartsplan ' dat opgesteld zou moeten worden door een 
in het leven te roepen Centraal Planbureau. De aangekondigde plannen 
waren niet omlijnd, noch inhoudelijk gespecificeerd. Kortom de regering
Schermerhorn kwam met een plan voor een plan. 
Doordat men in de aankondiging niet verder kwam dan de lege huls van de 
plan- en ordeningsgedachte, moest de hele parlementaire discussie zich 
wel toespitsen op de voorgestelde instrumenten, in casu het Centraal Plan
bureau en - in een later stadium - de Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisa
tie. De vertaalslag van plan en ordening naar de concrete en specifieke 
werkelijkheid ontbrak helemaal, zodat van de voorstellen vrijwel geen mobi
liserende werking ten gunste van de regering uit kon gaan, integendeel: 
aan de CPN en de op behoud van het bestel gerichte partijen werd een op
timale kans geboden om de handschoen op te nemen. In plaats van con
crete plannen en maatregelen die op hun eigen merites wellicht een kans 
hadden gemaakt, bleef de regering door de gekozen strategie weinig an
ders over dan de plan-ideologie hoog op te spelen. Daarop gingen de te
genstanders van liberale en confessionele huize grif in, door de gevaren 
van planning en ordening te benadrukken en de vrees voor een alles over
heersende overheid aan te wakkeren. Kortom de gevoerde discussie kwam 
in het teken van de ideologie te staan. De politieke situatie in Nederland 
van dat moment was evenwel allerminst zo dat men zat te wachten op een 
op ideologische gronden in te voeren plan-economie. Zelfs de CPN was op 
dat punt een stuk praktischer dan de regering-Schermerhorn .7 De verwach
tingen gingen in Nederland anno 1945/'46 veeleer uit naar een praktische 
politiek die in concreto uitzicht zou kunnen bieden op economisch herstel 
en verbetering van de levensomstandigheden. Als de regering zo'n politiek 
had voorgesteld en daarbij had duidelijk kunnen maken waarom een zeke
re mate van planning daarin niet gemist kon worden, hadden de kaarten 
wellicht anders gelegen. Nu de discussie door toedoen van de regering zelf 
van het pragmatische naar het ideologische vlak, respectievelijk van con
crete verbeteringen naar een abstract beginsel getild werd, konden de be
proefde posities weer worden ingenomen en was het spel om de politieke 
hergroepering in feite al gespeeld. De regering-Schermerhorn was klem ko
men te zitten en beleefde een electorale afgang. In beide beschouwde stu
dies wordt aan dit thema uitvoerig aandacht besteed, waarbij xeel interes
sante details worden gegeven. De Liagre Böhl c.s. weten met de nederlaag 
van het plan isme - door hen plan-socialisme genoemd - in feite geen 
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raad. Met name verbazen zij zich over het volgende: 'Achteraf bezien is het 
opval/end, dat de hele gang van zaken noch door de socialisten zelf, noch 
door andere politieke groeperingen - de communisten uitgezonderd - is 
ervaren als een echte afgang' (blz. 121). 
Om deze resignatie te verklaren, besluiten zij tot tweeslachtigheid van de 
sociaal-democratie: 'De tegenstelling tussen de beginselen en de daadwer
kelijk gevolgde politieke lijn was in die jaren vaak frappant' (blz. 124). 
Voorts menen De Liagre Böhl c.s. in de tweeslachtigheid de neerslag te 
zien van een tegenstelling tussen elkaar bestrijdende stromingen, in welk 
verband wordt gewezen op de oppositie van het marxistisch georiënteerde 
Sociaal-Democratisch Centrum tegen de koers van de partijleiding. Maar in 
dat beeld past volgens hen weer niet dat Hein Vos zich nooit openlijk heeft 
gelieerd met het SDC (blz. 125). Wie zich verdiept in de historische achter
gronden van het planisme, heeft met de nedérlaag van het plansocialisme 
minder moeite. De situatie van tweeslachtigheid waarin de sociaal-demo
cratie zich anno 1945 bevond, was allerminst nieuw; deze vormde zelfs 
zo'n vast gegeven, dat ermee te leven voor de gestaalde partijkaders een 
tweede natuur was, evenzeer als voor de marxistische oppositie. De pIanis
ten konden daar juist niet mee leven, zij wilden een doorbraak: de beginse
len realistischer en de praktijk dichter bij die (bijgestelde) beginselen. In 
1945 werd hun door een samenloop van omstandigheden in Nederland een 
reële kans op de macht geboden, zoals dat in 1935 in België met Hendrik 
de Man was gebeurd. In beide gevallen bleken de hoofdrolspelers echter 
niet uit het het juiste hout gesneden te zijn: meer systeemdenkers dan poli
tici die tegelijkertijd een maatschappelijk draagvlak weten te creëren en hun 
denkbeelden in beleid weten om te zetten. (Zie Fortuyn voor een interpreta
tie in deze lijn, blz. 234). Om te zien wat zij zagen, moet je meer denker 
zijn dan politicus; om te verwezenlijken wat zij wilden, moet je meer politi
cus zijn dan denker. De nederlaag van het planisme was niet onafwend
baar, maar gelet op het karakter van die beweging wel de meest voor de 
hand liggende uitkomst.8 Met hun nederlaag was ook de dreiging van hun 
dominantie binnen de inmiddels gevormde PvdA afgewend. De sociaal-de
mocratie hernam haar 'normale' tweeslachtigheid. 

Het industrialisatie-proces 
Nadat de partijformatie zich na de verkiezingen in 1946 weer goeddeels 
volgens de vooroorlogse scheidslijnen had hersteld, trad de regering-Beel 
aan die nog wel enige lippendienst verleende aan het vernieuwingsstreven, 
maar in feite op ferme wijze een koers van gematigde hervormingen in
sloeg. De pianisten hadden hun (sleutel)posities verloren en Drees werd in 
dat kabinet in feite de sterke man. Op sociaal-economisch gebied kwam de 
nadruk te liggen op inkomensbeleid. Het fundament daarvan werd gevormd 
door een politiek van lage lonen (geleide loonpolitiek), die aangevuld werd 
met de invoering van belangrijke sociale voorzieningen en geflankeerd door 
een zekere beheersing van andere dan arbeidsinkomenscomponenten. Om 
deze politiek verder binnen de grenzen van het aanvaardbare en sociaal 
beheersbare te houden werd ook een politiek van prijsbeheersing gevoerd, 
met name van de primaire levensbehoeften (waaronder de huren), mede 
met behulp van prijssubsidies. 
Deze politiek van loonbeheersing was er op gericht om onze internationale 
concurrentie-positie te versterken en zo onze export te bevorderen. Deze 
exportbevordering werd alleen al ingegeven door de structurele schaarste 
aan deviezen, maar werd tevens dienstig geacht aan de creatie van werk
gelegenheid, een doelstelling die in het beleid hoge prioriteit behield. Voor 
het economisch herstel werd dus heel bewust gekozen voor de expansie 
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via de export boven die van de binnenlandse afzet. Daarbij werden met na
me de consumptieve bestedingen als gevolg van de lage lonen nogal afge
knepen, terwijl de overheidsuitgaven enige ruimte kregen, mede vanwege 
de noodzakelijke opbouw van infrastructurele voorzieningen. Op de over
heidsbegroting werd een tekort aanvaardbaar geacht, mede ter wille van 
het voorkomen van al te grote binnenlandse bestedingsuitval. 
In de organisatie van het economisch leven werden eigenlijk geen grote 
wijzigingen aangebracht, het uit de oorlog stammende netwerk van rege
ringsbureaus en toewijzingsregelingen waarin het bedrijfsleven was ge
kiemd, bleef gehandhaafd. De voorontwerpen van wet met betrekking tot 
het Centraal Planbureau en de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie - in
gediend door de regering-Schermerhorn - werden door minister Huysmans 
weliswaar zodanig gewijzigd dat het interventie-karakter erin werd terugge
drongen, maar het institutionele kader waarin het bedrijfsleven moest ope
reren, werd er niet doorzichtiger, noch flexibeler op. De hypotheek van de 
overheidsleiding over de economie bleef overeind hetgeen aanleiding gaf 
tot scherpe ideologische debatten in de maatschappij en het parlement. 
Ten aanzien van het te voeren beleid deed zulks afbreuk aan het zicht op 
de weg die te gaan was. En dat in een situatie die internationaal moeilijker 
werd. In de directe naoorlogse periode lag het voor de bedrijven in een op
zicht namelijk nogal makkelijk: wat men wist te maken werd zonder meer 
verkocht, de wereldmarkt was een 'verkopersmarkt' . Maar rond 1948 kwam 
in die situatie een kentering. De vraag werd actueel of de Nederlandse 
economie onder die gewijzigde omstandigheden voldoende flexibiliteit en 
concurrentiekracht zou vertonen en voldoende expansiemogelijkheden be
zat om de inmiddels op gang gekomen uitstoot van arbeid uit de landbouw 
in andere sectoren op te vangen en voor de groeiende beroepsbevolking 
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Daar kwam bij dat met de in zicht ko
mende overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië een belangrijke eco
nomische impuls voor Nederland definitief verloren ging, · met alle gevolgen 
ook voor de betalingsbalans. Op dat moment van kentering werd minister 
Huysmans van Economische Zaken wegens ziekte vervangen door Van 
den Brink. Deze deed zich onmiddellijk kennen als een pragmaticus die 
geen brood zag in een voortgezette ideologisering van het beleid. 
Zijn beleidsprogramma was erop gericht om de industrie tot motor van de 
economische groei te maken en de Nederlandse industrie door groot
scheepse modernisering, ook in technologisch opzicht, aan te doen sluiten 
bij de internationale ontwikkeling en voorts de institutionele inkadering van 
het bedrijfsleven - die onder de gewijzigde internationale omstandigheden 
geen functie meer had - op te heffen. Industrialisatie als beleidsconcept 
was allerminst een nieuw denkbeeld. De Liagre Böhl c.s. zijn op dat punt 
zeer uitvoerig en informatief. Op l1et Ministerie van Economische Zaken 
werden al lang plannen in deze richting gesmeed. G. A. Kohnstamm, door 
Vos als beleidsambtenaar aangetrokken, speelde hierin een stimulerende 
rol. De Liagre Böhl c.s. varen overigens wel erg sterk op diens kompas bij 
hun schets van de gebeurtenissen. Zo zien zij in Kohnstamm de geestelijk 
vader van de industrialisatie. Zij gaan daarbij voorbij aan het feit dat reeds 
in 1939 de 'eerste industrialisatienota' verscheen.9 Voorts nemen zij zonder 
blikken of blozen een van Kohnstamm afkomstig indianenverhaal over. 10) 

Ook al waren de ideeën dus niet nieuw - die van het plan isme trouwens 
evenmin - hoe kon Van den Brink slagen waar Vos en ook diens opvolger 
Huysmans hadden gefaald? In algemene zin is het antwoord daarop duide
lijk: Van den Brink creëerde een maatschappelijk draagvlak voor het denk
beeld van industrialisatie en wist het in concreet beleid om te' zetten. Kort
om Van den Brink ontpopte zich als een 'Macher'. 
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Waarin schuilt het succes van zijn beleidsformule? 

Hoofdelementen in naoorlogse industrialisatie-politiek 
1. Ontwerpen van een actief en expansief industriebeleid: 
• opstellen van een concreet industrialisatieschema met - per bedrijfstak 
- projecties van produktie, werkgelegenheid en betalingsbalansbijdrage. 
Zulks op periodieke basis; 
• bestuurlijke organisatie door instelling van een nieuw directoraat-gene
raal met vrij vergaande bevoegdheden in het uitvoerende vlak en instelling 
van een Hoofdcommissie Industrialisatie zowel voor het interdepartementa
le overleg als dat tussen departement en bedrijfsleven; 
• geheel van samenhangende maatregelen op terrein van energietarieven 
voor industriële doeleinden, vestigingsfaciliteiten voor industriële bedrijven, 
e.d.; 
• beleid van handelsbevordering en exportstimulering (onder meer via toe
wijzing deviezen aan exportindustrieën); 
• rechtstreekse deelneming door de overheid in sleutelondernemingen 
(Breedband, DSM, Nederlandse Soda-Industrie, Bandenfabriek e.d.) en ac
tief internationaal acquisitiebeleid voor de vestiging van nieuwe bedrijven. 

2. Mobiliseren van de (beroeps)bevolking ('industrie-rijp maken'): 
• winnen van de bevolking voor de positieve betekenis van industrialisatie; 
• omscholing en opleiding voor (nieuwe) industriële beroepen; 
• vergroting van de mobiliteit van de beroepsbevolking, onder meer door 
voorrang bij toewijzing van woningen bij verhuizing ten behoeve van werk. 

3. Accumulatie en verdeling. 
• beleid van lage lonen met maximale mogelijkheden voor winstvorming 
en zelffinanciëring van ondernemingen; 
• fiscale maatregelen ter stimulering van investeringen; 
• inschakeling Marshallhulp bij overbrugging van deviezenschaarste ten 
behoeve van vitale importen. 

Het succes van Van den Brink schuilt in zijn pragmatisme enerzijds en in 
zijn daadkracht en doortastendheid anderzijds. Na jaren van ideologisering 
en het opzetten van gedachtenspinsels, kwam hier iemand met een con
creet perspectief, waarvan de mobiliserende werking enorm was. Daarmee 
is niet gezegd dat er tussen het plansocialisme van Vos en de industrialisa
tie-politiek van Van den Brink slechts een verschil is in politieke strategie. 
Met de nederlaag van het plansocialisme was de kans op verdergaande 
hervormingen evenwel reeds verkeken. 
Bij De Liagre Böhl c.s. komt Van den Brink er niet erg gunstig af. In hun 
ogen is hij het die het plansocialisme de doodsteek toebracht en voorts 
schilderen zij hem als de vlotte verkoper van wat anderen (lees Kohn
stamm en diens peetvader Vos) geestelijk hadden voorbereid. In feite ligt 
daaraan de stelling ten grondslag dat het plansocialisme in de jaren 1945/ 
'48 een reëel alternatief vormde voor het industrialisatie-beleid en dat het 
slechts door politiek verraad het loodje had moeten leggen. Deze stelling 
doet geen recht aan de hierboven in extenso uiteengezette achtergronden. 
Hieruit komt naar voren dat de pianisten in gebreke zijn gebleven bij de uit
werking van hun abstracte denkbeelden en daardoor niet in staat waren op 
adequate wijze in te spelen op de concrete situatie, laat staan die naar hun 
hand te zetten. De reden waarom De Liagre Böhl c.s. zo op Van den Brink 
en diens beleid gebeten zijn, ligt meer in het bijzonder aan twee elementen 
uit het industrialisatiebeleid, namelijk de politiek van lage lonen en het in-
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dustrierijp maken van de bevolking. Aan dat laatste wordt door hen een 
substantieel hoofdstuk gewijd, waarin het gezins- en maatschappelijk werk 
respectievelijk het vakonderwijs aan de orde komen. Het onderkennen van 
dit mobilisatie-karakter van de industrialisatie en daaraan uitvoerig aan
dacht besteden, is een verdienste van het werk van De Liagre Böhl c.s. Dit 
past geheel in hun praktische kijk op hoe die politiek indertijd werd ge
maakt. Maar zo goed als ze doorgaans op dreef zijn bij de meer feitelijke 
beschrijving, zo rigide zijn ze bij hun interpretaties. Zo ook hier: de arbei
ders hebben de rekening van de naoorlogse industrialisatie moeten beta
len, hun lonen werden kunstmatig laaggehouden, hun gezinsleven werd on
der druk aangepast aan eisen die industrialisatie stelde en uit hun rangen 
werd het industriële leger gerecruteerd. Welke zijn nu de bewijzen die ze 
voor hun stellingen aanvoeren? De loonkwestie levert bij De Liagre Böhl 
c.s. geen enkel nieuw gezichtspunt op. De reële lonen hebben in Neder
land inderdaad lang op een laag peil gestaan, ook ten opzichte van het bui
tenland. Maar daar staat tegenover dat onze economische structuur toen 
ook het minst aangepast was aan de internationale verhoudingen. Achteraf 
kan terecht de vraag gesteld worden of een minder eenzijdig accent op de 
export en het eerder benutten van de binnenlandse markt als economische 
impuls een ander bestedingsverloop mogelijk had gemaakt, zonder bijv. 
met onoverbrugbare tekorten op de betalingsbalans te komen zitten. De 
Liagre Böhl c.s. volstaan eenvoudigweg met de constatering van de lage 
lonen en verbinden daaraan impliciet de suggestie dat het anders gekund 
had. Maar ze zeggen niet hoe. 
Tot zover kan men met De Liagre Böhl c.s. wat hun taxaties betreft van 
mening verschillen. Dat komt anders te liggen bij hun uiteenzetting over het 
industrierijp maken van de bevolking. De werkwijze die ze daar toepassen 
is zonder meer onaanvaardbaar. Laat me dat met citaten illustreren, aller
eerst voor de scholingskwestie. Op blz. 275 wordt de neomarxistische po
larisatie-hypothese tot uitgangspunt gekozen: 'Dat impliceert, dat in de 
laagste functies van het produktie-proces steeds minder technische kwalifi
caties vereist worden, terwijl het kennis- en vaardigheidsniveau toeneemt 
voor het midden- en het hogere kader'. 
Bij de analyse gaat het om wat de schrijvers de 'kwalitatieve arbeidsplaat
sen-structuur' noemen. Dat verschijnsel onttrekt zich evenwel aan hun 
waarneming en daarover moeten zij op blz. 291 opmerken: 'Hoe groot was 
destijds de behoefte van het bedrijfsleven aan deze minst geschoolde ar
beidskrachten? Een antwoord op die vraag is nauwelijks te achterhalen. 
Slechts een vage aanduiding van de verhouding tussen geschoolden en 
ongeschoolden werd in 1948 gegeven door prof. ir. F. M. Roeterink, de 
man die bij Philips verantwoordelijk was voor de vakopleiding'. Niettemin 
menen de schrijvers op blz. 311 te mogen concluderen: 'Veeleer ontstond 
er een polarisatie van vereiste kennis en vaardigheden: enerzijds groeide 
de behoefte aan geschoolde vaklui ... en anderzijds nam de behoefte toe 
aan "routinewerkers" die nauwelijks meer dienden te beschikken over tech
nische vaardigheden'. 
Op de gezinssituatie wordt eenzelfde procédé los gelaten. Op blz. 244 ver
trekt men vanuit de hypothese: 'Het gezin heeft voor het kapitalisme dus 
twee belangrijke functies: allereerst de materiële reproduktie van de ar
beidskracht en in de tweede plaats de reproduktie van de heersende ideo
logie'. Voor deze stelling wordt geen enkel bewijs geleverd, in plaats daar
van wordt uitvoerig ingegaan op KVP-gedachten over 'gezinsherstel'. Niet
temin wordt op blz. 270 geconcludeerd: 'De vorm van het gezin moest ver
anderen: het "drie generatie" gezin moest verdwijnen en daarvoor in de 
plaats kwam langzamerhand het "kerngezin". ft Overheidsmaatregelen die 
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deze ontwikkeling bevorderden, waren onder andere het bouwen van zoge
naamde "eengezinswoningen", waarin geen plaats meer was voor de 
grootouders, en het opzetten van speciaal voor oude mensen bestemde 
woonoorden, de bejaardencentra. Op deze manier werd de basis gelegd 
voor het succesvol uitvoeren van de twee belangrijkste functies van het ge
zin voor het moderne kapitalisme'. 

Hier wordt dus eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen doctrine en wer
kelijkheid, maar slechts tussen doctrines van vriend versus die van vijand. 
Laat het nu waar zijn dat de KVP allerlei gedachten had met betrekking tot 
het gezinsherstel. Is het loutere feit dat de KVP in de regering zat voldoen
de om te concluderen dat de bewoners van de eengezinswoningen bewo
gen werden door wat de KVP hen graag zou toedichten? Dan zal men toch 
moeten aantonen dat hier sprake was van een effectieve sociale controle. 
Met evenveel recht zou men de gezinsontwrichting van de jaren zeventig 
aan de eengezinswoning kunnen toeschrijven en dus met terugwerkende 
kracht op het conto van de KVP plaatsen. De Liagre Böhl c.s. tonen zich 
hier evenzeer ideoloog als de KVP van weleer. Het enige dat hun exercitie 
op dit punt heeft opgeleverd, is dat we nu ook beschikken over de interpre
tatie van de werkelijkheid van de onderwijsgroep doctrinegeschiedenis. Of, 
om het met een Marx-citaat te zeggen: 'Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert'. Ook hier kan men terecht de vraag stellen: 
was er een alternatief voor het industrierijp maken van de bevolking op het 
moment dat men tot de conclusie was gekomen dat in de industrialisatie de 
oplossing van de economische structuurproblemen lag? De Liagre Böhl c.s. 
komen tot geen andere suggestie dan dat de arbeiders voor het karretje 
van de kapitalisten zijn gespannen. 

Slot 
We staan nu voor dezelfde soort problemen als in de jaren 1945/'50: hoe 
scheppen we werkgelegenheid voor een groeiende beroepsbevolking res
pectievelijk hoe ver durven we daarbij te gaan in de mobilisatie van de be
volking ten gunste van een veel belovende oplossing? De Liagre Böhl c.s. 
en Fortuyn hebben zich verdienstelijk gemaakt door te beschrijven welke 
denkbeelden in het recente verleden gevormd zijn, en welke richting uitein
delijk dominant geworden is. Ze hebben daarbij niet altijd een goed oog ge
had voor de condities waaronder men succesvol in het economisch leven 
kan ingrijpen; De Liagre Böhl c.s. niet, omdat zij te veel vanuit vooropge
zette doctrinaire inzichten opereren; Fortuyn niet, omdat hij minder aandacht 
heeft voor hoe de politiek praktisch wordt gemaakt en in elkaar gestoken. 

De twee werken vullen elkaar in dit opzicht goed aan. Die condities waar
onder men succesvol kan ingrijpen, zijn nu weer - zeker ook voor de so
ciaal-democratie - actueel. Op dit moment van schrijven, enkele dagen na 
het aantreden van het kabinet-Van Agt, tekent zich reeds een interessante 
parallel af met de jaren 1945/50. De Volkskrant (vrijdag 18 september 
1981) meldt dat Den Uyl voornemens is om het in de troonrede aangekon
digde werkgelegenheidsplan een wettelijk karakter te geven in de vorm van 
een kaderwet werkgelegenheid. Daarbij zou hij dan aansluiting zoeken bij 
de ideeën van de hoogleraar De Haan, die deel heeft uitgemaakt van de 
Commissie-Vonhoff. Ten behoeve van die commissie is door De Haan sa
men met Fernhout een achtergrondstudie verricht. 12 Aan die studie is door 
De Haan gerefereerd in zijn voorstel om tot een kaderwet te komen. 13 In 
die achtergrondstudie wordt een economisch 'planningsdrieluik' ontvouwd, 
bestaande uit: 
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• macro-economische planning gericht op conjunctuur- en algemene struc
tuurbeïnvloeding; 
• planning op het sectorniveau waarin alle bedrijfstakken worden betrok
ken; 
• regionaal-economische planning waarin alle regio's worden betrokken. 
Voor de macro-economische planning worden de bevoegdheden in de 
zienswijze van De Haan en Fernhout bij regering en parlement gelegd, de 
sectorplanning moet worden vastgesteld door (verplicht) in te stellen be
drijfstakraden, terwijl ten behoeve van de ruimtelijk-economische planning 
aanzienlijke bevoegdheden aan de provincies moeten worden gedelegeerd. 
Uiteraard schept dit drieluik omvangrijke afstemmingsproblemen, waarbij de 
macro-economische planning als richtsnoer is gedacht en waarbij voorts 
sector- en regioplanning op elkaar dienen te worden afgestemd. Dit laatste 
impliceert in feite dat de onderlinge verhoudingen tussen n (sectoren) x m 
(regio's) dienen te worden vastgesteld, waarbij dan tevens harmonie met 
de macro-uitgangspunten dient te worden bewerkstelligd. Met andere woor
den hier rijst een coördinatie-opgave die zonder weerga is. Een en ander 
zou dan bij wet geregeld moeten worden en wel middels een Wet op de 
economische ordening respectievelijk een Wet op de bedrijfsorganisatie. 
Het gaat hier in feite om een abstracte gedachtenconstructie en één die 
dezelfde karakteristieken vertoont als de aanzet van Vos destijds. Met be
hulp van een formalistisch kader meent men de werkelijkheid naar zijn 
hand te kunnen zetten, los van enige toets op de werkbaarheid respectie
velijk los van enige inhoudelijke specificatie van wat - in economische ter
men gesproken - wordt nagestreefd. Datzelfde kan men zeggen van de in 
het verkiezingsprogramma van de PvdA bepleite economische planning, 
die door de vakbeweging op die gronden in feite is afgewezen. De actuele 
economische problematiek duidt op verstarring, waaruit de noodzaak voort
vloeit om het beleid te richten op modernisering en vergroting van de flexi
biliteit teneinde in te kunnen spelen op snel wijzigende concurrentieverhou
dingen in de wereld. In dat licht bezien zijn de gedachten à la De Haan als 
hoogst inopportuun te kenschetsen. 14 De laatste jaren is er over de merites 
van de verschillende planningsmodaliteiten trouwens uitvoerig gediscus
sieerd en één ding is daarbij wel duidelijk komen vast te staan: wie met 
een kaderwet à la De Haan komt opzetten, moet zich voorbereiden op het 
soort gevecht dat Vos in 1945/'46 heeft gevoerd. De afloop is voorspelbaar. 
Een tweede les die we uit onze recente geschiedenis kunnen trekken, be
treft het sociaal-psychologisch veranderingsproces dat onmisbaar is indien 
men de in economisch opzicht noodzakelijke hervormingen wil doorvoeren. 
Die hervormingen vereisen een mobilisatie-politiek. Daarin ligt namelijk, 
precies de tweeëenheid besloten waarom het op dit moment, politiek ge
sproken, gaat: een maatschappelijk draagvlak creëren ten gunste van een 
inhoudelijk bepaalde beleidsconceptie en deze in concreet beleid vertalen, 
waarbij keuzen niet uit de weg gegaan worden. Op die manier zou de hui
dige impasse doorbroken kunnen worden. 

A. van der Zwan is hoogleraar commerciële economie, marktanalyse en 
bedrijfsstatistiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Noten 
1. Herman De Liagre Böhl, Jan Nekkers en Laurens Slot (redactie) , Nederland in
dustrialiseert - Politieke en ideologische strijd rondom het naoorlogse industrialisa
tiebeleid 1945-1955, Nijmegen, 1981. 
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Pim Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949, Alphen aan 
den Rijn, 1981 . 
2. Or P. de Hen, Actieve en reactieve industrie-politiek in Nederland, Amsterdam, 
1980. 
3. Mieke Claeys-Van Haegendoren, Hendrik De Man - Biografie, Antwerpen -
Utrecht, 1972. 
Zie voor een goed gedocumenteerde weergave van de opkomst van het 'planisme' 
in Nederland, A. Abma, 'Het Plan van de arbeid en de SOAP', in Vaderlands verle
den in veelvoud, Deel 11, Den Haag, 1980, blz. 277-310. 
4. Hendrik de Man, De Psychologie van het Socialisme, Arnhem, 1927 (Zur Psy
chologie des Sozialismus, Jena, 1926). 
5. Zie bijvoorbeeld voor de houding van Drees ten opzichte van het plan isme, AI
ma, op cit. , blz. 308-309. 
6. In beide hier beschouwde publikaties wordt melding gemaakt van de aarzeling 
bij koningin Wilhelmina om Orees te benoemen. Zij twijfelde - terecht - aan diens 
vernieuwingsdrift. Over zijn advies aan de Koningin inzake de kabinetsformatie in 
mei 1945 schreef hij later: 'Ik had duidelijk doen uitkomen dat ik herstel van de 
meeste oude partijen en in menig opzicht bestendiging van politieke verhoudingen 
verwachtte'. (Neerslag van een werkzaam leven, blz. 144) De associatie van de 
pianisten met de SOAP bracht de Koningin ertoe Orees toch te accepteren. 
7. De Liagre Böhl c.s., blz. 90-103. 
8. Dit staat niet los van 'de overheersing van het intellectuele element in die bewe
ging'. J. C. H. Blom, 'Continuïteit en verandering', in Vaderlands verleden in veel
voud, Deel 11 , Den Haag, 1980, blz. 349. 
9. Tien jaar economisch leven in Nederland, Den Haag 1955, blz. 16. 
10. De Liagre Böhl c.s. schrijven op blz. 146: 'De vervanging resulteerde op het de
partement in een plotselinge klimaatswisseling. Illustratief voor deze omslag in sfeer 
was, dat de kersverse minister Huysmans op de ochtend van zijn entree op het de
partement aan de bode vroeg, welke nieuwlichters onder de hogere ambtenaren 
door Vos waren aangetrokken. De vier topambtenaren die hij toen op zijn lijslje 
kreeg, zouden alle vier al dan niet vrijwillig binnen anderhalf jaar het departement 
verlaten '. Dit verhaal is blijkens voetnoot afkOJTlstig van Kohnstamm. 
11 . Deze hele stelling kan trouwens als onhoudbaar worden bestempeld, zeker 
voor de naoorlogse periode, maar zelfs indien men de ontwikkeling over eeuwen 
beschouwt. Het in brede kring bestaande beeld van het pre-industriële gezin berust 
op romantisering.Onderzoek wijst uit dat in West-Europa de gezinshuishoudingen (in
clusief inwonend personeel) qua omvang schommelden rond de 4,75 personen. Er 
bestond een relatief losse band tussen familieleden buiten het gezin en drie-genera
tiegezinnen behoorden tot de uitzonderingen. Zie hiervoor het thema-nummer over 
de geschiedenis van het kind van het Tijdschrift voor Geschiedenis, 1981, nummer 
3. 
12. 'Wetgeving, planning en financiering: economisch beleid'. 
13. NRC-Handelsblad, 9 september 1981 . 
14. Mr L. A. Geelhoed heeft in NRC-Handelsblad van 29 september 1981 terecht 
de staf gebroken over deze suggesties. 



democratisch
socialisme 

socialisme en 
democratie, 
nummer 11, 

november 1981 

532 

Lucas Reljnders 

Sociaal-democratie versus 
milieubewegers 

In het septembernummer van Socialisme en Democratie plaatsten we een 
artikel van A. P. Oele 'Om de flexibiliteit van het bestaan;. Oele gaat hierin 
onder andere in op de plaats van het milieubeleid in een sociaal-democrati
sche politiek. Naar aanleiding van dit stuk benaderden wij een aantal mi
lieudeskundigen met het verzoek commentaar te leveren. De eerste reac
tie, van Lucas Reijnders, drukken we hieronder af. 

A. P. Oele stelt in zijn bijdrage 'Om flexibiliteit van het bestaan' een groot 
aantal kwesties aan de orde. Ik zou er daarvan twee willen opvatten, welke 
met name verschillen tussen sociaal-democraten en milieubewegers betref
fen. 
Oele signaleert terecht dat de hoofdstromen binnen de sociaal-democratie 
en de spraakmakende milieubewegers divergeren. Zijn behandeling van de 
grondslagen van deze divergentie is echter nogal impressionistisch. Eniger
mate vereenvoudigend kan men stellen dat milieubewegers beogen: 
• de volgende generaties te verdedigen tegen de huidige; 
• de door chemische, fysische en biologische agentia bemiddelde schade 
welke de ene mens de andere toebrengt, vergaand terug te dringen; 
• de natuur te verdedigen tegen de mens. 

Geen van deze stellingnamen wortelt in de sociaal-democratie. De zorg 
voor de toekomstige generaties is traditioneel meer een punt voor burgerlij
ke filosofen als Kant en Burke, dan voor de arbeidersklasse. De verdedi
ging van de natuur tegen de mens staat, zoals Oele terecht opmerkt, haaks 
op de socialistische traditie welke gericht is op onderwerping van de natuur 
door de mens. En het verzet tegen door derden toegebrachte schade gaat 
in eerste aanleg terug op de traditie van verdediging der burgerlijke vrijhe
den. 
Ook langs een andere weg kan de divergentie worden geadstrueerd. De 
sociaal-democratie is ontstaan als antwoord op de crisis in sociale verhou
dingen welke voortvloeide uit de kapitalistische industriële revolutie, en zag 
verheffing van de onderliggende arbeidersklasse als centraal doel. Meer re
cent werpt de ,sociaal-democratie zich primair op als pleitbezorger voor de 
emancipatie van onderliggende sociale groepen in het algemeen, met als 
samenvattend doel de spreiding van kennis, macht, inkomen en werk. 
Zulks eveneens als antwoord op een problematiek samenhangend met de 
onderlinge verhoudingen van sociale groepen. De milieubewegers proberen 
een antwoord te geven op een andere problematiek, 'de milieucrisis'. Zulke 
verschillende vragen moeten wel leiden tot in eerste aanleg divergerende 
antwoorden. Dit wil niet zeggen dat het centrale doel van de sociaal-demo
cratie, sociale emancipatie, en de oogmerken van milieubewegers in begin
sel onverenigbaar zijn. Zij zijn logisch gesproken niet strijdig. Wel vraagt 
een integratie van doelstellingen zeer ingrijpende aanpassingen in het vlak 
van de praktische sociaal-democratische politiek. De primaire reden daar-
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van is dat de bovengenoemde beginselen van de milieubewegers voor hen 
van een zelfde orde zijn als het beginsel van emancipatie der arbeiders
klasse voor de sociaal-democratie. In beide gevallen wordt aangesloten op 
primaire noties van wat rechtvaardige en juiste grondslagen zijn voor een 
samenleving. Zowel de emancipatie van de arbeidersklasse als bijvoor
beeld de rechten van volgende generaties zijn in gangbaar jargon 'rand
voorwaardenstellend' . 
Een en ander wil niet zeggen dat alles wat milieu-groepen zoal laten vallen 
als randvoorwaardenstellend moet worden opgevat, wel dat de kern van 
hun stellingname in het algemeen dit harde karakter heeft. De centrale 
doelstellingen van de milieubewegers verschillen op dit punt principieel van 
zulke doelen als 'het tot vier procent beperken van het financieringstekort' 
of het premierschap van Van Agt. 
Eén van de centrale punten die Oele aan de orde stelt, is de vraag of de 
milieubewegers niet, in contrast met de traditionele sociaal-democratie, de 
flexibiliteit van aanpassing aan veranderende omstandigheden middels de 
techniek bedreigen. Op zich is het juist dat de introductie van nieuwe rand
voorwaardenstellende beginselen nieuwe beperkingen met zich meebrengt, 
zoals het spreidingsstreven van de sociaal-democratie tot bepaalde vrij
heidsbeperkingen leidt, zo ook het streven van de milieubewegers. Een be
langrijk punt waarop het beperkende effect van het streven van milieu be
wegers zich laat voelen is, zoals Oele signaleert, dat van de vrijheid van 
onderzoek en technische voortgang. Men kan ter zake twee vrijheden on
derscheiden. De eerste vrijheid is de vrijheid van verwerven van inzicht in 
het functioneren van de wereld. Deze vrijheid is door wetenschappers 
moeizaam op totalitaire organisaties bevochten, en wordt door milieubewe
gers thans in beginsel niet bestreden. Als er al een strijd is waar milieu
groepen zich in mengen, dan gaat het om de bij het onderzoek in acht te 
nemen veiligheidsmaatregelen of om de noodzaak tot gebruik van proefdie
ren, zaken waarvan ook door onderzoekers als regel niet wordt bestreden 
dat ze in beginsel niet uitsluitend tot de eigen competentie behoren. Het 
komt daarbij voor dat milieubewegers, meer dan bijvoorbeeld onderzoe
kers, staan op een reductie van mogelijke risico's, ondermeer middels in
tensivering van veiligheidsgericht onderzoek, alvorens mogelijk riskant on
derzoek wordt gestart. Iets dergelijks is actueel rond het recombinant DNA
onderzoek, ter beveiliging waarvan tot nu toe in Nederland een verwaar
loosbaar bedrag aan onderzoeksgeld is uitgegeven. 
De harde kern van de vrijheid van inzichtvermeerdering is echter niet in het 
geding. Wel kan men zich afvragen of de thans tolerante positie in deze in 
tact zal blijven. De problematiek rond nuCleaire risico's levert sterke argu
menten voor de stelling dat het beter zou zijn geweest als kernfysici en 
kernchemici in de jaren dertig waren gestopt met het vergaren van inzicht 
rond het thema van bij kernsplijting vrijkomende energie. Zulks leidt ertoe 
dat er stemmen op gaan om nieuwe grensverleggende ontwikkelingen met 
vergelijkbare voorzienbare macro-risico's af te breken. In geval van het re
combinant DNA-onderzoek is zulks wel geopperd, maar door spraakmakers 
onder de milieubewegers niet als toepasselijk overgenomen. Indien er al 
overname van dit standpunt zou plaatsvinden, dan laat zich echter niet 
meer dan een beperking van de onderzoeksvrijheid in extreme gevallen 
voorzien. 
De tweede vrijheid welke in het geding is, is de vrijheid van het gericht be
schikbaar maken en toepassen van produkten van onderzoek. Op dit punt 
is maatschappelijke kieskeurigheid, neergelegd in wetenschaps- en techno
logiebeleid, algemeen geaccepteerd. Wel kan van milieubewegers worden 
gesteld dat ze een grotere kieskeurigheid vertonen dan de gemiddelde so-



democratisch- ciaal-democraat. Het is niet juist dat milieubewegers weinig of niets moeten 
socialisme hebben van technologische vernieuwing per se. Innovaties als de tipvane 

windmolen, de biogas-installatie en de bestrijding van insecten met lokstof
fen behoren tot de troetels van de milieubeweging. Er wordt nergens met 
zoveel overtuiging gepleit voor de ontwikkeling van methoden voor de ver
werking van volgens de industrie onverwerkbaar chemisch afval als in mi
lieukringen. En innovaties ter vervanging van lood in benzine, asbest, wei
nig energieproduktieve elektriciteitscentrales en de verplichte chemische 
grondontsmetting in de aardappelteelt worden door milieu-organisaties, te
gen bestaande maatschappelijke inflexibiliteit in, verdedigd. 
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Ik denk dan ook niet dat milieubewegers minder op flexibele aanpassing 
aan veranderende omstandigheden middels technische vernieuwingen uit 
zijn dan bijvoorbeeld A. P. Oele; ze zoeken die aanpassingen echter goed
deels elders. En de voorliefde in kringen van milieubewegers voor klein
schaligheid maakt het verder aannemelijk dat een milieubewogen samenle
ving in veel opzichten flexibeler zou opereren dan de door grootschalige 
bureaucratieën gedomineerde sociaal-democratische verzorgingsstaat. 
Wel geeft het standpunt van milieubewegers aanleiding tot een moeilijke 
paradox. De totstandkoming van een samenleving, welke op het punt van 
technologie zeer kieskeurig is, laat zich slecht verenigen met de huidige 
anarchie van natie-staten die elkaar met graagte kapot concurreren, zoals 
Oele terecht signaleert. Hetzij effectieve verregaande isolatie, hetzij groot
schalige en diepgrijpende boven nationale afspraken zijn nodig om de ruim
te te creëren voor een volledige ontplooiing van een niet zichzelf ondermij
nende kieskeurigheid. 
Tenslotte nog een opmerking over de praktische politiek, in lijn met de bij
drage van M. Epema in Rood in 't Groen. Er zijn thans werkelijk giganti
sche mogelijkheden van energiebesparing (ofwel verhoging van de energie
produktiviteit). Deze worden zowel gekenmerkt door een zeer hoge rentabi
liteit van geïnvesteerd kapitaal (terugbetaaltijden van twee tot vijf jaar zijn 
regel), als door een grote behoefte aan thans werklozen (in de orde van 
vele tienduizenden arbeidsplaatsen) en een groot voordeel voor komende 
generaties, natuur en milieu. Maatschappelijke rigiditeiten belemmeren de 
massieve aanpak van de grote mogelijkheden. De sociaal-democratie kan 
niet beter doen dan zich daar flexibel op te storten. 

Lucas Reijnders is biochemicus te Amsterdam. 
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Samenwerking met de CPN: 
nostalgie of noodzaak; 
verslag van een discussie 

Vorige maand publiceerde het partijbestuur van de Partij van de Arbeid een 
nota over de verhouding tussen PvdA en CPN. Naar aanleiding hiervan or
ganiseerde SenD een discussie, waarvan hieronder de belangrijkste frag
menten zijn afgedrukt. Aan de discussie namen deel: Anet Bleich (redac
teur van de Groene Amsterdammer), Wouter Gortzak (hoofdredacteur van 
Het Parool en redacteur van SenD), Rob Milikowski (verbonden aan het IP
SO, het wetenschappelijk bureau van de CPN), Ger Verrips (auteut'J en 
Willem van de Zandschulp (lid van het bestuur van de PvdA, en mede
auteur van de nota). 

Met de nota, getiteld 'Verhouding PvdA-CPN: een tussenbalans', geeft het 
PvdA-bestuur uitvoering aan een besluit van het partijcongres van april 
1977, dat opdracht gaf 'zorgvuldig (na te gaan) welke veranderingen zich 
bij de CPN voltrekken en of deze van zodanige aard zijn, dat steun van de 
CPN voor een progressief kabinet kan worden verkregen'. De nota legt de 
nadruk op een inventarisatie van de veraQderingen in de CPN. De vraag 
naar steun van de CPN voor een progressief kabinet is, aldus het partijbe
stuur, door de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie 'buiten de onmid
dellijke actualiteit geplaatst, nu een geheel progressief kabinet niet mogelijk 
bleek. Dat is geen reden om (die) vraag geheel te negeren. Het uitstel kan 
benut worden om het inhoudelijk debat voort te zetten en meer helderheid 
te verkrijgen over de wederzijdse posities'. 
De nota begint met het formuleren van een aantal politieke uitgangspunten. 
In de PvdA bestaat een 'gerechtvaardigd anti-communisme' (te onderschei
den van 'rechtse behoudzucht), dat zich richt tegen het erfgoed van Lenin 
en Stalin, zoals belichaamd in het streven naar de 'dictatuur van het prole
tariaat' en in een democratisch-centralistische organisatiestructuur. 'Als de 
CPN', aldus de nota, 'aanspraak wil maken op volledige erkenning als de
mocratische partij, dan zal ze afstand moeten nemen van het aan elkaar 
gekoppelde begrip "marxisme-Ieninisme".' 
Vervolgens worden de veranderingen in de CPN geanalyseerd. Besproken 
worden de opvattingen van de CPN over democratie (parlementaire demo
cratie, interne partijdemocratie, het werken met 'mantelorganisaties' en der
gelijke), over het internationale communisme, over de nieuwe sociale be
wegingen en over de sociaal-economische politiek. De opstelling van de 
CPN op het laatste terrein wordt een belangrijke toetssteen genoemd voor 
eventuele samenwerking. De CPN wordt gevraagd een keuze te maken 
'tussen het blijven functioneren als een opportunistische links-populistische 
partij, die vooral prettig in het gehoor liggende materiële eisen van allerlei 
groepen kiezers formuleert, dan wel het naar voren brengen van een con
structief hervormingsprogramma, waarin moeilijke keuzes niet worden ver
meden en medeverantwoordelijkheid daarvoor aanvaard'. 
De nota concludeert dat de CPN in het algemeen bezien onmiskenbaar in 
een veranderingsproces zit, maar dat veel van die verandering nog niet is 
uitgekristalliseerd. Het partijbestuur heeft 'onvoldoende vaste grond onder 



democratisch- de voeten om vast te stel/en dat de vernieuwingstendensen binnen de CPN 
socialisme zul/en beklijven en verder ontwikkeld zul/en worden'. Die onzekerheid hangt 

volgens het partijbestuur vooral samen met het democratisch-centralisme 
als partijstructuur. Aan het eind van de nota worden een aantal vragen ge
formuleerd voor het met de CPN te voeren debat: 
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- Kan de CPN haar huidige opvattingen over democratie verduidelijken, 
vooral in onderscheid tot het marxisme-leninisme? 
- Is de CPN in dit verband ook bereid tot een duidelijke en ondubbelzin
nige formulering van haar oordeel over de Oosteuropese regimes? 
- Is de CPN bereid haar traditionele voorhoedpretentie in te rui/en om op 
basis van gelijkwaardigheid met andere linkse partijen samen te werken en 
in sociale acties geheel afstand te doen van het model van de mantel-orga
nisatie? 
- Is de CPN bereid steun te verlenen aan een constructieve crisisbestrij
dingspolitiek, die herstel van werkgelegenheid centraal stelt en een kwalita
tief hoog niveau van sociale en andere collectieve voorzieningen garan
deert, en accepteert de CPN daartoe een - nivellerend werkende - mati
ging van de particuliere consumptie? 
De discussie over de nota werd geleid door Paul Kalma, die ook verant
woordelijk is voor de uiteindelijke tekst. De band vol mompelende heren 
werd in korte tijd uitgewerkt äoor Eefje van der Hoek. 

Wat is in het algemeen jullie indruk van de CPN-nota? 
8leich: Ik vind het een goede en intelligente analyse van recente ontwikke
lingen in de CPN. Een aantal kernproblemen voor de CPN, maar ook voor 
links in haar geheel, wordt er helder in behandeld. Wel vind ik dat in de 
nota twee benaderingen door elkaar lopen. Aan de ene kant worden dis
cussiepunten uitgewerkt, die voor het debat tussen PvdA en CPN en voor 
andere linkse partijen en bewegingen belangrijk zijn; aan de andere kant 
komt de historisch verstoorde relatie tussen PvdA en CPN aan de orde. 
Het blijft onduidelijk in welke mate er nu door de PvdA voorwaarden aan de 
CPN worden gesteld, dan wel dat er materiaal wordt aangedragen voor 
een open debat. 
Ik ben het inhoudelijk eens met de kritiek in de nota op de democratie-op
vatting van het marxisme-leninisme, op de leer van het democratisch-cen
tralisme en op de illusies over het socialistisch karakter van de Sowjet
Unie. Maar als je op al die punten voorwaarden gaat stellen aan de CPN, 
vind ik dat wel wat maximalistisch. Dat heeft te maken met een taxatie van 
de CPN zoals die nu is. Er is nog veel kritiek mogelijk op die partij, maar je 
kan haar niet 'stalinistisch' meer noemen, of een instrument van de CPSU. 
Ik geloof dat de CPN dat punt voorbij is. 

Verrips: Ik zal proberen te voorkomen dat we in herhalingen vervallen. Ik 
vind de nota een lofwaardig werkstuk, dat, ook al zal het waarschijnlijk nie
mand helemaal bevredigen, aantoont dat er bij de PvdA een neiging be
staat tot een fair en open debat. Wat ik mis is dat de jaren '70 en '80, op 
zichzelf begrijpelijk, erg centraal staan, en dat er relatief weinig aandacht 
wordt besteed aan bepaalde elementen uit de geschiedenis, die toch 
steeds weer heftige emoties aan beide kanten blijken op te roepen. Ik be
doel vooral de jaren '50, de 'koude oorlog'. Het is een punt dat door de 
CPN naar mijn smaak wel vaak erg gedramatiseerd wordt, en hetzelfde 
zou je kunnen zeggen van het voortdurend hameren in de PvdA op het sta
linisme van de CPN. 
Nu geloof ik niet dat het wenselijk is om steeds maar weer over de koude 
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oorlog te praten, maar aan de andere kant zou een open debat over nu en 
de toekomst wel eens geblokkeerd kunnen worden, als er op die punten 
niets wordt opgehelderd. Ik vraag me daarom af of het niet nuttig zou zijn 
als de wetenschappelijke instituten van beide partijen, Wiardi Beekman 
Stichting en IPSO, eens bij elkaar gingen zitten, en eens zouden proberen 
om de feiten uit die periode zakelijk en nuchter op een rij te zetten. Zoiets 
kan de traumatische elementen in de verhouding tussen PvdA en CPN hel
pen verminderen. 

Gortzak: Een paar algemene opmerkingen, en onder zeker voorbehoud, 
want ik heb de nota nog niet grondig kunnen bestuderen. Om te beginnen 
vind ik het te veel eer voor de CPN. Er zal veel werk in gestoken zijn, maar 
het is niet het meest centrale probleem waar de PvdA mee te maken heeft. 
Ik had bij voorbeeld liever een goede studie over het CDA gezien. Dat er 
vanuit de PvdA toch herhaaldelijk om zo'n CPN-nota verzocht is, zegt 
waarschijnlijk meer over de eigen club dan over de CPN. Veel sociaal-de
mocraten zitten met het zorgelijke gevoel dat ze weliswaar veel aan de we
reld veranderd hebben, maar het socialisme niet echt gerealiseerd hebben. 
Het socialisme als een rode bal achter een nog troebele horizon. 
Vanuit die gedachte kijkt men natuurlijk graag naar een vereniging die, als 
zij maar aan een aantal voorwaarden zou willen voldoen, plotseling een 
progressieve meerderheid in het vooruitzicht zou stellen. Ik geloof dat niet. 
Ik geloof dat de omstandig heid dat de CPN altijd een kleine partij is geble
ven, niet alleen kan worden toegeschreven aan een mogelijk stalinistisch 
verleden en een oriëntatie op de Sowjet-Unie. Het heeft ook te maken met 
een verkeerde beoordeling van de ontwikkeling van het kapitalisme. Welis
waar appeleert een partij als de CPN aan het pathos van veel mensen, 
veel meer dan de PvdA kan doen. De sociaal-democratie heeft weinig 
pathos in haar mars, als we Joop den Uyl buiten beschouwing laten. Pat
hos klinkt leuk voor mensen die in beweging zijn, maar je verandert de ka
pitalistische samenleving er weinig mee. 
Voor de rest staan er natuurlijk best verstandige dingen in de nota. Wat me 
wat onderbelicht lijkt, is de verandering in de sociale samenstelling van de 
CPN. Een van de meest interessante ontwikkelingen van de afgelopen tien 
jaar is dat de CPN in razend tempo ophoudt een arbeiderspartij te zijn. Ze 
is bezig zich te ontwikkelen tot een partij waarin de nieuwe middenklasse 
de toon aangeeft, ongeveer op dezelfde manier als in 0 '66. Wat betreft had 
Paul de Groot natuurlijk best gelijk. De arbeidersaanhang verdwijnt uit de 
afdelingsvergaderingen, en ook uit de kolommen van het dagblad De 
Waarheid. En dat heeft weer een grote uitwerking op die partij als geheel. 
Tenslotte een opmerking over het stalinisme van de CPN. Het is op zich
zelf best nuttig dat er tussen PvdA en CPN een wat normalere relatie ont
staat, zoals die al aanwezig is tussen PvdA en 0 '66, PPR of PSP. Dat 
neemt niet weg dat ik, anders dan Verrips, vind dat de CPN, zeker in de 
periode 1945-1960, een ondubbelzinnig stalinistische partij is geweest. Kijk 
naar de wijze waarop er toen een aantal interne partijconflicten zijn gere
geld, onder het motto van J. W. Stalin dat waar eieren geklutst worden ook 
een schaal gebroken moet worden. Dat aan de handen van de CPN geen 
bloed kleeft, heeft toch vooral te maken met de vrij gelukkige omstandig
heid dat men toen niet aan de macht was. Onder andere verhoudingen zou 
een aantal mensen nu niet meer aan het maatschappelijke debat hebben 
kunnen deelnemen. Ik denk daarom dat het voor het normaliseren van de 
verhouding tussen PvdA en CPN van essentiële betekenis is dat de rudi
menten uit die periode terzijde worden geschoven, en dat een aantal men
sen het eerherstel krijgt waarop ze meer dan recht hebben. 
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Milikowski: Volgens mij is de nota zelf er een bewijs van dat de normalise
ring van de verhouding tussen PvdA en CPN al vrij sterk gevorderd is. De 
nota heeft weliswaar een wat schoolmeesterachtig karakter, en de vragen 
aan de CPN doen wat examen-achtig, multiple choice-achtig aan, maar dat 
is toch niet het belangrijkste. Het ziet er naar uit dat eindelijk een periode 
afgesloten wordt waarin de PvdA de pluriformiteit van de arbeidersbewe
ging, en van de linkse krachten in het algemeen, ontkende. Een voorbeeld 
van die ontkenning was het streven van de PvdA naar een districtenstelsel , 
terwijl je een nagalm van die gedachte nog kunt aantreffen in Wouter Gort
zaks Alledaags socialisme, waarin hij schrijft dat de PvdA al het 'volks
front' in zich bergt, en dat andere linkse partijen tamelijk overbodig zijn. Die 
pluriformiteit wordt nu toch wel nadrukkelijk erkend. 
Nu heeft er tussen ontwikkelingen in de PvdA en in de CPN natuurlijk nooit 
een waterdicht schot gezeten. Allerlei standpunten en theoretische concep
ties zijn ontwikkeld, in reactie op wat er in de andere partij gebeurde. Dat 
geldt bij voOrbeeld voor de opvatting van de CPN over het 'anti-monopolis
tisch bondgenootschap', die in de nota op een aantal punten wordt gekriti
seerd. Je moet er daarbij wel rekening mee houden dat dat concept door 
de CPN naar voren werd gebracht in een periode waarin de PvdA het pro
gram van Banning overnam, waarin de samenwerking tussen werkgevers 
en werknemers werd geproclameerd, de PBO-gedachte dus eigenlijk. Ach
teraf kan je wel zeggen dat het 'anti-monopolistisch bondgenootschap' nog
al economistisch is geformuleerd. Ik waardeer het dat de PvdA kennelijk 
behoefte heeft om over de invulling van dat begrip, en de op dat punt te 
voeren strategie te discussiëren. Maar hoe de PvdA zich in het algemeen 
de discussie met de CPN voorstelt, dat blijft vrij vaag. 

Van de Zandschulp: Ik wil om te beginnen graag op Wouter Gortzak in
gaan. Wouter heeft gelijk als hij zegt dat de verhouding tot de CPN niet het 
meest centrale probleem voor de PvdA is. Ook onderschrijf ik dat de PvdA 
vooral niet het vermogen moet verliezen om, als dat nodig is, met delen 
van het politieke midden coalities aan te gaan. Maar daarnaast zal de 
PvdA ook moeten proberen om onder die noodzaak van coalities met het 
midden uit te komen. In die zin ben ik voorstander van een progressieve 
meerderheidsvorming, ook al besef ik dat die zich niet binnen zeer afzien
bare termijn voordoet. We zullen moeten kijken wat er gaande is bij 0 '66, 
bij PSP en PPR en ook bij de CPN, waarmee we veel ingewikkelder pro
blemen hebben. 
De nota heeft zowel een functie voor de PvdA zelf, als naar de CPN toe. In 
de PvdA kan ze onder andere een informatiekloof helpen overbruggen. Ik 
denk dat sommige leden het klassieke beeld van het orthodoxe communis
me in het geheel niet kennen, terwijl anderen dat wèl kennen, maar weer 
niet op de hoogte zijn van de recente discussies en ontwikkelingen in de 
CPN. Daarnaast willen we ook inspelen op die discussies zelf. Wat in de 
CPN gebeurt, is ook voor de PvdA van belang. Ik denk dat je kan zeggen 
dat in de geschiedenis een gestaliniseerde communistische partij vaak een 
blok aan het been is geweest voor constructieve linkse hervormingspolitiek. 
De sociaal-democratie is er soms meer door naar rechts opgeschoven dan 
nodig was. Als de CPN die hele stalinistische erfenis overboord weet te 
gooien, heb je de kans het draagvlak voor links-democratische politiek als 
totaliteit te verbreden. 
Het zit er misschien wel in dat de CPN zich in een links-sociaal-democrati
sche richting ontwikkelt, maar ik ben er niet zeker van. Daar is wel wat 
meer voor nodig dan een uitspraak van Gijs Schreuders op aen zondag
middag in De Populier. Wat bij voorbeeld de democratie-opvatting betreft 
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democratlsch- en de houding van de CPN tegenover de Sowjet-Unie, ben ik iets minder 
socialisme optimistisch dat Anet Bleich, die zegt: de CPN is dat stadium voorbij. Het 

stalinisme in de CPN is wel op zijn retour, maar of het geheel overwonnen 
is, ik geloof het niet. 
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Bleich: Voor iemand die de nota leest, is het moeilijk om uit te maken op 
grond van welke criteria de PvdA op een gegeven ogenblik zegt: nu ontwik
kelt de discussie in de CPN zich zo dat wij (gesteld dat die mogelijkheid 
zich voordoet) wel samen zouden willen regeren. 

Van de Zandschulp: Die criteria zijn ook niet eenduidig te formuleren. Kijk, 
samenwerking tussen PvdA en CPN bestaat natuurlijk allang, en de vraag 
of de CPN zich op Moskou oriënteert is van weinig relevantie voor de sa
menstelling van het college van BenW in Amsterdam, Zaanstad of Gronin
gen. Maar het wordt heel wat anders, als de CPN in theorie bij voorbeeld 
een minister van Buitenlandse Zaken zou kunnen leveren. Ook is het op 
het niveau van het stadsbestuur niet zo vreselijk interessant of de CPN met 
mantelorganisaties opereert. Maar als het gaat om samenwerking in acties 
is het een heel relevante vraag, waar je niet omheen kunt. Die criteria han
gen dus af van het terrein, van het niveau, van het moment. En natuurlijk 
telt voor de PvdA ook het electorale aspect. De CPN zal haar beeldvorming 
moeten veranderen, anders stellen we ons electoraal zeer kwetsbaar op. 

Mantelorganisaties 
De 'mantelorganisaties' van Van ,de Zandschulp noemde, ook wel 'perso
nencomités' geheten, vormen een van de hoekstenen van de marxistisch
leninistische democratie-opvatting. Zeker in het verleden werden ze door 
de CPN veelvuldig gebruikt om de eigen invloed uit te breiden. In de nota 
wordt tegen dit soort praktijken scherp stelling genomen. Zegt die kritiek, 
alweer, ook niet veel over de PvdA zelf? Ik bedoel: worden dit soort verwij
ten aan de CPN niet ingegeven door de zwakte van de PvdA als het gaat 
om het richting geven aan maatschappelijke actie? 

Gortzak: Veel van dit soort problemen hangt samen met het dragen van 
bestuursverantwoordelijkheid. De PvdA is als deelnemer aan het bestuur 
een onderdeel van het establishment. Dat schept een dubbelzinnige, 
meestal conflictueuze verhouding met sociale bewegingen. Wanneer de 
CPN bestuursverantwoordelijkheid gaat dragen, komt ze onmiddellijk in de
zelfde problematische verhouding te zitten. Althans wanneer die partij zich 
destaliniseert, en er een open debat mogelijk wordt. Ik heb weinig behoefte 
om schoolmeesterachtig te spreken, maar het proces dat zich nu binnen de 
CPN voltrekt was in de Nederlandse sociaal-democratie omstreeks 1913 
aan de orde. De CPN sociaal-democratiseert, zou je kunnen zeggen. Vre
delings beroemde uitspraak: 'congressen kopen geen straaljagers', wordt 
ook op de CPN van toepassing, op het moment dat die regeringsverant
woordelijkheid zou gaan dragen. 

De 'personencomités' vormen een afzonderlijk punt. Ze zijn een uiting van 
het maatschappelijk isolement van een communistische partij. Zodra een lid 
van een communistische partij in een samenleving niet meer als een me
laatse behandeld wordt, heb je ook die schijnheilige mantelorganisaties niet 
meer nodig om je maatschappelijke invloed uit te breiden. Alleen als er zich 
een plotselinge verscherping zou voordoen in het maatschappelijk klimaat, 
zou een herleving van het stalinistische partijwezen tot de mogelijkheden 
behoren. Ik ga uit van een min of meer normale situatie, zoals die zich de 
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Milikowski: Eerst nog even over wat Van de Zandschulp noemde 'de CPN 
als stalinistisch blok aan het been van de PvdA'. Ik heb daar wel bezwaar 
tegen. Zeker als je kijkt naar de anti-fascistische tijd, vind ik dat een zon
derlinge formulering die in geen enkel opzicht houdbaar is. 

Van de Zandschulp: Dat de CPN anti-fascistisch is, staat voor mij buiten 
kijf. Maar daar ging het helemaal niet om. 

Milikowski: Je kan, en dat is ook een zwakte van de nota, niet over demo
cratie en de CPN spreken, als je het anti-fascisme buiten beschouwing 
laat. Zowel de bijdrage van de CPN aan het verzet in de oorlog als haar 
talrijke activiteiten sindsdien om het anti-fascistisch bewustzijn in ere te 
houden. Ik vind dat dat in de discussie tot zijn recht moet komen. Wat die 
personencomité's betreft, je moet niet vergeten dat die vooral tot ontwikke
ling kwamen in een periode van grote sociale rust, van geleide loonpolitiek 
en dergelijke. Ze hebben toen een belangrijke democratische functie ge
had, en die rust helpen doorbreken. In het algemeen dragen ze bij tot de 
democratie, omdat ze, net als het plaatsen van advertenties bij voorbeeld, 
tot uitdrukking brengen dat politieke activiteiten niet tot het werken in poli
tieke partijen beperkt hoeven te zijn. Dat geldt bij voorbeeld nu ook voor de 
'dialoog van Driebergen', waaraan mensen uit verschillende bonden en 
linkse partijen deelnemen. Dat sluit niet uit dat er zich ook vormen voorge
daan hebben, waarbij een vrij instrumentele opvatting over actiecomités 
een rol speelde. 

8leich: Wat vind je in het algemeen van het democratisch-centralisme als 
organisatievorm? Is het niet een vrij hiërarchische vorm van partijorganisa
tie, die remmend werkt op de ontwikkeling van politieke debatten? 

Milikowski: Ik zal hierover mijn eigen mening geven. Ik denk inderdaad dat 
het leninisme als organisatievorm in dit opzicht een remmende werking 
heeft. Er is natuurlijk wel een vrij breed scala van vormen van democra
tisch-centralisme. Er zijn verschillende interpretaties, maar die van de een
heid van handelen en denken is in de praktijk al lang achterhaald. Het is 
schijn dat er ooit monolitisme in denken is geweest. In ieder geval kan ik je 
opmerking wel onderschrijven. 

Van de Zandschulp: In de nota wordt het democratiedebat in drie delen 
opgesplitst: parlementaire democratie, interne partijdemocratie en dan de 
tactiek van CPN-geleide actiecomités en dergelijke. Wat het eerste betreft 
constateren we dat de CPN een lange parlementaire traditie heeft, en in 
het algemeen netjes binnen de spelregels is gebleven. Daarnaast wordt in 
het opgestelde ontwerp-beginselprogramma van de CPN democratie nu 
ook als waarde op zich erkend, en dat is belangrijk. Het heeft ook te ma
ken met de discussie van zoëven over democratie en anti-fascisme. Anti
fascisme is niet per definitie democratisch, en opkomen voor de democratie 
hoeft niet altijd ten volle uit democratische overwegingen voort te komen. 
Bij onze kritiek op het democratisçh-socialisme gaan we ook in op die man
telorganisaties. Ze zijn voor de PvdA relevant, omdat het gebruik ervan sa
menhangt met het leninistisch idee van 'eenheid aan de basis', dat wil zeg
gen het idee dat de sociaal-democratische basis tegen de top van de so
ciaal-democratische partij gemobiliseerd moet worden. Veel PvdA'ers, ze-
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democratlsch- ker van mijn generatie, hebben met het mantelorganisatie-model ook de 
socialisme nodige ervaringen opgedaan. Je had vaak het idee dat je als meeloper wel

kom was, maar dat je niet moest proberen sleutelposities in te nemen. Ik 
denk, net als Wouter Gortzak, dat het verschijnsel nu op z'n retour is, maar 
het is wel eens goed om het nog eens te beschrijven. 
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CPN en Oost-Europa 
Ik wil overstappen naar de opstelling van de CPN tegenover de Sowjet
Unie en andere communistische landen. Is het gebruik van het woord 'so
cialisme' voor het maatschappelijk systeem in die landen een criterium 
waaraan de ontwikkelingen in de CPN afgemeten kunnen worden? 

Verrips: Vóór ik inga op de opstelling van de CPN, wil ik op iets wijzen dat 
in de discussie over deze partij vaak buiten beschouwing blijft. Max van 
den Berg (CPN) wijst er in het septembernummer van Politiek en Cultuur 
op dat de CPN de afgelopen negen jaar ruim 100 000 mensen, dat wil zeg
gen een derde van haar aanhang, netto aan de PvdA heeft verloren. De 
CPN staat er ook organisatorisch zeer slecht voor, op Amsterdam en nog 
een paar bolwerkjes in de provincies na. Ik geloof als één van die 100 000, 
dat dat één van de belangrijkste oorzaken is van de hele verandering van 
de CPN. Als je dat verlies aan aanhang nu nader bekijkt, stuit je op twee 
kolossale blunders die de CPN-leiding in de jaren '70 heeft begaan. De 
eerste is de houding tegenover het kabinet-Den Uyl, één van de meest 
linkse regeringen van na de oorlog. Die houding heeft veel mensen die 
nogal praktisch tegen de politiek aankijken, die zeggen: wat levert het me 
op, van de CPN vervreemd. 
De tweede blunder, en dan ben ik bij je eigenlijke vraag, is het voortduren
de geschommel met betrekking tot Oost-Europa. Het is in de jaren '60 voor 
de CPN natuurlijk een hele operatie geweest om afstand te nemen van de 
CPSU. Dat ging soms zeer ver, veel verder dan nu, maar incidenteel. Ik 
herinner me dat we openbare vergaderingen hadden waar door topspre
kers van de CPN mededelingen werden gedaan over stakingen in de Sow
jet-Unie, en over kozakken die op stakende arbeiders inreden. Het was in
cidenteel, maar voor die tijd een hele stap. Dan zie je in het midden van de 
jaren '70 dat ze zich, zonder enige verklaring, zonder een voor de eigen 
aanhang zichtbare reden, weer op Moskou oriënteren. Een dergelijke op
stelling, zonder enige discussie, werkt natuurlijk ontmoedigend. 

Vanaf 1956 heeft de CPN een oplossing proberen te vinden voor het 
vraagstuk voorlichting over Oost-Europa, en men heeft die, op enkele inci
denten na, niet gevonden. Indertijd kondigde de nieuwe hoofdredacteur van 
De Waarheid, Gijs Schreuders, aan dat er stukken over Charta zouden ko
men. Er is inderdaad iemand naar Tsjechoslowakije gegaan, maar die 
kwam terug met een verhaal over de metro - over Charta is nog steeds 
niets fundamenteels verschenen. Van fundamentele kritiek op de Sowjet
Unie is ook eigenlijk geen sprake. Schrijvers voeren actie voor schrijvers. 
Als het om Indonesische schrijvers gaat, haakt de CPN er direct op in. Als 
het een Egyptische politieke gevangene is, haakt de CPN er direct op in. 
Maar als het om de Sowjet-Unie, de DDR of Tsjechoslowakije gaat, laat 
men het afweten. Op zijn best neemt men met een tussenzinnetje afstand 
van de CPSU. De inval in Afghanistan wordt door partijvoorzitter Hoekstra 
op Schiphol afgekeurd, maar er verschijnt niets over in De Waarheid. 
Polen is in zekere zin een nieuw moment, met een kritische en soms ook 
zeer goede berichtgeving. Maar dan verschijnt ineens weer een artikelen
serie over Polen, waarin geprobeerd wordt om begrip voor de Sowjet-Unie 
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te wekken, inclusief oorlogsfoto's van SS-ers in Warschau. 
Milikowski: Ten aanzien van concrete punten worden door de CPN zeer 
duidelijke standpunten ingenomen. Tsjechoslowakije '68 is een voorbeeld, 
en hetzelfde geldt voor Polen. Ook wat Afghanistan betreft is duidelijk stel
ling genomen. (Interrupties). Het ingrijpen in Afghanistan is afgewezen. Ik 
ga hier niet verder op in. Iedereen kan gewoon de berichten in De Waar
heid lezen. 
Wat in het algemeen de opstelling tegenover de Sowjet-Unie betreft, is in 
de jaren '60 de traditionele vorm van solidariteit vervangen door een formu
lering, waarin van solidariteit met de vredespolitiek wordt gesproken. Sinds
dien is geprobeerd om ook inhoudelijk gestalte te geven aan een eigen, 
Nederlandse weg naar het socialisme. Vanaf het 26ste congres, in 1977, is 
dat denken in een stroomversnelling geraakt. Dat beïnvloedt natuurlijk ook 
weer de eindbeoordeling die je van de socialistische landen geeft. Ik zelf 
spreek van 'socialistische landen', maar dat wil niet zeggen dat je geen oog 
moet hebben voor de maatschappelijke conflicten daar, voor het bestaan 
van een bureaucratische bovenlaag, enz. Wat ik in (op zichzelf belangrijke) 
nieuwe analyses van de maatschappijstructuur van socialistische landen 
vaak mis, is de rol van de Sowjet-Unie in de strijd tegen Hitler-Duitsland, 
en de wijze waarop die zich in het bewustzijn van de bevolking van de 
Sowjet-Unie heeft vastgezet. Dat element ontbreekt vaak, en dat is natuur
lijk ook van invloed op de wijze waarop door de CPN en andere communis
tische partijen over de Sowjet-Unie en andere landen wordt gedacht. 

Gortzak: Met dat soort redeneringen doe ik weinig. Het doet me altijd een 
beetje denken aan wat me met enige regelmaat overkwam toen ik achter 
de radiomicrofoon gezeten kritiek op het Amerikaanse optreden in Vietnam, 
in Latijns-Amerika of waar dan ook op deze aardkloot uitte. Dan kon je er 
vergif op innemen dat er drie mensen kwamen, die zeiden: maar de Ameri
kanen hebben ons toch bevrijd. Daarmee was dan elk volgend optreden 
van de Amerikanen als het ware gerechtvaardigd. Zoiets zie je dan ook ge
beuren als de rol van de CPN in de Tweede Wereldoorlog ter sprake komt. 
Die rol is, ongeacht wat er later gebeurd is, indrukwekkend. Maar wat er la
ter gebeurd is, wordt niet gerechtvaardigd met een verwijzing naar wat er in 
de oorlog is gedaan. 
Wat het gebruik van het woord socialisme voor de Oosteuropese landen 
betreft, vind ik de discussie altijd wat schimmig, omdat ik sowieso niet 
echt geloof in een ondubbelzinnig socialistische maatschappij. Het socialis
me is iets wat nooit geheel gerealiseerd wordt, en als het gerealiseerd 
wordt zal het waarschijnlijk net zo hard moeten worden bestreden als welk 
ander stelsel ook. Niettemin, gelet op het feit dat socialisme de permanente 
hoop is van mensen op een andersoortige samenleving, zelfs als die nooit 
geheel bereikt wordt, vind ik het gebruik van het begrip in verband met 
Oost-Europa volstrekt uit den boze. 
Tenslotte nog een opmerking over Polen. Wat me opvalt is dat aan de ont
wikkeling in Polen vaak de eis gesteld wordt dat er een beter soort socialis
me uit moet voortkomen. Nu weet ik helemaal niet, gelet op de geweldige 
invloed van de katholieke kerk en dergelijke, of er iets uitkomt wat ik leuk 
vind. Maar ik vind niet dat ik degene ben, die bepaalt of de Polen het al of 
niet goed doen. Dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Aan de andere kant 
zijn er eerlijkheidshalve, redenen om te zeggen dat de na de Tweede We
reldoorlog tot stand gekomen grenzen in Europa, ondanks alle spanningen, 
toch voor een zekere stabiliteit hebben gezorgd. Ik ben voldpende 'Realpo
litiker', dan wel angstig voor mijn schedel om te zeggen: ik heb liever te 
maken met volkeren die niet helemaal kunnen beslissen wat ze met hun 
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democratisch- eigen land doen, zolang het leven in die landen er nog wat te harden is, 
socialisme zolang ze niet kapotgeslagen worden, dan met een Derde Wereldoorlog. In 

die zin denk ik dat je altijd aan het stabiliseren bent, en dat 'Jalta' nog 
maar een tijdje moet voortbestaan. 
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Bleieh: Ik geloof dat de kwestie van de verhouding tot Oost-Europa voor 
links hier van buitengewoon groot belang is; het is niet alleen een kwestie 
van analyse, maar op dit moment ook van direct praktisch-politiek belang. 
Er is sprake van een verscherping van de confrontatie tussen de twee su
permachten. Er is sprake in Europa, in West-Europa en Oost-Europa, van 
bewegingen die de vanzelfsprekendheid van het volgen van hun respectie
velijke supermacht ter discussie stellen. Het ontstaan en de uitbreiding van 
die bewegingen is niet alleen aardig of zo, het is een kwestie van levens
belang. Europa zal zich moeten onttrekken aan de confrontatie tussen de 
twee supermachten, en tegelijk een matigende invloed moeten uitoefenen. 
Ontspanningspolitiek speelt daarin een grote rol , zonder dat die ten koste 
mag gaan van solidariteit met de Poolse volksbeweging. Het is ook eigen
lijk een belofte die de arbeidersbeweging, als een van oorsprong Europese 
beweging, in zich draagt: een eigen model voor vrede en democratie. 
Het is een heel actueel en grijpbaar doel, en de discussie is niet alleen re
levant voor de CPN. Sommige stukken van André Roelots in De Waarheid 
zijn bij voorbeeld heel wat helderder dan wat vanuit de PvdA een Harry van 
den Bergh in de Volkskrant schrijft: dat Solidariteit zich maar in moet hou
den ter wille van een wankelende lieve vrede. Dat neemt niet weg dat de 
discussie in de CPN over Oost-Europa nog altijd tamelijk teleurstellend is. 
Ik ben het met Wouter eens dat het volstrekt onterecht is om deze landen 
socialistisch te noemen. Het gaat inderdaad om een klassemaatschappij 
van een nieuw type of iets dergelijks. Ook een analyse die uitgaat van de 
Sowjet-Unie als vredeskracht kan niet leiden tot een adequate politieke op
stelling. Ook de Sowjet-Unie opereert binnen de logica van de bewape
ningswedloop. 

Van de Zandschulp: Ik vind het standpunt van Anet het meest sympa
thiek. Ik vind ook dat Westeuropees links een eigen rol moet spelen, maar 
vrees dat er op dit moment een onvoldoende machtsbasis aanwezig is om 
je te onttrekken aan de supermachten. De marges om wat te veranderen 
zijn natuurlijk vrij smal. Maar we mogen 'Jalta' inderdaad niet als een voor 
de eeuwigheid gegeven feit accepteren, en het is de taak van Westeuro
pees links om hervormingen in Oost-Europa te steunen. Dat is politiek van 
het grootste belang. Wil je de machtsbalans tussen Oost en West niet ge
heel uit het evenwicht gooien, dan zal er een zekere parallellie moeten zijn 
in de ontwikkelingen in West- en in Oost-Europa. 
Aan het adres van de CPN zou ik willen zeggen dat op het moment dat je 
uitspreekt, en dat doet de CPN, dat socialisme en democratie onverbreke
lijk verbonden zijn , je logischerwijs het Sowjet-systeem niet meer socialis
tisch kan noemen. De CPN heeft vrij vroeg, in de jaren '60, met Moskou 
gebroken, maar met die potentiële voorsprong is wel erg weinig gedaan. Ik 
vrees dat dat toch ook weer samenhangt met dat democratische-centralis
me, waarbij zaken niet echt bediscussieerd worden in de partij. Zo kon de 
CPN later ook weer plotseling toenadering tot Moskou zoeken. In de huidi
ge opstelling tegenover Polen zitten zeer positieve elementen, maar van 
een echt coherente opstelling inzake Oost-Europa is toch nog geen sprake. 
Ik mis een verhaal van CPN-kant over hoe Oost-Europa nu in elkaar zit , 
hoe de machtsverhoudingen daar liggen. Een samenhangend verhaal , en 
geen optelsom van incidenten. 



democratisch- Linkse samenwerking 
socialisme Ter afsluiting een vraag over de mogelijkheid en wenselijkheid van samen

werking op regeringsniveau tussen PvdA en de kleine partijen ter linkerzij
de. Van die wenselijkheid gaat de nota impliciet uit. Maar is alleen al het 
verschil in grootte niet zodanig, dat de nadruk bij de PvdA altijd op het be
stuurlijke vlak zal liggen, en dat van de kleine linkse partijen bij de maat
schappelijke bewegingen en bij het uitdragen van de eisen van die bewe
gingen in het parlement? Vraag je bij voorbeeld van de CPN niet het onmo
gelijke als je er een allerlei uiteenlopende belangen afwegende partij met 
veel bestuursverantwoordelijkheid van wilt maken? 
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Van de Zandschulp: ik vind dat je zo een te sterke kloof suggereert. De 
PvdA heeft een voorkeur voor een progressieve meerderheid uitgesproken, 
en ik vind dat we daaraan moeten vasthouden. Ik wil af van het verlam
mende gevoel dat je voortdurend in zee moet met het CDA, dat niet als 
een politiek betrouwbare bondgenoot te beschouwen is. Je moet proberen 
het draagvlak voor een links-democratische, parlementaire hervormingspoli
tiek zo groot mogelijk te maken. De CPN kan in principe tot dat draagvlak 
gerekend worden, en daarom zal je moeten streven naar een normalisering 
van de relatie met die partij, als dat mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat ik 
precies weet waar de CPN zal uitkomen. Ze kan zich ontwikkelen tot een 
links-sociaal-democratische partij, maar ook op sleeptouw worden genomen 
door de nieuwe sociale bewegingen, waar ook veel chaos en onzin aan te 
treffen valt, en een soort 'gauchistisch' karakter krijgen. 
Het liefst zie ik ter linkerzijde een groepering ontstaan, zoals 0'66 ter rech
terzijde. Een partij die soepeler kan reageren op nieuwe actievormen dan 
een toch wat logge PvdA, die bij voorbeeld rekening moet houden met een 
deel van het electoraat, dat voor bepaalde nieuwe ontwikkelingen kop
schuw is. Zo'n partij ter linkerzijde heeft dan mede tot taak de PvdA te 
beïnvloeden, lastig te vallen met nieuwe ideeën. En betoont die PvdA zich 
daarvoor onvoldoende gevoelig, dan volgt soms een nuttige electorale af
straffing. Dat is bij voorbeeld in '66 gebeurd, waarna Nieuw Links bepaald 
meer gehoor kreeg. Tot op zekere hoogte loopt daar een parallel met de 
CPN, die na de verkiezingsnederlaag van '77 ook tot heroriëntatie werd ge
dwongen. 

Verrips: Een normalisering van de verhoudingen tussen PvdA en CPN lijkt 
me gewenst. Door de mogelijkheid van betrokkenheid bij het bestuur zal de 
realiteitszin van de CPN worden versterkt, en zo'n versterking is zeer no
dig. Of de CPN ook daadwerkelijk tot een regeringsmeerderheid kan toetre
den, moet de PvdA beoordelen. Ik heb in ieder geval bewondering voor de 
wijze waarop Mitterrand het in Frankrijk doet. Je kan op onderdelen kritiek 
hebben, maar hij voert een consequente, zelfbewuste sociaal-democrati
sche politiek. Hij accepteert de steun van de communisten, maar zorgt dat 
ze het beleid niet bepalen, zolang ze althans hun leninistische organisatie
structuur handhaven, en hun houding tegenover Oost-Europa niet herzien. 

Gortzak: De nota stelt terecht dat PvdA en CPN concurrenten op de Ieden
en kiezersmarkt zijn. En eerlijk gezegd vind ik de getalsverhoudingen zoals 
die nu liggen, erg aantrekkelijk. Ik heb er wat dat betreft geen behoefte aan 
om de CPN salonfähig te maken. Er zit overigens ook nog een andere kant 
aan. Van de Zandschulp vindt een niet-stalinistische communistische partij 
aantrekkelijker dan een stalinistische, omdat het met stalinisten kwaad ker
sen eten is, naar de ervaring heeft geleerd. Daar kan je tegenover stellen 
dat in de arbeidersbeweging altijd wel zo'n één à twee procent potentiële 
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democratisch- stalinisten rondloopt, en ik heb er geen bezwaar tegen als deze zich ook 
socialisme als zodanig manifesteren. integendeel , ik zal ze opgewekt blijven bestrij
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Los daarvan zie ik voor een homogene progressieve meerderheid weinig 
perspectief. In tijden van economische crisis slaat de slinger zelden door 
naar links, en meestal naar rechts, zoals ook nu weer blijkt. Bovendien zal 
een progressieve regering met vrijwel dezelfde problemen geconfronteerd 
worden als welke andere regering dan ook; een groot financieringstekort bij 
voorbeeld. Ik voel erg weinig voor regeren met het CDA, maar een pro
gressieve regering zie ik er niet komen, tenzij links eerst zo'n twintig jaar 
de oppositie in wil. 

Bleieh: Ik vind wat Wouter zegt en ook zijn opmerkingen als het socialisme 
als een beeldschone bol aan de horizon, nogal defaitistisch en ook niet ge
rechtvaardigd. Er is sprake van een ernstige economische crisis en van 
duidelijke aanvallen op wat er allemaal in sociaal opzicht, en niet in de laat
ste plaats door toedoen van de sociaal-democratie, is bereikt. We staan 
voor de noodzaak van zwaarwegende beslissingen op het gebied van de 
vredespolitiek, en voor de noodzaak van het formuleren van een progres
sieve economische politiek, waaronder bij voorbeeld een sterke herverde
ling van arbeid. Dat antwoord zal verder moeten gaan dan een poging om 
althans de pijn zo te verdelen dat niet alles verloren gaat. 
Als je dan in die situatie een kabinet als het huidige op ziet treden, dan 
heeft dat iets tragisch , zou dat althans kunnen hebben. Op z'n hoogst kan 
de PvdA daarin miserabele maatregelen zoals de loskoppeling van lonen 
en uitkeringen tegenhouden. Maar een progressief antwoord op de crisis in 
de kapitalistische landen is dat niet. Alleen progressieve machtsvorming en 
ideevorming in Nederland kan daartoe bijdragen, en dan gaat het niet al
leen om de linkse partijen, maar ook om de nieuwe bewegingen die, met 
alle drammerigheid die ze soms hebben, de partijen met hun neus drukken 
op het feit dat deze belangrijke maatschappelijke problemen onopgelost la
ten. Zo'n progressieve samenwerking is geen nostalgie naar mooie socia
listische horizonten, maar heeft alles te maken met hoe we uit de huidige 
crisis komen. 
Er is hier even gesproken over de wenselijkheid van een sociaal-democrati
sering van de CPN. Dat doet nogal zelfgenoegzaam aan. 

Gortzak: Ik zeg niet dat de PvdA alle antwoorden in huis heeft, maar wel 
dat de CPN voor problemen komt te staan die de sociaal-democratie al de
cennia lang meemaakt. Daarnaast kun je ook nog in een ander opzicht van 
een sociaal-democratisering van de CPN spreken. Afgezien misschien van 
het thema van de kernraketten, zijn sinds 1977 in de CPN thema's centraal 
komen te staan als herverdeling van arbeid, ecologie en feminisme, die in 
de PvdA al vanaf het eind van de jaren '60 aan de orde van de dag zijn. 

Bleieh: Toch denk ik dat de antwoorden die de PvdA op dergelijke proble
men formuleert, vaak te veel het karakter hebben van een model dat ande
ren maar moeten volgen. Aan de andere kant lijkt de PvdA soms wel eens 
met een soort 'atwegingstrauma' behept, dat een openheid blokkeert voor 
nieuwe ideeën. Ideeën, die je overigens natuurlijk ook in de CPN niet pas
klaar aantreft .. 

Milikowski: Ik kan me goed vinden in het verhaal van Anet. Je zal op basis 
van thema's als vredespolitiek, crisisbestrijding, anti-racisme en dergelijke 
nieuwe coalities moeten ontwikkelen, waarvan de CPN, net als de PSP en 



democratlsch- de PPR, in enigerlei vorm deel uitmaakt. Het gevaar van desinteresse in de 
socialisme politiek moet gekeerd worden. Daarbij moet je de concurrentieverhouding 

tussen de verschillende partijen onderling niet overdrijven. Natuurlijk speelt 
dat element mee, maar als je bij voorbeeld kijkt naar de twee zware verkie
zingsnederlagen die de CPN heeft geleden, in '59 en in '77, kun je niet 
zeggen dat de PvdA daarvan nu zoveel beter geworden is: beide keren 
verdween de PvdA uit de regering. 
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Exemplaren van de nota PvdA-CPN: een tussenbalans zijn te bestellen 
door overmaking van f 1 op postgiro nr. 3479700 t.n. v. PvdA-pers Amster
dam, onder vermelding van de titel. 
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Europese politiek en economische 
crisis 

De Europese Gemeenschap staat in Nederland niet in de belangstelling. 
Terwijl de oprispingen van de secretaris-generaal van de NAVO goed zijn 
voor de voorpagina, moet eurocommissaris Andriessen zijn uiterste best 
doen om interessanter nieuws nog op pagina zes te krijgen. Het bleek in 
Nederland zelfs mogelijk vier jaar lang voor het volk verborgen te houden 
dat er een staatssecretaris voor Europese Zaken was en dat die man Van 
der Mei heette. En als de PvdA een verkiezingsprogram in elkaar zet dat 
op wezenlijke punten staat of valt met de mogelijkheden die de Europese 
samenwerking biedt, stoort het bijna niemand, partijgangers noch buiten
wacht, dat onder het kopje Europa voornamelijk verbodsbepalingen zijn 
aan te treffen. 
De rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement heeft geen veran
dering in die toestand gebracht. Het lijkt er zelfs op dat leden van de rege
ring en van de Tweede Kamer die verkiezingen graag als alibi gebruiken 
om het Gemeenschapsbelang aan de europarlementariërs over te laten en 
zichzelf voornamelijk onledig te houden met wat zij in hun Haagse wijsheid 
zien als het Nederlands belang. De vraag hoe die beide belangen te ver
zoenen, is zelden aan de orde. Zolang de Nederlanders de Gemeenschap 
blijven aanvaarden als een wat moeizame ver-van-het-bed-show en de Ne
derlandse europarlementariërs een politieke achterban hebben, die in het 
gunstigste geval uit vrouw/man en kinderen bestaat, zal dat wel zo blijven 
ook. 
Zonder gevaar is dat niet. Het feit dat 76 procent van de Nederlanders de 
EEG 'een goede zaak' vindt en maar zes procent een tegengestelde opvat
ting huldigt, zegt weinig zolang de betekenis van de EEG voor de gemid
delde Nederlander niet meegemeten wordt. Nu de Westduitse burgers een 
paar pfennig extra benzineaccijns moeten betalen ten behoeve van de Brit
ten blijkt nog maar 49 procent van die Westduitsers de Gemeenschap 'een 
goede zaak' te willen noemen, terwijl dat percentage een paar pfennig 
vroeger nog boven de zestig lag. Dat aan de Nederlandse 76 procent geen 
absolute waarde moet worden gehecht blijkt ook uit een ander cijfer: 
slechts 34 procent van de Nederlanders is er achter dat het met de EEG 
slecht gaat. 1 

De oprichting van een actiecomité tot behoud van de Europese Gemeen
schap is nog niet in zicht. Het is niet te verwachten dat er van linkerzijde 
00 aangedrongen zal worden om de 'kapitalistische' EEG met zijn onge
c1ntroleerde multinationals voor verdere verwatering of gewoon desintegra
tia te behoeden. Hier en daar proef je zelfs sympathie voor de Britse kame
raden die Europa willen verlaten en de melkoverschotten willen verruilen 
voor de grazige weiden van het socialistische internationalisme. Hoe pro
tectionisme met internationalisme moet samengaan, blijft echter wazig. 

EEG en crisis 
De betekenis van de EEG voor de welvaartsontwikkeling in de afzonderlijke 
lidstaten is groot. Met name het handelsverkeer tussen de lidstaten is 
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enorm toegenomen. Zelfs een late toetreder als het Verenigd Koninkrijk 
heeft daarvan, ondanks oliecrises en recessie, sterk geprofiteerd. Dezelfde 
douane-unie met een gemeenschappelijke markt die in de jaren zestig een 
sterke stimulans was voor de economische groei in de EEG-lidstaten, biedt 
in de jaren tachtig waarborgen (althans op papier) dat de ene lidstaat door 
middel van tarieven of monetaire manipulaties zijn moeilijkheden niet op 
andere lidstaten of op derde landen afwentelt. Het Verenigd Europa heeft 
in de afgelopen decennia ook het internationale handelsverkeer sterk gesti
muleerd en die handel in de internationale tariefonderhandelingen gelibera
liseerd. Men kan zonder overdrijving stellen dat de Europese markt voor de 
ontwikkelingslanden, en niet alleen voor die waarmee het associatieak
koord van Lomé gesloten is, makkelijker toegankelijk is dan de Japanse of 
de Amerikaanse. Of dat alles zo blijft is onzeker. De algemene economi
sche crisis, de betalingsbalans- en begrotingsproblemen van vrijwel elke 
lidstaat, de voortdurende uitbreiding van de Gemeenschap met nieuwe le
den en de politieke onmacht om de problemen onder de knie te krijgen, 
brengen het verwezenlijkte in gevaar en staan tevens in de weg dat de 
EEG met nieuw en vernieuwend beleid Europa vertrouwen in de toekomst 
kan geven. 
Verslagen over de bijeenkomsten van de Raad van ministers van de Ge
meenschap zijn tegenwoordig vooral verslagen over de onwil van deze of 
gene lidstaat om een redelijk compromis te aanvaarden. Over uitbreiding 
van de taken van de Gemeenschap wordt weinig gesproken, de politieke 
energie wordt verbruikt in de strijd om het behoud of het terugdraaien van 
het bestaande. De beloftes van de voorzitter van de Europese Raad, het 
college van staats- en regeringshoofden van de EEG-landen, de niet-insti
tutionele kroon op de EEG-instellingen, leiden zelden of nooit tot EEG-be
leid. Soms slaagt men erin wezenlijke bestanddelen van de EEG te behou
den. Bij het staalakkoord van juni 1981 is het, dankzij de EGKS-bevoegd
heden van de Commissie en de Duitse dreiging om de eigen markt te slui
ten voor gesubsidieerd staal uit de overige lidstaten, op het nippertje gelukt 
om de gemeenschappelijke markt voor staal overeind te houden. Daarente
gen hebben de Britten een jaar eerder, door de regeling van de Britse bij
drage van 30 mei 1980, het Gemeenschapskarakter van begroting en 
eigen middelen ernstig aangetast. 
Staal is een lichtend voorbeeld, omdat de afspraken over het behoud van 
de gemeenschappelijke markt gekoppeld werden aan de geleidelijke af
braak van kostbare nationale subsidies. Op tal van andere terreinen gaat 
het minder goed en vindt door nationaal subsidiebeleid ernstige concurren
tieverstoring plaats. Het is niet zo verbazingwekkend dat in de EEG met 
zijn tien miljoen werklozen protectionistische tendensen de kop op steken 
en het subsidiewapen op ruime schaal gebruikt wordt om nationale pijn 
dragelijk te maken. Een niet onaanzienlijk deel van de 200 miljard gulden 
steun die de lidstaten in de eerste acht maanden van 1981 bij concurrentie
commissaris Andriessen aanmeldden is echter weggegooid geld, omdat de 
werkgelegenheid die de een er mee hoopt veilig te stellen werkloosheid bij 
de andere lidstaat veroorzaakt, en dat vaak in aanzienlijk modernere bedrij
ven. 

Het initiatief van Genscher 
In plaats van de bestaande crisis rechtstreeks te bestrijden zijn er politieke 
denkers die voorkeur geven aan de lange weg. Iemand als Genscher, de 
voorzitter van de Westduitse liberalen, wekt daarbij dan ook nog de indruk 
dat je de duivel met Beëlzebub kunt uitdrijven. 'Europäische Union - Jetzt' 
is het thema van zijn meest recente initiatief.2 Hij wil door het op papier 
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buitenland vastleggen van de ontwikkeling naar een Europese Unie, desnoods buiten 
nationale parlementen om, het politieke bewustzijn mobiliseren om de 
Europese Gemeenschap voor de toekomst veilig te stellen. De Europese 
Raad en de Europese Politieke Samenwerking (EPS) zouden daarbij een 
volkenrechtelijke grondslag moeten krijgen, terwijl de EPS zou moeten wor
den verbreed tot onderwerpen als militaire veiligheid en de middellange-af
standsraketten. Het is moeilijk in te zien dat dit initiatief werklozen en nog 
werkenden meer van het nut en de betekenis van de Gemeenschap over
tuigd zal maken dan nu het geval is. 
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Tegen verbreding en verdieping van de EPS is op zich weinig in te bren
gen. Het is in de meeste lidstaten ook niet omstreden. Nog maar kort gele
den sprak bijvoorbeeld vrijwel de hele Tweede Kamer, met inbegrip van de 
PvdA-fractie, zich uit voor de behandeling van veiligheidsvraagstukken in 
het EPS-kader. De angst dat de grotere lidstaten het anders in een ander 
kader doen, zal wel mederaadgever van de betreffende motie-Mommer
steeg zijn geweest. Deze kameruitspraak legt tevens impliciet de grens bij 
de politieke (i.u. militaire) veiligheidsproblematiek. Genscher gaat duidelijk 
verder. Ook verduidelijking van de positie van de Europese Raad, Gen
schers andere voorstel, zowel in relatie tot de EPS als tot de eigenlijke Ge
meenschap is nodig. Nu nog heeft die Raad een functie die de EEG 
meestal meer schaadt dan baat, door de valse hoop op daden die zij wekt. 
Het is echter gevaarlijk op het moment waarop de Gemeenschap in grote 
moeilijkheden is, de aandacht af te leiden naar wat men nu nog randgebie
den mag noemen. Niet alleen is de energie van onder meer de ministers 
van Buitenlandse Zaken hard nodig om de Gemeenschap zelf op gang te 
houden, maar ook zal het verbreden van het werkterrein van de EPS zon
der enige twijfel meer in plaats van minder meningsverschillen in de Ge
meenschap aan het licht brengen. Onderwerpen als de modernisering en 
de neutronenbom en het militair veilig stellen voor Europa van de aanvoer 
van energie en grondstoffen, beide door Genscher genoemd, staan borg 
voor veel gekrakeel. 

Dit soort onderwerpen moet niet van de Europese discussie worden uitge
sloten. Een aantal kleinere lidstaten, zoals Nederland, maar misschien 
meer nog Denemarken, Ierland en Griekenland, zal er grote moeite mee 
hebben. De vorige Franse president heeft al eens openlijk gedreigd hen er 
dan maar buiten te laten. Hij had gelijk om de noodzaak van EPS-overleg 
te onderstrepen, waar hij bedoelde dat de Gemeenschap in de Oost-We st
verhouding andere deelbelangen heeft dan de VS en dat het NAVO-kader 
ongeschikt is voor het aanpakken van Noord-Zuid-problemen. En dat als de 
Gemeenschap daar voor zichzelf geen rol zou zien weggelegd, de grotere 
lidstaten daar anders over mogen denken. 
Maar dan is wel nodig dat de Europese Gemeenschap zelf wordt veilig ge
steld. Dat de operatie tot herstructurering van beleid en begroting, waar
voor door de Commissie onlangs op grond van het mandaat van 30 mei 
19803 de omtrekken zijn geschetst, echt van de grond komt. Het is daarom 
aan te bevelen om de eerstkomende jaren de aandacht te concentreren op 
die mandaatarbeid en op Mitterrands nog te preciseren plannen voor een 
'relance européenne'. Genschers plan moet maar in dezelfde lade waarin 
ook de wijsheid van Biesheuvel, Tindemans en al die andere grote mannen 
van het Europa van de toekomst ligt. De wijze waarop de Westduitse rege
ring het Genscher-plan heeft 'uitgekleed', geeft hoop dat die weg gevolgd 
zal worden. Het is alleen jammer dat aan de discussie over dat Westduitse 
plan nog tijd verspild zal moeten worden. 



~ 

I!! buitenland Bonns zorgen 
Plannen over Europese Unies vergroten misschien het aanzien van de ma-

:1 ker, ze lijken weinig geschikt om de burger meer bij de EEG te betrekken. 
Helaas is dat niet het motief geweest waarom men in Bonn van het plan 
van de FDP-voorzitter weinig heeft overgelaten. Daar heeft men andere 
EEG-zorgen. De moeilijkheden met nationale begroting en betalingsbalans 
maken dat de Westduitsers af willen van hun positie van EEG-betaalmees-

1:1. ter, een functie die ze sinds de Britse bijdrageregeling van 1980 op eenza-

I: me hoogte vervullen. Terwijl de Franse socialisten meer EEG willen om 

I1I 
nieuwe industriële ontwikkelingen te stimuleren, een gemeenschappelijke 
energiepolitiek van de grond te krijgen en zich een kortere werkweek te 

" 
kunnen veroorloven, willen de Duitse socialisten liever wat minder EEG om 
dit soort zaken thuis te kunnen blijven betalen. 
De Duitse houding is begrijpelijk. De EEG-begroting - overigens een 
slechte maatstaf voor baten en lasten - kost de Duitse betalingsbalans 
zo'n vijf miljard gulden netto in 1982 en He/mut Schmidt heeft zijn volk er-

i, van overtuigd dat dat te veel is voor het opruimen van de landbouwover-
schotten van vaak even rijke lidstaten als de BRD. In het overige EEG-be-
leid geloven de Duitsers nauwelijks en ze hebben niet helemaal ongelijk. 
Het regionaal beleid bijvoorbeeld is weinig effectief, terwijl het sociaal be-

~i leid meer weg heeft van een ingewikkelde bankiersoperatie dan van een 
poging voor werklozen werk te scheppen. De Commissie heeft in haar 

I: mandaatsvoorstellen van 24 juni jl. in feite de gerechtvaardigdheid van de 
i Duitse kritiek erkend door voorstellen aan te kondigen voor hervorming van 

zowel de landbouwpolitiek, als van het sociaal en regionaal beleid. Maar 
het blijft onzeker of men in Bonn bereid is een serieus sociaal en regionaal 
beleid op gemeenschapsniveau van de grond te helpen, omdat daarvoor 

I" niet alleen grotere bevoegdheden van de Europese Commissie, maar voor-
al ook veel meer geld noodzakelijk zijn. Met de huidige financiële middelen 

I van de Gemeenschap, de zgn. eigen middelen bestaande uit douanerech-
ten, heffingen op landbouwprodukten en maximaal één procent van de 
BTW-grondslag, is geen nieuw beleid te financieren. Zelfs als men erin zou 
slagen de groei van de landbouwuitgaven nog verder bij de inflatie te doen 
achterblijven dan in 1981 al het geval is, dan blijft het onmogelijk binnen de 
één procent BTW-limiet aan echt sociaal en regionaal beleid te doen en 
blijft de EEG niet alleen nog jaren aan het Britse probleem vastzitten maar 
krijgt ze er ook nog problemen met andere lidstaten bij . Het uitvoeren van 
de gedachte van Schmidt om het netto-voordeel dat sommige rijke lidstaten 
uit de EEG-begroting halen te beperken, lost ook weinig op. Die suggestie 
bewijst nog maar eens dat een begroting die voor tweederde uit landbouw 
bestaat nooit evenwichtig kan zijn en dat dus veel meer aan regionaal en 
sociaal beleid zal moeten worden gedaan. De Schmidt-weg van de netto-
plafonds leidt tot weinig meer dan een herverdeling van baten en lasten 
tussen de rijke lidstaten, de armen blijven er even arm door. 

Uitbreiding naar twaalf 

"I 
De doorbreking van de één procent BTW-limiet is met name in de Bondsre-
publiek, Denemarken en Nederland zeer omstreden en het lijkt er voorlopig 

11 
niet op dat daar een parlementaire meerderheid voor te vinden is. Toch is 

" dat waarschijnlijk het belangrijkste middel om de Gemeenschap in stand te 
!! 

1,' 
houden en de toetreding van Spanje en Portugal veilig te stellen. Nog veel 

li socialisme en 
te weinig wordt buiten Brussel beseft dat de Gemeenschap van tien een 

democratie, heel andere is dan die van zes waarvoor het Verdrag van Rome werd ge-
II nummer 11, schreven. Ook binnen de zes landen waren er arme regio's, denk aan Ita-

I november 1981 lië, maar de oorspronkelijke EEG was er toch vooral een van rijke industrie- nc 
0, 
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gebieden, die door een gemeenschappelijke markt alleen nog maar rijker 
konden worden. Het Sociaal en het Regionaal Fonds, met hun extra nadruk 
op de armere regio's, waren eerder instrumenten om die regio's zoet te 
houden dan om ze bij de rijke te trekken. In de Gemeenschap van tien lig
gen de problemen al anders: Griekenland en Ierland zijn arme lidstaten en 
het Verenigd Koninkrijk is hard op weg er een te worden. Het arm-rijk-pro
bleem is daardoor een vraagstuk tussen lidstaten geworden. De uitbreiding 
met Spanje en Portugal, die grote regio's kennen met een inkomen per 
hoofd dat op zo'n tien procent van dat van een Rotterdammmer of een 
Hamburger ligt, zal het armoedevraagstuk een centrale plaats geven in de 
toch al moeilijke Brusselse problematiek. 
Om zo'n Gemeenschap bij elkaar te houden is meer nodig dan de paar mil
jard - d.w.z. minder dan de kosten van het opruimen van de zuivelover
schotten - die nu jaarlijks naar de arme gebieden gaat. De rijke lidstaten 
voelen daar weinig voor. De Fransen hebben gelijk om herstructurering van 
het EEG-beleid te eisen voor de toetredingsonderhandelingen met Spanje 
en Portugal in de beslissende fase komen. Hoewel hun positie meer door 
eigenbelang dan door zorg om Spanje of Portugal bepaald wordt, is het 
niet ongevaarlijk voor de democratie op het Iberisch schiereiland om Ma
drid en Lissabon op in feite onaantrekkelijke voorwaarden toe te laten. En 
het ging de voorstanders van de Spaanse en Portugese toetreding in de 
Bondsrepubliek, Nederland, Denemarken, enz. juist om die democratie. 

Binnen de twaalf landen zal, meer nog dan binnen de tien , een aanzienlijke 
versterking van het regionaal beleid de prijs zijn die de rijke lidstaten voor 
het blijven functioneren van de gemeenschappelijke markt zullen moeten 
betalen. Zijn ze daartoe niet bereid, dan moeten ze ermee rekenen dat de 
druk stijgt om invoerrechten en heffingen aan de EEG-grens te verhogen of 
om door binnenlandse belastingen geïmporteerde produkten duurder te ma
ken. Met het debat in de Europese Commissie over het belasten van geïm
porteerde oliën en vetten om de Spaanse olijfolieplas te kunnen financieren 
is die discussie begonnen. Met het debat over (hogere) heffingen op de 
substituten voor voedergraan, dat onze kip en ons varkensvlees zo goed
koop maakt, zal het worden voortgezet. Tegelijk is het mededingingsbeleid 
in moeilijkheden door nationale werkgelegenheidssubsidies. Een EEG-me
dedingingsbeleid vooronderstelt dat de Gemeenschap greep heeft op de 
concurrentievoorwaarden. Door de snel groeiende werkloosheid en de po
gingen daarvoor op nationaal niveau oplossingen te vinden, is de praktijk 
helaas anders. Daar is alleen wat aan te veranderen als de Gemeenschap, 
althans in een aantal sleutelsectoren, meer greep krijgt op herstructure
ringsplannen en afvloeiingsregelingen. De leningsinstrumenten van de Ge
meenschap en het Sociaal Fonds zouden dan zinvoller kunnen worden in
gezet. Een eerste doorbraak in deze richting is in juni 1981 bereikt met het 
besluit dat op gemeenschapsniveau een deel van de sociale maatregelen, 
die met de herstructurering van de staalindustrie samenhangen (het zgn. 
sociale volet) , gefinancierd wordt. Het moet mogelijk zijn op die weg verder 
te gaan en naast overeenkomsten over de sociale maatregelen te komen 
tot akkoorden over de financiering van de herstructurering zelf, en niet al
leen in de staalsector. Goed gecoördineerd en hier en daar geïntegreerd 
beleid is nodig om concurrentievervalsing te beperken en de verspilling van 
nationale middelen te vermijden. Concreet betekent zulks dat Nederland 
bereid moet zijn de Belgen of Britten te helpen bij de herstructurering van 
hun staalindustrie om gezonde bedrijven als Hoogovens te redden, in 
plaats van dat geld maar direct in de door Belgische of Britse subsidies be
dreigde Hoogovens te steken. Binnen de Gemeenschap zijn bij zo'n beleid 



buitenland miljarden te besparen, miljarden waarmee misschien nieuwe werkgelegen
heid kan worden gecreëerd. 
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Europese actie voor werk 
De lijst van wat de Gemeenschap allemaal zou kunnen doen is natuurlijk 
onuitputtelijk. Vandaar dat vooropgesteld moet worden dat de Gemeen
schap niets moet doen dat de lidstaten zelf beter kunnen. En dan nog is 
voorzichtigheid geboden, omdat het voor de democratie beter is zo dicht 
mogelijk bij de kiezers te beslissen. Bovendien, democratische besluitvor
ming en EEG zijn minder rechtstreeks met elkaar verbonden dan de verkie
zing van een Europees parlement suggereert. Mede daarom leggen de 
ambtenarenapparaten van de individuele regeringen, de Raad en de Com
missie vaak veel meer gewicht in de schaal dan voor die nationale regerin
gen, hun parlementen en het Europees parlement goed is. 
Toch is het nodig dat de Gemeenschap het bestaande beleid herziet en 
nieuw beleid op zich neemt. Zo hebben we dringend behoefte aan boven
nationale politiek op het terrein van nieuwe industriële ontwikkelingen, zo
wel voor de modernisering van de bestaande industriële capaciteit, als voor 
het scheppen van nieuwe technologisch hoogwaardige werkgelegenheid . 
Energiebesparing en alternatieve energie, informatica, milieu, vliegtuig
bouw, het zijn allemaal gebieden die voor een Europese aanpak (bundeling 
of stimulering) in aanmerking komen. Tot nog toe is op al deze gebieden, 
ondanks de inspanningen van Commissaris Davignon, nog zeer weinig ge
presteerd en wordt de achterstand van Europa op de VS en Japan groter. 
Op korte termijn zijn van dit soort initiatieven geen wonderen te verwach
ten, zoals een oplossing voor het steeds ernstiger wordende werkloos
heidsvraagstuk. Daarvoor zullen de Europese regeringen gezamenlijk an
dere wegen moeten bewandelen. Tot nog toe is op dit gebied niets bereikt, 
doordat er van lidstaat tot lidstaat zeer verschillend geoordeeld wordt over 
het beleid dat nodig is om dit probleem aan te pakken. Tussen Thatcher en 
Mitterrand ligt een niet te overbruggen kloof als het gaat om de richting van 
het sociaal-economisch beleid. Toch is ook hier een minimum aan geza
menlijke aanpak nodig. Zonder Europese afspraken is de kans op slagen 
van zuiver nationaal werkgelegenheidsbeleid en bijvoorbeeld arbeidstijdver
korting gering. Tegelijk zal vooruitgang moeten worden geboekt met de 
harmonisering van het arbeidsrecht en, niet in de laatste plaats, met het 
ondernemingsrecht. Vredelings voorstellen over de informatieplicht van 
multinationals zijn een goed voorbeeld van de richting die socialisten daar
bij moeten inslaan. 
Even moeilijk en even nodig is het om vooruitgang te boeken op de weg 
naar een Europees energiebeleid, dat de solidariteit binnen de Gemeen
schap gestalte geeft en een Europese aanpak inhoudt van de betrekkingen 
met de energieleveranciers van buiten de Gemeenschap. 
Dat alles is veel hooi op de EEG-vork. Toch is het niet meer dan het nood
zakelijke minimum om de Gemeenschap voor de komende jaren voldoende 
sterk te maken om de lidstaten te helpen de economische crisis te door
staan en de grondslag te leggen voor een werkelijke Europese rol in de 
wereldpolitiek. Een betere weg naar de toekomst is tot op heden door nie
mand aangegeven. 

Piet Dankert is lid van de socialistische fractie in het Europees Parlement. 

Noten 
1. Cijfers ontleend aan Euro-Baromètre, 15 juni 1981; Commission des Commu- no 
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2. Voordracht van Hans-Dietrich Genscher, voorzitter van de FDP, 13 augustus 
1981 . 
3. Dit mandaat betreft de opdracht van de Raad van Ministers aan de Europese 
Commissie, naar aanleiding van de regeling van de Britse netto bijdrage, om voor
stellen te doen tot herstructurering van de EEG-begroting. 
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WBS-nieuws 

Buitenlands-politieke notitie 
nummer 2 verschenen 
In de WBS-serie Buitenlands-politieke 
notities is een nota verschenen waarin 
de Nieuwe Internationale Economische 
Orde ten principale ter discussie wordt 
gesteld. 
In een prikkelende inleiding van de 
hand van Huub Coppens wordt kritiek 
geleverd op de in de PvdA heersende 
opvatting over de Noord-luid-problema
tiek. lijn standpunt wordt hem niet door 
allen die zijn verhaal in deze nota be
commentarieerden in dank afgenomen. 
Het is een discussie waarbij achter de 
interpretatie van de feiten een zeer prin
cipiële kwestie schuil gaat. (205 blz. 
prijs f 10.) 

Twee nieuwe economische 
notities 
In de WBS-serie Economische notities 
verschenen twee nieuwe discussieno
ta's. 
De eerste gaat over de toekomst van de 
sociale zekerheid en bevat een uiterst 
heldere analyse van het sociale zeker
heidsstelsel van de hand van José Toir
kens. 

loals gebruikelijk in deze discussie
reeks leveren anderen daarop com
mentaar, waaronder ditmaal een heel 
markante van een staatssecretaris uit 
het eerste kabinet- Van Agt. 
Een verplicht nummer voor allen die de 
sociale zekerheid ter harte gaan. (115 
blz. prijs f 7,50) 

De tweede pas verschenen economi
sche notitie gaat over de pensioenen. 
J . Varkevisser schetst de contouren van 
een rechtvaardig pensioenstelsel en 
kraakt daarvoor menig heilig huisje. Pit
tige commentaren leverde hem dit op, 
zowel uÎt de hoek van de institutionele 
beleggers als van de kant van de vrou
wenbeweging. (139 blz. prijs f 8.) 

Deze publikaties zijn verkrijgbaar door 
overmaking van het bedrag op giro 
3479700 t.n.v. PvdA-pers te Amsterdam 
onder vermelding van de titel. 



o 
~ 

socialisme en 
democratie, 
nummer 11, 

november 1981 

555 

Signalementen 

Deze rubriek wordt verzorgd door Pau/ 
Ka/ma en Marnix Krop. 

Mitterrand en het boek 
'Met Mitterrand is de literatuur terugge
keerd aan de top' , stelt Martin Ros in 
Boekb/ad van 14 aug. jl. vast. Welis
waar is literaire bagage een traditionele 
eigenschap van Franse presidenten , 
maar de relatie die Frankrijks nieuwe 
socialistische president met het boek 
heeft, schijnt een heel bijzondere te zijn. 
Niet slechts leest hij veel (en heeft hij 
een hekel aan televisie-kijken) , hij 
schrijft ook gemakkelijk en graag. In de 
loop van zijn leven heeft hij een tiental 
boeken geschreven. Het laatste heet /ci 
et Maintenant en onlangs is bij de Fran
se uitgever Stock een overzicht van al 
Mitterrands publicaties en ideeën ver
schenen : Mitterrand par /ui-même. 
Mitterrands relatie met de literatuur blijkt 
ook uit zijn regelmatig gedane bekente
nis dat hij door het lezen van Jaurès, 
Zo/a en B/um tot het socialisme is geko
men. Dat dit socialisme eerder roze-ra
dicaal is dan dogmatisch-rood, is niet 
slechts vast te stellen aan de hand van 
zijn eerste honderd dagen als president. 
Mitterrands boeken wijzen in dezelfde 
richting. Ros observeert dat 'het hele 
oeuvre van de man voortdurend (is) 
doortrokken van waarschuwingen tégen 
de politiek in het voordeel van de litera
tuur. De literatuur verdedigt voor Mitter
rand het individuele tegen het algeme
ne. De politiek mag de literatuur nooit 
als een strop om de nek gaan liggen in 
versmallende programmering. Volgens 
Mitterrand kan een samenleving zich 
enkel in de richting van vrijheid en so
cialisme ontwikkelen , als het maximale 
ruimte biedt aan de ontwikkeling van de 
capaciteiten van schrijvers en kunste
naars'. 
Dat Mitterrand als goed Frans socialist 
niet van romantische en idealistische 
trekken vrij is, komt naar voren uit zijn 
volgende. door Ros geciteerde uitspraak: 

'Boeken vormen onze enige echte her
inneringen van het leven. Want de we
reld is eigenlijk gemaakt om uit te lopen 
op een boek. De wereld kunnen we ook 
pas echt begrijpen en bereiken via boe
ken. Pas als we verzadigd en vermoeid 
opkijken van onze lectuur, beseffen we 
hoe helder de hemel is!' 
Het zal niemand verbazen dat een pre
sident die zo aan lezen en schrijven is 
verknocht drie schrijvers, waaronder de 
bekende Régis Debray, in zijn regering 
een plaats heeft gegeven en tevens on
middellijk de vaste boekenprijs in ere 
heeft hersteld. Cela change la vie un 
peu. (mk) 

Milieu en werkgelegenheid (1) 
De afgelopen tien jaar is de milieu pro
blematiek in Nederland in toenemende 
mate in de belangstelling komen te 
staan. Mede onder druk van een in ver
gelijking met andere landen zeer krach
tige milieubeweging kreeg het milieu 
een prominente plaats in de beginsel
en verkiezingsprogramma's van politie
ke partijen, niet in de laatste plaats in 
die van de Partij van de Arbeid. Ook de 
vakbeweging, waar zes à zeven jaar ge
leden van 'milieubewustzijn' nog nauwe
lijks sprake was, is zich meer met dit 
soort vraagstukken bezig gaan houden. 
De toenemende werkloosheid lijkt een 
rem op deze ontwikkeling te gaan zet
ten. De vakbeweging, meer dan politie
ke partijen en milieubeweging recht
streeks bij het werkloosheidsprobleem 
betrokken, is huiveriger geworden voor 
een rigoreus milieubeleid, dat nieuwe in
vesteringen en de daarmee te scheppen 
arbeidsplaatsen kan afremmen, en zelfs 
bestaande arbeidsplaatsen in gevaar 
kan brengen. In die omstandigheden 
nemen de conflicten over milieu en 
werkgelegenheid tussen vakbonden en 
milieugroepen, maar ook binnen de vak
beweging toe. 
In 1979 is vanuit de milieubeweging het 
tijdschrift Arbeid en Milieu opgericht, 
met de uitdrukkelijke bedoeling om in de 
huidige situatie meer eenheid tussen ar
beidersbeweging en milieubeweging tot 
stand te brengen. Getracht moet wor
den, aldus de redactieverklaring 'om 
door discussie de gemeenschappelijke 
uitgangspunten en perspectieven op te 
sporen en de verschillen te overwinnen'. 
Inmiddels is het blad aan zijn derde 
jaargang begonnen. Het eerste nummer 
van 1981 is gewijd aan het thema 'mi-
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lieu en werkgelegenheid', waarover het 
blad in mei van dit jaar, in samenwer
king met het Amsterdamse politiek-cul
tureel centrum De Populier, een confe
rentie organiseerde. Een uitgebreid ver
slag van de conferentie zelf is te vinden 
in het blad Achtergrond van Sjaloom 
(zevende jaargang, nummer 12). Het is 
alles bij elkaar boeiende lectuur, ook 
voor wie actief is in de Partij van de Ar
beid. De PvdA pretendeert immers een 
'integratiefunctie' te vervullen, d.w.z. 
verschillende belangen af te wegen res
pectievelijk op elkaar af te stemmen, en 
zal wat dat betreft de komende tijd 
steeds meer met de problematische 
kanten van de verhouding milieu-werk
gelegenheid worden geconfronteerd. Op 
lokaal niveau, waar de afweging vaak 
uiteindelijk haar beslag krijgt, is dat ove
rigens al vaak het geval. 

Milieu en werkgelegenheid (2) 
Een voorbeeld daarvan wordt in het be
treffende nummer van Arbeid en Milieu 
beschreven door Bram Smit. Het betreft 
de vestiging van een uitgebreid sorteer
centrum van de PIT, een 'expeditie
knooppunt' (EKP) op een NS-terrein in 
Haarlem. BenW van Haarlem gaan al in 
1973 in principe akkoord met dit plan. 
Maatregelen tegen overlast voor omwo
nenden worden niet geëist, na de verze
kering van PIT en NS dat van overlast 
geen sprake zal zijn . Pas in 1978 komt 
het plan in opspraak, nadat de buurt 
zich, met als aanleiding de bestaande 
overlast door rangerende locomotieven, 
in een actiegroep heeft verenigd. 
Onder druk van de actiegroep laat de 
wethouder door gemeenteambtenaren 
onderzoek doen naar de milieu-effecten 
van de voorgenomen PIT-vestiging. 
Smit: 'In juni 79 is hun rapport klaar en 
de conclusies zijn eenduidig : voor de 
woningen in de meest nabije straten 
wordt het geluidsniveau ontoelaatbaar, 
voor de andere woningen hoger dan 
wenselijk'. Met name een aantal PvdA
politici begint nu te twijfelen aan de ves
tiging op het NS-terrein. Eind 1979 staat 
een meerderheid in de gemeenteraads
commissies voor ruimtelijke ordening, 
economische zaken en milieu (0'66, 
PvdA, CPN, PSP/PPR) niet langer ach
ter het PIT-plan. 
Een reactie laat niet lang op zich wach
ten. De PIT-districtsdirecteur zegt in het 
Haarlems Dagblad dat het protest van 
de buurt Haarlem achthonderd arbeids
plaatsen zal kosten, waarvan een deel 

waarschijnlijk in Amsterdam terecht 
komt. Een PvdA-raadslid reageert aan
vankelijk nogal laconiek: 'Dan rijden de 
werknemers maar een stukje door'. Nu 
begint echter ook de vakbeweging zich 
te roeren. Een actiecomité van ABVN 
KABO, 'Bouw EKP Westergracht' , orga
niseert een werkonderbreking , haalt 
twaalfhonderd handtekeningen op en or
ganiseert een demonstratie op de Grote 
Markt. 'Deze actie verbreedt zich. De 
Rooie Vrouwen zetten de PvdA-fractie 
onder druk vanwege het grote aantal -
veelal door vrouwen bezette - parttime 
banen bij het EKP.' Ook van andere 
vakbonden, en van het Haarlemse be
drijfsleven komt steun. 
Het actiecomité van ABV NKABO neemt 
ook contact op met de bewonersgroep, 
maar dit lijkt vooral voor de buitenwacht 
bedoeld te zijn. Naar dat (eenmalig) 
contact wordt tijdens de gemeente
raadsvergadering van begin 1980 ook 
met gretigheid verwezen, vooral door 
die partijen (PvdA, CPN) die - opnieuw 
- van standpunt veranderd zijn. 'Het 
getij is gekeerd', schrijft Smit. 'In die 
vergadering gaat de raad - uitgezon
derd PSP/PPR - akkoord met het ma
ken van een ontwerp-bestemmingsplan 
voor het NS-terrein waarin het EKP is 
opgenomen.' Later blijkt dat de PIT via 
een bestemmingsplan niet tot maatrege
len tegen geluidsoverlast kan worden 
gedwongen, en het gemeentebestuur 
kan alleen nog via onderhandelingen 
met de PIT enige concessies op dat 
gebied afdwingen. De paar honderd be
zwaarschriften vanuit de buurt worden 
om juridische redenen niet-ontvankelijk 
verklaard. 

Haarlem is niet de enige plaats waar 
milieu en werkgelegenheid botsen. Op 
de conferentie sprak een lid van een ac
tiegroep die zich keert tegen de volgens 
haar gevaarlijke AAgrunolfabriek in Gro
ningen. 'Wij staan als milieugroep geïso
leerd van de vakbeweging', aldus de ac
tievoerdster. 'Er is zelfs sprake van een 
conflict. Bij ons is direct aan de orde: 
.wat gaat er voor, het bedrijf of de veilig
heid van de buurt. Wij zijn van mening 
dat het bedrijf verplaatst of gesloten 
moet worden . Verplaatsing zit er (nog) 
niet in, dus moet AAgrunol maar sluiten . 
De vakbeweging stelt zich intussen op 
het standpunt dat er niets aan de hand 
is. Er zijn wel gesprekk~n met de onder
nemingsraad, maar toenadering levert 
dat niet op'. 

sign 
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Milieu en werkgelegenheid (3) 
Nu zijn de mogelijkheden van de vakbe
weging wat dit betreft ook beperkt. Wim 
Vijg, districtshoofd van de FNV-Rijn
mond, bracht het op de conferentie als 
volgt onder woorden: 'Er is in de vakbe
weging duidelijk gebrek aan geld, man
kracht, deskundigheid en bewustzijn ten 
aanzien van milieuvraagstukken. Lande
lijk stelt het milieubeleid van de vakbe
weging dan ook niet veel voor. Dat is 
natuurlijk niet zo vreemd als je bedenkt 
dat vakbondsbestuurders nooit worden 
aangesproken op de uitstoot van S02, 
maar wel op de uitstoot van werkne
mers.' 
Dat wil niet zeggen dat in de vakbewe
ging als geheel in voorkomende geval
len voor honderd procent voor de werk
gelegenheid wordt gekozen. De afgelo
pen jaren heeft de verhouding milieu -
werkgelegenheid juist ook binnen de 
vakbeweging tot conflicten geleid. Daar
bij staat vaak de FNV op landelijk, re
gionaal of lokaal niveau tegenover de 
direct betrokken vakbond. Vijg somde 
op de conferentie een paar van die con
flicten op. In 1974 wijst het NVV hand
having van het vliegveld Zestien hoven 
bij Rotterdam af, om redenen van ruim
telijke ordening. De Vervoersbond ech
ter, die het vliegveldpersoneel organi
seert, verzet zich tegen sluiting. Ook la
ter komen vakcentrale en Vervoersbond 
tegenover elkaar te staan, zoals bij de 
voorgenomen aanleg van de Rijnpoort
haven, en bij de voorgenomen vestiging 
van een ertsknikkerfabriek in de Euro
poort. 
Een ander voorbeeld is onderzocht door 
medewerkers van Wetenschap en Sa
menleving, het blad van de VWW (vroe
ger BWA en VWO). Het is voor PvdA
leden interessant omdat het de aan
dacht vestigt op het betrekkelijk terug
houdende standpunt van de FNV inzake 
kernenergie , dat wel eens over het 
hoofd wordt gezien bij de eigen PvdA
preoccupatie met de sluiting van de be
staande kerncentrales. Industriebond
medewerker Oick van der Laan op de 
conferentie: 'De FNV is er tot dit mo
ment niet van overtuigd dat de kerne
nergieoptie moet worden doorgestreept. 
We willen geen uitbreiding van het aan
tal centrales, maar op de vraag of de 
twee bestaande centrales gesloten 
moeten worden hebben we nog geen 
antwoord geformuleerd'. 
Veel van die terughoudendheid heeft te 
maken met de bestaande werkgelegen-

heid in en rond de kerncentrales, en 
met de conflicten die daarover ook bin
nen de vakbeweging zijn ontstaan. De 
medewerkers van Wetenschap en Sa
menleving (september/oktober 1980) 
beschrijven de onenigheid tussen de 
FNV-Zeeland , die al in 1973 een anti
kernenergiestandpunt innam, en de AB
VA-Zeeland, waarin het personeel van 
de centrale Borssele zich organiseert. 
Ook binnen de ABVA zelf worden ver
schillende accenten gelegd. Weten
schap en Samenleving : 'Op landelijk ni
veau heeft de ABVA zich tijdens een 
congres in 1974 uitgesproken voor uit
stel van kernenergie. Hoewel de ABVA
Zeeland er mee kan instemmen dat 
kernenergie met de nodige voorzichtig
heid benaderd moet worden, is zij ervan 
overtuigd dat de kerntechnologie veilig 
gemaakt kan worden.' 
Deze beschrijving van de gecompliceer
de verhouding vakbeweging - kern
energie kan met een zeer recent voor
beeld worden aangevuld. Naast de FNV 
is het Franse vakverbond CFDT een 
van de weinige in West-Europa met een 
kritisch standpunt over kernenergie. Op 
landelijk niveau heeft de CFDT o.a. ge
pleit voor tijdelijke stillegging van de op
werkingsfabriek in La Hague, en zich fel 
verzet tegen een mogelijke uitbreiding 
van die fabriek. Zij blijft bij dat verzet, 
ook nu de regering-Mauroy. deze uitbrei
ding, ondanks beloften vóór de verkie
zingen, toch wil doorzetten. In La Hague 
zelf begint de CFDT nu echter de tol 
voor haar standpunt te betalen. Werkne
mers van de opwerkingsfabriek zeggen 
in grote getale hun lidmaatschap op, en 
sluiten zich vaak aan bij de CGT, die 
uitgesproken pro-kernenergie is. 

Milieu en werkgelegenheid (4) 
Hoe aan deze conflicten binnen de vak
beweging en tussen vakbeweging en 
milieubeweging het hoofd te bieden? In 
Wetenschap en Samenleving wordt de 
milieubeweging aangeraden zich niet in 
een globaal anti-kernenergie standpunt 
vast te bijten, maar rekening te houden 
met de problemen waarmee de vakbe
weging worstelt. 'Hiervoor ligt een aan
knopingspunt binnen 'het milieu ' zelf. Bij 
een bredere definitie van milieu hoort 
ook de situatie binnen de bedrijven. 
Voor de kernenergie vormen dan de ar
beidsomstandigheden in de kerncentrale 
een actiepunt'. Daarbij moet aansluiting 
worden gezocht bij de door de werkne
mers ervaren problemen: stralingscon-
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trole, kankeronderzoek, verzekerings
voorwaarden. Ook andere energiebron
nen moeten kritisch onderzocht worden. 
'Is zonneënergie wel zo veilig voor de 
werknemers en hoe is kolenwinning ar
beidsveilig te maken? Een eenvoudige 
verwijzing naar niet bestaande technie
ken is 0 geen reëel alternatief'. 
In Arbeid en Milieu en op de conferentie 
kwamen daarnaast voorbeelden ter 
sprake van samenwerking tussen vak
beweging en milieugroepen. FNV-dis
trictsbestuurder Tjeu Strous wijst in Ar
beid en Milieu op initiatieven van de 
FNV-Limburg (voorstel voor een afval
verwerkingsproject) en van het FNV-dis
trict-Brabant dat, ondersteund door mi
lieu- en anti-kernenergiegroepen, heeft 
gepleit voor een actief stimuleringsbe
leid voor kleinschalige vormen van mi
lieu-vriendelijke bedrijvigheid. Hij noemt 
ook het 'Actieplan Werkgelegenheid Nij
megen', opgesteld door milieu-organisa
ties, politieke groeperingen en plaatselij
ke vakbondsafdelingen. In dit plan wordt 
geprobeerd 'werkgelegenheidbelang' , 
'milieubelang' (relatie arbeidsproces-mi
lieu, relatie produkt-maatschappelijke 
behoeften) en het streven naar een an
dere vorm van arbeidsorganisatie te 
combineren. 
Genoemd kan ook worden het plan van 
de Industriebond-FNV om te komen tot 
samenwerking tussen de Nederlandse 
producenten van energie-apparaten, 
VMF-Stork en RSV. Beide concerns 
zouden zich meer moeten gaan richten 
op isolatietechnieken en stadsverwar
ming. Het plan stelt produktie en toe
passing voor van kleine elektriciteitscen
trales, die zich onder andere beter le
nen voor de zgn. warmte-kracht-koppe
ling dan grote centrales. Dat intussen, 
zoals de Industriebond voorstelt, be
staande centrales met het oog op de 
werkgelegenheid vervroegd vervangen 
zouden moeten worden, kon niet ieder
een op de conferentie onderschrijven . 
Ineke Lambers van 0'66: 'Dat is de we
reld op zijn kop zetten. Als je op die 
manier tegen lange termijnplannen aan
kijkt, worden die nooit uitgevoerd, want 
er zijn altijd wel zaken op korte termijn 
die voorrang verdienen.' 
De al genoemde Tjeu Strous tenslotte 
wijst in Arbeid en Milieu op de organisa
torische aspecten van de verhouding 
milieu-werkgelegenheid. 'De Nederland
se vakbeweging', schrijft hij, 'wordt ge
karakteriseerd door een structuur waarin 
de bonden de essentiële bouwstenen 

vormen. 0 De bonden zijn bedrijfstakge
wijs georganiseerd en ook intern is een 
bond meestal bedrijfsgewijs opgebouwd. 
Alleen sommige bonden hebben naast 
de bedrijfsopbouw ook een duidelijke 
geografische structuur, nl. de Industrie
bond en de Bouw- en Houtbond. Door 
deze structuur is het begrijpelijk dat 
economische overwegingen in de FNV
standpunten sterker doorklinken dan al
gemeen-politieke. Of - anders uitge
drukt - er is meer aandacht voor pro
blemen in de produktiesfeer dan in de 
reproduktiesfeer' . 
'Dat is niet altijd zo geweest. Met name 
de syndicalistische stromingen, zoals 
die te vinden waren binnen het NAS, 
richtten zich op problemen in zowel de 
werk- als de woon- en leefsituatie. 0 De 
prijs die voor deze spontane totaalbena
dering betaald werd, was een zwakke 
organisatiestructuur. De oprichting van 
het NVV naar Engels model - primair 
gericht op verbetering van de arbeids
voorwaarden - bracht hierin verande
ring.' De beperking tot de economische 
strijd die het NVV zich oplegde werd 
volgens Strous lange tijd gecompen
seerd door een sterke band met een 
parlementaire politieke partij . 'De SOAP 
zorgde voor een politieke vertaling van 
arbeiderseisen in de reproduktiesfeer, in 
alledaagse termen de problemen van en 
in de woon- en leefsituatie'. 
'In de naoorlogse periode is - in Neder
land wellicht sterker dan elders in Euro
pa - de band tussen vakbeweging en 
politieke partijen steeds losser gewor
den. Daarmee is de noodzaak voor de 
FNV om zich met problemen in de 
woon- en leefsituatie bezig te houden, 
weer toegenomen'. Bestaande structu
ren, waarbij aan FNV-districten en -af
delingen de behartiging van werkne
mersbelangen in brede zin is gedele
geerd, zijn volgens Strous onbevredi
gend. 'Conflicten tussen FNV-afdelingen 
of -districten en organen van de bond 
zijn nauwelijks te vermijden. Slechts de 
bonden die naast de bedrijfsopbouw 
ook een geografische organisatie bezit
ten, kennen ook intern de strijd tussen 
standpuntbepaling vanuit de pure ar
beidsvoorwaardensfeer versus belan
genbehartiging vanuit de totale woon
en leefsituatie. Wil een werkelijk "breed" 
beleid vanuit de verschillende bonden 
gedragen worden , dan is een dubbele 
opbouw zoals met name de Industrie
bond de laatste tijd weer met meer elan 
stimuleert, een strikte voorwaarde'. (pk) 
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Pen op papier 

'Nieuwe koers' was meer 
'Toen na de Tweede Wereldoorlog de 
SOAP opging in de Partij van de Arbeid, 
die zich richtte op een doorbraak naar 
de confessionele (arbeiders-)kiezers, 
ontstond ook de behoefte aan een min
der specifiek socialistische jongerenor
ganisatie. De 'Nieuwe Koers ' werd in 
het leven geroepen. Deze organisatie 
werd geen succes, mede vanwege het 
feit dat zij een erg getrouwe kopie was 
van de partijorganisatie'. 
Met deze enkele zinnen hebben Marnix 
Krop en Bouwe Glij in hun artikel over 
de Jonge Socialisten in SenD 718 van 
dit jaar wel erg makkelijk de geschiede
nis van de eerste jongerenorganisatie 
van de PvdA afgedaan. Deze regels 
ademen de sfeer die de laatste jaren zo 
kenmerkend is wanneer er in onze partij 
over de geschiedenis wordt gesproken 
of geschreven. Het is een sfeer waarin 
tot uiting wordt gebracht dat alles, wat 
vroeger is gebeurd, fout was en dat nu 
pas echt de waarheid doordringt. 
Volgens beide schrijvers was immers 
Nieuwe Koers geen zuivere socialisti
sche organisatie, want dat wordt be
doeld met het typische jargon 'minder 
specifiek socialistische'. Verder willen 
beide schrijvers suggereren dat Nieuwe 
Koers maar een volgzaam groepje jon
geren was, dat keurig in het gelid van 
de partij meeliep. En deze constaterin
gen moeten dan kennelijk als bewijzen 
dienen dat het tegenwoordig met de 
Jonge Socialisten veel beter is gesteld . 
Die organisatie is dan kennelijk wel 
'specifiek' socialistisch en veel meer 
een 'echte' jongerenorganisatie en geen 
'erg getrouwe kopie (was) van de partij
organisatie'. 
Och gut, ben je geneigd te zeggen als 
je hebt meegemaakt hoe de Jonge So
cialisten op partijcongressen zo keurig 
conform het spel van de moties, de 
amendementen, de resoluties en vooral 
de ordevoorstellen weten mee te spe
len. De schrijvers tonen met hun opmer
kingen over Nieuwe Koers niet alleen 

aan hoe ze de geschiedenis misbruiken 
voor het aantonen van hun eigen gelijk. 
Ze hebben kennelijk geen kennis van 
de geschiedenis van Nieuwe Koers, an
ders hadden ze die geschiedenis wel in
telligenter misbruikt. Voor het schrijven 
van een geschiedenis van Nieuwe 
Koers is meer nodig, maar wel kan ik 
beide schrijvers zeggen dat wat zij 
schrijven over de plaats van de Jonge 
Socialisten in de partij , vrijwel letterlijk 
kan gelden voor de positie die Nieuwe 
Koers had. Ook Nieuwe Koers had bij
voorbeeld heftige conflicten met het par
tij -establishment. En dat was in die tijd , 
met lieden als Vorrink, Drees, Burger, 
Suurhof, Albrecht, heel wat minder 
'jeugd-gevoelig' dan het huidige esta
blishment. 
Juist omdat voor mij als oud-Nieuwe 
Koerser het verder boeiende artikel over 
de Jonge Socialisten een 'schok der 
herkenning' was, irriteerde mij de arro
gantie en de zelfverzekerdheid waar
mee beide schrijvers het verleden af
doen. 

Johan Wijne 

Naschrift Marnix KroplBouwe Glij 
Wijne leest meer in de gewraakte op
merking dan er staat. Een belangrijke 
overweging bij de oprichting van de 
Nieuwe Koers was dat voortzetting van 
de zozeer met de oude SOAP verbon
den SOAP-jongerenorganisatie niet 
goed zou beantwoorden aan de opzet 
van de nieuwe Partij van de Arbeid. De
ze partij zou zich immers - als fusie 
tussen de SOAP, de Vrijzinnig Demo
cratische Bond en de Christen-Demo
cratische Unie - eerder op een nieuw 
soort, personalistisch getint, doorbraak
socialisme richten dan op het meer tra
ditionele socialisme van de SOAP (dat 
overigens, het zij toegegeven, in de 
vooroorlogse periode ook reeds enkele 
van z'n traditionele trekken had verlo
ren). 
Dat de Nieuwe Koers vervolgens geen 
succes is gebleken wijten wij niet aan 
het 'minder specifiek socialistische' ka
rakter van die organisatie, maar aan het 
feit dat de organisatie te zeer een ge
trouwe kopie van de partijorganisatie 
was. Dat wij dit niet de enig mogelijke 
verklaring achten , mag blijken uit ons 
gebruik van het woord mede in die zin. 
Het was daarbij niet onze opzet om uit
voerig in te gaan op de geschiedenis 
van de voorgangers van de Jonge So-
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cialisten. Wèl wilden wij proberen enig 
inzicht te verschaffen in de feitelijke ont
wikkeling van de JS en in de al dan niet 
structureel bepaalde marges waarbin
nen een jongerenorganisatie van de 
PvdA dient te opereren. Daarvoor leek 
een korte terugblik op het verleden 
onontbeerlijk. Wij hadden geen enkele 

behoefte om een 'specifiek soort socia
listisch verleden ' op te hemelen, noch 
om de huidige JS onkritisch te benade
ren. Maar dat laatste is Wijne zonder 
twijfel opgevallen. Overigens lijkt Wijne 
veel boeiends over de Nieuwe Koers te 
verhalen te hebben. Iets voor een arti
kel? ij 
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J. Th. J. van den Berg 

Eindelijk begonnen 

Hoe lang de kabinetsformatie van 1981 ook mag hebben geduurd, zij bleek 
in de nacht van 14 op 15 oktober 1981 nog niet 'af'. De financiële rand
voorwaarden voor een stelselmatig sociaal-economisch beleid in 1982 en 
daarna waren te vaag gebleven en te zeer gebaseerd op achterhaalde ge
gevens om als bruikbaar kader te dienen voor zowel het ombuigings- als 
het werkgelegenheidsbeleid. Nog voordat het nieuwe kabinet toekwam aan 
de presentatie van zijn beleidsvoornemens aan de Kamer, struikelde het al 
over de 'onvoltooide symfonie' van Lubbers die regeerakkoord heette. 
De regeringsverklaring, op 16 november dan eindelijk aan de Kamer gepre
senteerd, demonstreerde hoe belangrijk het rapport van de informateurs De 
Galan en Halberstadt is geweest. Hun analyse van de financieel-economi
sche situatie en de daaruit voortvloeiende beperkingen en mogelijkheden 
werd in de regeringsverklaring vaak letterlijk en doorgaans in grote lijnen 
overgenomen. 
Dat maakt twee dingen duidelijk. Om te beginnen, dat de beide informa
teurs, binnen de politieke beperkingen die hun door het regeerakkoord wa
ren opgelegd, goed en politiek bruikbaar werk hebben geleverd. Het toont 
voorts aan dat het oorspronkelijke regeerakkoord alsmede de miljoenenno
ta 1981 nog een aanzienlijk te rooskleurig beeld hebben gegeven van de fi
nancieel-economische situatie. Het beeld van de informateurs is derhalve 
niet slechts heel wat duidelijker maar ook somberder dan vöè>r 15 oktober 
door bijna het hele kabinet en belangstellenden daaromheen was aangeno
men. 
Alleen al de beschikbaarheid van zulk een helder en in hoge mate contro
leerbaar beeld van de stand van zaken heeft de vertraging in de totstand
koming van het kabinetsbeleid acceptabel gemaakt. Dat het voordien niet 
kon worden beschreven, heeft overigens maar zeer ten dele te maken met 
de informatievoorziening door de minister van Financiën tijdens het kort
stondige eerste leven van het kabinet. Het probleem blijkt eerder te liggen 
bij de wel heel gebrekkige informatievoorziening vanuit de uitgavendeparte
menten aan Financiën. 
Voorts is het voor de Partij van de Arbeid van belang dat de vruchteloze 
debatten in het kabinet dankzij de informateurs hebben geleid tot enige 
ruimte, ook al in 1982, voor de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. Dit 
vooruitlopend op het in '82 vast te stellen werkgelegenheidsprogramma van 
het kabinet. Ook in dat opzicht reikten Halberstadt en De Galan oplossin
gen aan die tot dan toe niet mogelijk waren gebleken. Aan het belang en 
aan het nut van het werk der beide informateurs hoeft dus nauwelijks te 
worden getwijfeld. Bovendien heeft de crisisperiode niet slechts overtrokken 
pretenties maar ook nogal wat ophopende conflictstof tot meer normale 
proporties teruggebracht. 
Tenslotte is de informatieperiode in zoverre van belang geweest, dat voor 
het eerst sedert 26 mei de vertegenwoordiger van D'66, L. J. Brinkhorst, 
precies datgene heeft gedaan wat D'66 aldoor pretenteerde te willen doen: 
een brugfunctie vervullen tussen het CDA en de PvdA. Brinkhorsts rol als 
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commentaar makelaar (in Vrij Nederland vrij nauwkeurig beschreven) is van essentieel 
belang geweest, veel belangrijker in elk geval dan Terlouws optreden tij
dens de eigenlijke kabinetsformatie. Tot aan het ja-woord van de minister
president op 4 november bleef het niettemin een dubbeltje op zijn kant en 
de door de PvdA-ministers 'gemaakte' crisis derhalve een zeer groot waag
stuk. 
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Mede daarom blijft de vraag overeind, of het kabinet slechts een 'slechte 
start' heeft gemaakt dan wel of de korte kabinetscrisis een symptoom is 
van dieper gaande factoren . 

Er is een tijd geweest dat een tussentijdse kabinetscrisis de functie had de 
vechtende partijen voor korte tijd te scheiden en met behulp van de relatie
ve buitenstaanders die fractievoorzitters toen nog waren, de coalitiepartijen 
weer op één lijn te brengen. Naoorlogse voorbeelden daarvan zijn te vin
den in 1951 (Nieuw-Guineacrisis), in 1955 (de huurcrisis) en in 1960 (de 
woningcrisis) . Waarschijnlijk was dat ook de bedoeling met de kabinetscri
sis in 1965 die echter niet leidde tot het herstel van het kabinet-Marijnen, 
maar tot de kortstondige herleving van de rooms-rode coalitie onder pre
mier Cals. Regiefouten zijn bij kabinetscrises gauw gemaakt... 
Een kabinetscrisis was tot 1966 - om Von Clausewitz te parafraseren -
'voortzetting van de regering met andere middelen '. Zij maakte immers in 
een verzuild stelsel een beraad mogelijk van zeer weinigen achter zeer ge
sloten deuren. Naar het uiterlijk gemeten en gelet ook op de uitkomst is dit 
najaar hetzelfde gebeurd. Het kabinet kwam er niet meer uit en de vech
tenden dienden gescheiden. In de tussentijd werkten zeer weinigen achter 
zeer gesloten deuren aan een bruikbaar compromis, alsof er sedert 1966 
niets was veranderd. 
Maar er is sindsdien heel wat veranderd. Het huidige politieke bestel kan 
zulk een crisis als middel tot beter voortregeren op termijn nauwelijks meer 
doen aanvaarden. De daartoe noodzakelijke zwijgzaamheid wordt inmid
dels niet slechts abnormaal gevonden, zij wordt bovendien als onbehoorlijk 
beschouwd en als een politiek testimonium paupertatis. Des te meer, om
dat er partijen bij zijn betrokken die anderhalf decennium lang zoveel werk 
hebben gemaakt van openheid, duidelijkheid en participatie van de kiezer 
aan de coalitievorming. 
Met de huidige stand van opvattingen over het functioneren van de parle
mentaire democratie moet daarom worden aangenomen dat zulk een crisis 
het politieke bedrijf aanzienlijk meer schade berokkent dan eertijds ~et ge
val is geweest. Een crisis als deze, 'binnen een kabinet dat toch al erg 
'ouderwets' tot stand was gekomen, kan per saldo functioneel zijn geweest 
voor een samenhangend beleid. Tegelijkertijd legt zij echter een onevenre
dig zware hypotheek op het gezag van de coalitie binnen en vooral buiten 
het parlement. Zonder zulk gezag kan een kabinet echter weinig bereiken 
en verlangen, zeker niet in tijden dat vrolijke mededelingen van regerings
wege uiterst zeldzaam zullen zijn . 
Het tweede kabinet- Van Agt is eindelijk begonnen. De vraag is of de crisis 
het begin van het einde was. In februari immers zal de financiële kaart op
nieuw moeten worden getekend en nu zonder De Galan en Halberstadt. 
Mag men hopen. Het kabinet treedt op 'tegen de stroom in'. 

J. Th. J. van den Berg is sinds 1 november redactiesecretaris van Socialis
me en Democratie. 
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Jan van Putten 

Verkiezingen 1981: 
De Partij van de Arbeid als 
arbeiderspartij 

Het verlies van de Partij van de Arbeid bij de Tweede Kamer-verkiezingen 
van mei 1981 is een nadere analyse waard. In het algemeen is uit de te
ruggang de conclusie getrokken dat de oppositierol de partij geen voordeel 
heeft bezorgd.' Een dergelijke verklaring is te simpel. Geen enkel politiek of 
maatschappelijk massaverschijnsel kan uit slechts één oorzaak worden ver
klaard. Een dergelijke verklaring gaat er bijvoorbeeld aan voorbij dat de Ka
merverkiezingen van 1977, die tien zetels winst opleverden, plaats hadden 
onder zeer uitzonderlijke omstandigheden, nl. terwijl een gijzelingsactie aan 
de gang was. Wat is erop tegen, de terugval van 1981 te verklaren in het 
licht van de uitzonderlijke omstandigheden van 1977? En :.lIs het verlies 
van de PvdA in 1981 vooral uit de oppositierol van de partij zou moeten 
worden verklaard, hoe zit het dan met de winst van de oppositiepartij O'66? 
Of met het verlies, zij het gering, van de regeringspartijen CDA en VVD? 
De beste manier om erachter te komen, waarom kiezers hebben gestemd 
zoals ze hebben gestemd, is het hun te vragen. Vragen van dergelijke 
strekking worden telkens in het Nationaal Kiezersonderzoek aan een steek
proef uit de kiesgerechtigde bevolking voorgelegd. Het beroerde is evenwel 
dat de uitkomsten van het kiezersonderzoek 1981 en die van het onder
zoek van 1977 op dit punt niet vergelijkbaar zijn . De onderzoekers hebben 
in 1981 met andere indelingscriteria gewerkt dan hun collega's die in 1977 
het Nationaal Kiezersonderzoek hebben uitgevoerd. 

Een tweede mogelijkheid is, de wisselende kiezers in ogenschouw te ne
men, en te proberen uit de balans van winst en verlies een verklaring af te 
leiden voor de verschuivingen die zich hebben voorgedaan. Ook daarbij 
doet zich echter een probleem voor: om een goed inzicht te krijgen in de 
winst en het verlies van een partij is ook nodig te weten, wat de kiezer, die 
nu op partij A of B of C heeft gestemd, in 1977 heeft gedaan. En op dit 
punt blijkt het geheugen van menig kiezer niet betrouwbaar te zijn . 
Toch wagen we het er maar op. Wij maken daarbij gebruik van de resulta
ten van het omvangrijke onderzoek dat het Hilversumse bureau Intomart in 
opdracht van de NOS op de verkiezingsdag heeft gehouden en leggen die 
naast de resultaten van het vergelijkbare onderzoek uit 1977. 

Winst en verlies 
De Partij van de Arbeid behaalde bij de Kamerverkiezingen van 1972 27,3 
procent van de stemmen, bij die van 1977 33,8 procent en bij die van 1981 
28,3 procent. Uit deze verschuiving mag niet zomaar worden afgeleid dat 
de PvdA in 1981 een groot deel van de kiezers, die ze in 1977 had gewon
nen, weer kwijt raakte. Tabel 1 (zie bijlage) maakt duidelijk dat de PvdA in 
1977 reeds een flink verliessaldo had in de richting van VVD en 0 '66 en 
een iets geringer verliessaldo in de richting van het CDA. Het verlies aan 
0 '66 is in 1981 aanzienlijk toegenomen, dat aan de VVD nam af en dat 
aan het CDA bleef gelijk. Op de PPR werd in 1977 een aanzienlijke winst 
behaald. In 1981 ging slechts een zesde van deze winst weer verloren. De 
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democratisch- winst die in 1977 werd behaald op de PSP en de CPN ging, getalsmatig 
socialisme gezien, in 1981 weer geheel verloren. 
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In 1977 was het verlies aan centrum en rechts (0'66, CDA, VVD) per saldo 
groter dan de winst die van links (PPR, PSP, CPN) kwam, en dat in een 
verkiezingsjaar waarin de partij tien zetels winst boekte. In 1981 was het 
verlies aan centrum en rechts zelfs driemaal groter dan het verlies aan 
links. Dat de PvdA in 1977 per saldo een zo grote winst boekte, moet dan 
ook in belangrijke mate worden toegeschreven aan de hoge opkomst en de 
nieuwe kiezers van dat jaar.2 In 1981 daarentegen was de aantrekkings
kracht op jonge kiezers aanmerkelijk geringer: van alle kiezers behoorde 
volgens het Intomart-onderzoek 6,8 procent tot de nieuwe kiezers, van alle 
PvdA-kiezers daarentegen slechts 5,4 procent. Of de geringere opkomst in 
1981 , vergeleken met 1977, de PvdA heeft geschaad, valt op grond van de 
ter beschikking staande gegevens niet te zeggen.3 

In 1977 leek de PvdA dus enigermate op een doorgangshuis met toeloop 
van jonge kiezers en van kiezers van links, met daartegenover een - aan
zienlijk geringer - vertrek naar centrum en rechts. In 1981 stagneerde 
daarentegen de toestroom van jonge kiezers, nam het verlies in de richting 
van het centrum (met name naar 0'66) aanzienlijk toe, en verkeerde de 
vroegere winst van links ten dele in verlies aan links. Ongunstiger kan het 
bijna niet. 

Het is voor de toekomst van belang, nader stil te staan bij de aantrekkings
kracht van de partij op jonge kiezers. Zoals tabel 2 (zie bijlage) duidelijk 
maakt, overtrof in 1977 het percentage jonge PvdA-kiezers het landelijk 
percentage met bijna 1 procent. In 1981 zijn de verhoudingen omgekeerd: 
het percentage jonge kiezers onder de PvdA-aanhang is geringer dan het 
percentage jonge kiezers onder het gehele electoraat. 
In tabel 3 (zie bijlage) wordt de partijkeus van de jonge kiezers vergeleken 
met de partijkeus van alle Nederlandse kiezers. Vergeleken met het gehele 
electoraat waren zowel in 1977 als in 1981 bij de jonge kiezers tussen 18 
en 24 jaar vooral 0 '66, de PSP, de PPR en de CPN populair. Het CDA 
was zowel in 1977 als in 1981 sterk ondervertegenwoordigd in deze cate
gorie. De VVD wist haar ondervertegenwoordiging uit 1977 om te zetten in 
een geringe oververtegenwoordiging in 1981. De PvdA verging het daaren
tegen precies andersom: de oververtegenwoordiging bij de jongste kiezers 
in 1977 maakte plaats voor een ondervertegenwoordiging in 1981 . 

Wie bleven over? 
In het bovenstaande is gepoogd, iets over de aantrekkingskracht van de 
PvdA te zeggen op grond van de bewegingen van de wisselende kiezers 
en op grond van de aantrekkingskracht van de partij op jonge kiezers. Hier
na zal een poging worden ondernomen, de positie van de partij op de kie
zersmarkt van 1981 te definiëren op grond van nog een drietal andere va
riabelen, te weten de motieven voor partij keus in 1981 , vergeleken met de 
motieven van de kiezers van enkele andere partijen; de sociale samenstel
ling van het PvdA-electoraat; en tenslotte de positie van de PvdA in de 
grootste vier gemeenten in ons land. 
In het Nationaal Kiezersonderzoek 1981 is aan degenen die op 26 mei 
hebben gestemd de vraag voorgelegd. 'Waarom heeft u op deze partij ge
stemd?' In tabe/4 (zie bijlage) zijn de genoemde motieven per partij of blok 
van partijen weergegeven. Motieven die meer dan gemiddeld door de 
PvdA-kiezers zijn genoemd, zijn: 
- belangenbehartiging van de arbeiders (ruim 26 maal zo vaak als de 
kiezers op andere partijen); 



democratlsch- - tegen het kabinetsbeleid (bijna 5 maal zo vaak als de kiezers op ande-
socialisme re partijen); 
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- linkse overtuiging (bijna driemaal zo vaak als de kiezers op andere par
tijen) ; 
- traditie (ruim tweemaal zo vaak als de kiezers op andere partijen) .4 

De eerste uitkomsten van het Nationaal Kiezersonderzoek 1981 geven ook 
enig uitsluitsel over de sociale samenstelling van het PvdA-electoraat. Van 
alle PvdA-stemmers rekent zich 65 procent tot wat de onderzoekers aan
duiden als de hogere, resp. de gewone arbeidersklasse. Ruim de helft van 
de PvdA-stemmers geeft op, netto minder dan f 24 000 per jaar te verdie
nen. Van alle PvdA-stemmers heeft 58 procent hoogstens lager voortgezet 
onderwijs genoten. F. N. Stokman komt op grond hiervan tot de constate
ring dat de PvdA overwegend een arbeiderspartij is. 
Stokman contrasteert de gegevens over de PvdA-kiezers met die over de 
VVD-aanhang. Van de VVD-aanhang rekent zich slechts 14 procent tot een 
van de genoemde twee arbeidersklassen, geeft slechts 26 procent op, net
to minder dan f 24 000 per jaar te verdienen en heeft slechts 25 procent 
hoogstens lager voortgezet onderwijs genoten. De VVD is dan ook, aldus 
Stokman op grond van het kiezersonderzoek, overwegend een partij voor 
de midden- en hogere klassen. 
Overigens bevinden zich velen uit de arbeidersklasse buiten de PvdA. Als 
wij ons beperken tot de stemmers op de vier grote partijen, aldus Stokman, 
dan bindt de PvdA slechts 45 procent van de personen die zich tot de ar
beidersklasse rekenen. Dat is minder dan CDA en D'66 samen aan zich 
binden, namelijk 48 procent. De godsdienstige oriëntatie van de arbeiders 
die niet op de PvdA stemmen, blijkt hier een belangrijke rol te spelen. Want 
van de stemmers op de vier grote partijen, die zich tot de arbeidersklasse 
rekenen en geen godsdienst hebben, bindt de PvdA 65 procent aan zich , 
D'66 20 procent en het CDA slechts 6 procent. Van de godsdienstige kie
zers die zichzelf tot de arbeidersklasse rekenen , bindt het CDA 44 procent 
en D'66 15 procent. 5 

Hoewel de PvdA nog altijd overwegend een arbeiderspartij is, rijst op grond 
van het bovenstaande natuurlijk wel de vraag in hoeverre ook D'66 erin is 
geslaagd aantrekkingskracht uit te oefenen op kiezers uit het arbeidersmi
lieu. Zo te zien is die aantrekkingskracht er zeker. 

De PvdA in de grote steden 
Hoe staat het dan met de grote steden, de bolwerken van het socialisme? 
In hoeverre slaagt D'66, dat toch 6ók een stadspartij is, erin die bolwerken 
te ondermijnen? Om een indruk te krijgen van de aantrekkingskracht van 
andere partijen op het PvdA-electoraat in de grote steden heb ik de verkie
zingsuitslagen van 1981 en 1977 in de grootste vier gemeenten wijksgewijs 
vergeleken. De gegevens daarvoor zijn beschikbaar gesteld door de statis
tische bureaus van deze gemeenten. De bewerking ervan leverde enkele 
hoofdbrekens op, omdat de verkiezingsuitslag in deze gemeenten ook sterk 
wordt beïnvloed door de geweldige ontvolking waaronder zij lijden. Deze in
vloed, die zich niet in alle wijken gemakkelijk laat gelden, moest dus wor
den geneutraliseerd. 
De conclusie dringt zich op dat de Partij van de Arbeid in het algemeen 
verhoudingsgewijs het minst heeft verloren, dus zich het best heeft gehand
haafd, in die wijken waarin zij in 1977 reeds de grootste aanhang had, de 
echte arbeiderswijken. Daarentegen waren de verliezen verhoudingsgewijs 
groter in die wijken waarin de PvdA niet haar grootste aanhang had. Op 
deze regel doen zich allerlei uitzonderingen voor, maar deze zijn niet van 
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dien aard dat zij het hierboven geschetste algemene beeld sterk vertroebe
len. 
Ik wil het bovenstaande aan de hand van enkele voorbeelden toelichten . 
Als je ervan uitgaat dat de ontvolking van de grote steden alle politieke par
tijen gelijkelijk treft (en zolang daarnaar geen onderzoek is gedaan, lijkt dit 
het beste uitgangspunt), verloor de PvdA in de gemeente Rotterdam 18 
procent van haar aanhang uit 1977 aan andere partijen of aan 'thuisblijven'. 
Wijksgewijs bezien lopen deze percentages sterk uiteen. Om enkele uiter
sten tegenover elkaar te zetten: in Hillegersberg, waar de PvdA in 1977 32 
procent behaalde, verloor ze in 1981 bijna een vijfde, namelijk 19 procent 
van haar aanhang uit 1977. In Spangen, waar de PvdA in 1977 71 procent 
van alle stemmen had behaald, verloor ze in 1981 slechts ruim een tiende 
(om precies te zijn 12 procent) van haar aanhang van 1977. 
Van de andere grote steden kunnen vergelijkbare beelden worden gege
ven. In heel Den Haag bijvoorbeeld verloor de PvdA van haar aanhang uit 
1977 ruim 17 procent aan andere partijen en thuisblijvers. Voor wijken als 
Willemspark en Duinoord lag dit percentage evenwel omstreeks dertig, voor 
de Vogelwijk en de Vruchtenbuurt omstreeks twintig. In Transvaal en het 
Laakkwartier daarentegen was 'het verlies beperkt tot omstreeks 15 pro
cent, terwijl de PvdA in Duindorp en de Schilderswijk (waar zij zeer veel 
kiezers had en heeft) slechts 10 procent van haar aanhang uit 1977 ver
loor. 
Dergelijke berekeningen zijn , zoals gezegd, gemaakt voor alle wijken in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En hoewel er allerlei uitzon
deringen zijn, ontstaat uit die berekeningen niettemin het beeld dat de 
PvdA in het algemeen in de wijken, waarin ze in 1977 de hoogste stem
menpercentages behaalde, in 1981 verhoudingsgewijs de geringste verlie
zen heeft geleden. Omgekeerd lijkt in de wijken, waarin de PvdA in 1977 
verhoudingsgewijs al minder sterk was, de aantrekkingskracht van andere 
partijen (of van het thuisblijven) op PvdA-kiezers uit 1977 het grootst te zijn 
geweest. Gezien de sociale opbouw van deze wijken moet worden aange
nomen dat hier vooral de aantrekkingskracht van 0'66 en de VVD zich 
heeft laten gelden. 

Samenvatting en beoordeling 
In 1981 was het verlies van de PvdA aan 0 '66, de VVD en het CDA drie
maal groter dan het verlies aan CPN, PSP en PPR. De kiezers tussen 18 
en 24 jaar waren onder de PvdA-stemmers ondervertegenwoordigd. Tot de 
motieven van kiezers om in 1981 op de PvdA te stemmen behoorden in 
opvallende mate: belangenbehartiging van de arbeiders, kritiek op het kabi
netsbeleid, linkse overtuiging en ... traditie. Hoewel de PvdA niet de meer
derheid van de arbeiders onder haar kiezers mag rekenen, kan ze toch als 
'overwegend arbeiderspartij' worden gekarakteriseerd. In de grote steden 
verloor de PvdA verhoudingsgewijs minder in de arbeiderswijken dan in wij
ken van andere sociale samenstelling. 
In 1977, zo schreven L. Wijmans en A. van der Zwan, had de PvdA veel 
meer dan in 1972 een arbeiderssignatuur gekregen.6 Naar het oordeel van 
deze auteurs hadden de sociaal-democraten onmiskenbaar het meest suc
ces geboekt onder de lagere sociale strata van de Nederlandse bevolking. 
In 1981 is de winst die in 1977 op de CPN en de PSP was behaald, weer 
verloren gegaan. Maar nog groter was het verlies naar 0 '66 en VVD. Wa
ren het vooral arbeiders die de PvdA de rug toekeerden? Nader onderzoek 
is zinvol, maar op basis van de thans bekende gegevens is het onwaar
schijnlijk dat het verlies aan 0'66 en de VVD vooral arbeiders betreft. Er is 
veeleer grond voor de veronderstelling dat vooral niet-arbeiders de partij in 



democratisch- de richting van centrum en rechts hebben verlaten. Als deze veronderstel-
socialisme ling juist is, vertoont het PvdA-kiezersvolk in 1981, vergeleken met 1977, 

wellicht in even sterke mate - en mogelijk zelfs in sterkere mate - een ar
beiderssignatuur. 

Socialisme en 
democratie, 
nummer 12, 

december 1981 

570 

Oit kan - indirect - ook worden afgeleid uit de motieven van de kiezers 
van 0 '66 om op die partij te stemmen. Bijna niemand van de O'66-kiezers 
noemde het behartigen van de belangen van de arbeiders als motief. Blij
kens het Nationaal Kiezersonderzoek zijn de motieven van de O'66-aan
hang, vergeleken met het gemiddelde van alle kiezers, duidelijk het minst 
geprofileerd.7 Ook uit de motieven van zijn kiezers komt 0'66 als een nogal 
kleurloze partij te voorschijn. Het motief- 'Ter/ouw' springt er nog het meest 
uit. 
Welk beleid kan nu op basis van de verkiezingsuitslag worden aanbevolen? 
Onomwonden kan daarop worden gezegd: een duidelijke profilering als so
cialistische partij . Het overgebleven PvdA-electoraat wettigt een dergelijk 
beleid, het verlies aan PSP en CPN evenzo, en het mufte verlies aan 0 '66 
staat profilering in socialistische zin niet in de weg, tenminste als die profi
lering niet met al te veel interne partij ruzies gepaard gaat. Want het verlies 
aan 0'66 wijst - mede in het licht van de motieven van de O'66-kiezers -, 
naar mijn oordeel vooral op iets anders, namelijk de manco's van polarisa
tie, verdeeldheid, verkettering en verloedering, die de geloofwaardigheid 
van de Partij van de Arbeid aantasten. 
Oe komende jaren zullen voor de PvdA niet gemakkelijk zijn, óók omdat bij 
de volgende Kamerverkiezingen - hopelijk laten die nog even op zich 
wachten - niet meer op een leider van het kaliber-Den Uy/ kan worden ge
rekend. Om de trouwe kiezers vast te houden én iets van het verloren ter
rein te herwinnen zijn in de naaste toekomst vóór alles nodig: in plaats van 
onderling gekrakeel, versterking van de solidariteit binnen de partij ; en in 
plaats van kretologie en praatjes-voor-de-publiciteit, een goed doordacht 
politiek toekomstideaal , dat is gebaseerd op een grondige analyse van on
ze maatschappij en van de ontwikkelingstendenzen die in haar werkzaam 
zijn. Juist daarvoor zullen het nieuwe partijbestuur en de overige partij-or
ganen zich met kracht moeten inspannen.8 

Jan van Putten is hoogleraar politicologie aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam. 

Noten 
1. Zoals bijv. Koen Koch, die zelfs stelt: 'De kiezers steunen de PvdA, zolang zij in 
de regering zit en laten haar va/len, zodra zij tot de oppositie is veroordeeld'. Koen 
Koch, 'Na Zwarte Dinsdag; kanttekeningen bij een verkiezingsnederlaag', Socialis
me en Democratie, jg. 38, nr. 10, oktober 1981, blz. 475. 
2. Conform H. Daudt, in G. A. Irwin, e.a. (red.), De Nederlandse Kiezer 77, z.j ., 
z.p., blz. 147. 
3. H. Daudt constateert dat de thuisblijvers uit 1977 in 1981 in sterkere mate dan 
de overige kiezers zijn terechtgekomen bij PvdA, 0 '66, PSP en CPN. Zie: H. Daudt, 
'Wisselende kiezers', in A. Th. J . Eggen, e.a. (red.), Kiezen in Nederland, Zoeter
meer, 1981 , blz. 149. Over de PvdA-kiezers van 1977, die in 1981 niet hebben ge
stemd zijn daarentegen nagenoeg geen gegevens bekend. 
4. Eggen e.a., blz. 73. 
5. Id., blz. 85 en 86. 
6. L. Wij mans en A. v.d. Zwan, 'De verkiezingen van 1977', Socialisme en Demo
cratie, jg. 34, nr. 11 , nov. 1977, 81z. 529 en 534. 
7. Eggen e.a. blz. 73. 
8. Hoewel ik de wijze waarop Koen Koch zijn - overigens begrijpelijke - onbeha
gen over de gang van zaken in de partij op de verkiezingsuitslag tracht te projecte-
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ren niet deel, kan ik mij in grote lijnen aansluiten bij de slotopmerkingen in zijn eer
der aangehaald artikel. 

Bijlage 

Tabel 1. Winst en verlies van de PvdA in 1977 en 1891· 
(in absolute aantallen kiezers) 

1977 1981 saldo saldo 

winst van: verlies aan: winst van: verlies aan: 1977 1981 

CDA 480 520 292 337 - 40 - 45 
VVD 171 383 96 232 -212 -136 
PPR 436 111 93 143 +325 - 50 
0'66 143 497 310 953 -354 -643 
PSP 149 50 120 207 + 99 - 87 
CPN 153 30 39 170 +123 -131 
BP 73 14 13 + 59 + 13 
OS'70 33 44 10 24 - 11 - 14 

Bron: Intomart-steekproeven 1977 en 1981 

• Om een indruk te geven van de winst- en verliestrends in 1977 en 1981 voldoet een weer
gave in absolute aantallen kiezers beter dan een weergave in procenten. De Intomart-steek
proef omvatte in 1977 35 002 en in 1981 39 993 opgekomen kiezers. 

Tabel 2. Kiezers in de leeftijdscategorie 18-24 jaar (in %) 

Van alle kiezers 
Van alle PvdA-kiezers 

Bron: Intomart 

1977 

18.1% 
19.0% 

1981 

18.7% 
17.0% 

Tabel 3. De partijkeus van kiezers van 18-24 jaar in 1977 en 1981 vergeleken met 
de partijkeus var alle kiezers in 1977 en 1981 (in %) 

Partij 1977 1981 

jongeren 18-24 allen jongeren 18-24 allen 

PvdA 35.2 33.5 25.3 28.7 
CDA 23.1 32.9 21 .0 30.2 
VVD 16.5 17.5 18.2 17.5 
0'66 8.5 5.8 17.8 11.5 
SGP 1.1 1.5 1.3 1.8 
PPR 5.4 2.2 3.2 1.7 
CPN 1.9 1.6 3.1 2.3 
GPV 0.8 0.8 0.8 0.7 
PSP 3.8 1.4 4.9 2.2 
RVP 0.2 0.2 
OS'70 1.1 0.8 0.5 0.5 
RKPN 0.1 0.1 0.2 0.2 
RPF 1.6 1.3 
EVP 0.9 0.5 
Overige 2.5 1.9 0.8 0.6 -- -
Totaal 100 100 100 100 

(N = 5875) (N = 35002) (N = 6755) (N = 39993) 

Bron: Intomart 
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Tabel 4. Genoemde motieven per partij (blok) 

klein PvdA 0 '66 CDA VVD klein 
links rechts 

algemeen positieve .i 
opmerkingen 31 27 46 34 44 6 34% 

geloofsovertuiging 1 0 0 24 0 77 11 % 

programma (algemeen) 9 8 21 4 12 4 9% 

traditie 1 13 1 9 4 2 7% 

belangenbehartiging 
v. arbeiders 7 25 1 0 0 0 7% 

tevredenheid met 
kabinetsbeleid 0 1 2 15 6 0 7% 

issues 25 5 6 2 5 4 5% 

belangenbehartiging 
resp . zelf 4 4 4 4 7 0 4% 

kandidaten 1 1 8 3 4 2 3% 

linkse overtuiging 12 5 3 0 0 0 3% 

ontevredenheid met 
kabinetsbeleid 1 5 3 0 0 0 2% 

rechtse overtuiging 0 0 1 1 6 2 2% 

overige motieven 7 7 7 3 12 2 6% 

totaal 99% 101% 103% 99% 100% 99% 102% 
aantal respondenten 96 366 198 491 229 47 1427 

opm. 1: 
Een voorbeeld moge verduidelijken hoe deze tabel gelezen dient te worden. Van de 96 kie-
·zers op kleine linkse partijen zegt 25% dat zij op grond van 'issues' tot hun stembepaling zijn 
gekomen. Van alle 1427 ondervraagden noemt 5% 'issues' als motief. 
opm. 2: 
Door afrondingen kunnen totaalpercentages lager of hoger dan 100 uitkomen. 

Bron: kiezen in Nederland, blz. 71. 
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Scharnierpunt in het beleid ter doorbreking van de sociaal-economische 
malaise is het inkomensbeleid. Economisch herstel, meer werkgelegenheid, 
een rechtvaardiger arbeidsverdeling, behoud van het goede van de verzor
gingsstaat: het zijn stuk voor stuk doelstellingen die niet zijn te realiseren 
zonder een herijking van de toedeling van inkomens. Dit artikel is een plei
dooi voor zo'n herijking. Daarbij zal het inkomensbeleid vooral worden be
naderd vanuit de emancipatiegedachte: de emancipatie als sleutel tot ver
nieuwing. Een rechtvaardiger en werkbare (geen controle op samenwonen) 
verdeling van inkomens over de verschillende leefeenheden is dan ook een 
belangrijk onderdeel. Daarmee wordt geprobeerd bij te dragen aan de dis
cussie over de individualisering van de sociale uitkeringen en van de belas
tingheffing. Bij emancipatie is er overigens meer aan de orde dan het eer
lijk delen tussen mannen en vrouwen. Het gaat evenzeer om eerlijk delen 
tussen actief en niet-actief, ouderen en jongeren, (kans)rijk en (kans)arm, 
kortom tussen hen met een verworven positie en hen die hun weg naar 
zo'n positie zien afgesneden. 
Het is hierbij zaak niet te vervallen in modieuze zwart-wit stellingnames die 
er toe leiden dat de ene zwakkere wordt ingeruild voor een ander~. Zo is 
het, om een concreet voorbeeld te noemen, niet uitgesloten dat, gesteund 
door het emancipatiestreven, een jonge geschoolde vrouw van wie de part
ner een ruim betaalde volledige baan heeft, een andere werknemer die 
enig kostwinner van een gezin is, uit de arbeidsmarkt drukt. Dubbel inko
men of sociale uitkering? Getracht zal worden op dit soort vragen een afge
wogen en eenduidig antwoord te geven, zonder te vervallen in opportunisti
sche oplossingen die het wezen van de genoemde belangentegenstellingen 
ontkennen of verdoezelen. Dat betekent dat op een aantal punten ingrijpen
de wijzigingen zullen worden voorgesteld. 

De bestaande verdeling 
Tussen samenwonenden enerzijds en alleenstaanden anderzijds bestaan 
draàgkrachtverschillen: voor twee mensen is het samen voeren van één 
huishouding goedkoper dan het apart voeren van twee huishoudingen. De
ze verschillen worden weerspiegeld in de sociale en fiscale wetgeving. Zo 
is het sociale minimum (bijvoorbeeld: bijstand, AOW) voor een (echt)paar 
het netto minimumloon (per persoon dus eigenlijk 50%) en het sociale mini
mum voor een alleenstaande 70% van het minimumloon voor een echt
paar. Eenzelfde systematiek is terug te vinden in dé hoogte van de belas
tingvrije sommen. Bij dit alles draait het steeds om het meest voorkomende 
patroon, het (echt)paar met één kostwinner. Dat is normgevend. Van het 
minimumloon worden twee mensen geacht samen te kunnen leven. 
Om een indruk te geven van de huidige verdeling hieronder enige inko
menscijfers over 1980. Daarbij wordt uitgegaan van vier inkomensniveau's: 
1. minimumloon: 23 800 bruto, 
2. modaal: 33500 bruto, 
3. 2 x modaal: 67000 bruto, 
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4. 4 x modaal: 134 000 bruto. 

Verder worden de volgende leefeenheden onderscheiden: 
A: alleenstaande, 
A+: alleenstaande van 35 jaar of ouder, 
Ak: alleenstaande ouder met kind(eren), 
E: echtpaar met één kostwinner, 
AA: echtpaar met twee full-time kostwinners. 
Per leefeenheid wordt het netto inkomen 1980 bij het desbetreffende inko
mensniveau gegeven. Kinderbijslag is niet meegeteld. 

Tabe/1 
actieven 

A A+ Ak E AA 

1. 15900 16440 17720 17040 31720 
(93%) (96%) (104%) (100%) (186%) 

2. 20620 21 300 23060 22020 43230 
(94%) (97%) (105%) (100%) (196%) 

3. 38610 39660 42490 40810 82740 
(95%) (97%) (104%) (100%) (203%) 

4. 63080 64480 68280 66030 131 820 
(96%) (98%) (103%) (100%) (200%) 

sociale minima 
A Ak E 

1. 11 930 15340 17040 
(70%) (90%) (100%) 

Een paar opmerkingen bij deze cijfers. De inkomensverdeling voor actieven 
geldt ook voor die uitkeringstrekkers die werknemer zijn (ZW) of daar zeer 
dicht bij staan (WW). Naarmate de afstand groter wordt (in globale volgor
de: WW, WAO/AAW, WWV, AOW, AWW, bijstand waaronder ook de RWW 
valt, wordt in toenemende mate op individuele omstandigheden gelet en 
naar behoefte verstrekt met, onder meer, als eindpunt het sociale mini
mum. 
Om een voorbeeld te noemen: de een-oudergezinsnorm (Ak) van 90% 
geldt alleen voor de bijstand; voor het weduwenpensioen (AWW) en in de 
AAW wordt de meer op actieven afgestemde 100% aangehouden. Een an
der voorbeeld: de bijstand let op economische eenheid, andere regelingen 
letten op gehuwd zijn (AAW, AOW), terwijl er ook regelingen zijn waarin 
leefeenheid er niet of nauwelijks toe doet (ZW, WW, WAO). Omdat het 
beeld chaotisch is, is hier volstaan met het aangeven van de twee uiter
sten, de verdeling voor actieven en de minima. Daarbij komt dat er, we
gens het genoemde chaotische karakter, vergevorderde plannen zijn om de 
inkomensdervingsregelingen te bundelen. Het is zinvoller die voornemens 
onder de loep te nemen, dan uitvoerig stil te staan bij de huidige lappende
ken. 
Het hoofdprobleem waar we m.L in de naaste toekomst mee geconfron
teerd worden, is de dreigende scheiding van actieven en niet-actieven. Ten 
eerste is er een groeiend gebrek aan werkgelegenheid. Naast de algemene 
economische problematiek speelt hier onder meer het toenemend arbeids
aanbod van gehuwde vrouwen die zich een zelfstandige positie wensen te 
verwerven, een belangrijke rol. Ook is hier van belang dat de waardering 
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Ten tweede zullen de uitkeringstrekkers (niet-actieven), als het eerder ge
noemde voornemen tot bundeling van de inkomensdervingsregelingen in 
zijn huidige opzet doorgaat, definitief en over de hele linie in een tweede
rangspositie worden gemanoeuvreerd: 
• alleenstaande niet-actieven zullen een uitkering van 70 procent krijgen 
terwijl alleenstaande actieven net als nu over (nagenoeg) een vol loon, vol
doende voor een paar om van te leven, zullen beschikken; 
• twee samenwonende niet-actieven zullen hun uitkering steeds beperkt 
zien tot 100 procent, terwijl twee samenwonende actieven samen net als 
nu over twee looninkomens, voldoende voor twee paren om van te leven, 
zullen beschikken. 

De genoemde percentages gelden bij minimumloonniveau. Daarboven zal 
evenzeer een beperking gelden getuige de in augustus 1980 door de toen
malige staatssecretaris van Sociale Zaken ingediende SER-adviesaan
vraag. Samenvattend: ten aanzien van niet-actieven zal op leefeenheid en 
kostwinnerschap worden gelet; ten aanzien van actieven niet. Alleen de fis
cus corrigeert hier, zoals uit het eerder gegeven cijferoverzicht blijkt, enigs
zins. De conclusie is, dat wie samenwoont alleen maar zelfstandig kan zijn 
als hij behoort tot de actieven, tot hen die kunnen werken. Dat is discrimi
nerend. Het is echter nog erger: al weer enige tijd geleden is bepaald dat 
bij het aannemen en ontslaan van personeel niet mag worden gelet op 
kostwinnerschap. Dus: bij actieven zal steeds een individuele benadering, 
zelfstandigheid, voorop staan, voor niet-actieven afhankelijkheid. 
Het navrante is dat het hier genoemde beleidsvoornemen onder de vlag 
van de emancipatie wordt gepresenteerd, terwijl het veelal een terugzetten 
van de klok betekent. Ook de fiscus is van plan om, onder de vlag van 
emancipatie, de klok terug te draaien: in plaats van gehuwden individueel 
te behandelen, waarom het met de emancipatie was begonnen, zullen on
gehuwd samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden. 

Een andere verdeling 
Het vorenstaande overziend, zijn er straks twee extremen. Men zou zelfs 
kunnen spreken van een toekomstig kastenstelsel. Immers, worden de be
staande voornemens gerealiseerd, dan zal de situatie als volgt zijn (een
voudigheidshalve minimumloonniveau en, let wel, verwaarlozing van het 
beperkte effect van het verschil in belastingvrije sommen): of men behoort 
tot de actieven; in dat geval toucheert men als alleenstaande een relatief 
ruime 100 procent, als paar met één kostwinner eveneens 100 procent en 
als paar waarvan beiden full-time werken een vorstelijke 200 procent; daar
bij heeft een niet-kostwinner een gelijk recht op werk als een kostwinner; of 
men behoort tot de niet-actieven; in dat geval ontvangt een alleenstaande 
70 procent, een paar steeds 100 procent. Enerzijds dus de snel groeiende 
groep niet-actieven voor wie afhankelijkheid/leefeenheid voorop staat, an
derzijds de actieven met het privilege van de zelfstandigheid . 
De vraag is nu hoe deze, maatschappelijk zeer nadelige, scheiding van ac
tieven en niet-actieven te voorkomen. Voortbouwend op het voorgaande 
kan men reeds de voorwaarden voor een nieuw inkomensbeleid noemen: 
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• enerzijds moet het meest voorkomende patroon van een gezin met één 
kostwinner ten volle worden gerespecteerd; 
• anderzijds moet de inkomensverdeling, overeenkomstig het emancipatie
streven, worden geïndividualiseerd, dat wil zeggen dat, evenals bij de ver
deling van arbeidsplaatsen, per individu moet worden toegemeten; 
• daarbij mag het niet zo zijn dat in de regelgeving en uitvoering op leef
eenheid/kostwinnerschap wordt gelet; 
• verder (het is niet expliciet genoemd) zal de nieuwe inkomensverdeling 
moeten bijdrage'n aan een oplossing van de sociaal-economische proble
matiek. 

Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door ze in één consistent in
komensbeleid te vatten. Dit door toepassing van het volgende verdelings
principe (eenvoudigheidshalve nog steeds minimumloonniveau): 
• een belastingvrij basisinkomen voor iedere volwassene, dus vanaf 18 
jaar, ter grootte van 30 procent van het huidige minimumloon, en 
• een nieuw minimumloon ter grootte van 40 procent van het huidige mini
mumloon, 
zodat, 
- een alleenstaande een totaal-inkomen van 70 procent (30 + 40) zal 
hebben; thans 100 procent (actief) of 70 procent (niet-actief) ; 
- een (echt)paar met één kostwinner een inkomen van 100 procent (30 + 
30 + 40) zal hebben; thans 100 procent (zowel actief als niet-actief) ; 
- een (echt)paar met twee full-time kostwinners een inkomen van 140% 
(30 + 30 + 40 + 40) zal hebben; thans 200 procent (actief) of 100 procent 
(niet-actief). 

Op deze manier wordt, ook doordat een oeel van de loonsom vrij komt 
voor meer werkgelegenheid en economisch herstel , in belangrijke mate bij
gedragen aan het voorkomen van een, zoals gezegd maatschappelijk zeer 
nadelige, scheiding van actieven en niet-actieven. Tegen zo'n inkomensver
deling zou kunnen worden aangevoerd dat deze evenzeer maatschappelijk 
nadelig is, omdat zij een atomisering van de samenleving zou inhouden. 
Mijns inziens is het tegendeel het geval waar de herverdeling het gezins
verband onverlet laat en tegelijkertijd concreet tegemoet komt aan het 
emancipatiestreven. De mogelijkheid wordt geboden emotionele relaties te 
ontkoppelen van financiële, terwijl tevens door een eenvoudiger regelge
ving de burger minder afhankelijk wordt gemaakt van bureaucratie en spe
cialistische hulpverlening. 

Het verdelIngsprincipe in de praktijk 
De eerlijkheid gebiedt vast te stellen dat een basisinkomen van 30 procent 
(voor 1980 zou dit ca. f 5000 zijn geweest) vooralsnog praktisch en politiek 
moeilijk haalbaar is, te meer daar dit wel een erg verregaande nivellering 
zou opleveren. Het principe komt echter ook tot zijn recht bij andere combi
naties van basis- en looninkomen zoals (in plaats van 30% + 40%) 25% + 
50%, 20% + 60% of 15% + 70%. Deze laatste combinatie ligt het dichtst 
bij huis. 
Hoe deze uitpakt, wanneer zij wordt toegepast op dë netto-inkomens over 
1980, ook de hogere, wordt in de bijlage weergegeven. Daarbij is bewust 
zeer schematisch te werk gegaan. Het overzicht dient slechts om een in
druk te geven van de werking van het systeem. Teneinde het beeld te 
completeren is ook het huidige ' extra basisinkomen voor hen met kinderen', 
te weten de kinderbijslag, in het beeld betrokken. 
Uit de bijlage blijkt dat bij deze nieuwe verdeling, veel meer dan thans, de 
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zwaarste lasten worden gelegd op de sterkste schouders: alleenstaanden 
en dubbelwinners matigen, evenals degenen met hogere inkomens, terwijl 
(echt)paren met kinderen worden ontzien en er op minimumloonniveau nog 
op vooruit gaan. Zo worden vanzelf de 'echte minima' bereikt zonder dat ze 
door middel van bureaucratische kunstgrepen hoeven te worden gevonden. 
Wat de teruggang voor verdienende een-oudergezinnen (in het schema: Ak 
en Akk) betreft mag niet onvermeld blijven dat arbeidstijdverkorting en be
schikbaarheid van kinderopvang zijn voorondersteld. Thans is voor de fis
cus het in mindere mate kunnen vervullen van de verzorgende taak reden 
om, bij een gelijk bruto inkomen, de alleenstaande ouder een hoger netto 
inkomen te gunnen dan het echtpaar met één kostwinner. Verder is in de 
cijfers, om deze nog enigszins beperkt te houden, de oudere alleenstaande 
(A+ in de eerder gegeven inkomensverdeling) niet opgenomen. De inko
mensteruggang voor deze groep ligt boven die van de als A gepresenteer
de alleenstaande. 
Voor de realisering van het basisinkomen zullen forse belastingtarieven no
dig zijn. Netto echter zullen de genoemde bedragen er uit moeten rollen. 
Het gaat hier niet om extra middelen maar om een andere verdeling. Es
sentiëel is uiteraard dat, nu ieder al is voorzien van het basisinkomen, iede
re arbeidsplaats bij gelijke kosten voor de werkgever hetzij tientallen pro
centen meer belasting zal opbrengen, hetzij tientallen procenten goedkoper 
zal zijn. Welke (tussen)weg wordt gekozen is een kwestie voor regering en 
sociale partners. Op die manier kan èn worden geïnvesteerd èn de werk
loosheid worden bestreden. 
Een injectie, thans hard nodig, kan worden verkregen door ook na de in
voering van het basisinkomen nog tijdelijk, bij wijze van noodmaatregel, ten 
aanzien van gehuwden het kostwinnerscriterium te blijven hanteren in de 
sociale regelingen. Een weinig fraaie oplossing, die op het eerste gezicht 
doet denken aan hetgeen door het kamerlid Van der Doet is voorgesteld. 
Het verschil is echter groter dan de overeenkomst. Van der Doef immers 
lanceerde zijn voorstel zonder een perspectief te bieden. Hier gaat het om 
een noodoplossing in het belang van economisch herstel en werkgelegen
heid met als achterliggend einddoel een consistent, rechtvaardig en eman
ciperend inkomensbeleid. Er is aldus een beleidsmatige koppeling tussen 
economisch herstel en emancipatie. Wij zullen dat hieronder nader toelich
ten. 

Het nieuwe verdelingsprincipe toegelicht 
In de nabije toekomst zijn honderdduizenden nieuwe arbeidsplaatsen no
dig, niet alleen om de huidige werkloosheid te doen verdwijnen maar ook 
om het toenemend arbeidsaanbod op te vangen. Dit aanbod zal in de ko
mende jaren ruim tweemaal zo snel stijgen als in de afgelopen jaren. Oor
zaken daarvan zijn met name de afnemende groei van de onderwijsdeelne
ming en van de afvloeiing naar de WAO/AAW en het toenemend arbeids
aanbod van gehuwde vrouwen. Aangenomen mag worden dat de werkelij
ke werkloosheid hoger is dan de officiële cijfers aangeven: er zijn in feite 
veel meer mensen, zoals arbeidsongeschikten, bijstandsontvangenden en 
gehuwde vrouwen, die, bijvoorbeeld na her- of bijscholing, nog best zouden 
kunnen en willen werken. Het scheppen van werkgelegenheid is dus so
ciaal een harde noodzaak. Zo veel mogelijk mensen moeten worden inge
schakeld in het arbeidsproces. Ook financieel is het noodzakelijk de om
vang van de groep niet-actieven zo veel mogelijk te beperken. Immers, ge
beurt dit niet, dan zal steeds meer belasting en premie aan uitkeringen 
moeten worden besteed. Dit met het reële risico dat de niet-actieven hun 
uitkering ten gevolge van bezuinigingsoperaties gekort zullen zien. Wat dan 
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dreigt is een tweedeling van de samenleving in kansrijke actieven en min
der bedeelde niet-actieven. 
Opvallend is dat de overheid in de beleidsoverwegingen tot op heden niet 
heeft betrokken dat de hoogte van de huidige beloning voor een volledige 
baan nog steeds is gebaseerd op de veronderstelling dat daarvan twee 
mensen samen moeten kunnen leven. In de loonstructuur, en daarmee in 
het inkomensbeleid, zit dus een belangrijk behoefte-element ingebakken. 
Hier raken we de kern van de zaak. Het getuigt van een te luxueuze instel
ling te denken dat in de huidige situatie meer mensen, met name gehuwde 
vrouwen, (dus partners van een kostwinner die verdient voor twee) aan een 
baan kunnen worden geholpen die, nog eens, een inkomen voor twee op
levert. De verdeling is hier wel zeer ongelijk. 
Van het gedrang op de arbeidsmarkt zijn vooral vrouwen en jongeren de 
dupe. Reden om hun positie nader te bezien. Eerst de vrouwen. Er is een 
wettelijk verbod ingesteld om bij het werven van personeel onderscheid te 
maken naar geslacht, hetzij direct, hetzij indirect door te letten op kostwin
nerschap. Daarmee komt de oplossing van het werkgelegenheidsprobleem 
niet dichterbij . De moeilijkheden worden zo immers alleen maar verplaatst, 
waarschijnlijk zelfs ten koste van de zwakkeren op de arbeidsmarkt. Dit ef
fect wordt nog versterkt door het al wat langer geldend verbod bij ontslag 
onderscheid te maken naar geslacht: het feit dat men geen kostwinner is, 
mag eveneens niet langer meetellen bij de beantwoording van de vraag 
wie bij personeelsinkrimping het eerst te ontslaan. Hiermee is niet gezegd 
dat de genoemde verboden onjuist zouden zijn. Integendeel. Wel wordt 
hiermee het contrast met het huidige inkomensbeleid (beloning voor twee) 
aangetoond. Verzuimd is beleidsmatig over de hele linie conclusies te trek
ken. Herverdeling van inkomen naar individu is zo'n conclusie. 
Dan de jongeren. Het minimumjeugdloon is door het kabinet- Van Agt/Wie
gel verlaagd. Daarmee zijn ook de uitkeringen van jongeren gekort. Als 
eerste motief voor de verlaging is aangevoerd dat de jongere werknemer in 
het algemeen nog niet de lasten van een eigen (gezins)huishouding be
hoeft te dragen. Daarvan kan worden gezegd dat het te ver gaat jongeren 
van achttien jaar en ouder de mogelijkheid tot het voeren van een eigen 
huishouding te ontzeggen. 
Wat het niet-kostwinnerschap betreft kan worden vastgesteld dat dit even
zeer voor een aantal ouderen geldt. De hier bepleite, voor allen gelijkelijk 
geldende, verdeling van inkomen naar individu is dan rechtvaardiger, juister 
doserend, dan een verdeling naar leeftijd die de lasten te zeer afwentelt op 
de schouders van één bepaalde groep. 
Als tweede motief voor de verlaging van het minimumjeugdloon is aange
voerd dat niet kan worden ontkend dat een relatief hoog jeugdloon de te
werkstelling van jeugdigen zeker niet bevordert. Als dit mistige argument al 
juist is, dan is het de vraag waarom dit uitsluitend en alleen de jongeren 
geldt. Uiteraard is de oplossing meer werkgelegenheid en een rechtvaardi
ger arbeidsverdeling, niet het selectief snijden in de inkomenspositie van 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 
Tot zover een blik op het beleid ten aanzien van vrouwen en jongeren. Ver
volgens het vraagstuk van een eerlijker arbeidsverdeling. Daarvoor zijn tot 
nu toe als belangrijkste oplossingen genoemd individuele arbeidstijdverkorting, 
namelijk werken in deeltijd, en algemene arbeidstijdverkorting: een kortere 
werkweek, vijf-ploegendienst, meer vakantie. Zonder de behoefte aan part
time banen te ontkennen (die is er beslist) kan worden gesteld dat de crea
tie daarvan te zeer afhankelijk is van de vrijwillige keuze van werknemers 
en werkgevers en ook te moeizaam uitvoerbaar om op zichzelf voldoende 
succes te garanderen. Daarbij komt dat deze oplossing de nadelen van het 
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tekort aan werkgelegenheid op de schouders van één bepaalde groep legt, 
namelijk de nieuwkomers op de arbeidsmarkt. De oplossing van algemene 
arbeidstijdverkorting voldoet wel aan de eis van een rechtvaardige lasten
verdeling. In het algemeen zal deze oplossing alleen effect sorteren, indien 
tengevolge daarvan middelen vrijkomen (minder loon, lagere bedrijfskosten) 
en deze ook worden aangewend voor het creëren van arbeidsplaatsen. 
In het voorgaande is uitgegaan van de nogal simpele gedachte dat als men 
inkomens matigt, dit automatisch meer werkgelegenheid oplevert. Die di
recte, positieve, relatie kan alleen maar binnen de, voor de toekomstige 
werkgelegenheid ongetwijfeld zeer belangrijke, quartaire sector worden ge
legd. Binnen de andere sectoren zal er in de praktijk een minder directe re
latie of zelfs een negatieve relatie zijn . Zo is het niet uitgesloten dat lagere 
arbeidskosten leiden tot nog meer arbeidskosten besparende (dus rende
mentsverhogende) investeringen. Ook is het mogelijk dat over de grenzen 
wordt geïnvesteerd. Het is om deze reden dat eerder het antwoord op de 
vraag of de hier bepleite inkomensverdeling zou moeten leiden tot een ho
gere belasting- en premie-opbrengst dan wel tot een verlaging van de pri
maire inkomens, is open gelaten. Het eerste zou een sterkere sturing door 
de overheid betekenen. Mogelijk is deze geschikt voor een eerste impuls in 
de vorm van arbeidsintensieve, de werkloosheid bestrijdende investeringen 
(infra-structurele werken, woningbouw, isolatie), zo spoedig mogelijk ge
volgd door investeringen t.b.v. de gezondmaking van de economie (sector
structuurbeleid). 
De tweede mogelijkheid, verlaging van primaire inkomens, betekent een al
gemene lastenverlichting voor werkgevers, met name van belang om de 
activiteit in het midden- en kleinbedrijf, waar loonkosten zwaar tellen, te sti
muleren. Zeker op de langere termijn lijkt deze tweede mogelijkheid te pre
fereren. Hoe het ook zij, voor de hier bepleite inkomensverdeling is aange
sloten bij de overheersende mening dat thans, in het belang van economie 
en werkgelegenheid, matiging van de netto-inkomens is geboden. De ver
deling van de matigingslasten is daarbij aanzienlijk rechtvaardiger dan in de 
huidige situatie, waarin, nogal bot, bijna uitsluitend op inkomenshoogte 
wordt gelet. 
Een laatste punt in dit bestek: de hier voorgestelde inkomensverdeling 
maakt een deels geleide loonpolitiek mogelijk. De overheid zet ieder jaar bij 
het opstellen van de begroting de nationale trend door basisinkomen, kin
derbijslag en minimumloon voor het komende jaar vast te stellen; in de 
loononderhandelingen kan dan decentraal (bedrijf of bedrijfstak, regio) de 
nodige differentiatie worden aangebracht. De huidige, al te verregaande, 
starheid wordt daarmee doorbroken zonder dat dit hoeft te leiden tot een 
olievlekwerking van loonstijgingen. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt kan 
worden bevorderd. Tenslotte wordt zo de kunstgreep, dat de ambtenaren 
de nationale trend zouden moeten zetten, overbodig. Een basisinkomen, 
derhalve, dat richtinggevend is voor zowel actieven als niet-actieven, voor 
zowel bedrijfsleven als overheid. 

Andere overwegingen 
Er is sprake van een zich wijzigende waardering van arbeid. Arbeid wordt, 
mede onder invloed van de emancipatiegedachte, meer en meer be
schouwd als hèt middel tot ontplooiing, tot maatschappelijk functioneren. 
Onder meer daarom wordt de noodzaak erkend tot inschakeling van zoveel 
mogelijk mensen in het arbeidsproces. De sterk op de ontplooiingsgedach
te geënte oplossing van (gecontroleerd) vrijwilligerswerk tegen betaling van 
een 'biologisch minimum' (een VVD-idee) of met behoud van uitkering 
(door minister Van der Louw aangestipt) moet daarbij worden afgewezen. 
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Het kan immers niet de bedoeling zijn tweederangsbanen te creëren met 
een dito rechtspositie. Dat riekt naar discriminatie, vooral van vrouwen en 
jongeren. 
Uiteraard is met hetgeen hiervoor over werken als ontplooiing is gezegd 
niet ontkend dat arbeid nog steeds primair als middel tot inkomensverwer
ving wordt beschouwd. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat het verwerven van 
een eigen inkomen als wezenlijk onderdeel van sociale erkenning, wordt 
gezien. Wie pleit voor een basisinkomen ter grootte van het huidige sociale 
minimum voor een alleenstaande (de 70%-norm; ca. f 12000) gaat dan 
ook voorbij aan de huidige appreciatie van arbeid. Bovendien is er een be
langrijk praktisch bezwaar: het is zeer de vraag of er in totaal nog wel ge
noeg zal worden verdiend indien de beloning als prikkel tot werken voor ve
len grotendeels verdwijnt. Daarom is voor een relatief hoog basisinkomen 
de tijd zeer zeker nog niet rijp. 

Een volgende overweging heeft betrekking op beleidsvoornemens om in de 
sociale en fiscale wetgeving tegemoet te komen aan het emancipatiestre
ven. Voor de sociale zekerheid zal daarbij moeten worden voldaan aan de 
derde EG-richtlijn die inhoudt dat iedere vorm van discriminatie op grond 
van geslacht hetzij direct hetzij indirect door verwijzing naar met name ech
telijke staat of gezinssituatie wordt uitgesloten. Op deze voornemens is het 
volgende aan te merken. Ten eerste valt niet in te zien waarom in de so
ciale en fiscale sfeer, in verschillende mate, moet worden 'verzelfstandigd' 
en niet in de inkomensverdeling zelf. Beleidsconclusies dienen over de hele 
linie te worden getrokken. Zo niet, dan zullen actieven en niet-actieven in 
de toekomst verschillend worden behandeld, ten nadele van de niet-actie
ven. Ten tweede zullen de genoemde beleidsvoornemens het paradoxale 
resultaat opleveren dat de emancipatieklok wordt teruggezet. 
De voornemens op het gebied van de sociale zekerheid blijken uit de in 
augustus 1980 bij de SER ingediende adviesaanvraag inzake de integratie 
van de huidige werkloosheidsregelingen. Het gaat hier om een stap op weg 
naar één geïntegreerde inkomensdervingsregeling. De bedoeling is een ba
sisvoorziening op het niveau van het sociale minimum te bieden met daar
bovenop een aanvullende uitkering, afhankelijk van het voorheen genoten 
loon en de duur van het arbeidsverleden. Dus 50 procent (mede-kostwin
ner) , 70 procent (alleenstaande) of 100 procent (enig kostwinner) plus een 
aanvullende uitkering. Uit de adviesaanvrage aan de SER wordt duidelijk 
dat de huidige, reeds geschetste, AAW-systematiek model staat voor de 
toekomstige sociale regelingen. Duidelijk is ook dat het kamerlid Van der 
Doef met zijn bijdrage aan de discussie over ' individualisering ' op de lijn 
van de SER-adviesaanvraag zat. 
Het uitkeringsniveau van 70 procent (de individuele norm) zal dus, naar het 
zich laat aanzien, worden teruggebracht tot 50 procent als er een partner 
met inkomen of uitkering is. Dat is discriminerend voor niet-actieven en uit
eindelijk toch weer strijdig met het emancipatiestreven waarom het was be
gonnen. immers de te beogen financiële zelfstandigheid wordt aldus, indien 
men samenwoont, beperkt, zelfs meer dan thans. Op dit moment worden 
ongehuwd samenwonenden, behalve in de bijstand, individueel behandeld 
terwijl WW en WAO (nagenoeg) ongeacht kostwinnerschap/leefeenheid 
worden verstrekt. 
Ook de fiscus heeft plannen om ongehuwd samenwonenden gelijk te stel
len met gehuwd samenwonenden. In de sociale en fiscale sfeer zal dus 
worden gerefereerd aan gehuwden, in plaats van de gehuwden individueel 
te behandelen. Daarbij komt, dat in de sociale zekerheid -het letten op kost
winnerschap/leefeenheid zich veel sterker zal doen gelden dan in de fiscale 
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wetgeving. Dat betekent in de praktijk een verdieping van de kloof tussen 
niet-actieven en actieven. 

Een laatste hoofdreden voor de hier bepleite inkomensverdeling is dat deze 
een aanzienlijke vereenvoudiging van de regelgeving betekent (wetgevings
economie). Er zal immers in de diverse regelingen niet meer te hoeven 
worden onderscheiden naar samenwonen/burgerlijke staat/kostwinner
schap. Zo'n vereenvoudiging is hard nodig. De kloof tussen burger ener
zijds en wetgever en uitvoeringsorganen anderzijds wordt immers steeds 
breder. Er is een oerwoud van regels aan het ontstaan, waarbij de bomen 
alleen nog zijn te ontwaren door de specialist. Het ritselt daarbij van de bij
zondere bepalingen waarvan de toepasselijkheid niet of nauwelijks is vast 
te stellen. 
Zo zal het niet doenlijk zijn steeds na te gaan of al dan niet wordt samen
gewoond. Dat moet wel spaak lopen, ook gezien de daartoe nodige inbreuk 
op de privacy (de spreekwoordelijke controle van het aantal tandenborstels 
op de wastafel). Het is verbazingwekkend dat beleidsvoornemens waarin 
samenwonen een belangrijk criterium is, nog worden gepresenteerd in een 
tijd waarin steen en been wordt geklaagd over het tekort aan belastingamb
tenaren en waarin sociale uitvoeringsorganen steeds meer moeite hebben 
de vinger aan de pols te houden. Belangrijker nog echter is dat ten gevolge 
van de steeds complexer wordende regelgeving het daarmee toch vooral 
beoogde doel , namelijk rechtvaardigheid, illusoir wordt: de regel zelf vormt 
de barrière voor haar verwezenlijking. 

Het totale beeld 
Hieronder een schets van de met de beleidsvernieuwing beoogde situatie. 
Omdat nieuw beleid eerst dan goed aanvaardbaar is als een breed pakket 
van maatregelen wordt aangeboden, zal op enkele punten het beeld wor
den gecompleteerd met enkele nog niet eerder aan bod gekomen opties. 
Hoe zal idealiter de beoogde situatie zijn? 
1. Een basisinkomen, dat richtinggevend is voor zowel actieven als niet-ac
tieven , voor zowel bedrijfsleven als overheid. Dat echter geen loondictaat 
betekent: decentraal kunnen loononderhandelingen plaats vinden. Het inko
mensbeleid vormt aldus een getrouwe afspiegeling van onze gemengde 
economie. 
2. Geen scheiding van actief en niet-actief. Immers, er komen middelen vrij 
voor economisch herstel, werkgelegenheid en een rechtvaardiger arbeids
verdeling (arbeidstijdverkorting), terwijl uiteindelijk één, gelijkelijk individuali
serende, dus emanciperende inkomensverdeling zal gelden. Er zal worden 
voldaan aan de genoemde derde EG-richtlijn. De grens van het minimum
jeugdloon zal omlaag kunnen naar de voorgenomen meerderjarigheids
grens van achttien jaar. 
3. In de fiscale sfeer kunnen de naar leefeenheid/kostwinnerschap gediffe
rentieerde belastingvrije sommen worden afgeschaft. Volstaan kan worden 
met het belastingvrij laten van basisinkomen en kinderbijslag. Eventueel, 
om praktische redenen , een uniform vrijlatingsbedrag. Verder lijkt het ge
wenst nog enige andere vereenvoudigingen door te voeren , zoals: opne
ming in de, individuele, belastingheffing van de premies volksverzekerin
gen, daaronder begrepen de premie voor een standaard-volksziektekosten
verzekering (wie wil , verzekert zich bij), die bij het basisinkomen en de kin
derbijslag hoort; sanering van fiscale aftrekposten en invoering van één be
lastingtarief; alsmede een gelijkere verdeling van woonlasten (huur en hy
potheekrente) door middel van de belastingheffing. 
4. De sociale regelingen zullen, als gezegd, een individueel uitkeringsrecht 
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kennen. Overeenkomstig het huidige beleidsvoornemen zal dit kunnen be
staan uit een basisvoorziening, dat wil in dit voorstel zeggen: een uitkering 
ter grootte van het nieuwe minimumloon bovenop het al aanwezige basisin
komen. Vrijwillig kan men zich dan door premiebetaling bijverzekeren. De 
eigen verantwoordelijkheid wordt hierdoor benadrukt. Men kan zelf zijn be
stedingsprioriteiten stellen. 

Aan werklozen en arbeidsongeschikten zullen strengere eisen ten aanzien 
van solliciteren dan wel her- en bijscholing kunnen worden gesteld. Het 
gaat hier immers nog steeds om hen die behoren tot de kring van werkne
mers terwijl de werkgelegenheid zodanig zal zijn dat er niet alleen meer, 
maar ook meer passende banen (onder meer door arbeidstijdverkorting) 
zullen zijn. Het zou dan ook juist zijn tegen die tijd de uitkering van hen die 
duidelijk blijk geven geen nieuwe betrekking te ambiëren, terwijl zij wel tot 
werken in staat zijn, te stoppen. Men plaatst zichzelf dan immers buiten de 
kring van werknemers. In bijzondere gevallen zou eventueel kunnen wor
den volstaan met een werkelijk sociaal minimum, bijvoorbeeld bovenop het 
basisinkomen een 10 procent lagere basisvoorziening ofwel 90 procent van 
het dan geldende minimumloon. 
Uiteraard zal ook de AOW een individueel uitkeringsrecht kennen. Dat komt 
de zelfstandigheid ten goede. Overigens lijkt het gewenst dat ten aanzien 
van het pensioen de mogelijkheid wordt geboden de in enig jaar opge
bouwde rechten voor de helft (of een ander deel) over te dragen aan de 
partner, zodat ook zelfstandige pensioenrechten ontstaan. 
5. De sociale en fiscale regelingen worden niet alleen rechtvaardiger maar 
ook aanzienlijk overzichtelijker en beter en goedkoper uitvoerbaar. Controle 
op samenwonen is niet nodig. Daarop let de systematiek, automatisch, zelf. 
De burger zal minder afhankelijk zijn van bureaucratie en hulpverlening. Hij 
zal daardoor vrijer zijn , beter in staat om zijn eigen verantwoordelijkheid te 
realiseren. Bovendien zal een doorzichtiger overheidsbeleid zijn politieke 
betrokkenheid, essentiëel voor een goed functioneren van de democratie, 
vergroten. Zowel de neiging als de gelegenheid tot misbruik en oneigenlijk 
gebruik zullen minder zijn. 

Met de huidige middelen is een hoger welzijns- en ook welvaartsniveau 
mogelijk, dan nu wordt bereikt. Deze schets van een nieuw inkomensbeleid 
beoogt daaraan bij te dragen, een onderdeel van het pakket te treffen 
maatregelen te zijn. Beproefd is een brede en strikt eerlijke afweging van 
de in het geding zijnde belangen. Dat levert een ander beeld op dan het 
'meer van hetzelfde' dat thans, verworven posities beschermend, de boven
toon voert. Ook de Partij van de Arbeid blijft tot op heden een samenhan
gend antwoord op de nieuwe situatie schuldig. Het risico daarvan is het 
ontstaan van een vacuüm waarin het recht van de sterkste gemakkelijk de 
overhand kan krijgen: een naar rechts opschuivend beleid, gevoed door het 
op zichzelf juiste, algemene besef dat er maatregelen moeten worden ge
nomen en dat er grenzen zijn . Dat besef zal door middel van een consi
stente visie die realiteitszin aan rechtvaardigheid paart, moeten worden om
gesmeed tot een consensus voor een uitzicht biedend alternatief. Het gaat 
daarbij om de vervanging van het naoorlogs ideaal van de verzorgings
staat, die behalve zeer veel goeds een te zeer uitdijende en verlammende 
overheidsbemoeienis heeft opgeleverd, door het soberder toekomstbeeld 
van de waarborgstaat waarin het accent ligt op de degelijke en duidelijke 
garantie van goede bestaansvoorwaarden (werk, inkomen, wonen, gezond
heid) voor iedereen. In de woorden van staatssecretaris D.ales: 'solidariteit 
als terugverend vangnet. ' 
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Peter Nieuwhof is juridisch beleidsmedewerker bij de Centrale directie Stu
diefinanciering van het Ministerie van Onderwijs te Groningen. 

Noot 
1. De gebruikte afkortingen staan voor respectievelijk: Werkloosheidswet, Wet op 
de Arbeidsongeschiktheid, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Wet Werkloos
heidsvoorziening, Algemene Ouderdomswet, Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en Rijksgroepsregeling werkloze werknemers 

Bijlage 
Voorbeeld herverdeling, toegepast op de inkomens van 1980 

Om wille van de duidelijkheid is dit voorbeeld uiterst schematisch gehouden. A= al
leenstaande, E= (echt)paar met één kostwinner, AA= (echt)paar met twee full-time 
kostwinners, k= met één kind, kk= met twee kinderen. 
Er is uitgegaan van de netto inkomens in 1980, eventueel vermeerderd met kinder
bijslag: 1036 voor het eerste en 1696 voor het tweede kind. Deze netto inkomens 
zijn herverdeeld door: 
- bij ieder inkomensniveau het netto loon te brengen op 70% van wat E in 1980 
netto bij dat niveau verdiende; 
- per volwassene toe te voegen een basisinkomen van 15% van het netto mini
mumloon voor E in 1980; dat is (15% van 17040=) 2556; 
- voor het eerste kind aan kinderbijslag diezelfde 15%= 2556 toe te voegen en 
voor het tweede kind aan kinderbijslag 1696 (ongewijzigd). 
Er zijn dus drie bouwstenen: basisinkomen, loon of uitkering en kinderbijslag. 
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Jan Bank 

De PvdA en de Indonesische 
revolutie 

Het is niet te veel gezegd wanneer men constateert, dat de betrokkenheid 
van de Partij van de Arbeid bij een besluit tot militair optreden tegen de In
donesische onafhankelijkheidsbeweging na 1945 nog altijd een groot trau
ma is in de partijgeschiedenis. Recente historische publikaties tonen dat 
opnieuw aan. Zowel de socialistische minister-president, die er in die perio
de verantwoordelijk voor was, als de socialistische fractievoorzitter, die erin 
toestemde, hebben in hun vorig jaar verschenen historische portrettering 
respectievelijk memoires vele pagina's nodig om die politiek toe te lichten. 
Ook de symboolwaarde van deze socialistische betrokkenheid bij een kolo
niale oorlog is in de loop van de tijd gegroeid. Ze is van groot belang bij 
elke kritische herwaardering van de prijs voor en de resultaten van de 
naoorlogse rooms-rode coalities. 
Ik zou in dit historisch trauma een stimulans willen zien voor een betoog, 
waarin gezocht wordt naar algemene verklaringen van de situatie waarin 
PvdA-ministers en PvdA-kamerleden konden kiezen voor een koloniale oor
log. Ik zal dat niet doen in een gedetailleerd overzicht van feiten en discus
sies die tot de beslissingen van 19 juli 1947 over de zogeheten eerste poli
tionele actie en tot het nachtelijk beraad van 19 december 1948, dat aan 
de tweede actie vooraf ging, hebben geleid. Een doorwrochte studie over 
de Partij van de Arbeid in de eerste periode (tussen 1945 en 1947) is ver
schenen in het Tweede Jaarboek voor het Democratisch Socialisme van de 
hand van Frans van Baardewijk. Ik zal mij ook niet concentreren op de per
soon Drees als oorzaak van alle besluiten, omdat zo'n personificatie van de 
Indonesië-politiek de vraag openlaat waarom een grote meerderheid van 
de partij hem toestond zo te beslissen, terwijl het bovendien betwijfeld moet 
worden of Drees' charisma in 1947 zo'n Alleingang al mogelijk zou hebben 
gemaakt. Ik zoek het hier in verklaringen van een wijder strekking, terwijl ik 
tenslotte ook niet voorbij wil gaan aan de wijze waarop de partij haar be
trokkenheid bij de koloniale oorlog tegen Indonesië later heeft willen com
penseren. 

De Partij van de Arbeid, die na de oorlog in het parlement de regeringsver
antwoordelijkheid ging dragen, was op zichzelf een coalitie van partijen. 
Het zal nog blijken, dat dat met name voor het Indonesisch beleid niet zon
der gevolgen bleef. De SOAP vormde weliswaar de stam van de nieuwe 
partij, maar tot de fusie traden ook toe de Vrijzinning-Democratische Bond 
onder leiding van de oud-Indischman Joekes, de Christelijk-Democraten 
met een sterk anti-militaristische inslag, een Nederlands-hervormde groep 
met nogal wat bindingen met de zending in Indonesië, rooms-katholieken 
en de zogeheten politiek daklozen, waaronder de Parool-groep; onder de 
laatste was een groep die de linkse oppositie in de SOAP had gevormd in 
de jaren dertig en die zich had gekenmerkt door uitgesproken anti-koloniale 
standpunten. De meeste van deze fusiepartners hebben in het Indonesisch 
beleid van de PvdA hun gewicht in de schaal gelegd, maar de partij is en 
wordt erop beoordeeld als opvolgster van de SOAP. 
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Antinomie of onafhankelijkheid 
Op het beeld van een traditioneel antikolonialisme, dat met de socialisti
sche beweging verbonden is, moet wel enige nuance worden aangebracht. 
De oude SDAP is in Nederland veel sterker beïnvloed geweest door de 
denkbeelden van radicalen (in de oude niet-confessionele betekenis) als 
Van Deventer over een ereschuld en ethische politiek. Nederland had de ze
delijke plicht zijn batig slot van de Indische exploitatie om te zetten in een 
culturele en economische ontwikkeling van de Indonesische bevolking. Zo 
verdedigde de Indische specialist van de SOAP, Van Kol, het op het con
gres van de Tweede Internationale in Stuttgart 1907: de arbeidersbeweging 
moest niet in beginsel alle koloniale politiek verwerpen, want onder een so
cialistische regering kon koloniale politiek een beschavingseffect hebben. 
Ook de socialistische inplanting in Indonesië, Sneevliets Indische Sociaal
Democratische Vereeniging, formuleerde haar strijdprogramma voor omver
werping van het koloniale bewind en de koloniale exploitatie niet allereerst 
in termen van nationale onafhankelijkheid maar in de vorm van syndicale 
organisaties, die het bewustzijn van geëxploiteerd te worden en de strijd
baarheid onder de Indonesiërs moesten versterken. 
Minder duidelijk is een antwoord op de vraag in hoeverre ook de Neder
landse socialisten en hun geestverwanten in Indonesië beïnvloed werden 
door het zogeheten economisch argument: Nederland kon door zijn inves
teringen en door het aandeel van de Indische dividenden en pensioenen in 
het nationaal inkomen het batig slot eenvoudig niet missen. Het befaamde 
argument van de Britse havenarbeiders die hun werkgelegenheid in gevaar 
zagen gebracht wanneer voor Londen de economische voordelen van het 
koloniserende moederland verloren zouden gaan, was ook op het handels
centrum Amsterdam van toepassing. Op het koloniale congres van de 
SOAP in 1929 noemde Albarda de werkgelegenheid van de Twentse tex
tielarbeiders in dit verband. Een belangrijk percentage van het nationaal in
komen was uit Indonesië afkomstig. Een beginnende sociale wetgeving kon 
uit die baten worden bekostigd. Werkgelegenheid en sociale voorzienin
gen? We zullen er na 1945 nog genoeg van horen, maar in de periode 
voor de Tweede Wereldoorlog was de SOAP als een tot aan de uiterste 
noodzaak veroordeelde oppositie aan dit dilemma werkelijk nog niet toe. 
Het werd overigens in de partij wel onderkend. Tinbergen had tenslotte de 
befaamde berekening gemaakt van de Nederlandse investeringen en baten 
in Indië. 
Na de Eerste Wereldoorlog, wanneer het zelfbeschikkingsrecht van de vol
keren als oorlogsdoel van de overwinnaars is geformuleerd, wordt nationale 
onafhankelijkheid een algemeen strijdpunt voor de gekoloniseerde volke
ren. Indonesische studenten brengen een 'Indonesia Merdeka' mee uit hun 
Europese studie-ervaringen, terwijl de nationalistische partij zich in Indone
sië groepeert rond de talentvolle redenaar ir. Soekarno op een politieke for
mule van de Indonesische eenheidsstaat. De Nederlandse socialisten heb
ben vanaf het ontstaan van Indonesische politieke organisaties parlemen
taire en juridische hulp geboden. Ik hoef in dit verband maar de demonstra
tieve acties te noemen ter verdediging van de nationalist Hatta, als student 
in Nederland gearresteerd. Het is een voorbeeld van initiatieven, die de po
litionele acties tegen de communisten in 1926 en tegen de nationalisten in 
1930 aan de kaak stelden. Een delegatie van het NVV, die in 1931 de ko
lonie bezocht, verzuimde niet haar sympathie te betuigen met Soekarno, 
die op dat moment in een Hollands-Indische gevangenis zat. 
Maar behalve steun te bieden aan politieke gevangenen had de SOAP ook 
een standpunt te bepalen inzake de staatkundige toekomst van Indonesië. 
In 1918, toen de Troelstra-revolutie ook naar Batavia scheen over te slaan 
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en in koloniale kring al gevreesd werd dat de socialist Cramer de 'troon van 
Buitenzorg' kwam opeisen, deed de gouverneur-generaal Van Limburg Sti
rum zijn november-beloften; bij de concretisering ervan in staatkundige her
vormingen werd de sociaal-democratie in Indië betrokken. De socialistische 
voorstellen kwamen kort gezegd hier op neer: een principiële keuze voor 
beëindiging van de economische en navenant politieke overheersing van 
Indonesië door Nederland, welke keuze vervolgens zou uitmonden in een 
bewuste bevordering van een Indonesische economie en in een democrati
sering van het bestuur; dat alles binnen Nederlands staatsverband en op 
termijn. In het streven naar Indische autonomie kon de gehele herzienings
commissie (die de politieke hervormingen moest voorbereiden) zich vinden, 
maar niet in het principiële recht op onafhankelijkheid. Toen de november
beloften in hun herziene versie in Nederland in wetsontwerpen werden ge
formuleerd, was dat resultaat evenals het parlementaire debat een grote te
leurstelling, zowel voor Indonesische groepen als voor de SOAP. In de na
tionalistische agitatie die erop volgde, bleef de partij de keuze voor een 
recht op onafhankelijkheid gecombineerd met een bevordering van econo
mische en politieke zelfstandigheid door Nederland trouw. Zo kwam het on
geveer te staan in het koloniaal programma van 1929, waarvan de grond
slag door Nederlandse sociaal-democraten in Indië was gelegd. 'Indië los 
van Holland!' was samengevat het politieke standpunt van de socialisten. 
Het scheelde een woord met 'Indië los van Holland nu!', dat de CPH eiste 
en dat ook werd onderschreven door de linkse oppositie in de SOAP, die 
spoedig de partij zou verlaten . 

Kansen voor een compromis 
In de jaren dertig koos de Nederlandse SOAP voor een sterkere nationale 
integratie, een koers die was ingegeven door de wens om het immobilisme 
van de oppositie te kunnen verlaten, maar nog versterkt werd door de 
noodzaak front te maken tegen het nationaal-socialisme. In de koloniale 
politiek werd de noodzaak van zo'n eenheidsfront ook onder communisten 
en nationalisten van betekenis geacht. Oe CPN bleek bereid de leuze ' Indië 
los van Holland nu!' te laten vallen voor een gezamenlijke strijd tegen het 
Japanse fascisme. Nooit zijn de kansen voor een compromis tussen Neder
land en op coöperatie ingestelde nationalisten in Indonesië groter geweest 
dan in de laatste jaren voor de oorlog. Maar het markeert de bereidheid 
van de toenmalige Nederlandse politieke elite om zulk een compromis te 
willen, wanneer men zich realiseert dat een officiële petitie uit 1936 voor 
autonomie en democratie van Indië binnen rijksverband slechts steun vond 
bij de SOAP en de partijen links van haar. Het is een graadmeter voor de 
tegenstand, die zelfs een gematigd dekolonisatieprogramma van een so
ciaal-democratische partij in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog onder
vond. 
Ik wil mij op dit moment van mijn betoog de vraag stellen of de SOAP van 
1939 in staat was een Indonesische eis tot onafhankelijkheid te honoreren. 
Oe vraag is speculatief, omdat het koloniale bewind er toen nog in kon sla
gen de eis af te zwakken tot een parlementair verzoek of tot een droom 
van ballingen en concentratiekampgevangenen. Het antwoord, al even spe
culatief, zou moeten zijn, dat de socialistische partij zich vermoedelijk niet 
zou hebben kunnen verlossen van het dilemma tussen haar eis tot kolonia
le ontvoogding en haar toenmalig streven naar nationale integratie of dat 
tussen de economische belangen van beide rijksdelen. Eén punt lijkt mij 
echter buiten twijfel: de SOAP die met enige moeite en in het zicht van het 
nationaal-socialisme de nationale bewapening heeft aanvaard, zou niet in 
staat zijn geweest zich neer te leggen bij een besluit om Nederlandse 
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In 1939 komt de SOAP in een regering van nationale noodzaak. Wie de in-
vloed van de beide socialistische ministers op de koloniale politiek van de 
kabinetten De Geer en Gerbrandy wil beoordelen, zal al te ver moeten zoe
ken. Schrijnend is het onbegrip van Nederland ten opzichte van Indonesi
sche pogingen om in ruil voor meer zeggenschap en erkenning de civiele 
en politieke verdediging tegen een Japanse agressie te versterken. Maar er 
was meer. En met deze uitdrukking ben ik in de terminologie van Lou de 
Jong terecht gekomen, PvdA-dissident in 1947 toen de eerste politionele 
actie werd bevolen. Hij heeft in zijn geschiedschrijving van de Londense re-
gering in ballingschap de discussie aangehaald tussen de socialistische mi-
nisters Albarda en Van den Tempel en de Indonesische minister Sujono 
over de inhoud van de later befaamd geworden koninklijke boodschap over 
nieuwe verhoudingen in het koninkrijk. Sujono bepleitte een vergaande er-
kenning van het zelfbeschikkingsrecht voor Indonesiërs na de oorlog en 
sprak, toen zijn collega's hem dat weigerden, Albarda en Van den Tempel 
aan op hun SOAP-programma. 'Dit recht te erkennen ', zei Albarda, 'behoeft 
nog niet te betekenen die onafhankelijkheid te effectueren. Wij moeten be-
wijs geven dat wij de verlangens verstaan, maar in blijvend rijksverband. ' 
Van den Tempel voegde er later aan toe, 'dat hij ook als sociaal-democra-
tisch minister nooit een stap zou willen doen die de status van het konink-
rijk zou benadelen '. 
Ook zij dus verzetten zich niet tegen het kabinetscompromis en daarmee 
was de politieke carrière van de enige Indonesische minister in een Neder-
landse regering ten einde. De discussie in het kabinet is voor de buiten
wacht verborgen gebleven. En al kan men nog wel enig begrip opbrengen 
voor de sociaal-democratische ministers die in ballingschap het gehele ko
ninkrijk willen verdedigen, hun uitspraken staan ver af van het SOAP-pro
gramma. Op een beslissend moment - de koninklijke rede van 6 decem
ber 1942 heeft een lange echo gehad - heeft de sociaal-democratie geen 
eigen bijdrage uit een anti-koloniale traditie willen leveren. 

Een constructief antwoord 
In 1945 is de SOAP in het bevrijde Nederland opnieuw coalitiepartner en, 
in de persoon van Orees, medeformateur van het kabinet dat door Scher
merhorn zal worden geleid. Nederland voegt zich als het ware in de rij van 
Westeuropese landen, waar links aan de macht komt om de ideeën van 
een nieuwe sociale opbouw vorm te geven, al schuift die gouvernementele 
grens hier niet op in de richting van de communistische partij . In Frankrijk 
maken socialisten en communisten deel uit van de regering, in Groot-Bri
tannië wint Labour de verkiezingen. AI deze heel of halve linkse regeringen 
hebben voor het probleem gestaan de dekolonisatie-golf die door de Twee
de Wereldoorlog was aangeblazen, te reguleren. We hoeven maar aan het 
Franse bombardement op een Algerijnse revolte in Sétif (1945) te herinne
ren om ons ervan bewust te zijn hoe linkse coalities inclusief de communis
tische partij onmiddellijk na de bevrijding de prioriteiten formuleerden. Het 
coalitie-streven was er niet in de eerste plaats op gericht om gekoloniseer
de volkeren te emanciperen maar om de arbeidersklasse de verzorgings
staat binnen te brengen. In dat opzicht is de rode prioriteitskeuze in de 
rooms-rode coalitie in Nederland geen uitzondering. Partijvoorzitter Vorrink 
zei bij de eerste discussies over de republiek Indonesië letterlijk: 'Wij moe
ten ervoor zorgen, dat wij in de binnenlandse politiek onze nek niet breken 
over Indonesië. ' 
Die prioriteitskeuze werd trouwens in de fusiebesprekingen over een nieu-
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democratisch- we Partij van de Arbeid bevestigd. Tot de fusiepartners behoorde de Vrij-
socialisme zinnig-Democratische Bond en tot de bemiddelaars, die deze links-liberale 

partij tegen de zin van Oud en de zijnen wilde doen doorbreken naar een 
progressieve volkspartij, behoorde Joekes. In de programma-discussies 
kwam hij te staan tegenover de Indonesiër L. N. Palar, want Joekes wilde 
de koninklijke formule (hervorming van de verhouding binnen rijksverband) 
en Pal ar een expliciete erkenning van het zelfbeschikkingsrecht. Het is aan 
de arbitrage van Drees toe te schrijven, dat de nieuwe PvdA tenslotte met 
een Indonesië-paragraaf de verkiezingen van 1946 inging, die overeen
kwam met Joekes' wensen en - dat behoeft weinig verbazing - met het 
programma van de KVP. Het was een opening naar het midden die past in 
het primaat van sociale hervormingen. 
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Gemakshalve zal ik in dit betoog de gebeurtenissen, die in Indonesië een 
revolutie heten en in Nederland een kwestie, samenvatten in drie hoogte
punten: het akkoord van Lingarjati in 1946, de militaire acties in 1947 en 
eind 1948, en de ronde-tafelconferentie met haar eindresultaat: de souve
reiniteitsoverdracht. Het akkoord van Lingarjati kan men onder andere be
schouwen als het constructieve antwoord dat Nederlandse politici in staat 
bleken te geven op een daad van Indonesische onafhankelijkheid. Ik be
doel het feitelijk akkoord met zijn onafhankelijkheid op termijn en zijn feite
lijke erkenning van de Republiek, voordat het in de parlementaire discussie 
werd uitgekleed of aangekleed al naargelang de stemming van de toehoor
der. Het is voor de ondertekenaars en hun supporters nog enigszins bela
den met het idealisme, waarmee de verzetsbeweging en de bevrijden in de 
zomer van 1945 de toekomstige verhouding met Indonesië overdachten. 
Het akkoord is zonder al te veel overdrijving vooral een socialistisch com
promis te noemen. De voornaamste gesprekspartners aan beide kanten, 
Schermerhom en Sjahrir, konden elkaar vinden in een gemeenschappelijke 
politieke overtuiging, terwijl op de achtergrond Labour-minister Bevi via de 
diplomaat Lord Kilearn, meeluisterde en suggesties deed. Ook de staf van 
de commissie-generaal, de Nederlandse delegatie in de onderhandelingen, 
telde een aantal socialisten, ik denk aan het tweetal Sanders en Samkal
den. De publicistische agitatie, die het feit van een akkoord met de Repu
bliek in Nederland opriep, bewijst de gedurfdheid ervan in de· vaderlandse 
politieke verhoudingen. Te bedenken valt ook dat de vier Nederlandse on
dertekenaars, Van Mook, Schermerhorn, Van Poll en De Boer, in de loop 
van 1947 en 1948 allen zonder uitzondering hun politieke carrière zagen 
beëindigd, hetzij door oppositie hetzij door een vertrouwensbreuk met de 
achterban. De geschiedenis tot aan het ontslag van Van Mook is een af
braakproces van het team, dat in Lingarjati een compromis vond met Soe
karno. 

Politionele acties 
'0 Linggadjati , naam zacht als een bloem 
met uwen melodieuzen open klanken. 
Hoe zullen wij de wijze mannen danken 
die edeler en menselijker roem 
verwierven dan de groote oorlogshelden.' 
Zo luiden de eerste regels van een sonnet dat Henriëtte Roland Holst be
gin 1947 aan het akkoord wijdde. Een paar maanden later schreef Van 
Randwijk in Vrij Nederland zijn hoofdartikel 'Omdat ik Nederlander ben' 
want hij had op zondag 20 juli 1947 het Wilhelmus horen spelen als afslui
ting van een toespraak waarin minister-president Beel de oorlog tegen de 
Republiek Indonesië aankondigde. Hij had het grootste recht van spreken 
omdat hij de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring zag als de conse-
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quentie van dezelfde strijd die hij in de bezetting als illegaal gestreden had. 
Naast Van Randwijk en zijn geestverwanten in Vrij Nederland - ik denk 
even aan Den Uyl - opponeerde binnen de Partij van de Arbeid vooral de 
Paroolgroep tegen de medeverantwoordelijkheid van socialistische minis
ters voor het besluit tot militaire actie, en niet te vergeten het eerste So
ciaal-Democratisch Centrum . 
.oe mogelijkheid van een militaire actie was geschapen op het moment, dat 
de Nederlandse regering dienstplichtigen naar Indonesië had gezonden. De 
verantwoordelijkheid daarvoor werd mede gedragen door ministers van de 
PvdA en het was alleen de CPN, die op de eerste dag van de inscheping 
(september 1946) in Amsterdam een grote politieke staking organiseerde. 
De dienstplichtigen volgden de oorlogsvrijwilligers, die in 1945 naar Indië 
waren gegaan met het motief het land van de Japanse bezetting te bevrij
den. Voor een toelichting op het regeringsbesluit diene, dat de revolutie in 
Indonesië zulke gewelddadige vormen had aangenomen in de laatste 
maanden van 1945, met name tegenover Europese geïnterneerden, dat 
geen Europese regering dat had kunnen veronachtzamen. De eerste mili
taire acties tegen de revolutionaire strijdgroepen van of in de Republiek 
werden in 1945 ondernomen door de Britse troepen, onder de verantwoor
delijkheid van de Labour-regering van Aft/ee. Maar de Britten combineer
den dreigementen en strafexpedities met een bereidheid tot onderhandelen 
en 'face-saving '~plossingen. Dat was ook het argument, dat de PvdA uitte, 
toen in de herfst van 1946 Nederlandse dienstplichtigen zich inscheepten 
voor Indonesië. Ze waren de keerzijde van een politiek van onderhandelin
gen, die in Lingarjati succesvol eindigden. 
In juli 1947 was dat militaire alternatief aan de orde. Een uitvoerige verkla
ring voor de actie zou in dit betoog te ver voeren. Kortheidshalve meen ik 
twee oorzaken te kunnen aangeven. De eerste was het onvermogen van 
de Nederlandse regering om een adequaat antwoord te geven op een In
donesische revolutie, die zich op diverse niveaus afspeelde, en een dien
overeenkomstige machtsstrijd om de einduitkomst ervan in de jonge Repu
bliek. Nederland kon eenvoudig niet verlangen, dat akkoorden - en zeker 
aangeklede akkoorden - tot op de laatste letter konden worden nageko
men door een revolutionaire staat, waarin de onderlinge machtsverhoudin
gen nog niet waren gefixeerd. Het heeft er op nauwelijks andere wijze op 
ingespeeld dan met legalisme en fatsoen. Dat deze onkunde over revolu
ties zich ook uitstrekte tot de reformisten in de PvdA, Drees voorop, be
hoeft geen verwondering te wekken. 
De eerste politionele actie heette in de militaire code de Operatie Product. 
Zij voorzag in de terugkeer van planters en suikerfabrikanten naar hun on
dernemingen op Java en Sumatra, opdat de produktiviteit van het toenmali
ge Indonesië weer zou kunnen bijdragen tot het Nederlandse nationale in
komen. In deze Operatie Product is op z'n slechtst de terugkeer van dat 
kapitalisme begrepen, dat de verzetsbeweging in de zomer van 1945 in de 
verhouding met Indonesië wilde terugdringen. Op z'n best bevrijdde het de 
Nederlandse schatkist van een drainage van deviezen, die ook de opbouw 
van de industrie en van de sociale voorzieningen bemoeilijkte. 

De houding van de PvdA 
Socialistische politici hebben zich in juni en juli 1947 niet bij de onvermijde
lijkheid van een militaire actie neergelegd. Een 'neven-regering' van PvdA
leden is in Indonesië in die maanden bezig geweest door persoonlijke con
tacten de dreigende impasse te doorbreken. Aan Republikeinse kant ont
moetten zij politici, die met hen de traditie van de NederlaFldse sociaal-de
mocratie deelden of de ervaring van de illegaliteit in de oorlogsjaren. Die 
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bruggen bleken tenslotte niet bestendig door de zwakte van de pijlers. Het 
is tekenend, dat Schermerhorn, heen en weer geslingerd door een militair
economische pressie in Batavia en diehards in de Republiek, uit wanhoop 
over de ombuigzame achterban aan die overzijde de toenmalige hoofdstad 
van de Republiek Yogyakarta als een 'geestelijke pesthaard' omschreef. 
Zeker, de actie is door het optreden van de PvdA-ministers beperkt geble
ven, het Republikeins gebied op Midden-Java bleef onaangeroerd, in 1947 
althans. Maar dat is slechts een relatieve beperking van een besluit dat op 
zichzelf geweldsgebruik inhield. 
Tenslotte is er de oppositie in de partij zelf, waartegen de leiding zich 
moest verweren. Tweemaal is de partijraad bijeengeroepen om over de 
mogelijkheid van een militair optreden te adviseren. Tweemaal was er een 
meerderheid tegen zo'n actie. De tweede keer verklaarde partijvoorzitter 
Vorrink namens de geestverwante ministers, namens het partijbestuur mi
nus de Indonesiër Palar en namens een meerderheid in de Kamerfractie, 
dat dezen zouden opstappen, wanneer een meerderheid hen in de moge
lijkheid van een militaire actie niet zou steunen. Daarop verklaarde de voor
naamste woordvoerder van die oppositionele meerderheid, De Kadt, dat hij 
voor een geweldloze oplossing zou blijven vechten, 'indien hij een redelijke 
kans had, dat achter de bestuurstafel, in de fractie en bij de Ministers een 
behoorlijke minderheid zou zijn, die bereid was met mensen, die zijn poli
tiek zouden voorstaan, samen te werken. Aangezien dit evenwel niet het 
geval is en hij natuurlijk niet met een stel mensen, die niet voldoende ge
zag hebben, eenvoudig deze mensen zou kunnen vervangen, moet hij zich 
bij de feiten neerleggen en afstand doen van een verdere poging om zijn 
politiek in de Partijraad door te zetten '. Men capituleerde voor de leiding bij 
gebrek aan een alternatief. De PvdA verloor intussen in het tweede halfjaar 
van 1947 ruim 7000 leden. 
In de verdediging van een medeverantwoordelijkheid hebben socialistische 
politici uit die tijd ook het argument aangevoerd, dat uittreden van de PvdA
ministers de kans op een onverzoenlijk optreden tegen de Republiek zou 
hebben vergroot. Van een christelijke coalitie of van een liberaal-confessio
neel kabinet was een groter en langduriger oorlog te verwachten geweest. 
Er is voor wie de kabinetsgeheimen van het laatste jaar van de zogeheten 
Indonesische kwestie, het jaar 1949, leert kennen, wel enige waarheid in 
die bewering te ontdekken. Na de tweede politionele actie, die in tegenstel
ling tot de eerste wèl door de KVP is afgedwongen en die een politieke 
vernietiging beoogde van de Republiek, stond de Nederlandse regering 
voor de volgende keuze: ofwel zich voegen naar een internationale, vooral 
Amerikaanse, opinie die zou dwingen tot herstel van de Republiek en een 
compromis over de onafhankelijkheid, ofwel een eigen richting inslaan en 
de consequentie van een federaal Indonesië zonder Soekarno tot het eind 
toe volgen. Voor dat laatste was in de KVP minus haar linkervleugel en in 
de VVD minus Stikker een meerderheid te vinden geweest. Het is aan de 
vasthoudendheid van de socialistische ministers onder Drees en aan de 
KVP-ministers onder Van Schaik te danken geweest dat de weg naar het 
herstel van de Republiek en naar het compromis (een souvereiniteitsover
dracht aan een federaal Indonesië onder Sukarno) is afgelegd. Op deze 
tocht zijn de politieke carrières van de KVP'ers Sassen en, althans tijdelijk, 
Beel geofferd; er is een dreigende rebellie van het leger in Indonesië voor 
geriskeerd. 
Ik denk dat deze koerswijziging in de richting van dekolonisatie met behoud 
van de Nederlandse democratie in 1949 een historisch feit was, waarvoor 
de Partij van de Arbeid en allereerst haar minister-president Drees zich een 
positief oordeel mogen laten welgevallen . In 1949 had een dekolonisatie-



democratisch- conflict ook de parlementaire besluitvorming in het moederland in diskrediet len 
socialisme kunnen brengen, zoals dat later in het Frankrijk van 1958 is geschied. Maar 

dat beeld is niet volledig. Op de Indonesië-politiek van 1949 rust ook de hy
potheek van een 'ontsporing van geweld' in de guerrilla-oorlog op Java en 
Sumatra, waarvan de excessen toentertijd slechts door de communistische 
partij en door de linkse oppositie in de PvdA - ik noem hier de namen van 
Frans Goedhart en ds Buskes - aan de orde zijn gesteld. 
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Compensatie 
Het is tijd om af te ronden. Alle verklaringen voor de omstandigheden die 
de PvdA ertoe brachten medeverantwoordelijkheid te aanvaarden voor een 
koloniale oorlog, zijn besproken: de kloof tussen beginsel en praktijk van 
een anti-koloniaal program; het dilemma van de koloniale ontvoogding ver-
sus de nationale integratie van het socialisme; het primaat van dè sociale 
hervormingen en de relatie daarvan met het economisch argument van de 
kolonisatie; de blindheid voor het revolutionaire aspect van de onafhanke
lijkheidsstrijd; het argument tenslotte van het willen verhinderen van een 
onverzoenlijker beleid. Zij verklaren de besluiten maar ze nemen er het 
traumatische karakter niet van weg. 
Heeft de Partij van de Arbeid uit deze geschiedenis een les geleerd? Als ik 
zoek naar politieke voorbeelden die zouden kunnen worden geïnterpreteerd 
als compensatie voor die geschiedenis, dan zie ik er twee. De eerste is de 
agendering van ontwikkelingshulp in een politiek programma in Nederland. 
AI in de jaren vijftig is dat een zaak waarvoor de Partij van de Arbeid zich 
sterk gaat maken. Tot een politieke institutionalisering daarvan heeft de ka
ter van de gewelddadige dekolonisatie bijgedragen. Het tweede voorbeeld 
is de haast angstvallige wijze waarop in de dekolonisatie van Suriname de 
militaire betrokkenheid van Nederland uit de weg is gegaan. We leken onze 
les te hebben geleerd. Het kabinet-Den Uyl, dat verantwoordelijk was voor 
de souvereiniteitsoverdracht aan Suriname, heeft daarvoor een souplesse 
opgebracht, die zeker bij de hoofdrolspeler bijgedachten aan een correctie 
op de geschiedenis heeft opgeroepen en die hij zelf het 'grootste succes ' 
van zijn kabinetsbeleid heeft genoemd. Dat intussen deze tweede dekoloni-
satie al evenzeer op een militair regime dreigt uit te lopen als de eerste 
heeft gedaan, is weer een ironie der geschiedenis. 

Jan Bank is als historicus verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit van Utrecht; hij is redacteur van SenD. 
Bovenstaande beschouwing werd uitgesproken op de door de Wiardi Beck
man Stichting georganiseerde conferentie Grepen uit de geschiedenis, d.d. 
30 en 31 januari 1981 . 
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Annemarle Goedmakers en Peter Kramer 

Om te overleven 

In deze reactie op het artikel van A. P. Oele 'Om de flexibiliteit van het be
staan' (SED, september 1981) zullen we aangeven welke fundamentele 
denkfout onzes inziens wordt gemaakt in deze visie op een socialistisch mi
lieubeleid. Daarnaast zullen we op een aantal feitelijke onjuistheden in dit 
artikel ingaan. Tot slot willen we waarschuwen voor een opportunistisch so
ciaal-economisch beleid dat alleen op korte termijn voordelen biedt. 
Het 'klassieke westerse denken' van Oele blijkt na een analyse van zijn 
verhaal een combinatie te zijn van de achttiende-eeuwse Verlichting en de 
negentiende-eeuwse ideeën van Marx en andere extreme humanisten 
zoals Bakoenin, Proudhon e.a. Zie bijvoorbeeld uitspraken van Rousseau: 
'De mens is van nature goed' en Marx: 'De mens moet zijn bourgeois-egoïs
me afleggen en zich ontwikkelen tot citoyen of gemeenschapswezen '. De 
geschiedenis bewijst het ongelijk van deze denktrant. De hedendaagse so
ciaal-democratie is niet alleen humanistisch, maar is juist voortgekomen uit 
de gedachte dat die menselijke volmaaktheid er niet is en ook nooit zal ko
men, terwijl een beleid gebaseerd op die illusie van volmaaktheid van de 
mens onvermijdelijk tot duurzame dictatuur moet leiden. 
Het positivistische geloof van Oele in de onbeperkte mogelijkheden van de 
mens en de oplosbaarheid van schaarste-problemen kunnen op zijn zachtst 
gezegd naïef genoemd worden. Schaarste is niet oplosbaar, maar een fun
damenteel economisch gegeven. Het is bovendien een illusie te denken dat 
de mens zijn of haar definitieve plaats ooit zal vinden, al hebben sommige 
mensen dan ook het idee dat de wetenschap ons de weg wel zal wijzen. 
Integendeel wij zullen met zijn of haar allen een zo goed mogelijke oplos
sing, en wat ons betreft is dat dus een socialistische oplossing, voor onze 
schaarste-problemen moeten zien te vinden. Dat betekent toewerken naar 
een betere verdeling van de schaarste op dit moment. Maar het betekent 
natuurlijk ook zorg voor de toekomst. 
Als socialisten denken we bij eerlijk delen vaak al te automatisch alleen 
aan een betere verdeling van de sociaal-economische middelen, in enge 
zin. Het zal duidelijk zijn dat ook eerlijk delen van een gezond milieu van 
levensbelang is (denk aan de Sahel, weliswaar nog zonder gif, maar met 
een milieuprobleem door bodemuitputting en waterschaarste). Dat legt ons 
de plicht op te zorgen dat ook latere generaties een leefbare aarde aantref
fen. Als dit morele argument voor sommigen onder ons misschien niet 
zwaar genoeg weegt, gelden nog altijd de puur economische motieven. Nu 
onherstelbaar vervuilen van het milieu betekent slachten van de kip met de 
gouden eieren die de natuur nu nog is. Alleen al de grondstoffen schone 
lucht en schoon water zullen dan voor velen onbetaalbaar of onbereikbaar 
worden. Dit betekent dus dat een socialistisch beleid automatisch een goed 
milieubeleid moet inhouden. Net zoals het werk dat vrouwen thuis verrich
ten een factor is die in ons nationaal inkomen tot uitdrukking zou moeten 
komen, is ook het milieu een economisch gegeven dat ook als zodanig 
moet meetellen. 
Maar aangezien de mens nu eenmaal eerder aan zijn of haar directe ei-
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genbelang denkt, zal een verdediging van het milieu rigoureuze ge- of ver
bodsbepalingen eisen. Immers het grote lange-termijngewin legt het maar 
al te gemakkelijk af tegen het beperkte, maar veel tastbaarder korte-ter
mijnvoordeel. Denk aan de mensen die jaren geleden in Lekkerkerk al 
waarschuwden zonder dat dit tot adequate actie heeft geleid, omdat een af
doende oplossing van het afvalprobleem te duur leek. Nu wordt de maat
schappij geconfronteerd met een vele malen hogere rekening. Denk ook 
aan de korte-termijnbelangen bij het kappen van bossen. De houthandelaar 
en misschien in hele geringe mate de plaatselijke bevolking verdienen er 
wat aan, maar de bevolking van Bangla Desh spoelt nu al regelmatig letter
lijk de zee in door de overstromingen ten gevolge van het ongebreideld 
kappen van bomen op de hellingen van de Himalaya . 

Milieu-conservatisme? 
Oele waarschuwt terecht voor milieu-conservatisme. Een socialist mag 
nooit kiezen voor conservatisme. Maar milieu-conservatisme is natuurlijk 
iets anders dan milieubehoud, waarbij wij denken aan bijvoorbeeld de 
'World Conservation Strategy', een progressieve strategie die oproept tot 
een wereldomvattende actie voor een verantwoord beheer van de biosfeer 
en vooral van de ecosystemen en plant- en diersoorten die daarvan deel 
uitmaken, waarbij het welzijn van de mens, van deze en komende genera
ties centraal wordt gesteld.' Vindt Oele het soms conservatief om tegen 
de toepassing van kernenergie te zijn, als hij schrijft dat milieu-conservatis
me zich uit in een negatief-kritische opstelling tegenover nieuwe en vooral 
grootschalige technische zaken? Wij zouden liever de term conservatief wil
len gebruiken voor degenen die zich vanuit een blind vooruitgangsgeloof 
vastklampen aan een eenmaal gemaakte keuze, hoezeer deze keuze 
ook na verloop van tijd een totaal verkeerde blijkt te zijn. Zolang de milieu
beweging in staat is om vanuit ecologisch-conform denken te komen tot 
realistische alternatieven voor datgene wat afgewezen wordt, is het on
waardig om de term milieu-conservatisme te hanteren. 
Een belangrijk voorbeeld van zo'n alternatief is het toekomst-scenario van 
Theo Potma. 2 De uitwerking van dit scenario is inmiddels (bijna) gereed zo
dat het vergeleken kan worden met de groei-scenario's van het Centraal 
Planbureau. Hoe overtuigend Potma uit deze vergelijking tevoorschijn komt 
zal echter niet alleen afhangen van de cijfers, maar ook van het willen 
openstaan voor een andere manier van denken, alsmede van de aanwezi
ge bereidheid om het in de toekomst ook wezenlijk anders te willen aan
pakken. Maar mag dat allemaal verwacht worden van iemand die praat 
over het in wollen ondergoed bivakkeren in onverwarmde huizen wanneer 
het gaat over de klimatologische en ecologische gevolgen die het stoken 
van aardgas en andere fossiele brandstoffen met zich brengt? Maar al zou 
Potma ons een scenario aanreiken, waarin de toekomst wat zonniger zou 
zijn, dan - en daarin moeten we Oele gelijk geven - blijft Nederland 
slechts een uiterst klein deeltje van de grote wereld. En omdat onze tover
drank, het aardgas, niet zo gemakkelijk kan worden aangemaakt als de to
verdrank in het kleine Gallische dorp van Asterix en Obelix, zouden we ons 
op een gegeven ogenblik moeten overgeven aan de 'vijand', al stellen we 
nog zo goed orde op zaken in eigen huis. 
Hoewel het Oele niet opgevallen is, wijst Kees Lambers in Rood in het 
groefil wel degelijk op de noodzakelijk internationale regelingen . Om te be
ginnen zou in EEG-verband het nodige moeten gebeuren. In de studiemap 
voor de WBS-conferentie 'De Partij van de Arbeid en Europa ' is daar al 
eens uitvoerig op ingegaan.4 Het door Oele voorgestane streven naar over
eenstemming en toepassing van supra-nationale programma-regels, en 
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waar mogelijk zelfs normen, bepleiten ook wij met klem. De problemen die 
bij het bereiken van internationale overeenstemming ongetwijfeld zullen rij
zen, mogen echter nooit als alibi gaan gelden om het orde op zaken stellen 
in eigen huis dan maar achterwege te laten. 

Milieubeleid in de praktijk 
In de huidige economische situatie is men maar al te zeer geneigd korte
termijngewin boven de belangen op lange termijn te stellen. Er moeten al 
genoeg moeilijke keuzen gemaakt worden en welke politicus (die immers 
binnen een beperkte termijn moet werken en het risico loopt niet herkozen 
te worden) zal vastberaden de ecologische inpasbaarheid van een initiatief 
van het bedrijfsleven eisen, als er veel werkgelegenheid op het spel staat? 
Immers de kiezer wordt in zo'n geval direct geconfronteerd met de proble
men die een keuze voor het milieu, in dit geval werkloosheid, met zich 
meebrengt, terwijl hij of zij het voordeel nauwelijks merkt. Hier ligt een taak 
voor onze socialistische bestuurders. In plaats van te manen tot realiteitszin 
zonder milieu-conservatisme zou het zinniger zijn een wezenlijke discussie 
over een socialistisch milieubeleid te stimuleren. We moeten ons realiseren 
dat het nog heel wat inspanning zal kosten voordat het sociaal-economisch 
beleid dat socialisten voeren automatisch een goed milieubeleid zal beteke
nen, zelfs in die gevallen dat er op korte termijn geen conflicterende belan
gen zijn. Nog moeilijker wordt het bij conflicten tussen korte en lange ter
mijn, sociaal-economische belangen (in enge zin gebruikt) en milieubelan
gen. 
Het bereiken of behouden van een verantwoord milieu voor mensen, dieren 
en planten moet onze doelstelling zijn. Daarvoor zullen we de negatieve in
vloeden van menselijke activiteiten op het milieu moeten woorkomen of te
rugdringen. 

Annemarie Goedmakers is lid van het Partijbestuur. Peter Kramer is voor
zitter van de Functionele Werkgroep Milieu en Energie van de PvdA. Bei
den zijn lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Noten 
1. Bewaar de aarde, een bewerking van de World Conservation Strategy door Don
kelman, Nijhoff en Westermant , Meulenhoff Informatief, Amsterdam 1981 . 
2. Th. Potma, Het vergeten scenario, Meulenhof Informatie, Amsterdam, 1979. 
3. A. de Jong, P. Kramer, H. Muntingh, G. Peet (red.), Rood in 't groen. Over na
tuur, milieu en socialisme, Wiardi 8eckman Stichting, Amsterdam, 1981 . 
4. P. Kramer en H. Muntingh, De EEG en het milieu in: De PvdA en Europa, Wiar
di 8eckman Stichting, Amsterdam, 1978. 
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Sig nalementen 
Deze rubriek wordt verzorgd door 
Pau/ Ka/ma en Marnix Krop. Aan 
deze aflevering werd meegewerkt 
door Yvonne van Baar/e 

Congres over de 
sociaal-democratie (1) 
'Ik neem het die partij kwalijk dat de be
langstelling voor dit soort gebeurtenis
sen nul komma nul is. Het partijbestuur 
van de PvdA, dat kan ik je van tevoren 
zeggen, zal met dit congres helemaal 
niets doen. Nou, men kàn er ook niet zo 
veel mee doen, maar zelfs de achterlig
gende problematiek - en dan doel ik op 
de relatie tussen de partij en een deel 
van de opgroeiende intelligentsia -
wordt niet gesignaleerd, laat staan be
sproken.' 
Aldus PvdA-bestuurslid Bart Tromp in 
het Amsterdamse universiteitsblad Folia 
Civitatis van 14 november, naar aanlei
ding van het begin november door de 
Sociale Faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam georganiseerde congres 
over 'theorie en strategie van de so
ciaal-democratie'. Het is inderdaad op
vallend hoe weinig alert er vanuit de 
PvdA op dergelijke bijeenkomsten wordt 
gereageerd, en bovendien hoe gelaten 
de partijleden die wèl acte de présence 
gaven over het algemeen de vaak zeer 
felle kritiek over zich heen lieten gaan. 
Kenmerk van een sterk intern gerichte 
partij , waarin het besturen en vooral het 
controleren van de eigen bestuurders 
het voeren van het politieke debat in 
brede zin geheel lijken te hebben ver
drongen. 
Nu hadden de organisatoren het actieve 
PvdA-ers en andere belangstellenden 
ook wel lets gemakkelijker kunnen ma
ken. Het marxistisch paradigma dat de 
Amsterdamse subfaculteit politicologie 
al enkele jaren domineert, verhinderde 
dat een werkelijk breed gezelschap we
tenschappers uit binnen- en buitenland 
zich over het thema 'sociaal-democratie' 
kon buigen. Bovendien gaf de nadruk in 
de congresopzet op afzonderlijke be
leidsterreinen het geheel een wat ver
brokkeld aanzien. De vakbeweging bij
voorbeeld, toch van centrale betekenis 
voor het thema, kwam slechts in de so
ciaal-economische werkgroepen aan de 

orde, en dan alleen onder de noemers 
'sociaal-economisch beleid' en 'arbeids
verhoudingen'. In het algemeen kreeg 
de historische dimensie wel erg weinig 
nadruk, wat door de inleiding van Frits 
de Jong Edz. op de eerste congresdag 
te weinig werd gecompenseerd. 
Niettemin bood het congres veel dat het 
overdenken en bediscussiëren waard 
was. De resultaten zullen voor een deel 
in boekvorm gepubliceerd worden. Een 
voorproefje geeft de Groene Amster
dammer van 11 november, waarin de 
lezing van de politicoloog Siep Stuur
man staat afgedrukt. ('De PvdA moet 
openlijk en doelbewust de taal van de 
macht spreken'), en waarin tevens een 
interview is te vinden met één van de 
andere sprekers, de Zweedse marxisti
sche socioloog Göran Therborn. 

Bij wijze van 'kritische begeleiding' van 
het congres wijdde het wetenschappelijk 
tijdschrift van de subfaculteit politicolo
gie, Cahiers voor de sociale en politie
ke wetenschappen een themanummer 
aan de sociaal-democratie. Het nummer 
(jaargang 4, nr. 3) bevat onder meer 
een artikel van de Oostenrijkse marxist 
0. Bauer uit 1936, 'De crisis van het so
cialisme'. Daarnaast is een aantal teks
ten van Nederlandse sociaal-democra
ten afgedrukt. Onder hen is W. Banning, 
voor wie de redactie terecht aandacht 
vraagt. 'Het is merkwaardig hoe weinig 
bekend Banning thans nog is, terwijl hij 
toch de belangrijkste denker achter het 
omvormingsproces is geweest, dat van 
de sociaal-democratische partij een zo 
breed mogelijk gerichte volkspartij 
maakte in de plaats van een althans in 
theorie socialistische arbeiderspartij. ' 
Opgenomen is een artikel van Banning 
over het Duitse fascisme (1933) en één 
over het door hem aangehangen 'perso
nalistisch socialisme'. 
Verder zijn een aantal fragmenten afge
drukt uit de nota Socialisme tussen nu 
en morgen, in 1974 door Wouter Gort
zak geschreven met het oog op het 
nieuw op te stellen beginselprogramma 
van de PvdA, een geruchtmakend arti
kel van partijvoorzitter Max van den 
Berg uit 1979 (' De nieuwe veenbrand 
en het socialistisch. alternatief) en inlei
dingen van Van den Berg en Joop den 
Uyl op een in hetzelfde jaar gehouden 
partijraad. De meest recente bijdragen 
doen wat gedateerd aan , en men kan 
zich afvragen waarom geen plaats is in
geruimd voor fragmenten uit het begin-
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selprogramma van 1977 en bijvoorbeeld 
voor de Paradiso-rede van Den Uyl. 
Kennelijk door plaatsgebrek weggeval
len zijn twee achterin het nummer wèl 
vermelde artikelen van Den Uyl en Er
nest Mandel over het marxisme, in 1959 
in S en 0 verschenen. 

Congres over de sociaal-democratie (2) 
Het belangrijkste onderdeel van dit 
nummer van de 'Cahiers' vormen twee 
artikelen van marxistisch georiënteerde 
buitenlandse auteurs. Zowel uit het arti
kel van de Amerikaan Przeworski alG uit 
dat van het Frans-Zweedse duo Chris
tine Buci-GlucksmannlGöran Therborn 
valt op te maken dat, zo de sociaal-de
mocratie al in een crisis verkeert, dat 
zeker het geval is met de linkse kritiek 
op de sociaal-democratie. De auteurs 
zetten zich af tegen de traditioneel-com
munistische interpretatie van de sociaal
democratie, die deze linkse kritiek vrij-
wel steeds heeft gedomineerd, en waar
in het 'verraad' van een kleine groep lei
ders aan de idealen van socialisme en 
arbeidersbeweging centraal staat. Het is 
verbazingwekkend dat zowel Preze
worski als Buci-Glucksmann en Ther
born zich nog geroepen voelen om der
gelijke idiotie tegen te spreken, maar 
hun bijdragen bevatten niettemin inte
ressante gezichtspunten voor een se
rieuze discussie over het verschijnsel 
sociaal-democratie. 
Prezeworski tracht in zijn artikel (oor
spronkelijk verschenen in de New Left 
Review) de parlementaire, 'electoralisti
sche' opstelling van de sociaal-demo
cratie enig historisch reliëf te geven. Zo 
wijst hij erop dat het parlementarisme in 
de Westeuropese arbeidersbeweging 
pas veld won nadat de algemene sta
kingen in het begin van de eeuw in vrij
wel alle Westeuropese landen op grote 
nederlagen waren uitgelopen. 'AI deze 
stakingen werden verloren; in de na
sleep ervan werd het aantal vakbonds
leden gedecimeerd en werd repressieve 
wetgeving aangenomen. ' Het vertrou
wen in electorale tactieken was des te 
groter doordat men zich van de uitein
delijke overwinning zeker waande. Het 
kapitalisme zou steeds meer arbeiders 
voortbrengen, en dus steeds meer so
cialistische stemmen. Of voor het vesti
gen van de socialistische maatschappij 
geweld nodig zou zijn, achtte men voor
al afhankelijk van de heersende klasse. 
De vraag was, zo citeert Prezeworski 
een Zweeds partijleider, of 'de hoogste 

klasse de volkswil (zou) respecteren 
zelfs wanneer dat het afstaan van de 
eigen privileges zou vergen '. 
Aanvankelijk leken de socialisten inder
daad op een absolute parlementaire 
meerderheid af te stevenen. 'De praktijk 
bevestigde de theorie. Van verkiezing 
tot verkiezing groeiden de socialistische 
krachten. Iedere ronde was een nieuw 
succes. ' AI vrij snel begon de kiezers
aanwas echter te stagneren. Het prole
tariaat bleef een minderheid in de bevol
king, en de sociaal-democratische par
tijen waren wel gedwongen om bondge
!"loten in de oude en nieuwe midden
klasse te zoeken. Prezeworski kritiseert 
in dit verband de opvatting dat de om
vorming van de sociaal-democratie van 
'klasse-' naar 'volkspartij', door uiterst
links zo vaak bekritiseerd, een recent 
gevolg van de de-radicalisering van de 
sociaal-democratie zou zijn . 'Deze visie 
is eenvoudigweg onnauwkeurig. Socia
listen zochten (al vanaf het prille begin) 
bredere steun zodra het zicht op een 
verkiezingsoverwinning reëel werd en 
sindsdien hebben ze steeds gependeld 
tussen het zoeken naar bondgenoten en 
nadruk leggen op de arbeidersklasse. ' 
Waar het eerste geheel werd afgewe
zen, en men programmatische zuiver
heid prefereerde, was het resultaat na
venant. In Noorwegen bijvoorbeeld werd 
aan het eind van de jaren twintig een 
strikt op de arbeidersklasse gerichte, 
maximalistische strategie gevoerd. '(De 
socialistische) regering bleef () drie da
gen aan de macht en de partij kwam er 
pas vier jaar later weer in toen zij haar 
socialistische doelstellingen had gewij
zigd. ' De zich na de Tweede Wereldoor
log definitief doorzettende oriëntatie op 
de middenlagen is, aldus de schrijver, 
niet zozeer het resultaat van een nieuwe 
strategie,' maar een reactie op de veran
derde klassenstructuur in West-Europa. 
Wel plaatst het streven naar bondgeno
ten uit de middenklasse de sociaal-de
mocratie voor een probleem. Zodra de 
sociaal-democratie volkspartij is gewor
den, spreekt ze de arbeiders niet meer 
in de eerste plaats als arbeider aan, 
maar als 'volk ', als 'burger'. Bijgevolg 
gaan arbeiders zichzelf ook minder als 
leden van een klasse zien en wordt het 
minder waarschijnlijk dat ze als arbeider 
stemmen. 'De keuze tussen klasse-zui
verheid en brede steun is een voortdu
rend probleem voor de sociaal-demo
cratische partijen omdat ze hun capaci
teit arbeiders te mobiliseren verminde-



zteren sIgnale- ren wanneer ze hun electorale steun crisis, onder dreiging van verlies van 
van de menten buiten de arbeiderklasse proberen uit te electorale steun, bezorgd over de mo-

breiden. ' Dat dilemma ligt volgens Pre- gelijkheid van een conservatieve contra-
an inder- zeworski ten grondslag aan de turbulente revolutie, zien sociaal-democraten af 
ntaire geschiedenis van veel sociaal-democra- van socialistische experimenten, die in 
'e praktijk tische partijen, gekenmerkt door strate- tijden van crisis niet onder democrati-
1{iezing gische ommekeren, controversen en af- sche omstandigheden plaats kunnen 
alistische splitsingen. vinden. 'Ze hebben de moed aan de ar-
n nieuw Een breukpunt in de ontwikkeling van beiderklasse uit te leggen dat het beter 
dezers- de sociaal-democratie ligt volgens Pre- is uitgebuit te worden dan een situatie 
et prole- zeworski in de jaren dertig. Het keynesia te creëren die zich tegen hen kan ke-
de bevol- nisme maakt het de sociaal-democraten ren. Zij weigeren het risico te lopen dat 

::he par- mogelijk om hun politiek isolement te de crisis zich verscherpt. Zij bieden een 
I bondge- veriaten. Nadruk op nationalisatie/socia- compromis aan en handhaven en ver-
idden- lisatie van de industrie maakt plaats dedigen dat. ' 
kritiseert voor een op herverdeling gerichte eco-
de om- nomische politiek. Daarbij is het keyne- Congres over de sociaal-democratie (3) 

ratie van sianisme een theorie die de belangen De bijdrage van Buci-Glucksmann en 
uiterst- van de arbeiders een universele status Therborn, afkomstig uit hun boek Le dé-
recent geeft. 'Daarvóór zag men alle eisen fi social-democrate (Maspéro 1981) is 

I van de voor meer consumptie als strijdig met pretentieuser. Ook zij keren zich tegen . 
eze visie het nationaal belang: hogere lonen be- een traditioneel-marxistischer interpreta-
7. Socia- tekenen lagere winsten en verminder- tie van de sociaal-democratie en haar 
'Ie begin) den dus de kans op investeringen en verhouding tot de staat. De staat komt 
')p een verdere economische ontwikkeling. Het daarin meestal naar voren als een tijdlo-
lerd en enig denkbare antwoord op de crisis ze knecht van het kapitaal. Elke kwalita-
~pendeld was vermindering van de produktiekos- tieve verandering van het staatsappa-
enoten en ten, dus verlaging van de lonen. Dat raat wordt zo ontkend. De schrijvers 
iklasse.' was nog in 1929 de visie van de Labour stellen zich voor het onderzoeksveld te 
Ifgewe- Par1y. Maar in Keynes' theorie beteken- verschuiven. In plaats van de staat te 
zuiver- den hogere lonen een toename van de analyseren vanuit de heerschappij van 
Itaat na- geaggregeerde vraag. () Toename van de burgerlijke klasse, moet van ge-
eeld werd de lonen werd van blok aan het been zichtspunt veranderd worden door uit te 
tig een van de economie tot aandrijfwiel ervan. ' gaan van de verhouding van de arbei-
richte, In de recente (hernieuwde) nadruk op dersklasse tot de (praktijk van) de ins ti-
erd. '(De bedrijfsdemocratisering in sociaal-demo- tu ties. ' 
drie da- cratische programma's ziet Prezeworski In deze verhouding is volgens Buci-
kwam er de crisis van het keynesianisme weer- Glucksmann en Therborn, analoog aan 

I zij haar spiegeld. De democratiseringsideeën wat Prezeworski stelt, in de jaren dertig 
!d gewij- 'doen verrassend veel denken aan de een kwalitatieve verandering opgetre-
Vereldoor- positie van de beweging in de twintiger den. 'Het zijn de jaren, waarin de be-
ntatie op jaren, eveneens een periode dat links langrijke oriëntaties en historische ant-
~hrijver, een eigen macro-economische theorie woorden ontstaan die onze hedendaag-
en nieuwe miste '. se debatten beheersen, en waarin onze 
de veran- Volgens Prezeworski wordt de sociaal- verzinsels en ideologieën hun plaats in-
t-Europa. democratische politiek sinds de omar- nemen: de Scandinavische sociaal-de-
ondgeno- ming van Keynes gekenmerkt door het mocratie, de New Deal, het fascisme en 
:iaal-de- dilemma dat de gelden voor sociale ze- de Sowjet-planning. Een historische 
~odra de kerheid, meer en beter onderwijs, enz. wending voor iedere periodisering van 
s gewor- uit een renderende kapitalistische eco- staten, zoals is benadrukt door talloze 
liet meer nomie gehaald moeten worden. 'Dat is intellectuelen en politieke leiders, ook in 
r aan, de structurele barrière die niet doorbro- de sociaal-democratie. ' 
gevolg ken kan worden: de grens van iedere Centraal in de opgetreden veranderin-
nder als politiek is dat op lange termijn investe- gen staat volgens de schrijvers een 
.... ordt het ringen en dus winsten verzekerd moe- nieuwe fabriekswetgeving en het recht 
sarbeider ten zijn. ' Dit dilemma ziet de schrijver op collectieve onderhandeling voor de 
asse-zui- niet snel opgelost, en hij lijkt daar de vakbeweging. Ze gebruiken verschillen-
voortdu- Socialisme en sociaal-democratie niet zeer hard om te de termen om de nieuwe situatie aan te 

'-demo- democratie, vallen. De sociaal-democratie zal West- duiden: 'uitbreiding van de staat', 'op-
n capaci- nummer 12, Europa niet naar het socialisme voeren. heffing van de scheiding tussen econo-
~rminde- december 1981 Geconfronteerd met een economische mie en politiek', verandering van de 
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demi signale- 'vormen van de politiek'. 'Voor een staat levenswijze, die parallel loopt met de or-
S menten die heerst op basis van desorganisatie ganisatie van het inkomen. ' (pk) 

en atomisering van de massa's in de 
burgerlijke maatschappij is voorgoed 

Sociaal-democratie en een heerschappij in de plaats gekomen, 
die berust op de organisatie van de cultuurpolitiek (1) 
massa's.' Medebeslissingsrecht, over- Op het congres werd in verschillende 
leg organen en belangendemocratie spe- werkgroepen ingegaan op specifieke 
len hierbij een belangrijke rol. beleidsterreinen zoals volkshuisvesting, 
Het resultaat is een 'keynesiaanse staat' Noord-Zuid-verhoudingen, onderwijs en 
die in zijn tegenspraken moet worden cultuurpolitiek. Dit laatste congresonder-
geanalyseerd. In het taalgebruik van de deel werd verzorgd door de Boekman-
Italiaanse marxist Gramsci spreken zij stichting, een sociaal-wetenschappelijk 
van een 'passieve revolutie '. Het keyne- studie- en voorlichtingscentrum over 
sianisme is 'zowel een factor in de poli- kunst en cultuur. We besteden er hier 
tisering en eenwording van de massa's extra aandacht aan, ook al omdat cul-
in hun verhouding tot de staat, alsook tuurpolitiek binnen de PvdA en binnen 
een bron van corporatisme en "belan- de theorievorming van het democratisch 
gendemocratie". In dit licht is de so- socialisme te lang een ondergeschoven 
ciaal-democratie belichaming van een kind is gebleven. 
historische paradox. Drager van een Binnen de sociaal-democratie heeft al-
stabilisering van het kapitalistische sys- tijd een veelheid aan cultuurpolitieke op-
teem en de staat, en, tegelijkertijd, van vattingen bestaan. Aan Jan Rogier (di-
de uitbreiding van de arbeidersklasse, recteur Boekmanstichting) de taak om de-
haar macht en invloed' Traditionele 'ze in een historische inleiding enigszins 
marxisten verwijten ze voorbij te gaan in kaart te brengen. Zo rond de eeuw-
aan het voor de sociaal-democratie we- wisseling hebben de ideeën van de En-
zenlijke verschijnsel van de 'institutione- gelse Arts and Craftmovement (Sidney 
Ie consensus'. De geschiedenis van de en Beatrice Webb, George Bernard 
staat mag niet, zoals vaak gebeurt, van Shawl grote indruk gemaakt, ook op 
die van de ontwikkeling van de arbei- Nederlandse kunstenaars als Berlage, 
dersbeweging worden losgemaakt. Henriëtte Roland Holst, Toorop, aIsme-
Het ' reformisme op massabasis', zoals de op politici als Tak, Wibaut en Henri 
Buci-Glucksmann en Therborn de so- Polak. Gedurende de eerste twintig jaar 
ciaal-democratie karakteriseren, moet van de sociaal-democratie in Nederland 
volgens hen per land afzonderlijk wor- (1894-1914) zijn hiervan de sporen te-
den bestudeerd. Als gemeenschappelij- rug te vinden in partij, vakbond en ge-
ke elementen zien zij daarbij o.a. de meentepolitiek. De gedachten gingen uit 
verscherping van de ongelijkheid op we- naar een nieuwe klassecultuur ten be-
reldschaal die de afgelopen 35 jaar, on- hoeve van het proletariaat (zoals de 
der Amerikaanse hegemonie, heeft Amsterdamse School in de architec-
plaatsgevonden, en de interne differen- tuur), ontwikkeld vanuit een niet-revolu-
tiatie binnen de arbeiderklasse, o.a. op- tionaire, eerder pluriforme cultuurpolitie-
geroepen door een tayloristisch indus- ke visie . Het tijdschrift De kroniek van 
trieel systeem dat 'ongekwalificeerde, Tak (1895-1907) maakte deel uit van 
gemultinationaliseerde massa-arbeiders' deze visie, in de woorden van Huizinga 
nodig heeft. Ook wijzen ze op de ont- 'aarzelend tussen socialisme en mu-
wikkeling waarbij de staat zich steeds stiek' genoemd. Het is de tijd dat de on-
meer belast met de organisatie van het derlinge verbinding tussen kunst, cultuur 
dagelijks leven van mensen. Dat heeft en sociaal-democratie zich het duide-
bijvoorbeeld gevolgen voor de rol, lijkst manifesteert. Na de eerste Wereld-
piaats en aard van het gezin. De 'key- oorlog beginnen de raakvlakken uit het 
nesiaanse staat' maakt het gezin tot zicht te raken; cultuurpolitiek en kunst-
'consumptie-eenheid op basis van finan- beoefening worden in de socialistische 
ciële regelingen, "gesocialiseerde" be- beweging hoe langer hoe meer margi-
hoeften en overheidsdiensten. Op die nale aangelegenheden. 
manier heeft zich een paradoxaal pro- In de jaren dertig begint zich onder so-

Soc Socialisme en ces voorgedaan: een vermindering van ciaal-democraten het religieus (en per-
d democratie, de traditionele gezinsfuncties en een sonalistisch) socialisme te roeren. Ten 
n nummer 12, versterking van de invloed van het ge- dele verwijst deze stroming naar de 

dece december 1981 zin, een ware "familiarisering" van de mystieke component van het socialisme dl 

600 



net de or- sIgnaIe- van rond de eeuwwisseling (door cialistische mens- en maatschappijvisie 
t) menten iemand als Henriëtte Roland Holst werd stelde. Van der Leeuw kreeg in zijn 

die verbinding duidelijk gelegd). Voor eenjarig ministerschap vrij spel voor het 
een ander deel is deze stroming op te uitdragen van zijn actieve cultuurpolitiek. 
vatten als een reactie op de economi- Hij zag, als wij Rogier mogen geloven, 
sche crisis en de niet-aflatende oorlogs- in de PvdA een geschikt instrument om 

iIIende dreiging. Van daaruit kan wellicht de ge- onder het mom van 'actieve cultuurpoli-
:ifieke richtheid op geestelijke herbewapening, tiek' het oude christendom te behouden. 
>vesting, klasseverzoening en strijd tegen deca- Hij was daarvoor bijzonder aangewezen 
~rwijs en dentie verklaard worden. Volgens Ro- op de PvdA; immers, de kerkelijke in-
·esonder- gier zijn als pijlers van het religieus so- stellingen waren reeds terrein aan het 
'ekman- cialisme Banning en Van der Leeuw verliezen. 
appelijk aan te wijzen. Beiden stellen zedelijke 
over eisen aan het socialisme. In de visie Sociaal-democratie en cultuurpolitiek (2) 
er hier van Banning, voor wie socialisme vóór Deze mening is ook Jan Kassies (voor-
:lat cul- alles gerechtigdheid is, klinkt de invloed zitter Boekmanstichting) toegedaan, die 
binnen van Jaurès door (Banning promoveerde in zijn inleiding over de cultuurpolitiek 
ocratisch op dit onderwerp), wat o.m. tot uitdruk- van na de Tweede Wereldoorlog bena-
Ischoven king komt in de afwijzing van een eigen drukte dat Van der Leeuws (zeer korte) 

proletarische cultuur. Hij is voor het be- bewindsperiode - ten onrechte voor 
leeft al- houd van de Europese burgerlijke cul- exemplarisch gehouden - moeilijk geïn-
itieke op- tuur. En omdat hij tekenen van verval terpreteerd kan worden als stoelend op 
gier (di- ervaart, ziet hij herstel mogelijk door het socialistische denkbeelden. Hoezeer 
ak omde- opleiden van een elite, die de culturele Van der Leeuw ook als eerste socialisti-
migszIns waarden kan overdragen en bestendi- sche minister van Onderwijs, Kunsten 
, eeuw- gen. Hier valt een verwantschap met De en Wetenschappen in ons geheugen 
n de En- Man te onderkennen. Banning is echter staat gegrift, de cultuurpolitiek van na 
(Sidney in tegenstelling tot Van der Leeuw meer de oorlog werd tot 1977 door ministers 
nard tolerant en pluriform in zijn opvattingen. van confessionele partijen gevoerd. 
Jk op Het kan zijn dat dit terug te voeren is op Dit speelde zich eerst af op het ministe-
lerlage, de filosofie van Kant, waar hij, aldus rie van Onderwijs, Kunsten en Weten-
, als me- Rogier, vertrouwd mee was. Aan Van schappen, later op het ministerie van 
n Henri der Leeuw is Kant wellicht voorbijge- Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
intig jaar gaan, gezien zijn eenduidige, normatie- Werk. In grote lijnen werd dit beleid, ge-
ederland ve zienswijze op kunst en cultuur. In het richt op 'cultuurspreiding' door socialis-
)Yen te- boekje 'Nationale Cultuurtaak' heeft Van ten gesteund. Zij deelden in de brede 
en ge- der Leeuw zijn gedachten over dit on- consensus die inzake cultuur en kunst 

lingen uit derwerp samengevat. Opvallend is zijn bestond en die in feite neerkwam op het 
ten be- bezorgdheid om de teruggang van ze- verspreiden van de waarden die in de 
Is de delijk besef; het liefst zou hij 'de massa ' periode van de 'burgerlijke' cultuur tot 
1itec- ervan weerhouden om met nieuwe cul- stand waren gekomen. Van begin af 
t-revolu- tuuruitingen als dansen, bioscoopbe- aan was het denkbeeld dat de eigen ar-
urpolitie- zoek, in aanraking te komen. Hij zelf beidersklasse een nieuwe cultuur met 
ek van wist heel beslist wat goed en wat slecht andere waarden en uitingen kon schep-
lit van voor haar was. pen, nauwelijks aanwezig. Cultuur werd 
,",uizinga De jaren vlak voor de Tweede Wereld- opgevat als ideologie: waarden en 
1 mu- oorlog en daarna worden gekenmerkt ideeën die boven het dagelijks leven 
at de on- door een opvoedkundige houding (met staan. In cultuur kon men dan ook eer-
;t, cultuur veel paternalistische trekjes). Na de oor- der de behoefte van intellectuelen her-
duide- log waren velen van mening, dat slechts kennen dan die van de arbeiders. In alle 
t Wereld- tucht de nieuwe generatie over de ver- opzichten was voor sociaal-democraten 
, uit het schrikkingen - in moreel en pedago- de heersende klasse het referentieka-
I kunst- gisch opzicht - kon heen helpen. Ban- der. Naarmate de welvaart toenam en 
istische ning en Van der Leeuw hebben samen de verdeling daarvan vorderde, drong 
margi- met andere doorbraakfiguren bewerk- de arbeidersklasse steeds dieper in de 

stelligd dat vanaf 1946 de christelijke in- burgerlijke cultuur. 
Ider so- spiratie sterk ingang vond binnen de Zo kwam de sociaal-democratie in een 
en per- Socialisme en partij. Opmerkelijk is dat de PvdA dit problematische verhouding tot 'cultuur' 
m. Ten democratie, zonder meer aanvaardde en hiertegen- te staan. Zij hielp ijverig mee de waar-
tr de nummer 12, over geen enkele andere inspiratiebron den van een elite over andere milieus te 
)cialisme december 1981 of rationele rechtvaardiging van de so- verspreiden. In de jaren zestig dringt 
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demi signaIe- echter het besef door dat de cultuur- Ietarische cultuur op te bouwen, zijn 
S menten spreiding tot mislukken gedoemd is. In toch 100 000 mensen destijds door hun 

de partij tracht Nieuw Links een nieuwe toedoen met kunst in aanraking geko-
formule te vinden en komt deze groepe- men. 
ring met zijn 'Borgharense stellingen' Na de oorlog is de subsidiëring van vor-
naar buiten (zie De meeste mensen wi/- mingswerk (volkshogescholen, vor-
len meer'). Zij nam hiermee een voor- mingscentra, volksuniversiteiten, e.d.) er 
schot op 'de verbeelding aan de macht' schuldig aan, dat het eigen vakbonds-
en prees een socialistische cultuurpoli- cursuswerk niet meer kon worden voort-
tiek als het middel voor maatschappij- gezet. De staat neemt voortaan ver-
verandering aan. Hoe mooi en idealis- schillende opvoedings- en onderwijsta-
tisch wij ons een cultuurpolitiek ook kun- ken van gezin en beweging over. Na 
nen voorstellen, met Harmsen is Kas- 1955 houdt het NVV op met cursussen 
si es van mening dat wij daarbij niet te organiseren. Het zelf-doen gaat 
zover van de natuur kunnen afdwalen. plaatsmaken voor adviseren, overleg-
De natuur vormt de grondslag voor de gen, kritisch volgen e.d. De immateriële 
menselijke geschiedenis. Als men daar belangenbehartiging wordt, aldus Jan-
oog voor heeft, dan vindt men de cul- sen, zo af en toe - via een commen-
tuur terug in het systeem van ruimtelijke taar van het NVV op bijvoorbeeld de 
ordening, in de bepaling van. arbeidsver- Nota kunst en kunstbeleid - met de 
houdingen, in het algemeen in zaken mond beleden: in de praktijk is het alles 
die tot nu toe eenzijdig economisch wor- materiële belangenbehartiging wat de 
den geïnterpreteerd. Cultuurpolitiek, be- klok slaat. 
sluit Kassies, heeft met dat soort dingen 
te maken. SociaaldemocratIe en cultuurpolitiek (3) 
Ook de vakbeweging werd in historisch En welke betrekking hebben kunste-
perspectief op haar cultuurpolitiek ge- naars tot de sociaal-democratie? Deze 
halte getest. Tony Jansen (medewerker vraag trachtte Ofto Valkman (medewer-
Boekmanstichting) verhaalt in zijn inlei- ker Boekmanstichting) in zijn inleiding te 
ding van de Algemene Nederlandse beantwoorden. Er zijn in de politiek niet 
Diamantbewerkersbond die zijn leden veel pleitbezorgers voor de kunst; des-
confronteerde met het belang van kunst alniettemin steken sociaal-democraten 
(met als uitmuntend voorbeeld het Ber- in het algemeen gunstig af vergeleken 
lage-bondsgebouw). Door NVV en bij hun christelijke en liberale broeders 
SOAP werd in 1918 de AJC (Arbeiders (momenteel verstoort Kosto echter dit 
Jeugd Centrale) opgericht. In 1924 beeld door in S en 0 van september 
wordt de Rooie Familie gecompleteerd 1981 uitverkoop van de kunst te hou-
met de oprichting van het Instituut voor den). Wat de verbondenheid van de 
Arbeidersontwikkeling. De denkbeelden kunstenaars zelf aangaat, ziet hij ver-
van De Man hadden aardig postgevat; schil tussen scheppende en uitvoerende 
zijn kritiek op de vakbeweging als zou kunstenaars. De relatie scheppende 
deze slechts uit zijn op het verwerven kunstenaars/sociaal-democratische be-
van gunstiger arbeidsomstandigheden weging is zwak; vooral beeldende kun-
en arbeidsvoorwaarden werd kennelijk sten aars zijn er nooit innig mee verbon-
gedeeld. Het vormingswerk was er den geweest. Er bestaat en bestond al-
daarom mede op gericht, dat arbeiders tijd een veel hechtere band tussen uit-
zich de cultuur van de hogere klasse voerende kunstenaars en de beweging. 
zouden eigen maken. Van het hele cur- Hij vermoedt dat hierbij de aard van de 
susaanbod maakte kunst (literatuur, mu- kunst een rol speelt. De uitvoerende 
ziek, film, toneel, e.d.) de helft uit. Mi- kunsten en met name de muziek zijn in 
chielse (Socialistische Vorming) meent hun programmering vooral gericht op 
dat de bedoeling daarvan was het ver- het behoud van het bestaande en tonen 
hogen van de artistieke smaak en een in hun repertoirekeuze weinig belang-
soepeler ingroei in de eigen zuil. Kunst stelling voor de vernieuwing in de kunst. 
en cultuur werden niet in het verlengde Naast de aard van het werk is ook de 
van de politieke activering geplaatst beroepspositie wellicht van doorslagge-
maar gebruikt om de emotionele ban- vende betekenis voor de politieke op-

Soc Socialisme en den met de sociaal-democratie te ver- stelling. De beroepsgroep kunstenaars S d democratie, sterken. Ondanks het feit dat ook in kan niet alleen onderverdeeld worden in I 

nummer 12, vakbeweging en IVAO geen pogingen scheppende en uitvoerende kunste-
december 1981 werden ondernomen om een eigen pro- naars, maar tevens in kleine zelfstandi- de 
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gen, werknemers en werkgevers. De 
belangen van deze groepen zijn vaak 
tegenstrijdig . De Federatie van Kunste
naarsverenigingen is vanwege het ge
mêleerde gezelschap dat in deze orga
nisatie verenigd wordt, dan ook nooit 
toegetreden tot de sociaal-democrati
sche vakbeweging (ondanks herhaalde 
pleidooien hiertoe). De ontwikkeling van 
de belangenbehartiging voor uitvoeren
de kunstenaars - vooral de werkne
mers in de kunstensector - heeft het 
wat dat betreft wat gemakkelijker gehad. 
In 1976 werd de kunstenaarsorganisatie 
NVV opgericht, tegenwoordig Kunsten
bond FNV geheten. Deze categorale 
bond stelt zich strijdvaardig op waar het 
om de materiële belangenbehartiging 
van de aangesloten leden gaat. Overi
gens signaleert Valkman een grotere 

overeenkomst in benadering tussen 
PvdA en Federatie dan tussen deze po
litieke partij en de Kunstenbond. Hij 
heeft dan met name de gezamenlijke 
voorkeur voor een fondsenstructuur op 
het oog. 

Aan het eind van het congres deed de 
Boekmanstichting aan de deelnemers 
van de werkgroep cultuurpolitiek de be
lofte de gehouden inleidingen te bunde
len in een aparte uitgave. Hierin wordt 
zo mogelijk tevens een samenvatting 
opgenomen van een debat tussen Bart 
Tromp en Hugues Boekraad over een 
theoretisch model van socialistische cul
tuurpolitiek. Bestellingen op te geven bij:
Boekmanstichting, Herengracht 415, 
Amsterdam (tel. 020-243 736). 
(yvb) 
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Repressie in Nederland, Els Nico
las, Paul van Tongeren, e.a. (redac
tie), Van Gennep, Nederlandse 
praktijk, Amsterdam, 1980 

Wie de discussie over de rechtsstaat is 
begonnen weet ik niet zeker, maar het 
zou mij niet verbazen wanneer historici 
vaststellen dat het de huidige minister
president is geweest. Het kan ter gele
genheid van het Bloemenhove-échec 
zijn geweest, misschien wel de haven
blokkade, en in ieder geval werd de 
FNV-staking bij de invoering van de 
loonmaatregel enige jaren geleden strij
dig met onze rechtsorde bevonden. An
deren hebben inmiddels gewézen op de 
zich steeds verbredende kloof tussen 
kiezers en gekozenen, de toenemende 
invloed van de vierde macht, de ambte
narij , en de fnuikende werking van tech
nische ontwikkelingen bij de opslag van 
persoonsgegevens op de persoonlijke 
vrijheid. 
Als je 'rechts' en 'behoudend' als syno
niem beschouwt, zijn beide clubs van 
bezorgden rechts want, of de opmars 
nu die van de krakers of die van de 
chips is, men stelt zich teweer tegen in
breuken op verkregen rechten. Toch is 
er verschil. De eerste groep constateert 
verbaasd, zo niet met weerzin , dat er 
mensen zijn die de gevestigde instituties 
niet meer eerbiedigen . Gerechtelijke 
verzegeling in Bloemenhove wordt niet 
serieus genomen, en krakers beschou
wen een uitspraak van een gerechtshof 
('de onafhankelijke rechter! ') als scheur
papier. De verbazing en de woede zijn 
te begrijpen. Een rechtssysteem staat 
en valt namelijk bij de acceptatie ervan 
door de deelgenoten. Een rechtsregel 
die niet wordt geëerbiedigd knaagt aan 
het hele stelsel. De ontvanger van een 
parkeerbon die de verbalisant tegen
werpt dat eerst maar eens de Grote 
Keyser ontruimd moet worden, zit dicht
bij de waarheid, dichter wellicht dan hij 
zelf kan vermoeden. 

Nu wordt die acceptatie niet alleen beïn
vloed door de handhaving in het alge
meen van alle rechtsregels, maar er 
spelen ook andere factoren mee. De 
kans om betrapt te worden bij overtre
ding is er één, zoals geconstateerd kan 
worden bij een stroomstoring in een wa
renhuis waarbij het licht uitvalt. Het aan
wijsbare belang voor een individu doet 
ook mee, wat verklaart waarom de Zaai
zaad- en Pootgoedwet nimmer massaal 
is overtreden. Misschien, wie weet, telt 
het ook nog dat een wettelijk voorschrift 
democratisch tot stand is gekomen en 
de meerderheid zich zo gedraagt, om
dat zij de inhoud onderschrijft, en de 
minderheid omdat zij zich neerlegt bij de 
meerderheid. Het individu dat openlijk 
lak heeft aan de democratisch tot stand 
gekomen spelregels, speelt evenwel 
niet leuk mee, en zet daarmee het hele 
systeem op losse schroeven. 
De tweede groep van bezorgden neemt 
eveneens verstorende invloeden op het 
systeem op de korrel. Hier gaat het ech
ter niet meer om de individuele weige
ring een onderdeel van de rechtsorde te 
accepteren, maar om storingen die 
haast van buitenaf lijken te komen. 
De technische ontwikkelingen van com
municatiesystemen en gegevensopslag 
zijn voor de buitenstaander niet goed te 
volgen, en verliezen daarmee al demo
cratische beheersbaarheid. Als die nieu
we technieken dan ook nog aangewend 
worden bij bevolkingsonderzoek of poli
tiewerk, waar persoonlijke vrijheden in 
het geding kunnen komen, zou beheers
baarheid de hoogste prioriteit moeten 
hebben. Een andere technologische 
sprong, bij de opwekking van kernener
gie, heeft evenzeer een bedreigend ne- . 
veneffect, omdat de daar kennelijk bij 
horende veiligheidsmaatregelen direct 
ingrijpen in de vrijheid van medewerkers 
en omwonenden van een kerncentrale. 
De toegankelijkheid, in letterlijke zin, 
voor een willekeurige buitenstaander 
van een kerncentrale en, in figuurlijke 
zin, van een databank is uiterst gering, 
en daarmee komen democratische ver
worvenheden in gevaar. 
Het verschil tussen de eerste en de 
tweede groep behoudzuchtigen kan dus 
gevonden worden in de aard van de 
door hen gesignaleerde bedreiging, die 
voor de één een individueel, voor de 
ander een systematisch karakter heeft. 
Discussie heeft in feite nauwelijks 
plaats, omdat de onderwerpen eigenlijk 
ongelijk zijn. Toch bestaat er een zeke- del 
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re overeenstemming, zij het in negatie
ve zin. De 'Iawand order'-bewaker con
stateert overtredingen, maar vraagt zich 
niet af waarom er bij Dodewaard gede
monstreerd wordt of heroïne verhan
deld. De systematicus waarschuwt te
gen vrijheidsinbreuken, zonder uitzicht 
te bieden op een reëel alternatief. Dat is 
een voornaam bezwaar dat aan het 
boek Repressie in Nederland kleeft. 

Het boek, een verzameling opstellen, 
roept op tot een alerte verdediging van 
de democratie. Dat is mooi, en de op
roep is zeker op zijn plaats, maar de 
analyse van de diverse auteurs is bij 
vlagen zo klemmend, dat de waakzaam
heid ook geconcretiseerd moet worden. 
Wie zich op sleeptouw laat nemen door 
de ontwikkelde gedachtengang kan 
slechts vaststellen dat de computer-in
dustrie rigoreus moet worden verboden 
en Dodewaard gesloten. Nu zijn omtrent 
Dodewaard wel meer bezwaren te be
denken, maar daarmee kan juist worden 
aangegeven dat de problematiek niet 
uitsluitend op zijn 'rechtsstaat'-aspect 
mag worden beoordeeld. Natuurlijk kan 
Nederland besluiten terug te keren tot 
de Middeleeuwen of, vooruit, 1930. Het 
is niet onlogisch te veronderstellen dat 
daarmee één probleem is opgelost, en 
tegelijkertijd een serie andere proble
men is geïntroduceerd, die evenzeer in 
kan grijpen op de burgerlijke vrijheden. 
Zo zou - de uitstekende bijdrage van 
Harrie Jansen en Arnoud Wil/ems levert 
daarvoor het materiaal - een scherpe 
terugval in economisch opzicht andere, 
onaangenamere eisen gaan stellen aan 
de juridische en politieke omgangsvor
men. 
Natuurlijk, er is nog hoop. Een rechts-

stelsel gehoorzaamt namelijk aan een 
natuurwet, die van de traagheid. Het 
duurt een tijdje voor een nieuw besef 
zoveel kracht heeft gekregen, dat for
malisatie van het verworvene door mid
del van wetgeving plaatsvindt. De zede
lijkheidsregels vormen een gaaf voor
beeld van de wet van de traagheid. In 
de laatste tien, vijtien jaar zijn de opvat
tingen over wat wèl en niet kan op het 
gebied van het seksuele verkeer dras
tisch gewijzigd, terwijl de zedelijkheids
wetgeving nauwelijks aanpassing heeft 
gekregen. Dat is geen groot bezwaar, 
want op de plek waar de voelbare be
slissingen worden genomen, het open
baar ministerie, is de nieuwe tijd zo 
langzamerhand ook doorgedrongen. Als 
het Wetboek van Strafrecht op zeker 
moment eens wordt afgestoft, kan dit 
onderdeel wel worden meegenomen. 

De verwording van de rechtsstaat, zeker 
voorzover die het gevolg is van techno
logische ontwikkelingen, zal ook gelei
delijk door wetgeving gekeerd gaan 
worden, domweg omdat daar op zeker 
moment een maatschappelijke vraag 
naar ontstaat. Dat klinkt optimistisch, 
maar de grond voor die overtuiging is 
terug te vinden in laten we zeggen acht
duizend jaar wetgeving, die nimmer an
ticipeerde, maar zich aanpaste aan 
nieuwe gegevens. 
Het bezwaar dat ik tegen Repressie in 
Nederland noemde, kan tevens het 
pluspunt zijn. Om problemen aan te vat
ten, moeten zij eerst onderkend worden, 
en de signaalfunctie zou wellicht onder
mijnd worden door oplossingen te sug
gereren. 

Germ Kemper 
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De Dolle Dinsdag van Koen Koch 
Een centrale stelling in het wervende ar
tikel van Koen Koch in SenD nr 10 
1981 , waarin hij de jongste verkiezings
nederlaag van onze partij analyseert, is: 
De kiezers steunen de PvdA, zolang zij 
in de regering zit en laten haar vallen, 
zodra zij tot de oppositie is veroordeeld. 
Koch meent dat deze stelling opgaat 
voor de hele periode na de Tweede 
Wereldoorlog. De politieke conclusie 
van het verhaal is duidelijk: de PvdA 
dient zoveel mogelijk te streven naar re
geringsverantwoordelijkheid, want oppo
sitie voeren kost stemmen. De analyse 
waarop deze conclusie is gebaseerd be
perkt zich voornamelijk tot het aantal in 
de Tweede Kamer behaalde zetels tij 
dens de verkiezingen. Nu denk ik dat 
dat zonder meer al een te beperkt kader 
is om een analyse op te baseren. Im
mers het in de oppositie zitten of deel 
uitmaken van de regering is maar al te 
vaak nu niet direct het resultaat van een 
bewust gemaakte keus, maar het resul
taat van een meerjarige politieke ontwik
keling die zich uitstrekt tot ver buiten het 
parlement. Het in de oppositie terecht 
komen van de PvdA in 1959 was het lo
gische uitvloeisel van een proces, waar
in de regeringsdeelname van de PvdA 
op den duur leidde tot het verlies van 
de socialistische identiteit. Het verl ies 
van die identiteit zou op termijn de posi
tie van de partij in vergaande mate heb
ben ondergraven. De toenmalige leiding 
van de Tweede Kamerfractie zag dat in 
en koos voor een betere profilering van 
de partij , hetgeen een oppositieperiode 
tot gevolg had. 
Maar laten we de ontwikkeling net als 
Koen Koch eens wat nauwkeuriger be
kijken aan de hand van de cijfers en 
zien of de conclusies die hij daaraan 
verbindt houdbaar zijn. Kijken we naar 
de verkiezingen van 1946 dan blijkt de 
PvdA niet verder te komen dan 29 ze
tels (omgerekend naar een kamerzetel
aantal van 150 43 zetels) . Daarbij 
moet worden bedacht dat het hier gaat 

om een partij die een doorbraak trachtte 
te bewerkstelligen van de oude partijpo
litieke verhoudingen, waarbij vooral het 
confessionalisme in de politiek het veld 
diende te ruimen. De partijen die de ba
sis vormden voor de PvdA, de SOAP, 
de Vrijzinnig Democratische Bond en de 
Christen-Democratische Unie, behaal
den voor de oorlog te zamen 31 zetels 
(omgerekend 46) . Houden we de laatste 
berekening aan dan betekent dat een 
verlies van 3 zetels, terwijl de PvdA ge
durende een jaar de regering in de 
vorm van het kabinet-Schermerhorn
Drees volledig had gedomineerd. Zo'n 
situatie van dominantie trad na de oor
log nog slechts één keer op en wel bij 
het eerste kabinet-Den Uyl. Na nog 
eens twee jaar regeren onder leiding 
van de katholieke Beelloopt het zetel
aantal van de PvdA in 1948 nog weer 
eens met 3 zetels terug (op basis van 
150 zetels) . Pas in 1952, dus nà zeven 
jaar regeren, treedt er een kentering op, 
maar is het vooroorlogse niveau nog net 
niet bereikt. De echte doorbraak volgt in 
1956 na 11 jaar regeren. 
Het gaat evenwel in 1959 na 14 jaar re
geren al weer mis met 2 zetels verlies. 
Dan volgen vier oppositie jaren die een 
verlies van nog eens 5 zetels opleveren, 
waarmee de partij weer terug is op het 
niveau van 1946. Het dieptepunt wordt 
bereikt in 1967, na ruim een jaar rege
ren : met 37 zetels valt de partij terug tot 
ver beneden het zetelaantal van de 
oude SOAP (43). Het opmerkelijke is nu 
dat dit verlies langzaam maar zeker 
wordt weggewerkt als de partij in de op
positie is. In 1972 boekt de partij na een 
oppositieperiode van vijf jaar in totaal 6 
zetels winst, waarmee zij weer terug is 
op het niveau van 1946 en 1963. Den 
Uyl levert vervolgens in 1977 zijn door 
niemand geëvenaarde prestatie en voert 
de partij met 10 zetels winst naar het 
aantal van 53. 
De enige conclusie die we uit dit hele 
verhaal kunnen trekken is dat de stelling 
van Koen Koch dat de kiezers de PvdA 
steunen zolang zij in de regering zit en 
haar laten vallen zodra zij tot de opposi
tie is veroordeeld, op drijfzand is ge
bouwd. 
Het is wellicht aardig vanuit deze 
gezichtshoek ook eens naar andere par
tijen te kijken. Beperken we het confes
sionalisme in de politiek tot de grote 
confessionele partijen KVP, ARP en 
CHU, dan blijkt dat de invloed van die 
partijen - althans gemeten naar zeteltal 
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- vanaf 1948, een topjaar voor de con
fessionele partijen met 80 zetels, voort
durend terugloopt. De grote klap komt 
na 1963. In een tijdsbestek van 14 jaar 
vallen die partijen terug van 69 zetels 
naar 48. Het hele CDA bij elkaar haalt 
minder zetels dan de KVP in haar goe
de jaren in d'r eentje. Regeren is dus 
ook niet alles als we bedenken dat de 
confessionelen dat onafgebroken de
den. 
Kijken we naar de progressieve concen
tratie PvdA, CPN, PSP, PPR en 0'66 
dan is er sprake van een voortdurende 
groei: van 58 zetels in 1946 naar 70 ze
tels in 1981 . Ook voor de VVD geldt dat 
er sprake is van een voortdurende 
groei. De grootste vooruitgang wordt 
door haar geboekt na een oppositiepe
riode in 1959 en 1977. 
Deze cijfers laten zien dat kiezers, ook 
zij die op andere partijen stemmen, heel 
wat minder regeergeil zijn dan Koch 
denkt. Bovendien hoeven we niet zo 
pessimistisch te zijn over de invloed van 
het confessionalisme in de politiek. 

Intellectuelen en welzijnswerkers 
De verklaring die Koch geeft voor het 
verkiezingsverlies is zo mogelijk nog be
denkelijker dan zijn conclusie over op
positie voeren en regeren. Het zouden 
de georganiseerde belangengroepen 
van intellectuelen en welzijnswerkers 
zijn die ervoor zorgen dat de partij eisen 
stelt en een politiek voert, die door de 
'zwaksten ' in de samenleving, een be
langrijk kiezerspotentieel voor de PvdA, 
niet langer meer worden gesteund. Dit 
zou onder meer blijken uit de weigering 
binnen de PvdA prioriteiten te stellen 
m.b.t. de verzorgingsstaat, beheersd als 
die wordt door welzijnswerkers en intel
lectuelen. 
Een paar opmerkingen. Ik denk dat on
ze nederlaag in 1981 valt te verklaren 
uit het feit dat we in 1977 het door de 
kiezers geëiste kabinet niet hebben ge
vormd èn dat nadien niet consequent is 
gewerkt aan de vorming van een pro
gressieve meerderheid mèt een alterna
tief beleid voor de Bestek-politiek van 
het kabinet- Van Agt-Wiegel. Niet voor 
niets zitten we nu nog te wachten op 
een werkgelegenheidsplan van Den Uyl. 
Dat had er met vereende krachten, dat 
wil zeggen 6ók met behulp van georga
niseerde groepen in de samenleving, al 
lang kunnen zijn, als we ons niet zo 
blind hadden gestaard op de mogelijke 
val van het kabinet-Van Agt-Wiegel. Als 

je oppositie moet voeren doe het dan 
goed en consequent ; de kans op belo
ning door de kiezers wordt er alleen 
maar door vergroot. 
Dat de partij wat het kader betreft be
staat uit over het algemeen hoger ge
schooiden is uiteraard van invloed op 
de opstelling van beginsel- en verkie
zingsprogramma's. Laten we met Koen 
Koch vaststellen dat dat al heel lang zo 
is en dus géén verklaring kan zijn voor 
de verkiezingsnederlaag 1981 . Boven
dien vallen er in een tijdsbestek van tien 
jaar niet alleen maar nederlagen te con
stateren en zijn die welzijnswerkers en 
intellectuelen kennelijk ook in staat ge
bleken verkiezingswinst te boeken. Een 
analogie met de desastreuse verkie
zingsnederlaag van de CPN in 1977 
dringt zich op. Toen ook zocht Paul de 
Groot de oorzaak van de nederlaag in 
de positie van de welzijnswerkers en in
tellectuelen in zijn partij en hij riep de 
oude gestaalde kaders te hulp om het tij 
te keren. Dezen nu zijn in de PvdA niet 
voorhanden en Koch is dus genood
zaakt een soortgelijke oproep achterwe
ge te laten. Doch ook bij hem valt een 
beroep op een zeker populisme waar te 
nemen. De politieke conclusie van zijn 
betoog is toch dat er minder moet wor
den geluisterd naar die intellectuelen en 
welzijnswerkers en meer naar de 'zwak
sten' in de samenleving, wie dat dan 
ook mogen zijn. 
Het vervelende is nu echter dat die in 
het kader van onze partij nauwelijks te 
vinden zijn en in welke partij eigenlijk 
wèl? Ik denk dat Koch met zijn stelling
name raakt aan een bijzonder moeilijk 
probleem; hoe betrek ik de 'gewone 
mensen' op een actieve manier bij de 
politiek. Vooral voor een socialistische 
partij zou dat een niet aflatende kopzorg 
dienen te zijn. Het heeft naar mijn me
ning veel meer met de stijl en de manier 
van politiek bedrijven te maken dan met 
de inhoud daarvan. Ik denk dat een 
groot deel van het Nederlandse volk he
lemaal niet stemt op grond van verkie
zingsprogramma's, dat veronderstelt 
een zeer bewuste keuze die alleen het 
gevolg kan zijn van een vrij grote be
trokkenheid. De meesten zullen kiezen 
op basis van sentimenten. Een socialis
tische partij zou daar niet op moeten in
spelen, maar wel moeten proberen de 
politiek in het leven van alle dag te inte
greren. 
Tenslotte wil ik opmerken dat zelfs intel
lectuelen en welzijnswerkers mensen 
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zijn die soms ook in de PvdA aanspraak 
mogen maken op de verdediging van 
hun rechten. Dat ze niet altijd zo ego
centrisch zijn als Koen Koch veronder
stelt moge blijken uit de bereidheid van 

een groot aantal van hen in te leveren 
ten behoeve van de minst draagkrachti
gen. 

Pim Fortuyn 
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