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Armoedig beleid 
Nag niet zo lang geledenkreeg de PvdAhetver
wijt een Partij voor de Armen te zijn. De mime 
aandacht voor 'zwakken, zieken en misselijken' 
zou de middengroepen van de partij vervreem
den. Wouter Bos nam die kritiek ter harte. In 
Dit land kan zovee! beteruit 2005 benadrukte hij 
dat de PvdA zich weer meer op de middenklasse 
moest richten. Het huidige kabinet blijkt die 
Hardwerkende Nederlander, zoals hij sinds de 
laatste algemene beschouwingen heet, echter 
niet veel te bieden te hebben - althans niet 
in termen van koopkracht, want die gaat er, 
ondanks de bloeiende economie, dit jaar niet op 
vooruit. 

Van de weeromstuit lijkt de PvdA de aan
dacht te hebben verlegd naar het andere uiterste 
van de inkomensladder. Al maanden wordt 
gediscussieerd over hoe de steeds verder de 
pan uitrijzende topinkomens in toom kunnen 
warden gehouden. Eerst leek Wouter Bos er 
ondanks zijn verkiezingsbeloften - weinig 
voor te voelen om de hoogste inkomens aan te 
pakl(en. Maar nu heeft hij to ch enkele maatre
gelen aangekondigd. Het risico bestaat dat het 
aanpakken van topinkomens al snel een doel op 
zich lijkt te warden, dat gemakkelijk de kritiek 
van jaloeziepolitiek oproept. De PvdA als Partij 
van de Afgunst? 

Intussen is het rand de armoedeproblema
tiek stil geworden - afgezien van de aandacht 
voor de veertig prachtwijken van Ella Vogelaar. 
Daar lijkt ook reden toe. Uit de Armoedemonitor 
2007 die het s CP en het CB s afgelopen december 
publiceerden, blijkt weliswaar dat de armoede 
tussen 2001en2005 is toegenomen van negen 
naar tien pro cent van de huishoudens, maar dat 
dit percentage dit jaar waarschijnlijk zal dalen 
naar acht - het laagste niveau in ruim twintig 
jaar. Zet deze trend zich voort, dan zal minster 
Donner er aan het eind van deze kabinetsperi-
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ode prat op kunnen gaan dat hij de arnioede in 
Nederland heeft gehalveerd! Zo bezien is het 
begrijpelijk dat de PvdA zich niet (meer) druk 
maakt om de armoede in ons land. Wel sneu 
dat het niet een PvdA-minister is die dit mooie 
resultaat op zijn con to kan schrijven. 

Armoedebeleid was de afgelopen jaren vooral 
activeringsbeleid: zo veel mogelijk mensen 
moesten aan de slag warden geholpen. Succes 
bleef niet uit, het aantal werkenden groeit snel. 
En sinds de gemeenten opdraaien voor alle 
bijstandskosten loopt het aantal uitkeringen rap 
terug. Degenen die toch op een uitkering aan
gewezen blijven, behoren dan ook overwegend 
tot de werkelijk kansarmen, die er zelfs in een 
florerende economie niet in slagen om een baan 
vinden. Juist van hen bevinden velen zich onder 
de armoedegrens. En juist onder deze groep zal 
de armoede dit jaar niet dalen, zo verwachten 
SCP en CBS. 

Voor de blijvers in de bijstand is armoede
beleid dat louter inzet op werk nogal armoe-
dig beleid. Zij zijn alleen gebaat bij gericht 
inkomens beleid: een extra verhoging van hun 
uitkering. De Armoedemonitor laat zien dat dit 
heel effectiefkan zijn. De groep waarbinnen de 
armoede het snelst daalt is namelijk die van de 
gepensioneerden. Er zijn nu onder de 65-plus
sers verhoudingsgewijs zelfs minder armen dan 
onder de werkenden. Dat is, naast de gemiddeld 3 
hogere pensioenen van de 'nieuwe' 65-plussers, 
vooral te danken aan gerichte inkomensonder
steuning van ouderen. Het is hun gegund. 
Maar zou het niet mooi zijn als we de driehon
derdduizend 'jongere' arme huishoudens ook 
zo'n inkomensverbetering in net vooruitzicht 
zouden kunnen stellen? 

PAUL DE BEER 

Redacteur S&'D 
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De platte wereld 
uan De Beer 
Originaliteit kan de redactie van dit tijdschrift niet 

word en ontzegd. Verschijnt er een boek dat 'Een 

kritiek van de gelijkheid' wil formuleren, vraagt ze 

een notoire gelijkheidsapologeet om een recen
sie te schrijven. Zo zijn erwel meer spannende 

combinaties te verzinnen: kardinaal Simonis over 

opheffing van het celibaat, Ayaan Hirsi Ali over de 
tolerantie van de Grote Profeet, Bas van derVlies 

overvreugdevol hedonisme. 

Paul de Beer kwijt zich vol overgave van zijn 
taak om mijn recente boek De staat van verschil aan 

een vernietigend oordeel te onderwerpen. Gelijk

heid is 'het meest onderscheidende maar ook het 

meest omstreden beginsel van de sociaal-demo
cratie', zo stelt hij onmiddellijk vast. 'Een intel

ligente kritiek' zou dan ook een 'welkome hulp zijn 

bij het aanscherpen van de eigen opvatting'. Dat 
klinkt buitengewoon open, sympathiek zelfs. Maar 

er zit een adder onder het gras. Want hoe kan een 

boek dat de gelijkheid als politiek program ma en 
de doorwerking daarvan in de institutionele arran

gementen van de verzorgingsstaat fundamenteel 

wil kritiseren nou een aanscherpingvan de eigen 
opvatting bieden? Alsof argumenten vooral moe

ten warden beoordeeld naar de mate waarin ze de 

tegenstander beter in positie plaatsen. 

4 Mijn betoog vat De Beer beknopt samen: 
'gelijkheid is zo fundamenteel strijdig met de 

bestaande werkelijkheid die zich immers kenmerkt 
door alom aanwezige verschillen en ongelijk-

heid, dat het ideaal van gelijkheid een "totalitaire 

droom" is.' Volgens de recensent leidt dat uit

eindelijk tottrivialiteit. Er is immers niemand die 
volledige gelijkheid wil. Dat de sociaal-democratie 

al meer dan een eeuw de gelijkheid nastreeft en 
daarvoor de machtsmiddelen van de staat wil 
inzetten, doet kennelijk niet terzake. Natuurlijk, de 
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gelijkheid moet de ontplooiing dienen, zo betoogt 

De Beer. Het gaat om vrijheid, uiteindelijk. Dater
ken ik onderverwijzing naar Kai ma, Bos, Diamond 

en Giddens. Maar dat noemt De Beer obligaat

een onverklaarbare kwalificatie. Bovendien betoog 

ik dat het sociaal-democratisch gelijkheidsstreven 
op een paternalistische wijze gerelateerd is aan 

vrijheid. Het gaat immers om een ingevuld idee 

van positieve vrijheid dat met statelijke drang en 

dwang moet warden opgelegd: dat is precies het 
totalitaire karaktervan de gelijkheidsdroom. 

In plaats van in te gaan op het fundamentele 

karakter van mijn kritiek wil De Beer eigenlijk dat 
ik zijn boek schrijf. lk moet me aansluiten bij Sen. 

Onze meningsverschillen gaan alleen maar over 

de aard van de gelijkheid die we nastreven. lk ben 
maar zo eigenwijs geweest om mijn eigen boek te 

schrijven juist om de in sommige politiek-theore

tische kringen levende overtuiging dat gelijkheid 
de norm en ongelijkheid de afwijking is te bestrij

den. Dat bevalt de recensent niet en dus krijgen we 

de gebruikelijke retoriek: mijn boek is een 'litanie', 

definieert onvoldoende he Ider en is tegenstrijdig. 
Een combinatie van tegenwerpingen die het altijd 

goed doet: roomse achtergrond, wetenschappe

lijke slordigheid, onlogische argumentaties. 
lk heb in het boek gelijkheid juist uitgebreid 

en meervoudig omschreven. Dat ik maar een vorm 

van gelijkheid aanvaard, namelijk de gelijkheid 

voor de wet, is juist zeer consistent: dat is namelijk 
de enige vorm van gelijkheid die het verschil kan 

verdragen. Voor de wet, en dus voor de staat, zijn 

we in onze oneindige verschillen gelijk. Om vrije 
burgers te kunnen zijn, moeten we voor de wet 

gelijk zijn. Dat is de kern van burgerschap in een 
democratie. 

Dat ik vervolgens zeer uitvoerig inga op de po

litieke voorwaarden voorverschil en ongelijkheid 
en tevens heel scherp formuleer waar de grenzen 

van verschil en ongelijkheid te situeren zijn -

namelijk daarwaar de differentie wordt bedreigd 
-vermag De Beer niet te interesseren. Hij verliest 
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zich liever in tautologieen: 'Het werkelijk interes

sante vraagstuk inzake het gelijkheidsstreven is 

welke verschillen tussen mensen we moeten en 

kunnen reduceren ... ' Dat hij een esthetische po

litieke theorie als een theorie van de smaak opvat 

duidt slechts op onbekendheid met een traditie 

in de politieke theorie die teruggaat op Machia

velli. En dat alleen universele waarden recht op 

bescherming hebben, toont een verrassende idee 

van democratie. 

Vooringenomenheid is weliswaar een slechte 

raadgever voor een recensent, maar biedt een 

veilig harnas voor de rotsvaste overtuigingen van 

de gelijkheidsdenkers. Dat is de kritiek van de 

gelijkheid die ik heb geformuleerd. 

PAUL FRISSEN 

Hoogleraar bestuurskunde UuT 

Help, ik radicaliseer! 
De Partij van de Arbeid heeft, om het voorzichtig te 

stellen, haar beperkingen als het gaat om discus

sies over 'gevoelige onderwerpen'. Een kritische 

noot over de staat der democratie in Oost-Europa 

kon je op een afdelingsvergadering in de jaren 

zeventig en tachtig van de vorige eeuw komen te 

staan op de kwalificatie koude-oorlog-hitser. En 

ook tegenwoordig zou wat meerverdraagzaam

heid in het interne debat de partij sieren en de 

partijdemocratie veel goed doen. 

Ook wanneer het gaat om integratie en im

migratie is de brede volkspartij in de praktijk nogal 

uniform. Mensen die van de officiele partijlijn af

wijken en zich onvoldoende een gelovig multicul

turalist betonen, warden niet bepaald welwillend 

tegemoet getreden - noch door de partijleiding, 

noch door het partijkader. 

Er is sprake van een ontstellend gebrek aan 

hogere omgangskunde met lastige mensen in de 

partij. Zie 'de casu"istieken' van Ayaan Hirsi Ali en 

Ehsan Jami. Ook het recente (later weerterug

gedraaide) ontslag van de webmeester van de 

Amsterdamse Partij van de Arbeid Marcel Duy

vestijn - hij sch reef onder de titel 'Schiet niet op 
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de boodschapper' met EddyTerstall en onder

getekende een opiniestuk in Het Parool, waarin 

het gebrek aan daadwerkelijke discussie over het 

integratiedossier in de PvdA werd gelaakt- mag 

tot voorbeeld strekken. Bij voortduring wordt 

gefocust op de methode van het debat. Luidruch

tigheid bevalt ons niet. Wij zijn immers beschaafde 

mensen. Zou ertrouwens iemand op de Heren

gracht of aan het Binnenhofop de hoogte zijn van 

het eenvoudige psychologische mechanisme dat 

formuleringen en stellingnamen vaak scherper 

warden op het moment dat mensen zich in een 

discussie niet gehoord voelen? 

Wanneer de methode onjuist is bevonden, 

wordt de boodschap niet meer op inhoud maar 

op afzender beoordeeld. Partijgenoten die het op 

bepaalde punten eens zijn met Jami, schurken 

aan tegen het kamp van Wilders, heet het dan. 

Ze hoeven niet meer serieus te warden gen omen, 

sterker nog, ze zijn verdacht. Hoe ergerniswek

kend is het dat je iedere (licht) controversiele 

bijdrage aan het debat moet beginnen met de 

mededeling datje het natuurlijk met Wilde rs (en 

Verdonk en Kamp) op veel punten oneens bent. 

Anders haakt je discussiepartner meteen af. Ooit is 

de schrijverWillem Frederik Hermans tot persona 

non grata verklaard binnen de gemeentegrenzen 

van de Republiek Amsterdam, omdat hij voet in 

Zuid-Afrika had gezet. Daar mochtje ook alleen 

maarwat tegen inbrengen als je eerst stelling nam 

tegen de apartheid. Alsofhet niet vanzelfsprekend 

was datje daar niets mee op had. 

De repliek op het gebral van Wilders is niet 

zelden even arrenmoedig. Zo word en er historisch 

onjuiste vergelijkingen gemaakt met de opkomst 

van het fascisme in het Europa van de jaren dertig. 

Partijgenoten, ook vooraanstaande, die zich 

hieraan schuldig maken warden op geen enkele 

manier op de vingers getikt door de partijleiding. 

Dat hoeft ook helemaal niet, maar die stilte staat 

wel in schril contrast met de actieve tegenwerking 

van iemand als Jami. 

In onze partij wordt het begrip polarisatie vaak 

ten onrechte op een lijn gesteld met confrontatie, 

terwijl confrontatie in een debat onvermijdelijk 

en nuttig is. Godzijdank zijn er nog PvdA'ers als 
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Ahmed Marcouch die de theekransjes van gelijk

gestemden durven te doorbreken. Tijdens iftar

maaltijden op zijn stadsdeelkantoor in Amsterdam

Slotervaart werden mensen uitgenodigd - Jami, 
Cliteur, Cheppih -die het in veef opzichten met 

elkaar oneens zijn. Oat zet zoden aan de dijk. 

Ook de enorm formalistische opstelling
'heus waar, het staat in het beginselprogramma' 

-van de partij in de discussie over geloofsaf-

val, de laffe opstellingten aanzien van de onder 

druk staande vrijheid van meningsuiting en het 
zegevieren van de Hollandse koopmansgeest in de 

discussie over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali, 

maken dat ik steeds verder wegdrijf van de kudde. 

Om niette zeggen dat ik radicaliseer. Het Comite 
van Waakzaamheid kan warden gevormd. 

JOB VANAMERONGEN 

Politicoloog en psychiatrisch verpleegkundige 

PudA, kom teuoorschijn 
De tegenstellingen tussen links en rechts warden 

deze dagen weer ft ink uitvergroot. Verdonk vindt 
Rutte links, Rutte vindt het kabinet links, Ploumen 

wil dat de PvdA opschuift naar links, en de SP vindt 

eigenlijk alles neoliberaal. Oat politieke partijen 

hun eigen niche zoeken is begrijpelijk. Maar men 
kan overdrijven. Doorgeslagen ideologie is net 

als religieus fundamentalisme: men luistert niet 

meer naar elkaar en redelijke oplossingen voor 
problemen warden niet om inhoudelijke maar om 

ideologische redenen verworpen. 

In een recent opinieartikel in N RC Handelsblad 

koos ik ervoor om hetjammerlijke verdwijnen van 
een grondige discussie over 'de markt' aan de 

kaak te stellen.* Maar het gebrek aan inhoudelijke 
discussie beperkt zich niet tot de markt. De PvdA 

moet eens ophouden met nietszeggende one

liners als 'we schuiven op naar links'. Deze even 
doorzichtige als onzalige paging om de SP kiezers 

afte snoepen moet de PvdA inruilen voor een uit

gesproken rol in inhoudelijke debatten op allerlei 
beleidsterreinen. Alleen zo kan haarwerkelijke 

toegevoegde waarde zichtbaar warden. 
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De PvdA verstopt zich, zo blijkt tel kens weer. Angst 

om bepaalde delen van de achterban tegen zich 
in het harnas te jagen lijkt de ultieme drijfveer 

van PvdA-politici te zijn dezer dagen. Maar een 

strategie die te eenzijdig gebaseerd is op politieke 

barometers levert de partij geen goede electorale 
resultaten op. 

In plaats van een fatsoenlijk debat over Europa 

te voeren, vond Tichelaar een tweede referendum 

plotseling 'onnodig en ongewenst'. Is het dan zo 
moeilijk te aanvaarden dat je eerder miszat? Het 

was veel zuiverder geweest om toe te geven dat het 

hele idee van een referendum over een Europese 

verdragstekst vanaf de aftrap al niet goed was. Het 
getuigt van pseudo-democratie om kiezers op te 

zadelen met dit type referenda. We gaan ook geen 

referenda organiseren over wetteksten. Sterke 
politici durven fouten toe te geven en kunnen de 

achterban overtuigen met argumenten. Het malle 

gedraai en de bizarre 'uitruil' met het ontslagrecht 
(weer geen inhoudelijk de bat) hadden zo verme

den kunnen warden. 

Hetzelfde probleem speelde bij de discussie 

over studiefinanciering. Het grate woord was nog 
niet gevallen oflinkse partijen en studentenbewe

gingen klommen in de gordijnen om het 'afschaf

fen van studiebeurzen' te verhinderen. Oat het hier 

om het introduceren van een sociaal leenstelsel 
gaat, dat niet alleen efficienter is maar ook eer

lijker, doet er blijkbaar niet toe. Een sociaal leen

stelsel met inkomensafhankelijke terugbetaling 

garandeert toegang voor iedereen tegen lagere 
maatschappelijke kosten. Het verhindert tevens 

dat de spreekwoordelijke tu in man voor de studie 

van zijn baas opdraait. In landen waar een sociaal 
leenstelsel is ingevoerd is het een groat succes. 

Maar de discussie was nog nauwelijks geopend of 

minister Plasterk haalde bakzeil. 
De PvdA is niet de enige partij die het moeilijk 

heeft met het voeren van inhoudelijke debatten. 

Denk aan het integratiedebat. Met op de achter

grond de populistische kakofonie van Wilders en 
Verdonk is het in rechtse kringen nauwelijks meer 

mogelijk een discussie over integratie te voeren 

zonder migranten gelijk te stellen aan moslims 
en moslims aan raddraaiers ofzelfs potentiele 
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terroristen. Pogingen tot redelijk denken warden 

in de kiem gesmoord door nuanceren gelijk te 

stellen aan het ontkennen van reele problemen 

in bepaalde wijken. Migranten zijn hard nodig in 

de toekomst. Daarom kunnen we betervandaag 

beginnen met het creeren van de juiste randvoor

waarden voor een goed toekomstig functioneren 

van migranten in Nederland. Schooiers, haat

zaaiers en mensensmokkelaars dienen uiteraard 

krachtig bestreden te warden, maar niemand is 

erbij gediend om alle migranten op een hoop te 

gooien en een sfeer van angst te scheppen. 

Discussievrees I eve rt geen zetels op. Het ooit 

zo verfrissende Paars kan nu nog maar op een 

schamele 45 zetels rekenen, evenveel als de PvdA 

in haar eentje mocht claimen in de opiniepeilingen 

van september 2006. Partijen die zich verschuilen 

zullen nooit populairworden. Populairen populis

tisch zijn overigens geen synoniemen. Het toege

nomen populisme op links en rechts beantwoorden 

de 'oude partijen' met een halfbakken eigen popu

lisme waar niemand op zit te wachten. De discussie 

in de Kamer dreigtte verworden tot een klucht met 

in de hoofdrol stromannen, vliegenafvangers en 

jij-bakkers. De PvdA zou voorop moeten lo pen door 

zich van de populisten te onderscheiden en inhou

delijke discussies aan te gaan. Het kan toch niet 

z6 moeilijk zijn om Wilde rs (afschaffing Koran) of 

Marijnissen (decimeringvan het leger) in te zepen 

met inhoudelijke argumenten? PvdA, kom uitje 

schuilplaats en laat zien watje waard bent. 

MARCEL CANOY 

* Het artikel is te vinden op http://eco.nomie.nl/ 

wp-content/uploads/ 2007/12/canoy.pdf. 

In de knel 
De representatieve democratie kent allerlei on

gemakken, zoals onduidelijkheid overwie ofwat 

er gerepresenteerd wordt. In een districtenstelsel 

is het nogtamelijk eenvoudig. De kiezers in een 

district, al zijn het er maar een handvol, kiezen een 

representant. Liefst woont die vertegenwoordiger 
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daar ook of gaat hij of zij daar wonen, maar dat 

hoeft niet eens. In Nederland geven we de voor

keur aan evenredige vertegenwoordiging, opdat 

'iedereen' zich vertegenwoordigd kan weten. 

Maar: wie is iedereen? 

Lange tijd ging het vooral om politieke stromin

gen. Nu het onderscheid daartussen kleiner is ge

worden, biedt dat een stuk minder houvast. Steeds 

meer gaat het nu over de kenmerken van individu

ele volksvertegenwoordigers, in het bijzonder hun 

sekse. Vooral gevestigde, bestuurlijk ingestelde 

partijen als CDA, PvdA, VVD en Groenlinksworste

len met de wens om ongeveer evenveel mannen als 

vrouwen te kandideren voor vertegenwoordigende 

functies en liefst ook voor bestuursfuncties. 

Zo was er in de PvdA het nodige gedoe random 

de vaststelling van de jongste kandidatenlijsten 

voor de Tweede en Eerste Kamer. Sommigen meen

den dat de gewenste gelijke vertegenwoordiging 

het beste tot uitdrukking kon warden gebracht 

door het om-en-om plaatsen van mannen en 

vrouwen. Wat bl eek was dat een dergelijke over

zichtelijke maatregel te sterk de indruk wel<t dat de 

inhoudelijke visies en kwaliteiten van de kandida

ten erweinigtoe doen. Hoe moet het dan wel? 

Onlangs is de discussie weeropgelaaid. In 

verschillende bijdragen wordt erop gewezen dat 

er wel meer is om je om te bekommeren dan de 

man/vrouw-verhouding alleen. Hoe zit het met de 

herkenbaarheid van de vertegenwoordiging voor 

mensen van allochtone afkomst? Voor mensen uit 

andere regio's dan de Randstad? Voor laagopgelei

den? Voor jongeren of ouderen? 

Wat mij opvalt, is het buitengewoon paternalis

tische karakter van dit soort discussies. We krijgen 

vooral te horen water hoort te gebeuren om het 

volk goed vertegenwoordigd te krijgen. Maar aan 

wat voor soort vertegenwoordigers hebben kiezers 

zelf eigenlijk behoefte? lk zou het bijzonder op 

prijs stellen als dat eens wordt uitgezocht. Zijn ze 

vooral ge'interesseerd in de herkenbaarheid van 

een bepaald individu ('dat is mijn vertegenwoordi

ger')? In de groep vertegenwoordigers van de partij 

van hun keuze? Of misschien zelfs in de optelsom 

van alle gekozen vertegenwoordigers, bijvoorbeeld 

de gehele Tweede Kamer? 

7 
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De huidige discussie is ervooral een van de 
politieke elite. Ofliever gezegd: van delen van de 

politieke elite die op grand van gemeenschap

pelijke kenmerken een betere positie willen 
bewerkstelligen voor zichzelf ofvoor andere I eden 

van hun groep. 

lk vermoed dat de meeste kiezers zich niet 
zo druk maken om de man/vrouw-verhouding. 

Ze weten dat sekse geen verschil maakt bij het 

nemen van beslissingen. Het is bovendien al een 
heel eind de goede kant opgegaan met die ver
houding- dat draai je niet meerterug. Wat voor 
veel mensen wel uitmaakt, denk ik, is of er politici 
rondlopen die er blijk van geven doorte hebben 

wat het betekent als je in de knel zit of met een 

laag inkomen moet rondkomen. Zulke vertegen
woordigers hoeven zelfniet in de Imel te zitten 

en ze hoeven er ook niet uit te zien als iemand 

die in de knel zit: ze moeten dat soort problemen 
agenderen en ernaar handelen. Op die manier 

werd ooit aangekeken tegen Willem Drees, Gerda 

Brautigam, Marcel van Dam. 
Als we de werkelijke voorkeuren van kiezers 

kennen, kan de PvdA daar rekening mee houden 

bij het opstellen van nieuwe kandidatenlijsten en 
bij het opsporen en begeleiden van politici. De 

vraag is dus: waarin herkennen de mensen zich 

die je totje aanhang rekent? En hoe zorgt onze 

partij ervoor dat ze wat dat betreft beter voor de 
dag komt? 

ARIE DE JONG 

Voorzitter gewest Zuid-Holland 

Les in passief 
burgerschap 
Sinds februari 2006 besteden scholen in zowel het 
primair als het voortgezet onderwijs verplicht aan

dacht aan 'actiefburgerschap'. Leerlingen warden 
opgeleid tot actieve burgers die volop participe

ren in de samenleving. Op die manier zouden zij 

beter in staat moeten zijn het hoofd te bieden aan 
maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld op het 
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gebied van integratie of de gezondheidszorg. 

De nadruk op actiefburgerschap is ontstaan 

na de moord op Fortuyn. Uit angst voor een nieuw 
electoraal drama besloten politieke partijen mas

saal beter naarde burgerte gaan luisteren. De 

ideale burger we rd steeds meer gezien als een ac
tieve burger. In eerste instantie kwam dit vooral tot 

uiting in het maatschappelijk middenveld - denk 

aan de Wet maatschappelijke ondersteuning. Na 
verloop van tijd sijpelde de aandacht voor de 'stem 

van het volk' verder door in de politieke besluitvor

ming. Men is de democratie de laatste jaren gaan 
zien als een politiek stelsel waarin burgers actief 

betrokken horen te zijn bij het nemen van politieke 
beslissingen. 

Het ideaalbeeld van zichzelfregerende burgers 

is echter in strijd met de politieke praktijk. Wij 

leven in een representatieve democratie waarin 
politieke beslissingen niet word en genomen door 

burgers, maar door gekozen volksvertegenwoor

digers. Vanwege deze frictie tussen ideaal en 
politieke werkelijkheid neemt het vertrouwen in 

het functioneren van de democratie af. Dit kan 
op den duur leiden tot een legitimiteitscrisis van 

ons systeem. Om dat te voorkomen moet 6f ons 

stelsel van representatieve democratie warden 
afgeschaft, 6f ons ideaalbeeld van de democratie 

veranderen. Vrijwel niemand is voor het eerste dus 

lijkt het verstandig te proberen het ideaalbeeld 
van democratie weer op een lijn te krijgen met de 

politieke praktijk. 

De overheid moet uitdragen dat goed burger
schap niet alleen activiteit, maar ook passiviteit ver
eist bij politieke besluitvorming. Burgers zijn actief 

tijdens verkiezingen, maar passief wanneer gekozen 
politici namens hen politieke beslissingen nemen. 

De plek bij uitstek waar de overheid deze bood
schap kan uitdragen is het onderwijs. Het meest 

geschikt hiervoor zijn de maatschappijleerlessen. 

Maardan moeterwel heteen en anderveranderen. 
Het huidige maatschappijleeronderwijs speelt 

niet alleen een veel te marginale rol, het is ook te 
statisch. Er is uitgebreide aandacht voor de Ne

derlandse staatsinrichting en de manieren waarop 

burgers politiek (kunnen) participeren, maar er 
ligt veel te weinig nadruk op de vraag waarom ons 
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bestel is zoals het is. Scholen zouden tijdens de 

Jessen maatschappijleer meer moeten ingaan op 

de vraag waarom wij- niet alleen in Nederland, 

maar in alle Westerse democratieen - represen

tatieve politieke system en hebben. Zo leren jonge 

mensen dat passiefburgerschap, naast actiefbur

gerschap, een onmisbaar element vormt van een 

goed functionerende representatieve democratie. 

Pas dan kunnen ze 'goede burgers' zijn. 

MATTHIJS ROODUIJN 

Politiek socioloog 

Sterren met een ulekje 
Amerika fascineert. Een analogie maakt duidelijk 

waarom: Amerika betovert ons zoals Britney Spears 

ons betovert. Ooit was zij de belichaming van de 

Amerikaanse droom - het idee dat iemands wel

vaart afhankelijk is van persoonlijke capaciteiten 

en inzet, niet van sociale klasse. Nu is Spears een 

gesloopte superster, ampervijfentwintig jaar oud 

en een symbool van zelfdestructie: de halve wereld 

kijkttoe hoe ze zich in het ongeluk stort. Zeis een 

idool dat we met plezier haten, net zoals we dat 

rnetArnerika doen. 

Hetland roept onze afgunst op, zoals ook de 

zangeres dat doet. Spears is mooi en rijk, ze leidt 

een enerverend leven. Arnerika heeft Americanism 
-dat wat alle Amerikanen bindt. Hier in Neder-

land hebben we geen Dutchism dat ons de wegwijst 

in de zoektocht naar onze identiteit en dat van pas 

komt bij de integratie van rniljoenen nieuwkorners. 

Tegelijkertijd vinden we het Arnerikaanse patriot

tisrne kitscherig en overdreven en hebben we er 

net zoveel kritiek op als op Spears' foute kleren en 
: vreemde streken. 

Arnerika heeft weliswaar een patriottistische 

ideologie en het is het machtigste land ter were Id, 

maar het heeft ook torenhoge schulden, mede 

vanwege de kosten voor een oorlog die het niet 

an winnen. Miljoenen Amerikanen leven onder 

e armoedegrens, zonder ziektekostenverzeke-
·ng. De overstromingen die de orkaan Katrina 

roorzaakte leverden televisiebeelden van New 

Orleans op die meer aan een derdewereldland 

deden den ken dan aan een grote stad in een van 

's werelds rijkste landen. Zoals wij verbijsterd toe

zien hoe Spears haar kinderen verwaarloost, kijken 

wij geschokt naar hoe Amerika zijn onderdanen in 

de steel< laat en hoe het land tekeergaat in de rest 

van de wereld. 

Britney Spears staat op het punt om zich over 

de rand van de afgrond te storten, terwijl de Ame

rikaanse droom onder het neoconservatieve beleid 

van de afgelopen jaren uiteen dreigtte spatten. 

Dat vervult ons met een pervers soort tevreden

heid. Nederland mag dan problemen kennen, in 

Amerika is het pas echteen puinhoop. Wat Mark 

Traa op 16 november 2007 in HP/De Tijd schreef 

over de niet aflatende belangstelling voor de icoon 

Spears, geldt eigenlijk ook voor onze verhouding 

totAmerika in het algemeen: 'Wij kunnen haar 

ongestraft stenigen om zo onze eigen normen af 

te bakenen: we zijn niet perfect, maar in elk geval 

niet zo imperfect als zij.' 

Aan de andere kant hopen we toch ook dat 

Spears bij een ontwenningskliniek incheckt en 

haar leven betert. Des te vuriger hopen we dat bij 

de aanstaande presidentsverkiezingen de progres

sieven de macht heroveren, het tij keren - en het 

grootse Amerikaanse project redden. 

De analogie lijkt triviaal: Amerika is een wereld

macht, Spears een banaal roddelonderwerp. Maar 

onze fascinatie met een mogelijke ondergang van 

de Amerikaanse droom zegt iets belangrijks over 

onszelf en over de houdbaarheid van zowel de 

wegwerppopster als de wereldhegemonie. Gewone 

mensen en kleine landen hebben idolen nodig om 

zich mee te kunnen identificeren, om zich aan op 

te trekken, om zich superieurte kunnen voelen 

maar ook om zich uiteindelijk te kunnen neerleg

gen bij hun alledaagse levens, respectievelijk hun 

onopvallende rol op het wereldtoneel. The rich and 
famous, we kunnen niet zonder. 

KATE KIRK 

Projectmedewerker w B s 
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Pronk, Den Uyl, de koers 
en de beginselen 

'Daar gaat het om in de sociaal-democratie: ideologie, utopie, maat

schappijkritiek en een waardensysteem', aldusjan Pronk in de Den Uyl

lezing die hij op 17 december jl. uitsprak in de Rode Hoed. Pronk betoogt 

dat de PvdA zich moet herorienteren op het klassieke gedachtegoed van 

de sociaal-democratie ('de verentooi vernieuwen') en pleitvoorgelijkheid 

als leidend beginsel. Alleen Ian gs die weg kan solidariteit, nationaal en 

internationaal, worden gerealiseerd. Wouter Bos pakt de handschoen 

op. Hij schetst de overwegingen die leidden tot de keuzes die zijn vervat 

in het Beginselmanifest en zet de schijnwerper op dilemma's waar sociaal

democraten zich in de politieke praktijk voor geplaatst zien. Pron ks 

pleidooi om prioriteitte leggen bij de meest kwetsbaren staat haaks op het 

historische streven van de PvdA om 'een coalitie te smeden van onderldasse, 

solidaire middenklasse en verlichte intellectuelen', stelt Bos. Oat brengt de 

zo verlangde solidariteitjuist ernstig in gevaar. 

WOUTER BOS 

10 Jan Pronkhaaltin zijn Den Uyl-lezing nogal wat 
overhoop. Een beschouwing over het moderne 
kapitalisme loopt naadloos over in een analyse 
van de geschiedenis van sociaal-democratische 
beginselprogramma's. In een verhandeling over 
moraliteit, eigenbelang en solidariteit passeert 
een boekenkast aan auteurs de revue, onder wie 
schrijver dezes. Zoals we dat van Pronk gewend 

Over de auteur Wouter Bos is politiek /eider van de 
PudA 
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zijn, is de toon kritisch - ten opzichte van bet 
jongste beginselprogramma van de Pvd.A, ten 
opzichre van de Den Uyl-lezing van Wim Kok 
uin995 en ten opzichte van mijn boekDitland 
kan zoveeI beteruir 2005. 

Voor de aanwezigen in de Rode Hoed was 
her, vermoed ik, nog wel een vermakelijk 
schouwspel ook. Pronk druk gesticulerend op 
her podium, bril-op-bril-af in de beste tradirie 
van Den Uyl; Kok en ik op de eersre rij als ne
derige ontvangers van deze kanselkririek. En al 
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valt er tegen wat Pronk te vertellen had van alles 
in te brengen, het was een doorwrocht betoog 
waarin hij zijn virtuele opponenten, ook mij, 
serieus nam en recht probeerde te doen. 

Toch was ik teleurgesteld. Deels door de toon, 
die somber was en daarmee ook weinig inspira
tie bood. Maar vooral door de inhoud. Het was 
alsof allerlei discussies in de partij de afgelopen 
decennia aan Pronk voorbij waren gegaan of 
bij nader inzien toch niets te bieden hadden. 
Van nota bene zijn eigen Schuivende panelen tot 
Wolfsons Niemand aan de kant en De Boers De 
kaasstolp aan diggelen - het was alsofhet nooit 
had plaatsgevonden. Laat ik aan de hand van vijf 
punfen proberen aan te geven waarom ik denk 
dat Pronk de plank misslaat: fatsoen, gelijkheid, 
kapitalisme, solidariteit en de positie van de 
middenklasse. 

SMALLERE MARGES 

Een van de meest hilarische mom en ten in 
Pranks betoog bral< aan toen hij het Beginsel-

·;c manifestuitjanuari 2005 onder de loep nam 
<en met veel mis baar de begrippen 'fatsoen' en 
'.fatsoenlijk bestaan' afbrandde. Het was allemaal 
· arig en te weinig ambitieus en in ieder geval 

strekt onvergelijkbaar met het klassieke en 
1 ambitieuzere gelijkheidsbegrip. 
Het begrip fatsoen kwam in de beginsel
gramma-commissie, die ik met Ruud Koole 
de, bovendrijven naar aanleiding van het 

van Avishai Margalit. Dat Pronk hem niet 
tis opmerkelijk, te meer omdat Margalit 
ember 2005 de Den Uyl-lezing hield en 
in zijn betoog gewag maakt van het feit 
alle Den Uyl-lezingen van de afgelopen 
eeft bestudeerd. Los daarvan zou ik 

illen houden dat de begrippen fatsoen 
enlijk bestaan, zoals in ons beginselpro
a gedefinieerd, het gelijkheidsprincipe 
· svol aanvullen. Daarbij accepteer ik 

dat de vertaling van Margalits decency 
en' voor misverstanden kan zorgen, 
ien de kleinburgerlijke associaties die 
d oproept. Onze opvatting van decency 

komt dicht bij het ook elders wel bepleite 'waar
digheid' of 'menswaardigheid'. 

Dat gelijkheid als principe tekortschiet, 
hangt samen met het feit dat het eigenlijk een 
leeg begrip is dat niets zegt over de kwaliteit van 
het bestaan voor individuele burgers. Allemaal 
arm is gelijkheid, allemaal ongelukkig ook. 
Door het recht op een fatsoenlijk bestaan in ons 
beginselprogramma op te nemen probeerden 
wij een bodem te leggen onder de kwaliteit van 
het bestaan die voor een ieder binnen bereik 
zou moeten komen. Laat de praktische discus
sie van elke dag dan maar gaan over hoe je dat 
niveau precies definieert, het begins el dicteert 
dat er een fatsoensnorm is, een waardigheids
norm: daaronder la ten we niemand zakken. Het 
lege gelijkheidsbeginsel ontbeert zo'n ijkpunt. 
Terecht zei Pronks co-referent Jet Bussemaker 
dat zij bij het maken van afwegingen over 
waar bewoners van een verzorgingshuis recht 
op hebben, verder komt met fatsoen dan met 
gelijkheid. 

Daarnaast biedt het fatsoensbegrip, in tegen
stelling tot gelijkheid, een ingang (als bij Mar
galit) om bij het werken aan een rechtvaardige 

Gelijkheid is een 'Ieeg'begrip: 
allemaal arm is gelijkheid, 
allemaal ongelukkig ook 

samenleving niet all~en over de verhouding 
tussen burgers na te denken, maar ook over de 
manier waarop de overheid zich tot haar bur
gers verhoudt. Ook dan is fatsoen een vereiste, 
bijvoorbeeld in de zin van de afwezigheid van 
vernedering. 

Ten slotte moet warden bedacht dat de tegen
stelling tussen fatsoen en gelijkheid wellicht 
minder groat is dan Pronk ons wil doen gel oven. 
Een fatsoensprincipe dat geen elementen van 
gelijkheid en gelijkwaardigheid in zich draagt is 
feitelijk ondenkbaar. Andersom is dat overigens 
niet het geval. 

11 
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De conclusie moet zijn dat fatsoen een 
zinvolle aanvulling vormt op het gelijkheids
begrip. Dat blijkt ook uit de context van het 
beginselprogramma. Daarin wordt het recht op 
een fatsoenlijk bestaan bepleit in het licht van 
de constatering dat herverdelen in een open 
economie steeds moeilijker wordt. Dat is een 
waarheid als een koe: hoe mo bi el er kapitaal 
en arbeid warden, hoe smaller de herverde
lingsmarges voor overheden. De kern van het 
pleidooi in het beginselprogramma is evenwel 
dat ook in deze complexe omstandigheden het 
recht op een fatsoenlijk bestaan hoort te staan 
als een huis: dat is het minste waarop iedereen 
aanspraak moet kunnen maken. Ook in dit 
opzicht is fatsoen, vergeleken met gelijkheid, 
geen minderwaardig ideaal: het concretiseert 
en ondersteunt herverdelingsambities die in de 
moderne samenleving steeds moeilijker uit te 
voeren zijn. 

MEER VRIJHEID 

Een en antler roept ook de vraag op wat Pronk 
nu eigenlijk bedoelt met gelijkheid. De ene keer 
lijkt het te gaan om gelijkheid van kansen, de 
volgende keer om het positieve vrijheidsbegrip 
van Isaiah Berlin, dan is het weer gelijkberechti
ging en toen de spreker tijdens het de bat met de 
co-referenten werd gevraagd wat hij nu precies 
voor ogen had, viel hij terug op 'sociaal-econo
mische gelijkheid'. Dat laatste wordt zelfs niet 
bepleit door Paul Kalma, die door Pronk werd 
aangehaald en die in onze kring toch een van de 
scherpste voorvechters van een revival van het 

12 gelijkheidsideaal is. Het zou ook een volstrekt 
onhaalbaar en onwenselijk ideaal zijn. 

In zijn lezing lijkt Pronk dit probleem 
analytisch op te lossen door de spanning tussen 
gelijkheid en vrijheid te ontkennen en te sug
gereren dat zowel 'vrijheid ondergeschikt aan 
gelijkheid' als 'zonder gelijkheid geen vrijheid' 
klopt. Dat is een rookgordijn waarachter moei
lijke keuzes verdwijnen. 

Wij hebben in het beginselprogramma die 
keuzes wel gemaakt. We zochten aansluiting 
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bij het positieve vrijheidsbegrip van Berlin, met 
als implicatie onder meer een actieve invulling 
van burgerschap: dat staat ofvalt met gelijke 
toegang tot deelname aan de samenleving in al 
haar facetten. 

Ook wendden we ons tot de eerder genoem
de Margalit, die overtuigend betoogt dat het 
voor politici verstandiger is om zich te rich ten 
op het bestrijden van onrechtvaardigheid dan 
op het creeren van rechtvaardigheid - al is het 
maar omdat anders het al snel aan totalitarisme 
grenzende blauwdrukdenken van de utopist om 
de hoek ligt. Langs deze lijnen pleiten wij in het 

Fatsoen is, vergeleken met 
gelijkheid, geen minderwaardig 
ideaal 

manifest niet zozeer voor gelijkheid als wel voor 
het bestrijden van ongelijkheden. Zo wordt een 
kritische noot gekraakt over hoe processen van 
globalisering ongelijkheden vergroten en hoe in 
een samenleving excessieve ongelijkheden de 
zo noodzal<.elijke samenhang kunnen bedrei
gen. De goede verstaander zal ook constateren 
dat een benadering die het bestrijden van 
ongelijkheden centraal zet, verder gaat dan een 
die zich slechts richt op het scheppen van gelijke 
kansen, zonder in het onverdedigbare dogma 
van de gelijke uitkomsten terecht te komen. 

Voor ons speelde ook een rol dat het wel 
degelijk mogelijk is om een hierarchie tussen 
vrijheid en gelijkheid aan te brengen. Wie de 
geschiedenis van de sociaal-democratie en daar
aan gelieerde emancipatiebewegingen bekijkt, 
kan niet anders dan concluderen dat voor de 
sociaal-democratie de strijd tegen ongelijkheid 
haar betekenis meestentijds ontleende aan het 
streven meer vrijheid voor meer mens en tot 
stand te brengen. Zo vindt een gelijkere verde
ling van kennis, inkomen en macht uiteindelijk 
haar rechtvaardiging in het feit dat die meer 
mensen in staat stelt vrij (er) te zijn. 
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Ook ik zeg, net als Jan Pronk en Paul Kalma, 
dat gelijkheid 'core business' is voor sociaal
democraten. Maar niet omdat gelijkheid 
ons hoogste ideaal zou zijn ( quod non) maar 
omdat bij ons meer dan bij andere politieke 
stromingen wordt ingezien dat vrijheid voor 
veel rnensen niet vanzelfkomt, maar georga
niseerd moet warden. Bestrijding van allerlei 
ongelijkheden, bijvoorbeeld in inkomen en 
rnacht, levert dan een belangrijke bijdrage. Zo 
staat het nu ook in het beginselprogramma. 
Kennis is daar overigens uit het klassieke rijtje 
_ kennis, inkomen en macht - geschrapt. Ik 
rneen dat het Kees Schuyt was die poneerde dat 
je kennis helemaal niet gelijk moet verdelen, 
rnaar dat iedereen er baat bij heeft als iedereen 
er zo veel mogelijk van verwerft. Waarvan 
al<:te. 

Gelijkheid speelt ook een rol bij Pranks 
appreciatie van het rnoderne kapitalisrne. Het 
is een begrip dat spaarzaam in het beginselpro
grarnrna voorkornt, maar in de uiteindelijke 
versie haar plaats kreeg op basis van suggesties 
van onder anderen wijlen Bart Tromp. Het punt 
is hier dat de mondiale ongelijkheid in een 
aantal opzichten inderdaad is toe gen omen, 
maar wel onder gelijktij dige verbetering, hoe 
gering ook, van de kwaliteit van leven voor de 
.allerarrnsten. Wat weegt nu zwaarder: dat de 
allerarrnsten erop vooruit zijn gegaan of dat 

. het gat ten opzichte van de beterbedeelden 
·is gegroeid? Pronklegt grate nadruk op het 
laatste, ikwens het eerste in ieder geval ook 

• apprecieren. Paul Tang vraeg hi er in zijn 
referaat ook aandacht voor. Hij wees erop 

honderden miljoenen mensen aan de 
re kant van de wereld met dank aan het 
eide kapitalisme de afgelopen decennia 
evensstandaard hebben zien stijgen -
mrnentaar dat Pranks iets te simpele 
risering van de wereld in haves en have 
recht relativeert. Het kapitalisme is niet 
hzelf ten ondergegaan, juist omdat het 

dichotornie wist te ontsnappen en 
arende upward~ mobile middenklasse 

PIJNLIJKE DILEMMA'S 

Dan de solidariteit. Op dit punt kreeg ik het 
tijdens de lezing vooral voor de klezen, om twee 
redenen. Orn te beginnen zou ik solidariteit 
te rationeel benaderen als ik erap wijs dat de 
geschiedenis heeft geleerd dat elernenten van 
welbegrepen eigenbelang altijd een ral spelen 
en dat we er dus goed aan doen om geen situatie 
te laten ontstaan waarin de rniddenklasse -
financiers van de solidariteit in de verzorgings
staat - zelf geen belang rneer heeft bij die 
solidariteit. Tja, ik kan er ook niets aan doen 
dat het zo in elkaar zit. Abram de Swaan heeft 
er prachtige dingen over geschreven. Frans de 
Waal trekt zelfs parallellen met het dierenrijk. 
Dat alles is voor rnij geen reden om niet ook 
een moreel pleidooi voor solidariteit te houden, 
maar duidelijk is dat een moreel pleidooi alleen, 
zonder oog voor het welbegrepen eigenbelang 
van de middenklasse, weinig kans van slagen 
heeft. Daar voeg ik onmiddellijk aan toe dat juist 
die verbondenheid van de middenklasse aan de 

Bij ans wordt, meer dan bij andere 
polirieke stromingen, ingezien dat 
vrijheid voor veel mens en niet 
vanzeifkomt, maar georganiseerd 
mo et warden 

solidariteit zeer onder druk staat en we dat frag
menterende proces geen kans moeten geven. 
Dat is, dunkt mij, klassieke sociaal-democratie. 

Pranks aversie gaat nog een slag dieper. Hij 
ziethetverband tussen mijn standpunt over 
eigenbelang en een andere conclusie die ik trek. 
Hij citeert uit Dit !and kan zovee! beter: 'Elke vorrn 
van solidariteit kan alleen rnaar tot stand kornen 
en in stand blijven door anderen daarvan uit 
te sluiten. Insluiting en uitsluiting horen bij 
elkaar. Wie met iedereen solidair is, is uitein-
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delijk met niemand solidair.' Vervolgens luidt 
zijn conclusie: 'Ik acht deze stelling in strijd met 
sociaal-democratische beginselen.' 

Ik heb <lit deel van Pranks betoog meer dan 
eens overgelezen en ik snap het nag steeds niet. 
Eerlijk gezegd kom ik tot de conclusie <lat hij 
mijn conclusie over welbegrepen eigenbelang en 
insluiting/uitsluiting niet wil delen. De afgelo
pen jaren heb ik gemerkt <lat <lit stellingen zijn 
die in sociaal-democratische kring de nodige 
weerzin oproepen. Het liefst willen we solidari
teit als een hoogstaande morele categorie zien, 
ververheven boven platte redeneringen over 
eigenbelang. En het liefst willen we solidair zijn 
met iedereen. Ik heb, denk ik, onderschat <lat een 
te rationele benadering van solidariteit ontmoe
digend kan werken op een ieder die primair mo
reel gemotiveerd is. Het is een benadering die 
oak beter past bij de georganiseerde solidariteit 
van de verzorgingsstaat dan bij de internationale 
solidariteit waar Jan Pronk aan appelleert. Hier 
heeft hij ontegenzeggelijk een punt. 

Maar die constatering lost het probleem 
niet op. Dat met name de solidariteit van de 
verzorgingsstaat altijd een vorm van uitsluiting 
vraagt en dat juist dat de sociaal-democratie 
voor pijnlijke dilemma's stelt, werd bijvoorbeeld 
al onderkend door de commissie-De Boer die de 

Bente rationele benadering van 
solidariteit kan ontmoedigend 
werken op een ieder die primair 
moreelgemotiveerd is - dat heb 
ik anders chat 

verkiezingsnederlaag van 2002 onderzocht. De 
simpelste illustratie van deze stelling is gelegen 
in het feit <lat al onze solidaire regelingen in 
de verzorgingsstaat om scheidslijnen vragen: 
wie mag wel een recht do en geld en en wie niet? 
Zouden we dat niet bepalen, dan zou het stelsel 
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al snel onbetaalbaar word en. Zo zijn er 
dilemma's van in- en uitsluiting die we liever 
niet zien. De commissie-De Boer wees op het 
feit dater een tegenstelling lijkt te bestaan tus
sen een uitgebreide verzorgingsstaat enerzijds 
en een genereus migratiebeleid anderzijds: die 
twee gaan bijna nooit samen. En wat te denken 
van her feit dat een te grate beschenning van 
werknemers een belemmering kan betekenen 
voor de kansen op een baan voor werkzoeken
den? Solidariteit is geen free lunch. 

DE GROOTSTE UITDAGING 

Dat brengt mij bij mijn laatste en miss chi en wel 
belangrijkste kritiek. Pronk vindt <lat de PvdA 
her oar te veel laat hangen naar de middenklasse 
en dat de prioriteit verlegd moet word en naar 
de onderklasse. Dat zou niets minder betekenen 
dan <lat we breken met de traditie van de PvdA 
als partij die probeert om een coalitie te smeden 
van onderklasse, solidaire middenklasse en ver
lichte intellectuelen. Dat deden we en dat doen 
we omdat we de onderklasse alleen maar kun
nen helpen en verheffen als de middenklasse 
bereid blijft om de portemonnee te trekken. 

Versterkingvan de solidariteit als grondslag 
voor een rechtvaardige samenleving vergt in
derdaad, zoals Pronk bepleit, een onverminderd 
overtuigend moreel appel om verantwoordelijk
heid voor elkaars wel en wee te nemen. Maar 
minstens zozeer vraagt het om aandacht voor 
de belangen van de middenklasse, de betaal
baarheid van de solidariteit en de noodzaak van 
het versterken van de lotsverbondenheid en 
saamhorigheid tussen verschillende lagen van 
de bevolking. Gegeven het feit dat onze samen
leving steeds diverser wordt - qua culturen, 
etniciteiten, levensbeschouwingen, belangen en 
maatschappelijke posities - zou hier wel eens 
de grootste uitdaging voor de sociaal-democra
tie in de komende decennia kunnen liggen. 

In de Rode Hoed citeerde Saskia Noorman
den Uyl, die Pranks lezing inleidde, de zinnen 
waarmee haar vader Inzicht en uitzicht (1978) 
besloot: 'Het is onverminderd de taak van 



Wouter Bos Pronk, Den Uyl, de koers en de beginselen 

democratisch socialisten om de keuze voor de 
toekomst duidelijk te maken, en, onverschillig 
of de marges breed of smal zijn, voor hun keus 
instemming en macht te verwerven. Dan alleen 
leidt inzicht tot uitzicht.' Aan de eerste bood
schap in dit citaat - de keuzes voor de toe
komst - besteedde Jan Pronk in zijn lezing veel 
tijd en energie. Aan de tweede - de noodzaak 
tot verwerving van instemming en macht - liet 
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hij zich veel minder gelegen liggen. Zijn recept 
voor de PvdA vormt een breuk met onze traditie, 
doet slechts ten dele recht aan Joop den Uyl en 
leidt uiteindelijk tot de teloorgang van de solida
riteit. Dat kan zijn bedoeling niet zijn. 

De integrale Den-Uyllezing van Jan Pronk d.d. 
17 december 2007 is te vinden in de digitale biblio
theek op www.pvda.nl. 
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Klimaatbeleid: het vuil, 
het land en de wereld 

'Als je snel moet gaan, ga dan alleen. Als je ver moet, ga 
dan samen', aid us een Afrikaanse zegswijze die Al Gore 
aanhaalde bij de uitreikingvan de Nobelprijs. Met enig 

pathos vervolgde hij: 'Wij moeten ver gaan, snel.' 
Nu heeft ons kabinet ambitieuze klimaatdoelen 

geformuleerd. Paul Tangwaarschuwtvoor 
'weglekeffecten' die optreden als Nederland (of Europa) 

een al te solistisch klimaatbeleid voert: 'Dergelijke 
symboolpolitiek schaadt de economie, terwijl het 

klimaat er niet bij gebaat is.' 
Ron Wit en Erik Honig daarentegen betogen dat 

wachten op een mondiaal akkoord eenvoudig geen 
optie is: de opwarmingvan de aarde is een te urgent 
probleem. Unilateraal klimaatbeleid heeft bovendien 
allerlei aantrekkelijke bijeffecten, zoals kansen voor 

innovatieve Nederlandse bedrijven. 
De dadendrang van het kabinet is sympathiek, maar 
gericht op de verkeerde doelen, vindt GustaafHaan: 
'We moeten onze ambitie formuleren in termen van 
onze bijdrage aan mondiale maatregelen.' Moet het 

beleid van minister Cramer op de schop? 
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Klimaatbeleid: hetvuil, het land en de wereld (1) 

Solistisch klimaatbeleid is 
schadelijke sym bool poli tiek 

PAUL TANG 

Het probleem van klimaatverandering krijgt 
meer en meer aandacht, in Nederland, in Europa 
en daarbuiten. Gelukkig, want de bewijzen voor 
klimaatverandering en de mogelijk grate gevol
gen daarvan stapelen zich op. Het klimaatpanel 
van de Verenigde Naties, het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (ucc ), is gezagheb
bend en concludeert dat de opwarming van de 
aarde zeer waarschijnlijk veroorzaakt wordt 
door menselijke activiteiten. De Britse econoom 
Nicholas Stern onderstreept de drastische gevol
gen van klimaatverandering in een rapport voor 
zijn regering (Stern, 2006). Hij komt ook met 
twee duidelijke aanbevelingen. Ten eerste, de ba
ten van tijdig ingrijpen (early action) overtreffen 
de kosten ervan in mime mate. Het toelaten van 
klimaatverandering is beduidend duurder dan 
het tegenhouden van die verandering, omdat het 
tot zeer negatieve en gedeeltelijk onomkeerbare 
effecten op klimaat en economie zal leiden. Ten 
twee de, het pro bleem van klimaatverandering 
is mondiaal van karakter; een oplossing vereist 
derhalve mondiale samenwerking. 

Zeker de eerste aanbeveling vindt veel weer
klank. In Nederland heeft de minister Cramer 
van VRO M het programma Schoon en Zuinig 
gepresenteerd (zie het kader Doelstellingen, 
p. 24), dat een trendbreuk nastreeft en bijvoor
beeld co 2-emissies met 30 % in vergelijking met 

Over de auteur Paul Tang is lid van de Tweede Kamer 
voor de PvdA 
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1990 moetverminderen. In Europahebben de 
regeringsleiders zich eveneens vastgelegd op 
een reductie van 30 %, mi ts andere landen zich 
ook inspannen om emissies terug te dringen. 

Toch is de tweede aanbeveling - een mon
diale aanpak- niet minder belangrijk dan de 
eerste. Klimaatbeleid is minder effectief en kost 
meer naarmate minder landen deelnemen aan 
de coalitie die probeert de uitstoot van broeikas
gassen terug te dringen. De hoofdreden is dat 
klimaatbeleid vervuilende activiteiten ver
plaatst van landen die wel naar landen die niet 
beleid voeren. De conclusie moet luiden dat de 
beide aanbevelingen in het Stern-rapport niet 
los van elkaar te zien zijn. 

Vervolgens is de vraag wat 'tijdig' ingrijpen 
inhoudt zolang de coalitie van landen nog verre 
van mondiaal is. Te ver op andere landen voor
uitlopen do et waarschijnlijk meer kwaad dan 
goed. Naar mijn mening dienen het Nederland
se en het Europese beleid bovenal gericht te zijn 
op het bevorderen van een mondiale coalitie. 
Spaar voor financiele compensatie van ontwik
kelingslanden, zodat die niet voor de kosten van 
klimaatbeleid hoeven op te draaien. Investeer 
in onderzoek naar en ontwikkeling van schone 
technologieen, niet alleen voor toepassing 
in eigen land maar ook voor gratis gebruik 
in ontwikkelingslanden. Nederland zou een 
technologisch topinstituut kunnen oprichten 
en financieren, waar internationaal onderzoek 
gebundeld wordt. 
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WEGLEKEFFECTEN 

Mondiaal beleid moet bewerkstelligen <lat de 
uitstoot van broeikasgassen vermindert, het 
liefst in een zodanig tempo <lat de stijging van 
de temperatuur tot twee graden Celsius beperkt 
blijft zodat de gevolgen voor klimaat en milieu 
te overzien zijn. De kosten van een dergelijk 
beleid zijn hog er dan noodzakelijk als op een 
plek goedkope maatregelen onbenut blijven 
terwijl op een andere plek <lure maatregelen 
getroffen warden. Een mondiaal systeem van 
verhandelbare emissierechten is kosteneffectief 
omdat maatregelen gen omen warden daar waar 
de kosten het laagst zijn. Landen die zelf geen 
goedkope opties beschikbaar hebben kunnen 
emissierechten kopen van landen die ze wel 
hebben. 

Naarmate de coalitie van landen krimpt, 
daalt de kosteneffectiviteit van maatregelen. 
Figuur 1 is ontleend aan simulaties met het CPB
model WorldScan, een algemeen evenwichts
model voor de wereldeconomie. De figuur toont 
voor drie coalities van verschillende omvang 
het verb and tussen emissiereducties en de 
totale kosten daarvan: de Eu-25 landen (lijn A), 
de rijke, zogenoemde Annex-1 landen (lijn B) 
en alle landen (lijn c). Uit het steeds steilere 

Figuur 1: Inkomensverlies versus emissiereductie 
(in2020) 
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verloop van deze drie curves blijkt duidelijk <lat 
de kosten meer dan evenredig met de reducties 
toenemen. Naarmate emissiereducties am
bitieuzer zijn, warden maatregelen voor het 
terugdringen van broeikasgassen duurder. 

Van belang is met name de constatering <lat 
de kostencurve naar links draait als de coalitie 

Te ver op andere Ianden vooruit
Iopen doer waarschijniijk meer 
kwaad dan goed 

krimpt. Een coalitie van alle landen kan tegen 
dezelfde kosten een beduidend grotere re
ductie of eenzelfde reductie tegen beduidend 
lagere kosten behalen dan een coalitie van rijke 
landen of een coalitie van Eu-landen. Als een 
coalitie niet mondiaal is, is de (kost)prijs van 
een eenheid broeikasgassen in deelnemende 
land en hog er dan in niet-deelnemende landen. 
De beperking van de uitstoot jaagt bedrijven 
in de deelnemende landen op kosten, wat hun 
concurrentiepositie verzwakt. Vervuilende, 
vaak energie-intensieve activiteiten zullen zich 
verplaatsen vanuit coalitielanden naar landen 
die geen prijs voor de uitstoot van die gas sen 
opleggen. Het gevolg is <lat de opbrengsten van 
klimaatbeleid weglekken. Tegenover afname 
.van de uitstoot binnen de coalitie staat een 
toename van de uitstoot daarbuiten. 

Figuur i laat niet alleen zien <lat kleinere 
coalities minder effectief zijn dan een mondiale, 
maar ook <lat de EU-coalitie (lijn A), als gevolg 
van de geschetste weglekeffecten, iiberhaupt 
niet in staat is om haar emissies zover te beper
ken <lat de opwarming van de aarde niet meer 
dan twee graden Celsius bedraagt - nog los van 
het kostenvraagstuk. 

Kortom, het voeren van een puur nationaal 
of Europees beleid is duur en weinig effectief in 
het oplossen van het klimaatprobleem. Derge
lijk beleid kan mondiaal beleid nooit vervangen. 
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Zolang belangrijke vervuilers in de wereld -
de Verenigde Staten, China en India - zich niet 
serieus inspannen om hun uitstoot van broei
kasgassen te beperken, zijn de inspanningen 
van andere landen tevergeefs. De twee aanbeve
lingen uit het Stern-rapport zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden: klimaatbeleid 'nu' heeft 
pas zin als het oak 'samen' is. De vraag is dan 
welk beleid een land als Nederland of een coali
tie van Europese landen kan voeren, zolang van 
wereldwijde samenwerking nag geen sprake is. 

PAIN WITHOUT GAIN 

Nederland en Europa kunnen ervoor kiezen om 
voorop te lopen, bijvoorbeeld door hier voor 
2020 strengere doelstellingen te stellen dan 
men elders doet. Voorstanders betogen dat een 
dergelijk beleid bijdraagt aan de geloofwaardig
heid van Nederland en Europa bij de onderhan
delingen over verdere, wereldwijde reducties 
van broeikasgassen. Maar is dat zo? 

Het gevaar is dat een relatief streng, unilate
raal klimaatbeleid schade toebrengt aan de econo
mie, terwijl de opbrengstvoor het klimaat nihil 
of zelfs negatief is. Door vervuilende activiteiten 
over de grens te schuiven, lijden Nederland en 
Europa een economisch verlies maar de uitstoot 
van broeikasgassen wordt niet beperkt. Als elders 
de activiteiten nag vervuilender dan hier zijn, 
gaat de uitstoot zelfs omhoog. Een voorbeeld is 
de vliegtaks. In de aanpak van het kabinet zijn 
transferpassagiers uitgezonderd van betaling van 
die toeslag. Daar valt veel voor te zeggen. Trans
ferpassagiers hebben alternatieven: ze kunnen 
oak vliegen via Charles de Gaulle, Frankfurt, He
athrow of Dubai. Een kleiner Schiphol betekent 
niet automatisch minder vliegverkeer. 

Een andere mogelijkheid is om niet de uit
stoot te belasten, maar reducties in de uitstoot te 
subsidieren, bijvoorbeeld via investeringen in 
zuinigere en schonere machines. Het voordeel 
daarvan is dat vervuilende activiteiten minder 
vervuilend warden gemaal<t, zonder dat ze de 
grens over warden gejaagd. Een nadeel is dat 
vervuilende activiteiten eerder goedkoper dan 
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duurder warden, waardoor de vraag ernaar zal 
toenemen (zie Bollen et al., 2002). 

Het kan aantrekkelijk lijken om niet alleen in 
eigen land maar ook over de grens, met name in 
ontwikkelingslanden, te helpen om de uitstoot 
van broeikasgassen terug te dringen. Deze vorm 
van unilateraal beleid bestaat al in de vorm van 
het Clean Development Mechanism (CD M, zie 
het kader Sleutelbegrippen, p. 24). Dit systeem 
benut relatief goedkope opties voor emissie
reductie en stimuleert duurzame ontwikkeling 
in arme landen. Een probleem zijn de weglek
effecten. CD M gaat in de reg el gepaard met 

Hetgevaaris dateen relatief 
streng, unilateraal klimaatbeleid 
schade toebrengt aan onze 
economie, terwijl de opbrengst 
voor het klimaat nihil is 

lagere kosten van vervuilende productie (door 
energiebesparing). Vanwege de lagere kosten 
en prijzen stijgt de vraag naar vervuilende 
productie en warden emissiereducties deels 
tenietgedaan. 

Inspanningen om de uitstoot van broeikas
gassen nu terug te dringen gaan dus gepaard 
met weglekeffecten, waar die inspanningen oak 
plaatsvinden - hier of elders. Als Nederland 
( ofEuropa) het beste jongetje van de klas wil 
zijn met zijn klimaatbeleid, kan dat neerkomen 
op een vorm van symboolpolitiek waarmee het 
klimaat niet feitelijk gebaat is terwijl de econo
mie wel degelijk schade ondervindt, zeker als de 
verschillen in beleidsintensiteit sterk uiteenlo
pen. 'Pain without gain' zal stuiten op bezwaren 
onder de Nederlandse en Europese bevolking, 
waardoor de steun voor verder klimaatbeleid 
wordt aangetast en de geloofwaardigheid van 
dat beleid juist wordt ondergraven. 
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COMPENSATIE EN TECHNOLOGIE 

Zelfs met (voorlopig) relatief Strenge doelstel
lingen is het nog verre van waarschijnlijk dat 
Nederland en Europa hun historische schuld 
inlossen. De rijke land en kennen al vele de
cennia van economische groei, met een hoge 
uitstoot van broeikasgassen, terwijl veel andere 
landen net het pad van economische groei en 
ontwikkeling zijn ingeslagen en nog niet de 
tijd of de mogelijkheid hebben gehad om ook 
zoveel broeikasgassen de lucht in te slingeren. 
Historische cijfers voor co 2-uitstoot tonen de 
grate verantwoordelijkheid van de Verenigde 
Staten en de Europese Unie. In tabel 1 is te zien 
dat deze twee economische grootheden voor 
meer dan de helft van de tot nu uitgestoten 
broeikasgassen verantwoordelijk zijn. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de internationa
le onderhandelingen over het Kyoto Protocol en 
over de opvolger daarvan moeizaam verlopen 
(zie het kader Doelstellingen, p. 24). De rijke 
landen krijgen het verwijt dat ze er een rotzooi 
van hebben gemaakt en andere landen de rot
zooi laten ruimen. Bovendien zijn de arme lan
den bang dat klimaatbeleid hun economische 
ontwikl,eling zal schaden en armoede langer in 
stand zal houden. 

'Pain without gain' tast de steun 
voor klimaatbeleid aan en onder
graaft de geloofwaardig heid ervan 

De ui tkomst van mondiale afspraken kan zijn 
dat de uitstoot van broeikasgassen voor ieder
een gelijk is en dat hiermee voor rijke landen 
strengere bezuinigingsdoelstellingen gelden 
dan voor arme landen. Dat is echter niet vol
doende. Nederlands en Europees beleid zou zich 
moeten rich ten op het inlossen van historische 
schuld en het bevorderen van economische 
ontwikkeling in achtergestelde landen. Hiermee 
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TabeI I: Cumulatieve co 2 -emissies, 1850-2002 

Land I regio 

Verenigde Staten 

EU-25 

Rusland 

China 

India 

Totaal ontwikkelde land en 

Totaal ontwikkelingslanden 

Bron: Baumert et al., 2005 

I 
% van cumulatieve 
wereldemissies 

8,1 

2,2 

wordt recht gedaan aan de bezwaren van de 
economisch achtergestelde landen. Zo wordt de 
kans van slagen bij onderhandelingen over een 
mondiale aanpak beduidend grater. 

Er zijn twee mogelijkheden om aan de be
zwaren tegemoet te komen: aan deelnemende, 
economisch achtergestelde landen kunnen 
financiele vergoedingen (in een systeem van 
verhandelbare emissierechten) of nieuwe tech
nologieen ter beschikking worden gesteld. 

Rijke landen kunnen arme, soms snel groei
ende landen geheel of gedeeltelijk compense
ren voor de kosten die het voeren van klimaat
beleid met zich meebrengt. Compensatie kan 
eenvoudig vorm krijgen in een systeem met 
verhandelbare emissierechten. Arme landen 
kunnen bijvoorbeeld meer rechten ontvangen 
dan ze zelf nodig hebben. Het overschot aan 
rechten kunnen de arme landen verkopen aan 
de rijke landen. 

Het CPB heeft geprobeerd om de benodigde 
compensatie te berekenen met behulp van IPCC
scenario's: in een schoon scenario bereikt de uit
stoot van co 2 tussen 2010 en 2100 een plafond, 
in een vuil scenario blijven de co 2-emissies 
toenemen. Het CPB becijfertverder datvolledige 
compensatie de rijke landen in 2050 tussen 
de 0,7 procent en 2,3 procentvan hun bruto 
nationaal product kost (bij deze berekening is 
uitgegaan van stabilisatie bij een concentratie 
van 5 so ppm en een gelijke hoofdelijke verde-
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ling van emissierechten). Het is overigens goed 
denkbaar <lat compensatie minder dan volledig 
hoeft te zijn. Ook de armere landen zullen in 
205 o zeker als ze het pad van hoge economi-
sche groei zijn ingeslagen - waarde toekennen 
aan het inperken van klimaatveranderingen. 

Nederlands en Europees beleid moet erop 
gericht zijn om de coalitie van uitstoot beper
kende landen uit te breiden. Hierbij past het 
opzetten van een spaarfonds om toekomstige 
emissiereducties, hier en elders, te financieren. 
Een de el van het geld moet warden bestemd 
voor compensatie van de kosten van klimaat
beleid van arme landen. De compensatie moet 
wel een duidelijke randvoorwaarde kennen: 
snel groeiende landen zullen zich, net als de 
rijke landen, moeten binden aan emissiepla
fonds en zich inzetten voor het terugdringen 
van broeikasgassen. 

Een tweede zwaartepunt in Nederlands 
en Europees klimaatbeleid moet liggen bij 
onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe 
technologieen die een belangrijke bijdrage 
aan het verminderen van de uitstoot kunnen 
leveren. Deskundigen als de Indiaase econoom 
Bhagwati pleiten voor een technologiefonds. Er 
moet fundamenteel onderzoek warden verricht 
naar nieuwe energiebronnen die schoon en 
zuinig zijn. Veel van de beschikbare duurzame 
technologieen zijn vooralsnog te duur om te 
concurreren met fossiele energiebronnen. Ge
zien de aanwezigheid van hoog aangeschreven 
technische universiteiten en onderzoeksinstel
lingen als ECN lijkt Nederland goed uitgerust 
om een topinstituutvoor duurzame energie
voorziening te herbergen <lat onderzoekers uit 
de hele wereld kan aantrekken. De uitkomsten 
van onderzoek en ontwikl<eling zouden gratis 

ter beschikking gesteld mo et warden, zeker aan 
economisch achtergestelde landen - zij het 
met als randvoorwaarde <lat zij in het kader van 
een mondiale aanpak verplichtingen op zich 
nemen. 

CONCLUSIE 

De discussie over unilateraal beleid kan nog 
warden verbreed. In <lit artikel is verondersteld 
<lat het doel van klimaatbeleid is om klimaat
verandering te beperken. Bui ten beschouwing 
bleef <lat ook voorzieningszekerheid een do el 
kan zijn. Soms kunnen maatregelen met het oog 
op beide doelstellingen verdedigd warden. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor energiebesparing. 
Duidelijk is <lit: het klimaatprobleem wordt 
steeds urgenter. Als Nederland ofEuropa kiest 
voor een solistisch klimaatbeleid zijn weglekef
fecten onvermijdelijk. Dergelijke symboolpoli
tiek schaadt de economie, terwijl het klimaat 
er niet bij gebaat is. Op nationaal en Europees 
niveau mo et alles op alles warden gezet om 
mondiale samenwerking dichterbij te brengen, 
op zo kort mogelijke termijn. 

Daarvoor bestaan minstens twee kansrijke 
methoden. Er zou een spaarfonds moeten 
warden ingericht <lat ten dele wordt ingezet 
voor compensatie - door relatief rijke land en 
- van de kosten die arme landen maken als 
zij klimaatbeleid voeren. Daarnaast dienen 
rijke landen op grate schaal te investeren in 
onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame 
technologieen. De opbrengsten van een in te 
stellen technologiefonds zouden, in de vorm 
van toepasbare technieken, aan relatief arme 
landen om niet ter beschikl<ing moeten warden 
gesteld. 
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Termen in het klimaatdebat 

Doelstellingen 

In het protocol van Kyoto (1997) spraken deelne
mende landen af dat de industrielanden hun uit

stoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 

zouden verminderen met gemiddeld 5,2% ten 

opzichte van 1990. De lasten werden verdeeld op 
basis van onder meer economische kracht. Oat 

leverde de Europese Unie een doelstellingvan 8% 

reductie op. 

Het protocol van Kyoto loopt afin 2012. In decem

ber 2009 moet in l<openhagen een nieuw akkoord 
tot stand Immen. Op Bali zijn daarvoor in decem

ber vorig jaar de eerste afspraken gemaakt. Daarin 
zijn echter nog geen gekwantificeerde doelstellin

gen opgenomen. 

In maart 2007 namen de Europese regerings
leiders zich voor om de uitstoot van broeikasgas 

zoverte reduceren dat het niveau in 2020 20% 

procent lager zou zijn dan in 1990. lndien een 
mondiaal akkoord wordt bereikt, legt de eu de lat 

op 30%. Aan de Europese doelstelling zijn twee 

middelen gekoppeld: a) binnen de eu moet gem id-

Sleutelbegrippen 

co2 -equivalent- In de media wordt co2 meestal 
als enige oorzaak van klimaatverandering be

stempeld. In werkelijkheid zijn er nogveel andere 

broeikasgassen, zoals N 2 0 (lachgas) en CH 4 

(methaan), die voor 40% van het broeikaseffect 

zorgen. Het co 2 -equivalent is gekozen als eenheid 

om schadelijke stoffen onderlingvergelijkbaarte 
maken. 

I PCC - International Panel on Climate Change. 
Forum van wetenschappers die tot een wereld

wijde wetenschappelijk consensus proberen 
te Immen over de oorzaken en gevolgen van 

klimaatverandering. 
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deld 20% van de verbruikte energie duurzame 

energie zijn; b) het tempo van energiebesparing 
wordt opgevoerd naar 2% per jaar. 

De Nederlandse regering heeft zichzelfin het 

werkprogramma Schoon en Zuinig nog iets hogere 
doelen gesteld: de uitstoot van broeikasgassen 

moet in 2020 met 30% zijn verminderd ten op

zichte van 1990, ongeacht de voortgang in het bui
tenland. Binnen de landsgrenzen moet het aandeel 

duurzame energie warden verhoogd van ongeveer 

2% van het totale energiegebruik nu naar 20% in 
2020. Het tempo van energiebesparing moet de 

komende jaren verdubbelen naar 2% per jaar. 

Op 23 januari 2008 presenteerde de Europese 

Commissie een nieuw klimaatplan. Doelstellingen 

voor 2020: 20% dalingvan de co2 -uitstoot, 20% 

duurzame energie; 10% biobrandstoffen; uitbrei

dingvan de emissiehandel (meersectoren); eigen 
co 2 -doelstellingen voor sectoren als landbouw en 

transport. Besluitvorming over dit plan moet nog 

plaatsvinden. Normen zullen per lidstaat verschil
len, al naar gelang economische, geografische en 

andere omstandigheden. 

Clean Development Mechanism (CDM)-Con

structie waarbij rijke industrielanden betalen voor 
uitstootbeperkende maatregelen in ontwikkelings

landen. De uitstoot die zo wordt voorkomen mag 

het betalende land optellen bij de eigen, binnen
landse reductie, om daarmee de doelstellingen 

van het Kyoto-protocol te halen. 

Emissierecht of uitstootrecht-Als bedrijven 

oflanden onderling handelen in emissierechten 

krijgt uitstoot een reele prijs en vindt reductie 
plaats daarwaar het goedkoop is. Het Europese 

emissiehandelssysteem (ets) faciliteert deze han

del op de grootste schaal tot nu toe. 



Klimaatbeleid: hetvuil, het land en de were Id (2) 

Investeren in 
een voorsprong 

RON WIT & ERIK HONIG 

Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem 
dat alleen mondiaal kan warden opgelost. Het 
effect van een unilaterale emissiereductiedoel
stelling op de mondiale temperatuurstijging zal 
gering zijn indien internationale klimaatonder
handelingen over een nieuw akkoord uiteinde
lijk op niets uitlopen. Toch zijn er goede redenen 
voor Nederland en Europa om voorop te lop en. 

De unilaterale emissiereductiedoelstelling 
van 20 % zoals die is vastgesteld door de EU (zie 
het kader Doelstellingen, p. 24), kan een voor
beeldfunctie hebben en een opening bieden voor 
andere landen om mee .te doen aan een grate 
coalitie. Aan het internationale bedrijfsleven 
biedt een dergelijke doelstelling duidelijkheid 
over het voortbestaan van het Europese handels
systeem. De zekerheid dater ook op langere 
termijn een prijs voor co 2 zal zijn, stimuleert 
technologieontwiklceling. Verder draagt klimaat
beleid bij aan verbetering van de lokale lucht
kwaliteit en de energievoorzieningszekerheid. 

Hoe hoog een unilaterale doelstelling zou 
moeten zijn is een politieke keuze, waarbij de 
nationale kosten en baten en de urgentie van 
het probleem moeten warden gewogen. In dit 
artikel bespreken wij vijf argumenten voor een 
ambitieus unilateraal nationaal en Europees 
beleid. 

Over de auteur Ron Wit en Erik Honig zijn werkzaam 
bij de Stichting Natuur en Milieu 

Noten zie pagina 30 
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l.ONTSNAPPEN UIT DE TIJDSKLEM 

Het eerste argument om voorop te lopen schuilt 
in de urgentie van de klimaatproblematiek. We 
kunnen niet afwachten totdat een nieuw mon
diaal klimaatakkoord is gesloten. Om de gemid
delde temperatuurstijging op aarde te beperken 
tot maximaal 2 graden Celsius, is het nodig de 
concentratie broeikasgassen te stabiliseren op 
circa 450 deeltjes per miljoen co 2-equivalenten 
(zie het kader Sleutelbegrippen, p. 24). 1 Dit bete
kent dat mondiale emissies uiterlijk in 2015 hun 
maximum bereikt dienen te hebben, waarna 
vooral de emissies van industriele landen fors 
moeten dalen, om in 2050 te zijn teruggebracht 
tot 60 a 85 procent ten opzichte van 1990.2 

De vooruitzichten zijn niet gunstig. Vol-
gens de World Energy Outlook 2007 van het 
Internationale Energie Agentschap (rnA) zal bij 
ongewijzigd beleid de mondiale co 2-uitstoot 
tussen 2005 en 2030 stijgen met 57%. Volgens 
scenario's van het wetenschappelijk klimaat
panel van de Verenigde Naties, het nee, zitten 
we daarmee op de koers van een gemiddelde 
temperatuurstijging op aarde van 6 graden 
Celsius boven het pre-industriele niveau. Al 
bij een opwarming van 1 tot 2 graden Celsius 
kunnen gevoelige ecosystemen als koraalriffen 
schade ondervinden, net als de voedselproductie 
in bepaalde regio's. Er treden dan ook effecten 
op in het waterbeheer, zoals verhoogde rivier
afvoeren, zeespiegelstijging, wateroverlast en 
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droogte. Bij verdere opwarming (2 tot 3 graden 
Celsius) wordt het arctische zee-ij s bedreigd 
en is het afsmelten van de Groenlandse ijskap 
- leidend tot een zeespiegelstijging van vele 
meters op de lange termijn - waarschijnlijk. 
Bij een temperatuurstijging van 4 tot 5 graden 
Celsius bestaat er een reele kans dat de warme 
golfstroom stilvalt, met mogelijk grate ge
volgen voor het West-Europese klimaat en de 
wereldwijde voedselproductie. De effecten van 
klimaatverandering blijven onzeker, verrassin
gen kunnen niet word en uitgesloten. 

Er is dus een noodzaak om al in 2015 de 
emissiegroei om te buigen naar een afname. De 
vooruitzichten die het IEA schetst, maken dui
delijk datwe in een enorme tijdsklem verkeren. 
Bij uitstel van de ombuiging zullen later forsere 
emissiereducties nodig zijn. Bij een uitstel met 

Nederland mo et voorop lopen. 
Op een nieuw mondiaal kiimaat
akkoord kunnen we nietwachten 

tien j aar, bijvoorbeeld, verdubbelt het benodig
de emissiereductietempo.3 Ons energieproduc
tiesysteem kan zich echter niet snel aanpassen: 
een elektriciteitscentrale is gebouwd om dertig 
a veertigjaar mee te gaan. Een verhogingvan 
het tempo van emissiereductie gaat daarom 
altijd gepaard met grootschalige kapitaalver
nietiging. Het ontwikkelen, implementeren 
en verspreiden van nieuwe technologieen kost 
al snel tien jaar. We kunnen daarom niet meer 
wachten tot een nieuw mondiaal klimaatak
koord is gesloten. Een kopgroep van land en 
zal alvast het voortouw moeten nemen om 
nieuwe technieken te ontwikkelen zodat deze 
bijtijds beschikbaar zijn tegen redelijke kosten. 
Gedacht kan word en aan besparingstechnieken 
zoals het intensiveren van industriele proces
sen, grootschalige windenergie op zee, zonne
energie, energie uit zeewater ('blue energy') en 
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co 2-afvang en -opslag. Koploperlanden moeten 
dergelijke technieken nu ontwikkelen, zodat 
technologie op grate schaal kan warden overge
dragen aan andere landen zodra er een mondi
aal aklzoord is afgesloten. Alleen op die manier 
kunnen we ontsnappen aan een onomkeerbare 
opwarming van de aarde. 

2.HISTORISCHE SCHULD INLOSSEN 

Het argument 'de vervuiler betaalt' gaat uit 
van rechtvaardigheid en historische verant
woordelijkheid. Industrielanden als Nederland 
dragen de grootste verantwoordelijkheid voor 
de toename van broeikasgassen in de atmosfeer 
gedurende de afgelopen eeuw. Het is daarom 
rechtvaardig dat juist die landen als eerste hun 
uitstoot terugdringen, in plaats van te wachten 
op een mondiaal alzkoord. 

De Verenigde Staten en de Europese Unie 
waren tot 2002 verantwoordelijkvoorbijna 60% 

van de cumulatieve co 2-uitstoot in de wereld, 
China en India voor nog geen 10 % daarvan. 4 

Overigens verandert deze verhouding snel. In de 
periode 2005-2030 zullen China en India samen 
60% van de wereldwijde groei van co 2-emissies 
voor hun rekening nemen. Dit komt onder meer 
doordat deze twee landen in 2030 verantwoorde
lijkzullen zijn voor 80% van de wereldconsump
tie van kolen. 5 Een gevolg hiervan is dat de his
torische co 2 -emissies van China en de Europese 
Unie in 2030 ongeveer gelijk zullen liggen. 

Vooralsnog is het echter, uitgaande van het 
principe dat de vervuiler betaalt, rechtvaardig 
dat Nederland, de Europese Unie en andere rijke 
landen belangrijke eerste stappen zetten in het 
terugdringen van hun uitstoot. 

3. ENERGIEVOORZIENING SZEKERHEID 

VERBETEREN 

Energiebesparing dient er niet alleen toe om kli
maatdoelen te halen, maar ook om de energie
voorzieningszekerheid en de economische posi
tie van Nederland en Europa te verbeteren. Een 
van de belangrijkste conclusies van de World 
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Energy Outlook' is dat het wereldwijde aanbod 
van olie en gas zal achterblijven bij de vraag. De 
bewezen voorraden zijn voldoende, maar er is 
onvoldoende geinvesteerd in productiecapaci
teit. Deze ontwikkeling zal volgens de IEA bin
nen tien jaar leiden tot scherpe prijsstijgingen 
en prijsfluctuaties. Dit kan ongunstige gevol
gen hebben voor de economie. Voor energie
importerende landen als Nederland is dat een 
extra reden om de binnenlandse energievraag te 
verlagen en de diversificatie van olie- en gasle
veranciers te vergroten. Energiebesparing en de 
inzet van hernieuwbare energiebronnen zijn in 
deze context van groot belang. 

De conclusie van het IEA betekent ook dat 
de urgentie van het vraagstuk van energievoor
zieningszekerheid even groot is als die van het 
klimaatprobleem. Voor beide problemen moet 
in de komende tien jaar een belangrijk deel van 
de oplossing warden gevonden. Hier liggen 
belangrijke kansen: klimaatbeleid kan bijdragen 
aan voorzieningszekerheid en andersom. Zie 
bijvoorbeeld het groene energieplan Green4Sure 
dat laat zien hoe de afhankelijkheid van Neder
land van fossiele energiebronnen met 20 % kan 

afnemen als de binnenlandse uitstoot van broei
kasgassen tussen nu en 2030 met 40% slinkt. 7 

Andere berekeningen wijzen uit dat Nederland 
een reductie van circa 15 Mton co 2 -eq perjaar 
- dat staat gelijk aan de uitstoot door zes mil
joen personenauto's - kan realiseren zonder 

Tot 2002 waren de vs en de EU 

verantwoordeiijk voor bijna 60% 

van de cumulatieve co 2 -uitstoot; 
China en India voornog geen 10% 

dat het geld kost. 8 Tab el 1 geeft voorbeelden van 
energiebesparingsopties die geld opleveren: sa
men kunnen deze maatregelen jaarlijks een half 
miljard euro aan netto-opbrengsten opleveren. 

Ook als andere landen niet meedoen, verbetert 
een verhoging van het energiebesparingstempo 
in Nederland en Europa onze energievoorzie
ningszekerheid en daarmee onze economische 
positie. 

Tabel J: Overzichtvan energiebesparingsmaatregelen met netto nationale opbrengsten 

Nationale opbrengst Reductie 
[Miljoen €/jr] [Mtco2 -eq] 

Kilometerheffing 320 1,5 

Elektriciteitsbesparing gebouwen 45 2,3 

Verhoging efficiency elektrische apparaten huishoudens 39 o,g 

Elektriciteitsbesparing apparaten H DO 31 1,7 

Zuinig stookgedrag huishoudens 28 0,4 

Elektriciteitsbesparing door gedrag huishoudens 23 0,5 

Verbeteringen raffinaderijproces 20 1,3 

Opbrengsten van overige maatregelen 74 5,8 

Totale netto-opbrengsten 580 14 

Bron: ECN/MNP (2006) 

s&D i/2 I 2008 
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4. L UCHTVERVUILING VERMINDEREN 

Maatregelen die broeikasgassen reduceren, ver
minderen meestal ook de lo kale luchtvervuiling 
die ontstaat door fijn stof, ozon en verzuring. 
Maatregelen zoals het uitbannen van kolencen
trales en dieselmotoren help en tegen klimaat
verandering en verbeteren de luchtkwaliteit. Dit 
betekent dat de kosten van co 2-reductiemaat
regelen (deels) worden gecompenseerd door de 
baten van schonere lucht voor mens en natuur. 

Bollen et al. 9 schat voor 2020 de macro
economische kosten van het terugdringen van 
broeikasgassen tot het gewenste niveau op circa 
0,5 % van het nationaal inkomen wanneer dit 
in mondiaal verband plaatsvindt. Als alleen een 
coalitie van de Eu-25 stringente reductiemaatre-

Nederland kan een jaarlijkse 
emissiereductie ter grootte van de 
uitstoot door zes miljoen personen
auto's realiseren zonder dat het 
geld kost 

gelen treft, nemen de kosten echter aanzienlijk 
toe, tot circa 2,3 % van het nationaal inkomen. 
De welvaartsvoordelen die samenhangen met 
een afname in de luchtverontreiniging kunnen 
de directe kosten van klimaatbeleid geheel of 
gedeeltelijk compenseren. De baten van scho
nere lucht - zoals minder vroegtijdige sterfte, 
minder chronische bronchitis, hogere arbeids
productiviteit door een lager ziekteverzuim -
worden geschat op 0,9 tot 2,8% van het Europese 
nationaal inkomen. 10 

Rekenen we behalve deze luchtkwaliteits
baten ook de economische voordelen mee van 
een grotere voorzieningszekerheid via ener
giebesparing (zie punt 3), plus de kansen die 
een ambitieus klimaatbeleid oplevert voor ons 
bedrijfsleven (zie punt 5), dan lijkt de kans dat 
de welvaartseffecten van unilateraal beleid op 
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Europees niveau positief uitpakl(en al met al 
aanzienlijk - zelfs als geen rekening wordt 
gehouden met de lange-termijnbaten van ver
meden schade door klimaatverandering. 

5.LIEVER FIRST MOVER DAN HEKKENSLUITER 

Ambitieus milieubeleid biedt kansen voor het 
bedrijfsleven. In de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw was Nederland internatio
naal koploper op dit terrein. Zo zorgde stringent 
waterzuiveringsbeleid (wvo-heffing) niet alleen 
voor schoon water, maar ook voor de verkoop 
van nieuwe zuiveringstechnieken op buiten
landse markten. 

Tegenwoordig behoort Nederland met zijn 
klimaat- en energiebeleid tot de grijze midden
moot. Tijdens de klimaatonderhandelingen in 
Bali, eind 2007, werd een ranglijst gepubliceerd 
waaruit bleek dat ons land op een armzalige der
tigste plaats staat op een ranglijstvan de 56 lan
den met de grootste co 2 -uitstoot. Deze Climate 

Change Performance Index ( CCPI) is gebaseerd op 
data van de IEA en laat zien dat Nederland zelfs 
in de Europese Unie slechts op de achttiende 
plaats komt. 

Een verklaring voor deze slechte score is het 
feit dat de plannen van het kabinet-Balkenende 
IV nog niet effectief zijn gei:mplementeerd. Het 
kabinet heeft zich 2% energiebesparing per 
jaar ten doel gesteld, terwijl het energiebespa
ringstempo in Nederland sinds 2000 op slechts 
0,7% perjaarligt.11 Op het gebied van duurzame 
energie is Nederland hekkensluiter in Europa. 
Slechts 2,6% van de totale hoeveelheid bin
nenlands geproduceerde energie is duurzaam. 
Kortom, Nederland heeft op het gebied van 
klimaatbeleid een flinke achterstand in te lopen. 

Tegen deze conclusie wordt no gal eens het 
argument in stelling gebracht dat Nederland 
zijn Kyoto-doelstellingen van -6% in 2008-2012 

(ten opzichte van 1990) naar verwachting gaat 
halen. Schijn bedriegt. De co 2-uitstoot in Neder
land is tussen 19 9 o en 200 6 met 8 % gestegen 
(MNP, 2007). We zijn er dus niet in geslaagd 
om de onduurzame trend in onze elektriciteits-
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voorziening en energiegebruik te veranderen. 
Als we 'Kyoto' halen, is dat dankzij de aankoop 
van forse buitenlandse emissiereducties (zie het 
kader Sleutelbegrippen, p. 24) en de reductie 
van overige broeikasgassen, zoals lachgas (N 2 o) 
en methaan ( CH4 ) in de landbouw. De true met 
overige broeikasgassen kan echter maar een 
keer warden uitgehaald, aangezien het gaat 
om technische maatregelen met een beperkt 
potentieel. Daar komt bij dat Nederland thans 
16% elektriciteit importeert waarvan de co 2 -

uitstoot niet aan ons land wordt toegerekend. 
Volgens het monitoringsrapport 2006-2014 van 
netbeheerder TenneT wordt Nederland vanaf 
2008/2009 een netto-exporteur van elektri
citeit. Dit komt door de bouw van vijf tot tien 
nieuwe gas- en kolencentrales in Nederland. Het 
effect laat zich raden. De co 2-uitstoot van zelfs 
maar twee grate kolencentrales staat gelijk aan 
het totale beleidseffect van de kabinetsplannen 
tot2011 (6 tot IO Mton). 

De nieuwe kabinetsdoelstelling van 3 o % 
reductie van broeikasgassen in 2020 is zeer am
bitieus. De ondernemersorganisaties VN o -N cw, 
LTO en MKB-Nederland ondersteunen dit doel 
alleen als ook de Europese Unie haar doelstel-

ling opschroeft tot 30%. Zij wijzen op de risico's 
voor de Nederlandse concurrentiepositie bij een 
ongelijk speelveld. Tabel 2 toont echter aan dat 
ons land niet alleen staat met zijn am bi ties: het 
speelveld beweegt zich geleidelijk in de rich ting 
van een brede coalitie van koploperlanden. Daar 
komt bij dat ook in een groat deel van de Ameri-

De kosten van co 2-reductiemaat
regeien warden deeis gecompen
seerd door de baten van schonere 
Iucht voor mens en natuur 

kaanse staten, waaronder Californie, ambitieuze 
doelen en beleid warden geformuleerd. 

De grotevraagis of Nederland vanvolger 
weer een echte koploper wil warden. Dever
wachting is dat de wereldmarkt voor klimaat
technologie en -diensten de komende jaren een 
groei zal vertonen die uniek is in de geschiede
nis: nieuwe producten, nieuwe afzetmogelijkhe
den, nieuwe markten. Voor Europese bedrijven 

TabeI 2: Of.ficiiile klimaatdoelstellingen van de Europese Unie en een aantaI ge!ndustrialiseerde Ianden 

Reductiedoelen 
Middellange termijn: 2020 Lange termijn: 2050 

broeikasgassen t.o.v. 1990 

Europese Unie 
20% (unilateraal) of 60-80% (mits internationale 

30% (als meer landen meedoen) overeenstemming is bereikt) 

Nederland 30% -

Frankrijk - 750/0 

Duitsland 40% -

Zweden 250/0 -

Noorwegen 30% (in 2030) 100% 

Verenigd I<oninkrijk 26-32% 60% (misschien 80%) 

Canada 20% (t.o.v. 2006) 60-70% (t.o.v. 2006) 

japan 50% 

Australie - 60% 

Bron: Human Development Report {UNDP, 2007) 

S&D 1/2 12008 
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zullen er aanzienlijke exportkansen zijn, vooral 
naar snelgroeiende economieen (China, India), 
die in toenemende mate met industriele milieu
prablemen te kampen hebben. Tegen deze 
achtergrand kan zich in internationale context 
een win-winsituatie voordoen, als een streng 
klimaatbeleid op de Eurapese thuismarkt be
drijven ertoe dwingt om de meest geavanceerde 
technologieen in te zetten. Deze bedrijven heb
ben een comparatief voordeel ten opzichte van 
hun buitenlandse concurrenten op het moment 
dat ook deze aan een streng milieubeleid war
den onderworpen. 

Een streng klimaatbeleid op de 
Europese thuismarkt dwingt 
bedrijven ertoe om de meest 
geavanceerde technoiogieen 
in te zetten 

Overigens zijn er ook kanttekeningen te 
plaatsen bij dit first mover-voordeel. Introductie 
van nieuwe technologieen gaat vaak gepaard 
met onzekerheid en hogere leerkosten. Ook 
moeten milieubesparende investeringen war
den afgewogen tegen de alternatieve aanwen
ding van beschikbare middelen ( opportuniry 
costs). Evengoed zijn er in de praktijk veel first 
mover-voordelen aan te wijzen. Een bekend 
voorbeeld is de Toyota Prius, een auto met 
zuinige hybride technologie. De meerkosten 

3 o blijken een grate vraag niet uit te sluiten, met 
ongekend lange levertijden als gevolg. Een an
tler voorbeeld is de windmolenindustrie in De
nemarken en Duitsland die de mondiale vraag 
naar wind turbines niet meer kan bijbenen. 

Voor Nederlandse bedrijven liggen er grate 

Noten 2005 

2 IPCC, 2007 

kansen in de aanleg van 'natte' infrastructuur 
van energieparken in zee. De Nederlandse 
waterbouwsector staat al aan de internationale 
top en zou met deze technieken een nieuwe 
wereldwijde markt kunnen aanboren. Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor de ontwikkelingvan 
technologie voor co 2-afvang en -opslag (carbon 
capture and storage) en alle organisatorische en 
juridische expertise die daaraan verbonden 
is. Een ambitieus en economisch strategisch 
N ederlands en Eurapees klimaatbeleid dat voor 
de rest van de wereld uitloopt kan ons bedrijfs
leven de juiste steun in de rug geven. 

CONCLUSIE 

Uiteindelijk kan het klimaatprableem alleen 
warden opgelost als veel landen meedoen. Slim
me klimaatdiplomatie gericht op het sluiten van 
een mondiaal akkoord is daaram van het aller
grootste belang. Nederland en Europa kunnen 
op een wereldwijd akl<:oord echter niet wachten, 
aangezien de mondiale graei van braeikasgas
sen uiterlijk in 2015 mo et zijn omgebogen naar 
een afname. Als dat niet lukt, is aan een onom
keerbare opwarming van de aarde met meer dan 
2 graden Celsius niet te ontkomen. Koploperlan
den met een voorbeeldfunctie kunnen schone 
technologieen alvast beschikbaar maken voor de 
middenmoters en achterblijvers. 

Vooraplopen hoe ft niet tot welvaartsverlie
zen te leiden. Zelfs als de lange-termijnbaten 
van vermeden klimaatschade buiten beschou
wing gelaten warden, blijken de opbrengsten 
van unilateraal klimaatbeleid op te wegen tegen 
de kosten ervan. Het gaat dan om een grotere 
energievoorzieningszekerheid, betere lucht
kwaliteit, minder sterfte en gezondheidszorg
kosten en grate kansen voor het bedrijfsleven 
op de mondiaal sterk opkomende mar kt voor 
klimaatgoederen. 

4 Baumert et al. 2005. Zie ook de 
tab el opp. 21. 

Den Elzen en Meinshausen, 3 Den Elzen et al. 2005. 5 IEA, 2007. 
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6 !EA, 2007. 
7 CE, 2007. 
8 ECNjMNP,2006. 
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Kiimaatbeieid: hetvuiI, het land en de were Id (3) 

Van minder uitstoot 
naar meer invloed 

GUSTAAF HAAN 

Was de internationale klimaatconferentie die 
begin december in Indonesie werd gehouden 
een succes? De N ederlandse pers sprak van 
een historisch moment. Op de laatste confe
rentiedag was de helft van het achtuurjournaal 
gereserveerd voor 'Bali', inclusief een studio
interview met Klaas van Egmond, directeur van 
het Milieu en Natuurplanbureau. De reportage 
over de ontknoping van de conferentie deed 
niet onder voor een goede samenvatting bij 
Studio Sport: er waren verbeten gezichten, een 
bijtende aanval van Papoea-Nieuw Guinea op 
de Verenigde Staten, tranen van voorzitter Yvo 
de Boer en uiteindelijk - diep in de verlenging 
- toch nag de knieval van de Verenigde Staten 
plus een verlossend applaus. De dramatiek 
vulde het scherm. 

Wie de documenten lee st waar na al die 
emotie ruim honderdtachtig landen hun hand
tekening onder zetten, zal toch wat moedeloos 
warden van de vage termen en omtrekkende 

32 bewegingen. Veel van wat wordt 'erkend' en 
'aanbevolen' was in de Nederlandse discussie 
allang gemeengoed. Werkelijknieuwe besluiten 
zijn alleen genomen over v61gende overlegron
des en overlegorganen die nag gevormd moeten 
warden. Was Bali dan alleen maar theater? 

Misschien was het theater inderdaad het 
belangrijkste aspect van de conferentie. Dat 
doet echter niets af aan het historische karakter 

Over de auteur Gustaaf Haan is redacteur van SIYD 
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ervan. Op het punt van klimaatbeleid heeft de 
wereld namelijk nag veel theater no dig. Paul 
Tang laat elders in deze s 6-'D zien dat klimaatbe
leid alleen zinvol is als de rest van de wereld, of 
althans het overgrote deel van de landen, mee
doet. Anders dan bij andere grate projecten van 
internationale samenwerking of coordinatie 
betekent het 'meedoen' van regeringen hier veel 
meer dan het leveren van abstracte politieke 
of financiele steun. Het vereist oak dat burgers 
- zeker die in de welvarende landen - zich 
schikken in ingrijpende veranderingen en 
beperkingen van energiegebruik, en daarmee 
uiteindelijk van luxe en gemak. Die boodschap 
moet juist buiten de conferentieoorden door
dringen. Daarvoor is theater net zo hard no dig 
als papieren afspraken. 

Zover zijn we nag lang niet. Dat blijkt wel uit 
het feit dat het akkoord van Bali voor toonaan
gevende Amerikaanse kranten als The New York 
Times en The Washington Post absoluut geen 
breaking news was, althans niet op hun websites. 
Fox News maakte er zelfs alleen melding van 
in de rubriek Science er Technology - voor de 
liefhebbers. 

EEN UITWEG UIT HET DILEMMA 

Het dilemma tussen 'nu' en 'samen' - het ver
trekpunt van <lits 6-'D-themablok - zal daarom 
voor een klein land als Nederland voorlopig de 
discussie blijven bepalen. Het is het dilemma 
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tussen onmiddellijk handelen 6f ons eerst ver
zekeren van mondiale overeenstemming. 

Wie de nadruk le gt op 'samen', staat bijna 
noodgedwongen sceptisch tegenover de hoge 
nationale klimaatdoelstellingen van het huidige 
kabinet (zie het kader Doelstellingen, p. 24). 
Het heeft immers geen zin om ver voor de 
troepen uit te lopen zolang we niet weten of de 
troepen het ooit eens zullen warden over een 
gemeenschappelijk beleid. Zander mondiale 
overeenstemming hebben de miljarden die 
onze regering van plan is te steken in windmo
lenparken, biobrandstof en andere oplossingen 
geen of zelfs een averechts effect, zoals Paul 
Tang elders in dit nummer betoogt. Met het Ne
derlandse beleid alleen, kunnen we overvijftig 
jaar hoogstens zeggen: 'Aan ons heeft het niet 
gelegen.' Daar is het ons niet om te doen. 

Maar lijdzaam wachten op een mondiale 
coalitie is ook geen optie. De conferentie op 
Bali moet leiden tot een vervolg op het protocol 
van Kyoto. Op z'n vroegst komt dat tot stand in 
2009, bij de klimaatconferentie in Kopenhagen. 
Vervolgens zal het nieuwe aklcoord door vol
doende landen moeten warden geratificeerd -
in het geval van Kyoto duurde dat acht jaar. Ron 
Wit en Erik Honing stellen in hun S&D-artikel 
terecht dat het klimaatpro bleem te urgent is om 
daarop te wachten: genoeg gepraat, we moeten 
aan de slag. 

Aan de slag waarmee? Dat is de kern van 
het dilemma, ook na Bali. Nederland zit klem 
tussen wat het nationaal kan doen en wat het 
mondiaal wil bereiken. Onze wetgeving houdt 
nu eenmaal op bij de landsgrenzen. Binnen die 
grenzen kunnen we de uitstoot van broeikasgas
sen wel reduceren, maar dat levert op mondiaal 
niveau nauwelijks iets op. 

Er is een compromis mogelijk. Om te ont
snappen aan de frustratie van wachten op een 
wereldwijde coalitie kunnen we onszelfhoge 
doelstellingen opleggen, mi ts die doelstellingen 
in een mondiaaI perspectief staan. Welke taak 
heeft Nederland inzake het realiseren van een 
wereldwijde reductie van uitstoot? Dat moet de 
eerste vraag zijn die we onszelf stellen. Willen 
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we het goede voorbeeld geven door extra inzet 
te tonen? Dat kan, maar het is onverstandig om 
die extra inspanning te stoppen in het reduce
ren van onze eigen, relatiefbeperkte uitstoot. 
Veel beter kunnen we naar maatregelen zoeken 
die een mondiaal effect hebben. We moeten, 
kortom, onze ambitie niet formuleren inter-

Nederland zit klem tussen wat het 
nationaaI kan do en en wat het 
mondiaaI wil bereiken 

men van binnenlandse reductie, maar in termen 
van een bijdrage aan mondiale maatregelen. 

Een hoge nationale reductiedoelstelling 
draagt natuurlijk 66k bij aan een mondiale 
aanpalc, omdat ze een voorbeeld kan zijn voor 
andere landen. Maar er zijn betere manieren 
om mondiale emissiereductie te bevorderen. 
Hieronder geef ik vier voorbeelden van hoe 
een mondiaal perspectief op klimaatbeleid tot 
andere keuzes in onze nationale politiek zou 
lei den. 

I. Focus op fundamenteeI onderzoek 
We moeten serieuzer omgaan met de taak die 
Nederland heeft op het gebied van fundamen
teel onderzoek voor de lange termijn. In de 
kabinetsplannen moet dat zich vertalen in een 
aparte beleidsdoelstelling voor onderzoek. 

De huidige reductiedoelstelling van het kabi
net heeft een verwaarloosbaar effect op demon
diale uitstoot, zelfs al zouden we onze streefcij
fers verdubbelen. Het Nederlandse aandeel in 
wereldwijde uitstoot is gewoonweg te klein om 
een verschil te maken. Als het ons daarentegen 
lukt om revolutionaire uitvindingen te doen 
voor energiebesparing of -opwekking, dan leve
ren we daarmee wel een wezenlijke bijdrage aan 
mondiaal klimaatbeleid. Denk daarbij aan ener
gieopwekking uit algen of zelfs uit zeewater, 
of aan microwarmtekrachtkoppeling, waarbij 
ieder huishouden zijn eigen kleine energiecen-
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trale krijgt. Nederland heeft voor zulk onder
zoek een goede uitgangspositie: specialistische 
onderzoeksinstituten, goede universiteiten en 
veel geld. De taak van Nederland binnen een 
mondiale aanpak van klimaatbeleid ligt dus veel 
meer bij onderzoek dan bij uitstootreductie. 

Het is verleidelijk om te denken dat zulk 
onderzoek vanzelf op gang komt als we onszelf 
maar een strenge uitstootreductie opleggen. De 
verwachting is dan dat de doelstelling van het 
kabinet genoeg prikkels geeft om slimme oplos
singen te bedenken. De vraag naar technologie 
zou de innovatie 'trekken'. 

Dat argument gaat wel op voor verbetering 
van technieken die al bestaan, maar het werkt 
helaas niet voor het type onderzoek dat nodig 
is om een mondiaal klimaatbeleid mogelijk 

Binnen een mondiale aanpak van 
khmaatbeleid hgt onze taak veeI 
meer bijfundamenteeI onderzoek 
dan bij uitstootreductie 

te maken op de lange termijn: tussen 2020 

en 2100. Over die periode zegt de doelstelling 
immers niets. Fundamenteel onderzoek naar 
revolutionaire oplossingen kost veel geld en 
heeft een heel onzekere uitkomst. Het is erg 
onwaarschijnlijk dat fundamenteel nieuwe 
technologieen tussen nu en 2020 kunnen war
den uitontwikkeld en op zulke schaal worden 

34 gei:mplementeerd dat ze hun investering terug
verdienen. Dat risico zullen weinig bedrijven 
aandurven. De overheid heeft een langere adem 
en moet innovatie daarom niet alleen 'trekken', 
maar ook 'duwen'. 

Het topinstituut waar Paul Tang over schrijft 
past precies in dat idee, maar in het huidige 
werkprogramma van het kabinet is onderzoek 
juist ondergeschikt gemaakt aan de ambitieuze 
reductiedoelstelling voor 2020. Daar zal zo'n 
topinstituut dus nooit uit voortkomen. Ook uit 
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de subsidiebegroting bij het werkprogramma 
spreekt de nadrulc op de korte termijn: er is zes 
keer meer geld uitgetrokken voor verbetering 
van marktrijpe technologie en demonstratie
projecten dan voor onderzoek en ontwikkeling 
(VROM, 2007). 

Vanuit een mondiaal perspectief op klimaat
beleid is het verstandiger om de binnenlandse 
reductie te beperken tot wat in internationaal 
verband is overeengekomen en alle extra 
ambitie te leggen bij fundamenteel onderzoek. 
Dat betekent dater een aparte kabinetsdoelstel
ling geformuleerd moet warden voor onder
zoek en ontwikkeling van nu nog onbekende 
technieken. 

2. Schone kolencentrales zijn nietvies 
Om een zinvolle nationale bijdrage te leveren 
aan mondiale klimaatmaatregelen moeten we 
investeren in kolencentrales. Op dit moment 
staat de PvdA daar juist zeer terughoudend 
tegenover. 

Gewone kolencentrales stoten meer co 2 uit 
dan centrales die op gas draaien. Het is daarom 
begrijpelijk dat de milieubeweging afwijzend 
reageert op plannen voor nieuwe kolencentrales 
in Nederland. Een mondiaal perspectief op kli
maatbeleid relativeert die angst: in China alleen 
al wordt elke week een nieuwe kolencentrale 
opgeleverd. Het ziet er niet naar uit dat daaraan 
snel iets gaat veranderen. Kolen zijn nu eenmaal 
goedkoop en ruim voorradig. Landen als China 
en India kunnen het zich voorlopig niet permit
teren om duurzame energie op grate schaal te 
subsidieren. Het laatste Chinese rapport over 
klimaatverandering maakt duidelijk dat China 
zijn economische groei niet zal laten afremmen 
door klimaatbeleid (National Development and 
Reform Commission, 2007). 

Dat klinkt allemaal weinig hoopgevend, 
maar uit hetzelfde mondiale perspectief vloeien 
ook kansen voort. Als kolen inderdaad zo'n grate 
rol blijven spelen op wereldschaal, moet Neder
land zich opwerpen als gidsland op het gebied 
van 'schone kolen'. Dat begint met het ontwik
kelen van hyperefficiente centrales - minder 
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uitstoot per opgewekte hoeveelheid energie -
en leidt uiteindelijk tot uitstootvrije kolencen
trales. Het is al mogelijk om co 2 die vrijkomt bij 
kolenverbranding af te vangen en op te slaan in 
oude aardgasvelden diep onder de grand. Die 
techniek wordt nag nauwelijks op grate schaal 
toegepast, hoewel in Buggenum een kleine cen
trale staat die al vrij ver is met het afvangen van 
co 2 . Met het vooruitzicht van een wereldwijde 
koleneconomie kan zulk onderzoek bijzonder 
lucratiefblijken. 

De op zichzelfbegrijpelijke afkeervan 
kolencentrales moeten we dus omzetten in een 
harde eis: elke nieuwe centrale in Nederland 
moet gebouwd warden naar de laatste stand van 
de techniek, inclusief de techniek voor afvang 
en opslagvan co 2 . Daarmee dragen we meerbij 
aan een mondiaal klimaatbeleid dan met het 
integraal afkeuren van kolenverbranding. 

3. Laat Europa de gidsrol 
De Europese samenwerking op milieugebied is 
een belangrijk voorbeeld voor de rest van de we
reld. De binnenlandse reductie van Nederland is 
dat nauwelijks. Het is daarom onverstandig om 
buitenproportioneel veel te investeren in een 
koplopersrol. 

De WRR stelt in haar rapport over klimaat
beleid terecht vast dat 'de macht van een klein 
land ligt in het sleuren, zeuren en opbeuren 
met frisse initiatieven' (wRR, 2007, p. 223). De 
invloed van Europa is op wereldschaal oak be
perkt, maar toch van een volstrekt andere orde 
dan die van Nederland. Binnen de EU bestaat 
een systeem van verhandelbare uitstootrechten 
(ETS, zie het kader Sleutelbegrippen, p. 24). Dit 
systeem werkt nag niet naar behoren, onder 
meer doordat de emissierechten gratis en op 
nationaal niveau zijn toebedeeld. Toch is het ETS 

de beste bestaande manier van samenwerken 
door een grate groep landen die zich aan een 
gemeenschappelijk klimaatbeleid committeren. 

De reductiedoelen die de Europese Unie 
zichzelf stelt warden op een verstandige manier 
verdeeld over de lids ta ten, rekening houdend 
met aspecten als economie, geografie, demo-
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grafie, et cetera. Op een vergelijkbare manier 
moeten straks in Kopenhagen de doelen van het 
vervolg op het Kyoto-protocol warden verdeeld. 

De doelstellingen die het kabinet nu heeft 
gekozen liggen echter veel hoger dan wat rede
lijkerwijs aan Nederland zou zijn toegewezen in 
onderhandelingen. In het coalitieakkoord staat 

Europese samenwerking is 
belangrijker dan competitiedrang 

zelfs dat Nederland de duurzaamste economie 
van Europa moet warden. De kosten voor die 
ijver zijn hoog, met name voor de subdoelen van 
duurzaamheid en energiebesparing: ECN/MNP 

heeft berekend dat die aparte doelen de kosten 
van het programma verhogen tot 8 a 9 miljard 
euro per jaar, tegen 3 a 4 miljard euro per jaar 
als we die subdoelen loslaten (Menkveld, 2007). 

Het mondiale effect van een koplopersrol is 
beperkt: in absolute reductie is het effect op we
reldschaal verwaarloos baar en voor de rest van 
de wereld zal Nederland nooit een belangrijker 
voorbeeld vormen dan Europa. De N ederlandse 
doelstellingen zouden daarom niet veel hoger 
moeten zijn dan wat past bij onze positie in de 
Europese Unie. 

Europese samenwerking is belangrijker dan 
competitiedrang, ook voor onze eigen doelen -
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van schone 
kolen. Individuele lidstaten kunnen nauwelijks 
hoge eisen stellen aan nag te bouwen kolencen
trales omdat Europese wetgeving dat juridisch 
erg moeilijk maakt. Daar komt bij dat energie- 3 s 
maatschappijen de nationale regels kunnen 
ontwijken door naar lidstaten met gunstiger 
vestigingsvoorwaarden te verhuizen. Lidstaten 
worden zo gedwongen elkaar te beconcurreren 
op milieuonvriendelijkheid. 

Kortom, een mondiaal perspectief op kli
maatbeleid vraagt niet om heldhaftige daden
drang, maar om een activistische houding in 
Brussel, gericht op het succes van Europees 
klimaatbeleid. Sleuren, zeuren en opbeuren dus 
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- dat is bij uitstek wat op dat niveau effect kan 
sorteren en kan bijdragen aan het halen van 
onze doelstellingen. 

4. Kemenergie: niet imp!ementeren, we! onderzoeken 
Een mondiaal perspectief creeert ook beper
kingen, waarvan de belangrijkste is dat we het 
aandeel kernenergie in onze energiemix niet 
kunnen uitbreiden. De Britse regering besloot 
onlangs tot de bouw van nieuwe kerncentra
les, onder meer met het oog op reductie van 
co 2 -uitstoot. Dat klinkt interessant, ook voor 
Nederland. Maar nu we hebben vastgesteld 
dat onze inspanningen vooral bedoeld zijn als 
signaal en voorbeeld voor de rest van de wereld, 
kunnen we onszelf geen oplossingen toestaan 
die we anderen niet toevertrouwen. 

ECN en NRG wijzen er terecht op dat onder 
meer de veiligheid van de op dit moment be
schikbare technologie, de levensduur van radio
actief afval en het gevaar van proliferatie maken 
dat kernenergie niet als duurzaam kan warden 
aangemerkt (Scheepers et al., 2007). Maar Iran 
ofNoord-Korea kunnen we daarvan natuurlijk 
niet overtuigen als Europa tjokvol staat met 
kerncentrales. Die moeten we voorlopig dus 
niet meer bouwen. 

Kemenergie: we kunnen onszelf 
geen oplossingen toestaan die we 
anderen niet toevertrouwen 

Dat is jammer, want kernenergie brengt naast 
deze grate nadelen ook een hoop kansen met 
zich mee. Met kernfusie bijvoorbeeld kunnen 
we in theorie veel van bovengenoemde proble
men omzeilen. Als dat lukt, is kernenergie een 
goedkope en schone energiebron waar we nog 
eeuwen mee voort kunnen. 

We moeten daarom de neiging onderdruk-
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ken om de discussie over kernenergie taboe te 
verklaren. Het hierboven bepleite onderscheid 
tussen 'duwen' en 'trekken' van innovatie biedt 
ruimte om kernenergie onderdeel te maken van 
langetermijnbeleid. Kortom: niet implemente
ren, wel onderzoeken. 

DE JUISTE WEDSTRIJD 

Het huidige kabinets beleid wordt te veel 
bepaald door de drang tot actie, in plaats van 
door overwegingen van effectiviteit. Dat valt 
te begrijpen. Klimaatverandering is een groat 
gevaar, het liefst treffen we direct maatregelen 
om het te bezweren. Maar zolang een mondiale 
coalitie ontbreekt, is Nederlandse uitstootreduc
tie gedoemd tot waardeloosheid. 

Dat neemt niet weg dat de grate am bi tie van 
het kabinet te prijzen valt. Stilzitten hoeft ook 
niet. Wat ons te doen staat is dit: al die bran
dende am bi tie aanwenden om mondia!e reductie 
dichterbij te brengen. Dat kan door met een hoge 
binnenlandse emissiereductie andere landen te 
inspireren tot gelijksoortig beleid. Maar er zijn 
betere manieren. Niet onze nationale reductie 
ten voorbeeld stellen, maar de Europese samen
werking op klimaatgebied. Schone kolentechno
logie uitontwikkelen in de praktijk. Onderzoek 
doen naar revolutionaire technieken voor duur
zaam energiegebruik op de lange termijn. 

Natuurlijk, doelstellingen in termen van 
binnenlandse reductie laten zich eenvoudiger 
kwantificeren dan een vaag ideaal als 'invloed op 
de mondiale reductie'. Dat komt beleidsmakers 
van pas. Maar waar het om gaat, is dat dergelijke 
invloed uiteindelijk een wezenlijker bijdrage 
levert aan de oplossing van het wereldwij de kli
maatprobleem dan die binnenlandse reductie. 
Ons kabinet hoeft de lat niet lager te leggen, we 
hebben een andere wedstrijd te spelen. 

Met dank aan Said Zwervervoorwaardevolle 
suggesties. 
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Het woord aan de burger, 
ook in de rechtszaal 

Door de politieke discussie over de invoering van juryrechtspraak te 

beeindigen voordat ze begon, hebben Tweede Kamer en kabinet een grote 

fout begaan, aid us Woutervan den Bergh. Burgerparticipatie in strafzaken 

verhoogt de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat en laat Nederland 

internationaal in de pas lopen. 'We moeten af van de idee dat strafrechtelijke 

waarheidsvinding een mystieke bezigheid is voor in de geheimenissen 

daarvan ingevoerde, orakelende rechtsgeleerden.' 

WOUTER VAN DEN BERGH 

Op 13 juli 2007 zond minister Hirsch Ballin 
(cDA) van Justitie een brief aan de Tweede 
Kamer waarin hij meedeelde af te zien van 
verder onderzoek naar de mogelijkheden om 
een vorm van lekenrechtspraak in het strafrecht 
in te voeren. In december 2007 sloot de vaste 
Tweede-Kamercommissie voor justitie zich bij 
de visie van de minister aan. Daarmee is een uit 
rechtsstatelijk oogpunt belangrijk onderwerp 
ten onrechte van tafel geveegd. 

Aanleiding voor de minister vormde het 
3 8 eerder aan hem uitgebrachte rapport van prof. 

mr. Th. A. de Roos, over de wenselijkheid van 
invoering van lekenrechtspraak in de N eder
landse strafrechtspleging. 1 Het Kamer lid J oost 
Eerdmans (LPF) had hier tijdens de mondelinge 
behandeling van de justitiebegroting 2006 voor 

Over de auteur Wouter uan den Bergh is uice-president 
(strafsector) uan de rechtbank te Amsterdam. Hij 
sch reef deze bijdrage op persoonlijke titel. 

Noten zie pagina 45 
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gepleit. Het invoeren van lekenrechtspraak zou 
volgens het rapport een grate breuk betekenen 
met de Nederlandse rechtstraditie en nopen tot 
een ingrijpende wijziging van het strafproces
recht met aanzienlijke financiele en organisa
torische gevolgen. Daarvoor bestaat geen 
dwingende noodzaak, aldus de minister in zijn 
brief aan de Kamer. 

Het is teleurstellend dat de politiek zich 
met de argumenten van De Roos heeft laten 
afschepen. De invloed van de burger op hetwet
gevingsproces door middel van het referendum 
en op het lokale bestuur via het rechtstreeks 
kiezen van de burgemeester zijn onderwerp 
geweest van verhitte politieke strijd, maar een 
volwassen openbaar debat over deelname van de 
burger aan de rechtspraak, de derde pijler van 
de trias politica, gaat men angstvallig uit de weg. 
Een verslag van de discussie in de vaste Kamer
commissie is op het moment van schrijven 
van dit artikel nog niet beschikbaar, maar uit 
perspublicaties kan worden afgeleid dat ook de 
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Tweede Kamer geen oog heeft gehad voor een 
meer principieel staatkundige benadering van 
het onderwerp. 

Daarmee miskent de politiek dater een alles 
overstijgend argument v66r de invoering van 
juryrechtspraak is dat tot dusver in het de bat 
geen rol heeft gespeeld: wij zijn het aan onze 
moderne democratische rechtsstaat, en daarmee 
aan onszelf, verplicht om ook in de rechtspraak 
een vorm van burgerparticipatie in te voeren. 
Dat zal, nog los van de inhoudelijke kwaliteit 
van de strafrechtspraak, in elk geval de kwaliteit 
van de samenleving als geheel bevorderen. 

Casus 1 

Ben Bu!gaarse zakenman wordt op klaarlichte dag in 
het centrum van Amsterdam van zeer dichtbij door 
het hoofd geschoten. Niemand heeft het eigenlijke 
schieten waargenomen, maar omstanders zien vrij
wel onmiddellijk vanaf de p!aats waar het s!achtoffer 
dood neerva!t een man wegrennen met een pistoo! 
in zijn hand. De man wordtgevo!gd en nietvee! later 
aangehouden. Deze verdachte, die beweert dat hij 
op de p!aats van het misdrijf- waar geen van de 
omstanders nog iemand anders in de nabijheid van 
het s!achtoffer heeft gezien - hetwapen in handen 
gedrukt heeft gekregen van de sch utter die hij wel 
kent maarwiens naam hij niet wil noemen, wordt 
voormoord vervo!gd. 

Het is niet nodig om hier nog eens alle aspec
ten van lekenrechtspraak tegen het licht te hou
den, noch om alle argumenten voor en tegen 
lekenrechtspraak tegen elkaar af te zetten. De 
bedoeling van dit artikel is om het staatkundige 
argument voor de invoeringvan, met name, 
juryrechtspraak in stelling te brengen. Dat ar
gument dient uiteindelijk de doorslag te geven, 
ook al bestaat er momenteel voldoende ver
trouwen in de strafrechtspraak en ook al zal de 
invoering van juryrechtspraak er niet toe lei den 
dat misslagen in strafvonnissen tot het verleden 
behoren. Daar komt bij dat juryrechtspraak 
goed is in te passen in de huidige wet, zonder 
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dat de immense en kostbare hervormingsopera
tie op strafrechtelijk gebied is vereist waarvoor 
de minister in het voetspoor van het rapport-De 
Roos vreest. 

DEMOCRATISCH GEHALTE VAN DE STAF

RECHTSPRAAK 

Vroeger waren wetgeving, bestuur en recht
spraak in een hand: zij waren het privilege van 
de vorst. Met de Franse revolutie werden zij 
van het volk; de juryrechtspraak deed ook hier 
zijn intrede. Wij hebben het instituut echter, in 
reactie op de Franse overheersing, na korte tijd 
weer afgeschaft. 

In veel andere landen bestaat ofwel jurystraf
rechtspraak ofwel een systeem met niet-juristen 
als vaste leden van de strafrechtbanken (leken
rechtspraak in engere zin). Nederland is, als 
vrijwel enige Westerse democratie zonder een 
vorm van burgerparticipatie in de rechtspraak, 
het buitenbeentje van Europa. In Europees 
verb and is herhaaldelijk de vraag opgeworpen 
of de Raad van State, een van onze hoge colleges 
van staat, de lakmoesproef van de democrati
sche rechtsstatelijkheid kan doorstaan nu in dit 
orgaan de rechterlijke en wetgevende functies 
zijn verweven. Europa bemoeit zich terecht met 
het democratische gehalte van de staatsinstel
lingen van de lids ta ten. Wij do en er verstandig 
aan onszelf een spiegel voor te houden en ons 
af te vragen ofhet in een moderne rechtsstaat 
nog wel kan dat de burger op het gebied van de 
rechtspraak monddood is. 

Niemand bestrijdt dat lekeninbreng in de 
strafrechtspraak vanuit de democratiegedachte 
verdedigbaar, zo niet vanzelfsprekend, is. Au
teurs die gekant zijn tegen invoering van jury
rechtspraak - zoals De Roos, maar bijvoorbeeld 
ookprof. mr. M.S. Groenhuijsen2 

- erken-
nen dat inbreng van leken het democratische 
gehalte van de rechtspraak verhoogt. Maar net 
zo min als de minister en de Kamer zijn deze 
wetenschappers op de gedachte gekomen dat 
burgerparticipatie nu juist het doorslaggevende 
argument voor jurystrafrechtspraak moet zijn. 
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De Roos en Groenhuijsen lijken dik tevreden 
met het huidige democratische gehalte van de 
rechtspraak. Groenhuijsen: 'Rechters warden 
niet gerekruteerd uit alleen de bovenlaag van de 
bevolking, ofuit kringen met bepaalde politieke 
opvattingen, maar ze vormen zo langzamerhand 
een redelijke afspiegeling van de maatschappij.'3 
De Roos spreekt over de relatief democratische 
rekrutering van de rechterlijke macht. 4 

Casus 2 

Ben achttienjarige jongen die als kindgedurende 
Iangere tijd seksueeI is misbruikt, is gefrustreerd 
omdat zijn aangifte niet tot een opsporingsonderzoek 
heeftgeleid. Hij begeeft zich, in het bezitvan een mes, 
met twee medeslachtoffers naar de woning van de 
dadervan hetmisbruik. Hetis de bedoeling uitwraak 
een tekst op diens huis te spuiten, de man te knevelen 
en hem een bezem in de anus te duwen. In de woning 
Ioopt hetuit de hand omdat het beoogde slachtof-
fer zich verzet. Uiteindelijk steekt de jong en de man 
met het mes in de buik. Omdat het slachtoffer hem 
ooit een spelcomputer had beloofd neemt hij op zijn 
vlucht uit de woning onder andere een Playstation 
mee. De verdachten warden vervolgd voor paging 
tot moord c.q. doodslag c.q. zware mishandeling en 
voor beroving. De raadslieden voeren onder meer als 
verweer dat de verdachten handelden uitpsychische 
overmacht en dat zij derhalve niet strafbaar zijn. 

Niet duidelijk is op welk empirisch onder
zoek de professoren zich hier baseren. Alle Ne
derlandse rechters hebben een academische op
leiding genoten, zoals wettelijk vereist. Zij zijn 
gewezen rechterlijke ambtenaren in opleiding 
(raio's) ofhebben een juridische loopbaan achter 
de rug in advocatuur, bedrijfsleven, wetenschap 
ofbij de overheid. Zij hebben allerlei interessan
te belangstellingen, hobby's en andere bezighe
den en behoren aldus tot de intellectuele elite. 
Er mag dan mee warden gekoketteerd <lat de 
politieke l<leur van de rechters niet meer boven
gemiddeld die van D 6 6 is - wat geen verbazing 
hoeft te wel<lzen gezien het electorale verval van 
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die partij - en <lat deze inmiddels varieert 'van 
SP tot SGP', maar een corps van beroepsrechters 
zal natuurlijk nooit een 'redelijke afspiegeling 
van de maatschappij' te zien geven, al was het 
maar omdat in de zittende magistratuur node 
een representatief aantal allochtone strafrech
ters wordt gemist, iets wat nog wel geruime tij d 
zo zal blijven. 

Daarbij komt dat de horizontaal instromende 
rechters (goed voor zo'n vijftig pro cent van de 
rechtersbenoemingen) warden gerekruteerd 
via pure coi:iptatie. Weliswaar zijn rechtersbe
noemingen formeel gedekt door de ministeriele 
verantwoordelijkheid en maakt, op papier, de 
Twee de Kamer de voordracht voor benoemin
gen in de Hoge Raad op, zolang rechters niet 
warden gekozen wordt de zittende magistra
tuur niet democratisch geselecteerd. Omdat 
aan de directe verkiezing van rechters grate 
staatsrechtelijke consequenties zijn verbonden, 
vanwege de werking van het legitimatiepara
digma, zal democratisering van de rechtspraak 
moeten warden gevonden in burgerparticipatie. 

Zou De Roos met het pis tool op de borst moe
ten kiezen voor een vorm van burgerparticipa
tie in het strafrecht, dan geeft hij de voorkeur 
aan lekenrechtspraak in engere zin naar Duits 
model: in zaken die niet door een beroepsrech
ter warden afgedaan bestaat het gerecht daar uit 
zowel beroeps- als lekenrechters. Het opnemen 
van leken in overigens door beroepsrechters be
menste strafkamers is echter een heilloze weg: 
de beroepsrechters zullen de leken overvleu
gelen, zoals ook De Roos lijkt te onderkennen 
als het om het Duitse systeem gaat. Dat zal het 
democratische gehalte van de strafrechtspraak 
niet versterken. Er moet dus word en gekozen 
voor juryrechtspraak. 

DE BURGER SPREEKT 

De door de minister ingeroepen breuk met onze 
rechtstraditie vormt op zichzelf geen argument 
tegen burgerparticipatie in de strafrechtspraalc 
Als er een goed argument v66r jurystrafrecht
spraak is - en <lat is er - moet er maar met die 
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traditie warden gebroken, anders verandert er 
nooit iets. Een andere dooddoener is de opvat
ting dat jmyrechtspraak niet zou passen in de 
Nederlandse cultuur. In allerlei sectoren van 
onze samenleving is op verschillende niveaus 
sprake van participatie van burgers bij over
heidsbesluitvorming. Wij hebben een overleg
samenleving waarin iedereen zo veel mogelijk 
meepraat; ons poldermodel is vermaard tot in 
alle uithoeken van de wereld. Daarbij past het 
meedoen van de burger in strafzaken. 

In de gelederen van de strafrechtspraak 
zijn kwaliteit en motivering vandaag de dag 
hot items. Tegenstanders van juryrechtspraak 
voeren aan dat de kwaliteit van de rechtspraak 
met de invoering van juryrechtspraak niet zal 
verbeteren - ik kom daar nog op terug - en 
dat het imago van de huidige strafrechtspraak 

Casus 3 

Ben man heeft als gevolg van een verkeersongeval, 
waaraan hij geen schuld had, blijvend hersenletsel 
opgelopen en in verband daarmee een persoon
lijkheidsverandering ondergaan; sindsdien is hij 
aangewezen op een rolstoel en onvoorspelbaarin 
zijngedrag, dat agressieve kenmerken vertoont. Hij 
begaat een emstig geweldsdelict tegen een vrouw die 
nietop zijn avances ingaat. De twee in het kadervan 
de strafzaak benoemde gedragsdeskundigen achten 
de verdachte geheel ontoerekeningsvatbaar en advise
ren op grand van recidivegevaar behandeling in een 
justitieel kader (TB s ). Zijn behandelend psychiater, 
verbonden aan een kliniek voorniet-aangeboren her
senletsel, ziet nag een mogelijkheid voor ambulante 
behandeling op vrijwillige basis, hetgeen ook de wens 
van de verdachte en zijn familie is. De drie deskundi
gen warden op de terechtzitting gehoord. 

mo et worden opgevijzeld door de vonnissen 
leesbaarder te maken en beter te motiveren. Zij 
waarschuwen ervoor dat jmyvonnissen niet of 
nauwelijks gemotiveerd zullen zijn. 

Dit laatste bezwaar berust op een rechts
theoretische misvatting. Indien een strafvonnis 
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wordt gewezen door uitsluitend beroepsrech
ters dienen inderdaad hoge eisen te worden 
gesteld aan de motivering. Hetvonnis is dan 
immers een product van rechters zonder enige 
democratische legitimatie. Om door de burger 
te worden gedoogd moet het dus een overtui-

Als de burger bij monde van de jury 
heeft gesproken, is daarmee de 
noodzaak van verdere onder
bouwing van hetvonnis vervallen 

gende motivering bevatten. Dit ligt geheel an
ders indien een strafvonnis is gebaseerd op een 
juryoordeel. Het vonnis ontleent in dat geval 
zijn legitimatie aan dat oordeel: de burger heeft 
bij monde van de jury gesproken. Daarmee is de 
noodzaak van verdere onderbouwing vervallen. 
Wij weten uitAmerikaanse televisieseries dat 
de jury daar nooit uitlegt waarom het een guilty 
of not guilty is geworden. Louter en alleen omdat 
de jury zo heeft geoordeeld moet het vonnis 
dienovereenkomstig luiden. 

Overigens zou men kunnen kiezen voor 
een sys teem waarin het juryoordeel wordt 
uitgedrukt in de schriftelijke beantwoording 
van vragen die de rechtbank aan het eind van 
het strafproces aan de jury stelt. Hoewel die 
beantwoording summier kan blijven, zal er in 
dat geval dus wel degelijk ook sprake zijn van 
een expliciete onderbouwing. 

DOSSIERPROCES OF ONMIDDELLIJKHEIDS

BEGINSEL? 

De door de minister gevreesde ingrijpende wij
ziging van het strafproces heeft te maken met 
de wijze waarop het Nederlandse strafproces is 
ingericht. In tegenstelling tot veel landen waar 
een jurystelsel geldt, wordt bij ons voorafgaand 
aan het proces een dossier samengesteld. Het 
dossier bevat de schriftelijke bewijsmiddelen 
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waarop de verdenking is gebaseerd: processen
verbaal met de weergave van de verhoren en 
overige bevindingen van opsporingsambte
naren; ander bewijsmateriaal, zoals telefoon
tapverslagen, {DNA-)sporenonderzoek, een 
sectierapport, de analyse van D N A-profielen of 
de chemische samenstelling van in beslag geno
men drugs. De rechter houdt de dossierinhoud 
op de terechtzitting aan de verdachte en de 
andere procesdeelnemers voor, opdat men we et 
waarop hij zijn beslissing zal baseren. 

Daartegenover staat een meer uitvoerige 
procesvorm waarbij alle wetenswaardigheden 
van de zaak op de terechtzitting, mondeling 
toegelicht, de revue passeren. Het dossier als 
zodanig neemt dan een minder prominente 
plaats in. Een ieder neemt meer rechtstreeks 
kennis van alle aspecten van de zaak. Deze wijze 
van procesvoering wordt gekenmerkt door wat 
het onmiddellijkheidsbeginsel wordt genoemd. 

In het de bat over de juryrechtspraak betogen 
de tegenstanders dat invoering van juryrecht
spraak een ingrijpende wijziging van het straf
procesrecht noodzakelijk maakt omdat tevens 
het onmiddellijkheidsbeginsel in ons strafpro
ces zou moeten warden geintroduceerd. Dit is 
echter een onbewezen stelling. Weliswaar is de 
onmiddellijkheid meer zichtbaar in landen met 
een jurystelsel, maar het dossierproces zoals wij 
dat kennen kan zich net zo goed ten overstaan 
van een jury voltrekken als voor een college van 
beroepsrechters. Of wij met ons strafproces in 
de rich ting van de onmiddellijkheid moeten 
gaan is een valide, maar andere, vraag. 

DE ROL VAN DE JURY 

Het is niet noodzakelijk dat aan iedere strafzaak 
een jury te pas komt. Aan de eis van burgerpar
ticipatie wordtvoldoende tegemoetgekomen 
als het juryproces wordt toegepast in ernstige 
strafzaken die een grate impact op de samenle
ving hebben. Gedacht kan warden aan misdrij
ven waarop ten minste een bepaald aantal jaren 
gevangenisstraf is gesteld, of aan sommige 
specifiek te benoemen zware delicten. Het zou 
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aan de officier van justitie moeten zijn om in 
een bepaalde zaak te opteren voor een jurypro
ces. Hoe dan ook, verreweg de meeste strafzaken 
kunnen op de traditionele wijze berecht blijven 
warden door beroepsrechters. 

Komt het tot een juryproces, dan dient de 
jury zijn oordeel te geven over het daderschap. 
Om te kunnen beslissen of de verdachte het 
misdrijf al dan niet heeft gepleegd is geen spe
ciale deskundigheid vereist die alleen beroeps
rechters zouden hebben. Het is een hardnekkig 
misverstand dat in de juridische studie of in de 
rechtersopleiding wordt geleerd, ja zelfs zou 
kCmnen warden geleerd, hoe je erachter komt of 
een verdachte het delict heeft gepleegd. Om te 
beginnen kan wiskundige zekerheid daarover 
nooit warden verkregen. En verder kan in prin
cipe iedereen feiten vaststellen en omstandighe
den waarderen. Anders gezegd: men hoeft niet 
over bijzondere kennis of vaardigheden te be
schikken om overtuigd te warden van de schuld 

Het is een hardnekkig misverstand 
datin de rechtersopieiding wordt 
geleerd hoe je erachter komt of een 
verdachte het delict heeft gepieegd 

van de verdachte, noch om daaraan te twijfelen. 
Als de rechter erop toeziet dat de zaak gedu
rende het proces goed over het voetlicht komt 
en hij de juiste instructies aan de jury geeft, kan 
elke jury tot een beslissing over het daderschap 
komen. Anders is ook niet te verklaren dat in zo 
veel landen een jurystelsel bestaat. 

Lekenjuryleden zullen dan ook in staat zijn 
om over de schuldvraag in de eerste casus (zie 
kader op p. 3 9) een oordeel te vellen. Ook de 
zaak-Lucia de B., de Schiedammer parkmoord en 
de Deventer en Puttense moordzaken leenden 
zich in principe voor een juryproces. Natuurlijk 
komen ook in jurystelsels dwalingen voor en in 
zoverre zal de intrinsieke kwaliteit van de straf-
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rechtspraak niet toenernen; juryrechtspraak is 
geen rnedicijn tegen alle kwalen. Maar de derno
cratische legitirnatie van het juryoordeel zal 
onvrede in de sarnenleving over een onterecht 
gebleken vrijspraakkunnen ternperen, orndat 
de burger heeft rneebeslist. 

De jury diem tevens te oordelen over de straf
baarheid van feit en dader: is er sprake van een 
schulduitsluitings- of rechtvaardigingsgrond; 
is de verdachte niet of verrninderd toereke
ningsvatbaar? Over de toerekenbaarheid van 
de verdachte zal de jury onderzoeksrapportages 
kunnen raadplegen en op de terechtzitting door 
gedragsdeskundigen kunnen worden voorge
licht. Ook in de tweede casus (zie kader opp. 40) 
kan een jury - met door de rechter te geven 
uitleg orntrent het begrip psychische overrnacht 
- beoordelen of de daders strafrechtelijk ver
antwoordelijk kunnen word en gehouden voor 
hundaad. 

Zaken zoals bedoeld in het laatste voorbeeld 
(zie kader opp. 41), voor zover daarin beslist 
rnoet worden over de behandeling van de dader 
in verband met diens stoornis, lenen zich 
minder goed voor beoordeling door een jury. 
Differentiatie is, kortorn, geboden. 

Moet de jury ook oordelen over de strafrnaat? 
Er is geen goede reden om de strafrnaat niet ook 
aan de jury over te la ten indien deze rneent dat 
de dader volledig toerekeningsvatbaar is. 5 Maar 
als het rnisdrijf volgens de jury slechts gedeel
telijk of in het geheel niet aan de dader kan 
worden toegerekend, valt er veel voor te zeggen 
om door de beroepsrechter te laten beslissen of 
een straf en/ofbehandeling in een justitieel ka
der - en welke - rnoet worden opgelegd. Ook 
de technische en doorgaans minder gewichtige 
beslissingen over in beslag genornen goederen 
kunnen het beste voorbehouden blijven aan de 
professionele rechter. Hetzelfde geldt voor de 
beslissing op de vordering tot schadevergoeding 
van het slachtoffer, aangezien deze civielrechte
lijk van aard is. 

Aan de beroepsrechter dienen ook de beslis
singen over de 'voorvragen' voorbehouden te 
blijven. Het gaat daarbij om de geldigheid van 
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de dagvaarding, de bevoegdheid van de recht
bank en de ontvankelijkheid van de officier van 
justitie. Deze onderwerpen zijn zozeer juridisch 
van aard dat men de jury daarrnee niet rnoet las
tigvallen. Orn dezelfde reden rnoet de beroeps
rechter blijven beslissen over de toelaatbaarheid 
van het bewij s en over de strafbaarheid voor de 

ProcedureeI gezien biijft de 
beroepsrechter de centraie figuur; 
ais voorzitter en regisseurvan de 
terechtzitting, maar oak ais 
neutraie mentor van de jury 

wet van de door de jury bewezen geachte han
delwijze van de verdachte. 

Diegenen die rnoeilijk aan de gedachte van 
invoering van juryrechtspraak kunnen wen
nen rnoeten zich realiseren dat, procedureel 
gezien, de beroepsrechter ook in het juryproces 
de centrale figuur blijft; niet alleen als voorzit
ter en regisseur van de terechtzitting, rnaar 
ook als neutrale mentor van de jury. Alleen zeer 
ervaren beroepsrechters zullen die taakkunnen 
vervullen. 

AANPASSING VAN DE WET 

Het hiervoor geschetste stelsel kan eenvoudig in 
de wet warden gei:ntroduceerd door toevoeging 
van een artikel in het Wetboek van strafvorde
ring langs de volgende lijnen: 'Op vordering 
van de officier van justitie wordt, indien de 
verdachte is gedagvaard voor een of rneer feiten 
ornschreven bij de artikelen [ ... ]van het Wet
boek van Strafrecht, over de vraag ofbewezen is 
dat het feit door de verdachte is begaan en zo ja, 
indien wordt aangenornen dat het feit bewezen 
en strafbaar is, over de strafbaarheid van de 
verdachte beraadslaagd door een jury bestaande 
uit [ ... ] leden. Indien het feit volledig aan de 
verdachte kan worden toegerekend beraadslaagt 
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de jury ook over de op te leggen straf.' Verdere 
aanpassingen van de wet in formele zin zul
len beperkt kunnen zijn. Mogelijk dient in de 
Wet op de rechterlijke organisatie te warden 
opgenomen dat de strafkamers van de recht
banken kunnen warden toegerust met een jury. 
De bepalingen in het Wetboek van strafvor
dering over beraadslaging en uitspraak zullen 
enigszins moeten warden aangepast. Geregeld 
zal moeten warden op welke punten de jury 
unaniem moet zijn in zijn oordeel en wanneer 
kan warden volstaan met een meerderheid en 
zo ja, welke. Verder zal de wet moeten warden 
uitgebreid met bepalingen over de benoem
baarheid voor het jurylidmaatschap, selectie 
en samenstelling van de jury, de wraking van 
individuele juryleden, hun bezoldiging, de ge-

Het is de hoogste tijd dat met het 
dedain voor het beoordelings
vermogen van de burgerwordt 
afgerekend 

heimhoudingsplicht, de afzondering van de jury 
gedurende het proces, de wijze waarop de jury 
beraadslaagt en de stemprocedure. Deels kan 
een en ander geschieden bij algemene maatre
gel van bestuur. De wetgevende arbeid behoeft 
echter niet al te omvangrijk te zijn nu voor alle 
onderwerpen voorbeelden kunnen warden ont
leend aan rechtsstelsels van andere landen. 

Artikel 116 lid 3 van de Grondwet luidt: 
'De wet kan bepalen dat aan rechtspraak door 
de rechterlijke macht mede wordt deelgeno
men door person en die niet daartoe behoren.' 
Hoewel deze tekst kennelijk doelt op de vaste 
lekenrechters die deel uitmaken van sommige 
gespecialiseerde rechterlijke colleges, zoals de 
pachtkamers, kan men het artikel zo lezen dat 
het ook ruimte laat voor een jurystelsel. Met 
name omdat het - met het oog op sommige 
beslissingen die aan de rechter voorbehouden 

s&n i/2 I 2008 

moeten blijven - de voorkeur verdient dat een 
rechterlijk vonnis het juryoordeel bekrachtigt, 
lijkt een grondwetswijziging niet nodig. 

KOSTEN 

De minister meent dat aan de invoering van 
juryrechtspraak hoge kosten zijn verbonden. 
N og afgezien van de vraag of dat juist is, is di t 
wel het zwakste argument waarmee men zich 
tegen de invoering van juryrechtspraak kan 
keren. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe ver we 
zijn afgegleden naar een samenleving waarin 
het materiele telkens de doorslag geeft. Juist 
van deze minister, die zich als de kampioen van 
normen en waarden heeft opgeworpen, mocht 
anders warden verwacht. Voor het bevorderen 
van het democratische gehalte van onze rechts
staat zou geen prijs te hoog moeten zijn. 

Juryprocessen zullen, zolang zij nog in de tra
ditionele dossierprocesvorm warden gevoerd, 
niet veel langer duren dan traditionele proces-
s en. Juryrechtspraak zal wel logistieke voorzie
ningen nodig maken die de kosten van de straf
rechtspraak structureel verhogen. Met name 
is aanpassing no dig van de gerechtsgebouwen, 
waarin de jury niet alleen over een eigen 
raadkamer en andere werkvertrekken dient te 
beschikken, maar ook over sanitair, keuken en 
een nachtverblijf. Er zal extra personeel nodig 
zijn om de jury van het nodige te voorzien en 
om de verblijven schoon te houden. Ook zullen 
kosten zijn verb on den aan het in stand houden 
van juryledenregisters en de ad hoc samenstel
ling van jury's. Echter, wat in juryrechtspraak 
extra moet warden gei:nvesteerd is de moeite 
waard en zal de rechtspraak niet onoverkome
lijk duurder maken. 

MAATSCHAPPELIJKE IMPLICATIES 

Invoering van juryrechtspraak zal, net als 
iedere andere vorm van burgerparticipatie, de 
sociale integratie en cohesie in de samenleving 
bevorderen. Men zal zien dat pluriform samen
gestelde jury's tot consensus komen; dat zal het 
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bereiken van consensus elders in de samenle
ving stimuleren. Het als jurylid participeren in 
een strafproces kan bovendien worden gezien 
als de waardevolle vervulling van burgerplicht 
waaraan in onze individualiserende samenle
ving behoefte bestaat. 

Door het invoeren van burgerparticipatie 
in de vorm van jurystrafrechtspraak zal de 
kwaliteit van onze democratische rechtsstaat 
- en ipso facto van onze gehele samenleving 
- toenemen. Daarin is de door de minister 
betwiste 'dwingende noodzaak' gelegen om de 
strafrechtspraak te democratiseren. Invoering 
van juryrechtspraak zal ons land in de pas la ten 
lopen met de meeste andere beschaafde landen. 

'Gewone burgers' kunnen even goed feiten 
vaststellen en omstandigheden beoordelen als 
professionele rechters. Zij kunnen zich met hun 
gezonde verstand een oordeel vormen over de 
vraag of de verdachte het delict heeft gepleegd 
en - met de nodige instructie door de professi
onele rechter over juridische begrippen - over 
strafbaarheid van feit en dader. Het is de hoogste 
tijd dat met het dedain voor het beoordelings-

vermogen van de burger wordt afgerekend. 
Ontmythologisering van de strafrechtspraak is 
geboden: we moeten af van de idee dat straf
rechtelijke waarheidsvinding een mystieke 
bezigheid is voor in de geheimenissen daarvan 
ingevoerde, orakelende rechtsgeleerden. Niets 
is minder waar. 

Burgerparticipatie door middel van jury
rechtspraak in ernstige strafzaken verkleint 
de afstand van de burger tot het strafrecht en 
zal de strafrechtstoepassing verlevendigen. De 
samenleving zal veel meer het gevoel krijgen 
dat ook de rechtspraak van de burger is en die 
burger zal zich medeverantwoordelijk voelen 
voor de rechtspraak. Voor de invoering van 
juryrechtspraak is geen onoverzienbare wetge
vingsoperatie nodig en zorgen over de kosten
batenverhouding zijn misplaatst. Achter de 
politieke schermen dient men zich niet uit het 
veld te la ten slaan door de gemakzucht van de 
minister en de kortzichtigheid van de Tweede 
Kamer. Het onderwerp verdient weer een plaats 
op de agenda. 

Noten strafprocesrecht aan de Univer
siteit van Tilburg. 

decembervorigjaar, betoogde 
schrijver dezes dat het bepalen 
van de strafmaat in alle gevallen 
beter aan de rechter voorbehou
den kon blijven. Die mening is 
herzien. 

1 Th. A. de Roos, Is de invoering van 
!ekenrechtspraak in de Neder!andse 
strafrechtsp!eging gewenst1 Uni
versiteit van Tilburg: november 
2006. 

2 Groenhuijsen en De Roos zijn 
beiden hoogleraar straf- en 
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Raad voor de rechtspraak, Recht
streeks, jaargang 2007, nr.1, p.17. 

4 Ibid., p. 33. 
5 Bij eerdere gelegenheden, 

onder meer bij een de bat over 
juryrechtspraal< in het Am
sterdamse Parooltheater in 
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De angst om conservatief 
te warden gevonden 
Links, vooruitstrevend, progressief, conservatief- allerlei etiketten krijgt 

de Partij van de Arbeid opgeplakt. Paul Bordewijk houdt oud en nieuw 

gedachtegoed tegen het licht. Was er een jaar geleden een links kabinet 

gevormd, dan 'had je mogen verwachten dat het meer nog dan het huidige 

kabinet geprobeerd zou hebben om tegemoette komen aan de zorgen die 

I even in ons land'. Welke ambitie bij de PvdA centraal moet staan lijdt geen 

twijfel, dat is 'het behoud van socialistische verworvenheden'. 

PAUL BORDEWIJK 

De Partij van de Arbeid is een vooruitstrevende 
partij - dat is ze altijd geweest en dat moet 
ze blijven. Het is een voor de hand liggende 
stelling, maar bij nader inzien schuilt er een 
tegenspraak in. Progressief zijn betekent toch 
datje naarverandering streeft? Benje dan niet 
conservatief als je vindt dat de PvdA progressief 
moet blijven? 

De vraag is duidelijk absurd. Toch wordt ze 
in de context van discussies over de verzor
gingsstaat vaak gesteld. In de tij d dat die werd 

46 opgebouwd, gold het als progressief om daar
aan mee te werken. Nu staat de verzorgings
staat al enige decennia ter discussie. Is het dan 
progressief om de verzorgingsstaat te verdedi
gen? Of zou je zo'n stand punt juist conservatief 
moeten noemen? En zo ja, is het daarmee dan 
ook verwerpelijk? Nadere begripsanalyse is 
geboden. 

Over de auteur Paul Bordewijk is publicist 
Noten zie pagina 53 
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In de meest voor de hand liggende beteke
nis staat conservatisme voor behoudzucht en is 
een ieder die naar vooruitgang streeft progres
sief. In Nederland is er bijna niemand die zich 
conservatief noemt. Wie herinnert zich niet 
het televisie-interview uit 19 8 7 waarin prinses 
Juliana tegen Maartje van Weegen de volgende 
woorden uitsprak, daarbij een ferme klap op de 
tafel gevend: 'Mijn hele leven heb ik mijn best 
gedaan om niet ouderwets te zijn!' 

De vraag is dan: wat is vooruitgang? Iedereen 
kent wel dingen die hij wil veranderen en din
gen die hij wil laten zoals ze zijn. De vereniging 
Beter Onderwijs Nederland wil, blijkens haar 
naam, het onderwijs in Nederland verbeteren. 
Daarbij keert ze zich vooral tegen de verande
ringen die de laatste decennia hebben plaatsge
vonden. Is dat nu progressief of conservatief? De 
s GP wil de gehele overheid onder het gezag van 
God stellen. Een majeure verandering, maar is 
daarmee de SGP progressief? 

Benje conservatief als je de Amsterdamse 
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grachten open wilt houden of gekant bent tegen 
de bouwvan nieuwe kerncentrales? Ja, zullen 
de gen en zeggen die weinig geven om het be
houd van stadsschoon, natuur en milieu. Maar 
ik zie het nog niet gebeuren <lat de PvdA om 
maar progressief te zijn in <lit soort plannen zal 
meegaan. In het Engels onderscheidt men con
servatives en conservationists. Conservationisten 
beschouwen zichzelf als bijzonder progressief, 
in ieder geval als links. 

Willen we nagaan ofhet begrippenpaar con
servatief/progressief nog wel zinvol gebruikt 
kan warden, dan moeten we bezien welke invul
lingen er door de jaren heen aan zijn gegeven. 

ONVERMIJDELIJKE VOORUITGANG 

In 1883 publiceerde Emile Zola de roman Au 

bonheur des dames, in 1929 meesterlijk verfilmd 
door Julien Du vi vier. Het verhaal do et denken 
aan Heijermans' De rijzende zon. Een kleine 
ondernemer legt het af tegen een groat waren
huis, 'Au bonheur des dames' geheten. Als een 
aanklacht tegen het kapitalisme was het boek 
niet bedoeld, Zola vond het juist vrolijk: 'Een 
kleine zelfstandige wordt verpletterd door de 
grate warenhuizen. Die grate stoommachines 
aan het werk. Een gevecht op leven en dood. Dat 
is de noodzakelijke prijs van de vooruitgang.' 

Ook voor de aanhangers van het wetenschap
pelijke socialisme zoals dat werd ontwikl<eld 
door Marx en Engels leverde de term 'voor
uitstrevend' geen probleem op. Zij geloofden 
<lat de maatschappij zich noodzakelijkerwijs 
in een bepaalde richting ontwikkelde, waar-
uit uiteindelijk de socialistische heilstaat zou 
voortkomen. Progressief was degene die deze 
ontwikkeling bevorderde, conservatief wie haar 
probeerde tegen te houden en reactionair wie de 
klok wilde terugzetten. 

Dat riep natuurlijk wel de vraag op waarom 
je al die moeite zou doen wanneer de komst van 
de heilstaat to ch onafwendbaar was. Hooguit 
kon je erover twisten ofbepaalde verschijnse
len, zoals het kolonialisme, wel of niet pas ten in 
de noodzakelijke loop van de geschiedenis. 
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TIJDGEEST 

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mens en 
die geloven in het wetenschappelijke socia
lisme; de socialistische heilstaat heeft afgedaan. 
Er is wel een andere manier om de geschiedenis 
als toetssteen te hanteren: progressief is wie 
meegaat met zijn tij d, conservatief is wie <lat na
laat. Opvattingen in de maatschappij bewegen 
in golven, als ware het een fysiek proces. Veel 
uitdrukkingen in de politiek refereren daaraan: 
we willen weten uit welke hoek de wind waait 
en hoe de hazen lopen. Wanneer een bepaalde 
opvatting de overhand krijgt over een andere, 
zeggen we <lat het tij keert. Wie progressief is 
past zich daaraan aan, want het laatste <lat we 
willen is conservatief warden gevonden. 

De tijdgeest is nochtans een onbetrouwbare 
leidsman. Hij schreef in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw de opbouw van de verzor
gingsstaat voor, zette rand i970 aan tot revolu-

Opvattingen in de maatschappij 
bewegen in goiven, ais ware het 
een fysiek proces 

tie en pleit sinds de jaren tachtig voor afbraak 
van de verzorgingsstaat, ook wel modernise
ring genoemd. In de jaren dertig waren het de 
tegenstanders van de parlementaire democratie 
die het gevoel hadden de tekenen des tijds te 
verstaan, terwijl de voorstanders ervan tegen de 
stroom in moesten roeien ook al zo'n fysieke 
metafoor voor collectieve ontwikkelingen in het 
denken van de mensen. 

Sams beroepen mensen zich op de tijdgeest 
wanneer ze geconfronteerd warden met uit
spraken die ze in het verleden hebben gedaan, 
die nu niet meer geaccepteerd warden. Wie in 
de jaren zeventig geloofde <lat Mao Tse Tsoeng 
een groat man was, komt daar nu mee weg. 
Dat geldt niet voor wie in de jaren dertig een-
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zelfde waardering koesterde voor Adolf Hitler. 
Achteraf blijkt vaak het gelijk van degenen die 
tegen de straom in raeiden. Kortom, laten we 
ons bij onze zoektocht naar welke veranderin
gen progressief zijn, maar niet op de tijdgeest 
baseren. 

NIEUWE TECHNIEKEN 

In 1967 gafHans Gruijters, een van de oprich
ters van n'66, een eigen definitie van progres
siviteit.1 Hij voorzag dat de politieke strijd zou 
gaan tussen enerzijds een graepering die 'zich 
verzet tegen een al te snelle aanpassing aan de 
mogelijkheden die wetenschap en techniek 
bi eden' met voorbijgaan aan de meest doelma
tige oplossing en anderzijds 'een graepering 
die zich gestimuleerd voelt door het feit van 
de verandering zelf, voor wie het visionaire 
de voorkeur heeft boven het bestaande'. Ook 
op Gruijters' interpretatie valt het nodige af te 

Aan de PvdA kieefde nag de nest
geur van devoorooriogse SDAP 

comp Ieet met rode v Iagg en en 
andere symboien 

dingen. Onder de oplossingen die wetenschap 
en techniek bi eden zijn er die juist in de ogen 
van linkse mensen omstreden zijn. Denk aan de 
atoombom. 

48 Juist in de tijd dat Gruijters progressiviteit 
gelijkstelde aan de toepassingvan nieuwe tech
nologische ontwikkelingen, ontwikkelde zich 
de kritiek daarap. In het fameuze pragramma 
Keerpunt'72 van PvdA, n'66 en PPR - die zich 
nadrukkelijk 'de pragressieve drie' noemden -
stond angst voor economische graei als gevolg 
van de ontwikkeling der techniek centraal. 'Elke 
arbeider zijn eigen auto', een waarlijk visionair 
perspectief dat Den Uyl eerder bepleit had, was 
er niet meer bij. 
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De studentenbewegingvan rand 1970 
verzette zich onder meer tegen het overdragen 
van de macht over universiteiten aan beraeps
managers, hoewel dat toch heel doelmatig was. 
In plaats daarvan kwam het kabinet-De Jong 
met de Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(wuB): een compromis tussen het idee dat 
iedereen aan de universiteit evenveel te zeggen 
moest hebben en concentratie van de macht bij 
een door het Rijk benoemd bestuur. De PvdA 
ging dit toen niet ver genoeg. Evengoed kwam 
later PvdA-minister Ritzen met de wet Modemi
sering Universiteitsbestuur (MUB ), die precies 
inhield wat de studenten twintigjaar daarvoor 
hadden bestreden. Alweer is de vraag: wie is hier 
nu conservatief, wie pragressief? 

RODE VLAGGEN 

Politiek bedrijven is niet alleen streven naar 
doelmatigheid op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten, politiek bedrijven 
is ook kiezen op basis van waardenorientaties. 
In de praktijk werd rand 1970 de term pragres
sief gebruikt als een eufemisme voor 'demo
cratisch-socialistisch' of'sociaal-democratisch'. 
Pragressief was je alleen wanneer je precies die 
veranderingen nastreefde die sociaal-democra
ten van oudsher bepleitten: een gelijkrnatiger 
inkomensverdeling, emancipatie van achterge
stelde graepen, geen opoffering van het milieu 
aan een ongebreideld kapitalisme. Het waren 
ideeen die tot ver buiten de PvdA weerklank 
vonden, zonder dat de partij daarvan in aanhang 
ofledental prafiteerde. 

De PvdA afficheerde zich nog steeds als een 
socialistische partij, compleet met rode vlaggen 
en andere symbol en. Er kleefde nog de nestgeur 
aan van de vooraorlogse SDAP en dat stootte bui
tenstaanders af - een van de oorzaken van de 
mislukking van de Doorbraak, vlak na de oorlog. 
Vondeling, afkomstig uit de Vrijzinnig Demo
cratische Bond en in de jaren zestig enige tijd 
politiek leider van de PvdA, had zich al tijdens 
de Duitse bezettingvoorstander getoond van de 
vorming van een grate, pragressieve volkspartij. 
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Toen de PvdA werd opgericht meende hij dat 
ideaal in vervulling te zien gaan. Later moest 
hij constateren dat de PvdA haar doel niet had 
bereikt. In 1968 zag hij echter nieuwe kansen. 2 

Onder jonge katholieken en gereformeerden 
was toen een behoefte ontstaan aan het soort 
politiek dat de PvdA traditioneel voorstond, 
maar dan radicaler. Van deze christen-radicalen 
braken velen met KVP en ARP. Voor aansluiting 
bij de PvdA voelden zij weinig. In plaats daar
van vormden zij de PPR. Volgens Bas de Gaay 
Fortman stemde de kiezer niet op basis van 
een partijprogramma, maar op grond van een 
bepaalde politieke sfeer waarbij hij zich thuis 
voelde. Het woord 'socialisme' bood geen duide
lijk perspectief meer. Omdat de PvdA politiek 
bedreef op basis van een verouderd maatschap
pijbeeld, was zij geen zuivere progressieve 
partij: 'De buitenstaander ziet in deze partij nog 
steeds een sfeer van exclusiviteit en betweterig
heid. Als christen-radicalen stuiten wij gere
geld op socialisten die zich totaal niet kunnen 
voorstellen, waarom wij ons niet aanmelden bij 
het bureau aan de Tesselschadestraat [ destijds 
het kantoor van de PvdA, pb]. Deze mens en 
vormen een belangrijke rem op de politieke 
vernieuwing.'3 

Met de term 'progressief' hadden de chris
ten-radicalen geen moeite, met de term 'socia
listisch' wel. Dat voorkwam overigens niet dat 
vanuit de vvn het programma van de christen
radicalen werd aangeduid als een socialistisch 
programma. 

PROGRESSIEF VERBOND 

Bij de Kamerverkiezingen van 1971en1972 
ging de PvdAhet eerdergenoemde bondgenoot
schap aan met n' 6 6 en PPR. In veel gemeenten 
werkten deze partijen samen onder de naam 
Progressief Al<l<oord, soms ook met de P s P erbij. 
Met de presentatie van een 'schaduwkabinet' 
gaven de progressieve drie een alternatief voor 
de kabinetten-De Jong en -Biesheuvel, waarmee 
zij tevens tegemoetkwamen aan de kritiek dat 
de kiezer in ons land niet v66r de verkiezin-
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gen weet met wie de partij van zijn keuze gaat 
samenwerken. Daarom pleitten de progressieve 
drie ook voor een gekozen formateur en een 
districtenstelsel. 

De term progressief gaf in die tijd nauwelijks 
aanleiding tot discussie, omdat de verschil
lende interpretaties van die term dezelfde kant 
op wezen. Het geloof in de onvermijdelijkheid 
van de socialistische heilstaat mocht dan heb
ben afgedaan, traditionele sociaal-democraten 
kenden een dergelijk sentiment nog wel. Daar
aan kwam het perspectief van een progressieve 
meerderheid uitstekend tegemoet. Het leed 
geen twijfel dat de progressieve drie de tijdgeest 
mee hadden. Die schreef een kritische houding 
voor tegenover allerlei moderniseringen, met 
name de maatregelen die voorstanders van 
verdergaande economische groei propageerden 
- al kon men daartegenover stellen dat het 
juist de opkomende milieubeweging was die de 
nieuwste inzichten propageerde. 

Hetgeloofin de onvermijdelijk
heid van de socialistische heilstaat 
had afgedaan, maar traditionele 
sociaaI-democraten kenden een 
dergelijksentimentnog weI 

Bij de Kamerverkiezingen van 1973 be
haalden de progressieve drie wederom geen 
meerderheid, maar zij konden wel de terugkeer 
van Biesheuvel als premier blokkeren. Na lang 
getouwtrek - het leek het huidige Belgie wel -
kwam er een door de progressieve drie gedomi
neerd kabinet-Den Uyl. Er waren ook ministers 
uit KVP en ARP, maar zonder dat die partijen als 
volwaardige coalitiepartners werden geaccep
teerd. Je kon je afvragen of de PPR en n'66 zich 
niet hadden lat en meeslepen in de sfeer van 
exclusiviteit en betweterigheid die volgens De 
Gaay Fortman de PvdA zo kenmerkte. In ieder 
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geval zou de formatie van het kabinet-Den Uyl 
bij de confessionelen wonden slaan die tot op de 
dag van vandaag niet genezen zijn. 

OVER DE TOP 

Bij links wekte de vorming van het kabinet-Den 
Uyl de verwachting van geweldige maatschap
pijhervormingen. De tragiek van dit kabinet 
was echter dat het aan de macht kwamjuist 
to en de verzorgingsstaat zo ongeveer voltooid 
was. Kabinetten van verschillende samenstel
ling hadden in de jaren zestig de Algemene 
bijstandswet, de Wet op de Arbeidsongeschikt
heidsverzekering, de Werkloosheidswet en 
de Wet Werkloosheidsvoorziening tot stand 
gebracht. De AOW was metingangvan 1973 
voor echtparen opgetrokken tot het minimum
loon. Met de Mammoetwet was het voortgezet 
onderwijs drastische hervormd opdat een betere 
doorstroming mogelijk werd. De al genoemde 

De Nederlandse maatschappij van 
rand 1970 wasveel meerin over
eenstemming met socialistische 
idealen dan die van tegenwoordig 

Wet Universitaire Bestuurshervorming gaf 
studenten en medewerkers van de universiteit 
meer invloed op het bestuur dan een latere 
generatie PvdA'ers wenselijk zou achten. 

Ook op immaterieel terrein was er al veel ver
beterd. In 1956 was de handelingsonbekwaam
heid van de gehuwde vrouw opgeheven. Onder 
het kabinet-De Jong werd de discriminatie van 
homoseksuelen in het Wetboek van Strafrecht 
ongedaan gemaakt en kwamen er wetten tegen 
de verontreiniging van lucht en water. 

De Nederlandse maatschappij van rond 1970 
was veel meer in overeenstemming met socia
listische idealen dan die van tegenwoordig. 4 Er 
bestond nagenoegvolledige werkgelegenheid en 
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bedelarij was een uitstervend verschijnsel. Voor 
zover er al sprake was van drugsoverlast, voet
balvandalisme ofuitgaansgeweld, hadden die 
fenomenen nog lang niet de huidige proporties 
aangenomen. Dat gold ook voor de criminaliteit. 

Veel minder dan nu het geval is regeerde het 
grate geld. Er was geen sprake van exorbitante 
zelfverrijking door bestuurders van onderne
mingen, op de beurs viel weinig te verdienen en 
de belastingtarieven waren aanzienlijk progres
siever. Scholen, ziekenfondsen en woning
bouwverenigingen waren nog niet het domein 
van hoogbetaalde managers. Er bestond geen 
commerciele televisie en universiteiten waren 
voor hun onderzoek nog niet in belangrijke 
mate afhankelijk van opdrachten van buiten. 
Wie voorspeld zou hebben dat dertigjaar later 
voetbalclubs naar de beurs zouden gaan, was 
voor gek verklaard. 

De overheid beschikte over veel meer mid
delen om de economie te sturen dan ze nu heeft. 
De nutsbedrijven waren nog niet geprivati
seerd. Het staatsbedrijf DSM werd ingezet om 
het wegvallen van de werkgelegenheid door de 
mijnsluitingen in Zuid-Limburg te compense
ren. Overigens werd die macht niet altijd goed 
gebruikt: zo kon in de ruimtelijke besluitvor
ming de voorkeur voor een eengezinswoning 
die grote delen van de bevolking aan de dag 
legden, worden genegeerd. 

Ik denk eigenlijk dat toen het maximum aan 
socialisme gerealiseerd was. Misschien zaten we 
er al wel overheen, omdat tegen misbruik van 
de sociale zekerheid onvoldoende maatregelen 
waren genomen. Desondanks heerste er onder 
studenten en jonge intellectuelen een massale 
onvrede met de maatschappij, die vaak totuit
drukl<ing kwam in een keuze 'voor de revolutie', 
al wist niemand waar die revolutie toe zou 
moeten leiden. 

Den Uyl sprak niet van revolutie, wel van 
maatschappijhervorming. Maar ook de beoogde 
uitkomst daarvan was onduidelijk. De vier 
hervormingsvoorstellen waar de PvdA in die tijd 
mee kwam - voorstellen inzake grondpolitiek, 
vermogensaanwasdeling en verzelfstandiging 
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van de ondernemingsraden plus een structuur
nota over de Nederlandse economie5 - boden 
niet bepaald een perspectief op een andere 
maatschappij. Er kwam ook weinig van terecht. 
De tijdens het kabinet-Den Uyl gerealiseerde 
wetgeving' steekt ook flets af tegen die van 
het 'rechtse' kabinet-De Jong. Naast de reeds 
genoemde wetten kwamen onder De Jong ook 
de AWBZ en de wsw tot stand, de wet op het Mi
nimumloon en de natuurbeschermingswet. Ver
der werd de strafbaarheid van het gebruik van 
voorbehoedmiddelen opgeheven, echtscheiding 
vergemakkelijkt en meer medezeggenschap 
voor ondernemingsraden gerealiseerd.7 Over
spel was niet langer strafbaar. Je kunt zeggen dat 
de PvdA als oppositiepartij onder De Jong meer 
resultaat heeft geboekt dan als regeringspartij 
onder Den Uyl. 

Al ten tijde van het kabinet-Den Uyl kwam de 
verzorgingsstaat onder vuur te liggen. Staatsse
cretaris Klein moest snel ingrijpen om sala
risverhogingen te voorkomen die het bestuur 
van de Delftse Hogeschool zijn achterban wilde 
toekennen. 8 Het kabinet-Den Uyl kwam met de 
eenprocentsoperatie, waarbij de premies voor 
sociale uitkeringen op een lijn werden gesteld 
met de belastingheffing en de som van beide aan 
een limiet werd gebonden. Den Uyl zelf filoso
feerde op 2 januari 1976 voor de VP Ro-radio over 
de oplopende kosten van de sociale zekerheid, 
wat hem niet in dank werd afgenomen. In het 
PvdA-beginselprogramma van 1977 werd terug
gegrepen op oude desiderata inzake nationalisa
tie van de basisindustrieen, die in de praktische 
politiek geen enkele rol zouden spelen. 

ANGST VOOR DE TOEKOMST 

N adat de vorming van een twee de kabinet-Den 
Uyl was mislukt, verzette de PvdA zich tegen 
inperkingen van de sociale zekerheid. Volgens 
Wim Kok mo est men zich niet blindstaren op 
het financieringstekort. Over maatschappijher
vorming hoorde je to en niet veel meer. Vanaf 
19 8 9 ging de PvdA mee met de in perking van 
de uitkeringen; terugvallend op het idioom uit 
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de jaren zeventig sprak men van 'hervorming 
van de sociale zekerheid'. J e kon ook zeggen dat 
de politiek van de kleine stappen waarvoor Den 
Uyl had gepleit was omgezet in de politiek van 
de kleine stappen achteruit. 

In de jaren negentig zien we een conserva
tieve golf opkomen. Volgens Wansink waren 
de conservatieven de maatschappijcritici van 
die tij d. 9 Conservatisme stond niet langer gelijk 
aan behoudzucht, maar aan het herontdekken 

Na 1989 werd de politiek van de 
kleine stappen waarvoor Den Uyl 
hadgepleit, omgezetin de politiek 
van de kleine stappen achteruit 

van oude normen en waarden en het bepleiten 
van eigen verantwoordelijkheid in plaats van 
staatszorg. Tien jaar later grepen in Amerika de 
neoconservatieven de macht. Zij wilden revolu
tionaire veranderingen tot stand brengen, met 
name via regime change in dictatoriaal geregeer
de landen. Menig progressiefhoudt daar zijn 
hart bij vast. De nieuwe conservatieven verwij
ten de traditionele progressieven conservatief te 
zijn omdat zij vasthouden aan de verzorgings
staat en blind zijn voor het gevaar dat conserva
tieve moslims vormen voor de rechtsstaat. Bent 
u daarnog? 

Het is niet verwonderlijk dat zo de term pro
gressief in onbruik is geraakt. 'Links' en 're ch ts' 
geven meer houvast dan 'progressief' en 'con
servatief', ook al is de links/rechts-tegenstelling 
eveneens meerduidig. Als bij de laatste Tweede
Kamerverkiezingen PvdA, SP en GroenLinks een 
meerderheid zouden hebben behaald, zou dat 
niet hebben geleid tot een progressiefkabinet, 
maar tot een links kabinet. Dat kabinet zou ook 
niet gehandeld hebben in overeenstemming 
met de verschillende interpretaties van het be
grip 'progressief' die ik hierboven heb gegeven. 

Niemandgelooftmeer dat de geschiedenis 
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ons naar de socialistische heilstaat leidt. Zelfs de 
SP heeft zich bekeerd tot het reformisme. Sinds 
2005 kent de PvdA ook geen beginselprogram
ma meer <lat een soon einddoel van de socialis
tische politiek schetst. In plaats daarvan kwam 
er een beginselmanifest <lat normen en waarden 
formuleert op basis waarvan in de praktische 
politiek keuzes kunnen warden gemaakt. 

Uit onderzoek door het SCP blijkt niet alleen 
<lat het voomitgangsgeloofheeft afgedaan, maar 
ook dat onder brede groepen van de bevol-
king angst heerst <lat we er alleen nog maar 
op achtemit kunnen gaan. Fysiek warden we 
bedreigd door het broeikaseffect en door nieuwe 
besmettelijke ziektes. Overal kunnen terroris
ten toeslaan. Vanwege de vergrijzing staat de 
AOW ter discussie. Onze traditionele vrijheid 
van meningsuiting blijkt ineens problematisch 
als het om kritiek op de islam gaat. Tegenover 
een kleine kaste van steeds rijker wordende 
ondernemings bestuurders staat de rest van de 

Moeten we bang zijn om 
conservatief gevonden te warden 
ais we sociaie verworvenheden 
verdedigen waarveeI 1<.iezers 
sterk aan gehecht zijn? 

bevolking, die afnemende sociale bescherming 
ervaart in combinatie met een toenemende 
dmk tot versoepeling van het ontslagrecht. Deze 
angsten warden gereflecteerd in het regeerak
koord: 'Dat alles draagt bij aan ons gevoel <lat 
het met ieder van ons individueel wel goed gaat, 
maar "met ons samen" minder."0 

De context van deze ontwikkelingen wordt 
voor een flink de el bepaald door de internatio
nalisering, die maakt dat topmanagers Ameri
kaanse salarissen als referentie hanteren terwijl 
de rest van de bevolking wordt bang gemaal<t 
met de concurrentie door Polen en Chinezen. 
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Geen wonder <lat bij het referendum over de 
Europese Grondwet in 2005 het aantal voor
stemmers per gemeente nauw gecorreleerd was 
aan het welvaartsniveau. 

LINKSE POLITIEK 

Van een links kabinet had je mogen verwach
ten <lat het meer nog dan het huidige kabinet 
geprobeerd zou hebben om tegemoet te komen 
aan de zorgen die leven in ons land. Het zou niet 
discussieren over een versoepeling van het ont
slagrecht om het werkgevers gemakkelijker te 
maken, maar proberen om mensen meer zeker
heid te verschaffen - al mo et warden gezegd 
<lat Groenlinks hierbij minder een bondgenoot 
is gebleken dan de ChristenUnie. 

Daarmee zou men wel tegen de tijdgeest 
moeten ingaan, want de tijdgeest is iets anders 
dan wat de meerderheid van de bevolking vindt. 
De tijdgeest vinden we temg in de opinies van 
een veel kleinere groep van beleidsmakers en 
publicisten. Die zijn veel rechtser dan de bevol
king als het om het behoud van de verzorgings
staat gaat en juist veel links er in hun waarde
ring voor de multiculturele samenleving.11 

Om het vertrouwen van de bevolking te 
bewaren zou een links kabinet moeten strij
den voor het behoud van socialistische ver
worvenheden. Veranderingen zouden vooral 
betrekl<ing moeten hebben op het temgdraaien 
van eerdere rechtse maatregelen - zie hoe 
het huidige kabinet de uitkering aan volledig 
arbeidsongeschikten verhoogt en de korting op 
de lerarensalarissen uit de periode-Deetman 
gedeeltelijk tenietdoet. 

Daarmee ZOU zo'n kabinet moeten opboksen 
tegen de kritiek dat het recent verworven eco
nomische inzichten negeert. Onder economen 
geldt nu nagenoeg consensus over de stelling 
<lat all es wat de vrije markt verstoort slecht is 
voor de economie. Dat geldt voor belastinghef
fing, voor het verstrekken van uitkeringen en 
voor het arbeidsrecht. J e vindt mal<kelijker 
een theoloog die niet in God gelooft dan een 
econoom die sceptisch staat tegenover de vrije 
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markt. Nieuw is dat echter niet. Ook aan het 
begin van de vorige eeuw waarschuwden econo
men ervoor dat de verzorgingsstaat afbreuk zou 
doen aan de economie. Daarna kwam er een ge
nera tie economen die juist pleitte voor sturing 
van de economie - met Tin bergen als de grate 
voorman. Dat de economische wetenschap nu 
weer terug bij af is, bewijst eens te meer hoezeer 
economen zelf een product zijn van de tijdgeest. 
Tegenstanders van een links kabinet zullen 
zeggen dat zo'n beleid conservatief is. De eerste 

geluiden in die rich ting waren al eind jaren 
zestig te horen; ik gebruikte dat toen nog als 
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maar rnoreel, cultureel en religieus. Pim Fortuyn 
zette prirnair in op thema's als de rnulticultu
rele samenleving en de plaats van religie in het 
publieke dornein. Dat zelfs Groenlinks de term 
'liberaal' heeft omarmd bewijst dat de economi
sche connotatie van dit woord niet langer domi
nant is. De eerste associatie is nu vrijzinnigheid, 
in plaats van vrije markt. In dit opzicht begint 
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het Nederlandse politieke landschap te lijken op 
dat van de Verenigde Staten, waar liberal al veel 
langer met 'links' wordt geassocieerd. Zowel in 
Nederland als in de Verenigde Staten wordt de 
agenda echter bepaald door rechts. 

Daarbij is het economisch georienteerde 
neoliberalisme afgelost door het moreel geori
enteerde neoconservatisme. Deze stroming is 
vooral bekend geworden vanwege haar nauwe 
vervlechting met het buitenlandse beleid van de 
regering-Bush. Tegenwoordig heerst er overal, 
het Witte Huis en enkele daaraan gerelateerde 
denktanks uitgezonderd, consensus over de 
mislukking van de Amerikaanse invasie in Irak. 
Omdat deze oorlog van meet af aan te boek 
stond als een neoconservatief project is het 
verleidelijk meteen de hele stroming dood te 
verklaren. 

In feite echter poogt het neoconservatisme 
een antwoord te geven op een veel breder scala 
aan vragen, die niet zomaar van de politieke 
agenda zullen verdwijnen. Uit de vier boeken 
die in dit essay word en besproken, blijkt dat de 
aantrekkingskracht van het neoconservatisme 
schuilt in de relevantie van de kwesties die het 
aankaart. De geboden antwoorden schieten 
echter in meer dan een opzicht tekort. 

~ 

Strauss en de Straussianen 
Leo Strauss (1899-1973) wordt, goeddeels ten 
onrechte, als de peetvader van de neoconser
vatieven beschouwd. Strauss was een politiek 
filosoofvan Duits-Joodse komaf die in de jaren 
dertig via Engeland naar de Verenigde Staten 
vluchtte. Het grootste deel van zijn leven was 
hij verbonden aan de University of Chicago. 
Zijn oeuvre bestaat vooral uit commentaren op 
de geschriften van grate denkers als Spinoza, 
Hob bes, Machiavelli, Al Fara bi en bovenal Plato. 
Zelden schreefhij rechtstreeks over politieke 
vraagstukken. 

Drie van de vier boeken die in dit essay aan 
bod komen gaan in op het denken van Strauss. 
De titel van Anne Nortons boek Leo Strauss and 
the politics of American empire is daarbij mislei-

S&D 1/2 I 2008 

dend, want het gaat primair over de rol van de 
'Straussianen' en hun imperialistische politiek 
en niet zozeer over het werk van de man zelf. 
Volgens Norton bestaan er twee soorten Straus
sianen: enerzijds filosofen die opereren binnen 
de traditie van Strauss of die deze traditie bestu
deren, anderzijds mensen die politiek gei:nteres
seerd of actief zijn en die zijn filosofie hanteren 
als een conservatieve politieke ideologie. Het is 
deze laatste groep van politieke Straussianen, 
aan de macht gekomen onder het bewind van 
George W. Bush, die het moeten ontgelden. 
Norton beschrijft hoe zij de Verenigde Staten 
hebben veranderd in een moreel strijdperk waar 
vragen op het spel staan als: moet Amerika door 
de rede of door Gods woord worden geleid? 
Welke grenzen stelt de natuur aan wetenschap 
en technologie? Heeft de moderniteit ons al te 
gemakzuchtig gemaakt? 

In zijn meest invloedrijke werk, Natural right 
and history (19 53 ), herintroduceert Leo Strauss 
de klassieke vraag naar natuurrecht als tegengif 
voor het positivisme en historisme van de mo
derniteit, die zouden hebben geleid tot relativis
me en nihilisme. Tegelijk onderkent hij dat de 
behoefte aan een universele morele standaard 
nog niet bewijst dat deze ook werkelijk bestaat. 
Veel zelfbenoemde Straussianen claimen echter 
dat ze het antwoord hebben gevonden. Norton 
noemt Leon Kass, van 2003 tot 2005 voorzitter 
van The President's Council on Bioethics, die 
de mening is toegedaan dat alleen het huwe
lijk tussen man en vrouw een 'natuurlijke' 
samenlevingvorm is. In ons land hebben de 
nederconservatieven Andreas Kinneging en Ad 
Verbrugge zich op vergelijkbaar naturalistische 
wijze over het traditionele gezin uitgelaten.' 

Het Straussiaanse neoconservatisme staat 
volgens Norton in schril contrast met het tradi
tionele Amerikaanse conservatisme dat wortelt 
in het denken van de Brit Edmund Burke. Hierin 
staan respect voor historisch gegroeide gewoon
ten en pral(tijken en het belang van de (lo kale) 
gemeenschap centraal. Een sterk wantrouwen 
jegens de staat en een afkeer van big government 
vloeien daaruit voort. De neoconservatieven 
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daarentegen hebben de 'oorlog tegen terreur' 
juist aangegrepen om de uitvoerende macht 
enorm te laten uitdijen. In dit opzicht is het 
neoconservatisme niet minder dan een revoluti
onaire beweging, betoogt Norton. Irving Kristal, 
een van de grondleggers van het neoconserva
tisme, zei al <lat deze stroming verschilt van het 
conservatisme in het streven om de macht van 
de staat actief in te zetten. 2 

Ter illustratie bespreekt Norton het Project 
for the New American Century (PN AC )3 van 
William Kristal - zoon van Irving - en Robert 
Kagan. PNAC streeft naar een remake van de 
wereld naar het voorbeeld van Amerika. In hun 
boek Present dangers. Crisis and opportunity in 
American foreign and defense policy (2000) pleiten 
Kristal en Kagan voor een expansief internatio
nalisme, inclusief pre-emption en regime change. 
Norton wijst erop dat vrijwel alle pogingen die 
de vs in het verleden hebben ondernomen om 
zich als een empire (rijk) te gedragen hebben 

De 'ooriog tegen terreur' is aan
gegrepen om de uitvoerende macht 
enorm te Iaten uitdijen. In dit 
opzicht is het neoconservatisme 
een revoiutionaire beweging 

gefaald. Ze citeert Robert McNamara, architect 
van de Vietnamoorlog, die in zijn memoires 
noteerde: 'We do not have the god-given right to 
shape every nation in our own image, or as we 
choose.'4 

Strauss was een criticus van de moderniteit, 
in het bijzonder van het liberalisme. Een van 
de vaders daarvan, Thomas Hobbes, pleitte ten 
tijde van de Engelse burgeroorlogen voor een 
sterke staat die de interne vrede en veiligheid 
voor zijn burgers zou garanderen. Norton stelt 
<lat Strauss bang was <lat burgers in een liberale 
democratie een leven zouden leiden van kleine 

s&n 1/2 I 2008 

pleziertjes, kleine am bi ties, weinig risico's, wei
nig prestaties en weinig grootsheid. Voor deze 
'laatste mensen' (de term is door Francis Fukuy
ama ontleend aan Friedrich Nietzsche) neemt 
Norton het op. Strauss' filosofische vragen kun
nen alleen in een democratie gesteld warden en 
beschermen die democratie op de lange termijn 
beter dan 'Straussiaanse' antwoorden. 

~ 

Filosa.fie van regime change 
Hoewel Norton op overtuigende wijze de ver
schillen aanwijst tussen Leo Strauss en het poli
tieke Straussianisme, is ze soms al te suggestief 
en verzuimt ze aan te geven hoe deze stroming 
zich precies verhoudt tot het neoconservatisme. 
Ze lijkt het een als synoniem voor het ander 
te beschouwen.5 Francis Fukuyama, die haar 
op <lit punt bekritiseert, biedt in America at the 
crossroads. Democracy, power, and the neoconserva
tive legacy6 een nauwkeuriger weergave van de 
neoconservatieve ideologie. Fukuyama's boek 
is vooral ook interessant omdat hij zichzelf tot 
voor kort als neoconservatiefbeschouwde. Zo 
studeerde hij bij Allan Bloom en werkte hij voor 
Paul Wolfowitz. Vanwege de vervlechting van 
het neoconservatisme met het (buitenlandse) 
beleid van de regering-Bush heeft Fukuyama 
zich er inmiddels van afgekeerd. 

Hij schrijft dat de oorsprong van het neo
conservatisme ligt bij een groep Joodse intel
lectuelen die in de jaren dertig en veertig van 
de vorige eeuw studeerden aan het City College 
in New York. Velen van hen, onderwie Irving 
Kristal, begonnen als trotskisten. Ze sympathi
seerden met de sociaal-economische doelstellin
gen van het communisme, maar ontdekten <lat 
een teveel aan goede bedoelingen de realisatie 
daarvan had ondermijnd. 

De tweede strijd die de neoconservatieve 
beweging hielp vormen was die tegen Nieuw 
Links in de jaren zestig. De oppositie tegen 
de oorlog in Vietnam leidde tot een groeiende 
maatschappelijke steun voor buitenlandse com
munistische regimes. Tevens liet president Lyn
don B. Johnson het geloof in social engineering 
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herleven met programma's als 'War on poverty' 
en 'Great society'. De neoconservatieven maak
ten zich zorgen over de destructieve gevolgen 
voor organische sociale verbanden en voor het 
gezinsleven. 

Fukuyama acht de stelling onzinnig dat 
Straussianen verantwoordelijk zijn voor de 
huidige oorlog in Irak - een stelling die wordt 
aangehangen door onder anderen Norton en 
Shadia Drury.7 In de aanloop naar deze oorlog 
zaten er geen Straussianen in de regering
Bush. Alleen Wolfowitz heeft korte tijd bij 
Strauss gestudeerd, maar hij heeft zichzelf 
nooit als een Strauss-protege beschouwd. Hij 
is veel sterker be1nvloed door Albert Wohlstet
ter, een defensiespecialist die de Sovjet-Unie 
wantrouwde, niet geloofde in een politiek van 
wederzijdse nucleaire afschrikking en zich op
wierp als verdediger van het ge bruik van pre
cisiewapens. Net als Norton neemt Fukuyama 
het op voor Strauss: het zijn <liens leerlingen, 
met name Harry Jaffa en Allan Bloom, auteur 
van het cultuurkritische boek The closing of 
the American mind (1987), die zijn ideeen als 
een leer hebben toegepast in plaats van deze 
te zien als een uitnodiging voor filosofisch 
onderzoek. 

Er is, aldus Fukuyama, een idee van Strauss 
dat wel rechtstreekse praktische relevantie 
bezit: her begrip 'regime'. Dat impliceert in de 
eerste plaats een manier van leven en pas in 
de tweede plaats een constitutie. De antieke 
politieke filosofie waarop Strauss zich baseert 
gaat ervan uit dat de stichting van een nieuw 
regime tot een nieuwe manier van leven kan 
leiden, maar acht de kans dat in de praktijk 
gebeurt uiterst klein. George W. Bush, die een 
politiek van regime change heeft omarmd, toont 
zich aanzienlijk optimistischer. Fukuyama 
vermeldt het niet, maar Strauss komt met zijn 
scepsis in de buurt van het realisme van Henry 
Kissinger. Als minister van Buitenlandse Zalcen 
onder de presidenten Nixon en Ford liet hij zich 
lei den door het uitgangspunt dat alle naties, 
ongeacht hun regime, naar macht streven en 
dat de liberale democratie niet universeel is. De 
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neoconservatieven kwamen tegen dit realisme 
in op stand. In de jaren tachtig, onder president 
Reagan, slonken de verschillen tussen de traditi
onele conservatieven en de neoconservatieven, 
doordat die laatsten de markt omarmden en 
zich ook op cultureel en religieus gebied bij de 
conservatieven aansloten. 

De expansionistische en interventionis
tische variant van het neoconservatisme die 
wereldwijd de democratie wil bevorderen is het 

Strauss' Ieerlingen hebben zijn 
ideeen als een Ieertoegepastin 
plaats van deze te zien als een 
uitnodiging voor filosofisch 
onderzoek 

geesteskind van de al eerder genoemde William 
Kristol en Robert Kagan. Hun streven naar een 
'welwillende hegemonie' van de vs wordt wel 
gekarakteriseerd als hard Wilsonianism. Dat is 
ten onrechte, meent Fukuyama. Terwijl presi
dent Woodrow Wilson na de Eerste Wereldoor
log een liberaal internationalisme voorstond op 
basis van de Volkenbond, zien de neoconserva
tieven voor internationale instituties geen rol 
van betekenis weggelegd. 

De door Fukuyama geschetste geschiedenis 
van het neoconservatisme is er een van ver
schuivingen: van links naar rechts, van binnen
landse politiek naar buitenlandse politiek, van 
ideeen over sociaal-economische ontwikkeling 
en de bijbehorende instituties naar militaire 
macht. Hij kent het hedendaagse neoconserva
tisme vier basisprincipes toe: (1) in de internati
onale betrekkingen maakt het uit wat er binnen 
regimes gebeurt; (2) in de buitenlandse politiek 
kan en moet de macht van de Verenigde Staten 
worden aangewend voor morele doeleinden; (3) 
ambitieuze social engineering heeft vaak onvoor
ziene gevolgen waardoor de oorspronkelijke 
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doelen ervan warden ondermijnd; (4) de legi
timiteit en effectiviteit van het internationale 
recht en internationale instituties zijn ontoerei
kend voor het bewerkstelligen van veiligheid en 
rechtvaardigheid in de wereld. 

Fukuyama benadrukt dat hij in zijn beroem
de boek The end of history and the last man (1992) 

nooit heeft beweerd dat het streven naar liberale 
democratie universeel is. Alleen het streven naar 
modernisering is universeel en een bijproduct 
hiervan is, op de lange termijn, democratie. 
Kristal en Kagan daarentegen geloven dat de 
democratie zich op korte termijn over de wereld 
zal verspreiden. De regering-Bush maakte 
volgens Fukuyama vier inschattingsfouten. In 
de eerste plaats wilde ze ingrijpen in staten om 
politieke omstandigheden te creeren die terro
risme zouden voorkomen, maar verwarde ze het 
reele gevaar dat kernwapens in handen kunnen 
komen van schurkenstaten met een apocalyp
tische dreiging van nude air terrorisme. Terwijl 

Fukuyama zweert de neoconser
vatieve agenda niet af, maar kiest 
voor andere midde1en: geen harde 
maar zachte mac ht, ontwikkeling 
in p1aats van militaire interventie 

Fukuyama pre-emption gerechtvaardigd acht -
het afwenden van een onmiddellijk op handen 
zijnde militaire aanval- wijst hij preventieve 
oorlogen af, omdat het risico bestaat dat de 
proliferatie van kernwapens er juist door wordt 
bevorderd en omdat militaire acties interne 
initiatieven tot politieke hervorming kunnen 
blokkeren. 

De regering-Bush verkeerde bovendien in de 
veronderstelling dat ze een 'mondiaal publiek 
goed' diende door Irak binnen te vallen, maar 
onderschatte het wereldwijde anti-Amerikanis
me dat daarmee werd opgeroepen. Amerikaans 
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exceptionalisme draait om de overtuiging dat de 
vs op een rechtvaardige wijze militaire mid
delen kunnen en mogen inzetten waar anderen 
dit niet kunnen. Zo zijn Kristal en Kagan ervan 
overtuigd dat hetAmerikaanse buitenlandse 
beleid doordrenkt is van een 'ongewoon hoge 
mate aan moraliteit'. 8 Onderschat werd ook 
hoezeer de met de vs geassocieerde politiek van 
het neoliberalisme in de rest van de wereld op 
weerstand stuitte. 

Een derde inschattingsfout van de neocon
servatieven was dat zij over het hoofd zagen hoe 
cruciaal economische en politieke ontwikkeling 
zijn voor het laten slagen van een regimeveran
dering. Als grootmacht hebben de vs de morele 
plicht om bij te dragen aan een betere verdeling 
van welvaart in de wereld, vindt Fukuyama. 
Landen als Servie, Georgie en Oekra'ine hebben 
laten zien dat succesvolle democratisering 
alleen mogelijk is wanneer het initiatief van 
binnenuit komt. 

Ten slotte had een afwijzing van de Verenig
de Naties vanwege een gebrek aan effectiviteit 
en legitimiteit niet mogen uitmonden in een 
afwijzing van multilateralisme als zodanig. 
Omdat staten onderling steeds afhankelijker 
zijn geworden, acht Fukuyama het klassieke 
realistische model van internationale betrek
kingen, dat de wereld beschouwt alsof deze 
exclusief georganiseerd is rond soevereine 
staten, zowel empirisch als normatief niet lan
ger houdbaar. Het zou pas echt liberaal zijn om 
niet te kiezen voor een mondiale liberale orde, 
maarvoormulti-multilateralisme: een wereld 
van elkaar overlappende en beconcurrerende 
internationale instituties. Fukuyama prijst de 
NAVO als een coalitie van democratische staten 
die macht uitoefent en legitimiteit geniet. 

Fukuyama kenschetst zijn positie als 
'realistisch Wilsonianisme'. Hij wil het idea
listische deel van de neoconservatieve agenda 
overnemen - aandacht voor water zich binnen 
staten afspeelt, bevorderingvan democratie en 
mensenrechten - maar met meer nadruk op 
het belang van instituties en politieke en econo
mische ontwikkeling in plaats van op de inzet 
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van militaire middelen. Ten aanzien van social 
engineering moet terughoudendheid warden 
betracht. 

~ 

Apocalyptisch denken 
Wanneer we Fukuyama goed lezen, moeten we 
concluderen dat hij de revolutionaire agenda 
van de neoconserv11:\:ieven niet afzweert, maar 
kiest voor andere middelen: zachte in plaats 
van harde macht, ontwikkeling in plaats van 
militaire interventie. Het is precies op dit punt 
dat de Britse filosoofJohn Gray hem aanvalt. Die 
vindt Fukuyama naief waar hij in de geest van 
Karl Popper betoogt dater op rationele gronden 
een onderscheid kan warden gemaakt tussen 
utopische en stapsgewijze social engineering. De 
utopische mentaliteit wordt niet gevoed door 
falsificeerbare sociale theorieen, maar door my
th en - en die kunnen niet warden weerlegd. 
Met zijn geloof in vooruitgang staat Fukuyama 
nog altijd in de neoconservatieve traditie, die 
volgens Gray de zoveelste loot is aan de stam 
van de westerse seculiere utopieen. 

Een groat deel van het oeuvre van John Gray 
kan warden gelezen als een ontmaskering van 
en afrekening met moderne utopieen. Deed hij 
dit in False dawn. The delusions of global capitalism 
( 19 9 8) met het neoliberalisme en in Al Qaida and 
what it means to be modem (2003) methetradi
caal islamisme, in Black mass. Apocalyptic religion 
and the death of Utopia fileert hij het neoconser
vatisme. Hij voert hierin ook de andere twee 
stromingen weer op en plaatst ze in de context 
van de godsdienstgeschiedenis. Alle seculiere 
utopieen zijn gestrand op het slagveld van Irak, 
waar de sektarische strijd tussen apocalyptische 
religieuze groeperingen opnieuw is losge
barsten. Gray beschouwt zowel de seculiere 
utopieen als deze apocalyptische religies als 
varianten van het 'millenarisme'. Deze stroming 
vindt haar oorsprong in het vroege christendom 
en gelooft in de spoedige komst van een eindtijd 
waarin God de wereld ingrijpend zal transfor
meren en vervolmaken. Moderne revolutionai
ren hebben deze opvattingen overgenomen, 
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maar God vervangen door de mens die denkt 
zelf de wereld van alle kwaad te kunnen verlos
sen door middel van zijn kennis. J acobinisme, 
communisme, nazisme: al deze bewegingen 
delen de ambitie om de wereld radicaal op de 
schop te nemen, met geweld als gevolg. 

De Irak-oorlog is niet het gevolg 
van inschattingsfouten, betoogt 
Gray, maarvan een maniervan 
denken die alle realiteitszin heeft 
verloren 

Gray laat zien dat utopieen per definitie 
onrealiseerbaar zijn. Vanwege de onuitroeibare 
onverenigbaarheid van menselijke behoeften is 
een conflictloos bestaan namelijk onmogelijk. De 
Irak-oorlog is dan ook niet het gevolg van inschat
tingsfouten, betoogt hij, maar van een manier 
van denken die alle realiteitszin heeft verloren. 

De kracht van het neoconservatisme schuilde 
in het inzicht dat neoliberale pogingen om 
een vrije markt te combineren met cultureel 
conservatisme gedoemd waren te mislukken: 
de vrije markt dreigt precies die burgerlijke 
tradities omver te woelen die het kapitalisme 
mogelijk maken. In deze situatie kan conserva
tisme enkel nag herleven in de vorm van een 
progressieve agenda die gemakkelijk vervalt 
in utopisme, aldus Gray. In Engeland werd het 
neoconservatisme niet door rechts omarmd, 
maar door Tony Blairs New Labour. Anders dan 
neoliberalen geloven neoconservatieven dat de 
overheid niet more el neutraal mag zijn: zij mo et 
de markt bijsturen, burgers disciplineren en 
religie inzetten als een instrument ter bevorde
ring van de sociale cohesie. Het militante voor
uitgangsgeloof in het buitenlands beleid van 
Blair en Bush markeert de overgang van seculier 
utopisme naar een religieus messianisme met 
als doel niets minder dan de verlossing van de 
mensheid. 
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De aanslagen van 11september2001 brach
ten het apocalyptische denken terug in het hart 
van de Amerikaanse politiek. 9 Door zich zowel 
te verbinden met het apocalyptisch-religieuze 
denken als met het seculiere geloof in vooruit
gang, heeft het neoconservatisme de twee meest 
krachtige Amerikaanse tradities gemobiliseerd. 
Volgens Gray gaat de liberale democratie niet 
zozeer ten onder aan nihilisme, zoals Strauss 
vreesde, maar juist aan de paging om haar 
te grondvesten op metafysische beginselen. 
Deze manier van denken vond een vruchtbare 
voedingsbodem in de Amerikaanse idee dat de 
politieke or de rust op self-evident truths. 

De regering-Bush dacht dat een regimeveran
dering in Irak de Amerikaanse belangen zou vei
ligstellen, terrorisme ZOU beperken en democra
tie naar de regio zou brengen. Niet een van deze 
doelen was haalbaar, laat staan alle tegelijk. Voor 
Gray staat de inval in Irak voor een nieuw soort 
imperialisme op basis van de mensenrechten. 

Het neoconservatisme heeft de 
twee krachtigste Amerikaanse 
tradities gemobiliseerd: het apo
calyptisch-religieuze denken en 
het secuiiere geioof in vooruit9an9 

Liberalen gaan ervan uit dat de legitimiteit van 
een regering afhangt van de vraag of zij de rech
ten van haar burgers respecteert. Wanneer een 
regering hierin faalt, mag de soevereiniteit van 
de staat geschonden warden. De vs zijn echter 
zelfveranderd in een onliberale democratie.10 

Met de invoering van de Patriot Act (waarvan 
Fukuyama gelooft dat deze de vs veiliger heeft 
gemaal,t) en het opschorten van habeas corpus -
waardoor de uitvoerende macht boven de wet
gevende macht is gesteld - is de vrijheid van 
de Amerikaanse burgers afgenomen. Deze gang 
van zaken illustreert volgens Gray hoe na1ef 
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liberalen als John Rawls en Ronald Dworkin zijn 
in hun stelligheid dat constitutionele begin
selen volstaan om vrijheid te garanderen. Ze 
vergeten de les die Gray toeschrijft aan Strauss 
en Hobbes: zodra regimes veranderen, verande
ren constituties mee. 

Volgens Gray heeft de geschiedenis uitgewe
zen dat mensenrechten alleen effectiefkunnen 
worden afgedwongen in nationale staten en die 
zijn door de eeuwen heen alleen tot stand geko
men door massaal bloedvergieten. De terminolo
gie van de 'oorlog tegen terreur' doet het v66rko
men alsof er een radicale, niet eerder vertoonde 
verandering in de menselijke aangelegenheden 
op komst is die gepaard gaat met het einde van 
de geschiedenis, het einde van de soevereine 
staat, universele acceptatie van de democratie 
en de vernietiging van het kwaad. Deze mythe 
vormt de gedeelde grondslag onder de mislukte 
utopische projecten van de afgelopen tien jaar. 

Gray prijst Hobbes voor zijn paging om in 
een tijd van godsdienstoorlogen door middel 
van een sterke staat het religieuze fanatisme te 
temmen, maar constateert tegelijk dat Hobbes 
de belangrijke rol die religie vervult als bron van 
betekenisgeving onderschat. Sams willen men
sen geen vrede, of niet ten koste van alles. Gray 
erkent dat liberale samenlevingen het waard 
zijn om verdedigd te worden omdat ze een 
beschaafde manier van leven propageren waarin 
rivaliserende opvattingen naast elkaar kunnen 
bestaan. Hij pleit voor realisme: conflicten in de 
internationale betrekkingen zijn onuitroeibaar. 
Soevereine staten blijven de centrale actoren 
en stellen hun vi tale belangen boven mensen
rechten. Gray erkent dat alle politieke begrip
pen waardegeladen zijn. Het klassieke realisme 
- dat doet alsof staten zich gedragen volgens 
universele natuurwetten - wijst hij daarom 
af. Blijven er voor Gray nog universele waarden 
over? Ja, het gebruik van geweld moet zo veel 
mogelijk worden beperkt. Er zijn waarden die 
universele menselijke behoeften representeren. 
Helaas maakt hij deze waarden en behoeften 
niet expliciet en haast hij zich te zeggen dat deze 
verschillend kunnen worden ingevuld. 
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Het kardinale punt in Grays betoog is de 
erkenning <lat mensen aangeboren tekortko
mingen hebben: we zijn geen inherent goede 
wezens die buiten onze schuld warden opge
zadeld met een geschiedenis van geweld en 
onderdrukking. Zijn realisme heeft met het 
klassieke conservatisme het inzicht gemeen <lat 
veranderingen in instituties de tegenspraken 
tussen menselijke behoeftes niet kunnen weg
nemen. Een ervan is de behoefte aan betekenis. 
Augustinus gafhet christendom een krachtige 
anti-utopische wending door het Koninkrijk 
Gods in het hiernamaals te plaatsen, waarmee 
de verleiding werd ingetoomd om het op aarde 
te vestigen. Gray prijst het Genesisverhaal 
omdat het geen ruimte laat voor een terugkeer 
naar een oorspronkelijke staatvan paradijse
lijke onschuld. Mythen kunnen waarachtig zijn 
voor zover ze constanten in het menselijk leven 
weerspiegelen. Religies moeten niet warden 
begrepen als kennisclaims - een fout die ook 
messianistische athe1sten als Richard Dawkins 
maken - maar als manieren van omgang met 
wat niet kenbaar is. Wetenschap en religie ko
men pas in botsing met elkaar als beide warden 
gezien als vormen van kennis. Gray beschouwt 
religie als een niet tot iets anders te reduceren 
realiteit die om die reden een plaats verdient in 
het publieke domein, zij het op verschillende 
manieren in verschillende samenlevingen. In 
tegenstelling tot Rawls kiest hij niet voor een 
overlapping consensus maar voor een modus vi
vendi: niet waarheid, maar vrede mo et het doel 
zijn van tolerantie. 

~ 

Geloof in de politiek 
Grays overtuiging <lat politiek en religie hoe dan 
ook tot elkaar veroordeeld zijn, wordt uitge
werkt door Mark Lilla in zijn boek The stillborn 
God. Religion, politics, and the modem West. Deze 
zeer toegankelijke geschiedenis van de poli
tieke theologie in de moderniteit behandelt 
een moeilijk vraagstuk: kan een politieke orde 
gelegitimeerd warden op religieuze gronden en, 
zo ja, hoe? De moderne politieke fi.losofi.e werd 
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geboren bij Hobbes, die een einde probeerde te 
maken aan sektarische strijd en burgeroorlog 
door de staat niet op een goddelijke open baring 
te grondvesten maar op natuurwetenschappelij
ke argumenten over de menselijke emoties: het 
nastreven van genot en het vermij den van pijn, 
het laatste geexemplifi.ceerd in de angst voor de 
dood. Na Hobbes zijn er veel pogingen onder
nomen om religie opnieuw een plaats te bieden 
op het politieke toneel. Zo danken we onder an
deren aan John Locke onze godsdienstvrijheid. 
Pogingen om religie en politiek met elkaar te 
verzoenen culmineerden in de liberale theolo
gie in het Duitsland van de Weimarrepubliek. 
Maar de liberale God bleek doodgeboren, aldus 
Lilla: hij kon mensen onvoldoende inspireren, 
waardoor ruimte vrijkwam voor destructievere 
vormen van politieke religie. 

Hobbes wist <lat religieuze eschatologie een 
voedingsbodem is voor politieke eschatologie 
en andersom, maar hedendaagse liberaal
democraten hebben <lit inzicht verloren. De 
politieke wetenschap stelt zich niet langer de 
vraag wat religie eigenlijk is. Hoe kan religie een 
plaats verwerven en behouden binnen liberale 
democratieen zonder <lat daarmee het spook 
van de politieke theologie en politiek messia
nisme wordt binnengehaald? Lilla stelt <lat het 
in de Verenigde Staten, waar de messianistische 
retoriek in de politiek sterk aanwezig is, uit
sluitend aan de sterke constitutionele structuur 
te danken is <lat de Amerikaanse politiek niet 
gedomineerd wordt door politieke theologie. 
Hij is er echter niet helemaal gerust op: het 
vergt een intellectuele inspanning om de 'grate 
scheiding' te onderhouden. We slagen er alleen 
in wanneer we ons realiseren dat deze scheiding 
niet vanzelfsprekend is. 

Twee denkers komen bij Lilla niet of 
nauwelijks aan bod: Leo Strauss en Karl Marx. 
Volgens Marx is religiekritiek de voorwaarde 
voor alle kritiek. Misschien maakt de relatief 
jonge leeftijd van het socialisme <lat het zich 
minder bewust is van de potentiele kracht van 
religie (ten goede of ten kwade) dan het op 
Hobbes teruggaande liberalisme. Het socialisme 
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is gebouwd op de stelling <lat religie verdwijnt 
zodra materiele voorspoed is gerealiseerd. In 
Nederland leek die belofte door Paars te worden 
ingelost, maar religie is nooit verdwenen. N og 
in 2004 kon Paul Kalma het boek Links, rechts 
en de vooruitgang publiceren zonder <lat daarin 
met een woord over religie werd gesproken. 
Bovendien werd de betekenis van het woord cul
tuur slechts begrepen in de smalle context van 
cultuurparticipatie. 

Toen de Wiardi Beckman Stichting conferen
ties organiseerde met de thema's 'links en de 
moraal' (2005) en 'geloof in de politiek' (2006), 

was het een teken aan de wand <lat de enige 
spreker die het probleem juist aanvoelde CDA'er 
Thijs Jansen was: 'Zelf zie ik geloof niet alleen 
als instrument om sociale cohesie te scheppen. 
Godsdienstvrijheid is de essentie van de demo
cratie. Dat betekent <lat je je diepste overtuiging 
moet kunnen inbrengen in het publieke de bat. 
Men kan niet zeggen <lat iedereen aan de kant 
van de Verlichting moet staan - en dan het 
de bat voor gesloten verklaren. Dan begint het 
de bat pas. Ik vind het positief - en <lat geldt 
ook voor de PvdA - <lat er weer meer aandacht 
is voor het belang van religie. Ik hoop <lat <lat 
ook voor het inhoudelijk belang geldt.'11 

Hoe in de politiek ruimte te maken voor 
hoop en betekenis zonder te vervallen in uto
pisme of apocalyptiek? De Werdegang van het 
neoconservatisme laat zien wat de valkuilen 
zijn. Voor John Gray is de beste remedie tegen 
geweld een strikte scheiding van religie en we
tenschap, voor Leo Strauss een strikte scheiding 
van religie en liberalisme - het laatste echter 
begrepen in de antieke, Platoonse zin: de culti
vering van de menselijke rede. Gek genoeg staat 
hij in <lit opzicht nietver afvan Jacques de Kadts 
pleidooi voor de cultuurmens in Het fascisme 
en de nieuwe vrijheid (1932). Wellicht kunnen 
hedendaagse sociaal-democraten die het morele 
strijdperk willen betreden zonder Verlichtings
doelen als emancipatie en sociale stijging los te 
la ten, nog het beste te rade gaan bij het chris
telijk socialisme van Willem Banning ofhet 
cultuursocialisme van De Kadt. 
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HELEEN DE CONINCK 

Het debat over klimaatverandering lijkt te zijn 
beslecht. De sceptici die nog ontkenden dat de 
wereldgemiddelde temperatuur stijgt en dat de 
uitstootvan broeikasgassen door de mens daar
van de belangrijkste oorzaak is, zijn tot zwijgen 
gebracht door de bewijzen die het wetenschap
pelijke klimaatpanel van de VN (ucc) samen
bracht in drie lijvige rapporten die vorigjaar 
verschenen. ucc ontving daarvoor de Nobelprijs 
voor de Vrede, die het panel deelde met klimaat
communicator Al Gore. Dat deed het laatste 
beetje morele autoriteit van de ldimaatsceptici 
verdampen. Dat betekent echter niet dat de dis
cussie over ldimaatverandering is afgelopen. Fase 
twee is aangebroken. De vraag die nu aan de orde 
komt is niet 'is het waar?', maar 'is het erg?'. 

Voorop in dit debat loopt de Deense statisti
cus Bj0rn Lomborg die in 2001 al opzien baarde 
met The skeptical environmentalist. In dat boek 
betoogt hij, ondersteund door een geweldige 
hoeveelheid statistische data, dat de milieu
problemen helemaal niet zo erg meer zijn: de 
wereld wordt steeds schoner. We hoeven ans 
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dus geen zorgen te maken over milieurampen 
die het voortbestaan van de mensheid bedrei
gen. Beschikbare middelen kunnen we beter 
investeren in echte wereldproblemen, zoals 
armoede, malaria en hanger. Lomborgs kwan
titatieve onderbouwing oogstte kritiek, net als 
zijn kwalitatieve argument. Is het immers niet 
zo dat we nu geen zure re gen, vieze rivieren en 
ongezonde bodem meer hebben juist omdat er 
is geinvesteerd in oplossingen? 

In zijn nieuwste boek, Cool it!, gaat Lomborg 
door op de ingeslagen weg. Klimaatdoemden
kers en de media spiegelen het publiek apoca
lyptische scenario's voor, metals enig doel ans 
geld uit de zak te kloppen voor dure en weinig 
effectieve maatregelen en internationale over
eenkomsten, zoals het gebruik van hernieuw
bare energie en het Kyoto Protocol. Ons geld, 
schrijft hij, kan beter warden besteed aan de 
bestrijding van hiv /aids, het voorzien in schoon 
drinkwater en het eerlijker verdelen van voedsel 
dan aan het bestrijden van de - alleszins mee
vallende - gevolgen van ldimaatverandering. 

Hebben de opzwepende uitspraken in de 
media - door Al Gore en door sommige weinig 
integere wetenschappers - de nuchterheid uit 
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het klimaatdebat gehaald? Zijn de gevolgen van 
klimaatverandering inderdaad niet zo ernstig 
en is het Kyoto Protocol werkelijk zo duur? Het 
antwoord is nee. Hoewel er in sommige van 
Lomborgs argumenten een kern van waarheid 
zit, overtuigt zijn analyse niet. 

Om te beginnen ondersteunt hij zijn verhaal 
met selectieve, onvolledige en sterk vereenvou
digde data, waardoor de lezer geen compleet 
overzicht krijgt. Van de manieren waarop 
klimaatverandering zich manifesteert be
spreekt hij slechts een deel en van de gevolgen 
daarvan ook weer een selectie. Hij besteedt 
veel aandacht aan hittedoden en stelt dat het 
aantal koudedoden dat voorkomen wordt door 
hogere temperaturen enkele malen grater is. 
Daarbij kijkt hij echter uitsluitend naar Europa 
en Noord-Amerika en niet naarwarme landen, 
waar de sterftecijfers er ongetwijfeld anders 
zullen uitzien. Een andervoorbeeld: Lomborg 
analyseert de zeespiegelstijging tot het jaar 
2100, terwijl de grootste stijging na die tijd zal 
plaatsvinden en vrijwel niet te stoppen is. De 
gevolgen van die stijging bagatelliseert hij. 
Hij doet het voorkomen alsofhet probleem 
eenvoudig kan warden opgelost door de dijken, 
waar de zee rustig tegenaan kab belt, met veertig 
centimeter op te hogen. Het echte probleem is 
echter de combinatie van hogere waterstanden 
onder extreme weerstoestanden met een steeds 
hogere bevolkingsdichtheid in kustgebieden. 

Een tweede bezwaar is dat Lomborg geen ge
paste, intern consistente en duidelijke methode 
toepast. Hij vergelijkt voor verschillende kli
maateffecten het prijskaartje van de vermeden 

64 gevolgen van een bepaalde emissiereductie met 
de kosten van de emissiereductie. Zo'n kosten
batenanalyse is een geaccepteerde economische 
methode om een afweging te maken voor de 
kortetermijneffecten van een maatregel. De 
methode is echter veel minder geschikt om een 
afweging te maken voor de langere termijn. De 
uitkomst wordt dan namelijk erg afhankelijk 
van de discontovoet - hoe waardeer je een 
vermeden gevolg over honderd jaar? Bovendien 
vergelijkt Lomborg positieve gevolgen van 
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emissiereductie op een gebied - bijvoorbeeld 
het overleven van ijsberen - altijd met alle 
kosten van de emissiereductie. Allicht dat emis
siereducties dan heel duur lijken. 

Een laatste kritiekpunt betreft Lomborgs 
incorrecte weergave van ontwikkelingen in de 
klimaatwereld. Zo stelt hij dat de emissies van de 
EU ondanks 'Kyoto' zijn gestegen terwijl de vs, 
die het protocol niet ondertekenden, gelijk
blijvende emissies laten zien. Dat is onjuist. 
De uitstootvan de vs is sinds 1990 met circa 
16% gestegen. De Eu-15 daarentegenheeft wel 
degelijk haar emissies gereduceerd en lijkt de 
do els telling van 8 % emissiereductie in 2008 tot 
2012 te gaan halen. Ook de kosten van het Kyoto 
Protocol overdrijft Lomborg, waarbij hij zich 
baseert op achterhaalde studies. Hij stelt dat ho
gere co 2 -concentraties in de atmosfeer leiden tot 
grotere landbouwopbrengsten door fertilisatie
effecten; wetenschappers bestrijden dit. 

Lomborgs boek bevat ook waardevolle 
punten. Zijn bespreking van de manier waarop 
de media, politici en zelfs sommige wetenschap
pers het klimaatprobleem neerzetten is bij 
vlagen hilarisch (neem het citaat waarin experts 
een toekomst voorspellen waarin 'our children 
see rainforests burst into flame and seas boil'). 
De verleiding om een spektakelverhaal neer te 
zetten is in de populaire media vaak groot en 
politici en experts kunnen warden meegezogen 
in de sensatiezucht. Het is terecht dat Lomborg 
dit probleem aankaart. Verder houdt hij een 
sympathiek pleidooi om het armoedeprobleem 
prioriteit te geven boven de aanpak van klimaat
verandering. Lomborg lijkt te geloven dat het 
oplossen het eerste een kwestie is van een paar 
miljard dollar per jaar. Zijn stand punt is aan
vechtbaar als je bedenkt dat door klimaatveran
dering de armoede waarschijnlijk zal verergeren. 

Hoe belangrijk sommige boodschappen uit 
Cool it! ook zijn, de claim dat sterke emissiere
ducties achterwege kunnen blijven is onge
fundeerd. Mondiale overeenstemming over de 
aanpak van klimaatverandering blijft dringend 
geboden. Het is te hopen dat een veelbesproken 
boek als dit de zaak niet nog verder ophoudt. 
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AIIe armoede de were Id uit 

The white man's burden. Why the West's efforts to aid 
the rest have done so much ill and so little good 
William Easterly, Penguin, NewYorl<2oo6 

The end of poverty. Economic possibilities for our time 
Jeffrey Sachs, Penguin, NewYorl<2005 

PIETER SMIDT VAN GELDER 

In The end of poverty beschrijft Jeffrey Sachs -
econoom aan Columbia University en directeur 
van het Earth Institute - hoe ruim een miljard 
mens en, overwegend Afrikanen, gevangen 
zitten in een 'poverty trap': overleven is een 
opgave, sparen is onmogelijk en investeren in 
manieren om aan de armoede te ontsnappen 
dus ook. Als deze mens en niet geholpen worden 
om althans op de eerste trede van de ontwik
kelingsladder terecht te komen, zullen ze nooit 
hun 'take-off' maken, aldus Sachs. 

De kracht van zijn boek schuilt zonder meer 
in het morele a pp el dat hij do et en de passie 
waarmee hij schrijft. De lezer wordt aangemoe
digd om politici onder druk te zetten om belof
tes aan arme landen na te komen. De afspraak 
om 0,7% van het BNP aan official development 
assistance te besteden dateert uit de jaren zeven
tig. Tot op de dag van vandaag is er maar een 
handjevol rijke landen - waaronder Nederland 
- dat aan de norm voldoet. 

Sachs richt zich in het bijzonder tot het Ame
rikaanse publiek en maakt korte metten met 
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een aantal idees re~ues. De Amerikanen geven 
veel minder aan ontwikkelingshulp uit dan ze 
zelf denken. De Westerse hulp aan sub-Sahara 
Afrika bedraagt dertig dollar per persoon per 
jaar. Als gebonden hulp (gedwongen winkel
nering), schuldkwijtschelding en rampenbe
strijding daarvan worden afgetrokken, resteert 
een schamele twaalf dollar per persoon per jaar. 
Een andere misvatting is dat economische ont
wikkeling een zero sum game is, waarbij groei 
van de een automatisch ten koste gaat van de 
mogelijkheden voor een ander. Sinds het begin 
van de negentiende eeuw hebben alle continen
ten economische groei gekend het ene meer 
dan het andere, dat wel. 

Sachs pleit voor 'gedifferentieerde diagnoses' 
en plaatsgebonden oplossingen: voor ontwik
kelingsproblematiek bestaat geen panacee. 
Opmerkelijk is dat hij voor case studies van 
landen waar hij zelf als economisch adviseur 
gewerkt heeft - Bolivia, Polen, Rusland, China, 
India veel plaats inruimt, terwijl hij 'Afrika' 
afdoet in een hoofdstuk. Zo maakt hij zich 
schuldig aan wat hij zijn tegenstanders juist ver
wijt: dat zij het beeld neerzetten dat Afrika een 
groat, ingewikkeld en onoplosbaar probleem is. 

65 
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Uitgebreid staat hij stil bij de betekenis van kli
maat, ecologie en geografie voor economische 
ontwikkeling. Zo zijn het ontbreken van een 
kustlijn (nogal wat Afrikaanse landen hebben 
geen toegang tot de zee) of een zeer bergach
tig landschap ( denk aan de Andeslanden) niet 
bevorderlijk voor groei. In <lit soort zaken is nu 
eenmaal moeilijk verandering te brengen en 
Sachs volstaat dan ook met de constatering <lat 
'global economic geography' een 'puzzle' is. 

Re den tot wanhoop is er niet, betoogt Sachs, 
we kunnen de armoede de wereld uitkrijgen, 
mi ts de politieke wil in zowel de arme als de rij
ke landen groot genoeg is. Dat is de boodschap 
die hij uitdraagt. Hoe die droom gerealiseerd 
kan worden blijft evenwel onduidelijk, want 
aan praktische uitwerking en concrete oplos
singsrichtingen schort het. Daarmee dreigt goed 
bedoelde retoriek om te slaan in onwetenschap
pelijke pathetiek. 

~ 

Grote woorden 
Na zestigjaar inspanning en de besteding van 
2,3 biljoen dollar aan ontwikkelingshulp is het 
Westen er nog niet in geslaagd om het armste 
deel van de wereld er bovenop te helpen. Dat 
komt, zo schrijft de econoom en oud-werkne
mer van de Wereldbank William Easterly in The 
white man's burden, doordat binnen de ontwik
kelingswereld de 'Planners' het voor het zeggen 
hebben. 

Zonder veel verstand van lo kale zal<en plan
nen ontwikl<elingswerkers de economische en 
rechtsstatelijke ontwikkeling van arme landen. 
Maar ontwikkeling laat zich niet plannen, stelt 
Easterly - en al helemaal niet van buitenaf. 
Gewenst zijn onderzoekers dieter plaatse be
kijken wat werkt en die succesvolle initiatieven 
steunen. Geen gratis anti-malarianetjes uitdelen 
dus, die duiken maar op in bruidssluiers en in 
stoffenkraampjes op de markt. Wel mensen 
vragen of ze behoefte heb ben aan klamboes en, 
zo ja, hen naar vermogen la ten meebetalen. 

De Planners zijn retorisch in het voordeel, 
want Grote Doelen prikkelen de motivatie. Een 
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probleem is wel <lat niemand aansprakelijk is 
als die doelen niet gehaald worden. Neem het 
volgende voorbeeld. In 1990 werd er een mondi
ale afspraak gemaakt om in 2000 alle kinderen 
naar de lag ere school te la ten gaan. Dat lukte 
niet. Vervolgens kreeg diezelfde doelstelling 
een tweede leven als Millennium Development 
Goal. lets vergelijkbaars geldt voor de universele 
toegang tot schoon drinkwater: in 1977 werden 
daarover afspraken gemaakt met 19 9 o als 
mikpunt. 

Pral<tijken van ontwikkelingshulp laten zich 
moeilijk vergelijken met de werking van vrije 
markten of democratische systemen. Als een 
consument niet tevreden is over een bepaalde 
aanschaf maakt hij <lat duidelijk aan de produ
cent, bijvoorbeeld door het product niet meer 
te kopen. Als een politicus zijn beloftes breekt, 
verliest hij onze stem. Ontvangers van ontwik
kelingshulp ontberen dergelijke vormen van 
feedback. De organisaties die de hulp verlenen 
zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd 
aan de geldschieters in het Westen. En daar is 
men dol op grate woorden: in 2025 alle armoede 
de wereld uit! 

Ruim een halve eeuw ontwikkelingswerk 
heeft afdoende bewezen <lat deze aanpak niet 
werkt, aldus Easterly. Er worden onmogelijke 
beloftes gedaan. Daarbij komt datveel Westerse 
hulporganisaties onafhankelijk van elkaar alle 
doelen tegelijk nastreven, in plaats van zich te 
concentreren op deelgebieden. Dat leidt ertoe 
<lat als het misgaat, niemand aansprakelijk of 
verantwoordelijk is - als i.iberhaupt al duidelijk 
wordt dat van mislukking sprake is, want lang 
niet alle projecten worden geevalueerd door 
externe, onafhankelijke organisaties. 

Het Grote Plan zou moeten behelzen <lat er 
geen plan is, zo betoogt hij. Laat de armen zelf 
bepalen welke projecten belangrijk zijn en laat 
hen er naar draagkracht aan meebetalen. Weg 
met de 'white man's burden' (de term is afkom
stig van de Engelse dichter Kipling): ontwikke
ling lukt niet alleen door hulp van buitenaf. Geef 
ruim baan aan kleinschalige, lokale initiatieven. 
Niet elke vorm van ontwikl<elingshulp is waar-
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deloos, haast hij zich te zeggen. Hij benadrukt 
dat de zaak van arme mensen en arme landen 
ook hem aan het hart gaat. Maar als we op de
zelfde weg voortgaan, komen we nergens. 

Het moge duidelijk zijn dat Easterly niets 
opheeft met de ideeen van Jeffrey Sachs - het 
is de pessimist versus de optimist, of de realist 
versus de utopist. Beiden zijn kwetsbaar voor 
kritiek. Waar Sachs zich verliest in wensdenken, 
construeert Easterly een tegenstelling tussen 
Planners en Onderzoekers die in de praktijk 
lang niet zo scherp te trekken is. Er zijn talloze 
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ontwikkelingswerkers die plannen en on
derzoeken, die kleine initiatieven steunen en 
grote projecten uitvoeren. Easterly pleit voor 
'feedback' door en 'accountability' jegens de 
ontvangers van ontwikkelingshulp, maar het 
blijft onduidelijk hoe een en antler in praktijk 
gebracht moet worden. Deze gebreken ten spijt 
is The white man's burden een prikkelende studie 
- op het provocerende af - en lezenswaardig 
voor iedereen die zich bezighoudt met de zaak 
van de armen. 
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Groei is beter 
dan 9een 9roei 
The bottom billion. Why the poorest countries are failing and what can be done 
about it 
Paul Collier, Oxford University Press, Oxford 2007 

CHRIS VAN DER BORGH 

De 'bottom billion', zo noemt Paul Collier de 
veertig a vijftig armste landen ter wereld. In 
deze niet nader gespecificeerde, maar vooral 
Afrikaanse landen blijft substantiele ontwik
keling uit. Collier stelt dat ontwikkelingshulp 
in deze land en, die dikwijls slecht word en 
bestuurd, niet of nauwelijks werkt. Daar komt 
bij dat deze landen een te grate economische 
achterstand hebben om te profiteren van de glo
balisering. Met name de opkomst van China en 
India speelt hun parten. De vraag is wat externe 
actoren er kunnen doen. 

Collier is hoogleraar economie aan de Uni
versiteit van Oxford. Van i998 tot 2003 was hij 
directeur van de Development Research Group 
van de Wereldbank. Zijn invloed op beleids
discussies is groot. Zo adviseerde hij Tony Blairs 
Commission on Africa. Collier onderzoekt de 
effecten van hulp en analyseert burgeroorlogen. 
Daarbij legt hij een bijzondere interesse voor 
Afrika aan de dag. The bottom billion brengt een 
groat deel van dat onderzoek samen. In beleids
kringen en de academische wereld is het boek 
zeer goed ontvangen. Het zou een tussenweg 
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bieden tussen het minimalisme van William 
Easterly's The white man's burden1 en het idea
lisme van Jeffrey Sachs' The end of poverty2 (zie de 
boekbespreking opp. 65-67). 

The bottom billion verklaart de chronische 
achterstand van de armste landen aan de hand 
van een aantal elkaar versterkende 'traps', 
waaronder afhankelijkheid van de export van 
primaire grondstoffen, oorlog, slecht bestuur 
en 'slechte buren'. Het spannendste deel van 
het boek is de discussie over instrumenten die 
relevant kunnen zijn bij het zoeken naar oplos
singen. Collier beperkt zich niet tot de vraag of, 
en zo ja hoe, ontwiklcelingshulp moet warden 
ingezet, maar betrekt nadruklcelijk ook andere 
instrumenten bij zijn analyse. Zo pleit hij voor 
beperkte en tijdelijke handelsbeschermingvan 
de armste landen ten opzichte van China en 
India. Ook gaat hij in op de mogelijkheden van 
militaire interventie ter ondersteuning van 
bestaande VN -operaties (zoals de Britse Opera
tion Pallisar in Sierra Leone) of militaire steun 
voor nieuw gekozen leiders. De voorbeelden 
die Collier aandraagt roepen vragen op, maar 
zijn exploratie van nieuwe combinaties van 
instrumenten is waardevol. Die maatregelen 
moeten vooral warden gezien als correcties op 
het falen van marktwerking ofhet scheppen van 
voorwaarden daarvoor. Het mogelijk maken van 
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economische groei vormt dan ook de kern van 
Colliers duurzame oplossing. 

Groei is altijd beter dan geen groei, betoogt 
hij. Maar de discussies over 'pro-poor growth' 
en over verschillende groeimodellen schuift hij 
wel erg gemakkelijk terzijde. Kennelijk vormt 
de paper Growth is good for the poor, in 20 o o door 
zijn collega's Dollar en Kraaij van de Develop
ment Research Group geschreven, nog altijd 
het richtsnoer voor zijn argumentatie. Daarin 
wordt beweerd dat 'the incomes of the poorest 
of society rise proportionately with the rise of 
average incomes'. 3 'Some NG Os hated it', herin
nert Collier zich. 4 Dat is een understatement. 
De in Growth is good for the poor gehanteerde 
methodologie en uitkomsten werden niet alleen 
door non-gouvernementele organisaties maar 
ook door academici in een groat aantal publica
ties ter discussie gesteld. Door niet inhoudelijk 
op deze kritiek in te gaan, ontwijkt Collier het 
vraagstuk van de toenemende ongelijkheid 
binnen en tussen landen. 5 Al op de derde pagina 
van het boek stelt hij zonder verdere onderbou
wing dat het met de andere vijf miljard wereld
bewoners wel goed komt: 'a total of five billion 
people are already prosperous, or at least on 
track to be so: 

~ 

Nieuwe )eiders 
Economische groei is in Colliers visie niet al
leen de basis voor ontwikkeling, maar ook van 
enorm belang voor maatschappelijke stabiliteit 
en staatsvorming. In zijn woorden: 'if the econo
my is weak, the state is also likely to be weak'. 6 

Elders suggereert hij een causaliteit: 'make 
societies less fragile, which means developing 
their economies'.7 Dat betekent niet dat Collier 
van mening is dat donoren in slecht bestuurde 
landen de economische ontwikkeling kunnen 
stimuleren. Dat is zelden het geval, denkt hij. 
Het wachten is dan op een politieke ommekeer 
waarbij verantwoordelijke leiders het heft in 
handen nemen. Vervolgens is het zaak om die 
leiders eerst technische assistentie te verlenen 
en pas na verloop van tijd en bij gebleken be-
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trouwbaarheid ook financiele hulp, waaronder 
begrotingshulp. 

Collier zet dus al zijn kaarten op de ambities 
en capaciteiten van nieuwe leiders. Nu is leider
schap beslist een bepalende factor in ontwik
kelingsprocessen, maar Colliers redenering gaat 
te veel uit van een onderscheid tussen 'good 
guys' en 'bad guys'. Met een context van zwakke 
instituties en wijdverbreide patronagesystemen 
houdt hij geen rekening. Menig veelbelovende 
ommekeer is op dat soort obstakels gestuit. 
Nancy Birdsall spreekt in dit kadervan een 
'weak institutions trap' - een concept dat wel
licht meer perspectieven biedt voor interventies 
door exteme donoren. 8 Overigens do et Collier 
wel degelijk suggesties voor interventies in 
slecht bestuurde landen, zoals het opzetten van 
parallelle administraties en diensten in landen 
waar de overheid te zwak of corrupt is. 9 Dat idee 
is uiteraard niet probleemloos en druist in tegen 
het heersende ideaal van 'ownership'. To ch is dit 
een interessant punt en gezien de internatio
nale belangstelling voor zwakke staten zou het 
goed zijn om een aantal praktijken op dit gebied 
te evalueren. Dat zou ook zeer relevant kun-
nen zijn voor landen die in een prille fase van 
opbouw verkeren.10 

De eerder genoemde nadruk op de rol 
van individuen komt terug in de analyse van 
gewelddadige conflicten. Een kemthema in Col
liers onderzoek is de stelling dat rebellen vooral 
handelen uit eigenbelang en hebzucht en niet 
op basis van een hoogverheven ideaal van een 
betere maatschappij. Een zwakke economische 
ontwikkeling en vaak ook zwakke staat maken 
het voor hen relatief eenvoudig om de wapens 
op te nemen. Colliers belangrijke publicaties op 
dit gebied hebben in de literatuur geleid tot een 
discussie onder de vlag 'greed or grievance ?'. 11 

Een consensus leverde dat debat niet op, maar 
geconcludeerd kan warden dat de motivaties 
van rebellen per situatie verschillen, waarbij er 
ook combinaties mogelijk zijn (greed and grie
vance), terwijl gevoelens van haat en revanche 
- relatieflos van politieke of economische 
belangen - het voortduren van conflict en 
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kunnen stimuleren. Colliers uitgangspunt dat 
individuen een afweging maken tussen de 
opbrengsten en kosten van deelname aan oorlog 
is veelvuldig bekritiseerd. Hij houdt echter vast 
aan de nogal eenvoudige redenering dat je rebel
len niet op hun woord moet geloven. Het zou 
interessant zijn geweest om ook analyses over 
de politieke economie van oorlog in de analyse 
te betrekken. Daarin wordt de verwevenheid 
van politieke, militaire en economische macht 
benadrukt. 12 

Bovengenoemde kanttekeningen bij de 
analyse van Paul Collier doen geen afbreuk aan 
de relevantie ervan. De focus van het boek is 
goed en het betoog is helder, hoewel Collier hier 
en daar een wat betweterige toon aanslaat. The 
bottom billion levert een belangrijke bijdrage 
aan de (N ederlandse) discussie over wat externe 
donoren in de allerarmste en zwakste landen 
kunnen betekenen en welke instrumenten daar
bij tot hun beschikking staan. 

Noten 

1 William Easterly (2006), The white man's burden. 
Why the West's efforts to aid the rest have done so much 
ill and so little good, Oxford: OUP. 

2 Jeffrey Sachs (2005), Theend of poverty. How we can 
make it happen in our lifetime, Landen: Penguin. 
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3 David Dollar 6-' Aart Kraaij (2002), Growth is good for 
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'Slee ht' beieid bren9t 
9oede ontwikkeiin9 
Bad Samaritans. Rich nations, poor policies and the threat to 
the developing world 
Ha-Joan Chang, Random House Business Books, Landen 2007 

ROBERT WENT 

Onlangs constateerde de UNCTAD 1 in een rap
port over economische ontwikkeling dat veel 
Afrikaanse landen ondanks een kwart eeuw 
structurele aanpassingspragramma's nog steeds 
wachten op de rabuuste en duurzame graei die 
nodig is om de millenniumdoelen op tijd te 
halen. 2 Binnenlandse brannen en meer buiten
landse hulp zullen, zonder een fundamentele 
beleidswijziging die 'de neoliberale impasse' 
doorbreekt, onvoldoende zijn om een einde te 
mal<en aanAfrika's onderontwikkeling. Exteme 
factoren en instituties hebben namelijk een veel 
grotere invloed op het economische en sociale 
lot van Afrika dan meestal wordt erkend. Afri
kaanse landenhebben, aldus de UNCTAD, geen 
in Washington geschreven macra-economische 
stabilisatiepragramma's nodig, maar beleids-

., tuimte om hun eigen uitdagingen en prioritei
ten te bepalen en te experimenteren met een 
daarap afgestemde ontwikkelingsstrategie. 

Voor veel Afrikaanse landen is de weg naar 
'ontwikkelingsstaat' afgesloten, stelt de 

CTAD vast, omdat van twee kanten grate be-
. ngen Worden gesteld aan hun beleidsauto-

erde auteur Robert Went is wetenschappelijk mede
werker van de WRR en gastonderzoeker bij de Amster
dam School of Economics van de UuA 
en Zie pagina 74 
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nomie. Enerzijds door donoren die in sommige 
gevallen meer dan de helft van het overheids
budget financieren en daardoor via morele 
overreding en 'conditionaliteit' grate invloed 
hebben op het beleid dat gevoerd kan worden 
in een land. Anderzijds door de Wereldhandels
organisatie (wTo) waar de meeste landen lid 
van zijn waardoor zij zich aan allerlei verdragen 
moeten houden. De beleidsopties die de nieuw 
gei:ndustrialiseerde economieen in Oost-Azie 
vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw met 
succes toepasten, zijn hierdoor niet of slechts in 
beperkte mate beschikbaar voor landen die zich 
nu ontwikkelen. 

Het UNCTAD-rapport is een goede illustratie 
van het statement dat de Koreaanse econoom 
Ha-Joon Chang in zijn prachtige nieuwe boek 
over ontwikkeling en globalisering maakt. In 
Bad Samaritans. Rich nations, poor policies and the 
threat to the developing world karakteriseert hij de 
rijke en machtige regeringen en instituties in de 
wereld als 'slechte Samaritanen': ook al hebben 
ze veelal goede bedoelingen, in de praktijk rich
ten ze met een simplistische vrije marktideolo
gie en een verkeerd begrip van de geschiedenis 
veel schade aan in ontwikkelingslanden. 

Chang is een van de belangrijkste heterodoxe 
economen van dit moment en werkzaam aan de 
universiteitvan Cambridge. In 2005 won hij de 
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Leontief-prijs en twee jaar eerder kreeg hij de 
Myrdal-prijs voor zijn alom geprezen boek over 
de manier waarop de hedendaagse rijke landen 
zich ontwikkeld hebben. De ti tel van dit werk, 
Kicking away the ladder, verwijst naar Friedrich 
List die in 1841 schreef dat landen die zichzelf 
met een protectionistisch beleid ontwikkelden, 
de neiging hebben de ladder waarlangs zijzelf 
omhoog klommen voor andere land en weg te 
schoppen door van hen vrijhandel te eisen. 3 

~ 

Historische lessen 
In Kicking away the ladder laat Chang zien dat 
geen enkel succesvol land zich heeft ontwikkeld 
met het 'goede beleid' en de 'goede instituties' 
die de afgelopen decennia aan ontwikl<elings
landen zijn opgelegd. Integendeel, elk succesvol 
land maakte gebruik van protectionistische en 
andere activistische maatregelen - import
tarieven, exportsubsidies, planning van investe
ringen, steun voor onderzoek en ontwikkeling 
- om binnenlandse opkomende industrieen 
(infant industries) te verdedigen tegen buiten
landse concurrenten. Bovendien wijzigden de 
rijke landen hun beleid door de jaren heen van
wege de veranderende posities in de internatio
nale concurrentiestrijd. 

Algemene recepten voor alle tijden en landen 
bestaan dan ook niet, aldus Chang, die ervoor 
pleit om de historische feiten over de ontwikke
lingservaring van succesvolle landen in bredere 
kring te publiceren en het ontwikkelingsbeleid 
om te gooien. Het 'slechte beleid' waarmee de 
ontwikl<elde landen zich in het verleden effec-

72 tiefhebben opgewerkt moet ook voor de huidi
ge ontwikkelingslanden worden toegestaan. Dit 
beleid mo et zelfs actief aan deze landen worden 
aanbevolen. Dat betekent onder andere dat het 
IMF en de Wereldbank bij financiele steun aan 
deze landen niet als eis moeten stellen dat zij 
afzien van het beschermen van hun infant indus
tries en landbouwsector. De overeenkomsten en 
regels van de Wereldhandelsorganisatie (wrn) 
moeten herschreven worden zodat het actieve 
gebruik van tarieven, subsidies en andere in-
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strumenten om de binnenlandse economische 
ontwikkeling te stimuleren wordt toegestaan. 

~ 

Snujje zout 
De afgelopen jaren publiceerde Chang verschil
lende andere boeken4 en adviseerde hij onder 
andere Oxfam, verschillende VN -organisaties 
en de regeringen van Brazilie, Engeland en 
Zuid-Afrika. Met Bad Samaritans richt hij zich 
tot een breed publiek. Het boek lee st makkelijk 
weg. Wie bekend is met eerder werk van Chang 
herkent veel, maar er zijn ook nieuwe thema's 
en gedachten. Anders dan Paul Collier, die in 
zijn veelbesproken boek The bottom billion5 (zie 
de boekbespreking opp. 6 8-70) slechts verwijst 
naar eigen publicaties, documenteert Chang zijn 
claims met ruim twintig pagina's noten. Wie 
daar geen trek in heeft kan die zonder pro ble
men overslaan, maar zelfs voor goed ingevoerde 
lezers bevatten ze interessante nieuwe publica
ties en bronnen. 

Het boek opent en eindigt met politiek
economische sciencefiction in Maputo (Mo
zambique) in het jaar 2061, respectievelijk 
in Sao Paulo (Brazilie) in 2037. Op de proloog 
volgen een hoofdstuk met mythen en feiten 
over globalisering en een hoofdstuk over hoe 
rijke landen rijk werden. Daarna presenteert 
Chang zijn kritiek op en alternatieven voor het 
onder economen en beleidsmakers vigerende 
paradigma voor economische ontwikkeling. 
Dat doer hij in aparte hoofdstukken over de 
onderwerpen vrijhandel en protectionisme; bui
tenlandse directe investeringen; privatisering 
en overheid; intellectuele eigendomsrechten en 
technologieoverdracht; en macro-economisch 
beleid. Een samenvatting is in dit korte bestek 
niet mogelijk - lees dat boek! - dus ik beperk 
me tot een belangrijk idee per hoofdstuk. 

Vo or wat betreft handel pleit Chang voor 
'asymmetrisch protectionisme', waarbij de arme 
landen zich wel en de rijke land en zich niet mo
gen afschermen. Protectionisme is weliswaar 
geen garantie voor ontwikkeling 'maar ontwik
keling zonder protectionisme is heel moeilijk'. 
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Buitenlandse directe investeringen zijn volgens 
hem veelal 'een Faustiaans koopje' dat voordelen 
biedt op korte terrnijn rnaar op lange terrnijn 
slecht is voor de econornische ontwikkeling. 
Privatiseringen, die ook in ontwikkelingslan
den veelvuldig bepleit of opgedrongen warden 
ter verhoging van de econornische efficientie, 
zijn als algerneen recept uit den boze. Jui st in 
ontwikkelingslanden, waar de noodzakelijke 
regulerende capaciteiten ontbreken, leiden deze 
vaak tot ram pen. 

In een rnooi hoofdstuk vergelijkt Chang 
intellectuele eigendornsrechten zoals patenten, 
handelsrnerken en copyrights met zout. Een 
beetje ervan is nodig om te overleven en om 
lekker te eten, rnaar boven een bepaald niveau 
wegen de nadelen voor onze gezondheid niet op 
tegen het genot dat we ontlenen aan srnaakvol
ler voedsel. Orn de balans tussen de baten en 
de rnaatschappelijke kosten van intellectuele 
eigendornsrechten beter in evenwicht te bren
gen rnoet volgens Chang de huidige bescher
rning daarvan ornlaag. Hij pleit voor een kortere 
bescherrningsperiode, voor een zwaardere toets 
bij het toekennen van patenten en voor het 
vergernakkelijken van parallelle irnporten. Bij 
de behandeling van het rnacro-econornische be
leid, tot slot, beargurnenteert Chang de stelling 
dat wat goed kan zijn voor reeds 'opgegroeide 
landen' niet toepasbaar is op ontwikkelingslan
den. Orn te kunnen investeren in hun toekornst 
rnoeten die een beleid kunnen voeren dat 'meer 
pro-investeringen en pro-groei is dan dat in de 
rijke land en, en dat veel agressiever is dan de 
slechte Sarnaritanen nu toestaan'. 

De twee hoofdstukken daarna bevatten ook 
voor Chang-kenners veel nieuws. Hij bindt 
daarin de strijd aan met een aantal populaire 
zienswijzen waarin het falen van het neolibera
lisrne in ontwikkelingslanden wordt verklaard 
c.q. goedgepraat. Vaak wordt de schuld gelegd 
bij cormptie en een gebrek aan dernocratie. 
Ook Chang beschouwt dat als grote problernen. 
De relaties die de slechte Sarnaritanen leggen 
met econornische ontwikkeling zijn echter veel 
complexer dan zij suggereren en hun adviezen 
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hebben de problem en vaak eerder verergerd 
dan opgelost, aldus Chang. Een andere factor 
is cultuur. Hoewel de cultuur van een land van 
invloed is op zijn econornische ontwikkeling is 
het 'rnogelijk noch zinvol' om het econornische 
succes of falen te 'verklaren' in terrnen van cul
tuur, vindt Chang. De geschiedenis wijst uit dat 
de econornische ontwikl<eling in hoge mate de 
cultuur creeert die ze nodig heeft. 

Chang besluit met vier principes voor eco
nornisch beleid die de ontwikkeling van arrne 
land en rnogelijk kunnen rnaken. Die klinken -
afgezet tegen zijn eigen betoog tegen algernene 
recepten - nogal algerneen en srnaken naar 
rneer: de rnarkt moet warden getrotseerd; in
dustrie (manufacturing) doet erwel degelijk toe; 
slirnrne overheidsbureaucraten hoeven geen 
topeconornen te zijn; en het level playing field 
rnoet voor ontwikkelingslanden op de helling. 

~ 

Goede hoop 
De politiek kan uit Bad Samaritans leren dat 
ontwikkelingssarnenwerking niet alleen, zelfs 
niet in de eerste plaats, de verantwoordelijkheid 
is van de desbetreffende vakrninister. En het 
rnoet over veel rneer gaan dan hulp en schulden
verlichting. Wat er gebeurt binnen organisaties 
als de wro, het IMF en de Wereldbank - om de 
usual suspects nog rnaar eens te noernen - heeft 
een rninstens zo groot effect op de rnogelijkhe
den voor landen om hun eigen ontwikkelings
traject te kiezen. 

Denkt Chang eigenlijk dat de door hem 
bepleite paradigrnawisseling rnogelijk is? 
J azeker. De ideologen van het beleid van de 
slechte Sarnaritanen zullen niet te overtuigen 
zijn, rnaar bij veel anderen acht hij een beroep 
op welbegrepen eigenbelang kansrijk. Irnrners, 
in de jaren die lagen tussen de introductie van 
het Marshallplan eind de jaren veertig en de 
opkornst van het neoliberalisrne in de jaren 
zeventig hebben de rijke landen zich ook niet 
als slechte Sarnaritanen gedragen. En juist in 
die periode deden de ontwikkelingslanden het 
beter dan ooit. Er is dus nog hoop. 
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Noren 

1 UNCTAD staatvoorUnited Nations Conference on 
Trade and Development. 

2 UNCTAD, Economic development in Africa. Reclaiming 
policy space: domestic resource mobilization and de
velopmental states, New York en Geneve, UNCTAD 

2007. Het rapport kan worden gedownload van de 
website van de UNCTAD (www.unctad.org). 

3 Ha-J oon Chang, Kicking away the !adder. Development 
strategy in historical perspective. Londen, Anthem 
Press 2002. 
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4 Waaronder Ha-Joon Chang (red.), Rethinking de
velopment economics, Londen, Anthem Press 2003. 

Ha-J oon Chang, Globalisation, economic development 
and the role of the state, Londen, Zed Books 2003. Ha
Joon Chang en Ilene Grabel, Reclaiming development. 
An alternative economic policy manuel, Londen, Zed 
Books 2004. 
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Wat kenmerkt vrijwilligerswerk? Twee elemen-
ten: een vrijwilliger wordt niet betaald voor 
zijn inspanningen en wat hij doet, kan hij ook 
laten. De vrijwilliger krijgt geen loon, hoogstens 
ontvangt hij een onkostenvergoeding, voor reis-
kosten bijvoorbeeld. Hij doet zijn werk vrijwil-
lig, ook al wordt vaak een moreel appèl gedaan 
dat nee zeggen moeilijk maakt. Beide elementen 
zijn communicerende vaten: de aanwezigheid 
van een morele motivatie houdt de roep om een 
volledige financiële vergoeding in toom. Maar 
hoe lang is die impliciete afruil te handhaven?
 Bij een debat over de opvang van jonge kin-
deren stonden de fracties van cda en Christen-
Unie onlangs tegenover PvdA-staatssecretaris 
Dijksma. De christenen pleitten ervoor dat als 
grootouders (of buren, vrienden) betaald krijgen 
om op te passen, de ouders recht hebben op 
eenzelfde tegemoetkoming van de overheid als 
ouders die kiezen voor een crèche. Alleen dan 
is er sprake van echte keuzevrijheid, betoogden 
zij. Arme PvdA. Werd haar tijdens de verkie-
zingscampagne verweten dat ze uit was op 
staatscrèches, nu wordt ze uit dezelfde hoek 
gekapitteld omdat zij betaalde oppasopa’s niet 
onder staatsregime wenst te brengen. Hoe dan 
ook, is zo’n opa nog een vrijwilliger te noemen? 
Hoe lang valt een verkapt loon te verkopen als 
onkostenvergoeding? 
 In een discussie over de sp-campagne over de 
thuiszorg verweerde vvd-kamerlid Van Milten-
burg zich tegen een aantijging van Agnes Kant 
dat dure verzorgsters die nog ‘op de mensen 
letten’, ten onrechte worden ingeruild voor 
goedkope schoonmaakhulpen. Van Miltenburg 
verklaarde dapper dat de thuiszorg er niet is om 
de eenzaamheid van ouderen op te lossen. Dat 
is geen overheidstaak, het zou het systeem ook 
onbetaalbaar maken. Maar wie let er dan op onze 
ouderen? Toch zeker de vrijwilliger ¬ en laat die 

nou net sinds een aantal jaren als mantelzorger 
betaald kunnen worden uit het aan de oudere 
toegewezen persoonsgebonden budget.
 Nog één voorbeeld. Overal in het land wordt 
de alarmklok geluid omdat steeds minder 
mensen bereid zijn om de gemeenteraden te be-
volken. Wie eenmaal zit, blijft korter aan. En wat 
wordt er nu voorgesteld? Verhoog de onkosten-
vergoedingen en leg een recht op betaald verlof 
voor raadswerk vast in cao’s. 
 Blijkbaar kunnen vrijwilligers alleen gelokt 
worden met steeds hogere beloningen. En zo 
vreemd is dat ook niet. We hebben het druk en 
de extra werkzaamheden moeten concurreren 
met onze vaste baan ¬ een fulltime baan, als het 
aan de overheid ligt. Maar als de ‘onkostenver-
goeding’ tot substantiële hoogten stijgt, stijgt 
ook de kans dat de vrijwilliger zijn geld gaat 
vergelijken met het salaris van de professional: 
het gemeenteraadslid kijkt naar de wethouder, 
de mantelzorger naar de thuishulp, oma naar de 
leidster op het kinderdagverblijf. Als zij de con-
currentie met elkaar aangaan, wie wint er dan? 
De professionals, want die zijn gespecialiseerd 
en dus productiever. Oma kan nooit hetzelfde 
uurtarief claimen voor de opvang van één of twee 
kinderen als een leidster met een diploma die er 
een half dozijn onder haar hoede heeft. Is de weg 
naar beloningen eenmaal ingezet, dan maakt dat 
productiviteitsverschil het aantrekkelijk al het 
werk door professionals te laten doen. Zo zal de 
vrijwilliger het onderspit delven ¬ uitgerekend 
door toedoen van degenen die zeggen met zijn 
lot begaan te zijn. Hij wordt teruggedrongen naar 
de sportvelden en buurthuizen, tot hij ook daar 
niet veilig blijkt voor de betaalde kracht. De ham-
vraag is natuurlijk: moeten wij dat erg vinden? 

ru t g e r c l a a s s e n

Redacteur s&d

Spel van baan en beloning
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Hoop versus ervaring
Sinds de start van de Amerikaanse voorverkiezin
gen in Iowa waren de oorlog in Irak en de econo
mie om beurten het belangrijkste campagne
onderwerp. Maar als de resultaten van Super 
Tuesday — die geen duidelijke winnaars heeft 
opgeleverd — ons iets leren, is het dat de 
sleutelfactor nu ‘verkiesbaarheid’ is. Dit gaat met 
name op voor de race tussen de Democratische 
kandidaten.
 Hoewel de Democratische voorverkiezingen 
in de media vooral worden afgeschilderd als een 
strijd tussen persoonlijkheden, draait het in feite 
om botsende strategieën. Een groot deel van 2007 
leek Hillary Clinton de gedoodverfde winnaar. Ge
zien haar ogenschijnlijk onaantastbare voorsprong 
op haar concurrenten koos haar team ervoor om 
haar campagne meer op het presidentschap te 
richten dan op de voorverkiezingen. Haar strate
gie, verpakt in een narratief over bekwaamheid 
en ervaring, bestond eruit om coalities te sme
den met onafhankelijke en behoudende kiezers 
op basis van beleidsonderwerpen. Tijdens haar 
termijn als senator profileerde zij zich op dezelfde 
manier, bij herhaling optredend als de initiator van 
beleidsvoorstellen met draagvlak onder Republi
keinen zowel als Democraten. Ondanks dit alles 
hebben oudgedienden binnen de Democratische 
partij vanaf het begin twijfels geuit over Clintons 
vermogen het land te leiden. Zij mocht dan op de 
steun van veel partijgenoten kunnen rekenen, uit
eindelijk zou zij al te zeer een splijtzwam vormen 
om het presidentschap te kunnen binnenhalen, zo 
redeneerden de critici.
 Ook aan Barack Obama’s verkiesbaarheid is 
getwijfeld, vooral door degenen die zich afvragen 
of de Amerikanen er al aan toe zijn een zwarte pre
sident te kiezen. De overheersende berichtgeving 
in de media ten spijt, wijzen de opiniepeilingen 
juist uit dat Amerikanen hun stem eerder zouden 

uitbrengen op een zwarte dan op een vrouwelijke 
kandidaat. Toch heeft het Obamakamp er van 
meet af aan alles aan gedaan om te voorkomen dat 
hij als zwarte kandidaat werd getypeerd —  
en met reden. Obama is tenslotte een kleurling 
— met een zwarte Keniaanse vader en een blanke 
moeder uit Kansas — die ook nog een groot deel 
van zijn vormende jaren doorbracht in Hawaï, ver 
van de raciaal geladen politieke burgerrechten
beweging waaruit personen als Al Sharpton en 
Jesse Jackson zijn voortgekomen. Gezien deze ach
tergrond kan Obama beter gekenschetst worden 
als de eerste ‘immigrant’ die een kans maakt op 
het presidentschap.
 De boodschap van hoop en radicale vernieu
wing die de campagne van Obama bij uitstek 
uitdraagt, wordt dus weerspiegeld door zijn eigen 
geschiedenis: een hedendaagse invulling van de 
aloude Amerikaanse droom die zovelen naar de 
Verenigde Staten heeft getrokken. Het leidmotief 
in zijn strategie is zijn ‘grote verhaal’ over hoop en 
verandering, waarbij hij mensen vraagt niet alleen 
te kijken naar hun eigenbelang en partijloyaliteit 
maar ook naar het algemeen belang. In dit verhaal 
leunt hij minder op beleidsinzicht en ervaring 
dan op aanstekelijk optimisme en geloof in de 
toekomst, en op de stem van de jeugd. Misschien 
lijkt hij daarom minder op zijn gemak als hij met 
Clinton over specifieke beleidsonderwerpen in 
debat moet. 
 De vraag die nog op tafel ligt na Super Tuesday 
is welke van de strategieën — die van Clinton of 
die van Obama — meer succesvol zal blijken. De 
campagne van Clinton doet denken aan die van 
Tony Blair in 2005. Tijdens die hele campagne 
waren de politiek strategen van New Labour in de 
ban van kiezers die zich vanwege de Irakoorlog 
zouden afkeren van de partij. Peilingen werden 
ingezet om onderwerpen op te sporen die tot 
tweespalt zouden kunnen leiden — met als doel 
het binnenboord houden van de weifelaars — en 
om voeling te houden met wat Mark Penn, Hillary 
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Clintons belangrijkste strategisch adviseur, de 
microtrends noemt die de politiek van tegenwoordig 
bepalen. Zonder enige overkoepelende visie of 
grondgedachte gericht op een derde termijn voor 
Labour werd deze microstrategie gekoppeld aan 
een retoriek van kunde en ervaring.
 Obama’s strategie daarentegen heeft veel meer 
gemeen met de campagne waarmee New Labour 
in 1997 aan de macht kwam. Ook toen ging het om 
een boodschap van optimisme en nieuw natio
naal elan, uitgedragen door de jonge Tony Blair. 
Net als Blair destijds lijkt Obama geliefder bij de 
onafhankelijke kiezer dan bij partijgetrouwen. En 
ook hij zou als kandidaat wel eens tot zulke grote 
hoogten kunnen stijgen dat hij, net als Blair, de 
verwachtingen niet kan waarmaken. Als Obama 
de Democratische nominatie in de wacht sleept 
en daarna ook nog gekozen wordt tot president, 
is het haast onvermijdelijk dat zijn leiderschap zal 
teleurstellen.
 Als de ervaringen van New Labour iets waard 
zijn, en als de geschiedenis zich herhaalt, gooit de 
optimist de hoogste ogen. Microstrategieën en de 
nadruk op beleid lijken immers weinig geschikt 
voor het enthousiasmeren van een breed electo
raat — ze dienen eerder om politieke schade te 
beperken. Maar we leven nu in een heel andere 
wereld dan die waarin New Labour meer dan tien 
jaar geleden zijn overwinning behaalde. Na acht 
jaar van falend regeringsbeleid zouden de Ameri
kanen net zo goed kunnen kiezen voor geschikt
heid en ervaring boven hoop en inspiratie. Wat 
spijtig is het dat geen van de Democratische kandi
daten tot op heden bereid lijkt de kiezers beide te 
bieden. Uiteindelijk zal de kandidaat die de moed 
kan opbrengen om van koers te veranderen door 
hoop en ervaring, inspiratie en zelfvertrouwen te 
combineren, de meeste kans maken op zowel de 
nominatie als het presidentschap.

m at t b r o w n e

Director public affairs bij apco Worldwide en voormalig 
directeur van het Progressive Governance Network

Deze tekst is vertaald uit het Engels.

Voer de vrouwenstrijd
Onlangs riep minister Rouvoet op tot het cancelen 
van de uitzending van de pornoklassieker Deep 
Throat. Ik steun hem in zijn pleidooi. Niet omdat 
porno niet bij de publieke omroep zou passen, 
maar uit respect voor de hoofdrolspeelster. Linda 
Lovelace — of Linda Boreman, zoals ze eigenlijk 
heette — heeft bij herhaling verklaard verkracht te 
zijn tijdens de opnamen. Ze acteerde onder drei
ging van geweld door haar toenmalige echtgenoot 
en manager Chuck Traynor. De film die daar het 
product van was hebben de vpro en bnn bij wijze 
van entertainment op de buis gebracht. Dat is 
meer dan ongepast, het is stuitend.
 Geweld tegen vrouwen is een mondiaal pro
bleem waar veel te weinig aandacht voor bestaat. 
Waar vrouwen als tweederangsburgers gelden zijn 
ze extra kwetsbaar. In postapartheid ZuidAfrika 
heeft het probleem epidemische vormen aangeno
men: elke minuut worden daar vier vrouwen ver
kracht. Een antwoord van de regering blijft uit. Het 
Mexicaanse Ciudad Juárez is berucht over de hele 
wereld vanwege zijn ‘femicide’: sinds begin jaren 
negentig zijn er vele honderden vrouwen verkracht 
en vermoord. De autoriteiten reageren halfslach
tig, de meeste zaken werden nooit opgelost.
 Bij ons in Nederland worden jaarlijks ruim 
tweehonderdduizend vrouwen mishandeld door 
hun (ex)partner. De seksuele weerbaarheid van 
jonge meisjes heeft dankzij het fenomeen breezer 
seks landelijke bekendheid gekregen. Het is de 
hoogste tijd dat de overheid initiatieven ontplooit 
om de problemen werkelijk aan te pakken. Geef 
prioriteit aan opsporing en vervolging in zeden 
en geweldszaken. Realiseer eindelijk voldoende 
opvang voor vrouwen die het slachtoffer zijn van 
geweld. Pak het ronduit vrouwonvriendelijke me
dialandschap aan. Keer de trend.
 Bij het afscheid van Novibdirecteur Sylvia 
Borren vergeleek de ZuidAfrikaanse activist Kumi 
Naaido de vrouwenstrijd met de strijd tegen apart
heid. Hij zei dat mannen in ZuidAfrika pas echt 
vrij zijn wanneer ZuidAfrikaanse vrouwen vrij zijn, 
zoals de blanken pas echt vrij zullen zijn wanneer 
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de zwarten vrij zijn. In Kumi Naaido vindt André 
Rouvoet een medestander: twee mannen die actie 
voeren tegen geweld tegen vrouwen. Dat geeft 
hoop voor de toekomst.

s j o e r a d i k k e r s

Campagnestrateeg

Enige echte leden
democratie
Een partij in beweging, zo heet het conceptbeleids
plan van het nieuwe partijbestuur. Van twee 
belangrijke beslissingen die het PvdAcongres op 
6 oktober 2007 nam — omarming van het rapport 
van de commissieVreeman en instemming met 
motie ii van de actiegroep Rooie Veren inzake 
versterking van de partijdemocratie — pretendeert 
het plan een uitwerking te zijn. Die pretentie wordt 
echter niet waargemaakt. 
 In de nota van het partijbestuur klinkt de 
opvatting door dat de PvdA een campagnepartij 
moet zijn. Strategen van deze school betogen dat 
modernisering van de partij geboden is, dat de 
mediastrategie leidend dient te zijn en dat ‘storen
de’ effecten van politieke besluitvorming door het 
partijcongres moeten worden teruggedrongen. De 
politiek leider moet zijn stempel drukken op het 
politieke profiel van de beweging. Het partijcon
gres is een bijeenkomst waar hij zijn standpunten 
uiteenzet voor een enthousiast juichende fanclub. 
Kortom: de PvdA als, pakweg, een lijstBos. 
 De PvdA is al een eind op deze weg gevorderd. 
Onder voorzitter Rottenberg werd de partij politiek 
gecastreerd. Afdelingen dienden zich nog slechts 
met de gemeenteraadspolitiek bezig te houden, 
de gewesten bepaalden zich tot het volgen van 
de Statenfracties en het congres was de enige 
instantie waar de landelijke politiek aan de orde 
kwam. Dat wrong, aangezien het overgrote deel 
van de leden zich juist bij de partij aansluit vanuit 
‘landelijke’ motieven. Vandaar dat twee organen 
werden aangewezen die ruimte moesten bieden 
voor politieke discussie: het landelijke Kenniscen

trum en het Politiek Forum, de opvolger van de 
partijraad. Als hoogste partijorgaan tussen twee 
congressen in werd die partijraad gezien als een 
barrière voor de ontwikkeling van de PvdA tot cam
pagnepartij. Het besluit tot opheffing is historisch 
te noemen: slechts één keer eerder, tijdens de 
diepe partij crisis in de Eerste Wereldoorlog, stelde 
de Nederlandse sociaaldemocratie haar partijraad 
buiten werking. 
 Het nieuwe partijbestuur zal het  Kenniscentrum 
opheffen. Daar zijn goede redenen voor aan te 
voeren. Niet alleen de vrijblijvendheid van de 
bijeenkomsten die het Kenniscentrum organiseert 
is problematisch, maar ook de eenzijdige sociale 
samenstelling van het publiek dat erop afkomt en 
de gecentraliseerde opzet van activiteiten: het po
litieke debat wordt als het ware uit de afdelingen 
en regio’s getrokken. Ook het Politiek Forum, met 
zijn gevarieerde samenstelling van gekozen leden 
en afgevaardigden, ligt onder vuur: dat is al even 
vrijblijvend, het heeft geen tanden. 
 Opmerkelijk is dat het nieuwe partijbestuur 
voorstelt om wat men eerder probeerde met het 
Kenniscentrum en Politiek Forum, nu los te laten 
op het partijcongres. ‘Stemrecht op het congres, 
voor die leden die daar behoefte aan hebben, 
is een belangrijke stap naar een opener partij 
waarin leden actief participeren’, zo stelt de nota. 
Versterking van de partijdemocratie wordt gezocht 
in ‘meer invloed en directe betrokkenheid van 
leden in het algemeen, en op het congres in het 
bijzonder’. Het partijbestuur denkt aan zowel 
spreek als stemrecht voor individuele leden. Het 
principe dat congresdeelnemers afgevaardigden 
zijn van afdelingen heeft zijn legitimiteit verloren, 
zo wordt geconcludeerd: die getrapte structuur 
sluit niet meer aan bij de participatiebehoefte van 
menigeen. 
 Met dit revolutionaire voorstel geeft het partij
bestuur onder leiding van Lilianne Ploumen een 
volstrekt eigen draai aan de aanbevelingen uit het 
rapportVreeman, De scherven opgeveegd. Vreeman 
roept op tot hervatting van de politieke discus
sie in de volle breedte van de partij: ‘Organiseer 
publieke debatten op landelijk, gewestelijk en 
afdelingsniveau.’ Het rapport legt de discussie 
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 terug in de partij en doet recht aan de verschillen
de bestuurlijke niveaus in de Nederlandse politiek, 
het gewicht van gemeenten en provincies en de 
nieuwe rollen die hun nog zullen worden toebe
deeld. Decentralisatie van taken naar gemeenten, 
zoals in het geval van de wmo, de betekenis van 
provincies voor ruimtelijke ordening, cultuur en 
streekvervoer: dat en meer pleit voor versterking 
van de partij in het land en voor afstemming tus
sen de verschillende geledingen. De PvdA zit te 
springen om een decentrale netwerkstructuur.
 Laat dat nu precies hetgeen zijn waartoe het 
congres via de motie Heerenveen van de Rooie 
Veren heeft besloten. Pas als zo’n structuur in het 
leven is geroepen zal de PvdA weer naar behoren 
kunnen functioneren: niet als campagnepartij, 
maar als een democratische ledenpartij. 

b e rt u s m u l d e r 
Voorzitter PvdAgewest Fryslân

Leg de rekening bij  
de student
De generatie die Nederland over enkele decennia 
zal besturen laat zich niet altijd van haar beste 
kant zien. Zowel PvdAminister Plasterk als fractie
voorzitter Jacques Tichelaar kregen van de studen
tenvakbonden en politieke jongerenorganisaties 
de volle laag toen ze lieten blijken na te denken 
over een sociaal leenstelsel in combinatie met 
een grotere eigen bijdrage om het hoger onder
wijs in de toekomst te bekostigen. Omdat andere 
politieke partijen zich uit opportunisme achter de 
studenten schaarden en de PvdA niet koos voor de 
aanval als beste verdediging, ligt de discussie weer 
stil. Dat is jammer.
 Mensen die niet de vruchten plukken van het 
hoger onderwijs dragen daar relatief wel veel aan 
bij. De eigen bijdrage van studenten is bovendien 
laag in verhouding tot het (financiële) voordeel dat 
zij achteraf genieten. Al tijdens zijn universiteiten
toer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
noemde Wouter Bos dit omgekeerde solidariteit. 

 Studentenvakbonden en politieke jongeren
organisaties verdedigen de huidige wijze van 
bekostiging met het argument dat academici een 
belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Dit is echter geen argument, maar een vage con
statering. Een soortgelijk argument zou gebruikt 
kunnen worden om de hypotheekrenteaftrek in 
stand te houden, het toptarief van de inkomsten
belasting af te schaffen en beleggingsinkomsten 
belastingvrij te maken, enkel omdat rijke Neder
landers goed zouden zijn ‘voor de maatschappij’.
 Vaak wordt ook geschermd met de zogenaamde 
leenangst onder studenten. Zij zouden bang zijn 
veel geld te lenen en liever een baantje nemen, 
wat ten koste gaat van hun onderwijsprestaties. 
Uitkeringsgegevens en enquêtes van het ministerie 
van Onderwijs dienen als onderbouwing voor deze 
stelling, niet wetenschappelijk onderzoek. Dat een 
student in het huidige systeem bang is veel geld te 
lenen, betekent echter niet dat hij die angst ook zal 
hebben zodra een sociaal leenstelsel is ingevoerd. 
Bas Jacobs en Erik Canton lieten in oktober 2003 
in het rapport Effecten van invoering van een sociaal 
leenstelsel in het Nederlands hoger onderwijs zien dat 
oudstudenten in een sociaal leenstelsel minder 
moeite hebben om aan hun betalingsverplichtin
gen te voldoen. Ook blijkt uit het rapport dat er 
met een sociaal leenstelsel geen leenangst bestaat. 
Prijselasticiteit in het onderwijs bestaat empirisch 
bezien niet. De Landelijke Studenten Vakbond en 
de Jonge Socialisten, die opdracht hebben gegeven 
voor dit onderzoek, negeren deze resultaten.
 Een sociaal leenstelsel hoeft niet te betekenen 
dat studenten de volledige kostprijs van hun studie 
moeten betalen. Dat zou de lastendruk te ver 
opdrijven en is bovendien nadelig voor studies als 
geneeskunde en culturele antropologie, met hoge 
kosten of matige arbeidsmarktperspectieven. Wel 
kan de basisbeurs worden omgezet in een lening 
en kan het collegegeld flink omhoog — het zou 
dan ook onder de lening moeten vallen. Bijbaan
tjes die niets aan de ontwikkeling van studenten 
toevoegen, zijn in dit scenario niet langer nodig. 
Na het afstuderen moet het geleende bedrag wor
den terugbetaald, onder sociale aflossingsvoor
waarden. De tijd waarover mag worden afgelost, 
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moet worden verruimd en het terug te betalen be
drag moet afhangen van het inkomen. Mensen die 
te weinig verdienen om de volledige lening terug 
te betalen zouden kwijtschelding moeten krijgen.
 Tijdens een diner op het partijcongres van 1962 
legde Willem Drees aan de toen net afgestudeerde 
Ed van Thijn tot diens grote verbazing uit dat 
uitkeringen bestemd zijn voor zwakke groepen 
in de samenleving en dat studenten hier niet bij
horen.* Integendeel, juist vanwege het feit dat ze 
hoger onderwijs volgen hebben ze een uitstekend 
toekomstperspectief. De kern van Drees’ betoog 
is nog steeds actueel: studenten kunnen best zelf 

een groot deel van hun opleiding betalen. Daar
mee wordt de omgekeerde solidariteit opgeheven 
en komt er geld vrij om te investeren in de kwaliteit 
van het onderwijs. 

ru b e n z a n d v l i e t

Oudvoorzitter van de Jonge Socialisten en studeert 
rechten en filosofie in Leiden

*  Deze anekdote van Van Thijn is terug te vinden op 
http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/
afleveringen/16645970/
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‘Verwerp het onfatsoenlijke 
kapitalisme’

In de vorige s&d reageerde Wouter Bos op de Den Uyllezing die Jan 
Pronk in december uitsprak. Bos nam vijf centrale begrippen onder de 
loep — fatsoen, gelijkheid, kapitalisme, solidariteit en de positie van de 
middenklasse — en kwam tot stevige conclusies: ‘Pronks recept voor de 
PvdA vormt een breuk met onze traditie, doet slechts ten dele recht aan Joop 
den Uyl en leidt uiteindelijk tot de teloorgang van de solidariteit.’ Jan Pronk 
zet de discussie voort. Hij beaamt de urgentie van een nieuwe coalitie tussen 
‘onderklasse, middenklasse en verlichte voorhoede’, maar vindt dat Bos een 
veel te smalle definitie hanteert van het eigenbelang van die middenklasse. 
Ernstige conflicten op nationale en internationale schaal kunnen enkel 
worden voorkomen als ‘degenen die zich een voorsprong hebben verschaft, 
een stap terug doen’. Dat is de ongemakkelijke, maar enige ware boodschap 
waarmee sociaaldemocraten kiezers zullen moeten inspireren. 

jan pronk

Wouter Bos en ik verschillen in onze appreci-
atie van het hedendaagse kapitalisme. In zijn 
reactie op mijn Den Uyl-lezing stelt Bos dat de 
wereldwijde ongelijkheid weliswaar is toege-
nomen, doch onder gelijktijdige verbetering 
van de kwaliteit van leven voor de allerarmsten. 
Dat laatste weegt voor hem zwaarder dan dat 
de afstand ten opzichte van de beterbedeelden 
groter is geworden. Ik deel die opvatting niet, 
om twee redenen. Geen enkele samenleving, 
ook de wereldwijde samenleving, kan zich een 
te grote ongelijkheid veroorloven. Die leidt 
tot onoverbrugbare conflicten en uiteindelijk 

tot geweld. Dat kan tijdelijk worden afgewend 
door steeds meer te investeren in veiligheid en 
bescherming van de beterbedeelden. Ik acht dat 
niet in overeenstemming met het perspectief 
dat sociaal-democraten voor een samenleving 
schetsen. Het is bovendien niet effectief: vroeg 
of laat zullen degenen die zichzelf van ieder 
perspectief beroofd achten geen andere uitweg 
zien dan geweld, ten koste van alles.
 Daar komt bij dat het niet waar is dat de kwa-
liteit van leven voor de allerarmsten in de wereld 
de laatste decennia is verbeterd. De cijfers van 
westers georiënteerde internationale organisa-
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ties als de Wereldbank laten weliswaar zien dat 
de armoede afneemt, maar de werkelijkheid is 
anders. Velen in de wereld kennen stagnatie van 
hun levensstandaard, vele anderen achteruit-
gang. Op het niveau van een dollar per dag ¬ 
de officiële armoedegrens ¬ is fatsoenlijk leven 
onmogelijk. De economische groei leidt welis-
waar tot een versterking van de positie van de 
mondiale middenklasse, maar ook tot klimaat-
verslechtering waarvan de gevolgen worden 

afgewenteld op de armste bevolkingsgroepen 
die leven in de meest kwetsbare gebieden. Ook 
anderszins worden de armsten verdrongen. 
Landbouwsubsidies en protectionisme in rijkere 
landen hebben kleine boeren in ontwikkelings-
landen definitief van de markt buitengesloten. 
Zij hebben steeds minder toegang tot vruchtbare 
grond en worden gedwongen zich aan te sluiten 
bij het proletariaat in de steden. Daar is onvol-
doende werk. De kosten van behuizing, voedsel, 
water, onderwijs en gezondheidszorg zijn voor 
hen niet op te brengen, omdat de stedelijke mid-
denklasse de onderklasse buitensluit. 
 Het zijn slechts voorbeelden. In al deze geval-
len is geen sprake van groepen mensen die in 
verhouding tot armere bevolkingsgroepen beter 
zijn bedeeld, maar van een wereldwijde klasse 
die zichzelf beter heeft bedeeld ten koste van 
anderen, willens en wetens. De manier waarop 
is anders dan in eerdere fasen van het kapitalis-
me, maar hetzelfde mechanisme is werkzaam. 
Dat geldt op mondiale schaal meer dan in het 
Westen alleen, en in sommige landen meer 
dan in andere, zoals Nederland. Maar het geldt 
ook hier. Ook wij profiteren van de Europese 
landbouwpolitiek, ook wij stoten steeds meer 
broeikasgassen uit, ook wij sluiten zogeheten 
illegalen uit van basisvoorzieningen.

 Om die reden, zo stelde ik in de Den Uyl-
lezing, zullen sociaal-democraten hun prioriteit 
moeten verleggen naar de onderklasse. Dat bete-
kent niet, zoals Bos veronderstelt, dat we niet 
langer zouden moeten proberen om een coalitie 
te smeden tussen die onderklasse en een soli-
daire middenklasse en verlichte intellectuelen. 
Die coalitie bestaat niet meer en moet worden 
hersteld. Dat zal niet lukken als louter een 
beroep wordt gedaan op solidariteit als ethisch 
imperatief. 

eigenbelang in breed perspectief

Morele overwegingen vormen een onvoldoende 
krachtig uitgangspunt voor beleid. Zij moeten 
worden aangevuld met rationele argumenten 
als het verlicht eigenbelang van de middenklas-
se. Maar dat is iets anders dan het eigenbelang 
van de middenklasse bij het handhaven van de 
verzorgingsstaat in de nationale samenleving. 
In mijn lezing pleitte ik ervoor dat de sociaal-
democratie de middenklasse niet koestert, maar 
uitdaagt door deze voor te houden dat het in 
haar eigen belang en dat van haar kinderen en 
kleinkinderen is dat wereldwijde spanningen 
en geweld worden voorkomen door op grote 
schaal te investeren in armoedebestrijding en 
vermindering van ongelijkheden alsmede in het 
tegengaan van klimaatverslechtering, aantas-
ting van het milieu en ecologische verstoring. 
Dat vereist een andere verdeling van welvaart, 
van de toegang tot de milieugebruiksruimte en 
ook van economische en politieke macht. De-
genen die zich op al die terreinen beter bedeeld 
hebben en zich daarmee een voorsprong hebben 
verschaft, zullen een stap terug moeten doen. 
 Dat is politiek niet gemakkelijk te realiseren. 
Bos heeft gelijk: juist nu onze samenleving in 
tal van opzichten steeds diverser wordt, ligt 
hier de grootste uitdaging voor de sociaal-
democratie. Sociaal-democratische politici 
moeten hun achterban confronteren met een 
bredere visie op het eigenbelang: een stap terug 
doen om anderen meer ruimte te gunnen is in 
uw eigen belang, ook wanneer u zich met die 

De mondiale middenklasse heeft 
zichzelf beter bedeeld ten koste 
van anderen, willens en wetens
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anderen niet zo sterk verbonden voelt omdat zij 
anders zijn, of omdat zij u vrees inboezemen, 
of omdat zij ver weg wonen of zelfs nog niet 
geboren zijn. Het verlicht eigenbelang gaat ver-
der dan gemeenschappelijke risico’s delen en 
lotsverbondenheid verklaren met degenen met 
wie men in hetzelfde schuitje denkt te zitten. 
Het verlicht eigenbelang vereist dat men alles 
op alles zet om de boel bij elkaar te houden, 
nationaal en wereldwijd, om het voortbestaan 
en overleven te verzekeren voor iedereen, en 
ook diegenen te beschermen met wie men zich 
niet verwant voelt. 
 Bos stelt dat ik onvoldoende oog heb voor 
het eigenbelang van de middenklasse. Het 
tegendeel is waar. Maar ik pleitte in mijn lezing 
voor een breder begrip van dat eigenbelang. Een 
smalle interpretatie leidt tot het trekken van een 
grens tussen degenen die elkander als lotgeno-
ten beschouwen en anderen die worden buiten-
gesloten. Het bredere begrip noopt ertoe geen 
grenzen te trekken, niemand buiten te sluiten 
en risico’s te vermijden die de samenleving als 
geheel in gevaar brengen. Tegen die achtergrond 
moet mijn pleidooi voor het gelijkheidsbegrip 
en tegen de omarming van het fatsoenlijk be-
staan als norm worden begrepen. 

fatsoen en gelijkheid

Het begrip fatsoen inspireert mij niet, maar 
dat is bijzaak. Waar het om gaat, is dat het 
geen eerlijk begrip is. Decency als norm voor de 
minimumkwaliteit van het bestaan zou moeten 
gelden voor iedereen op deze wereld in gelijke 
mate, niemand uitgezonderd, wie of waar dan 
ook. Om dat zo spoedig mogelijk te verwezen-
lijken is een ambitieus mondiaal beleid nodig, 
onder aanvoering van sociaal-democraten en 
anderen die het huidige kapitalistische bestel 
verwerpen omdat het leidt tot ongelijkheid, 
uitbuiting, onrecht en aantasting van vrijheden 
¬ kortom, omdat het onfatsoenlijk is. Voorals-
nog zie ik het tegendeel gebeuren: een sociaal-
democratie die zich aanpast en heeft afgeleerd 
zich ongemakkelijk te voelen. 

 Overigens, aan een nieuwe minimumnorm 
is geen behoefte. Die hebben we al in de vorm 
van de Rechten van de Mens, goed omschreven 
en vastgelegd in verdragen die de wereldwijde 
samenleving omspannen. Op de verwezenlij-
king daarvan dienen sociaal-democratische 
politieke partijen zich toe te leggen, in plaats 
van op het formuleren van een nieuwe mi-
nimumnorm. Als zodanig schiet het begrip 
fatsoenlijk bestaan bovendien tekort, zolang er 
geen inhoud aan is gegeven door degenen die 
het rechtstreeks aangaat ¬ in plaats van door 
degenen die behoren tot de beterbedeelden en 
de middenklasse. Daarom acht ik het een leeg 
begrip.
 Bos daarentegen schrijft fatsoen een zinvolle 
aanvulling te achten op het gelijkheidsbegrip, 
omdat gelijkheid zelf een leeg begrip zou zijn. 
Ik begrijp die aanvulling niet, want het ge-
lijkheidsbegrip zelf is afgezworen. Ik vind dat 
begrip verre van leeg. Bos verwijt mij onduide-
lijkheid over de definitie die ik hanteer. Echter, 
in mijn lezing betoogde ik nog steeds te staan 

achter het gelijkheidsbegrip zoals omschreven 
door de auteurs van het PvdA-beginselprogram-
ma van 1977.
 Bos stelt dat de globalisering herverdeling 
in een open economie steeds moeilijker maakt. 
Dat is juist, maar herverdeling is niet de enige 
optie voor wie streeft naar gelijkheid. Affirma
tive action en een wijziging van de machtsver-
houdingen zijn andere opties, zowel binnen 
afzonderlijke landen als in internationaal 
verband. Uiteindelijk gaat het om de verwezen-
lijking van gelijke maatschappelijke rechten 

Een breder begrip van het eigen
belang van de middenklasse 
betekent: niemand buitensluiten 
en risico’s vermijden die de 
samenleving in gevaar brengen
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voor iedereen. Dat is meer dan gelijke kansen 
en niet hetzelfde als gelijke uitkomsten. Gelijke 
uitkomsten heb ik uiteraard niet bedoeld. Toen 
ik in de discussie met de coreferenten sprak 
over sociaal-economische gelijkheid bedoelde 
ik geen inkomensgelijkheid, maar maatschap-
pelijke gelijkheid. Daaronder versta ik gelijke 
rechten binnen de maatschappij ¬ de natio-
nale zowel als de internationale samenleving ¬ 
op welvaart en op individuele ontplooiing. Ge-
lijke kansen zijn onvoldoende. Kansen kunnen 
worden gemist vanwege ongelijke uitgangs-
posities of doordat capaciteiten verschillen. 
Die kansen en capaciteiten worden bovendien 
beïnvloed door ongelijke machtsverhoudingen 
in de maatschappij. 

herstel van de utopie

Sociaal-democraten streven naar verwezen-
lijking van gelijke rechten door ongelijke 
machtsverhoudingen tegen te gaan. Bos en ik 
zijn het met elkaar eens dat het in de politiek 
vooral gaat om het bestrijden van ongelijkheid. 
Volgens Bos ¬ die zich beroept op Margalit ¬ 
zou het daarbij kunnen blijven. Iets vergelijk-
baars geldt voor de toepassing van het recht-
vaardigheidbeginsel. Bos is het meer te doen 
om het tegengaan van onrechtvaardigheid en 
ongelijkheid dan om het verwezenlijken van 
rechtvaardigheid en gelijkheid. Wanneer men 
voor dat laatste zou kiezen, zo stelt hij, ‘ligt het 
al snel aan totalitarisme grenzende blauwdruk-
denken van de utopist om de hoek’.
 Ik heb in mijn Den Uyl-lezing inderdaad 
gepleit voor een herstel van de utopie. Dreigt 
daarmee totalitarisme? Lag dat om de hoek 
toen de sdap en de PvdA in eerdere begin-
selprogramma’s wel degelijk spraken over 
rechtvaardigheid en gelijkheid en andere 
beginselen en niet alleen over het bestrijden 
van onrechtvaardigheid en ongelijkheid? Heeft 
de sociaal-democratie honderd jaar geleden dan 
niet definitief afgerekend met iedere eventuele 
totalitaire neiging? Waarom die associatie nu 
ineens opgevoerd?

 Het bestrijden van ongelijkheid, onrecht, on-
vrijheid, een democratisch tekort en een tekort 
aan solidariteit vormt de kern van het dagelijkse 
politieke proces. De keuze van de middelen 
en methoden in dat proces verdraagt geen 
blauwdrukbenadering. Echter, wie tekorten 
wil bestrijden heeft behoefte aan een heldere 
doelstelling, een gezamenlijk overeengekomen 
norm, inderdaad, een blauwdruk geformuleerd 
als beginsel: vrijheid, recht en gelijkheid. 
 Dat heeft niets met totalitarisme te maken. 
Vrees daarvoor is pas gerechtvaardigd wanneer 
elk van deze begrippen in absolute termen zou 
zijn gesteld, dan wel wanneer een daarvan, 
aldus geformuleerd, boven alle andere zou zijn 
geplaatst. Ik stelde echter de onderlinge relatie 
tussen de beginselen centraal, vooral die tussen 
vrijheid en gelijkheid. Het is mij een raadsel 
hoe Bos kan schrijven dat ik de spanning tussen 
beide beginselen zou ontkennen. Ik betoogde 

dat gelijkheid een noodzakelijk middel is om 
vrijheid voor iedereen tot stand te brengen en 
dat vrijheid pas volledig tot haar recht komt 
wanneer zij wordt ingezet om de vrijheid van 
alle anderen gelijkelijk te bevorderen. Daarmee 
is de spanning tussen vrijheid en gelijkheid niet 
ontkend, maar in alle scherpte neergezet. Geen 
van beide beginselen is absoluut. Zij normeren 
elkaar en dienen elkaar. Het aanbrengen van een 
onderlinge hiërarchie is nodig noch wenselijk. 
Geen gelijkheid zonder vrijheid, zo betoogde ik, 
en geen vrijheid zonder gelijkheid. Het is dan 
ook te betreuren dat in het jongste beginselpro-
gramma van de PvdA een van beide beginselen 
¬ de gelijkheid ¬ is geschrapt. Juist nu het 
kapitalistische globaliseringproces tot steeds 
meer ongelijkheid leidt, is er reden dit beginsel 
te handhaven. 

Ik zie een sociaaldemocratie die 
zich aanpast en heeft afgeleerd 
zich ongemakkelijk te voelen
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die dreigen en door zich eraan te committeren 
alles op alles te zetten om daar verandering in te 
brengen. Zo kan de coalitie tussen de onderklas-
se, de middenklasse en de verlichte voorhoede 
worden hersteld. Hoe moeilijker de situatie is, 
hoe harder we met z’n allen moeten werken om 
die het hoofd te bieden. Zo heb ik de boodschap 
van Joop den Uyl begrepen.

De integrale Den Uyllezing van Jan Pronk d.d.  
17 december 2007 is te vinden in de digitale bibliotheek 
op www.pvda.nl. De reactie van Wouter Bos op deze 
lezing is te vinden in s&d 2007/12 en op www.wbs.nl.

Jan Pronk  ‘Verwerp het onfatsoenlijke kapitalisme’

tot slot

Politieke leiders hebben tot taak instemming te 
verkrijgen voor hun keuzes, alsmede de macht 
om die te verwezenlijken. Dat is niet alleen een 
kwestie van politieke strategie. Het gaat ook 
om het uitdragen van een inspirerende visie. 
Leiders kunnen trachten te inspireren door 
hun achterban steeds meer materiële welvaart, 
sociale zekerheid en comfort in het vooruitzicht 
te stellen. Zij kunnen ook inspireren door de si-
tuatie niet mooier voor te stellen dan zij is, door 
de harde werkelijkheid te schetsen en de risico’s 
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Noten  zie pagina 25

Waarom de vrijheid van 
godsdienst in de Grondwet 
moet blijven

In het oktobernummer van s&d betrok Paul de Beer een stelling die in 
brede kring opzien baarde: Nederland zou beter af zijn als het de vrijheid 
van godsdienst uit zijn Grondwet schrapte. In het kerstnummer diende 
Thijs Wöltgens hem van repliek, nu is het woord aan Ben Vermeulen. 
Als gedachteexperiment mag De Beers betoog interessant zijn, aldus 
Vermeulen, ‘vanuit juridischpolitiek oogpunt komt het neer op lucht
fietserij’. Dat is niet zo onschuldig als het klinkt: ‘Wanneer de staat de 
vrijheid van godsdienst niet meer beschermt, zullen individuen en groepen 
zelf voor dit recht opkomen.’ Het gevolg zal zijn: groeiende polarisatie. 

ben vermeulen

In een prikkelend betoog in s&d 2007/10 stelt 
Paul de Beer dat de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging uit de Grondwet kan en ¬ 
als ik het wel zie ¬ moet worden geschrapt.1 De 
overheid moet zich op geen enkele wijze over 
godsdienst uitlaten en aan godsdienst geen 
consequenties, positief dan wel negatief, verbin-
den. Dat is een forse stelling die om weerwoord 
vraagt.
 Eerst plaats ik het betoog van De Beer in een 
juridische en historische context en belicht ik 

het actuele maatschappelijke klimaat dat de 
voedingsbodem vormt voor zijn op het eerste 
gezicht niet onplausibele pleidooi. Vervolgens 
betoog ik dat De Beer de problemen die de gods-
dienstvrijheid oproept, overdrijft en dat andere 
grondrechten de functie van dit recht niet kun-
nen overnemen. Erkenning van de vrijheid van 
godsdienst is niet met de scheiding van kerk 
en staat in strijd, maar wordt daardoor veeleer 
voorondersteld. De Beers voorstel is geen oplos-
sing voor wezenlijke maatschappelijke proble-
men, terwijl het de waardevolle functies van 
godsdienst negeert. De vrijheid van godsdienst 
dient, kortom, behouden te blijven.
 Paul de Beer formuleert het volgende dilem-
ma. Wanneer de overheid de vrijheid van gods-



s& d  3  |  20 0 8

15

dienst wil beschermen, impliceert dit dat zij 
eerst moet bepalen wat als een godsdienst telt. 
Dit kan ¬ blijkbaar ¬ slechts op twee manie-
ren geschieden: maatgevend is ofwel de maat-
schappelijke consensus (een objectieve toets op 
grond van de meerderheidsvisie) ofwel de claim 
van de individuele gelovige of de betreffende 
religieuze groepering (de subjectieve interpreta-
tie van betrokkenen).
 De maatschappelijke consensus als uitgangs-
punt nemen heeft tot gevolg dat godsdienstige 
minderheden een zwakkere bescherming genie-
ten dan gevestigde religies. Dit is onwenselijk 
en discriminatoir. Bovendien ontkomt de secu-
liere overheid in deze benadering niet aan het 
vellen van een min of meer arbitrair theologisch 
oordeel over wat een religie inhoudt. De sub-
jectieve benadering draagt, op haar beurt, het 
gevaar van willekeur en ontsporing in zich. Een-
ieder kan dan claimen een bepaalde religieuze 
of levensovertuiging te hebben die bescherming 
verdient, ook voor zover het gaat om overtui-
gingen die we per definitie niet met een beroep 
op de vrijheid van godsdienst en levensovertui-
ging willen beschermen, zoals het nazisme of 
racisme.2 Dergelijke claims zouden echter niet 
uitgesloten kunnen worden; dat is een onwerk-
bare en onaanvaardbare consequentie. 
 De Beer concludeert dat zowel de objectief-
restrictieve benadering als de subjectief-ruime 
benadering faalt in het adequaat bepalen van 
wat een godsdienst is. Om die reden moet de 
overheid, mede gegeven de scheiding van kerk 
en staat en de daaruit voortvloeiende eis van 
neutraliteit, geen enkele uitspraak over gods-
dienstige zaken doen. Met deze constatering 
is evenwel ook de grondwettelijke godsdienst-
vrijheid onmogelijk geworden; de betreffende 
bepaling dient dan ook te worden geschrapt. Als 
doekje voor het bloeden reikt De Beer, tot slot, 
de stelling aan dat de vrijheid van godsdienst 
kan worden gemist omdat de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van vergadering al 
voldoende bescherming bieden aan door gods-
dienst gemotiveerde personen en organisaties.
 Wat betekent uitvoering van De Beers voor-

stel in concreto? Ten eerste, uiteraard, dat de 
Grondwet (Gw) moet worden gewijzigd. Artikel 
6 Gw, de bepaling die de vrijheid van godsdienst 
waarborgt, moet worden verwijderd. Dat geldt 
ook voor de vrijheid van richting, neergelegd 
in artikel 23 lid 5 Gw, die scholen op grond van 
hun godsdienstige of levensbeschouwelijke 
grondslag een stevige autonomie geeft ten aan-
zien van personeelsbeleid en onderwijs. Zelfs 
de neutraliteitsbepaling in artikel 23 lid 3 Gw, 
welke voorschrijft dat het openbaar onderwijs 
eenieders godsdienst en levensovertuiging eer-
biedigt, alsmede de anti-discriminatienorm in 
artikel 1 Gw moeten worden aangepast, aange-
zien deze de door De Beer gewraakte begrippen 
godsdienst en levensovertuiging bevatten.

 Daarnaast zullen in de gewone wetten alle 
bepalingen moeten worden geschrapt die 
onderscheid of discriminatie op grond van 
godsdienst verbieden. Ook voorschriften die 
(her)kenbaarheid van godsdienst en godsdien-
stige organisaties vooronderstellen kunnen niet 
gehandhaafd blijven. Zo zal de autonomie van 
kerkgenootschappen, onder meer gewaarborgd 
in het Burgerlijk Wetboek en in de Algemene 
wet gelijke behandeling, moeten worden 
opgeheven.
 Dit is nog niet alles. Artikel 9 van het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens (evrm) waarborgt de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. Dat verdrag 
zal Nederland moeten opzeggen. In nationaal 
en Europees verband zouden wij ons daar-
mee evenwel compleet belachelijk maken. In 
principe zou de Nederlandse staat na opzegging 
weer kunnen toetreden onder het voorbehoud 

Ben Vermeulen  Waarom de vrijheid van godsdienst in de Grondwet moet blijven

Nederland zou het Europees 
Verdrag ter bescherming van de 
Rechten van de Mens moeten 
opzeggen ¬ een belachelijk idee
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niet aan artikel 9 evrm gebonden te zijn. Een 
dergelijk voorbehoud lijkt mij echter onverenig-
baar met artikel 19 Weens Verdragenverdrag, 
dat verbiedt voorbehouden te maken die niet 
verenigbaar zijn met voorwerp en doel van het 
betreffende verdrag. Al met al komt het voorstel 
van De Beer vanuit juridisch-politiek oogpunt 
bezien neer op luchtfietserij.

historische wortels van 
 godsdienstvrijheid

Toetsen we, bij wijze van gedachte-experiment, 
niet de juridisch-politieke haalbaarheid van De 
Beers voorstel, maar de normatief-inhoudelijke 
waarde ervan, dan valt het oordeel beduidend 
positiever uit. Dit zal ik zo nader toelichten. 
Eerst schets ik de historische achtergronden van 
de erkenning van de vrijheid van godsdienst.3

 De vrijheid van godsdienst komt voort uit het 
wegvallen van de door paus en keizer gesym-
boliseerde geloofs een heid van de respublica 
christiana, veroorzaakt door de Reformatie en 
Contra-reformatie en de hieruit voortvloeiende 
godsdienstbur geroorlogen in de zestiende en ze-
ventiende eeuw. Het antwoord hierop, geformu-
leerd in die periode en uitgewerkt in latere 
eeuwen, wordt gevormd door de opkomst van de 
soevereine nationale staat, die extern niet meer 
onderworpen is aan supranationale instanties 
als paus en keizer en intern niet meer afhan-
kelijk is van adel en kerk. Deze staat weet in 
toenemende mate de macht aan zich te trekken 
en ten slotte een dwangmonopolie te vestigen.
 De keerzijde van deze machtsconcentratie is 
een noodzakelijke machts begrenzing. De staat 
dient zijn machtsmonopolie te gebrui ken om de 
strijdende religiepartijen uit elkaar te halen en 
tot vrede te dwingen: slechts zo kan de burger-
oorlog beëindigd worden. De taak van de staat 
is dan ook niet meer, zoals die van de vorst in de 
middeleeuwen, het bewaren en verdedigen van 
de ware religie. Veeleer is zijn taak beperkt tot 
het vestigen van een vreedzame orde. Zeker in 
landen waar de religieuze ver deeldheid groot is 
en er geen volstrekt dominante godsdienstige 

meerderheid is, vereist dit dat de staat zich 
relatief neutraal opstelt. Hij dient zich niet te 
zeer met een bepaalde (meerderheids)religie 
te identificeren, maar moet aan allen, ook aan 
religieuze minderheden, hun plaats gunnen. De 
staat moet dus, omwille van het bewaren van de 
vrede, in zekere zin seculier zijn en tolerantie 
be trachten.

 

Parallel aan en mede gestimuleerd door de 
hiervoor geschetste staatkundige ontwikke-
ling, vooral ingegeven door pragmatisme, 
vredeswens en ordeningsbehoefte, vindt er een 
principiële gedachtevor ming plaats die deze 
ontwikkeling tevens vanuit theologisch en wijs-
gerig perspectief fundeert. Een eerste element is 
de door de Reformatie geïnspireerde idee dat de 
mens in zijn geweten een recht streekse toegang 
tot God heeft, zonder dat nadere bemidde ling 
door instituties als de kerk hiervoor nodig is. 
De individuele mens participeert dus in zekere 
mate aan een trans cendente sfeer, een sfeer 
waar de wereldlijke overheid buiten moet 
blijven. In toenemende mate wordt benadrukt 
dat de onaantastbaar heid van die sfeer noodza-
kelijk is om het individu in staat te stellen zelf 
de waarheid te kunnen vinden, een waarheid 
die slechts de moeite waard is ¬ waarlijk waar-
heid is ¬ als ze door de be trokkene in vrijheid 
gevonden en aanvaard wordt.4

 Aldus krijgt de begrenzing van de staatstaak, 
in eerste instantie vooral beargumenteerd van-
uit het pragmatische perspectief van het herstel 
van de vrede en de orde, tevens een moreel ¬ 
theolo gisch en wijsgerig ¬ fundament. Dit 

Tot in de 19e eeuw was het 
uitgangspunt van de staatsorde 
dat een algemeenchristelijk 
fundament als gemeenschappelijk 
beginsel noodzakelijk was
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fundament krijgt gestalte in de idee van een 
aan ieder individueel mens toekomend terrein, 
waarin hij in autonomie zijn God kan zoeken en 
aanbidden: de vrij heid van geweten en gods-
dienst. Artikel XIII van de Unie van Utrecht5 
(1579) is daar een eerste juridische uitdrukking 
van.6 Die autonomie is echter van theonome 
aard: staat en kerk moeten daarbuiten blijven 
omdat dat de sfeer van God is. De eerste men-
senrechten hebben dus hun grondslag in een 
theolo gische visie.
 Het heeft enkele eeuwen geduurd voordat 
de uiterste consequen ties van dit denkschema 
zijn gerealiseerd in de vorm van de liberale 
rechtsstaat: enerzijds geweldsmonopolie van 
de overheid; anderzijds beperking van de taak 
van de over heid tot het verzekeren van vrede, 
goed functioneren van de markt, neutraliteit 
en vrijheidsrechten. Tot in de negentiende 
eeuw was het uit gangspunt van de staatsorde 
niettemin dat een algemeen-christelijk fun-
dament als gemeenschap pelijk beginsel een 
noodzakelijk vereiste was. Pas in de twintigste 
eeuw wordt waarlijk afstand genomen van deze 
gedachte van een religieus fundament, wordt de 
levensbeschou we lijke plurifor miteit volwaardig 
aanvaard en wordt de gelijkwaardigheid van 
de verschillen de reli gies en de niet-religieuze 
levensbeschouwingen erkend.
 

Nog lang in de twintigste eeuw zijn deze eis 
van het neutrale karakter van de staat en de 
erken ning van pluriformiteit en gelijkwaar dig-
heid weinig proble matisch geweest. Tot begin 
jaren zestig was de Nederlandse samenle ving 
betrekkelijk homogeen. Van oudsher was deze 
samenle ving weliswaar pluri form, maar deze 

pluriformi teit had het karakter van een samen-
stel van bouwstenen in het grotere geheel van 
de verzuiling. Bovendien was deze pluriformi-
teit gebaseerd op een gemeen schappe lijk stelsel 
van burgerlijke normen en waarden, die, hoewel 
voorname lijk van christelijke origine, ook aan-
vaard werden door de libe raal en de socialist. In 
deze verzuilde samen leving wist men wat men 
van de ander had te verwachten. Zo was voor 
eenieder wel duidelijk wat onder godsdienst 
begre pen diende te worden ¬ het model werd 
daarbij gevormd door de traditionele religies ¬ 
en waaruit gelijkwaardige behandeling bestond, 
namelijk gelijkwaardige behande ling van die-
zelfde religies.

nederland nu: radicale 
 veelvormigheid

De verzuiling behoort grotendeels tot het 
verleden. Secularisatie, individualisering en 
multiculturali se ring hebben de gevestigde pa-
tronen opzijgezet en de beperkte pluriformiteit 
van de verzuiling laten plaatsmaken voor een 
radicale veelvormigheid op religieus-levensbe-
schouwelijk en cultureel terrein: er is sprake van 
subjectivering van het concept ‘godsdienst’.7 Dat 
brengt met zich mee dat het lastiger wordt om 
te bepalen wat in juridische zin als godsdienst 
aangemerkt moet worden en wat de reikwijdte 
van de vrijheid van godsdienst is.
 Bovendien worden godsdienstige praktijken 
¬ ‘nieuwe’ zowel als eertijds gebruikelijke ¬ 
in toenemende mate met kritische argwaan 
aanschouwd. Zo worden opkomende religieuze 
bewegingen veelal afgeschilderd als gevaarlijke 
sekten, worden stromingen in de islam met 
agressief en soms zelfs terroristisch fundamen-
talisme geassocieerd en wordt het orthodoxe 
christendom geacht niet meer van deze tijd 
te zijn. Een en ander wordt versterkt door een 
dominante stroming in de Nederlandse samen-
leving die van oordeel is dat religie als zodanig 
achterhaald is en in een moderne maatschap-
pij volledig naar de privé-sfeer moet worden 
teruggedrongen.

Een dominante stroming in de 
Nederlandse samenleving meent 
dat religie naar de privésfeer moet 
worden teruggedrongen
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 Dit gaat gepaard met de vraag in hoeverre 
voorzienin gen, vrijheden en rechtsposities die 
gerelateerd zijn aan een beroep op dat concept 
¬ godsdienst ¬ nog wel te handhaven zijn. Tot 
op heden is sprake van een zekere, uit de vrij-
heid van godsdienst voortvloeiende bijzondere 
status voor religieuze organisaties en praktij-
ken. Aan kerkgenootschappen wordt een bij-
zonder statuut toegekend, onder meer tot uiting 
komend in een verregaande interne autono mie 
(artikel 2:2 bw); ook de eigen sfeer van andere 

instellingen op levensbeschou welijke grondslag 
wordt erkend; veelal worden de confessionele 
en levensbeschouwelijke instellingen daarnaast 
financieel ondersteund en soms zelfs volledig 
gefinan cierd (bijzonder onderwijs); religieuze 
praxis wordt soms verdergaand vrijgelaten dan 
ander gedrag.
 Is het nog wel toelaatbaar om religieuze 
organisaties en godsdienstige gedragspatronen 
een dergelijke juridisch sterke status te geven? 
Het lijkt erop dat naarmate de overheid door de 
groeiende pluriformiteit en subjectivering op 
religieus terrein minder in staat is om uit te ma-
ken wat in juridisch relevante zin als godsdienst 
geldt, en naarmate de (potentiële) conflictstof 
die door gods dienstige praktijken wordt opge-
roepen toe neemt, de noodzaak om dit begrip 
uit het recht te elimineren groter wordt. Dit 
standpunt wordt veelal ¬ ook door De Beer ¬ 
beargumenteerd vanuit het perspectief van de 
scheiding van kerk en staat, waaruit blijkbaar 
voortvloeit dat de overheid een strikt godsdien-
stig en levensbeschouwelijk neutrale instantie 
dient te zijn. Moeten we niet naar een systeem 

toe waarin de vrijheid van godsdienst niet 
meer als afzonderlijk recht wordt beschermd 
en waarin wordt volstaan met de ‘seculiere’ vrij-
heidsrechten als de vrijheid van meningsuiting 
en van vereniging en vergade ring?

tegen het zwart-witdenken

Naar mijn mening is er echter nog steeds alle 
reden om de vrijheid van godsdienst te waarbor-
gen. Deze vrijheid is het eerste fundamentele 
recht dat een juridisch bindende verankering in 
de Europese vredesverdragen en grondwetten 
heeft gevonden. Het object van dit recht heeft 
nog steeds een duidelijke historische kern ¬ 
onder meer de traditionele cultus, riten en orga-
nisatievormen en uiteraard de onaantastbaar-
heid van het innerlijk, het forum internum ¬ ten 
aanzien waarvan in het algemeen nog immer 
duidelijk is wat daaronder valt. Natuurlijk, naast 
deze historische kern omvat de godsdienstvrij-
heid meer facetten. Bij de bepaling daarvan 
dient een belangrijke rol gegeven te worden aan 
de subjectieve (zelf-)uitleg die de grondrechts-
drager van zijn handelen geeft.8 En zeker, door 
ruimte te bieden aan een meer persoonlijke 
invulling van het begrip godsdienst verliest dit 
begrip ‘aan de randen’ zijn heldere grenzen. 
Maar dat betekent toch nog niet dat de histo-
risch vaste kern fluïde is geworden?
 Vaststaat dat de uitleg van het begrip 
godsdienst en daarmee de afbakening van 
de reikwijdte ervan lastiger is geworden. De 
afweging van de vrijheid van godsdienst ten 
opzichte van andermans rechten en belangen is 
er ook niet eenvoudiger op geworden. Maar dat 
betekent toch nog niet dat dit recht principieel 
onhanteerbaar is? Het is een feit dat in de sfeer 
van de religie de persoonlijke beleving en de 
individuele uitleg een sterkere plaats hebben 
gekregen ¬ ook moeten krijgen ¬ dan in de 
stabiele verzuilde samenleving van voorheen 
mogelijk was. Maar nogmaals, dat neemt niet 
weg dat ook thans nog het godsdienstconcept 
niet naar willekeur kan worden ingevuld. Wil 
een bepaalde traditie de naam godsdienst waard 

Bij een meer persoonlijke invulling 
van het begrip ‘godsdienst’ verliest 
dit zijn heldere grenzen ¬ maar 
dat betekent niet dat de historische 
kern fluïde wordt
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zijn, wil een bepaald gedragspatroon als uiting 
van religie kunnen gelden, dan zal er sprake 
moeten zijn van een zekere mate van objectivi-
teit, historische inbedding, herkenbaarheid. Zo 
kunnen er criteria aangelegd worden die niet 
zozeer in de inhoud treden, als wel de vorm en 
structuur betreffen. Er zal bijvoorbeeld sprake 
moeten zijn van een zekere coherente en omvat-
tende wereldbeschouwing, een daarop geënte 
consistentie van handelen, een mate van com-
municeerbaarheid, een collectief karakter: een 
louter particuliere overtuiging kan in juridische 
zin niet als religie gelden.9

 Ik wil benadrukken dat deze eisen van een 
minimum aan objectiveerbaarheid niet zo ver 
mogen gaan en ook niet zo ver hoeven te gaan 
dat zij meebrengen dat een overheidsorgaan 
zich gaat uitlaten over wat de ‘ware’ godsdienst 
is, de ‘echte’ islam, het zuivere ‘christendom’ ¬ 
hetgeen De Beer suggereert.10 De rechtspraktijk 
weet zich, mede met behulp van het begin-
sel van zelf-uitleg, zeer wel te onthouden van 
dergelijk theologiseren en accepteert dat binnen 
religies een grote bandbreedte aan variaties en 
minderheidsstromingen mogelijk is. Zo staat 
het feit dat in Nederland de meeste moslima’s 
geen hoofddoek dragen, respectievelijk dat 
nagenoeg geen enkele moslima een boerka 
(gezichtssluier) draagt, er niet aan in de weg dat 
in het concrete geval het dragen van de hoofd-
doek of de boerka als islamitische geloofsuiting 
aangemerkt wordt. Aldus wordt voorkomen dat 
de overheid een keurmerk geeft aan wat als de 
‘ware’ stroming binnen een religie geldt.11

 De Beer doet ten onrechte alsof er sprake is 
van een zwart-witkeuze. De overheid inclusief 
de rechter moet zich volgens hem eenzijdig 
baseren op ofwel een zogenaamd objectieve, 
door de meerderheidsvisie bepaalde invulling 
van het begrip godsdienst, ofwel op een zuiver 
subjectieve definitie, door de grondrechtsdrager 
gegeven. Maar dat hoeft toch helemaal niet? 
Het kan zeer wel zo zijn dat bij de reikwijdte-
bepaling een middenpositie wordt ingenomen, 
waarbij als uitgangspunt geldt het historische 
bestand van wat telt als godsdienst, maar waar-

bij met een milde ¬ uitbreidende ¬ interpreta-
tie bepaalde handelingen die vanuit het subject 
bezien aldus worden benoemd er ook onder 
worden gebracht.
 Meer in het algemeen zou ik willen bena-
drukken dat het gegeven dat een open gefor-
muleerde grondrechts- of mensenrechtennorm 
lastig te interpreteren en toe te passen is geen 
reden vormt om die bepaling dan maar af 
te schaffen. Grondrechten, mensenrechten-
normen en rechtsbeginselen betreffen vaak 
abstracte, sterk normatief geladen principes. 
Wat te denken van eenieders recht op leven, de 
menselijke waardigheid, het verbod op onmen-
selijke behandeling, het gelijkheidsbeginsel, en 
ook de scheiding van kerk en staat: dergelijke 
principes gaan we toch niet afschaffen omdat 
hun contouren notoir lastig zijn vast te stellen?
 Daarbij zou ik willen benadrukken dat het 
gegeven dat individuele of collectieve beteke-
nisverlening een rol speelt bij de bepaling wat 
als godsdienst heeft te gelden nog niet betekent 
dat er sprake zal zijn van Etikettenschwindel of ge-

sjoemel. Ook die subjectieve intentie is binnen 
marges controleerbaar en beargumenteerbaar. 
Dat is helemaal niet uniek. Wat te denken van 
het strafrecht, waarbij de motivatie van de dader 
medebepalend is voor de kwalificatie van het 
feit, voor de strafbaarheid van de dader en voor 
de strafhoogte?
 Ik vermoed daarenboven dat De Beer uitgaat 
van de onjuiste opvatting dat het enkele feit dat 
een handeling of uiting op zichzelf binnen de 
reikwijdte van het concept godsdienst valt met 
zich brengt dat die handeling of uiting dan ook 
per definitie onder de vrijheid van godsdienst 

Dat een grondrechts of mensen
rechtennorm lastig toe te passen is, 
is geen reden om die bepaling dan 
maar af te schaffen
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valt en in de concrete situatie dus mag plaats-
vinden en gefaciliteerd dient te worden. Om 
drie redenen is dat onjuist.
 Zo wordt in de rechtspraak niet aanvaard 
dat de vrijheid van godsdienst inhoudt dat de 
betreffende gedraging overal, te allen tijde, in 
elke situatie en vorm mag plaatsvinden. Een 
katholieke mis is ongetwijfeld een vorm van 
uitoefening van godsdienst, maar de vrijheid 
om die mis te vieren geldt niet op de snelweg. 
In eerbied knielen en bidden is ongetwijfeld een 
vorm van religieus handelen, maar zulks bete-
kent niet dat men dat tegen de wens van een on-
derwijsinstelling in ook tijdens de lessen mag 
doen. Het dragen van een boerka is vermoede-
lijk te duiden als een godsdienstige uiting, maar 
op het postkantoor ¬ en meer in het algemeen 

in ruimten die ‘van een ander zijn’ ¬ gaat een 
beroep op de vrijheid van godsdienst in artikel 
6 Gw ter legitimatie daarvan niet op.12 Kortom, 
een grondrecht als de vrijheid van godsdienst 
moet redelijk uitgelegd en toegepast worden, 
hetgeen betekent dat niet elke modaliteit van 
godsdienstoefening onder die vrijheid valt.
 Ten tweede: de vrijheid van godsdienst kan 
bij wet en soms bij lagere regel ingeperkt wor-
den op grond van de bijbehorende beperkings-
clausules. Zo kan de grondwettelijke vrijheid 
van godsdienst bij formele wet beperkt worden 
(artikel 6 lid 1 Gw) en de in artikel 9 evrm ge-
waarborgde godsdienstvrijheid kan door een ju-
ridische regel beperkt worden mits dat nodig is 
met het oog op een der in het tweede lid van die 
bepaling genoemde maatschappelijke belangen 
(de openbare veiligheid bijvoorbeeld). Dus ook 

al zou een bepaald handelen als een godsdien-
stige act beschouwd worden welke binnen het 
kader van de vrijheid van godsdienst valt, dan 
nog kan die vrijheid uiteraard beperkt worden, 
bijvoorbeeld door het strafrecht, openbare-orde-
regels, et cetera.
 Ten derde: uit de vrijheid van godsdienst 
vloeien maar in zeer beperkte mate aanspraken 
op positief faciliterend overheidshandelen voort. 
De vrijheid van godsdienst is eerst en vooral een 
klassiek vrijheidsrecht. Zij verleent een negatieve 
aanspraak, een afweerrecht: het recht van 
eenieder om ongehinderd door de overheid zijn 
godsdienst te koesteren en tot uitdrukking te 
brengen. Dit afweerrecht gaat in het algemeen 
niet zo ver dat daaruit ook een aanspraak voort-
vloeit op door de overheid te leveren positieve 
prestaties (zoals een bijstandsuitkering), noch 
is het zo dat, wanneer de overheid voorzienin-
gen verschaft, betrokkenen gevrijwaard mogen 
blijven van daaraan verbonden verplichtingen 
die het tot uitdrukking brengen van gods-
dienst belemmeren. Het college van b&w van 
de gemeente Diemen legde in de door De Beer 
genoemde casus aan verzoekster geen strobreed 
in de weg ten aanzien van haar wens een boerka 
te dragen. Het college stelde aan haar de eis om 
de boerka af te doen (met het oog op het verwer-
ven van arbeid) enkel en alleen als voorwaarde 
om een bijstandsuitkering te verkrijgen. Dat is 
geen beperking van de vrijheid van godsdienst 
als bedoeld in artikel 6 Gw en artikel 9 evrm. 
Hooguit kan het religieuze motief een rol spelen 
bij de beoordeling van de verwijtbaarheid en de 
hoogte van de eventuele sanctie (de omvang van 
de korting op de bijstand).13

vrijheid van meningsuiting  
en vergadering

Kan, zoals De Beer suggereert, de beschermende 
taak van de godsdienstvrijheid in voldoende 
mate overgenomen worden door andere grond-
rechten, met name de vrijheid van meningsui-
ting en de vrijheid van vergadering? Dat is zeer 
de vraag. De Beer suggereert dat het discri-

Een katholieke mis is een vorm 
van uitoefening van godsdienst, 
maar de vrijheid om die mis te 
vieren geldt niet op de snelweg



s& d  3  |  20 0 8

21

Ben Vermeulen  Waarom de vrijheid van godsdienst in de Grondwet moet blijven

minatoir zou zijn als personen op grond van 
godsdienst of levensovertuiging rechten hebben 
die anderen niet hebben. Mogelijk is dat soms 
zo. Het lijkt mij echter dat in andere gevallen de 
religieuze of levensbeschouwelijke dimensie 
van een handeling of claim deze een andere 
kwaliteit geeft die verschil in behandelen kan 
rechtvaardigen. Als bijvoorbeeld aannemelijk 
is dat een gelovige uit overtuiging kiest voor 
op  rituele wijze geslacht vlees is dat toch van 
andere orde dan wanneer men daarvoor kiest 
omdat het beter smaakt. 
 In de tweede plaats is het evident dat gods-
dienstvrijheid meer of in ieder geval andere 
gedragingen en uitingen omvat dan de vrijheid 
van meningsuiting. Hoe zouden traditionele ri-
ten en handelingen ¬ het dragen van de hoofd-
doek, het niet geven van een hand, het ritueel 
slachten ¬ anders geduid moeten worden? Zijn 
dat wel meningsuitingen, en zo ja wordt dan 
niet het begrip meningsuiting te zeer opgerekt? 
Als zo een extensieve uitleg van de vrijheid van 
meningsuiting wordt gehanteerd, waarom 
zouden dit dan meningsuitingen zijn: toch 
vanwege de religieuze dimensie en intentie? En 
wordt daarmee niet weer het kwalificatiepro-
bleem binnengesluisd?
 Verder is niet onbelangrijk, dat voor elk van 
de drie genoemde rechten ¬ vrijheid van gods-
dienst, van meningsuiting en van vereniging ¬ 
een eigen begrippenkader en beperkingsclau-
sule in de betreffende bepalingen ontwikkeld en 
in de jurisprudentie nader uitgewerkt is. Door 
het afschaffen van de vrijheid van godsdienst 
valt dit specifiek daarvoor ontwikkelde kader 
weg en zal de materie zijn weg moeten vinden 
binnen de minder daarop toegespitste begrip-
pen- en afwegingskaders van de andere rechten. 
 Bovendien spoort het vertalen van religie 
in meningsuiting en vereniging niet met het 
zelfbesef van individuen en organisaties. Wie 
stelt dat religie louter ‘een mening’ is, of een 
kerk louter ‘een maatschappelijke organisatie’, 
miskent de specifieke dimensie van religie. 
Godsdienstige overtuigingen zijn, in ieder geval 
voor de gelovigen, geen individuele meningen 

meer, maar iets van hogere orde. Ze bieden een 
overkoepelend kader, liggen ten grondslag aan 
het eigen bestaan; het zijn randvoorwaarden en 
richtpunten voor een zinvol leven. Ik acht het 
een betekenisverarming ¬ een verarming die 
ook geen recht doet aan de betekenisverlenende 

en zingevende kracht van godsdienst ¬ als 
deze in seculiere gedragingen geherformuleerd 
moeten worden. 
 Vervolgens is het omzetten van godsdienst 
naar meningsuiting en vergadering ook moei-
lijk te rijmen met het historische en maatschap-
pelijke gegeven dat minderheden veelal rondom 
een godsdienst gegroepeerd zijn en geïden-
tificeerd worden; dat minderheden veelal op 
basis van hun godsdienst vervolgd, uitgesloten 
en gediscrimineerd worden en dat grond- en 
mensenrechten hun rechtspositie juist in hun 
hoedanigheid als godsdienstige minderheid 
trachten te versterken. Zo vormt godsdienst in 
allerhande non-discriminatiedocumenten een 
voorname term en in het Vluchtelingenverdrag 
een van de vijf vervolgingsgronden. Ik zie niet 
in hoe deze functie bij vervanging van gods-
dienst door andere termen adequaat overgeno-
men kan worden.

scheiding van kerk en staat

De Beer fundeert zijn pleidooi voor het uit de 
rechtsorde weglakken van het concept gods-
dienst mede op de scheiding van kerk en staat. 
Alleen zo, door onthouding van kwalificaties, 
zou de overheid de uit die scheiding van kerk en 

Wie stelt dat religie louter ‘een 
mening’ is of een kerk louter ‘een 
maatschappelijke organisatie’, 
miskent de specifieke dimensie 
van religie
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staat voortvloeiende eis van neutraliteit kunnen 
naleven. Het is de vraag of dat juist is.
 Scheiding van kerk en staat en overheids-
neutraliteit zijn geen neutrale concepten.14 
Er bestaat geen zuivere, op basis van tijdloos-
objectieve criteria gedefinieerde variant van. 
Integendeel, er dienen ideologische keuzes 
gemaakt te worden. Welk type neutraliteit en 
scheiding van kerk en staat men bepleit hangt af 
van morele en politieke vooronderstellingen en 
van ¬ hoe kan het ook anders ¬ de historische 
ontwikkeling van een land, de culturele setting, 
de concrete machtsverhoudingen en praktische 
overwegingen. Het kan in dit kader verhelde-
rend zijn om de drie belangrijkste aanvaardbare 
visies inzake de gewenste relatie tussen religie 
en overheid te schetsen. Uiteraard gaat het hier 
om theoretische constructies: de werkelijkheid 
voegt zich niet perfect naar deze modellen. 

 Aan de ene kant van het spectrum is er het 
klassieke seculiere model, dat uitgaat van een 
strikte scheiding van kerk en staat. Dit mo-
del is niet anti-religieus, maar a-religieus en 
seculier. Met in het achterhoofd de bloedige 
godsdienstburgeroorlogen van de zestiende en 
zeventiende eeuw en de strijd van de opko-
mende moderne staat tegen de macht van de 
Rooms-katholieke kerk in de negentiende eeuw 
(Frankrijk, Italië) streeft deze visie ernaar religie 
geheel buiten de sfeer van de overheid, het 
openbaar onderwijs, ja zelfs de gehele publieke 
sfeer te houden. Religie is louter een privé-zaak, 
behorend tot het domein van de particulier-in-
dividuele keuzes; de staat is exclusief belast met 

algemeen-publieke zaken. Als religie en politiek 
onverhoopt vermengd raken ¬ als de staat een 
religie oplegt of bepaalde godsdienstige stro-
mingen bevoorrecht of ondersteunt, dan wel als 
een godsdienst de staat gebruikt voor het verwe-
zenlijken van haar doelstellingen ¬ lijden zij 
daar beide onder. Vrijheid van godsdienst is in 
dit stelsel weliswaar gegarandeerd, maar enkel 
als een negatief geformuleerd privacyrecht: het 
recht van eenieder om binnen de afgebakende 
kringen van gezin, kerk en charitatieve instel-
lingen zijn godsdienst zonder overheidsinmen-
ging te mogen belijden. Uiteraard komen deze 
particuliere instellingen niet in aanmerking 
voor overheidsfaciliteiten en -financiering.
 Een tweede model wordt gekenmerkt door 
pluralistische coµperatie. In deze visie heeft religie 
niet enkel betrekking op een afgescheiden 
private sfeer zonder relevantie voor de publieke 
zaak. Integendeel, zij kan en mag van betekenis 
zijn voor het gehele maatschappelijke leven. De 
overheid en openbare onderwijsinstellingen 
dienen neutraal te zijn, in de zin dat ze niet 
dogmatisch of sektarisch mogen zijn. Zij mogen 
zich niet vereenzelvigen met een bepaalde 
ideologie, mogen niet een specifieke godsdienst 
of levensbeschouwing uitdragen, maar dienen 
een afspiegeling te vormen van de pluraliteit 
aan visies en overtuigingen in de samenleving. 
De staat dient dus niet zozeer ideologisch ‘kleu-
renblind’ te zijn, als wel ‘veelkleurig’. Uiteraard 
staat in dit model de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging hoog in het vaandel. Dat 
betekent enerzijds dat de staat zich niet in de 
religieuze privé-sfeer mengt. Anderzijds kan het 
soms zo zijn dat de staat religieuze en levens-
beschouwelijke organisaties en manifestaties 
actief faciliteert. Dergelijke overheidsondersteu-
ning wordt in dit model niet strijdig geacht met 
de scheiding van kerk en staat, mits zij op voet 
van gelijkwaardigheid verleend wordt.
 Een laatste variant is het gevestigde of geprivi
legieerde kerkmodel. Vanuit deze visie vormen 
de staat en de staatskerk of bevoorrechte kerken 
een partnerschap waarin gezamenlijk de doelen 
van staat en religie nagestreefd worden. De 
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neutraliteit van de overheid



s& d  3  |  20 0 8

23

overheid erkent en ondersteunt één of enkele 
specifieke kerken of denominaties. De overige 
religies en levensovertuigingen worden getole-
reerd, maar nemen een zwakkere positie in. Het 
ethos, de ideologie van overheid en openbaar 
onderwijs is grosso modo gebaseerd op de 
bevoorrechte religie(s), zonder dat sprake is van 
sektarisme. Vrijheid van godsdienst is voor een-
ieder gegarandeerd in de vorm van een recht op 
religieuze privacy. Actieve steun geeft de staat 
echter slechts aan de bevoorrechte kerk(en), die 
op hun beurt de staat een aura van legitimiteit 
verschaffen. 
 Deze drie modellen kunnen alle gevonden 
worden in westerse landen. Zo heeft het Franse 
stelsel veel kenmerken van het strikte secula-
risme. De Verenigde Staten komen, in zoverre 
daar wordt uitgegaan van een absoluut verbod 
op overheidssteun aan confessionele scholen, 
nog dichter bij een stringente scheiding van 
kerk en staat. Ook Turkije neemt op een aantal 
punten deze positie in. Bepaalde onderdelen 
van het scheidingsmodel zijn te herkennen in 
de meeste Europese landen, bijvoorbeeld voor 
zover toelating tot publieke ambten niet op 
denominatieve criteria gebaseerd mag zijn. Het 
geprivilegieerde kerk-model geldt onder meer 
in Griekenland, hoewel sommige aspecten 
ervan ook in andere landen (de Scandinavische 
landen, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Ver-
enigd Koninkrijk) zijn terug te vinden.
 Tussen deze twee ideaaltypen bevinden zich 
stelsels als het Nederlandse, met zijn pluralis-
tische coµperatie. De staat is neutraal in die zin 
dat hij alle religies gelijkwaardig behandelt. 
Staatssteun voor bepaalde religieuze activiteiten 
wordt, mits op gelijkwaardige basis toebedeeld, 
niet per se als problematisch ervaren. Vanwege 
het feit dat de scheiding tussen kerk en staat 
noch zeer strikt noch afwezig is, zijn er veel 
terreinen waar kerk en staat elkaar tegenkomen 
zonder dat dit een dreiging oplevert voor de 
neutraliteit van de overheid. Zo ontvangen con-
fessionele scholen in Nederland en Vlaanderen 
nagenoeg net zo veel overheidsbekostiging als 
openbare scholen.

 Al deze drie systemen ¬ strikt secularisme, 
pluralistische coµperatie en geprivilegieerde 
kerk ¬ zijn mijns inziens aanvaardbare varian-
ten, die in het algemeen in overeenstemming 
zijn met de kernwaarden en principes van een 
moderne samenleving zoals onder meer neer-
gelegd in de relevante mensenrechtenverdra-

gen.15 Ik vermag niet in te zien hoe het huidige 
Nederlandse stelsel met ‘de’ scheiding van kerk 
en staat en ‘de’ eis van overheidsneutraliteit 
in strijd is. Overigens: ik ken geen voorbeel-
den, binnen welk van deze drie modellen ook, 
waarin de godsdienstvrijheid niet als grondwet-
telijk recht gegarandeerd is. Dat wijst erop dat 
de scheiding van kerk en staat en overheids-
neutraliteit goed samengaan met de vrijheid 
van godsdienst, ja deze vermoedelijk zelfs 
vooronderstellen. Het is dan ook niet vreemd 
dat bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet de 
scheiding van kerk en staat en de vrijheid van 
godsdienst in één adem noemt.16

het kind en het badwater

Paul de Beer lijkt te suggereren dat de af-
schaffing van de vrijheid van godsdienst een 
serieus probleem oplost. Over de aard van het 
probleem laat hij helaas veel onduidelijkheid 
bestaan. Mij lijkt duidelijk dat afschaffing van 
deze vrijheid geen oplossing biedt voor enig 
serieus maatschappelijk probleem in de huidige 
multiculturele samenleving. Afschaffing maakt 
geen einde aan alle trammelant rondom religie 
en fundamentalisme, radicalisering zal er niet 
door worden voorkomen en het opkomen van 
‘achterlijke’ opvattingen zal er niet door worden 
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tegengegaan. Sterker nog, wanneer de staat de 
vrijheid van godsdienst niet meer beschermt, 
zullen individuen en groepen zelf voor dit recht 
opkomen. De polarisatie zal door het schrappen 
van de godsdienstvrijheid eerder toenemen 
dan afnemen. Hoe zullen moslims bijvoorbeeld 
reageren? Ongetwijfeld zullen zij aanvoeren dat 
zulks met name hen treft en tegen hen gericht 
is. En zouden ze daarin ongelijk hebben?

 Natuurlijk dient de overheid seculier en 
onpartijdig te zijn, maar daarmee is nog niet 
alles gezegd. Bedacht dient te worden dat de 
democratische rechtsstaat slechts adequaat 
kan functioneren bij de gratie van ten minste 
een minimum aan overeenstemming omtrent 
normen en waarden (een basale ‘civil religion’). 
De liberale rechtsstaat is uit zijn aard echter 
niet in staat en niet bevoegd om die normatieve 
overeenstemming op te leggen en te waarbor-
gen: hij is gebaseerd op vooronderstellingen die 
hij niet kan afdwingen. Wat deze neutrale staat 
wel kan en mag, is maatschappelijke verbanden 
waarbinnen morele en geestelijke vorming 
plaatsvindt op voet van gelijkwaardigheid 
faciliteren. Onder meer vanuit dit perspectief 
zou een gewaarborgde positie voor dergelijke 
veelal op godsdienstige of levensbeschouwe-
lijke uitgangs punten georiënteerde verbanden 
gerechtvaardigd kunnen worden. Aldus zou de 
geschetste paradox, waarbij de levensbeschou-
welijk-neutrale overheid zich enerzijds verre 
dient te houden van moraliseren en ander zijds 
een basis aan maatschappelijke overeenstem-
ming als noodzakelijke ondergrond nodig heeft, 

in zekere mate opgelost kunnen worden.
 Natuurlijk, ook ik besef dat religieus fun-
damentalisme voor zover dat tot terrorisme 
en ander geweld kan leiden bestreden moet 
worden. Ook ik meen dat de orthodoxie van 
minderheden geen rechtvaardiging vormt voor 
onderdrukking van minderheden binnen die 
minderheden. Maar de grondwets- en verdrags-
bepalingen laten alle ruimte om daar tegenin te 
gaan: de daarin neergelegde vrijheid van gods-
dienst kan immers, op grond van de beperkings-
clausules, aan banden gelegd worden. Bovendien 
zal het te bestrijden handelen veelal ∑berhaupt 
buiten de vrijheid van godsdienst vallen.
 Waar we voor moeten oppassen is dat we 
niet, vanwege deze dreigingen, allerlei waarde-
volle religieuze organisaties, principes en tra-
dities als schadelijk of irrelevant gaan beschou-
wen. Zij kunnen positieve maatschappelijke 
functies hebben, zingeving mogelijk maken, 
geborgenheid creëren, overdracht van belang-
rijke normen faciliteren. Door die functies over 
het hoofd te zien, te ridiculiseren en tegen te 
gaan gooit men het kind met het badwater weg.

conclusie

De vrijheid van godsdienst mag niet uit de 
Grondwet worden geschrapt. Nederland dient 
partij te blijven bij verdragen die de godsdienst-
vrijheid beschermen. Bepalingen die discrimi-
natie wegens godsdienst tegengaan moeten 
behouden blijven.
 Het betoog van Paul de Beer heeft op het 
eerste gezicht weliswaar een zekere plausibi-
liteit, maar gaat uit van een ongenuanceerde 
zwart-witkeuze tussen enerzijds het op basis 
van ‘objectieve’ historische consensus afbake-
nen van het begrip godsdienst en anderzijds de 
volledig subjectieve invulling ervan. De Beer 
gaat eraan voorbij dat de rechtspraktijk met een 
middenstandpunt, waarin de traditionele uitleg 
van het godsdienstconcept uitgangspunt vormt, 
maar nadrukkelijk wordt genuanceerd via 
erkenning van een recht op zelf-interpretatie, 
redelijk uit de voeten kan. Ook ziet hij over het 
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hoofd dat aan de vrijheid van godsdienst inhe-
rente begrenzingen verbonden zijn: die vrijheid 
gaat niet zo ver dat overal, altijd en op elke wijze 
een godsdienst geuit mag worden. Bovendien 
kan die vrijheid beperkt worden op grond van 
de clausulering bij dit grondrecht.
 De functie van de vrijheid van godsdienst ¬ 
historisch gezien het eerste mensenrecht ¬ kan 
niet worden overgenomen door andere grond-
rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting 
en de vrijheid van vereniging. Aldus zouden 
bepaalde handelingen en manifestaties ten 
onrechte van hun beschermde status ontdaan 
worden, hetgeen met name religieuze minder-
heden zal treffen. Handhaving van de vrijheid 
van godsdienst is niet in strijd met de scheiding 
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Noten

1 Paul de Beer, ‘Waarom vrijheid 
van godsdienst uit de Grondwet 
kan’, in: s&d 2007/10, p.18-24. 
Een verkorte weergave werd 
op 27 oktober 2007 geplaatst in 

nrc  Handelsblad, onder de titel: 
‘De overheid moet principieel 
weigeren zich uit te laten over 
godsdienst’.

2 Vanwege het vereiste van neu-
traliteit en gelijkheid waarbor-
gen de relevante grondwets- en 
verdragsnormen niet alleen de 
vrijheid van godsdienst, maar 
ook de vrijheid van (niet-gods-
dienstige) levensovertuiging. Ik 
beperk me hierna gemakshalve 
tot de vrijheid van godsdienst. 
De beschouwingen zijn mutatis 
mutandis ook van toepassing 
op de vrijheid van levensover-
tuiging.

3 Zie daarover reeds mijn proef-
schrift, De vrijheid van geweten, 
Arnhem 1989; alsmede mijn 
‘Religieus pluralisme als 
uitdaging aan de rechtsorde. 
De plaats van de vrijheid van 
godsdienst in de levensbe-

schouwelijk-neutrale staat’, in: 
K.W. Merks/H.L. Beck (red.), 
Religieus pluralisme. Dynamiet 
of dynamiek?, Annalen van 
het Thijmgenoot schap 1997, 
p.57-76.

4 John Locke, A Letter concerning 
Toleration (1689).

5 Dit is het ‘verdrag’ dat de Ze-
ven Provinciën sloten om zich 
gemeenschappelijk tegen de 
Spaanse overheerser te verdedi-
gen.

6 Voor zover hier relevant lui-
dend: ‘dat een yder particulier in 
sijn religie vrij sal moegen blij-
ven ende dat men nyemant ter 
cause van de religie sal moegen 
achterhaelen ofte ondersouc-
ken.’

7 Voor een bredere schets van de 
maatschappelijke context van 
deze thematiek zie mijn Vrij
heid, gelijkheid, burgerschap. Over 
verschuivende fundamenten van 
het Nederlandse minderhedenrecht 
en beleid: immigratie, integratie, 
onderwijs en religie, Den Haag 
2007.

8 Zie over dit recht van het indi-
vidu tot ‘zelf-interpretatie’ en 

de daarmee corresponderende 
eis aan de overheid tot ‘inter-
pretatieve terughoudendheid’ 
reeds B.P. Vermeulen, ‘Wie 
bepaalt de reikwijdte van de 
grondrechten?’, in: Nederlands 
Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en 
Rechtstheorie 1992, p.16-46, en 
in het voetspoor daarvan B.C. 
Labuschagne, Interpretatie van 
grondrechten. Grondrechtenclaims 
en nietgevestigde religies, Gronin-
gen 1994 en P. Mendelts, Grond
rechtenclaims en verschuivingen 
in de reikwijdte van grondrechten, 
Deventer 2002.

9 Hierin zit dan ook het verschil 
met de vrijheid van geweten 
(zie B.P. Vermeulen, De vrijheid 
van geweten, Arnhem 1989). Het 
geweten is wel volledig gesub-
jectiveerd, van elke objectiveer-
bare inhoud en afbakening ont-
daan: het is oeverloos geworden 
en wordt volledig gevuld door 
de individuele zelf-definitie. 
Het enige kenmerk is nog de ab-
soluutheid van de overtuiging, 
tot uitdrukking komend in de 
bereidheid ervoor te lijden. 
Maar die test ¬ bereidheid om 

van kerk en staat. Veeleer vormt zij de keerzijde 
van dit staatkundige beginsel.
 Het weglakken van de vrijheid van gods-
dienst en levensovertuiging uit Grondwet en 
verdragen zal ook niet leiden tot oplossing van 
serieuze maatschappelijke problemen. Daar-
enboven miskent een dergelijke handelwijze 
de positieve waarde die van godsdienstige or-
ganisaties en tradities kan uitgaan. De vrijheid 
van godsdienst dient, kortom, recht overeind te 
blijven.

Dit artikel vormt een uitwerking van de lezing die de 
auteur hield op 17 januari 2008, bij de nieuwjaarsbij
eenkomst van het ministerie van vrom, in reactie op 
een voordracht van Paul de Beer.
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te lijden ¬ kan niet afgenomen 
worden omdat daarmee juist de 
strekking van de gewetensvrij-
heid (geen benadeling) onder-
graven wordt. Omdat het gewe-
ten dus oeverloos is geworden 
is het niet mogelijk een daarop 
toegespitste regeling met ade-
quate beperkingsclausule te 
formuleren. De in verdragen 
en grondwetten gewaarborgde 
gewetensvrijheid bestrijkt dan 
ook alleen het forum internum, 
waarborgt enkel de onaantast-
baarheid van het innerlijk.

10 Ook R.E. de Winter, ‘Godsdienst 
als alibi’, in: Nederlands Juristen
blad 1996, p.1-8 gaat uit van de 
onjuiste vooronderstelling dat 
interpretatie en toepassing van 
het grondrecht op godsdienst-
vrijheid vereist dat bijvoorbeeld 
de rechter zich de rol van super-
theoloog aanmatigt.

11 Zo oordeelde de Hoge Raad 
reeds in 1957 dat de rechter juist 
gezien de vrijheid van gods-
dienst ‘geen partij mag kiezen 
in […] geschillen omtrent geloof 
en belijdenis’. 

12 Overwegingen bij een boerkaver
bod. Zienswijze inzake een verbod 
op gezichtsbedekkende kleding, 
Den Haag, november 2006.

13 Vgl. Rechtbank Amsterdam 24 
mei 2007, Administratiefrechte-
lijke Beslissingen 2007, 306 en 
de noot daarbij van L.C. Groen 
en ondergetekende. Hooguit 
kan men zich afvragen of in 
zaken als deze het religieuze 
motief een rol bij de vaststel-
ling van de sanctie(hoogte) 
dient te spelen. Mijns inziens 
kan dat niet a priori afgewezen 
worden: de verwijtbaarheid van 
gedrag kan mede afhangen van 
de religieuze intentie die eraan 

ten grondslag ligt. Zo speelde in 
deze zaak ook mee dat de vrouw 
een werkaanbod om loten te 
gaan verkopen had afgewezen 
omdat haar geloof gokken en 
ook het faciliteren van gokken 
zou verbieden. Het lijkt mij 
plausibel dat een dergelijk mo-
tief meegewogen wordt.

14 Deze paragraaf is ontleend aan 
mijn Vrijheid, gelijkheid, burger
schap, a.w., p.9-13, en de daarin 
genoemde geschriften.

15 Voor de Nederlandse situatie 
zijn overigens alleen aanvaard-
baar het scheidings- en het 
coµperatiemodel: het gevestigde 
kerk-model hebben we al in de 
negentiende eeuw verlaten.

16 Het first amendment luidt, voor 
zover relevant: ‘Congress shall 
make no law respecting an esta-
blishment of religion, or prohi-
biting the free exercise thereof.’
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Dat mijn pleidooi in s&d 2007/10 om de gods-
dienstvrijheid uit de Grondwet te schrappen 
niet onweersproken zou blijven, was niet geheel 
onverwachts. Zowel Thijs Wµltgens in s&d 
2007/11-12 als Ben Vermeulen in dit nummer 
laat weinig van mijn voorstel heel. Vermeulen 
meent dat wij ons in nationaal en Europees 
verband ‘compleet belachelijk’ zouden maken 
en Wµltgens ziet Nederland al ‘tot een gidsland 
(…) voor theocratieën en dictaturen’ worden. Het 
valt op dat beide critici vooral formele, niet-in-
houdelijke argumenten aanvoeren om mijn stel-
ling te bestrijden. Vermeulen wijst op de grote 
juridische complicaties en weidt uitvoerig uit 
over de historische wortels van de vrijheid van 
godsdienst. Wµltgens ziet godsdienstvrijheid als 
een natuurrecht ‘waarover alle mensen altijd en 
overal beschikken’ en waarover verder eigenlijk 
niet te discussiëren valt. ‘De grondrechten, in dit 
geval de godsdienstvrijheid, bepalen of we een 
rechtsstaat zijn.’ Tja, dan zijn we snel uitgepraat.
 Het is jammer dat beide critici niet echt op 
de kern van mijn betoog ingaan. Die kern is dat 
er geen goede redenen zijn waarom de overheid 
aan godsdienstige uitingen en gedragingen 
een speciale, bevoorrechte positie zou moeten 
toekennen of een bijzondere bescherming zou 
moeten bieden alleen omdat het godsdienstige 
uitingen en gedragingen zijn. Doet zij dat wel, 
dan moet zij (of de rechter) in voorkomende ge-

vallen een oordeel vellen of een bepaalde uiting 
daadwerkelijk een godsdienstig karakter heeft. 
En daarmee mengt zij zich onvermijdelijk in de 
inhoud van een godsdienst. Volgens Wµltgens 
is dit ‘typisch zo’n onderscheid dat je alleen 
kunt maken als je van buitenaf naar godsdienst 
kijkt.’ De spijker op zijn kop! Maar houdt de 
scheiding van kerk en staat niet juist in, dat de 
overheid een godsdienst alleen ‘van buitenaf ’ 
kan bekijken? 
 Wµltgens en Vermeulen nemen veelvuldig 
hun toevlucht tot argumenten die alleen over-
tuigingskracht hebben voor gelovigen. Zo stelt 
Vermeulen: ‘Godsdienstige overtuigingen zijn, 
in ieder geval voor de gelovigen, geen individuele 
meningen meer, maar iets van hogere orde.’ 
(mijn cursivering) Maar kenmerkend voor 
grondrechten ¬ zeker in een geseculariseerde 
samenleving waarin nog slechts een minder-
heid van de bevolking zich tot een van de ‘er-
kende’ godsdiensten rekent ¬ zou juist moeten 
zijn dat zij voor iedereen, ook voor niet-gelovi-
gen, vanzelfsprekend zijn. Misschien vindt een 
overtuigde veganist, astroloog of verlichtings-
fundamentalist ook wel dat zijn mening ‘iets 
van hogere orde’ is, maar ik hoor hen zelden 
klagen over het ontbreken van een speciaal 
grondwetsartikel dat hun rechten beschermt. 
Als zij het moeten doen met de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van vereniging en 
vergadering, waarom zouden deze grondrech-
ten dan niet ook voor gelovigen volstaan?

 dupliek

Wat maakt godsdienst  
zo speciaal?

paul de beer

Over de auteur  Paul de Beer is redacteur van s&d
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Over de auteur  Frans Becker en René Cuperus zijn 
werkzaam bij de Wiardi Beckman Stichting

Noten  zie pagina 31

Thermometer van de sociaal-
democratie in Europa

Op 7 en 8 februari 2008 organiseerde Policy Network, de denktank van 
de Britse Labourregering, samen met de Londense vestiging van de 
Duitse Friedrich Ebert Stiftung, het symposium The future of European social 

democracy. Frans Becker en René Cuperus waren erbij. Ze verhalen over 
de nieuwe leus van Labour — unlocking talent — en de zoektocht naar een 
gemeenschappelijke sociaaldemocratische agenda. Vooralsnog lijken de 
Europese sociaaldemocraten meer vragen dan antwoorden te hebben.  
‘De inspiratie komt dezer dagen toch vooral uit de vs.’

frans becker & rené cuperus

Menig sociaal-democraat op het Europese con-
tinent kijkt met argwaan naar de Britse Labour 
Party. Is dat niet de club die ¬ met Tony Blair als 
vermomde christen-democraat aan het hoofd ¬ 
het Britse volk de Irak-oorlog in heeft gerom-
meld? En heeft deze rattenvanger van Londen 
niet de rest van de sociaal-democratie meege-
voerd op de illusievolle maar teleurstellende, 
ja doodlopende Derde Weg? Sinds de grote 
metamorfose van Labour in New Labour is alles 
wat van de overkant van het Kanaal komt voor 
velen per definitie te wantrouwen. 
 Toch is de in Londen gevestigde denktank 
Policy Network nog altijd het beste wat de 
Europese sociaal-democratie aan internationale 
analyse en denkkracht te bieden heeft. Kom daar 

maar eens om bij de Duitsers, de Fransen, de 
Spanjaarden, de Scandinaviërs of de Nederlan-
ders. Met enige regelmaat zorgt Policy Network, 
dat ook het secretariaat voert van de Progressive 
Governance-bijeenkomsten van progressieve 
regeringsleiders, voor strategische agenda-ver-
kennende ontmoetingen waar politici, denkers 
en adviseurs van overal uit Europa met elkaar 
in gesprek worden gebracht.1 Een dergelijke 
bestandsopname van de Europese sociaal-
democratie gebeurt op Angelsaksische wijze; op 
basis van optimistisch vooruitkijken, niet door 
analytisch, tobberig terugblikken. De vraag ‘wat 
ging er precies mis met de Derde Weg?’ wordt 
bij voorkeur niet hardop aan de orde gesteld.
 Ondanks de format van het symposium ¬ 
met zo’n tachtig participanten krijgt het debat 
al gauw het karakter van een vraag- en ant-
woordspel met inleiders en forumleden ¬ had 
de bijeenkomst het karakter van een perfecte 
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vlootschouw van de Europese sociaal-demo-
cratische regeer- en oppositie-ervaringen. De 
thermometer werd in de oksel van de Europese 
sociaal-democratie gestoken om het volgende 
af te kunnen lezen: waar beweegt het ¬ en in 
welke richting? Welke thema’s staan centraal 
in het debat binnen de verschillende sociaal-
democratische partijen? Wat bindt ons en wat 
scheidt ons? Wat zijn de tegenstanders en waar 
zit de maatschappelijke druk?
 De organisatoren van het symposium had-
den als eerste centrale thema gekozen voor 
‘Europe’s changing social and political attitudes 
and “milieus”’. Het betreft hier de vraag naar 
het ontstaan van mogelijk nieuwe patronen van 
kiesgedrag en politieke mobilisatie, inclusief 
het ontstaan van nieuwe politieke scheidslijnen 
in het electoraat, zoals tussen ‘winnaars’ en ‘ver-
liezers’ van modernisering. Ontstaan er nieuwe 
sociale groeperingen zoals onderzoek van Gero 
Neugebauer voor de Ebert Stiftung suggereert?2 
Dit onderzoek maakte een langdurige discus-
sie in Duitsland los over het zogenaamde 
abgeh∂ngtes Prekariat en die verunsichterte Mitte. 
Het is een thematiek die nauw aansluit bij de 
analyse die wij eerder maakten in de wbs-studie 
Verloren slag3 ¬ en die in een herziene versie 
onder de titel The political centre under pressure: 
Elections in the Netherlands voorbereidingsmate-
riaal voor de conferentie vormde op de website 
van Policy Network.
 Vervolgens werd de aandacht gericht op ‘key 
drivers of Europe’s societal transformation’: de-
mografische verschuivingen, een toenemende 
culturele heterogeniteit, de overgang naar een 
nieuw type economie waarin dienstverlening 
en kennis centrale begrippen zijn die grote 
veranderingen in onze maatschappijen teweeg-
brengen. Deze factoren dragen mogelijk bij aan 
het succes van nationalistische en populistische 
stromingen en bewegingen en vragen om een 
nieuwe oriëntatie van sociaal-democratische 
partijen. De aandacht ging tijdens het sym-
posium vervolgens uit naar de hoofdthema’s 
voor een progressieve agenda op binnenlands 
en buitenlands terrein, aan de hand van de 

programmatische vernieuwingen in Engeland, 
Duitsland en Spanje. Politiek filosoof David 
Marquand sloot de bijeenkomst af met een 
tweegesprek met Prime Minister Gordon Brown 
¬ die zowaar een ontspannen indruk maakte.

hoop en vakmanschap

Hoe staat de Europese sociaal-democratie er-
voor, gelet op de discussies tijdens het officiële 
deel van de conferentie en de gesprekken in de 
wandelgangen en de pub? Enkele korte waarne-
mingen. De sociaal-democratie is op zoek naar 
nieuwe oriëntatiepunten in het licht van grote 
maatschappelijke transformaties ¬ in demo-
grafie, economie en culturele diversiteit. Na een 
periode van ingrijpende hervormingspolitiek 
door sociaal-democratische partijen, bijvoor-
beeld in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
Nederland, is het tijd voor een evaluatie: wat 
ging goed, waar ging het mis? En hoe gaan we 
verder in de wetenschap dat de wereld om ons 
heen niet stilstaat en om eigentijdse antwoor-
den vraagt? Vraagstukken van populisme en het 
nieuwe interculturele samenleven ¬ lang naar 

de marge geschoven in dit gezelschap wanneer 
Nederlandse post-Fortuyn sociaal-democraten 
deze thema’s aansneden ¬ hebben nu ook de 
agenda van andere partijen bereikt en zorgen 
voor ongemak, maar nog niet voor oplossingen. 
Vooral de omgang met vraagstukken van iden-
titeit en culturele verschillen gaat de sociaal-
democratie niet bepaald gemakkelijk af en 
schreeuwt om een nieuwe benadering, voorbij 
het klassieke sociaal-economische denken. De 
Duitse politicoloog Edgar Grande onderstreepte 
dat alle klassieke middenpartijen in de proble-
men zijn geraakt. Zij zullen zelf nieuwe strate-
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We hebben meer Obama en 
minder Clinton nodig, zo hield 
Marquand zijn publiek voor
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gieën moeten ontwikkelen om succesvol te zijn.
 Uitdagingen zijn er te over: het verenigen 
van winnaars en verliezers van modernisering, 
het ontwikkelen van een nieuwe solidariteit 
tussen generaties, het overbruggen van de 
afstand tussen de global elites en de nationale 
bevolking, de integratie van nieuwkomers, de 
hervorming van de verzorgingsstaat in het licht 
van de vergrijzing en nieuwe economische 
eisen. Het gezelschap leek er mentaal bijna aan 

te bezwijken. Politiek-filosoof David Marquand 
verzette zich tegen de sfeer van fatalisme en 
depressie. We hebben meer Obama en minder 
Clinton nodig, zo hield hij de deelnemers voor: 
ook Europese sociaal-democraten kunnen wel 
wat hope gebruiken. 
 Daarbij komt dat politieke partijen en stro-
mingen nooit willoze slachtoffers zijn van maat-
schappelijke transformatieprocessen. Kijk naar 
de Europese christen-democratie te midden van 
ontkerkelijking en secularisering. Michiel van 
Hulten, de oud PvdA-voorzitter, en Die Zeit-jour-
nalist Werner Perger vroegen dan ook aandacht 
voor de rol die partijen zelf kunnen spelen: 
door zich open te stellen voor maatschappelijke 
ontwikkelingen, impulsen en geluiden en door 
hun organisaties, campagnes en leiderschap 
goed op orde te hebben. Daarvan is lang niet 
altijd sprake. Veel verkiezingsnederlagen zijn 
niet toe te schrijven aan deterministische trends 
als globalisering of immigratie, maar aan slecht 
vakmanschap van politieke partijen.
 Let wat deze problematiek aangaat ook op 
de Duitse spd. Deze partij gold in New Labour-
kring lange tijd als een voorouderlijk gedrocht 

dat de tekenen des tijd maar niet onder ogen 
wilde zien. Met het onzekerder worden van de 
moderniseerders, neemt echter het zelfver-
trouwen van de aarzelaars en treuzelaars van 
modernisering weer toe. De Duitse spd mag 
dan verdeeld worden door de strijd om de 
koers tussen hervormers en linksgangers, er 
ontstaat tegelijkertijd een nieuw zelfbewust-
zijn ¬ mede op basis van het nieuwe Hambur-
ger-program waarin Gute Arbeit een centraal 
thema is. 
 spd-staatssecretaris Mathias Machnig ver-
woordde dit nieuwe zelfbewustzijn vis-à-vis zijn 
Britse collega’s. Hij blikte terug: was de strijd 
om het midden nu een kwestie van techniek 
of inhoud? Die vraag is nooit beantwoord. 
Wel duidelijk is dat de combinatie van sociaal-
democratie en liberalisering geen langdurige 
meerderheid, maar slechts kortdurende electo-
rale allianties heeft opgeleverd. De hervormin-
gen die onder het gesternte van die Neue Mitte 
in gang zijn gezet, leveren een gemengd beeld 
op. Het kernbegrip was steeds ‘verandering en 
aanpassing’, maar dat is niet meer voldoende. 
Als wij verandering tot stand willen brengen 
en daarvoor draagvlak willen organiseren dan 
zal dat moeten gebeuren door het scheppen van 
zekerheid: we hebben een ensuring welfare state 
nodig. Machnig keek verder vooruit ¬ vanuit 
het oogpunt van de sociaal-democratische tra-
ditie en geschiedenis. Het is tijd voor een nieuw 
debat over herverdeling, de herwaardering van 
de instituties en een stevige rol voor de staat als 
antwoord op marktfalen ¬ de sociaal-democra-
tie moet opnieuw een samenhangend project 
formuleren rond begrippen als sociale recht-
vaardigheid en progressief bestuur ¬ tegen de 
recente hervormingsmode in. 
 De spd heeft na lange perioden van rege-
ringsverantwoordelijkheid twee concurrenten 
geproduceerd: eerst de Groenen en nu die Linke. 
Ze moet daar consequenties uit trekken voor 
haar programmatische strategie. Van die Linke 
kan ze leren om openlijk lastige en schurende 
kwesties ter tafel te brengen en te bespreken. 
De spd moet weer een K∑mmerer Partei (Johan-

Veel verkiezingsnederlagen 
zijn niet toe te schrijven aan 
globalisering of immigratie, 
maar aan slecht vakmanschap 
van politieke partijen
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nes Rau) worden, een partij die zich zichtbaar 
bekommert om de zorgen en alledaagse pre-
occupaties van de burgers. 

unlocking talent

In de overgang van Blair naar Brown blijkt 
meer continuïteit te steken dan aanvankelijk 
verwacht. Minister Ed Miliband, New Labour-
ideoloog Patrick Diamond en Gordon Brown 
zelf vertolkten op de bijeenkomst vooral een 
voortzetting van de hervormingsagenda ¬ al 
sluit die ten dele aan bij voor ons reeds lang 
bekende speerpunten zoals de levenslooprege-
ling, generatie- en gender-solidariteit en het 
zoeken naar een beter evenwicht tussen werk 
en zorg. Stilstaan is er voor hen niet bij, het 
oude welvaartsstaatmodel werkt niet meer 
en vraagt om permanente hervorming. Ed 
Miliband, minister for the Cabinet Office: ‘We 
kennen inmiddels wel de goede beleidsmix als 
antwoord op globalisering, we kunnen alleen 
nog iets beter de effecten managen, want die 
komen enigszins eenzijdig bij bepaalde groepen 
neer. Onze publieke dienstverlening moet meer 
gepersonaliseerd worden en gericht zijn op 
individuele behoeften.’ En: ‘Blijf in verbinding 
met je electoraat, kijk naar de toekomst en laat 
zien vanuit welke waarden je politiek bedrijft. 
Zorg ervoor dat de politiek geen veldslag van de 
technocraten wordt.’
 Gordon Brown stelde de nieuwe leus van 
Labour centraal: unlocking talent. Globalisering 
is een opportunity revolution. Tot nu toe zou niet 
meer dan een minimumstandaard voor de ont-
wikkeling van de samenleving zijn nagestreefd; 
de nieuwe opdracht is om al het talent maxi-

male ontwikkelingskansen te bieden, aldus de 
premier. Het bracht de correspondent van The 
Guardian ertoe het kabinet van Brown te typeren 
als het geiten-kabinet (the goat-cabinet: Get Out 
All Talent).
 Interessant nieuws kwam uit Spanje waar 
nog steeds een optimistische democratiserings- 
en moderniseringsstemming heerst. Het Spaan-
se verkiezingsprogramma werd van onderop 
geschreven rond drie thema’s: werkgelegenheid 
en sociale zekerheid, innovatie en kennis en 
vrijheid en rechten. Meer dan duizend men-
sen participeerden in dit proces, waarvan het 
eindresultaat werd becommentarieerd door 
vooraanstaande denkers. Zapatero’s psoe maakt 
een goede kans in de aanstaande verkiezingen 
opnieuw te winnen, ondanks ¬ of dankzij ¬ de 
culturele clash die zij met de Spaanse katholieke 
kerk heeft over zaken als homorechten of de 
erfenis van de Spaanse burgeroorlog. 
 De Britten wordt in hun contact met de 
ouderwets-achtergebleven partners op het con-
tinent soms verweten te handelen volgens het 
arrogante motto: We cross the Channel to teach, we 
cross the Atlantic to learn. Dat laatste zou nu overi-
gens wel eens voor alle Europeanen op kunnen 
gaan. Voor menigeen komt de inspiratie dezer 
dagen toch vooral uit de vs; uit de war of ideas 
tussen de neo-conservatieven en de nieuwe 
progressieven, uit het wapengekletter tussen 
Hillary Clinton en Barrack Obama. Laten ook wij 
de ‘president van Europa’ ¬ de voorzitter van de 
Europese commissie ¬ rechtstreeks kiezen, en 
een primary organiseren in onze eigen Europese 
paraplupartij, de pes, stelde een enthousiaste 
deelnemer voor. Hij kreeg er de handen voor op 
elkaar.

Noten

1 Alleen het door de Friedrich 
Ebert Stiftung (Berlijn), Renner 
Institut (Wenen) en de wbs ge-
dragen netwerk Forum Scholars 
for European Social Democracy 

brengt eens per jaar een enigs-
zins vergelijkbaar gezelschap 
bijeen.

2 Gero Neugebauer, Politische 
Milieus in Deutschland, Friedrich 
Ebert-Stiftung / J.H.W. Dietz, 
Bonn 2007.

3 Frans Becker, René Cuperus 
(red.), Verloren slag. De PvdA en 
de verkiezingen van november 
2006, Mets en Schilt uitgevers 
/ Wiardi Beckman Stichting, 
Amsterdam 2007.
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f o t o  theo audenaerd |  hollandse hoog te 

Maakt Vadertje Staat een comeback? Voorstellen 
vanuit het ‘vukabinet’ wekken die indruk. Een steviger 
optreden kan bij veel burgers op instemming rekenen 

— althans, voor zover het de buurman aangaat.
In een drieluik onderzoekt s&d de wenselijkheid van 

meer overheidsbemoeienis met opvoeding, gezondheid 
en seksualiteit. Paul de Beer signaleert dat ook bij links 

de opvatting terrein wint dat ‘een al te terughoudende en 
gedogende opstelling’ kwalijke gevolgen heeft. Gaat de 

in de sixties bevochten persoonlijke vrijheid op de helling?
Volgens Bas Levering tast een overheid die achter de 
voordeur komt om in te grijpen in de opvoeding van 
kinderen burgerrechten aan. ‘Het gemak waarmee 

wethouders en parlementariërs wettelijke principes op 
het gebied van de burgerlijke verantwoordelijkheid voor 

de opvoeding verkwanselen is stuitend.’
In het andere kamp staat Jantine Kriens. ‘Tweederde 

van de jonge Rotterdammers loopt een reëel risico dat 
zij hun talenten niet ten volle kunnen ontwikkelen.’ Een 
beleid van drang en desnoods dwang moet het tij keren, 

aldus de wethouder.

Om de bestwil van de burger
deel 1: overheid & opvoeding
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Om de bestwil van de burger (1)

Bemoeizucht of  
oprechte zorg?

paul de beer

Wethouders die achter de voordeur willen 
kijken, het bannen van coffeeshops uit de 
omgeving van scholen, de grote schoonmaak 
van de Amsterdamse Wallen, het offensief tegen 
de zwaarlijvigheid, zorgen over de pimps en 
bitches in hiphopclips op mtv en over de opruk-
kende bimbo-cultuur, een verbod op boerka’s 
op scholen en in het openbaar vervoer, een 
korting op de kinderbijslag voor ouders die hun 
kinderen niet in de hand houden, een verbod 
op alcoholgebruik onder de zestien jaar ¬ 
het is slechts een greep uit de vele initiatieven 
die de overheid het afgelopen jaar nam om de 
burger in het gareel te krijgen. Vadertje Staat is 
helemaal terug van weggeweest. In de politiek is 
er sprake van een opmerkelijke herwaardering 
van de overheid als zedenmeester. Weg vrijheid 
blijheid; het individualisme en de gedoogcul-
tuur zijn te ver doorgeschoten. Het is tijd dat de 
overheid weer paal en perk stelt aan gedrag dat 
de fatsoensnormen te buiten gaat, dat overlast 
aan anderen bezorgt en dat ook voor de mensen 
zelf schadelijk is. 
 Waar het waarden- en normenoffensief 
van de vorige kabinetten toch vooral als een 
cda-initiatief gold, zijn de laatste tijd ook uit 
PvdA-hoek pleidooien te horen voor een actiever 
overheidsoptreden in kwesties van zeden en 
gedrag. Hoe moeten we deze herwaardering van 

overheidsbemoeienis met individueel handelen 
beoordelen? Is hier sprake van betutteling en 
bemoeizucht, van herlevend paternalisme dat 
de individuele vrijheid van burgers aantast en 
inbreuk maakt op de privésfeer? Of gaat het om 
een broodnodige correctie op doorgeschoten 
individualisme en onfatsoenlijk gedrag die te 
lang met de mantel der liefde waren bedekt? 
 De individuele vrijheid in immateriële 
kwesties gold lange tijd als het terrein waarop 
‘de jaren zestig’ het sterkst hun stempel hadden 
gedrukt. Geloof, seksualiteit, leefstijl, drugsge-
bruik: het was tot voor kort algemeen aanvaard 
dat burgers in deze zaken vrij zijn om hun eigen 
gang te gaan en hun eigen keuzen te maken. De 
overheid diende zich daar niet in te mengen. Als 
uitgangspunt gold, veelal onuitgesproken, het 
schadeprincipe (harm principle) van de negen-
tiende-eeuwse liberale denker John Stuart Mill: 
elk gedrag is geoorloofd zolang het anderen niet 
schaadt. Alleen als mensen niet in staat zijn om 
autonome keuzen te maken ¬ zoals het geval is 
bij kinderen en geestelijk gehandicapten ¬ of 
als hun gedrag ten koste gaat van anderen, heeft 
de overheid een grond om in te grijpen.1 
 Dit principe staat nu ter discussie. Er wordt 
gepleit voor een meer directe bemoeienis van 
de overheid met het gedrag van individuele 
burgers. Op sommige terreinen, die lange tijd 
als privédomein werden beschouwd, treedt de 
overheid al actiever op. Het duidelijkste voor-
beeld hiervan is roken, dat van een algemeen 
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geaccepteerd gebruik in relatief korte tijd tot 
ongewenst gedrag is geworden dat de overheid 
nog net niet verbiedt, maar wel op tal van ma-
nieren tegengaat. Ook op andere terreinen roert 
de overheid zich: zij stimuleert een gezondere 
levenswijze, staat steeds minder tolerant te-
genover drugs- en drankgebruik en maakt zich 
in toenemende mate zorgen over het seksuele 
gedrag van jongeren. Ook de opvoeding ¬ de-
cennialang het exclusieve domein van de ouders 
¬ wordt steeds meer een aandachtsgebied van 
overheidsbeleid.2

de glijdende schaal van  
het schadeprincipe

Betekent dit nu dat we afscheid nemen van het 
schadeprincipe van Mill, dat vaak wordt be-
schouwd als een grondbeginsel van de ‘liberale’ 
democratische samenleving? Dat hoeft niet per 
se. Meer overheidsbemoeienis met individueel 
gedrag kan namelijk ook worden gerechtvaar-
digd door de twee veronderstellingen waarop 
het principe berust ¬ geen schade voor derden 
en het vermogen tot autonome keuzen ¬ 
strikter te interpreteren dan in het verleden 
gebruikelijk was.
 Zo hebben we steeds meer kennis van en 
ook meer oog voor de indirecte schade die 
individueel gedrag aan derden kan berokken. 
Roken vormt opnieuw een duidelijk voorbeeld. 
Zolang roken alleen als schadelijk voor de eigen 
gezondheid werd gezien, kon het als een eigen 
verantwoordelijkheid worden beschouwd. Nu 
er steeds meer bewijs is dat roken ook schade-
lijk is voor omstanders, is er meer reden voor 
overheidsingrijpen. Bovendien hebben we 
meer aandacht dan vroeger voor de (indirecte) 
maatschappelijke kosten van roken in ter-
men van gezondheidszorg, ziekteverzuim en 
productiviteitsverlies. Dit geldt ook voor andere 
vormen van een ongezonde leefstijl, zoals vet 
eten en te weinig bewegen. Ook het inzicht in 
de schade die een tekortschietende opvoeding 
kan veroorzaken, is toegenomen. Het gaat niet 
alleen om de schade voor het kind zelf, maar ook 

om schade voor de samenleving in de vorm van 
overlast, werkloosheid en criminaliteit. Boven-
dien wordt meer dan in het verleden onderkend 
dat de opvoeding een cruciale rol speelt in de 
vorming van kinderen tot verantwoordelijke 
staatsburgers en daarmee in de reproductie 
van onze liberale, democratische maatschap-
pij. Tegelijkertijd is de tolerantie ten opzichte 
van onbeschoft gedrag in de openbare ruimte 
waar andere burgers overlast van ondervinden, 
afgenomen. Als individueel gedrag inderdaad 
schade aan anderen berokkent, valt ingrijpen 
door de overheid ook binnen het liberale scha-
deprincipe heel wel te verdedigen. 
 In de tweede plaats wordt tegenwoordig 
minder als vanzelfsprekend aangenomen dat 
iedereen in staat is tot weloverwogen, verant-
woorde keuzen. De vraag rijst dan of mensen 
niet tegen zichzelf beschermd moeten worden. 
Het duidelijkst zichtbaar is dit in de geestelijke 
gezondheidszorg, waar de professionals steeds 
meer terugkomen van de idee dat psychiatrische 

patiënten zichzelf mogen/moeten zien te red-
den en zij eerder dan voorheen grijpen naar het 
middel van gedwongen opname. Maar ook als 
het om ‘gewone’ burgers gaat, neemt de steun 
toe voor beïnvloeding van hun gedrag ¬ zo niet 
disciplinering ¬ omdat dit in hun eigen belang 
zou zijn. Duidt de toename van het aantal Ne-
derlanders met overgewicht er niet op dat veel 
burgers onvoldoende in staat zijn verantwoord 
met hun eigen gezondheid om te gaan?3 Bij 
jongeren is gedragsbeïnvloeding het gemak-
kelijkst te rechtvaardigen. Zie de toenemende 
zorgen over het ‘losbandige’ seksuele gedrag van 
jongeren (‘seks in ruil voor een breezer’), dat zou 

Geloof, seksualiteit, leefstijl, 
drugsgebruik: het was tot voor kort 
algemeen aanvaard dat burgers 
hun eigen keuzen maakten
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worden aangemoedigd door de overgeseksua-
liseerde media. Maar de overheid spreekt ook 
volwassenen vaker aan op hun gedrag, bijvoor-
beeld via mediacampagnes die een gezonde 
leefstijl propageren of ‘hufterig’ gedrag in het 
verkeer aan de kaak stellen, door het opstellen 
van een stadsetiquette en door het aanbieden 
van opvoedingsondersteuning. 
 De vraag is nu of deze striktere interpreta-
tie van de twee voorwaarden voor individuele 
vrijheid nog wel in de geest van Mill is, of dat 

hiermee sluipenderwijs afscheid wordt geno-
men van dit liberale grondbeginsel. Immers, 
er is weinig gedrag van mensen in de openbare 
ruimte waar anderen geen aanstoot aan kunnen 
nemen. Of het nu gaat om spreken in een an-
dere taal, gezichtsbedekkende kleding (of juist 
half ontkleed rondlopen), het tonen van voor an-
deren kwetsende afbeeldingen (van hakenkruis 
tot Mohammed als terrorist), of het verspreiden 
van (on)welriekende geuren (van zware parfum 
tot knoflook), altijd is er wel iemand die zich 
eraan stoort en kan claimen hierdoor schade te 
lijden. Zo bezien kan men met een beroep op het 
schadebeginsel bijna elk gedrag verbieden. 
 Ook de vraag wie werkelijk in staat is tot 
weloverwogen, autonome keuzen, is onmogelijk 
objectief te beantwoorden. Elke keuze wordt 
immers mede bepaald door de omstandigheden 
waarin men verkeert en de informatie waarover 
men beschikt. Het is dan gemakkelijk aanneme-
lijk te maken dat iemand wordt gemanipuleerd 
of door zijn sociale omgeving wordt gedwongen 
tot bepaald gedrag (drugsgebruik, hoofddoekje) 

en daarom feitelijk niet in staat is zelf een auto-
nome keuze te maken. En ook dat biedt een bijna 
onbeperkte mogelijkheid om ingrijpen te recht-
vaardigen. Naar de letter mag dat misschien nog 
te rijmen zijn met Mills schadeprincipe, naar de 
geest neemt het er radicaal afstand van.

linkse stemmen pro en contra

In progressieve kring wordt uiteenlopend 
gedacht over de aanvaardbaarheid en wense-
lijkheid van een grotere overheidsbemoeienis 
met individueel gedrag. Terwijl links altijd een 
groot voorstander is geweest van een sterke, 
interveniërende rol van de overheid op mate-
rieel, economisch terrein, heeft het vanaf de 
jaren zestig juist een grote terughoudendheid 
van de overheid op immaterieel terrein bepleit. 
De dominante opvatting aan de linkerzijde van 
het politieke spectrum ¬ tegenwoordig nog 
het meest prominent te horen bij GroenLinks 
¬ lijkt nog steeds te zijn dat de individuele 
vrijheid voorop dient te staan en dat de overheid 
geen zedenmeester moet spelen en zich zo wei-
nig mogelijk in het privédomein van de burger 
dient te mengen. 
 Geleidelijk wint echter de opvatting terrein 
dat de overheid meer oog moet hebben voor de 
maatschappelijk ongewenste gevolgen van een 
al te terughoudende en gedogende opstelling. 
Niet zelden geïnspireerd door het werk van de 
Engelse psychiater Dalrymple wijst men er dan 
op dat een dergelijke opstelling juist ten koste 
gaat van de groepen aan de ‘onderkant’ van 
de samenleving waarvoor links van oudsher 
opkomt. Actievere overheidsbemoeienis zou 
noodzakelijk zijn voor de emancipatie van deze 
groepen. Deels kan men hiervoor ook teruggrij-
pen op oude socialistische ideeën over culturele 
verheffing en onmaatschappelijkheidsbestrij-
ding. Lange tijd leken die ideeën te hebben 
afgedaan. Moeten we vaststellen dat we er te 
snel afscheid van hebben genomen? 
 Om niet te blijven steken in een abstracte 
discussie over vrijzinnigheid versus betutte-
ling, over de grens tussen staatspaternalisme en 

Hebben we te snel afscheid 
genomen van oude socialistische 
ideeën over culturele verheffing 
en onmaatschappelijkheids
bestrijding?
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meer actief optreden van de overheid en sociale 
hulpverleners, pedagoog Bas Levering waar-
schuwt juist tegen te veel overheidsbemoeienis.
 In het mei-nummer van s&d komt de vraag 
aan de orde in hoeverre de overheid zich met de 
leefstijl van burgers mag bemoeien om hun ge-
zondheid te bevorderen. De economen Henrië-
tte Maassen van den Brink en Wim Groot zullen 
hierover de degens kruisen met gezondheids-
jurist Martin Buijsen. In het juni-nummer, ten 
slotte, besteden we aandacht aan de vermeende 
seksualisering van de samenleving. Daarover 
zullen Monique Kremer (wrr) en Liesbet van 
Zoonen en Linda Duits (UvA) hun licht laten 
schijnen.

Om de bestwil van de burger  Paul de Beer  Bemoeizucht of oprechte zorg?

terechte overheidsinmenging, zal s&d in drie 
afleveringen aandacht besteden aan de moge-
lijkheid en wenselijkheid van overheidsbemoei-
enis op enkele concrete gebieden. Telkens laten 
we iemand aan het woord die pleit voor meer 
overheidsbemoeienis en iemand die daar be-
zwaren tegen heeft. In dit maartnummer gaan 
we in op de vraag of de overheid mag ingrijpen 
in de opvoeding als ouders tekortschieten in 
hun taak. Is een verplichte opvoedingscursus 
voor alle ouders een goed idee? Zijn financiële 
sancties, zoals het intrekken van kinderbijslag, 
een geëigend instrument als de ouders hun taak 
als opvoeder verwaarlozen? De Rotterdamse 
PvdA-wethouder Jantine Kriens pleit voor een 

Noten

1 In de woorden van Mill zelf: ‘the 
only purpose for which power 
can be rightfully exercised 
over any member of a civilised 
community against his will, 
is to prevent harm to others. 
His own good, either physical 
or moral, is not a sufficient 
warrant.’  Hieraan voegt hij toe 
dat ‘this doctrine is meant to 

apply only to human beings in 
the maturity of their faculties.’ 
(J.S. Mill, On Liberty, in: Utili
tarianism, Liberty, Representative 
Government, ed. H.B. Acton, 
Everyman’s Library, London/
Melbourne: J.M. Dent & Sons, 
1987 (oorspr. 1859), p. 78.

2 Overigens is op sommige ter-
reinen overheidsbemoeienis al 
veel langer geaccepteerd. Denk 
aan het verkeer, waar al jaren-

lang de verplichting tot het 
dragen van veiligheidsgordels 
en valhelmen geldt.

3 Het is opmerkelijk dat de over-
heid tegelijkertijd de burger op 
materieel terrein juist tot meer 
keuzen dwingt, bijvoorbeeld 
ten aanzien van zorgverzeke-
ringen, gas- en elektriciteitsle-
verancier, levensloopregeling 
e.d.
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Om de bestwil van de burger (2)

Haal ouders uit  
de beklaagdenbank

bas levering

Er is in de afgelopen zestig jaar wel vaker tegen 
staatsopvoeding geageerd, maar gezien de plan-
nen van het nieuwe kabinet wordt het tijd dat 
pedagogen zich echt roeren. Dat de drang tot 
pedagogiseren ¬ het geloof dat sociale proble-
men vooral door middel van een hervorming 
van opvoeding en onderwijs kunnen worden 
opgelost ¬ bij leken en politici groter is dan bij 
pedagogen, was bekend, maar dat men in Den 
Haag zo zou doorschieten, viel niet te voorzien. 
Er is niets tegen een overheid met een warme 
belangstelling voor kinderen. Er is ook niets 
tegen een overheid die de discussie over de com-
plexer geworden opvoeding stimuleert en die 
opvoedingssteun in de aanbieding heeft. Er is 
wel van alles tegen een overheid die opvoeders 
dicteert wat ze moeten doen.

zelfbeschikking in gradaties

Als het om opvoeding en onderwijs gaat, zijn er 
in de manier waarop de staat der Nederlanden 
is ingericht drie schillen van zelfbeschikking 

te onderscheiden. De eerste schil beschermt de 
vrijheid van levensvoering van het individu. 
Het is niet de overheid die bepaalt welke opvat-
tingen individuen erop na moeten houden. 
Dit uitgangspunt gaat terug op de rechten van 
iedere burger in een democratische rechtsstaat. 
De vrijheid van levensvoering is pedagogisch 
van grote betekenis, omdat ze de rol begrenst 
die de overheid in de opvoeding kan hebben. 
Als van individuen wordt verwacht dat ze, een-
maal volwassen, hun leven naar eigen inzicht 
inrichten, moeten zij daarop in hun jeugd wor-
den voorbereid. Daarbij past geen dominante 
overheid. 
 De tweede schil van zelfbeschikking be-
schermt de vrijheid van opvoeding. Ouders 
zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van 
de kinderen, naar inhoud en naar vorm, en het 
is niet aan de overheid om ouders daarin te 
beknotten of hen daarin wat dan ook voor te 
schrijven. Niet voor niets moet er een rechter-
lijke uitspraak aan te pas komen om, indien 
de noodzaak daartoe kan worden aangetoond, 
ouders onder toezicht te stellen, uit de ouder-
lijke macht te ontheffen of zelfs te ontzetten. 
Toen Hedy d’Ancona er begin jaren negentig als 
minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk werk blijk van gaf in haar denken over 
opvoeding de ouderlijke verantwoordelijkheid 
niet als uitgangspunt te nemen, was het huis te 
klein. Haar trof terecht het zware verwijt dat ze 
aanstuurde op staatsopvoeding.
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 De derde schil van zelfbeschikking beschermt 
de vrijheid van onderwijs. Men kan stellen dat 
ouders niet alleen verantwoordelijk zijn voor 
de opvoeding, maar ook voor de schoolopvoe-
ding van de kinderen. Nog altijd is het wettelijk 
mogelijk dat een groep ouders samen een school 
opricht en die ¬ en daarin huist natuurlijk het 
bijzondere ¬ door de overheid gefinancierd 
krijgt. De praktijk is ingewikkelder dan de 
wet suggereert. Daar komt bij dat de overheid 
nadrukkelijk in elke school aanwezig is, onder 
meer via de vaststelling van kerndoelen per 
schooltype door het parlement. Dat alles doet 
aan het principe van de onderwijsvrijheid echter 
niets af. Artikel 23 van de Grondwet kan nog al-
tijd op brede politieke steun rekenen ¬ ook nu 
de secularisatie, die in Nederland uitzonderlijk 
snel is gegaan, ertoe heeft geleid dat op veel pro-
testantse en katholieke scholen nog nauwelijks 
protestantse, respectievelijk katholieke kinderen 
te vinden zijn. De vrijheid van onderwijs, ook 
die op religieuze basis, staat vooralsnog recht 
overeind. Een school moet grof in de uitvoering 
van haar taken tekortschieten wil de overheid 
¬ op aanwijzing van de onderwijsinspectie ¬ 
overgaan tot sluiting. Dan nog is het gemakke-
lijker de deuren dicht te doen onder verwijzing 
naar financiële malversaties van een schoolbe-
stuur dan op grond van tekortschietende onder-
wijskwaliteiten, zoals de gang van zaken rond de 
voorgenomen sluiting van enkele Iederwijsscho-
len en islamitische scholen heeft laten zien. 

spierballentaal en dwangretoriek

Op het gebied van de opvoeding in gezinnen 
ligt centrale sturing door de overheid niet voor 
de hand, alleen al omdat het voor de overheid nu 
eenmaal feitelijk onmogelijk is om de opvoe-
ding van de ouders over te nemen. De dreigende 
taal die politici vandaag de dag bezigen sugge-
reert overigens anders. ‘De tijd van vrijblijvend-
heid is voorbij’, roept de minister terwijl hij 
verplichte opvoedcursussen aankondigt voor 
ouders die het in zijn visie bij herhaling laten 
afweten. Uit onderzoek weten we dat verplichte 

cursussen niet werken.1 Hulpverlening kan 
alleen slagen als ze weet te overtuigen. Daar is 
niets geitenwollensokkerigs aan. Soms is het 
nodig om enige druk uit te oefenen voordat 
ouders overtuigd raken van het nut van geboden 
hulp. Vergelijk het met een huisarts die het 
recht heeft om boos te worden als hij wordt 

geconfronteerd met patiënten die melden dat 
hun klachten niet verdwenen zijn, terwijl ze er 
doodleuk bij vertellen dat ze de voorgeschreven 
medicijnen niet hebben ingenomen. Bij notoire 
zorgmijders kan een zekere dwang zeker op 
zijn plaats zijn. Maar omdat te regelen zijn geen 
wetswijzigingen nodig.
 Het lijkt erop dat de politiek over het hoofd 
ziet dat van alle ouders in Nederland slechts een 
minieme proportie zich de bovenmatige opof-
feringen om hun kinderen zo goed mogelijk 
op te voeden niet getroost. Ouders nemen die 
verantwoordelijkheid op zich zonder dat er ooit 
iemand is geweest die ze voorhield dat ze dat 
moesten doen. In veruit de meeste gevallen zijn 
ze ook nog eens weloverwogen aan kinderen be-
gonnen. De overheid kan maar beter voorzichtig 
zijn met haar spierballentaal en dwangretoriek. 
De kans bestaat dat ze al doende een hele gene-
ratie het opvoeden tegenmaakt. Mensen hou-
den er niet van om verplicht te worden datgene 
te doen wat ze eigener beweging al doen. Het 
aantal jonge ouders dat besluit het kindertal tot 
één te beperken groeit sterk. Het gaat natuurlijk 
te ver om die trend aan de toon van het huidige 
kabinet te wijten, maar dat vormt gewis een 
factor van belang. 
 Opvoeden is door de jaren heen veel ingewik-
kelder geworden. Daarom zijn de Centra voor 

Verplichte opvoedcursussen 
werken niet. Hulpverlening 
kan alleen slagen als ze weet te 
overtuigen

Om de bestwil van de burger  Bas Levering  Haal ouders uit de beklaagdenbank



s& d  3  |  20 0 8

40

Om de bestwil van de burger  Bas Levering  Haal ouders uit de beklaagdenbank

Jeugd en Gezin met laagdrempelige opvoedings-
hulp wel een goed idee. De overheid kan zo de 
harde paradoxale boodschap die zij voortdurend 
uitzendt ¬ dat zowel vader als moeder full-
time aan het werk moet én dat zij beter moeten 
opvoeden ¬ een beetje verzachten. Maar met het 
idee om voor elke pasgeborene een risicoprofiel 
op te stellen, om ouders in het geval van een 
verhoogd risico te verplichten opvoedingshulp 
te accepteren, slaat het kabinet de plank volko-
men mis. Men bedient zich hier van statistiek 
van de koude grond. Immers, risico’s die pas bij 

grote aantallen waarneembaar worden zeggen 
niets over het individuele geval. De problema-
tiek van de zogeheten false positives resulteert in 
een onaanvaardbare aantasting van individuele 
rechten. De vraag of men op het gebied van de 
terrorismebestrijding terecht het principe ‘liever 
tien schuldigen op straat, dan één onschuldige 
in de cel’ heeft losgelaten is een stevige discussie 
waard, maar hier gaat het toch niet om terroris-
ten. Als in concrete gevallen het belang van het 
kind acuut wordt bedreigd, moet sneller ingegre-
pen kunnen worden dan thans het geval is. De 
op handen zijnde wetswijziging die dat mogelijk 
moet maken is welkom. Maar er is van alles op 
tegen om daar een bevoegdheid van b&w van te 
maken, zoals sommigen bepleiten. Het burgers 
tijdelijk of definitief fundamentele rechten ont-
nemen moet via de rechter blijven lopen.

politici verkwanselen principes

Het is goed dat de principiële discussie over 
overheidsbemoeienis met de opvoeding nu 
eindelijk eens publiekelijk wordt gevoerd. 

Decennialang voltrok die zich enkel in de 
achterkamers van de ivoren toren, terwijl in de 
politiek allerlei inhoudelijke besluiten zonder 
slag of stoot tot stand werden gebracht. Voor 
een deel ging het om betrekkelijk onschuldige 
ingrepen, zoals de introductie van het ver-
plichte jaarlijkse bezoek aan de schoolarts en 
de invoering van seksuele voorlichting door 
leerkrachten in de tijd dat de Nederlandse moe-
ders hun wereldwijd unieke actieve rol op dat 
gebied nog niet hadden ingenomen. Van een 
andere orde was bijvoorbeeld de ondertoezicht-
stelling van gezinnen wegens onmaatschap-
pelijkheid. Lang was dat een normale praktijk, 
pas in 1970 werden de laatste voorzieningen 
opgeheven. Waarom zouden we ons nu dan 
druk maken als er een wethouder met een 
gezinscoach dreigt?
 Als het om dit soort principiële vragen gaat, 
hebben we van het parlement helaas niet veel te 
verwachten. In de Tweede Kamer is een overgro-
te meerderheid zo onder de indruk van de roep 
van wethouders uit de grote steden om meer 
armslag voor ingrijpen, dat de zorgvuldigheid 
van de wetgeving er ernstig onder lijdt. Het gaat 
om slechts een beperkt aantal subtiele wetswij-
zigingen, zo wordt geruststellend betoogd. De 
crux is echter dat daarbij fundamentele rechten 
van burgers worden aangetast: de overheid gaat 
op de stoel van de opvoeder zitten. Is het Prin
zipienreiterei om te vallen over een formulering 
als ‘bepaalde minimumvoorwaarden voor een 
voorspoedige ontwikkeling’?2 
 Het gemak waarmee wethouders, met parle-
mentariërs in hun kielzog, wettelijke principes 
op het gebied van de burgerlijke verantwoor-
delijkheid voor de opvoeding verkwanselen 
is stuitend. Het komt overeen met het gemak 
waarmee men geneigd is aantasting van de 
privacywetgeving toe te staan. ‘Als je niets te 
verbergen hebt, heb je toch niets te vrezen?’, 
zo luidt het kortzichtige argument. Volgens 
de voorzitter van het College Bescherming 
Persoonsgegevens is de rechtsstaat Nederland 
in het tijdsbestek van een paar jaar feitelijk in 
een controlestaat veranderd.3 Vergelijkbare 

De crux is dat er fundamentele 
burgerrechten worden aangetast: 
de overheid gaat op de stoel van de 
opvoeder zitten
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termen zijn van toepassing waar het gaat om de 
bemoeienis van de overheid met ouderschap en 
opvoeding. 

exit kindvriendelijkheid

Er is reden tot zorg, ook vanuit een ander, breder 
perspectief. Het lijkt erop alsof Nederland ¬ 
dat zich eeuwenlang kon laten voorstaan op 
zijn uitzonderlijke kindvriendelijkheid ¬ zijn 
interesse in kinderen is kwijtgeraakt. In het 
zeventiende-eeuwse huishouden van Jan Steen 
stond het kind zo centraal dat buitenlandse 
bezoekers zich groen en geel ergerden aan die 
brutale en verwende nesten. Van die kritiek trok 
niemand zich iets aan.4 In Nederland werden 
lijfsstraffen op school bij de invoering van de 
leerplicht in 1901 wettelijk verboden, terwijl 
ze Engeland tot in de jaren negentig van de 
twintigste eeuw volop in zwang bleven en men 
zich er nog altijd afvraagt of de schoolopvoeding 
eigenlijk wel zonder kan.
 Tegenwoordig vinden veel Nederlanders 
dat kinderen louter door hun aanwezigheid 
overlast veroorzaken. Liefst zouden ze het recht 
willen hebben om de buren te verbieden kinde-
ren te nemen. Onlangs verscheen Het antikind 
boek, dat niet alleen op een lollige manier de 
uitwassen van kinderoverlast aan de orde stelt, 
maar vooral de anti-kindhouding salonf∂hig 
maakt.
 De vraag is hoe maatschappelijk klimaat en 
overheidsbeleid zich tot elkaar verhouden. Het 
lijkt verstandig om alle door het ministerie voor 
Jeugd en Gezin voorgestelde maatregelen op het 
terrein van de opvoeding systematisch door te 
lichten om te bezien of ze worden ingesteld om 
een zinvolle bijdrage te leveren aan het zelfstan-
dig worden van kinderen, of dat het de regering 
er slechts om te doen is met haar beleid aan te 
sluiten bij in de samenleving gegroeide opvat-
tingen over overlastbestrijding. 
 Van veel van de voorgestelde maatregelen 
is hoe dan ook onduidelijk of ze een bijdrage 
zullen leveren aan de vermindering van wat 
onwenselijk wordt geacht, dan wel aan de 

vermeerdering van wenselijk is. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de verlaging van de leerplicht 
naar drie jaar. Vele jaren van wetenschappe-
lijk onderzoek in nationaal en internationaal 
verband hebben de effectiviteit van voor- en 
vroegschoolse educatie nog altijd niet kunnen 
bewijzen.5 Kinderopvang een rol laten spelen 
bij de opvoedingsondersteuning kan alleen als 
leidsters beter worden opgeleid.6 Iets waar wel 
wetenschappelijke unanimiteit over bestaat 
is de ineffectiviteit van kampementen voor 
ontspoorde jongeren. Evengoed hebben die in 
de plannen van minister Rouvoet een promi-
nente plek gekregen. Nieuwe onderzoeken naar 
kindermishandeling brachten de schatting van 
het aantal mishandelde kinderen van 50.000 à 
80.000 naar 107.200 à 160.700.7 Via de bijbeho-
rende risicoprofielen worden onnodig veel ou-
ders in de beklaagdenbank gezet. In plaats van 
te doen alsof ouders het massaal laten afweten 
zou het kabinet zich moeten concentreren op 
ernstige problemen die zich concreet, maar in 
beperkte mate voordoen.

 ‘In 2011 is de bureaucratie afgenomen; 
professionals besteden minder tijd aan de 
jeugdige en het gezin, en hebben meer plezier 
in hun werk’, noteert het programma Alle kansen 
voor alle kinderen van het ministerie voor Jeugd 
en Gezin. Wat is dat nu toch voor gebrekkig 
geformuleerde prestatie-indicator? En is er eens 
een voorstel waarmee gegarandeerd successen 
zijn te behalen, te weten een vaste reservering 
in bouw- en stadsvernieuwingsplannen van 3% 
van de ruimte voor speelplaatsen, dan wordt de 
noodzakelijke norm slechts als aanbeveling in 
het overheidsbeleid opgenomen.8 Hoe lucratief 
dat ook moge zijn, het is een beschaafd land on-

Het kabinetsbeleid volgt het credo: 
‘niet zozeer voor de kinderen, 
alswel tegen de ouders’
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waardig om trapveldjes in de grote steden aan 
sympathieke stichtingen met namen als Cruijff 
en Krajicek over te laten.

verantwoordelijkheid door vrijheid

Met de nadruk op overlastbestrijding en de roep 
om bijbehorende wettelijke maatregelen dreigt 
het Nederlandse staatsbestel haar sympathieke 
pedagogische grondslag te verliezen. Graag ver-
wijst men, als het om de inperking van indivi-
duele rechten gaat, naar het niet-schadebeginsel 
van John Stuart Mill. Vaak vergeet men zich 
daarbij echter ook te oriënteren op de manier 
waarop Mill in het vierde hoofdstuk van On 
liberty concreet op zoek gaat naar de grenzen van 

de vrijheid van het individu en de grenzen van 
de zeggenschap van de overheid. Het principe 
dat vrijheid verantwoordelijkheid mogelijk 
maakt dient Mill daarbij tot pedagogisch rele-
vant uitgangspunt.
 Als het beleid van het huidige kabinet in een 
credo moet worden samengevat lijkt het volgen-
de passend: ‘niet zozeer voor de kinderen, als 
wel tegen de ouders’. Onder een eerder bewind 
had het begrip eigen verantwoordelijkheid zijn 
betekenis als ‘ruimte voor zelfbepaling’ al ver-
loren; dat werd ingeruild voor ‘je moet het zus 
en zo doen en van ons hoef je geen enkele steun 
te verwachten’. Een op de opvoeding betrokken 
overheid biedt steun en stimuleert de discussie, 
maar schrijft niet voor.

Noten

1 Vgl. Hermanns, J.M. (2007). 
‘Opvoedingsondersteuning die 
helpt’, in: Ouderschap & ouder
schapsbegeleiding, jaargang 10, 
nr. 1, p. 14-26.

2 Het gaat om het voorstel tot wij-
ziging van Boek 1 van het Bur-
gerlijk Wetboek, het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring en de Wet op de jeugdzorg 
in verband met de herziening 
van de maatregelen van kinder-
bescherming van 20-11-2007. In 
de aanhef wordt als overweging 
genoemd dat het wenselijk 
is het recht van het kind op 
een gezonde en evenwichtige 
ontwikkeling en groei naar zelf-
standigheid ook in de regeling 
van de maatregelen van kinder-
bescherming meer centraal te 
stellen, en voorts te verduidelij-
ken dat bij alle beslissingen het 
belang van het kind een eerste 
overweging dient te zijn. De 
formulering ‘een opvoeding en 
verzorging die aan bepaalde mi-
nimumvoorwaarden voor een 
voorspoedige ontwikkeling vol-

doet’ komt uit de inleiding van 
de Memorie van Toelichting. 
Zie ook Levering, B. ‘“Het belang 
van het kind” gezien vanuit 
het perspectief van het kind’, 
in Levering, B en Kinneging, A. 
(2007). In het belang van het kind. 
Gezien vanuit het kind en gezien 
vanuit de overheid. Amsterdam: 
swp, pp 7-36, p. 22-23. 

3 Kohnstamm, J. Dubbeld, L. en 
Schmeets, H. (2007). ‘Nederland 
controlestaat’, in: Trouw. De Ver
dieping, 30-06-2007.  

4 Levering, B, (2004). ‘Einde kind-
vriendelijkheid in zicht’, in: 
Utrechts Nieuwsblad, 13 januari 
2004. Er is heel veel onderzoek 
gedaan naar de ‘geschiedenis 
van het kind’ in de westerse 
wereld met veel aandacht voor 
nationale verschillen. Voor ge-
interesseerden is hoofdstuk ze-
ven van de bestseller Overvloed 
en onbehagen. De Nederlandse 
cultuur in de gouden eeuw van 
Simon Schama (Amsterdam: 
Contact, 1988), dat in menige 
Nederlandse huiskamer toch 
ongelezen in de boekenkast 
staat, een mooi begin.

5 Veel van de 1050 deelnemers 
aan het meest recente vver-
sterk-congres op 24 januari 
2008 in de Amsterdamse rai 
zeggen zich mateloos te hebben 
geërgerd aan de boodschap van 
de wetenschappelijke inleiders 
als zou de kwestie van de ef-
fectiviteit van vve-progamma’s 
geen enkel punt van discussie 
meer zijn. Zeker is overigens 
dat het beleid van de aldaar aan-
wezige staatssecretaris Sharon 
Dijksma, ook bij een genuan-
ceerdere of een fundamenteel 
andere boodschap, geen enkele 
wijziging zou hebben onder-
gaan. 

6 Vgl. Mogelijkheden voor verbete
ring van de (proces)kwaliteit in de 
kinderopvang, Bureau Bartels, 
juli 2006.

7 De gegevens met de uiteen-
lopende schattingen van de 
omvang van kindermishande-
ling in de onderzoeken van de 
Universiteit Leiden en van de 
Vrije Universiteit Amsterdam 
zijn te vinden op de site van het 
Ministerie van Justitie: http://
www.justitie.nl/onderwerpen/
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jeugd/jeugdbescherming/Kin-
dermishandeling/ 
#paragraph3 (gedownload op 
15-02-2008). 

8 De auteur van dit artikel was 

van 1999 tot 2007 lid van de 
Provinciale Staten van Utrecht. 
Bij de behandeling van de voor-
jaarsnota op 15 mei 2006 moest 
hij zijn motie voor 3% speel-

ruimte voor kinderen in alle 
bouwplannen intrekken omdat 
coalitiepartners cda en vvd er 
niets in zagen. 
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Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke 
 opvang in Rotterdam

Om de bestwil van de burger (3)

Opvoeden doe je niet alleen

jantine kriens

Elk kind heeft recht op een gezonde ontwikke-
ling, op veiligheid, op de mogelijkheid om zijn 
talenten te ontwikkelen. Dat begint bij ouders 
die het beste willen voor hun zoon of dochter. 
Maar ouders kunnen het niet alleen. Idealiter 
worden zij omringd door kringen van liefheb-
bende familieleden, vrienden en kennissen die 
meehelpen om het kind te leren hoe je goed 
kunt leven. De laatste decennia is de kring 
professionals die daar weer omheen zit, steeds 
groter geworden. Ook van hen mogen wij 
verwachten dat zij erop uit zijn om het kind zo 
goed mogelijk te ondersteunen op de weg naar 
volwassenheid. Ten slotte is er de overheid die 
voorwaarden schept, die opdrachten geeft aan 
de professionals en die, waar nodig, ingrijpt in 
de opvoeding van het kind. Overheidsingrijpen 
is dus ¬ dat kan niet genoeg worden benadrukt 
¬ nooit het startpunt maar altijd ultimum 
remedium. 

een sociaal-democratisch antwoord

Lang heerste er in Nederland een zekere con-
sensus over opvoedingswaarden. De verzuiling 
kon tot bloei komen dankzij een overheid die 
zich terughoudend opstelde en de normstelling 
grotendeels overliet aan het maatschappelijk 
middenveld. Binnen de zuil corrigeerden men-
sen elkaar immers voldoende. Afwijking van 
de norm leidde tot een stevig gesprek met de 

dominee of de pastoor, tot sociale uitsluiting of 
zelfs tot heropvoeding in gezinsoorden.
 In de jaren zestig werd de stilzwijgende con-
sensus der regenten doorbroken. De overheid 
groeide uit tot de belangrijkste behartiger van 
de vrijheid van individuen, de verzuilde sociale 
verbanden losten langzaam op. De nadruk op 
persoonlijke vrijheid gedijde in de context van 
een reeks van trends, waarvan de belangrijkste 
de volgende zijn:
> de toename van welvaart en mobiliteit voor 
grote delen van de bevolking waardoor steun bij 
de opvoeding vanuit sociale netwerken nu niet 
meer vanzelfsprekend is;
> de stijging van het opleidingsniveau waar-
door de steun van de oudere generatie niet altijd 
meer toereikend is;
> de afname van het gemiddelde kindertal per 
gezin waardoor de druk op de ouders om het 
‘goed te doen’ toeneemt en kinderen elkaar niet 
meer opvoeden;
> de vrijere seksuele moraal en uiteindelijk de 
vercommercialisering daarvan;
> de emancipatie van de vrouw waardoor de 
taakverdeling tussen ouders opnieuw uitgevon-
den moet worden;
> de instroom van mensen uit andere landen 
met ideeën over opvoeding die hier als ouder-
wets of conservatief worden ervaren.
 Na verloop van tijd werd de eenzijdige 
nadruk op individuele vrijheid net zo beklem-
mend als eerder de gesloten netwerken van de 
verzuiling waren geweest ¬ het zijn immers 
juist de anderen die je vrij maken: een mens 
ontwikkelt zich in de confrontatie tussen zich-
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zelf en de ander. Dat geldt bij uitstek voor kin-
deren en jongeren. Het cda had dat eerder in de 
gaten dan de PvdA. Met hun pleidooi voor een 
gezinsminister waren zij ons ver vooruit in de 
erkenning dat overheidsbeleid zich moet rich-
ten op de mens in zijn omgeving en zich niet 
kan beperken tot de vrijheid van het individu. 
Door het gezin centraal te stellen en het accent 
te leggen op waarden en normen probeerden de 
christen-democraten nieuwe kaders te stellen 
voor de manier waarop mensen samenleven. 
Sociaal-democraten reageerden in eerste instan-
tie afwijzend. Gezinnen waren uit de tijd en het 
normen- en waardendebat werd als betuttelend 
weggezet. 

 Het is de hoogste tijd dat wij ons eigen 
antwoord formuleren. Daarin moet, vind ik, 
een hoofdrol zijn weggelegd voor de betrok-
ken overheid. Dat wil zeggen: een overheid die 
de vrijheid van het individu in zijn omgeving 
centraal stelt. Een overheid die de ambitie heeft 
om iedereen ¬ te beginnen met kinderen ¬ 
in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen. 
Een overheid die bereid is om normen te stellen 
en deze vervolgens te handhaven.
 Een voorbeeld maakt duidelijk hoe die 
betrokkenheid werkt in de praktijk. Eén op de 
vijf Rotterdammers wordt geconfronteerd met 
geweld daar waar ieder mens zich veilig zou 
moeten voelen: thuis. Het is onaanvaardbaar dat 
professionals van verdenkingen geen melding 
maken omdat zij de privacy van betrokkenen 
willen beschermen of omdat zij een vertrou-
wensrelatie niet willen doorbreken. Als nie-
mand zijn verantwoordelijkheid neemt, gaat het 
geweld door. Die vicieuze cirkel hebben we in 
Rotterdam doorbroken door de introductie van 
een meldcode: ‘Geweld is niet normaal, melden 

wel.’ Dat is een boodschap aan zowel burgers als 
professionals. Het stadsbestuur op zijn beurt 
neemt een pakket maatregelen om hulp en 
opvang te organiseren. Zo laten we zien dat wij 
ons deel van de verantwoordelijkheid op onze 
schouders nemen.

ieder zijn rol

De opvoeding van kinderen draait steeds 
minder om het aandragen en overdragen van 
voorschriften over wat goed is en wat slecht, 
over wat wel mag en wat niet. Opvoeden is 
tegenwoordig veel meer het aanbieden van 
hulp bij een ontwikkelingsproces van kinderen 
en jongeren: hun leren om zichzelf en elkaar 
weerbaar te maken. Daarbij past geen Vadertje 
Staat die mtv-clips verbiedt, maar een betrok-
ken overheid die ouders en onderwijzers in 
staat stelt om kinderen te leren nee te zeggen. 
Het gaat er niet om kinderen te verbieden om 
op internet te surfen of televisie te kijken, het 
gaat erom dat zij leren om er verstandig gebruik 
van te maken.
 Het ontwikkelen van die eigen verant-
woordelijkheid is alleen mogelijk in een goed 
opvoedkundig klimaat in een veilig gezin, met 
ouders en andere volwassenen in de omgeving 
die kinderen stimuleren en met goed onderwijs. 
Dat gaat allemaal niet vanzelf, zo ondervinden 
wij dagelijks in Rotterdam. En wat niet vanzelf 
gaat, moet je organiseren. Als lokale overheid 
nemen we verantwoordelijkheid voor jonge 
Rotterdammers. We verwachten van ouders en 
mede-opvoeders dat ze hun kinderen ontbijt ge-
ven, dat ze hen op tijd naar bed sturen, dat ze de 
goede school voor ze kiezen. In opvoeddebatten 
maken we dat soort verwachtingen expliciet. 
We willen dat opvoeders moreel voorbeeldge-
drag vertonen en handelen volgens een open 
democratische leiderschapsstijl ¬ dus niet 
vanuit het ouderwetse ‘je doet wat ik zeg’, maar 
door zaken uit te leggen, voor te leven en met 
kinderen en jongeren in dialoog te gaan. Van 
ouders willen wij weten wat ze nodig hebben 
om dit alles te realiseren. We organiseren op-
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Een betrokken overheid is bereid 
om normen te stellen en deze 
vervolgens te handhaven
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voedingsondersteuning en werken eraan om in 
alle deelgemeenten centra voor Jeugd en Gezin 
te stichten. We richten wijken kindvriendelijk 
in en bieden buitenschoolse programma’s aan, 
zodat kinderen en jongeren hun talenten kun-
nen ontwikkelen. Van hen verwachten we dat 
ze zich gedragen op straat. Grenzen handhaven 
we. Door deze combinatie van steun en toezicht 
leren jongeren verantwoordelijkheid te nemen 
voor zichzelf en de samenleving.

 ‘It takes a village to raise a child’, zo luidt een 
bekend gezegde. Als lokale overheid dagen wij 
de jeugd, ouders, professionals en vrijwilligers 
uit om bij te dragen aan de ontwikkeling, opvoe-
ding en vorming van alle jonge Rotterdammers. 
Dat lukt alleen als er sprake is van gelijkwaar-
digheid. Ieder neemt zijn eigen rol. Ouders en 
jongeren moeten weten wat er van hen wordt 
verwacht en wat zij op hun beurt van de school, 
de instelling en de individuele professional 
mogen verwachten. Deze duidelijkheid vergroot 
de kans dat de inbreng van de een aansluit op 
die van de ander. Opvoeden is samenwerken. 
Dat uitgangspunt staat haaks op de idee dat 
onderwijs een product is en de leerling of ouder 
een klant.

dwang en drang

Uit deze basisvisie volgt logischerwijs dat wij als 
lokale overheid ingrijpen als ouders of profes-
sionals hun opvoedtaken niet goed (kunnen) 
invullen. Bijna een kwart van de Rotterdammers 
is jonger dan 23 jaar. Tweederde van deze groep 
loopt een reëel risico dat zij hun talenten niet 
ten volle kunnen ontwikkelen. De oorzaken zijn 

divers: armoede (schulden), het ontbreken van 
kennis van de Nederlandse samenleving, versla-
ving en psychiatrische problemen van ouders, 
huiselijk geweld en verstoorde gezinsrelaties. 
Die diversiteit aan factoren maakt een integrale 
aanpak noodzakelijk. Dwang en drang kunnen 
noodzakelijk zijn als ouders onvoldoende in 
staat of bereid zijn om mee te werken aan oplos-
singen ¬ kinderen hebben nu eenmaal recht op 
een goede opvoeding en een ontwikkeling tot 
volwaardig burgerschap.
 De verantwoordelijkheid voor het uitoefenen 
van dwang, indien noodzakelijk, belandt niet 
automatisch op het bordje van instellingen en 
scholen. Professionals moeten een beroep kun-
nen doen op anderen die hun expertise aanvul-
len. Direct betrokkenen moeten zich gesteund 
weten door een goed georganiseerd netwerk 
van hulpverleners, toezichthouders en ¬ in het 
uiterste geval ¬ de sterke arm der wet. De over-
heid geeft de kaders aan, maar biedt ook ruimte.
 Als een kind ernstig geschaad wordt in zijn 
ontwikkeling moet de overheid in actie komen. 
Grijp je in als een kind elke dag patat eet? Ja, dan 
probeer je via het consultatiebureau, de huisarts 
of de school de ouders van kennis te voorzien en 
hen te verleiden om gezond eten klaar te maken. 
Grijp je in als het gezin uit huis gezet dreigt te 
worden omdat er schulden zijn? Ja, dan maakt 
de gemeentelijke kredietbank afspraken met de 
woningcorporatie en worden schuldhulpver-
lening en budgettraining in gang gezet. Als dat 
niet voldoende is, verbindt de jeugdcoµrdinator 
van het centrum voor Jeugd en Gezin een 
gezinscoach aan het gezin, die de ouders eerst 
zal leren om de meest noodzakelijke levensvoor-
waarden te realiseren. Als ouders dat weigeren, 
kan onze dienst voor Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid dreigen met het korten van de 
uitkering. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. We 
hebben daar protocollen voor en ouders moeten 
een beroepsmogelijkheid hebben. Meestal is 
het feit dat we bereid zijn om ook die uiterste 
consequentie te trekken al voldoende. 
 In het verlengde hiervan pleit ik voor ‘omlei-
ding’ van de kinderbijslag als ouders niet bereid 

Dwang is noodzakelijk als ouders 
niet meewerken aan oplossingen 
¬ kinderen hebben nu eenmaal 
recht op een goede opvoeding
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zijn om mee te werken aan hulpverlening. Niet 
de ouder maar de gezinscoach ontvangt dan het 
geld om noodzakelijke uitgaven voor het kind 
te doen. Mijn kernpunt is dit: de rechten van 
het kind zijn het belangrijkste criterium voor 
ingrijpen. Dat wij als lokale bestuurders enkel of 
ook zouden ingrijpen om schade voor de samen-
leving te voorkomen, berust op een ernstige 
misvatting. Kinderen hebben recht op grenzen, 
volwassenen moeten die grenzen stellen. Dat 
daarmee schade voor de samenleving wordt 
voorkomen is mooi meegenomen.

noodzakelijke infrastructuur

Ouders moeten veel meer dan nu het geval is 
de gelegenheid krijgen om dicht bij huis, in 
hun eigen buurt, hulp en advies bij opvoedings-
vraagstukken te vragen. Dat hoeft niet altijd 
bij professionals te gebeuren; ouders kunnen 
ook voor elkaar veel betekenen. In een stad als 
Rotterdam hebben ouders met verschillende 
achtergronden veelal dezelfde opvoedingsvra-
gen. Voor de meesten is het voldoende als wij 
een infrastructuur organiseren waarbinnen ze 
elkaar kunnen ontmoeten en waarbinnen zij 
een beroep op lichte professionele ondersteu-
ning kunnen doen.
 Voor sommige ouders is een verplichting 
tot het volgen van opvoedingscursus wél op 
zijn plaats. Bijna altijd is er dan sprake van 
meervoudige problematiek. Leren opvoeden is 
dan meestal niet het eerste dat moet gebeuren. 
Enveloppen moeten worden opengemaakt, de 
cementen vloer moet worden bedekt, gordijnen 
opgehangen, er moeten afspraken met deur-
waarders worden gemaakt en zo nodig moet er 
hulpverlening worden georganiseerd. Er moet, 
kortom, orde op zaken worden gesteld. Pas dan 
zullen ouders openstaan voor goede raad bij het 
opvoeden.
 Met het realiseren van laagdrempelige centra 
voor hulp en desnoods gedwongen ondersteu-
ning bij de opvoeding zijn we er nog niet. Ook 

in een ander opzicht behoeft de infrastructuur 
voor jeugd en opvoeding dringend verbetering: 
het huidige schot tussen kinderopvang en 
voor- en vroegschoolse educatie is een ramp, 
vooral voor kinderen die achterstanden dreigen 
op te lopen. Op deze manier organiseren we 
segregatie vanaf de wieg. In Rotterdam probe-
ren we deze scheiding op te heffen. Dat is geen 
eenvoudige exercitie, aangezien de voorzie-
ningen volstrekt haaks op elkaar staan. Met de 
invoering van de leerplicht voor driejarigen 
wordt een deel van het probleem opgelost. Voor 
de allerkleinsten, van nul tot drie, is de zaak dan 
echter nog steeds niet goed georganiseerd. 
 Centra voor nul- tot vierjarigen met goede 
programma’s, liefdevolle opvang en goede 
samenwerking met de scholen in de wijk: dat 
is mijn ideaal. Is pedagogische ondersteuning 
in de kinderopvang van belang? Ja dus, maar in 
de vorm die ik zojuist schetste. Kinderopvang 
mag nooit zomaar als een product worden 
beschouwd, iets wat door ouders naar believen 
wordt ingekocht. Goede kinderopvang ontstaat 
vanuit een bondgenootschap van ouders en 
professionals.

tot slot

Ik heb gepleit voor een betrokken overheid die 
actief uitdraagt dat opvoeden ook betekent: 
voorbereiden op volwaardig burgerschap. Een 
betrokken overheid is een overheid die de dia-
loog met ouders aangaat, die goede opdrachten 
geeft aan professionals en hun de juiste steun 
levert. Een overheid, bovendien, die de nood-
zakelijke samenwerking tussen professionals 
regisseert en hun de ruimte biedt om hun eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. Zo’n betrok-
ken overheid grijpt in ¬ op een fatsoenlijke en 
controleerbare manier uiteraard ¬ als mensen 
hun verantwoordelijkheden ontlopen, maar al-
tijd met als doel dat ouders en mede-opvoeders 
het zo snel mogelijk weer zelf af kunnen, in het 
belang van het kind.
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De oogkleppen  
van de optimist
Sturen bij de moslimbu ren. Hoe Europa de democratie kan bevorderen
Joost Lagendijk & Jan Marinus Wiersma, Bert Bakker, Amsterdam 2007

thomas von der dunk

Schrijvende actieve politici zijn in Nederland 
relatief schaars. Tot de weinigen die hiervan een 
tijdrovende nevenbezigheid hebben gemaakt, 
behoort het koppel Joost Lagendijk en Jan 
Marinus Wiersma, Europarlementariërs voor 
respectievelijk GroenLinks en de PvdA. Na in 
een vorig boek de blik op het oosten gericht te 
hebben, hebben zij zich nu met de zuiderburen 
van Europa bezighouden, de moslimlanden 
aan de andere oevers van de Middellandse Zee. 
Met Sturen bij de moslimburen willen zij mede 
tegenwicht bieden aan de ver-Wildersing van 
het politieke debat in Nederland, waar zwart-
witdenken regelmatig de boventoon voert.
 Hun terechte uitgangspunt is dat het voor 
Europa van groot belang is dat de spanningen 
met en binnen de Arabische wereld vermin-
deren. De economische en politieke stagnatie 
aldaar, in het bijzonder het gebrek aan democra-
tie, bezorgen Europa een massale immigratie 
van ongeschoolden en fundamentalistisch 
getint terrorisme. In Sturen bij de moslimburen 
worden, naast de Balkan, drie landen onder de 
loep genomen: Turkije, Marokko en Egypte. 
Lagendijk en Wiersma benadrukken de grote 
verschillen tussen deze landen en beschrijven 
adequaat de obstakels voor democratisering. Op 

basis van gesprekken, hoofdzakelijk met opposi-
tionele politici, pogen zij een beeld van de lokale 
situatie te schetsen, om op grond daarvan een 
antwoord te geven op de vraag: wat moet Europa 
doen of laten, hoe kan het sturen bij de moslim-
buren om daar de ontwikkeling van de demo-
cratie te bevorderen, met behulp van wortel en/
of stok?

u
Het belang van religie

Lagendijk en Wiersma maken een duidelijk 
onderscheid tussen de landen die naar hun 
mening wel ¬ Bosnië, Albanië en Turkije ¬ en 
die niet ¬ Marokko en Egypte ¬ uiteindelijk 
voor het lidmaatschap van de eu in aanmerking 
komen. Op de laatste categorie kan Brussel 
aanmerkelijk minder invloed uitoefenen, omdat 
de aangeboden wortel aanzienlijk smaaklozer 
is. De auteurs vrezen dat ook de aan de eerste 
categorie aangeboden wortel voortijdig zal 
verleppen, als Brussel toetreding van met name 
Turkije niet aandurft en zich zal verschuilen 
achter het niet-Europese karakter van dit land, 
dat op de islam zou zijn gebaseerd. De relevantie 
van religie voor de vraag wat Europa is, wordt 
behendig omzeild door onder verwijzing naar 
de Ottomanen op de Balkan en de Moren in 
Spanje te stellen dat de islam evenzeer deel 
uitmaakt van de Europese geschiedenis. En 
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zijn bovendien het christendom en jodendom 
niet net zo goed geïmporteerd? Dat Europa als 
culturele ¬ in plaats van puur geografische ¬ 
entiteit nu juist pas herkenbaar is geworden 
na de vestiging van het christendom en dat de 
Moren en de Ottomanen, hoewel binnen het 
geografische Europa opererend, daar geen deel 
van uitmaakten, blijft zo buiten zicht.
 Dat godsdienst voor een cultuur, en daar-
mee voor de zich in wetten vertalende normen 
en waarden van een samenleving, niet geheel 
 irrelevant is, onderschrijven de auteurs zelf 
echter ook, als zij terloops op p. 53 een cen-
trale wens van de thans in Turkije regerende 
islamisten als een vanzelfsprekendheid noteren: 
erkenning ‘van het feit dat veel normen en 
waarden, ook in het moderne Turkije, geba-
seerd zijn op de islam’. Dat gegeven zou moeten 
nopen tot het zetten van enige vraagstekens 
bij de op p. 39 geciteerde uitspraak van de ¬ in 
alle opzichten uiterst gematigde en wereldse ¬ 
Bosnische moefti: ‘Ik ben met hart en ziel voor 
een seculiere staat, maar even hartgrondig tegen 
een seculiere maatschappij.’ Die opvatting valt 
hem niet kwalijk te nemen, maar impliceert wel 
een rol voor de islam: de niet-seculiere maat-
schappij die hem voor de geest staat, zal immers 
vast niet door boeddhistische normen worden 
bepaald. En dat maakt religieuze verschillen ¬ 
ook al zijn godsdiensten geen monolieten en 
intern zeer divers ¬ wel degelijk relevant voor 
Europa. Voor een harmonisch functioneren van 
de samenleving komt het niet allereerst aan op 
het karakter van de staat, maar op dat van de 
maatschappij.

u
Vriend of boef

Het misverstand dat ook Lagendijk en Wiersma 
parten speelt, is dat zij toch, ondanks alle 
concrete relativeringen die zij daartegen in-
brengen, democratisering te veel gelijkstellen 
aan europeanisering. Zij maken onvoldoende 
onderscheid tussen procedures ¬ democra-
tische regels om tot wetgeving te komen ¬ 
en inhoud: de democratisch besloten wetge-

ving waarnaar iedereen zich vervolgens moet 
voegen. Het valt niet te ontkennen dat Turkije 
dankzij de huidige islamistische regering in 
de eerste zin meer ontspannen en democrati-
scher is dan onder het betonnen kemalistische 
bewind van de voorafgaan de decennia het geval 
was. Maar is het land daarmee ook, zoals de 
auteurs betogen, in de tweede zin dichter bij 
Europa gekomen? Door de ¬ op zich legitieme 
¬ toegenomen rol voor de islam in politiek en 
samenleving zijn juist ook de verschillen meer 
zichtbaar geworden. Het eenzijdige ‘Europese’ 
seculiere en uniforme uiterlijk van het kemalis-
tische Turkije was immers deels het product van 
stevige dwang van bovenaf, waarbij Koerden en 
gelovige moslims een eigen plek in de publieke 
ruimte werd ontzeg d; Atat∑rk was een kruising 
tussen Mussolini en Robespierre. De vraag ten 
aanzien van de maatschappelijke gevolgen van 
politieke democratisering laat zich nog veel in-
dringender stellen in het geval van Marokko en 
Egypte, die cultureel verder van ons afstaan dan 
het Europees-Arabische tussenland Turkije.
 De normale Europese parame ters voor 
vooruitgang (secularisering = democratisering 
= verwesterlijking) gaan hier niet meer op, zoals 
de auteurs zelf met hun waardering voor de 
mogelijke democratische rol van islamistische 
partijen in andere moslimlanden ook erken-
nen. Ook in Egypte en Marokko staan juist de 
traditionele seculiere ‘geestverwanten’ van het 
Westen democratie in de weg. Terecht stel-
len Lagendijk en Wiersma dat met de officiële 
sociaal-democrati sche of andere ‘linkse’ partijen 
in deze landen, ook in Turkije, nauwelijks meer 
land te bezeilen valt: ze zijn verstard, corrupt, 
egoïstisch, vaak zonder veel aanhang, bij elke 
vooruitgang een sta in de weg. Bij de presentatie 
van Sturen bij de moslimburen op 11 november 
2007 in de Singelkerk te Amsterdam erkenden 
zij met enige schroom dat de grootste boeven 
lid van de Socialistische Internationale blijken 
te zijn. De oorzaak en de consequentie van dit 
gegeven voor de uitbreiding van de eu worden 
door hen echter te weinig doordracht. Zou het 
namelijk niet zo zijn dat Europa zijn grenzen 
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daar bereikt, waar de klassieke parameters niet 
meer opgaan en Europese sociaal-democraten 
bij heel andere partners dan ‘sociaal-democra-
ten’ hun heil moeten zoeken?
 Lagendijk en Wiersma hebben dan ook ¬ 
terecht ¬ het contact met de door het Westen 
vaak gemakzuchtig voor verkapte terroristen 
uitgescholden islamisten niet geschuwd, wat 
hen misschien ooit nog eens op een inreisver-
bod voor de Verenigde Staten komt te staan. Ze 
hekelen de morele zelfbevrediging waaraan ook 
de Nederlandse regering zich door toedoen van 
Maxime Verhagen thans weer overgeeft, door 
elk gesprek met Hamas of Hezbollah af te wijzen 
zolang die bij het realiseren van hun doelstel-
lingen niet principieel het geweld afzweren. Als 
dat het criterium wordt, moeten onze ambassa-
deurs niet alleen teruggeroepen worden uit alle 
staten voorbij de Bosporus, maar ook uit China, 
Rusland en Amerika, en dient de Nederlandse 
buitenlandse politiek zich voortaan te beperken 
tot innige relaties met Andorra en Zwitserland.
 Het grote gevaar bestaat nu immers, zoals 
de auteurs beklemtonen, dat het Westen in de 
oude fout vervalt, en zich uit angst voor islamis-
ten en terroristen opnieuw schaart achter de 
zelfzuchtige seculiere dictaturen in de Arabische 
wereld, die niets voor de ontwikkeling van de 
bevolking hebben gedaan en daarmee de basis 
voor de algemene onvrede ginds hebben gelegd. 
Gematigde seculiere oppositie is er jarenlang 
onmogelijk gemaakt, zodat het ongenoegen zijn 
heil in de moskee moest zoeken, die zich wat 
moeilijker laat verbieden: dat heeft tot de popu-
lariteit van de islamisten geleid, die zich wel om 
de noden van de bevolking bekommeren.
 Dictators als Musharraf en Mubarak buiten 
inmiddels bewust de westerse angst voor het 
moslimfundamentalisme uit, door dit als enig 
alternatief voor het eigen regime in stand te 
houden. Het is mijn bewind of dat van de ter-
roristen ¬ zo chanteert de Pakistaanse presi-
dent Washington. De noodtoestand werd daar 
niet uitgeroepen om de radicale imams te lijf 
te kunnen gaan, maar moderne advocaten. De 
Egyptische president speelt precies hetzelfde 

spel: de extremisten zijn voor hem onmisbaar 
voor het legitimeren van zijn eigen dictatuur ¬ 
hamerend op stabiliteit in terroristische tijden 
rekent hij op de stilzwijgende steun van het 
westerse buitenland. 

u
Westerse redelijkheid

De insteek van Sturen bij de moslimburen dat met 
de islamisten gepraat moet worden lijkt dus 
juist. De vraag is alleen wel wat je daar dan pre-
cies van verwacht. Dat is al snel te veel. Voor een 
dialoog stellen Lagendijk en Wiersma de juiste 
vragen, maar ze koesteren iets te veel illusies 
omtrent de intentie achter de antwoorden die 
zij zullen krijgen ¬ en blijven daarmee te veel 
de gevangenen van hun eigen westerse blik.
 De auteurs hebben geen eenduidig antwoord 
gevonden op hun hoofdvraag: is ‘democratie’ 
voor de islamisten een middel of een waarde op 
zich? Behoort bij democratie ook alles wat wij 
daaraan direct als nevenverschijnselen vastkop-
pelen, zoals gelijke rechten voor minderhe-
den, vrouwen et cetera? Of zijn er thema’s die 
islamisten als religieuze axioma’s automatisch 
buiten de politieke discussieorde plaatsen: 
over de locatie van het nieuwe ziekenhuis mag 
iedereen natuurlijk democratisch meebeslissen, 
maar over de plaats van de vrouw gaat alleen 
God, wiens normen van Goed en Kwaad in 
dezen voor alle eeuwigheid in een Zeker Heilig 
Boek zijn vastgelegd.
 Lagendijk en Wiersma hopen in zulke geval-
len de islamisten te kunnen overtuigen met het 
argument dat zij zelf als underdogs ook van het 
tolerantiebeginsel van de universele mensen-
rechten hebben geprofiteerd, zodat het redelijk 
is dat zij die rechten, als zij regeren, eveneens 
aan anderen gunnen. Maar onze westerse notie 
van redelijkheid zou wel eens niet aan hen 
besteed kunnen zijn, omdat deze uitgaat van 
een principiële waardenpluriformiteit die ware 
gelovigen nu juist als in strijd met Gods Vaste 
Wetten, als westers en decadent verwerpen 
omdat die de rechten van het individu boven het 
collectief stellen: amorele zaken kunnen door 
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geen enkel meerderheidsbeginsel of minder-
heidsrecht worden gelegitimeerd. De islam 
bezit, net als het christendom, in beginsel een 
universele waarheidsclaim. Morele dwang is 
dan ook om ieders eigen bestwil geoorloofd, 
teneinde dolenden op het rechte pad te brengen 
¬ zo’n beetje zoals sgp-fractieleider Bas van der 
Vlies zich eens tegenover mij in een interview 
liet ontvallen: dat ook homo’s en ongelovigen 
uiteindelijk in zijn bijbelse theocratie beslist 
gelukkiger en beter af zouden zijn.
 Het rechtvaardigheidsbeginsel van de isla-
misten zou wel eens wezenlijk anders dan het 
onze kunnen blijken te zijn ¬ juist daar ligt 
momenteel een cruciaal verschil tussen Oost 
en West. Daarop zal ook een tweede appèl, hoe 
sympathiek ook, spaak lopen, waar het de wen-
selijke machtsdeling betreft, zoals ten aanzien 
van Egypte (p. 132): ‘De Moslimbroeders weten 
toch zelf hoe onrechtvaardig het is om door de 
machthebbers uitgesloten te worden?’ Te vrezen 
valt dat het bewustzijn van dit eigen leed zich 
na een verkiezingszege niet vertaalt in compas-
sie met de dan onderlig gende partij, maar in 
revanche en zuiveringspraktijken. Hoor wat de 
jarenlang door Saddam Hoessein onderdrukte 
sjiieten in Irak sinds 2003 zeggen: en nu zijn 
wij eindelijk even met heersen aan de beurt. De 
gelijke-rechtsstaat-voor-iedereen is voor hen op 
grond van hun eindeloze historische ervaringen 
met onderdrukkers geen overtuigend concept.

u
Machtige mannen

Naast het rechtvaardigheidsbeginsel zou ook 
het rationaliteitsbeginsel waarmee de auteurs 
zich tot de seculiere heersers richten, wel eens 
te westers kunnen zijn. Zij doen een beroep op 
hun besef van algemeen belang: ruim plaats in 
voor de islamisten en andere vertegenwoor-
digers van het volk, want democratisering is 
goed voor de vooruitgang, voor welvaart en 
stabiliteit. Dat moge in abstracto zo zijn, maar 
daaraan hebben die heersers weinig boodschap: 
democratise ring betekent voor hen verlies van 
macht en aanzien en dat weegt zwaarder. Zoals 

ook de constatering dat meer vrouwenrechten 
goed zijn voor de economische ontwikkeling 
juist mag zijn, maar arme mannen toch niet 
overtuigt, omdat die voor een nog schimmige 
lotsverbetering in de toekomst nú concreet 
macht zouden moeten inleveren. Bij alle 
armoede en vernedering die een man in zo’n 
achterlijke autocratie ten deel valt, heeft hij in 
elk geval één, hem nog een minimum aan maat-
schappelijke status en aanzien verschaffende 
zekerheid: thuis kan hij tenminste nog de tiran 
spelen over zijn vrouw.
 Het grote probleem waar elke poging tot 
modernisering in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika op stuit, is dat zij niet kan gebeu-
ren zonder medewerking van degenen die daar 
maatschappelijk veel bij te verliezen menen te 
hebben: de machtigen en de mannen. Dictators 
hebben vaak geen enkel belang bij bijvoorbeeld 
een hoger opgeleide, dus kritischer bevolking. 
Onze materiële criteria voor een betere samen-
leving, die ook Lagendijk en Wiersma impliciet 
als voor iedereen vanzelfsprekend hanteren 
¬ zoals economische ontwikkeling en gelijke 
ontplooiingskansen ¬ zijn te sterk westers ge-
kleurd om iedereen buiten het Westen te kun-
nen overtuigen. In niet-westerse samenlevin-
gen wegen de eigen eer binnen de familie en de 
eer van de eigen familie zwaarder. Dat zijn veel 
hardnekkiger verschijnselen dan ons lief is; dit 
te veranderen kost niet jaren, maar generaties.
 Steeds ligt hier het gevaar op de loer dat men 
zich in het Westen in dat opzicht laat bedrie-
gen door de gekopieerde uiterlijkheden van de 
consumptiemaatschappij. Het is de McDonalds-
misvatting op grond waarvan de Amerikanen in 
Irak zijn vastgelopen: dat als wij hetzelfde gaan 
eten en kopen, wij ook wel zo’n beetje hetzelfde 
gaan denken. Een mooi voorbeeld leverde een 
recent interview met een aantal jonge leden 
van de nieuwe Indiase middenklasse. In alles 
leken het westerse kosmopolieten: ze waren 
zeer modern en geheel bij de tijd qua kleding, 
woning, arbeidsethos en vrijetijdsbestedingen. 
Tot het gesprek op het huwelijk kwam. Natuur-
lijk, zo reageerden allen, zoeken je ouders je 
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huwelijkspartner voor je uit. Weg illusie. Daar 
werd, onder dat vernis van blinkende westerse 
moderniteit, plots weer een hele oude cultuur-
kloof zichtbaar. 
 Voor het cultureel bepaalde verschijnsel dat 
argumenten die henzelf zouden overtuigen niet 
altijd gemakkelijk ook hun gesprekspartners 
zullen overtuigen ¬ omdat de waardenpatro-
nen wezenlijk verschillen ¬ hebben ook Lagen-
dijk en Wiersma blijkens de argumentatiestra-
tegie die zij propageren nog te weinig oog. En 
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juist dat zal hun op zich lovenswaardige oproep 
tot dialoog met de islamisten in zijn daadwerke-
lijke resultaten altijd minder vruchtbaar maken 
dan zij hopen en dan inderdaad wenselijk zou 
zijn. Dat beperkt ook wezenlijk de uitvoerbaar-
heid van de taak die zij, blijkens de titel van hun 
boek, voor Europa weggelegd zien: sturen bij de 
buren. Reeds om die reden kunnen de auteurs, 
als het om concrete maatregelen gaat, niet al te 
concreet worden, omdat de buren niet altijd op 
westerse wijze wensen te worden gestuurd. 
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Geen liberalisme maar 
rampenkapitalisme
The shock doctrine. The rise of disaster capitalism
Naomi Klein, Allen Lane / Penguin Books, New York 2007

naomi woltring

In The shock doctrine bespreekt Naomi Klein ¬ 
auteur van No logo, de ‘bijbel der andersglo-
balisten’ ¬ hoe de Amerikaanse overheid na 
rampen gebruikmaakt van de desoriëntatie van 
de bevolking om een ongebreideld neoliberaal 
kapitalistisch systeem in te voeren. Dit recept 
voor hervormen ¬ de ‘shock doctrine’ ¬ komt 
van de vrijemarktgoeroe Milton Friedman 
(1912-2006). Kenmerkend hierbij is dat op een 
shock ¬ zoals de door de vs gesteunde coup 
tegen Allende in Chili, het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie of de orkaan Katrina in New Or-
leans ¬ een tweede, economische shock volgt: 
massale privatisering, deregulering en snijden 
in sociale zekerheid. De bevolking is dan nog 
confuus door de eerste shock en zal niet in 
opstand komen. Om ervoor te zorgen dat dit zo 
blijft, is er vaak een derde soort shock nodig: het 
zaaien van angst en terreur.
 Friedman, die was verbonden aan de Univer-
siteit van Chicago, zag het volgens Klein als zijn 
historische missie om de gemengde geregu-
leerde economie van John Maynard Keynes 
uit de wereld te helpen. Alle middelen achtte 
hij daarvoor geoorloofd. Zijn shock-doctrine 
vertoont, aldus Klein, sterke overeenkomsten 

met martelhandleidingen van de cia, ontwik-
keld op basis van onderzoek door de psychiater 
Ewen Cameron. De hierin beschreven martel-
methodes behelsden het constant toedienen 
van stroomstoten en drugs zodat mensen zich 
niet konden herstellen van de shocks, tot ze in 
een staat van regressie raakten. De geoefende 
ondervrager wist het moment te herkennen 
waarop de gemartelde zo erg de weg kwijt was 
dat hij de beul als vaderfiguur ging zien en hij 
vervolgens opnieuw ‘opgebouwd’ kon worden. 
Dat deze schone lei-theorie in de praktijk niet 
werkt, moge duidelijk zijn.
 Klein beschrijft in haar boek hoe wereldwijd 
veel van de economische hervormingen van de 
afgelopen dertig jaar zijn gestoeld op de ideeën 
van Friedman. Geflankeerd door zijn ‘Chicago 
boys’ ¬ economen die onder hem studeerden ¬ 
hielp hij zijn theorie ook in de praktijk te bren-
gen. De Chicago boys dienden als adviseurs van 
regeringen, junta’s en dictators bij het ontwik-
kelen van een neoliberaal kapitalistisch systeem. 
De hervormingen die hiervan het gevolg waren 
zijn vrijwel zonder uitzondering op een onde-
mocratische manier doorgevoerd. De Chicago 
boys bevolken ook de instituties als het imf en 
de Wereldbank, die economische crises als die 
van de jaren dertig van de vorige eeuw moesten 
zien te voorkomen. Deze instituties verwerden 
echter juist tot de aanjagers van dergelijke crises. 
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 Deze ondemocratische manier van opereren 
is volgens Klein inherent aan het neoliberalis-
me. Dit staat in de praktijk voor de vrijheid van 
grote bedrijven, niet voor de vrijheid van men-
sen. Politieke vrijheid heeft weinig om het lijf 
als je geen zeggenschap over de economie hebt. 
Dat illustreert Klein aan de hand van Zuid-Afri-
ka, waar ook na het afschaffen van de Apartheid 
de economische macht bij de blanke elite van 
tijdens de Apartheid bleef. Het neoliberalisme 
is gebaat bij een staat van wetteloosheid waarin 
het grote graaien doorgang kan vinden (denk 
bijvoorbeeld aan de Russische oligarchen) én bij 
onderdrukking van democratische voorkeuren. 
Neoliberalisme à la Friedman is een institutio-
nalisering van hebberigheid en van ongeremde 
corruptie.
 Het heersende beeld van het neoliberalisme 
is dat van een extreme vrije markt zonder 
overheidsbemoeienis. Dat beeld is volgens Klein 
onterecht. Ze maakt aannemelijk dat het neoli-
beralisme van Friedman zich heeft ontwikkeld 
tot rampenkapitalisme. Met name Amerikaanse 
politici als Dick Cheney, Donald Rumsfeld, 
George Bush en Henry Kissinger hebben zo veel 
belangen in de militaire industrie, in bedrijven 
als Halliburton en Bechtel ¬ die de weder-
opbouw van Irak ter hand namen ¬ en in de 
booming business van de veiligheidsindustrie, 
dat een scheidslijn tussen de Amerikaanse over-
heid en het bedrijfsleven moeilijk te trekken is. 
De overheid privatiseert alles, tot haar kern-
taken toe: legertaken worden uitgevoerd door 
particuliere bedrijven (‘private military compa-
nies’), onderwijs wordt geprivatiseerd, in Irak 
werd onder Paul Bremer zelfs het toezicht op 
de aanbesteding van contracten uitbesteed. Het 
belastinggeld dat politici uitgeven om oorlog te 
voeren gaat direct naar de bedrijven waarin deze 
politici zelf grote belangen hebben. 
 De overheid, aldus Klein, is een lege huls 
geworden. Al met al is het niet verwonderlijk 
dat de Iraakse bevolking, maar ook de bevolking 
in Latijns-Amerika, het Westerse neoliberale 
vrijemarktproject ziet als een nieuwe vorm van 

kolonialisme. Klein kenschetst Irak zelfs als 
een experiment in behaviorisme. Dit rampen-
kapitalisme geeft grote bedrijven geen enkele 
economische stimulans voor vrede ¬ de libe-
rale theorie op zijn kop! Bedrijven verdienen nu 
veel meer ¬ aan de ‘Homeland security bubble’ 
en aan het beveiligen van ‘gated communities’ 
¬ dan ze zouden verdienen in vredestijd. Klein 
spreekt van een wereld verdeeld in rode en 
groene zones ¬ Bagdad als analogie voor het 
rampenkapitalisme.
 Uiteindelijk is Klein, zoals ook bleek in No 
logo, een radicale democraat. Zij pleit voor klein-
schalige politieke oplossingen, voor zeggen-
schap over hulpbronnen door de mensen die ze 
gebruiken. In haar radicale democratische stel-
lingname doet ze denken aan de Italiaanse jour-
naliste en schrijfster Oriana Fallaci (1929-2006) 
van vóór De woede en de trots. In boeken als Een 
man en Interview met de geschiedenis breekt Fallaci 
een lans voor democratie van onderop zonder 
ideologische hokjesgeest. Fallaci schreef zeer 
kritisch over de Vietnam-oorlog (Niets en zo zij 
het). Klein is met haar columns in The Guardian 
en The Nation een van de bekendste criticasters 
van de hedendaagse Vietnam-oorlog: Irak.
 Politiek economen zullen zeggen dat Klein 
niets nieuws brengt: staatsvorming en markt-
vorming gaan altijd hand in hand. De manier 
waarop Klein de democratische pretenties van het 
neoliberalisme ontmaskert, is echter wel nieuw. 
Haar stelling dat ongebreideld vrijemarktkapita-
lisme in potentie net zo’n totalitaire ideologie is 
als communisme en fascisme is een novum. 
 Los van de vraag of Klein een al te simplis-
tisch goed-fout-model hanteert, is haar uit-
eenzetting angstaanjagend. The shock doctrine 
is wel een samenzweringstheorie genoemd. 
Kleins antwoord daarop is dat het in elk geval 
een samenzweringstheorie met eindnoten is. 
Democratie en zeggenschap van de bevolking 
over economische hervormingen zijn helemaal 
geen radicale eis. Het is tekenend dat Kleins 
boek vaak wel zo wordt gezien.
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Toen in 1969 mijn moeder onverwacht over
leed, bleef mijn vader achter met zes kinderen. 
De jongste was een peuter. De enige steun die 
de overheid voor ons gezin in de aanbieding 
had bestond eruit dat de drie jongste kinderen 
zouden worden ondergebracht in een tehuis. 
Een slordige ƒ 2400 per maand zou dat kosten. 
Het inhuren van een gezinshulp, hoewel stuk
ken goedkoper, behoorde niet tot de mogelijk
heden. Mijn vader zou zo’n uitgave wel van 
de belasting mogen aftrekken, maar als je de 
rekening om te beginnen al niet kunt betalen 
heb je daar weinig aan.
 Dat kindertehuis was voor ons geen optie, 
dus hebben mijn broer (toen 18), mijn zus (13) 
en ik (17), naast ons schoolwerk, het huishou
den zo goed en zo kwaad als het ging op de rails 
gehouden. Ik heb er geen spijt van ¬ het heeft 
me een onverwoestbare band met mijn broers 
en zussen opgeleverd ¬ maar een beetje onder
steuning was toch heel welkom geweest.
 Sindsdien is er veel veranderd. Oplossingen 
voor problemen worden dichter bij huis gezocht 
en de betrokkenen hebben veel meer te zeggen 
gekregen over de manier waarop hulp en zorg 
worden vormgegeven. Het voorlopig hoogte
punt van deze ontwikkeling is het fenomeen 
van het Persoonsgebonden Budget (pgb). Wie 
geïndiceerd wordt voor zorg hoeft deze niet in 
natura af te nemen; de cliënt kan ook aanspraak 
maken op een budget waarmee hij of zij de zorg 
naar eigen behoefte kan invullen. Zorg op maat 
dus ¬ prachtig! 
 In de praktijk blijken er ook risico’s te 
kleven aan deze grotere autonomie. Niet iedere 
cliënt is in staat om zelfstandig een budget 
te beheren. Zeker als er schulden zijn kan het 
verleidelijk zijn om het budget voor iets anders 
in te zetten dan waarvoor het bedoeld is. Maar 
ook als de cliënt het geld prima kan beheren 

wordt het niet altijd aan de juiste dingen uitge
geven. Onlangs kwam aan het licht dat uit een 
Amsterdamse instelling voor verstandelijk 
gehandicapten steeds vaker kinderen worden 
weggehaald. Hun ouders zetten het pgb in om 
een familielid te betalen voor de verzorging van 
het kind. Deze mogelijkheid is inmiddels zo 
populair dat er bureaus zijn die in ruil voor een 
percentage van het pgb adviseren over hoe bij 
de budgetaanvraag het onderste uit de kan kan 
worden gehaald.
 Dit soort praktijken is niet altijd in het 
belang van het kind. Zicht op de aard van de zorg 
ontbreekt: stemt die overeen met de indicatie, 
wordt er voldoende gewerkt aan de ontwikke
ling van het kind? Van kwaliteitscontrole is bij 
particulier georganiseerde zorg, anders dan in 
instellingen, geen sprake. Daar valt misschien 
wat voor te zeggen als degene die de zorg regelt 
ook degene is voor wie de zorg is bedoeld. Maar 
het ligt anders als het gaat om zorgverlening aan 
kinderen, al dan niet geestelijk gehandicapt.
 Het pgb is bedoeld om de kwaliteit van leven 
van de cliënt optimaal te maken. Dáár moet 
het geld dan ook aan besteed worden. Stren
gere controle van de pgbpraktijk is dringend 
gewenst ¬ zeker als er kinderen in het spel zijn. 
Kinderen kunnen niet voor zichzelf opkomen. 
Bovendien moet met geld dat afkomstig is uit 
algemene middelen zorgvuldig worden omge
sprongen. Een ruimhartig beleid voor wie het 
nodig heeft vereist een strenge bestrijding van 
misbruik en fraude.

m a r i j k e l i n t h o r s t

Redacteur s&d

Autonomie en kinderbelangen
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Habermas’ blinde vlek
Maar liefst 1100 mensen hadden zich op 15 maart 
jongstleden verzameld in de aula van de Universi-
teit van Tilburg voor de jaarlijkse Nexus-lezing, dit 
jaar van de grote Duitse filosoof Jürgen Habermas. 
Generaties sociaal-wetenschappers en filosofen 
zijn opgegroeid met zijn theorie van het ‘commu-
nicatieve handelen’, dus vreemd was die belang-
stelling niet. Habermas heeft velen ertoe geïn-
spireerd om het ideaal van zijn Kritische Theorie 
— ‘het machtsvrije discours’ — in allerlei settings 
in de praktijk te brengen. Dit keer zou de al oude 
filosoof spreken over de ‘post-seculiere’ samenle-
ving. Dat beloofde wat. 
 De strekking van Habermas’ betoog was 
tweeledig. Eerst zette hij uiteen waarom de Euro-
pese samenlevingen, hoewel verregaand gese-
culariseerd, zich toch in een post-seculiere fase 
bevinden. Daarmee bedoelt hij dat de hoop van 
velen op een totale secularisatie (het verwachte 
automatische gevolg van de modernisering) heeft 
plaatsgemaakt voor de constatering dat religie niet 
zal verdwijnen maar een blijvende plaats opeist in 
onze samenlevingen. Dat roept de vraag op hoe 
daarmee om te gaan.
 In het tweede deel van zijn lezing ging Haber-
mas op die vraag in. De kern van zijn betoog: zowel 
‘multiculturalisten’ als ‘secularisten’ moeten een 
leerproces doormaken. De eersten moeten zich 
ermee tevredenstellen dat de staat zichzelf op 
niet-religieuze grondslag legitimeert; de scheiding 
tussen kerk en staat blijft overeind. De tweede 
groep moet begrijpen dat gelovigen zich niet in de 
puur private ruimte laten terugdringen. Zij moeten 
hun religie kunnen belijden en zich op hun religie 
kunnen beroepen in de publieke sfeer die alle bur-
gers delen. Alleen via dat dubbele leerproces wordt 
het dubbele ideaal van de liberaal-democratische 
rechtsstaat verwezenlijkt: een samenleving waarin 
eenieder de ander als gelijkwaardig burger beje-

gent én waarin ieder naar zijn of haar particularis-
tische overtuigingen kan leven.
 Het was een buitengewoon genuanceerd 
betoog. In de discussie na afloop rees de onver-
mijdelijke vraag wat Habermas van de aanstaande 
film van Geert Wilders vond. Na de gebruikelijk 
juridische omhaal (‘hij heeft het recht op vrijheid 
van meningsuiting als ieder ander’) antwoordde 
Habermas dat hij Wilders op politieke gronden 
de vertoning van de film uit het hoofd zou willen 
praten. Waarom? Omdat men alleen van provoca-
tie gebruik dient te maken als er een issue is dat 
nog niet op de publieke agenda staat en op geen 
andere wijze op de publieke agenda kan worden 
gezet. En in dit geval was er niet zo’n issue, zei 
Habermas.
 Geen issue? Nu pas begreep ik wat ik zo node 
gemist had in de lezing van de filosoof. Want was 
hij de onderdrukking vergeten van meisjes die 
tegen hun wil uitgehuwelijkt worden aan mannen 
die zij niet kennen? Onderdrukking van homo-
seksuelen die niet voor hun geaardheid kunnen 
uitkomen? Onderdrukking van jongvolwassenen 
die niet van hun geloof durven vallen uit angst 
voor represailles? Wat men verder ook denkt van 
Wilders’ motieven, methoden en taalgebruik; wie 
vandaag met open ogen leeft, kan toch niet in 
eerlijkheid volhouden dat hij ‘geen issue’ heeft?
 In zijn drang om de precieze condities af te 
bakenen op grond waarvan gelovigen en niet-
gelovigen in de publieke ruimte moeten samenle-
ven, vergat Habermas de belangrijkste opgave: de 
kritiek op onderdrukkende praktijken in de private 
ruimte, die — al dan niet terecht — door betrok-
kenen met een beroep op hun geloof worden ge-
legitimeerd. Voor dergelijke kritiek is het onzinnig 
de eis te stellen dat het onderwerp nog niet op de 
publieke agenda staat. Praktijken van onderdruk-
king moeten voortdurend opnieuw aan de kaak 
worden gesteld, net zolang totdat zij zijn verdwe-
nen. De vraag naar Wilders’ film onthulde deze 
zware tekortkoming. Alle mooie woorden ten spijt 
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vecht Habermas de verkeerde oorlog. Dit alles zou 
mij niet zo buitengewoon verontrust hebben, als ik 
niet naar huis zou zijn gegaan met het knagende 
gevoel dat Habermas’ blinde vlek exemplarisch is; 
dat hij lang niet de enige is ter linkerzijde die aan 
dit euvel lijdt.

ru t g e r c l a a s s e n

Redacteur s&d

Bos moet doorbijten
Een zaterdag in januari, ergens in Amsterdam. 
Een bejaarde mevrouw vertelt dat ze de straat niet 
meer op durft, werkloze allochtonen om zich heen 
ziet en twee keer in elkaar is geslagen. ‘Ik heb niets 
tegen Marokkanen en wat Wilders zegt over de 
Koran vind ik afschuwelijk. Maar ik ga wel op hem 
stemmen. Hij doet tenminste íets.’ Ze durft het 
amper hardop uit te spreken. De reactie van het 
aanwezige PvdA-deelraadslid, even later: ‘Ik word 
zo moe van dat racisme! Die vrouw stelt zich een 
beetje aan, de problemen hier vallen best mee.’
 Graag zou ik hier schrijven dat dit soort angst-
aanjagende reflexen zich niet meer voordeden 
binnen de PvdA. En luisterend naar de Aboutalebs, 
Marcouchen, Schrijers en Asschers van deze partij 
zou je soms denken dat het zo is. De realiteit is 
anders. Er zijn, bijna zes jaar na Fortuyn, nog 
steeds veel PvdA-politici die zich schuldig maken 
aan het goedpraten van problemen en het bagatel-
liseren van zorgen van burgers, daarmee diezelfde 
burgers steeds meer van de partij vervreemdend. 
Hartstikke goed dat Wouter Bos in een interview 
met de Volkskrant (1 maart 2008) opnieuw een 
poging deed om die reflexen uit te roeien. Hij 
mag nog wel een stapje verder gaan: ze doen zich 
namelijk niet alleen voor binnen het integratie-
debat, maar frustreren veel meer debatten binnen 
de partij.
 Een paar voorbeelden. Zodra de sp problemen 
in de thuiszorg aankaart via een televisiespotje is 
de eerste reactie van het PvdA-Kamerlid niet het 
onderschrijven van de problemen, maar het publi-
ceren van een opiniestuk waarin wordt gesteld dat 

de vorm van het spotje totaal ongepast is. Serieus 
debat over de macht van Europa wordt nogal eens 
doodgeslagen met de vraag aan al te kritische 
mensen of zij soms (‘net als de sp en Wilders!’) 
uit Europa willen stappen, inclusief de mede-
deling dat het toch jammer is dat er zo negatief 
wordt gepraat over het grote succes dat Europa 
nu eenmaal is. En als kiezers angstig zijn over 
hun baan en buurt als gevolg van de intrede van 
werknemers uit Polen is de reflex van nog steeds te 
veel PvdA’ers het afsteken van een hallelujaverhaal 
met de strekking dat het toch echt niet terecht is 
dat de globalisering altijd de schuld krijgt. Van dat 
verschijnsel profiteren we toch gigantisch?
 Het is volstrekt begrijpelijk dat oprecht bezorg-
de burgers een partij die dit soort reacties geeft de 
rug toekeren en dat zij zich wenden tot partijen die 
de problemen erkennen en ze zelfs van de daken 
schreeuwen. Van het feit dat de PvdA vaak beter 
doordachte oplossingen heeft, die ze ook nog 
eens in beleid weet om te zetten, merken zij allang 
niets meer. Dat valt hun amper kwalijk te nemen. 
Wat interesseert het hen nu dat de PvdA de enige 
partij is waar het debat over integratie serieus 
wordt gevoerd, als politici van diezelfde partij hun 
uitleggen dat ze best wat geduldiger mogen zijn? 
Is het gek dat een bejaarde mevrouw liever op de 
sp stemt als die partij dag in dag uit roept dat haar 
zorg zo onpersoonlijk is, terwijl de PvdA daar een 
bestuurlijk verhaal tegenoverstelt?
 Gewone problemen van gewone mensen 
serieus nemen is iets heel anders dan mensen naar 
de mond praten — met populisme heeft het niets 
te maken. Deze koers is strikt noodzakelijk, wil 
de PvdA het vertrouwen terugwinnen van het deel 
van haar traditionele achterban dat ze verloren is. 
Dat vraagt om een fundamentele omslag in het 
denken en doen van sommige PvdA-bestuurders. 
Niet klagen over de toon van klachten van burgers, 
maar hen serieus nemen, actief hun problemen 
opzoeken en die zélf politiek agenderen. Dat is 
toch waar onze partij ooit voor is opgericht? 
 Krachtig leiderschap is nodig om deze omslag 
te realiseren. In 2003 maakte Bos er een goed be-
gin mee. Het valt te prijzen dat hij nu een poging 
doet om opnieuw het voortouw te nemen in het 

S&D4-v1.indd   5 25-03-2008   10:53:47



s& d  4  |  20 0 8

6

interventie

partijdebat over integratie. Hopelijk laat hij zich 
niet afschrikken door alle Pavlovreacties. Sterker: 
Bos moet doorbijten en vergelijkbare reflexen op 
andere beleidsterreinen net zo hard veroordelen.

m i c h i e l e m m e l k a m p

Voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Soms nuanceren,  
soms polariseren 
Wel of geen hand, hoofddoek of vrije menings-
uiting? Job Cohen is bang voor polarisatie, terwijl 
van Wouter Bos het debat over integratie in zijn 
partij scherper mag worden gevoerd. De discus-
sie verloopt zwart-wit, zelfs binnen één partij. Met 
die trend moet gebroken worden: voor sommige 
onderwerpen is relativering nodig, voor andere 
polarisatie. Zo kunnen de rijen gesloten worden 
en kan tegelijkertijd een volwassen debat worden 
gevoerd.
 Geert Wilders verkettert de Koran als de bron 
van het kwaad. Het is niet moeilijk om citaten uit 
de Koran te vinden die, in een moderne context 
geplaatst, tot opwinding leiden. Opiniepagina’s 
zijn al volgeschreven met vergelijkingen met de 
Bijbel en de ontstaansgeschiedenis van onze 
huidige vrijzinnigheid. Algemene aanvallen op de 
islam als godsdienst of de Koran als boek dienen 
derhalve genuanceerd te worden. Maar nuance 
alleen is niet genoeg. De islam en het beroep dat 
imams met gezag hierop doen, bieden namelijk 
een uitgelezen kans om voor politieke doeleinden 
gebruikt te worden. In de meeste islamitische 
landen ontbreekt de democratische controle om 
hier tegenwicht aan te bieden.
 In Nederland kennen we een eeuwenlange 
traditie van scheiding van kerk en staat, ongeacht 
welke kerk. Tolerantie, vrijzinnigheid en respect 
voor godsdienst mogen niet worden gezien als een 
verplichting om normen, waarden en gebruiken 
toe te laten die in Nederland niet acceptabel zijn. 
Iedereen moet in zijn waarde worden gelaten, 
vooral in zijn privéleven, maar tot op zekere hoogte 

ook op straat. Over handen schudden en hoofd-
doekjes kunnen de meningen dus verschillen, 
daar is niets mis mee — behalve waar het publieke 
functies betreft. Hier gaat de neutraliteit van de 
functionaris vóór de vrijheid om zich godsdienstig 
of anderszins te uiten.
 Tolerantie in Nederland betekent enerzijds het 
nuanceren van opgewonden gedoe over de islam 
en het accepteren van onschuldige of zelfs ge-
wenste vormen van diversiteit. Anderzijds betekent 
het stevig vasthouden aan de scheiding van staat 
en kerk. Hier passen geen compromissen of nuan-
ceringen. Dus geen rechters met hoofddoekjes of 
haatzaaiende imams.
 In een poging antimigratie-sentimenten te 
keren worden vaak economische argumenten 
aangehaald. Migranten zouden nodig zijn voor het 
opvangen van de vergrijzing, voor de arbeidsmarkt 
en de economische groei. Het is duidelijk dat op 
al deze terreinen migranten een waardevolle rol 
kúnnen spelen. Economische argumenten leveren 
daarom een niet onbelangrijke nuancering in 
het doorgaans emotionele debat. Maar ook hier 
vormt polarisatie een noodzakelijke aanvulling. 
Want het profiel van de huidige migranten geeft 
geen aanleiding tot groot optimisme. De positie 
op de arbeidsmarkt, op scholen en de mate van 
integratie, het zijn geen succesverhalen. Om de 
economische nuance kracht te geven, moeten we 
dus het profiel van toekomstige migranten sterk 
verbeteren. Dat kan door een strengere selectie 
van nieuwe migranten, maar ook door eisen te 
stellen aan huidige migranten op het gebied van 
integratie. Niet door het aanbieden van bureau-
cratische inburgeringcursussen, maar door het 
aanspreken van migranten op hun maatschappe-
lijke verantwoordelijkheden. 
 Het grootste pijnpunt in het migrantendebat 
zijn de reflexen in het debat zelf. Het blijkt heel 
moeilijk te zijn om nuancering en polarisatie te 
combineren. Als je nuanceert word je in het softe 
‘theedrinken met radicale imams’-kamp geplaatst, 
terwijl de woorden polarisatie en scherpte al gauw 
associaties met radicaal rechts oproepen. Het 
thema is zo gevoelig dat zodra iemand iets zegt er 
meteen extreme stellingen worden ingenomen. 
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Doorbreken van het zwart-wit denken betekent 
het zoeken naar gemeenschappelijkheid. Die kan 
ontstaan door te onderkennen dat op sommige 
punten nuancering nodig is, terwijl op andere ter-
reinen juist de scherpte opgezocht moet worden.
 We leven in een land van vrijheden, God en 
Allah zij dank, waarin voor diversiteit plaats is. 
Nuance is nodig om stigma’s te voorkomen en het 
tegen elkaar ophitsen van groepen te vermijden. 
Scherpte is nodig om migranten hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid te laten nemen en te 
verhinderen dat we de scheiding van kerk en staat 
in de uitverkoop doen.

j u d i t h m e r k i e s & m a r c e l c a n o y

Leden PvdA-afdeling Brussel

Aedes is de vijand niet
‘vrom is de weg kwijt!’, lachen mijn mede-com-
missarissen als er brieven van de minister op tafel 
dwarrelen. En dan kijken ze naar mij, maar deze 
ex-ambtenaar moet bekennen dat hij ook geen 
verklaring heeft: de Haagse problemen en het 
alledaagse geploeter bij een plattelandscorporatie 
hebben niets met elkaar te maken. Dat geeft onrust: 
was deze kloof niet precies de achtergrond van de 
Fortuyn-revolte?
 Het probleem ligt bij de relatie tussen politiek 
en bestuur. Nauwkeuriger: de politiek stuurt de 
ambtelijke apparaten onvoldoende — op inhoud, 
op ideeën, op resultaten. Daarom heeft de PvdA 
nu ruzie met de corporaties. Maar dat is de vijand 
niet! Wouter Bos zegt dat in het verkiezings-
programma stond dat we de vermogens van de 
corporaties zouden aanpakken. Hij klaagt dat ‘die 
wereld vergeven [blijkt] te zijn van PvdA’ers die het 
buitengewoon lastig vinden als het hen raakt’ (de 
Volkskrant, 1 maart 2008). Maar het is ons toch te 
doen om betere wijken? Kunnen we dat resultaat 
bereiken met samenwerking van gemeenten en 
corporaties of moeten we daarvoor terug naar 
Haags centralisme en sturen met geld? 
 In 1989 privatiseerde staatssecretaris Heerma 
de corporaties. Subsidieverplichtingen werden 

afgekocht. Gemeenten moesten afspraken gaan 
maken met lokale corporaties, nu autonome 
partijen. Veel linkse wethouders waren daar niet 
blij mee: notabelen in stichtingen zouden te veel 
macht krijgen. In zijn nota schreef Heerma (p.52): 
‘Een goede regeling van de wijze waarop in de 
volkshuisvesting geadviseerd en overlegd wordt 
is van groot belang voor een gedecentraliseerd en 
verzelfstandigd volkshuisvestingsstelsel.’ Maar 
zo’n regeling kwam er niet.
 Waarom niet? Het werkgebied van de corpo-
raties werd de facto uit het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (de wettelijke uitwerking van Heerma’s 
nota) geschrapt. Dat had te maken met Europese 
regels: iedere woningzoekende moest zich overal 
kunnen vestigen. Met een open woningmarkt 
werd de dans rond prestatieafspraken ritueel van 
aard. Gemeenten wilden geen liefde voor hun 
corporatie(s) meer uitspreken. Corporaties gingen 
de markt verkennen en fuseren.
 Bij staatssecretaris Remkes waren de corpora-
ties niet erg in tel. Ook toen rekende het Rijk zich 
rijk met de vermogens van de corporaties. Ooit 
werd bij vrom, bij wijze van vingeroefening, de 
verkoop van de hele sociale woningvoorraad voor-
gerekend. De staatsschuld zou ermee kunnen wor-
den afgelost. Maar een duidelijke taakafbakening 
voor de corporaties bleef uit, net als die regeling 
inzake advies en overleg waar Heerma al om vroeg. 
 Arme minister Vogelaar. De corporaties zeggen 
dat ze doen wat ze kunnen, het Centraal Fonds 
voor de Volkshuisvesting — dat optreedt als toe-
zichthouder — toont zich tevreden over de presta-
ties, de gemeenten klagen dat ze hun probleem-
wijken zo niet op orde krijgen. Het Rijk besluit dat 
harde euro’s het criterium worden en dwingt een 
heffing af. Fout, want met onwillige honden is het 
slecht hazen vangen. Intussen dringt de tijd. De 
minister helpt de volkshuisvesting de vernieling in, 
roept de sp — grote woorden, maar geen onzin. 
Om kritiek van rechts te pareren, moet de minister 
flink doen richting Aedes, de vereniging van 
corporaties. Bij gemeenten steekt een oude reflex 
de kop op: zij houden hun hand op naar Den Haag. 
Was dat niet juist het soort onzelfstandigheid waar 
we van af wilden?
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 De PvdA moet het idee dat de vleespotten van 
de corporaties dienen te worden herverdeeld af-
wijzen als ouderwets. Aan het beleid van Heerma 
gaven we destijds onze steun. Wie centraal ver-
mogen wil gaan herverdelen dat hij kort geleden 
zelf in particuliere handen heeft gelegd, is incon-
sistent. Hoe moet het wel? Dit is het stappenplan 
voor minister Vogelaar: a) laat het volkshuisves-
tingsbeleid op lokaal niveau reguleren; b) geef 
een demarcatie van corporatietaken (gaat het 
bijvoorbeeld alleen om ‘stenen’ of ook om zorg 
en welzijn?), c) bevorder een positieve spiraal van 
vertrouwen tussen wethouders/gemeenteraden 
en corporaties, d) laat de euro’s door de boek-
houders tellen, drink een glas met Aedes en ga 
aan het werk.

t o m va n d o o r m a a l

Commissaris Woningstichting Valburg, gepensioneerd 
medewerker vrom

Studeren zonder 
 drempels
In s&d 2008/3 pleit Ruben Zandvliet ervoor om 
mensen die ‘de vruchten plukken van het hoger 
onderwijs’ hier veel meer zelf aan te laten bijdra-
gen. De meeste studenten zouden dan wel een 
lening moeten nemen. Aan de toegangsdrempels 
die dit opwerpt moet de student maar wennen. 
 Het huidige stelsel van studiefinanciering 
vergelijkt Zandvliet met dat van de hypotheek-
renteaftrek: wie rijk is, profiteert het meest. Deze 
vergelijking gaat mank. De maatschappij heeft 
niets aan het feit dat sommigen zich een groot huis 
kunnen veroorloven, terwijl werkzaamheden van 
hoogopgeleiden ons wel allemaal van pas komen. 
Een timmerman plukt er de vruchten van dat zijn 
huisarts een goede opleiding heeft genoten. 
 Anders dan Zandvliet suggereert, verdedigen 
de Landelijke Studenten Vakbond en de Jonge 
Socialisten (js) het huidige studiefinancierings-
stelsel niet. De js staan hier zeer kritisch tegenover 
en stellen een nieuw stelsel voor. Hierin wordt de 

noodzaak onderkend om de kosten van hoger on-
derwijs tot op zekere hoogte neer te leggen bij de 
studenten, maar wordt — vanuit de PvdA-idealen 
gelijkwaardigheid en solidariteit — ook gepleit 
voor een laagdrempelige toegang tot het hoger 
onderwijs. 
 Begin maart is het ‘plan studiefinanciering’* 
van de js aangeboden aan onderwijsminister 
Plasterk. In dit voorstel krijgen studenten van de 
overheid een beurs die voldoende is om van te 
leven en de studiekosten van te betalen. Wie aan 
het hoger onderwijs is afgestudeerd betaalt ge-
durende een vast aantal jaren een percentage van 
zijn inkomen, om tegemoet te komen aan de in-
vestering die de overheid tijdens zijn studie heeft 
gedaan. De rekening wordt niet bij de individuele 
student gelegd, maar bij de hele groep afgestu-
deerden. Hoe meer iemand na zijn studie verdient 
— en hoe meer profijt hij dus van zijn opleiding 
heeft — hoe meer hij betaalt. Financiële drempels 
om te gaan studeren zijn er niet. Op deze manier 
is het hoger onderwijs ook toegankelijk voor men-
sen uit gezinnen waarin het niet vanzelfsprekend 
is om te gaan studeren. 
 Maar er zijn meer argumenten voor een sys-
teem van studieheffing boven het sociale leen-
stelsel van Zandvliet. Een (studie)schuld zorgt er 
namelijk voor dat mensen niet hun idealen volgen. 
Studenten zullen eerder kiezen voor een studie 
met goede arbeidskansen dan voor een studie die 
hun eerste interesse heeft. En ook bij het kiezen 
van een baan kan de studieschuld meespelen: een 
afgestudeerde rechtenstudent die kan kiezen of hij 
wil werken voor Amnesty International of voor een 
advocatenkantoor zal als hij een lening heeft van 
tienduizenden euro’s minder snel zijn idealen vol-
gen. Keuzes die je toekomst bepalen moeten niet 
gestuurd worden door geld, maar door interesses 
en talenten. 

r o b va n w e e g h e l

Coördinator van de werkgroep hoger onderwijs van de 
Jonge Socialisten

* Het plan studieheffing is te vinden op: www.js.nl/hoge-
ronderwijs. 
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Verhoog de belastingen 
De ziekte van Baumol is chronisch. De symptomen 
zijn bekend: in sommige sectoren van de econo-
mie is ruimte voor flinke productiviteitsstijgingen, 
in andere niet — dat laatste geldt vooral voor de 
dienstensector. Waar het werk efficiënter wordt, 
kan het loon van werknemers stijgen. Waar die 
efficiencywinst niet te boeken valt, staan de lonen 
constant onder druk. Werknemers in die sectoren 
zullen immers met een schuin oog naar hun beter 
betaalde medeburgers kijken, terwijl hun eigen 
werkgevers zich zo’n stijging van de loonuitgaven 
niet kunnen veroorloven.
 Intussen groeit — mede dankzij de mogelijk-
heden van ict — onder managers de vraag naar 
gegevens over verrichte werkzaamheden. Uren 
moeten worden verantwoord, prestaties geteld, 
projecten omgerekend naar arbeidsuren en soms 
zelfs -minuten. Een onbedoeld effect van deze 
tendens is dat kwantiteit zwaarder gaat wegen 
dan kwaliteit. Een agent moet bonnen schrijven, 
boeven vangen — niet criminaliteit voorkomen, 
want dat kun je niet meten. Een leraar moet 
cijfers uitdelen en startkwalificaties geven — niet 
leerlingen inspireren, want dat kun je niet meten. 
Een verpleger moet een aantal medische verhan-
delingen per uur verrichten — niet patiënten moed 
inspreken, want dat kun je niet meten. We lijden, 
kortom, aan de ‘ziekte van de meetbaarheid’.
 Agenten, leraren en verplegers hebben een 
maatschappelijke missie. Zij werken natuurlijk om 
geld te verdienen, maar zijn daarnaast vaak gemo-
tiveerd om iets voor hun medemens te betekenen. 
Dat plaatst hen bij loononderhandelingen in een 
kwetsbare positie. Stakingen of andere acties 
zullen al snel ten koste gaan van burger, leerling 
of patiënt. Dat acties er de laatste jaren toch van 
komen, bewijst dat de nood hoog is. Binnen de 
genoemde beroepsgroepen heerst niet alleen over 
de salarissen onvrede, maar vooral ook over de 
werkzaamheden zelf: mensen hebben in toene-
mende mate het gevoel dat de omstandigheden 
waarin ze functioneren zo worden uitgehold, dat 
ze hun werk niet meer naar behoren kunnen doen. 

Wat ‘naar behoren’ in hun optiek betekent hangt 
samen met hun idealisme, hun ideeën over wat zij 
noodzakelijk vinden voor de scholier, de burger, de 
patiënt, jawel, voor de hele maatschappij.
 Als we de geschetste problemen door de markt 
laten oplossen — dat kan, het is een keuze — dan 
leidt dat tot een tweedeling. We zien het nu al 
gebeuren. Beveiligingsbedrijven groeien als kool. 
Bedrijven en rijke wijken worden beter beschermd 
dan wijken met midden- en lagere klassen. Zorg-
instellingen bieden tal van diensten voor mensen 
met een dik gevulde portemonnee. Als we niet uit-
kijken worden sommige diensten die we nu tot het 
algemene pakket vinden behoren niet meer aan de 
armere of onverzekerde medemens aangeboden. 
En zo staat ook de kwaliteit van scholen onder druk 
als ouders niet in staat zijn ruime eigen bijdragen 
te leveren.
 Een nakende tweedeling in veiligheid, zorg en 
onderwijs moet sociaal-democraten zorgen baren: 
iederéén heeft immers recht op goed onderwijs, 
een veilige omgeving en zorg op niveau. De 
oplossing begint bij erkenning van het probleem. 
Erken dat de lonen in de (semi-)publieke sector 
onder druk staan vanwege de ziekte van Baumol. 
Erken dat de kwaliteit van het werk bovendien 
onder druk staat, als gevolg van de ziekte van de 
meetbaarheid. Erken dat er meer geld bij moet. We 
zijn met z’n allen verschrikkelijk rijk, dus moesten 
we maar eens wat minder kinderachtig doen. De 
belastingen moeten omhoog.

j a n r. l u n s i n g

Onderzoeker bij Stibabo

Lessen in loyaliteit
… Het was het spervuur van woorden als ‘inflexi-
bel’ en ‘achter de troepen aanlopen’ dat haar 
slecht deed slapen na het functioneringsgesprek. 
De verwijten troffen haar in haar ziel. Ze werkt hard 
om haar lessen te verbeteren, zet zich volledig in 
om haar leerlingen te doen slagen. Maar haar me-
ning telt niet. Haar houding heet nu ‘niet loyaal’. 
Voorstellen van hogerhand beoordeelt ze graag 
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kritisch, ja. Voor haar leidinggevende is dat een 
aanleiding om een coach voor haar in te huren. Ze 
moet leren zich open te stellen voor verandering. 
Haar oude manieren achter zich laten. Met haar 
tijd mee gaan. Lukt dat niet? Dan rest de Ziektewet 
of vervroegde pensionering…
 In het rapport van de parlementaire onder-
zoekscommissie onder leiding van Jeroen Dijssel-
bloem, Tijd voor onderwijs, wordt  pijnlijk blootge-
legd hoe slecht critici van onderwijsvernieuwingen 
zijn gehoord. Hoe de kwaliteit van het Nederland-
se onderwijs lijdt onder een autoritaire, slaafse 
cultuur. Hoe dissidente stemmen als ‘niet loyaal’ 
zijn weggezet — het fictieve voorbeeld van hierbo-
ven is gebaseerd op praktijkervaringen van mijzelf 
en anderen. Bewindslieden en hun adviseurs leden 
aan tunnelvisie, schrijft Dijsselbloem. Toch deden 
veel scholen braaf mee, al was het maar omdat ze 
— ten onrechte — in de veronderstelling verkeer-
den dat er niets anders op zat.
 De commissie is zeer kritisch over de wijze 
waarop het Nieuwe Leren is doorgezet. Ze 
beschrijft in haar rapport hoe enkele vooronder-
stellingen die eraan ten grondslag lagen, geen of 
weinig wetenschappelijke onderbouwing kennen. 
Intussen heeft nu in de praktijk een grote verschui-
ving plaatsgevonden van kennisoverdracht naar 
het ontwikkelen van vaardigheden.
 Scholen moeten kritischer omgaan met didac-
tische vernieuwingen, stelt Dijsselbloem. In de 
uitvoering van beleid moeten ze meer autonomie 
krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door locaties, oplei-
dingsteams en vaksecties een eigen budget toe te 
kennen, afkomstig van het ministerie van ocw. 
Deze organisatorische eenheden kopen de over-

head van hun keuze in bij verschillende diensten 
(ict, personeelszaken, et cetera).
 Tijdens de gesprekken die de parlementaire 
commissie met docenten voerde, vertelden som-
migen dat ze terugverlangden naar de tijd dat de 
regels nog rechtstreeks uit Zoetermeer kwamen. 
Daar mocht je tenminste vrijelijk je mening over 
geven. Vandaag de dag ligt de meeste macht bij 
de colleges van bestuur van grote scholengemeen-
schappen, zij leggen hun medewerkers van alles 
op — van het Nieuwe Leren tot budgettaire beper-
kingen. De bestuurders rekenen op het vertrouwen 
van docenten en leerlingen. Kritiek wordt niet 
gewaardeerd. Don’t bite the hand that feeds you, is de 
boodschap.
 Onlangs woonde ik een PvdA-bijeenkomst bij 
waar Dijsselbloem het rapport van zijn commissie 
toelichtte. Hij merkte op dat binnen het onderwijs 
vaak conflicten optreden tussen managers, docen-
ten en leerlingen over de vraag wie de baas is over 
wat. De politiek kan dat vertrouwen niet herstel-
len, dat kunnen alleen de betrokkenen zelf, aldus 
Dijsselbloem. Hij refereerde aan een gesprek dat 
hij voerde met een aantal schooldirecteuren. Wat 
was het probleem dat zij hem voorlegden? Hun 
leraren, die deden niet wat zij wilden. 
 Hier is mijn gratis advies aan alle schooldirec-
teuren en schoolbestuurders van Nederland: pro-
beer docenten niet aan te lijnen, de beste krachten 
héb je niet aan een touwtje. Of je nu een coach op 
afstuurt of niet.

e v e l i e n p o lt e r

Docent roc, lid Politiek Forum PvdA
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Over de auteur  Greetje van den Bergh is lid van de re-
dactieraad van s&d. Zij was vice-voorzitter van het 
college van bestuur van de Universiteit van Amster-
dam, hoofdinspecteur hoger onderwijs en lid van de 
Programmaraad Onderwijsonderzoek van nwo. Zij 
is onder meer bestuurder van Stichting qanu en lid 
van de raad van toezicht van aoc Wellantcollege.

Noten  zie pagina 18

Laat geen enkel talent 
 verloren gaan
De actualiteit van sociaal-democratische onderwijsidealen

Het Nederlandse onderwijs scoort onvoldoende en de sociaal-democraten 
hebben het gedaan, aldus de communis opinio. Greetje van den Bergh 
relativeert de commotie: in naoorlogs Nederland groeide de sociale 
mobiliteit zeer sterk, mede dankzij gedurfde keuzes in het onderwijsbeleid. 
Nu is het zaak eenzelfde politieke moed te tonen bij de aanpak van de meest 
schrijnende kwestie in ons huidige onderwijs: segregatie naar kleur. ‘Het 
is nog altijd een sociale én een democratische opdracht om persoonlijke 
ontplooiing en volwaardig burgerschap binnen ieders bereik te brengen.’ 

greetje van den bergh

‘De overheid’, zo sprak commissievoorzitter 
Dijsselbloem met een grafstem, ‘heeft haar 
kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit 
van het onderwijs, de afgelopen jaren ernstig 
verwaarloosd. Dat is de belangrijkste conclusie 
van de parlementaire onderzoekscommissie 
die onderzoek deed naar de onderwijsvernieu
wingen die sinds begin jaren negentig zijn 
doorgevoerd.’1 Het was een hard verwijt. Op de 

achtergrond werd het door een verslaggever, 
die per ongeluk ook via het luidsprekersysteem 
in de oude zaal van de Tweede Kamer te horen 
was, simultaan vertaald in onze hedendaagse 
gewonemensentaal: ‘Kortom, de politiek heeft 
er een zootje van gemaakt...’ Geert Wilders, aan
wezig in de zaal, kwam grijnzend in beeld.
 Dat het garanderen van de kwaliteit van het 
onderwijs behoort tot de verantwoordelijkhe
den van de overheid zullen weinigen betwisten. 
Maar over wat kwaliteit ís en hoe je die vaststelt 
bestaat minder overeenstemming. De commis
sieDijsselbloem toont zich een kind van haar 
tijd als zij zegt dat de school er is om kinderen 
rekenen en taal (‘basisvaardigheden’) te leren, 
dat de overheid zich alleen moet bemoeien 
met het wat en niet met het hoe, en dat kwali
teit moet worden vastgesteld aan de hand van 
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objectieve, meetbare eindresultaten. Maar de 
onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders van 
de jaren negentig waren evenzeer kind van hun 
tijd toen zij de ‘pedagogische opdracht’ van het 
onderwijs, het bevorderen van ‘sociale compe
tentie’, als onderwijsdoel formuleerden.2 Met 
kracht van argumenten betoogden zij dat juist 
kwetsbare jongeren die competentie sterker 

zouden moeten ontwikkelen om adequaat te 
kunnen participeren in de complexe moderne 
samenleving. Vaardigheden, kennis en houdin
gen die meer bevoorrechte kinderen van huis 
uit meekregen, moesten ook via het onderwijs 
kunnen worden verworven. 
 Een tweede belangrijk element in de onder
wijsdiscussies in diezelfde periode waren de 
verwachtingen over de veranderingen die ict 
teweeg zou brengen in het traditionele onder
wijs. Clemens Cornielje, toenmalig onderwijs
woordvoerder van de vvdfractie, verwoordde 
die in 1997 in een toespraak voor de Universiteit 
Twente zo: ‘Anderzijds biedt ict uitzicht op 
spectaculaire onderwijskundige toepassingen.
(...) Een computer is een uiterst individueel 
hulpmiddel en zou zich kunnen ontwikkelen tot 
de privéleraar van elk kind. (...) De efficiëntie 
en de individuele benadering van de computer 
zou kunnen leiden tot een verlichting van de 
taaklast van de leraar, zodat deze zich beter 
kan concentreren op zijn of haar instructie en 
begeleidingstaken.’3

 Dat lijkt allemaal lang geleden. Inzichten 
die nadien verworven zijn, onder meer over 
de ontwikkeling van het brein van jongeren 
in relatie tot de manier waarop zij zich kennis 
eigen maken, lijken intussen gemeengoed. En 

met terugwerkende kracht lijkt nu iedereen 
al die tijd al te hebben geweten wat Sabine 
Roeser, docent filosofie aan de tu Delft, onlangs 
opmerkte: ‘Kennisoverdracht is de belangrijkste 
en tegelijkertijd meest verwaarloosde voor
waarde voor goed onderwijs. Op zichzelf zijn 
argumentatievaardigheden en het aanleren 
van een zelfstandige houding heel belangrijk, 
maar dat alles moet wel kunnen rusten op een 
degelijke basis. Hoe wil je als leerling ooit iets 
bijdragen als je niet weet wat er eerder gebeurd, 
bedacht en gezegd is? De allesoverheersende 
angst voor schoolsheid leidt in de praktijk tot 
amateurisme. Leerlingen worden noodgedwon
gen een soort autodidacten.’4 Let wel: Sabine 
Roeser is Duitse, en praat over haar eigen vwo
tijd in NordrheinWestfalen. De ideeën van eind 
jaren tachtig en begin jaren negentig ¬ het zal 
voor sommigen een troost, voor anderen een 
teleurstelling zijn ¬ waren niet zo specifiek 
Nederlands, laat staan zo specifiek van de PvdA, 
als vaak wordt gesuggereerd.5

 En dan is er nog een derde kwestie die in de 
tijd varieert en door het aanbrengen van een 
striktere scheiding tussen inhoud en vorm 
niet wordt opgelost. Is ‘excellentie bevorderen’ 
een nagestreefd onderdeel van kwaliteit? Dat 
betekent onvermijdelijk het stimuleren van 
homogene groepen en een grotere afstand tus
sen het laagste en het hoogste niveau. Of, zoals 
Margo Trappenburg het formuleert in haar 
column over de wet van Baumol: ‘Meer aandacht 
voor getalenteerde leerlingen? Prima, maar mag 
het gemiddelde spellingsniveau dan een beetje 
omlaag?’6 Is ‘zo veel mogelijk zorgleerlingen in 
het regulier onderwijs houden’ een teken van 
kwaliteit? Dat betekent dat de goede leerlingen 
meer aan zichzelf worden overgelaten en excel
lentie niet actief wordt nagestreefd. Of dat, zoals 
in het vmbo, de toch al niet kansrijkste leerlin
gen daar de meeste hinder van ondervinden. 
Het onderwijs kan niet alles tegelijk zijn voor 
iedereen. ‘Als we’, zegt Trappenburg, ‘elke kwali
teitsslag in (...) het onderwijs blijven presente
ren als een winwinoperatie, zullen we telkens 
worden verrast door evaluaties waarin ons (…) 

Greetje van den Bergh  Laat geen enkel talent  verloren gaan

De commissie-Dijsselbloem 
is een kind van haar tijd. De 
onderwijsonderzoekers van de 
jaren negentig waren dat ook
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wordt uitgelegd waar en door wie de prijs is 
betaald.’ Kortom, we moeten keuzes maken en 
die expliciteren in onze definitie van kwaliteit. 

helder denken

‘Moet de politiek haar vingers nog wel branden 
aan grootschalige onderwijsvernieuwingen?’, 
vroeg commissielid Tofik Dibi tijdens een van 
de openbare hoorzittingen. Het klonk bijna als 
een retorische vraag, maar hij kreeg een serieus 
antwoord van de hoge ambtenaar die tegenover 
hem zat: ‘Onderwijs gaat over opvoeding en 
ontwikkeling van jongeren. Daar heb je een 
bedoeling mee en die hangt samen met wat je in 
de samenleving belangrijk vindt. Als de politiek 
daar geen richting aan geeft, zou ik niet weten 
wie dat wel zou moeten doen.’ Dat blijken Dijs
selbloem c.s. uiteindelijk met hem eens. Maar 
het is veelzeggend dat de vraag op deze manier 
werd gesteld. Of je er ‘je vingers aan kunt bran
den’ is een belangrijke afweging geworden bij 
politici, ook in de Tweede Kamer. Hoe staat het 
met de kiezersgunst, hoe reageren de peilingen 
¬ dat weegt vaak zwaarder dan de vraag: wat 
moet er gebeuren, welke keuzes maken we en 
hoe vervullen we naar behoren onze taak om de 
regering te controleren?
 Terug naar het wat en waarom van die 
belangrijke maatschappelijke rol van het on
derwijs. ‘Het is niet vergezocht’, schreef Marc 
Chavannes in nrc Handelsblad naar aanleiding 
van een artikel van Wouter Bos in s&d van 
februari, ‘om [naast inkomen, uitkeringen, 
pensioen, zorg] ook het recht op goed onder
wijs onder basisfatsoen te vangen.’7 Dat is waar, 
maar het raakt evenmin de kern van de relatie 
tussen politiek en onderwijs als de opvatting dat 
het onderwijs er is ten behoeve van de arbeids
markt. Onderwijs is van een fundamenteel 
andere orde omdat het de grondslag vormt van 
onze moderne democratie. De paradigmawis
seling die zich voltrok tijdens de Verlichting 
was immers dat de staatsmacht niet langer 
werd beschouwd als van God gegeven, maar als 
door ‘autonome individuen’ op grond van ‘het 

algemeen belang’ gewild. Maar die autonomie 
veronderstelt dat individuen daartoe bekwaam 
zijn: ‘Emancipation et autonomie sont les mots 
qui désignent les deux temps (...) d’un même 
processus’, aldus de BulgaarsFranse filosoof 
Tzvetan Todorov.8 Dat proces verloopt via de 
kennis die iedereen zich moet kunnen verwer
ven: via het onderwijs, dat toegankelijk moet 
zijn voor allen, dus gratis, maar ook verplicht. 
Want, schreef Condorcet, de grote achttiende
eeuwse pleitbezorger van openbaar onderwijs: 
‘Toutes les opinions ne se valent pas, et il ne faut 
pas confondre l’éloquence d’une parole avec la 
justesse d’une pensée. On accède aux lumières 
(...) en réunissant deux conditions: d’abord 
choisir des “hommes éclairés”, c’estàdire des 
individus bien informés et capables de raison

ner; ensuite les conduire à chercher “la raison 
commune” en les mettant (...) en situation de 
dialogue argumenté. (...) L’instruction publique 
leur apprendra à soumettre à l’examen libre leur 
propres convictions, à porter jugement sur elles, 
et eventuellement à les corriger.’9 Onderwijs 
moet er, vond Condorcet, niet op gericht zijn om 
mensen te vervullen van bewondering voor de 
bestaande wetten, maar hen in staat stellen die 
kritisch te bezien en te verbeteren.10 
 Goed geïnformeerd zijn, tot oordelen 
bekwaam, in staat tot kritische uitwisseling 
van argumenten: dat waren de voorwaarden 
tot actief burgerschap in een samenleving van 
autonome individuen. En dat geldt nog steeds, 
zoals ook filosoof Kees Kraaijeveld onlangs be
toogde: ‘Het leerdoel “helder en kritisch denken” 
ontbreekt bij mijn weten in alle eindtermen en 
competentieprofielen. Dat is jammer, want als 
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burgers iets zouden moeten leren, dan zijn het 
juist deze vaardigheden: helder denken, vraag
tekens zetten bij beeldvorming, en opnieuw 
een allergie ontwikkelen voor denkfouten als 
generalisaties en drogredenen.’11

 De sociale gelijkwaardigheid (égalité) die 
de Verlichting ook bepleitte, impliceerde dat 
zo veel mogelijk individuen in staat zouden 
worden gesteld aan dit actieve burgerschap deel 
te nemen. Maar de geschiedenis maakte geen 

haast: het duurde in Nederland tot 1919, en in 
België zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog, 
voordat het algemeen kiesrecht was ingevoerd. 
Intussen had, vooral onder invloed van de 
economische ontwikkelingen in de negentiende 
eeuw en de opkomende sociaaldemocratie, 
ook de parallelle doelstelling van individuele 
maatschappelijke emancipatie via het onderwijs 
steeds meer nadruk gekregen: de kans om te 
ontsnappen aan de sociale gedetermineerdheid 
door stand of klasse.

de sluizen gaan open

In de eerste helft van de twintigste eeuw daagde 
het morgenrood in het onderwijs; dát is voor 
een groot deel waar De gelukkige klas van Theo 
Thijssen over gaat. De meest begaafde arbeiders
kinderen uit de stad kregen, als het thuismilieu 
niet al te erg tegenwerkte, de kans om naar de 
hbs te gaan. De zeer intelligente kinderen uit 
het dorp mochten op voorspraak van de boven
meester naar de mulo. En de knapsten uit die la
gere standen ‘leerden door’ op de kweekschool. 
Ongelijkheid, maar met een positief nevenef
fect, want het feit dat de universiteit nog nauwe

lijks voor hen toegankelijk was, zou een van de 
meest bepalende factoren worden voor de vaak 
hoge kwaliteit van de onderwijzers en leraren in 
de eerste helft van de twintigste eeuw. Voor de 
klas stonden mensen die al hun intelligentie in 
de lerarenopleiding hadden gestoken, maar die 
ook wisten waar ze vandaan kwamen, en hoe ze 
zo ver waren gekomen. Mensen met ambitie, 
voor zichzelf, maar vooral ook voor de kinderen 
in hun klas; meesters ¬ meestal ¬ en juffen ¬ 
soms ¬ die uit ervaring wisten welke kansen 
het onderwijs kon bieden aan al dat ‘ontginbare 
talent’.12 
 Toch bleef Nederland nog in hoge mate een 
hoeden en pettenmaatschappij, de foto’s uit die 
tijd getuigen ervan: een standensamenleving 
waarin je afkomst voor een groot deel bepaalde 
welk onderwijs je volgde en wat je werd. De gro
te doorbraak kwam pas na 1945.  Alom heerste 
het gevoel dat de vooroorlogse samenleving op 
een dood spoor had gezeten en dat alles anders 
moest.13 Voor de kinderen van vlak na de oorlog 
gingen de sluizen open; maatschappelijke stand 
zou voortaan geen plaatsbepaling meer zijn die 
van generatie op generatie werd overgedragen. 
Het sociaaldemocratische ideaal van individu
ele onderwijskansen op basis van eigen merites, 
ongeacht afkomst of inkomen, werd massaal 
verwezenlijkt: financiële drempels werden weg
genomen door het instellen van studiebeurzen 
en op studie gerichte kinderbijslagregelingen, 
objectieve eindtoetsen deden hun intrede op de 
lagere school. ‘Eerstegeneratiestudenten’ uit fa
milies waar nog nooit iemand een academische 
studie had gevolgd, overspoelden de universi
teiten. De zonen het eerst, de dochters een jaar 
of tien, vijftien later. Eind jaren zestig, toen de 
collegezalen begonnen uit te puilen zoals voor
dien de schoolklassen hadden uitgepuild, lag het 
percentage vrouwelijke studenten nog slechts 
op vijftien. Drie decennia later was er onder 
beide seksen ¬ althans binnen het autochtone 
volksdeel ¬ nog maar weinig ‘onontgonnen ta
lent’ dat verborgen bleef terwijl het door gelijke 
kansen in het onderwijs tot ontplooiing had 
kunnen komen. Die ontwikkeling was een van 
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de grote successen van, vooral, sociaaldemo
cratische ideeën over toegankelijk onderwijs, 
individuele emancipatie en het streven zo veel 
mogelijk mensen gelijke kansen te geven om 
als autonome, kritische burgers deel te nemen 
aan de civil society.14 Een succes dat zijn realise
ring dankte aan gedurfde politieke keuzes ¬ 
keuzes waar men ‘zijn vingers aan had kunnen 
branden’.

bijziendheid in het debat

Tegenwoordig wordt dat succes klaarblijkelijk 
als zo vanzelfsprekend beschouwd dat het zelfs 
door sociaaldemocraten nauwelijks nog wordt 
benadrukt. En dat terwijl de sociale mobiliteit 
in één generatie nooit eerder zo groot lijkt te 
zijn geweest: de zoon van de timmerman werd 
premier, de zoon van de kolenboer minister, de 
zoon van de Zeeuwse akkerbouwer voorzitter 
van de ser. Is het geheugen zo kort geworden? 
Of is de reden een gevoel van ongemak over 
de nieuwe positie als ‘elite’? Voelen juist de 
maatschappelijke stijgers zich, nu veel van de 
oude idealen zijn gerealiseerd, aangesproken 
door de theorie van Dronkers en anderen dat de 
hogere milieus proberen het beste voor zichzelf 
te houden door de lagere strata zo veel mogelijk 
op afstand te houden? Is er dáárom zo’n grote 
ontvankelijkheid voor de beschuldigende toon 
in de discussie, voor de stelling dat ‘het gedram 
van de PvdA’, die ‘de grauwe  gelijkheidsdeken’ 
decennialang heeft opgedrongen aan het 
onderwijs, er feitelijk de oorzaak van is dat ‘het 
huidige onderwijs de ongelijkheid vergroot in 
plaats van verkleint’? 
 Hoe komt het dat niemand iets terugzegt als 
Rinnooy Kan schrijft: ‘In een fatsoenlijk onder
wijssysteem bestaat er (…) geen directe relatie 
tussen de sociaaleconomische kenmerken van 
leerlingen en hun onderwijsprestaties. Maar (...) 
het Nederlandse onderwijssysteem [biedt] hele
maal geen gelijke kansen aan iedereen. Leer
lingen uit lagere sociale milieus dringen in ons 
land relatief veel minder vaak door tot het hoger 
onderwijs (…), terwijl juist deze leerlingen uit

stekend onderwijs nodig hebben om het verder 
te brengen dan hun ouders. (...) Het falen van het 
Nederlandse onderwijssysteem als schepper van 
gelijke kansen vraagt om een herbezinning op 
de uitgangspunten van ons systeem.’15

 Ik citeer Rinnooy Kan omdat deze, uit zijn 
pen opmerkelijk harde, bewering zo typerend 
is voor de bijziendheid in de discussie. De 
eerste decennia na de oorlog is in Nederland 
de sociale mobiliteit via het onderwijs im
mers groot geweest. De doorstroom uit lagere 
sociale milieus naar het hoger onderwijs en het 
percentage leerlingen dat het verder bracht dan 
hun ouders waren ongekend hoog. De stijging 
van opleidingsniveaus per geboortecohort in 
de afgelopen decennia laat dat duidelijk zien.16 
Juist door dat snelle proces na 1945 geldt voor 
de autochtone bevolking dat de lagere strata in 
Nederland vrijwel ‘uitontwikkeld’ zijn als het 
gaat om de bijdrage die de school kan leveren in 
het doorstromen naar het hoger onderwijs. De 
overige factoren die van invloed zijn op de on
derwijskansen worden vooral bepaald door de 

combinatie van aangeboren aanleg en stimuli 
uit de naaste omgeving in de eerste levensjaren. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van 
de maatregelen die Dronkers als belangrijkste 
aanpak noemt, buiten het onderwijsbeleid val
len: opvoedingsondersteuning in gezinnen, het 
ontmoedigen van echtscheiding, een hoog op
leidingsniveau voor crèche en peuterleidsters.17

 Dat betekent natuurlijk niet dat het onder
wijs voor kinderen uit de huidige lagere strata 
niet van goede kwaliteit zou moeten zijn, inte
gendeel. Maar de stijgingskansen, de mogelijk
heden voor kinderen om het verder te schoppen 
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dan hun ouders, zijn voor de autochtone bevol
king onvermijdelijk minder groot geworden. Ze 
gelden daarentegen nog in volle omvang voor 
een voor het Nederlandse onderwijs nieuwe ca
tegorie: eerste en tweedegeneratie migranten
kinderen. Dáár zit, zoals ook Dronkers aangeeft, 
nog veel ‘ontginbaar talent’.18 Als Rinnooy Kan 
deze leerlingen op het oog heeft wanneer hij 
zegt dat we jonge mensen niet het uitstekende 
onderwijs bieden dat ze nodig hebben, dan 

heeft hij gelijk. De kernvraag luidt niet of wij 
een onfatsoenlijk onderwijssysteem hebben, 
maar waarom de afgelopen twintig jaar niet is 
gelukt wat in de rest van de twintigste eeuw wel 
is gelukt: waarom zijn van deze nieuwe groep 
in de lagere sociale milieus de onderwijskansen 
onvoldoende tot ontwikkeling gebracht?19

segregatie naar kleur

De kern van het antwoord is: omdat de onder
wijsvernieuwingen van de jaren negentig ¬ 
althans de drie door de commissieDijsselbloem 
onderzochte ¬ daarop niet waren gericht. Die 
moesten een oplossing bieden voor al eerder 
bestaande problemen: de vroege selectie in het 
Nederlandse onderwijs, het tekortschietende 
eindniveau van de basisschool, de pretpakket
ten van de Mammoetwet als toegangsbewijs 
tot universiteiten en hogescholen en de zwakke 
positie van het beroepsonderwijs tegenover het 
algemeen vormend onderwijs. 
 Dat ook die problemen uiteindelijk niet 
afdoende zijn bestreden, dat de vernieuwingen 
soms zelfs een averechts effect hebben gehad, 
had meer te maken met de veelheid aan veran

deringen die tegelijkertijd werden doorgevoerd 
en de wijze waarop die op elkaar inwerkten dan 
met intrinsieke ondeugdelijkheid van de afzon
derlijke maatregelen. Er zijn vele manieren om 
goed onderwijs vorm te geven, maar elk daarvan 
vereist, naast een consistente visie, dat de con
dities aanwezig zijn om de gekozen aanpak naar 
behoren te implementeren. Noch consistentie, 
noch aandacht voor uitvoeringscondities is in 
politiek Den Haag een veel voorkomende deugd. 
Te weinig geld en andere faciliteiten, te gedetail
leerde overheidsbemoeienis en regelgeving 
enerzijds, te weinig heldere en consequente 
sturing anderzijds ¬ het is de afgelopen tijd 
allemaal uitentreuren aan de orde geweest en 
hoeft hier niet te worden herhaald. Maar de 
ernstigste tekortkoming van de vernieuwingen 
was toch, zo kunnen we met wijsheid achteraf 
stellen, dat zij nauwelijks gericht waren op wat 
vooral in de grote steden in diezelfde twintig 
jaar het grootste probleem van ons onderwijs 
zou worden: de instroom van een zeer divers 
samengestelde groep migrantenleerlingen, die 
in de tijd samenviel met de daling van het oplei
dingsniveau van docenten in zowel het basis als 
het voortgezet onderwijs.
 Vormen van segregatie zijn er in het on
derwijs altijd geweest: langs de lijnen van de 
zuilen, van sekse, van sociaaleconomische 
klassen. Soms hadden zij een positieve, soms 
een negatieve uitwerking op de emanciperende 
effecten van het onderwijs. Maar dat er rond het 
einde van de twintigste eeuw een segregatie zou 
ontstaan naar kleur, een scheiding tussen oude 
en nieuwere Nederlanders ¬ dat voorzagen in 
1980 maar zeer weinigen.20 Terwijl migranten
leerlingen vanaf begin jaren negentig een steeds 
gevarieerdere groep werden ¬ met verschillen 
in herkomst, cultuur, religie en opleidingsni
veau van de ouders ¬ brachten de barrières van 
taalbeheersing en sociaalculturele achtergron
den hen steeds meer bijeen in dezelfde scholen 
en dezelfde onderwijsniveaus. 
 De sociale problemen die elke immigratie
golf met zich meebrengt, cumuleerden daardoor 
in delen van het onderwijs. Terwijl bij deze voor 
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Nederland nieuwe categorie kansarme leer
lingen de taal en cultuurverschillen de juiste 
onderwijsaanpak compliceerden, stonden voor 
de klas docenten die door de bank genomen 
minder kennis, vaardigheden en handelingsmo
gelijkheden in huis hadden dan hun voorgan
gers. De eerstegraadsbevoegdheid die academici 
tot in de jaren tachtig automatisch kregen als 
zij een ‘pedagogische aantekening’ haalden, 
verviel. De route via de nieuwe tweedegraadsle
rarenopleiding in het hbo met een aanvullende 
deeltijdopleiding werd een gebruikelijke weg 
naar de eerstegraadsbevoegdheid. En in dat hbo 
kwamen de instromers voor de lerarenoplei
dingen steeds vaker uit het mbo. Het beoogde 
‘herstel van de beroepskolom’ had tot onbedoeld 
gevolg dat meer en meer aankomende leraren 
zowel het algemeen vormend onderwijs van 
havo en vwo misten als de vakinhoudelijke 
gedegenheid van een universitaire opleiding.
 Dat houdt geen negatief oordeel in over hun 
inzet. Integendeel: de aandacht, zorg en betrok
kenheid van leerkrachten is over het algemeen 
hartverwarmend en bewonderenswaardig. 
Maar het onderwijs kan niet beter zijn dan de 
mensen die er werken. Het ontbreekt hun nu 
te vaak aan het vermogen om leerlingen boven 
zichzelf uit te laten stijgen, om over de drempels 
van taal en cultuurverschillen heen hun diverse 
talenten te herkennen. Dat leidt tot voorzich
tige adviezen voor het voortgezet onderwijs, in 
plaats van de ambities van meester Staal21 die 

zijn Hilletje koppig opgaf voor Franse les zodat 
zij misschien toch naar de hbs zou kunnen. Het 
leidt tot docenten die in hun leerlingen niet 
de toekomstige theoretisch fysicus kunnen 
herkennen, laat staan inspireren. En de gesigna
leerde cumulatie van ongelijksoortige proble
men leidt ertoe dat vooral het beroepsonderwijs 
steeds vaker een stempel opgedrukt krijgt dat 

ook nadelig is voor autochtone leerlingen in 
dit schooltype, voor hun zelfbeeld en voor hun 
kansen op de arbeidsmarkt.

inspiratie

Is het ideaal van gelijke kansen op goed onder
wijs in deze nieuwe situatie toch nog opnieuw 
te realiseren? Ja, dat kan nog steeds ¬ maar 
niet door mee te gaan in het modieuze cynisme 
(‘de politiek heeft er een zootje van gemaakt’) 
en de wijdverbreide neiging tot polariseren 
waarbij de overheid tegenover het veld wordt 
geplaatst, de schoolbesturen tegenover de lera
ren, de ene politieke partij tegenover de andere. 
Het kan, maar het vraagt, afgezien van meer 
zelfbeheersing van de Haagse politiek, juist het 
tegenovergestelde van cynisme en polarisatie: 
een zekere mate van ¬ je durft het woord nog 
slechts met schroom te gebruiken ¬ idealisme, 
de overtuiging dat het nog altijd een sociale én 
een democratische opdracht is om persoonlijke 
ontplooiing en volwaardig burgerschap binnen 
ieders bereik te brengen.
 Ja, het kan opnieuw. Maar alleen als we 
inzien dat de tijd erom vraagt dat we de 
beste mensen die we hebben inzetten voor 
het onderwijs. Dat het leraarschap naast een 
gedegen vakinhoudelijke opleiding ook een 
hoge motivatie, een hoge ambitie en een groot 
vermogen tot inspireren vraagt. Dat we daarop 
moeten selecteren22 om vervolgens aan die 
kwaliteiten ook ruim baan te geven binnen de 
scholen. Het kan alleen als we het onderwijs, op 
alle niveaus, zien als de belangrijkste investe
ring in onze samenleving, niet alleen vanuit 
economisch perspectief maar ook vanuit dat van 
een solidaire en duurzame democratie. Het kan 
alleen als we opleiding en vorming niet uitslui
tend beschouwen als een ‘arbeidsmarktasset’. 
Emancipatie via het onderwijs betekent eerst en 
vooral dat individuen de kans krijgen om hun 
talenten naar eigen voorkeur te ontplooien en 
dat zij helder en kritisch leren denken, om zich 
op basis van dat alles een plek in de samenleving 
te kunnen verwerven. 
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 Er zijn inspirerende voorbeelden aan te 
wijzen ¬ in Nederland, maar ook daarbuiten. Ik 
noem er één, omdat het soms helpt om afstand 
te nemen. Op de Hoover High School in San 
Diego worden tweeëntwintig talen gespro
ken en elke week komen er zo’n zestig ‘special 
students’ bij: eerstegeneratie migranten. Toen 
ik er in 2003 met een Nederlandse delegatie23 
op bezoek kwam, stelden kinderen uit Somalië, 
Honduras, Ethiopië, China, Rusland, Mexico, 

Eritrea, Kosovo en Congo zich aan ons voor door 
in hun eigen taal én in het Engels te vertellen 
wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en wat 
ze wilden worden. De symboliek is duidelijk: je 
herkomst doet ertoe en de school is je brug naar 
de toekomst. Onder de vlag van ‘pedagogics of 
excellence’ ¬ worden leerlingen op deze school 
met zorg omringd, maar ook uitgedaagd en op 
hun sterktes aangesproken. Ouders worden 
zo veel mogelijk bij de schoolcarrière van hun 
kinderen betrokken: ze zijn geregeld aanwezig 
en helpen bijvoorbeeld in de computerlokalen 
of de bibliotheek. Gezondheidszorg en de psy
chologische dienst hebben een eigen plek op het 
terrein. En misschien wel het allerbelangrijkst is 

dit: deze ‘professional development school’ heeft 
niet alleen lerareninopleiding in huis, maar 
ook hun opleiders. De lerarenopleiding van de 
State University is er min of meer bij ingetrok
ken. Colleges en nascholingscursussen worden 
ter plekke gegeven, lesgevende studenten 
worden geobserveerd en begeleid, docenten en 
studenten reflecteren gezamenlijk op de vraag 
wat de meest effectieve werkwijzen zijn in deze 
multietnische, multireligieuze en multicul
turele schoolomgeving. Scholing, nascholing, 
reflectie en kennisdeling ¬ alles onder één dak. 
Het eertijds hoge verloop onder de leraren is 
gedaald, de teamgeest is terug. 
 Een voorbeeld als dit kan natuurlijk niet 
lukraak worden gekopieerd. De Nederlandse 
context is anders dan de Amerikaanse, en lokale 
omstandigheden bepalen mede de manier 
waarop een gekozen aanpak in de praktijk kan 
worden ingevuld. Wat het voorbeeld uit San 
Diego ons vooral leert is dit: goed onderwijs 
kan niet buiten idealisme en inspiratie, vertaald 
naar een integrale visie. Dat wil zeggen, een vi
sie waarin de samenhang duidelijk is tussen de 
rollen van alle betrokkenen ¬ schoolleiders, le
raren, leerlingen, ouders, lerarenopleiders. Dán 
kan het weer: talenten herkennen en benutten, 
alle leerlingen optimale kansen bieden.
 En overigens ben ik van mening, net als Jaap 
Dronkers24 en vele anderen, dat de doorstroom 
en stapelmogelijkheden in het voortgezet 
onderwijs zo snel mogelijk moeten worden 
hersteld.
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J.A.A. van Doorn heeft veel losgemaakt met zijn stelling 
in Duits socialisme (2007) dat het nationaal-socialisme 
van een hoog socialistisch gehalte was, terwijl in de 
sociaal-democratie marxistisch internationalisme 

een onderstroom van nationalistisch socialisme over-
vleugelde. ‘In de strijd om de macht trokken de nazi’s aan 
het langste eind’, aldus Jacques van Doorn in deze s&d.
Zijn bijdrage is een reactie op kritiek van twee kanten. 

Stefan Vogt betoogt dat het antikapitalisme in de nazi-
ideologie neerkwam op ‘pseudo-socialisme’. Intussen 

was het nationalistische socialisme in de Republiek van 
Weimar veel meer dan een randverschijnsel. 

Steun voor Van Doorns kernthese komt van Dick Pels. 
Tussen de regels door leest hij een oproep aan het adres 
van politieke partijen om nationalistische demagogen 

de wind uit de zeilen te nemen door een ‘beschaafd 
patriottisme’ uit te dragen. Pels zelf  

verkiest het ‘opnieuw uitvinden van de linkse 
kosmopolitische idealen’.

Was het Derde Rijk op 
weg naar socialisme?
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daad-Fachlektor verbonden aan het Duitsland  
Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 

Noten  zie pagina 27

Was het Derde Rijk op weg naar socialisme? (1)

Hoe de democratie van 
 binnenuit werd aangetast

stefan vogt

De geschiedenis van nationalisme en sociaal
democratie in Duitsland is een onderwerp dat 
meer wetenschappelijke aandacht verdient dat 
het tot nu toe heeft gekregen. In de jaren zeven
tig en tachtig zagen enkele historiografische 
werken het licht die weinig weerklank vonden.1 
Historici van sociaaldemocratische huize domi
neerden het veld en toonden zich weinig gene
gen om het onderwerp bij de horens te vatten. 
Daar komt bij dat suggesties over verbanden 
tussen of zelfs vermenging van democratische 
en antidemocratische lijnen van denken haaks 
stonden op de heersende interpretatie van de 
Duitse geschiedenis, geïnspireerd als die werd 
¬ en nog altijd wordt, tot op zekere hoogte ¬ 
door het perspectief van het totalitarisme.
 Tegen deze achtergrond is het boek van J. A. A. 
van Doorn, Duits socialisme. Het falen van de soci-
aal-democratie en de triomf van het nationaal-socia-
lisme, een grote aanwinst. Van Doorn bespreekt 
belangrijke aspecten van de geschiedenis van 
de Duitse sociaaldemocratie die tot nu toe on
derbelicht bleven en voorziet zijn materiaal van 
een uitgesproken interpretatie. Zijn lezing van 
de geschiedenis gaat echter gebukt onder een 
aantal simplificaties en misvattingen, waardoor 
zijn betoog tekortschiet in het verklaren van de 

complexe en ambigue verbanden tussen natio
nalisme en socialisme.
 Van Doorn begint zijn analyse met twee be
langrijke observaties. Hij wijst erop dat binnen 
de Duitse sociaaldemocratische beweging van 
oudsher sprake is geweest van een nationalisti
sche onderstroom. Belangrijke vertegenwoor
digers daarvan waren bijvoorbeeld de Kriegs-
sozialisten, een groep activisten die het Duitse 
imperialistische beleid in de Eerste Wereldoor
log verwelkomden als een belangrijke stap rich
ting socialisme. Verder constateert Van Doorn 
dat in de periode die loopt vanaf het einde van 
de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereld
oorlog het denken over een combinatie van nati
onalisme en socialisme hoogst populair was in 
Duitsland. Dat kwam niet alleen tot uitdrukking 
in de socialistische beweging, maar ook bij de 
bourgeois Kathedersozialisten2 in het Keizerrijk 
en bij de nationaalsocialisten.
 Van Doorn concludeert, enerzijds, dat er 
sprake is van een continuïteit in nationalistisch 
(in zijn woorden: Duits) socialisme die loopt 
van Lassalle tot Hitler.3 Anderzijds betoogt hij 
dat doordat dit nationalistische socialisme in 
de Duitse sociaaldemocratie beperkt bleef tot 
een onderstroom en doordat de leiders van die 
beweging een verzoening van nationalisme en 
socialisme afwezen op dogmatisch marxistische 
gronden, er een gat viel dat het nationaalsocia
lisme vervolgens vullen kon.4 Beide stellingen 
zijn echter, zoals ik zal aantonen, onjuist.
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nationalistisch socialisme: geen 
randverschijnsel

Het klopt dat de Duitse sociaaldemocratie een 
nationalistische onderstroom kende. Die was 
echter lang niet zo marginaal als Van Doorn 
doet voorkomen. Al werden lassalleaanse ideeën 
en het revisionisme van Bernstein ¬ met hun 
nationalistische elementen ¬ nooit de domi
nante ideologie, ze konden wel degelijk rekenen 
op brede steun binnen de partijleiding en het 
partijkader.5 Nadat in 1890 de Sozialistengesetze6 
waren geschrapt, werden een reformistische 
politieke praktijk en het streven naar een posi
tieve bijdrage aan de Duitse nationale politiek 
de norm. Al vóór 1914 boekten de sociaalde
mocraten flinke vooruitgang met de nationale 
integratie van de arbeidersklasse (al nam dat 
niet weg dat ze bij herhaling voor vaterlandslose 
Gesellen werden uitgemaakt). De oude these over 
een puur ‘negatieve integratie’ van de onder
klasse in aparte arbeidersorganisaties in plaats 
van in de nationale samenleving heeft, kortom, 
terecht afgedaan.7 Het pragmatisch getinte nati
onalisme dat de sociaaldemocraten uitdroegen 
ten tijde van het Keizerrijk ontwikkelde zich 
allengs tot een programmatisch nationalisme: 
in de Republiek van Weimar identificeerden de 
meeste sociaaldemocraten zich volledig met de 
nieuwe Duitse staat.
 De geleidelijke verschuiving naar een 
meer nationalistische ideologie en praktijk in 
Duitsland was aldus nauw verbonden met de 
ontwikkeling van de sociaaldemocratie van een 
revolutionairmarxististische naar een liberaal
democratische beweging ¬ een ontwikkeling 
die grotendeels voltooid was bij het begin van 
Weimar. De dominante variant van het sociaal
democratisch nationalisme was een liberaal, 
burgerlijk nationalisme van het ‘Westerse’ 
type.8 Evengoed golden radicale nationalistische 
groeperingen als de Kriegssozialisten zeker niet 
als outsiders binnen de partij; integendeel, zij 
genoten veel steun en sympathie.9

 Dat geldt des te sterker voor een groep nati
onalistische sociaaldemocraten die in de Repu

bliek van Weimar opkwam en die Van Doorn zo 
goed als negeert in zijn boek: de Junge Rechte.10 
Deze club kwam voort uit de rechtervleugel van 
de Jungsozialisten, die de in 1923 de Hofgeismar-
kreis vormden.11 Centrale figuren waren onder 
meer Theodor Haubach, Carl Mierendorff en 
Franz Osterroth.12 In de jaren twintig kregen 

zij gezelschap van vooraanstaande socialisti
sche intellectuelen als Paul Tillich, Hendrik de 
Man en Hermann Heller.13 In 1930 lanceerde 
de groep een eigen blad, getiteld Neue Bl∂tter f∑r 
den Sozialismus, dat uitgroeide tot het kristal
lisatiepunt voor hun ideologische en politieke 
debatten. Rond dezelfde tijd verwierven leden 
van de Junge Rechte leidende posities binnen 
de sociaaldemocratische partij en aanverwante 
organisaties. Nadat de nazi’s aan de macht wa
ren gekomen werden leden van de Junge Rechte 
actief in diverse verzetsorganisaties, in de jaren 
veertig vooral in de Kreisauer Kreis.14

 Hoewel de Junge Rechte dus de confrontatie 
met het nazisme zochten ¬ zowel voor 1933 
als erna, toen ze als leden van de nietige Duitse 
oppositie hun leven riskeerden en sommigen 
daadwerkelijk omkwamen ¬ ontwikkelden ze 
ideologische posities die veel overeenkomsten 
vertoonden met die van radicale nationalisti
sche groepen en zelfs met die van het fascisme. 
Zo schreef Hermann Heller in 1926 in een 
pamflet onder de titel Sozialismus und Nation: 
‘Die Nation ist eine endg∑ltige Lebensform, die 
durch den Sozialismus weder beseitigt werden 
kann noch beseitigt werden soll. Sozialismus 
bedeutet keineswegs das Ende, sondern die 
Vollendung der nationalen Gemeinschaft, nicht 
die Vernichtung der nationalen Volksgemein

In de Republiek van Weimar 
identificeerden de meeste sociaal-
democraten zich volledig met de 
nieuwe Duitse staat
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schaft durch die Klasse, sondern die Vernich
tung der Klasse durch eine wahrhaft nationale 
Volksgemeinschaft.’15

 Heller was van mening dat de machtigste en 
meest bestendige factoren waarop de natie be
rustte niet sociaal en cultureel van aard waren, 
maar organisch en natuurlijk. Bovenal ging het 
om bloed en bodem, ‘das Blut und der Boden’.16 
Daar kwam bij dat de Junge Rechte aanstuurden 
op een transformatie van de democratie tot een 
autoritair stelsel en een reorganisatie van de 

sociaaldemocratische partij langs de lijnen van 
fascistische bewegingen en in overeenstem
ming met het F∑hrerprinzip. Ze wilden dat de 
partij niet langer de arbeidersklasse als doel
groep van haar politiek zou beschouwen, maar 
das Volk. Aan nationalistische standpunten over 
onder meer herziening van het verdrag van 
Versailles en herstel van Duitsland als wereld
macht zou ze steun moeten verlenen. Net als 
veel vertegenwoordigers van extreemrechts 
meende de groep dat ‘sociale bevrijding’ hand in 
hand moest gaan met ‘nationale bevrijding’.
 De Junge Rechte waren ervan overtuigd dat 
het liberalisme en de liberale democratie had
den gefaald en dat de spd deze ideeën overboord 
moest zetten. De nationaalsocialistische bewe
ging beschouwden zij als legitiem voor zover 
die een stimulans vormde voor de overgang van 
het tijdperk van het liberalisme naar een nieuwe 
tijd. In de optiek van deze nationalistische soci
alisten stelde het nationaalsocialisme de juiste 
vragen, al gaf het dan de verkeerde antwoorden. 
Zij verwierpen de roep om de complete afschaf
fing van de democratie, ze verdedigden het 
bestaan van de sociaaldemocratische partij en, 
heel belangrijk, ze onderschreven de racistische 

en antisemitische kern van de naziideologie 
niet. Hun vaste overtuiging dat socialisme en 
nationalisme gecombineerd moesten wor
den tot een vorm van nationalistisch socia
lisme deelden ze echter met alle fascistische 
ideologieën.
 Er was, kortom, in het geheel geen sprake van 
een ‘ideologische leegte’ die de nazi’s konden 
vullen. Nationalistische ideeën waren veel 
breder verspreid binnen de sociaaldemocratie 
dan Van Doorn denkt en bovendien sterk geïn
tegreerd in de partijideologie en organisatie. 
Nationalistische socialisten zochten en vonden 
gemeenschappelijke intellectuele uitgangs
punten met extreemrechts. Toch weken al 
deze socialistische plannen voor vermenging 
van socialisme en nationalisme, zelfs de meest 
radicale varianten ervan, af van de ideeën van 
de nazi’s. Aan het nationaalsocialisme, dat erin 
slaagde om de arbeidersklasse te integreren in 
de racistische Volksgemeinschaft, bleek de sociaal
democratie onvoldoende weerwerk te kunnen 
leveren. Zolang de partij en aanverwante organi
saties een legaal bestaan genoten, was er echter 
geen enkel segment van de sociaaldemocrati
sche beweging dat met de nazi’s collaboreerde 
¬ terwijl voor de grootste delen van de Duitse 
bourgeoisie het tegenovergestelde gold.

nationaal-socialisme: geen socialisme

Tegen Van Doorns interpretatie van de Duitse 
geschiedenis is een tweede fundamenteel be
zwaar in te brengen: hij overschat het socialisti
sche element binnen het nationaalsocialisme. 
Of beter gezegd: hij interpreteert het verkeerd. 
Anders dan Van Doorn aanneemt, begon de 
nazipartij niet als een partij van ‘kleine arbei
ders’17, maar als een ‘vµlkische’ splintergroep 
zoals er zovele waren, met wortels niet in de 
socialistische traditie, maar in radicaal nationa
listische, ‘vµlkische’ en antisemitische stromin
gen binnen het Keizerrijk. Later ontwikkelde 
de nsdap zich tot een vroege versie van een 
Volkspartei, stemmen trekkend uit alle sociale 
klassen inclusief die van de arbeiders, zij het dat 

Er was in het geheel geen sprake 
van een ‘ideologische leegte’ die 
de nazi’s konden vullen
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de lagere middenklasse enigszins was overver
tegenwoordigd. Het is waar dat er binnen de 
naziideologie sprake was van een sterk anti
kapitalistisch element. Dit antikapitalisme was 
echter meer onderdeel van het antisemitisme 
van de beweging dan van haar zogenaamde soci
alisme. Het antisemitisme komt in Van Doorns 
portret van het nationaalsocialisme sowieso 
nauwelijks aan bod, hoewel het wel degelijk 
een fundamenteel onderdeel van zijn ideologie 
uitmaakte.
 Als er al een socialistische (of ‘linkse’) vleugel 
binnen het nationaalsocialisme bestond, dan 
ging die uiterlijk in 1930 ten onder ¬ het 
jaar waarin Otto Strasser de partij verliet.18 Al 
in 1926 was de stroming veroordeeld tot een 
bestaan in de marge, toen Hitler bij de Bam
berger F∑hrertagung de heerschappij over de 
partij verwierf. Het zogenaamde socialisme van 
het nationaalsocialisme is, om kort te gaan, 
niet veel meer dan een mythe. Duitsers die in 
de vroege jaren dertig op zoek waren naar een 
synthese tussen nationalisme en socialisme 
zouden die niet aantreffen bij de nazipartij. In 
feite tonen de pseudosocialistische elemen
ten van het nationaal socialisme, zoals zijn 
antikapitalisme en het gebruik van de term 
socialisme in de naam, aan dat de opkomst van 
het nationaalsocialisme, evenals dat van andere 
‘vµlkische’ organisaties, deel uitmaakte van een 
meer basale intellectuele en politieke beweging: 
de popularisering van het nationalisme.
 Dit brengt me bij een derde probleem in 
Van Doorns analyse. Hij lijkt zich niet bewust 
te zijn van de fundamentele veranderingen die 
het Duitse nationalisme onderging in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw. In zijn boek 
licht hij nauwelijks toe welke opvatting van 
nationalisme hij hanteert. Misschien ligt daar 
wel de oorzaak van het feit dat hij niet inziet 
dat het omarmen van de sociale kwestie door 
nationalistische denkers deel uitmaakte van een 
tamelijk algemene trend. Het weerspiegelt het 
samenvallen van nationalisme en politisering 
van de massa’s. Pogingen om nationalisme te 
koppelen aan de sociale kwestie bleven aldus 

niet beperkt tot de socialistische beweging, 
maar manifesteerden zich ook in bourgeois 
kringen. De term ‘nationaal socialisme’ lijkt te 
zijn geïntroduceerd door Friedrich Naumann, in 
1896 de oprichter van de Nationalsoziale Verein, 
een linksliberale partij.19 Het nationalisme, 
tot op dat moment een grotendeels bourgeois 
verschijnsel, radicaliseerde niet alleen door 
racistische en ‘vµlkische’ ideeën te ontwikkelen, 
maar ook door zich tegen het conservatieve 
establishment te keren en, uiteindelijk, tegen de 
bourgeois samenleving en cultuur.20

 Tegen deze achtergrond voltrok zich de 
‘conservatieve revolutie’ in de Republiek van 
Weimar, waarnaar Van Doorn terecht uitge
breid verwijst. Verschillende boegbeelden 
daarvan ¬ zoals Oswald Spengler, Otto Strasser, 
Hans Zehrer en Hans Freyer ¬ ontwikkelden 
concepten die bedoeld waren om nationalisme 
en socialisme tot een synthese te brengen.21 De 
conservatieve revolutie was echter niet, zoals 
Van Doorn het uitdrukt, ‘een beweging van 

teleurgestelde revolutionairen’22 die de revo
lutie van 1918 een vervolg wilden geven, maar 
een beweging van bourgeois intellectuelen die 
een kentering van heel andere aard nastreef
den: een revolutie tegen de moderniteit, een 
conservatieve revolutie die de vernietiging van 
rationalisme en liberalisme teweeg zou moeten 
brengen.
 Nationalistische sociaaldemocraten uit krin
gen van de Junge Rechte vonden sommige van 
deze concepten aantrekkelijk. Zij probeerden 
betrekkingen aan te knopen met bepaalde con
servatieve revolutionairen. Vooral het Schwarze 
Front van Otto Strasser en de Tat-Kreis van Hans 

Het antikapitalisme binnen de 
nazi-ideologie was meer onderdeel 
van haar antisemitisme dan van 
haar zogenaamde socialisme
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Zehrer konden zich in de belangstelling van de 
Junge Rechte verheugen. In 1932 organiseerden 
deze drie groepen een conferentie onder de titel 
‘Mit oder gegen Marx zur deutschen Nation’, 
met als doel het onderzoeken van de mogelijk
heid van een verbond. De socialisten selec
teerden de rechtse intellectuelen met wie ze 
samenwerkten zeer zorgvuldig. Zowel de meer 
radicaal racistische als de meer traditioneel 
conservatieve denkers lieten ze links liggen. In 
plaats daarvan concentreerden ze zich op die 
delen van extreemrechts die neigden naar een 
centralistische, autoritaire vorm van nationalis
me en die openstonden voor een soort socialis
me. Zelfs met deze groepen kwam een formele 
alliantie echter niet tot stand, aangezien er veel 

politieke meningsverschillen overbleven. In het 
bijzonder kon men het niet eens worden over de 
vraag in hoeverre de democratie moest worden 
ontmanteld en over wat in een toekomstig na
tionalistisch socialistisch Duitsland de rol zou 
moeten zijn van de sociaaldemocratische partij.
 Nationalistisch socialisme, de conservatieve 
revolutie en nationaalsocialisme behoorden 
aldus tot een veel breder intellectueel veld dat 
een uitvloeisel was van de transformatie van 
het nationalisme van voorheen in populistisch 
en radicaal nationalisme en van de crisis in 
de moderniteit die eind negentiende eeuw 
was ingezet. Tussen de verschillende groepen 
binnen dit veld bestonden allerlei relaties en 
overeenkomsten, waarnaar nog veel onderzoek 

moet worden verricht. Alles op een hoop vegen 
verdoezelt de verbanden en verschillen eerder 
dan dat het verhelderend werkt. Het nationalis
tisch socialisme had veel gemeen met delen van 
de conservatieve revolutie, maar identiek waren 
deze twee fenomenen niet. Nog minder gelijk 
waren nationalistisch socialisme en nationaal
socialisme.

verschillende reacties op dezelfde 
crisis

Het nationalistisch socialisme was geen mar
ginaal en onderdrukt onderdeel van de Duitse 
socialistische beweging, noch bleef het ver
schijnsel beperkt tot deze beweging. Het maakte 
deel uit van een zeer brede, zelfs transnationale 
trend die ontsprong uit de transformaties van 
nationalisme en socialisme sinds het einde van 
de negentiende eeuw. Varianten hiervan waren 
aan te treffen in diverse socialistische splinter
groepen en facties, bij delen van de conserva
tieve revolutie in Weimar Duitsland en binnen 
allerlei fascistische bewegingen in heel Europa. 
Samen vormden ze een verzameling ideolo
gieën die zo bont was dat pogingen om samen te 
werken of zelfs maar te communiceren veelal op 
niets uitliepen. Het nationaalsocialisme echter 
is niet op te vatten als een variant van dit natio
nalistische socialisme. Er is ¬ anders dan Van 
Doorn stelt ¬ geen continuïteit van Lassalle tot 
Hitler. Een verband is er wel.
 De synthese van nationalisme en socialisme 
kwam voort uit dezelfde intellectuele achter
grond als het nationaalsocialisme, gekarakte
riseerd door de crisis van de moderniteit, het 
afwijzen van rationalisme en liberalisme en 
de opkomst van radicaal nationalisme. Het is 
nochtans belangrijk om de verschillen tussen 
beide stromingen op te merken, omdat alleen zo 
de complexiteit van de politieke en intellectuele 
situatie waarin zij opkwamen kan worden be
grepen, alsook de diepte en breedte van de crisis 
van de moderniteit. Nationalistisch socialisme 
en nationaalsocialisme waren, met nog een 
paar andere ideologieën, concurrerende concep

Nationalistisch socialisme was 
een symptoom en een onderdeel 
van de crisis van de liberale 
democratie ¬ en enkel in deze zin 
verantwoordelijk voor de victorie 
van het nationaal-socialisme
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ten die verschillende oplossingen voorstonden 
voor een crisis die ze in vergelijkbare termen 
duidden. In feite waren beide stromingen ele
menten van precies die crisis.
 Er is geen reden om aan te nemen dat een 
dergelijk nationalistisch socialisme, als dat 
zou zijn gepromoveerd tot de hoofdstroom 
binnen de spd en uiteindelijk tot staatsbeleid, 
de Weimar democratie zou hebben kunnen 
redden.23 Het is aannemelijker dat het, zoals de 
ideeën van de Junge Rechte illustreren, geleid 
zou hebben tot een autoritair regime en uitein
delijk misschien fascisme. De verwerping van 
het radicale nationalisme door de hoofdmoot 
van de spd creëerde geen ideologische leegte 
waar de nazi’s vervolgens in konden stappen. 
Die houding moet eerder worden opgevat als 
een poging om de Republiek van Weimar te 
beschermen tegen de nationalistische dreiging 
van binnenuit, terwijl de verschillende vormen 
van nationalistisch socialisme binnen en buiten 
de Duitse sociaaldemocratische beweging bij
droegen aan een intellectuele atmosfeer die het 

nationaalsocialisme aan de macht hielp.
 Het feit dat het nationalistisch socialisme 
zich ontwikkelde binnen de spd ondergraaft de 
theorie van het totalitarisme die suggereert dat 
de democratie van buitenaf werd vernietigd, 
door aanvallen vanuit beide extremen van het 
politieke spectrum. Deze breed aangehangen 
interpretatie van de geschiedenis lijkt ook aan 
de basis van Van Doorns betoog te liggen. De ge
dachte is dan dat de sociaaldemocratie ten tijde 
van Weimar geen extremistische partij meer 
was, maar een van de weinige politieke krachten 
die voor de liberale democratie in Duitsland 
op de bres sprongen. De ontwikkeling van het 
nationalistisch socialisme ondersteunt een heel 
andere interpretatie van de geschiedenis: dat 
de liberale democratie en de bourgeois samen
leving werden aangetast van binnenuit. Het 
nationalistisch socialisme was een symptoom 
en een onderdeel van de crisis van het libera
lisme en de democratie ¬ en enkel in deze zin 
was het verantwoordelijk voor de victorie van 
het nationaalsocialisme.
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Was het Derde Rijk op weg naar socialisme? (2)

Meritocratie en nivellering 
in naziDuitsland

dick pels

In 1983, nu een kwart eeuw geleden, verscheen 
in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift een 
polemiek die achteraf bepaald curieus kan 
worden genoemd. Pim Fortuyn, toen nog links 
en universitair medewerker te Groningen, 
reageerde op een artikel van de socioloog Karel 
Asselberghs over de sociale verzekering tijdens 
de Duitse bezetting. In ‘Het sociale element in 
het nationaalsocialisme’ pleitte Fortuyn ervoor 
om de ideologische, zelfs idealistische motie
ven van de nationaalsocialisten serieuzer te 
nemen en niet te blijven steken ‘op het niveau 
van afkeer c.q. verwerping van het fascisme’.1 
Die houding verhinderde een helder zicht op 
de continuïteiten en discontinuïteiten tussen 
de bezettingstijd en het naoorlogse Nederland. 
Zo had het Ziekenfondsbesluit van 1941 een 
welkome centralisering van de sociale zeker
heid afgedwongen, die voor de oorlog door de 
medische stand op grond van eigenbelang (dat 
wil zeggen: vrees voor haar inkomenspositie) en 
met steun van de confessionele ziekenfondsen 
lang was tegengehouden. Drees had deze struc
tuur na de oorlog in aangepaste vorm overgeno
men, zoals Fortuyn in zijn proefschrift uit 1981 
had gesignaleerd. 
 Uitvoerig citeerde Fortuyn een stuk van mijn 
hand, ‘De redelijkheid van het fascisme’, dat in 
februari 1982 was verschenen in Socialisme & De-

mocratie.2 Hierin hekelde ook ik ¬ in het spoor 
van Jacques de Kadts Het fascisme en de nieuwe 
vrijheid ¬ de begripsbelemmering die optrad 
zodra het fascisme als synoniem met Het Kwaad 
werd beschouwd. Genocide en oorlogszuchtig
heid vielen immers niet onder het octrooi van 
nationaalsocialisme en fascisme. Het probleem 
was algemener: hoe konden politieke stelsels 
ontstaan die zich een absolute vijand schiepen 
en een heilige oorlog ontketenden om die vijand 
te vernietigen? Daarom moesten we het fas
cisme niet ver van ons afwerpen, maar het juist 
dichterbij halen, als iets waar wij zelf misschien 
ook in hadden kunnen geloven. Het fascisme 
moest niet alleen serieuzer worden genomen 
als een revolutionaire ideologie, maar ook als 
een serieuze kritiek op het kapitalisme, als een 
alternatieve, radicaalnationalistische variant 
van het socialisme.
 Die these over de ongemakkelijke nabijheid 
van democratisch socialisme en autoritair na
tionaalsocialisme vormt ook het uitgangspunt 
van Van Doorns Duits socialisme.3 Instemmend 
verwijst hij naar Fortuyns vroege artikel. Het 
is natuurlijk pikant dat Fortuyn zelf gedurende 
zijn korte maar dramatische politieke loopbaan 
niets meer moest hebben van enige historische 
nuancering van fascisme en nationaalsocia
lisme, en elke vergelijking met vertegenwoor
digers van dit gedachtegoed verontwaardigd 
afwees als een vorm van demonisering en 
karaktermoord. Zo leverde hij in eigen persoon 
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een scherp voorbeeld van de kloof die nog steeds 
gaapt tussen de vakhistorici, onder wie een 
zekere relativering van het goed/foutschema 
gemeengoed is geworden, en het grote publiek 
en de meeste politici, die het Fwoord hanteren 
als vloek, scheldwoord en dooddoener. 
 Van Doorn heeft weinig op met de latere 
politieke dandy Fortuyn, door wiens toedoen 
‘de vloek van het populisme over Nederland 
is gevallen’.4 Maar hij blijft de geest van de 
voorheen linkse socioloog trouw door in een 
goed getimede column ¬ precies vijf jaar na 
de moord op Fortuyn, in een katern dat geheel 
aan hem is gewijd ¬ aan diens analyse van de 
nationaalsocialistische ‘modernisering’ van 
Nederland nog het een en ander toe te voegen.5 
Behalve het Ziekenfondsbesluit bleven ook an
dere hervormingen van de sociale wetgeving na 
de bevrijding stilzwijgend gehandhaafd, zoals 
de werkloosheidsvoorziening, het Rijksarbeids
bureau, de ontslagbescherming en de kinderbij
slagwet. Hetzelfde gold voor de Rijksdienst voor 
het Nationale Plan, de Wegenverkeersregeling, 
de loonbelasting, de inkomsten, commis
sarissen en dividendbelasting, een dertigtal 
gemeentelijke grenswijzigingen en, last but not 
least, de reorganisatie van het landelijke politie
bestel door sschef Rauter. 
 Ik hoop dat het Van Doorn vergund is om 
deze ongemakkelijke zaken nog eens uitvoeri
ger te kunnen beschrijven. Daarbij rijzen vragen 
die in de discussie over de relatie tussen het 
socialisme en nationalisme in Nederland nog 
onvoldoende zijn gesteld. Denk aan het telkens 
weer gesmoorde debat over de vraag of de nsb, 
door Mussert aangeduid als ‘Nederlands socia
lisme’ of ‘Volkssocialisme’, nu moet worden ge
zien als een ‘wezensvreemd’ politiek lichaam of 
als een authentiek patriottische beweging met 
sociale trekken. Of aan de ook door Van Doorn 
gesignaleerde overeenkomsten tussen natio
naalsocialistische denkbeelden over volkseen
heid, volksopvoeding en gemeenschapsdienst 
en die van gezindheidssocialisten zoals Hendrik 
de Man en zijn Nederlandse volgelingen zoals 
jeugdbeweger en sdapvoorzitter Koos Vorrink. 

Of denk aan de door Anet Bleich opgerakelde 
‘jeugdzonde’ van Joop den Uyl, die nogmaals 
aantoont dat een romantischnationalistische 
omarming van de volksgemeenschap en kritiek 
op de ‘geldmachten’ direct in elkaars verlengde 
lagen. Niet voor niets was Den Uyl onder de in
druk van De Kadt, die het fascisme serieus wilde 

nemen als een ‘verknoeid’ socialisme en dus 
beschouwde als een belangwekkende politieke 
uitdaging.
 Men zou Van Doorn dus kunnen verwijten 
dat zijn these over het socialistische gehalte 
van het nationaalsocialisme niet bepaald 
origineel is. Inderdaad baseert hij zich vooral 
op voorlopers zoals Hayek, Von Mises, Dahren
dorf en Schoenbaum, zonder stil te staan bij de 
systematische uitwerking van die these door 
‘revisionistische’ historici als Nolte, Gregor, 
Sternhell, Herf, Eatwell, Griffin en Mann. Een 
belangrijker bezwaar is dat het antisemitisme 
als ideologisch grondmotief bij Van Doorn wel 
erg weinig aandacht krijgt, zoals critici vanaf 
Bart Tromp (in het laatste artikel dat hij bij leven 
publiceerde) terecht hebben aangevoerd.6 Zeker 
voor het Duitse nationaalsocialisme is de jo
denhaat cruciaal, niet in de laatste plaats omdat 
het de verzamelcategorie was voor een Vijand 
die zowel ‘marxisten’ als ‘kapitalisten’ omvatte, 
en mede daardoor een geleider kon zijn voor de 
antikapitalistische Sehnsucht die de naziideolo
gie zeker in zijn aanloopjaren kenmerkte.
 Een ander punt van kritiek is dat Van Doorn 
te veel geneigd is de schuldvraag te stellen: 
een exercitie die meer te maken heeft met de 
actuele politieke situatie in Nederland dan 
met het dilemma van de Duitse spd in de 

Vakhistorici relativeren het goed/
fout-schema, terwijl het grote 
publiek het F-woord hanteert als 
vloek, scheldwoord en dooddoener
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Weimarrepubliek. Zijn centrale these luidt 
dat de Duitse sociaaldemocratie faalde omdat 
zij onvoldoende de nationale binding zocht en 
uitdroeg: ‘De partij kon Duitsland niet vinden.’7 
De onderdrukking van geciviliseerde vormen 
van nationaal of Duits socialisme gaf de nazi’s 
de kans om het Duitse volk ook in zijn socialisti
sche voorkeuren voor zich te winnen. Maar het 
blijft onduidelijk of dit ‘falen’ van de spd moet 
worden gelezen als een zakelijkhistorische ver
klaring achteraf of als een politiek verwijt. Had 

de spd nationalistischer moeten zijn, om de ra
dicale nationalisten de wind uit de zeilen te ne
men? Had zij ‘volkser’ en minder ‘intellectueel’ 
moeten zijn, en ‘jonger’ in plaats van ‘oud’? De 
democratie van Weimar, zo schrijft Van Doorn, 
was een teleurstelling voor de massa: zij kreeg 
vrijheid maar geen arbeid en brood. Had de spd 
dan een autoritair socialisme moeten omarmen, 
en in 1918 de revolutie moeten uitroepen?
 De Duitse sociaaldemocratie schoot volgens 
Van Doorn tekort ‘in waardering, zelfs in realis
tische inschatting van de geweldige betekenis 
van eerlijk patriottisme, waardoor demagogen 
zich ervan meester konden maken.’8 Dat lijkt 
wel erg op het argument dat sociaaldemocraten 
zoals Scheffer, De Beus en ook spleider Ma
rijnissen tegenwoordig gebruiken tegenover 
nationalistische demagogen zoals Verdonk en 
Wilders. Van Doorn heeft duidelijk sympathie 
voor het gematigde sociaalpatriottisme dat 
indertijd werd gepredikt door Hendrik de Man. 
Maar De Man zag het nationalisme van de arbei
ders als een onvermijdelijk doorgangshuis op 
weg naar het hogere doel van het kosmopolitis
me. Is een beschaafd patriottisme wel het juiste 

antwoord op het conservatieve neonationalisme 
in Nederland anno nu? Zou de PvdA bijvoor
beeld meer moeten proberen om ‘Nederland te 
vinden’? In plaats van de kleur aan te nemen van 
de tegenstander, lijkt het mij beter om de linkse 
kosmopolitische idealen opnieuw uit te vinden. 
De politieke commentator Van Doorn loopt hier 
de historisch socioloog Van Doorn te veel voor 
de voeten.
 Dat neemt niet weg dat Van Doorn overtui
gend laat zien dat het in naziDuitsland om een 
‘geslaagde revolutie’ ging, die de slag tegen de 
werkloosheid won (het nieuwe optimisme bleek 
bijvoorbeeld uit omhoogschietende geboorte
cijfers), die groot succes had bij de jeugd en de 
studenten en die een veelzijdige en grondige 
modernisering van de samenleving forceerde. 
Twee opvallende interpretaties ondersteunen 
dit beeld. Op aangeven van Hitlerbiograaf Ian 
Kershaw bepleit Van Doorn een meer genuan
ceerde benadering van het verfoeide ‘leidersbe
ginsel’, dat ten onrechte wordt vereenzelvigd 
met een autoritaire bevelsstructuur, blinde 
gehoorzaamheid en een starre bureaucratie 
(Befehl ist Befehl). De kern ervan wordt beter 
weergegeven in de slogan ‘de F∑hrer tegemoet 
werken (entgegen-arbeiten)’. Men moest juist 
niet wachten op bevelen van hogerhand, maar 
eigen initiatieven ontplooien ‘in de geest van de 
F∑hrer’. ‘Onderleiders’ waren politieke entrepre
neurs die enerzijds loyaal opereerden binnen 
het nationaalsocialistische kader, maar ander
zijds initiatiefrijk en inventief moesten zijn. 
De topdown bevelshiërachie werd zodoende 
aangevuld door een ‘democratisch’ bottomup 
mechanisme van lokale improvisaties. Deze ge
raffineerde combinatie van gehoorzaamheid en 
autonomie verklaart voor een deel de successen 
van het regime bij het aanboren van een nieuw 
soort meritocratisch leiderschap en nieuwe 
politieke energieën in de massa. 
 Deze benadering van leiderschap past in een 
bredere samenhang. Het nationaalsocialisme 
had een meritocratische inslag en slaagde er 
in zekere mate in de arbeidersklasse zowel via 
collectieve als individuele wegen te ‘verhef

In nazi-Duitsland ontstond 
op paradoxale wijze een meer 
open samenleving onder een 
dictatoriaal regime
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fen’. Arbeid en verdienste (Leistung) werden tot 
centrale waarden van de volksgemeenschap 
geproclameerd en de 1 meiviering stond geheel 
in het teken van de ‘eer van de arbeid’. De 
nationaalsocialistische Gleichschaltung werkte 
ook economisch nivellerend, bijvoorbeeld in het 
arbeidsmarktbeleid. Er was sprake van een mas
sale opwaartse mobiliteit: alleen al het Deutsche 
Arbeitsfront schiep 44.500 nieuwe voltijdsbanen. 
Het promotiebeleid in het leger en de overheids
bureaucratie werden losgemaakt van criteria als 
opleiding en rang en verbonden aan feitelijke 
prestaties. De cultuurpolitiek van de vrijetijds

Was het Derde Rijk op weg naar socialisme?  Dick Pels  Meritocratie en nivellering in nazi-Duitsland

organisatie Kraft durch Freude verwerkelijkte 
in veel opzichten het beschavingsoffensief dat 
door de cultuursocialisten was geformuleerd. 
Op paradoxale wijze ontstond zo een meer open 
samenleving onder een dictatoriaal regime. De 
gedachte dat het slechts ging om een psycho
logische revolutie en niet om een revolutie in 
de maatschappelijke structuur, wordt door Van 
Doorn afdoende weerlegd. Het Derde Rijk was 
door deze nivellerende tendenties inderdaad ‘op 
weg naar socialisme’.9 Dat is een conclusie die 
nog steeds hoogst ongemakkelijk is. 
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Over de auteur  J.A.A. van Doorn is socioloog en 
 historicus

Was het Derde Rijk op weg naar socialisme? (3)

De kernthese gehandhaafd

j.a .a . van doorn

Het is niet als een excuus bedoeld maar het 
moet als feit worden vermeld: Duits socialisme 
is onder een uitgesproken tijdsdruk tot stand 
gekomen. Het leek bij de aanvang in februari 
2006 onwaarschijnlijk dat meer dan één of 
anderhalf jaar voor het schrijven beschikbaar 
zou zijn. Achteraf gezien is mijn gezondheids
toestand meegevallen maar de tekst stond toen 
al op papier: een compact betoog, rechttoe, 
rechtaan afstevenend op de verdediging van de 
these dat het nationaalsocialisme, meer dan 
wordt aangenomen, een belangrijke socialisti
sche component heeft gekend, zoals anderzijds 
de Duitse sociaaldemocratie een hardnekkige 
nationalistische onderstroom kende, die zich als 
gevolg van een zeker marxistisch dogmatisme 
in de partijelite echter onvoldoende kon ma
nifesteren. Daar de nazi’s zich zowel agressief 
nationalistisch als pragmatisch socialistisch 
opstelden, trokken zij in de strijd om de macht 
aan het langste eind.
 De critici Stefan Vogt en Dick Pels die in de 
artikelen hiervoor aan het woord komen, heb
ben zich terecht afgevraagd of de redeneerlijn 
niet al te strak is getrokken en of er over het 
thema al niet meer is gezegd. Pels vestigt kort 
de aandacht op andere dan door mij genoemde 
auteurs die zich met het socialistisch gehalte 
van het nazisme hebben beziggehouden. Hij 
heeft gelijk, maar ik ben mij ervan bewust 
geweest dat een ruime behandeling van het 
probleem mij te ver van de Duitse werkelijkheid 

zou hebben verwijderd. Men kan immers nog 
verder gaan dan hij voorstelt en bijvoorbeeld de 
aandacht vestigen op het negentiendeeeuwse 
bonapartisme en de latere politieke eliteschool 
die met verwante vraagstukken doende waren.
 Vogt snijdt van zijn kant een andere, door 
mij te summier behandelde politieke com
plexiteit aan: het bestaan in de Duitse sociaal
democratie van een heel aantal ‘nationalistische 
socialisten’, op uiteenlopende wijze bezig met 
het zoeken naar een combinatie van nationale 
en sociale doeleinden. Hij meldt met tevreden
heid dat ik onder meer de aanhangers van de 
zogeheten conservatieve revolutie als zodanig 
heb onderkend, maar hij mist in mijn boek met 
name de groep van de Junge Rechte die naar 
zijn mening een prominente rol in de Weimar
discussie heeft gespeeld. Meer in het algemeen 
vestigt hij de aandacht op de zoektocht naar een 
synthese van nationalisme en socialisme door 
politici die ondanks inhoudelijke verwantschap 
met nazistische standpunten ¬ zelfs ‘Blut und 
Boden’ ¬ zich uiteindelijk van het nationaal
socialisme bleven distantiëren.
 Mijn verweer is dat ik de Junge Rechte in de 
literatuur inderdaad heb aangetroffen, samen 
met andere door Vogt bedoelde politieke vari
anten, maar genoeg meende te hebben aan een 
samenvattende waardering van de talloze stem
men die zich destijds lieten horen, een ware 
kakofonie zonder werkelijk politieke betekenis. 
(Zie met name delen van hoofdstuk vii.) Ik ben 
dankbaar voor Vogts observatie dat er naast en 
nabij de spd van nog meer nationalistisch soci
alisme sprake was dan ik met mijn concentratie 
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op Lassalle wist, maar anders dan bij Lassalle 
zijn deze geluiden het product geweest van 
de koortsachtige sfeer die Weimar kenmerkte 
¬ niet de uitdrukking van een decennialange 
voorkeur voor het nationalistisch socialisme zo
als die van Lassalle. Anders dan Vogt stelt, heb ik 
nergens ‘een continuïteit van Lassalle tot Hitler’ 
gestipuleerd, maar wel de aandacht gevestigd op 
de continu opduikende lassalleaans gekleurde 
nationalistische oprispingen in de geschiedenis 
van de spd. Eigenaardig genoeg besteedt Vogt 
aan deze erfenis geen moment aandacht.
 Een ander punt in de kritiek, ook elders in de 
publiciteit al naar buiten gebracht, is mijn ui
terst summiere behandeling van het nazistisch 
antisemitisme. Ik ontken uiteraard niet dat de 
top van de nsdap uit fervente jodenhaters be
stond en dat met name de partijpropaganda van 
antisemitisme was doordrenkt. Niettemin heb 
ik twijfel aan de rol die deze hetze in de opmars 
van het nazisme heeft gespeeld en in ieder geval 
¬ en dat is mijn centrale onderwerp ¬ in de 
jaren 19341939, toen Hitler op menig terrein 
het Duitse volk volledig achter zich wist te 
verenigen. Anders gezegd: de naar mijn mening 
geslaagde ‘socialisering’ van het regime en de 
vestiging van een soort van socialistische orde is 
grotendeels los van de antisemitische maatrege
len in die jaren tot stand gekomen.
 Een ander punt, door Pels naar voren 
gebracht en mij elders ook wel eens voorge
legd, is de vraag hoe het ‘falen’ van de sociaal
democratie moet worden verstaan: ‘als een 

zakelijkhistorische verklaring achteraf of als 
een politiek verwijt’. Mijn antwoord is: in beide 
betekenissen van het woord, zoals Van Dale die 
vermeldt. Zoals in mijn hoofdstuk v staat uitge
werkt, worstelde de spd niet alleen met een te 
oude en bureaucratische elite, een deterministi
sche ideologie en een naïef geloof in parlemen
taire democratie; ze vond bovendien niet het 
juiste antwoord op de uitdaging die 1914 (en de 
navolgende jaren) voor de sociaaldemocraten 
betekende, om van 19301933 maar te zwijgen. 
Wat de partij dan had moeten doen ¬ goede 
vraag ¬ is een andere zaak, door mij groten
deels gepasseerd.
 Tot slot zij vermeld dat ik van beide critici 
veel heb geleerd, maar enigszins in verlegen
heid verkeer omdat zij tot volstrekt verschil
lende conclusies komen. Pels spreekt zoals 
ik van ‘een geslaagde revolutie’ en toont veel 
waardering voor de merkwaardige meritocrati
sche kenmerken van het naziregime. Hoe onge
makkelijk hij de conclusie ook vindt, voor hem 
staat vast dat ‘het Derde Rijk op weg was naar 
socialisme’. Vogt daarentegen wil hiervan niets 
weten en zegt dat met zoveel woorden: ‘Het 
zogenaamde socialisme van het nationaalso
cialisme is, om kort te gaan, niet veel meer dan 
een mythe’. Wat hij dan vindt van de maatschap
pelijke analyse die ik in hoofdstuk x presenteer 
en op grond waarvan ik van ‘een socialistisch 
Duitsland’ spreek, blijft in het ongewisse. Vogt 
gaat er eenvoudig niet op in.
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De politicus Den Uyl is nog altijd omstreden. 
Binnen de PvdA is Uyliaan de geuzennaam 
van al diegenen die de middenkoers van Kok 
en zijn opvolgers bekritiseren. Buiten de PvdA 
hoopt iemand als Mark Rutte de christen
democraten nog steeds te kunnen sarren door 
Balkenende iv het tweede kabinetDen Uyl te 
noemen. Terwijl Drees al bij zijn overlijden 
zelfs door de Telegraaf in het mausoleum van 
bovenpartijdigheid was bijgezet, roept Den Uyl 

twintig jaar na zijn dood nog tegenstrijdige 
reacties op.
 Zit het bijzondere van Den Uyl in de man 
of zijn het de omstandigheden geweest die de 
verdeelde herinnering aan hem levend houden? 
Want die omstandigheden waren zelf bijzonder. 
Nooit eerder drong de politiek zo door tot in 
de huiskamer als in de jaren zestig en zeventig, 
dankzij de televisie. Er was toen uitsluitend de 
publieke omroep die ¬ zonder hinder van com
merciële zenders ¬ veel aandacht kon besteden 
aan politieke informatie. Bovendien leidde Den 
Uyl een generatie tot politieke volwassenheid 
die het dominante segment in de Nederlandse 

 boekessay
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bevolkingsopbouw vormde (en nog steeds 
vormt). Ook al vergrijst deze generatie nu 
langzamerhand, zij blijft in belangrijke mate 
de drager van ons collectief geheugen, net zoals 
de popmuziek van de jaren zestig en zeventig 
niet meer weg te denken is uit de Top 2000 
aller tijden. Misschien is het inderdaad pas na 
deze generatie van babyboomers mogelijk een 
algemeen aanvaarde plaats voor Den Uyl in de 
vaderlandse canon te vinden.
 Je kunt ook op een andere manier proberen 
om objectiverende afstand te vinden: via de blik 
van buitenaf. Donald Sassoon publiceerde in 
1996 ¬ negen jaar na Den Uyls overlijden ¬ 
het monumentale One hundred years of socialism. 
Daarin wordt Den Uyl tweemaal vermeld. Deze 
frequentie deelt hij broederlijk met Drees en 
Kok. Dat is teleurstellend weinig, zeker als je in 
dit handboek van het internationale socialisme 
de naam Lubbers drie keer ziet opduiken. Dan 
zwijg ik nog maar van de haast ontluisterende 
vergelijking met andere socialisten als Brandt of 
Mitterand. En dat komt niet alleen doordat Den 
Uyl een klein land vertegenwoordigt; Belgen en 
Scandinaviërs slagen er wel in om hoger te sco
ren. Nu hoeft het betere knip en plakwerk van 
Sassoon natuurlijk niet het laatste woord te zijn, 
maar het rechtvaardigt wel het vermoeden dat 
het eventuele belang van Den Uyl niet in zijn 
buitenlandse uitstraling te vinden is. Als Den 
Uyl al een mythe is, dan is het een binnenlandse 
mythe.
 Zijn mythologisch aura heeft Den Uyl ver
diend met twee beelden. Het eerste beeld is dat 
van een intellectueel die zonder verraad aan zijn 
denkvermogen toch de gewone man wist aan 
te spreken. Hij belichaamde het zelden bereikte 
sociaaldemocratische ideaal van verbinding 
tussen de culturele voorhoede en de lagere klas
sen. Het tweede beeld is dat van een man die 
onvermoeibaar in de weer was voor de publieke 
zaak, iemand voor wie politiek een levenslange 
roeping was. Aan de beelden van Den Uyl is veel
vuldig gekrast, maar nu we weten hoe het verder 
is gegaan met de PvdA en haar leiders, hebben die 
twee beelden alleen maar extra reliëf gekregen.

boekessay  Thijs Wöltgens over Joop den Uyl en de Partij van de Arbeid

 De overlevering is aan herziening toe. Naast 
de beelden van de intellectueel en de politicus 
belicht ik in dit artikel nog een derde, wat min
der prominent aspect: dat van de econoom Den 
Uyl. Daarna contrasteer ik mijn eigen visie op 
Den Uyl met respectievelijk het beeld dat oprijst 
uit de biografie die Anet Bleich over hem schreef 
en de lessen voor de PvdA die Arie van der Zwan 
ons biedt in zijn nieuwste boek.

I. Wie was Joop den Uyl? 

de intellectueel

Bolkestein waarschuwt ons regelmatig voor 
intellectuelen in de politiek. Die waarschuwing 
is niet nieuw. Zij komt van intellectuelen als 
Benda en Aron, die heel wat collega’s verslaafd 
zagen raken aan het stalinistisch marxisme (het 
opium der intellectuelen) of aan de Nietz
scheaanse ‘Wille zur Macht’, de obsessie van 
fascisten en nationaalsocialisten. Kennelijk 
is de jonge Den Uyl ook eventjes geraakt door 
de fascinatie van het naziDuitse model. Des te 
meer waardering kon hij daarom krijgen voor 
Jaques de Kadt, die in zijn meesterwerk Het 
fascisme en de nieuwe vrijheid die fascinatie van 
binnenuit verklaarde. De Kadt was een selfmade 
intellectueel, die lange tijd ideologisch kom
paan en kompas van Den Uyl is geweest. Beiden 
hadden afscheid genomen van het economisch 
determinisme van Marx zonder het geloof in 
historische bewegingswetten helemaal af te 
zweren ¬ die bewegingen waren alleen minder 
monocausaal (‘Socialisme is een maatschap
pijbeschouwing die meer krachten dan alleen 
klassenstrijd aan het werk ziet’, aldus Den Uyl 
in 1959).1 Materiële onderbouw en geestelijke 
bovenbouw beïnvloeden elkaar op een netwerk
achtige manier. De verheffing van het volk is 
geen economisch automatisme, volgend op de 
ultieme crisis van het kapitalisme, maar veeleer 
een zaak van de cultuur van het volk zelf.
 De intellectueel Den Uyl was zich al eind 
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jaren veertig ervan bewust dat het socialisme 
eindig zou kunnen zijn. Het naoorlogse herstel 
van een behoorlijk levenspeil gecombineerd 
met een redelijke bestaanszekerheid en een 
aanvaardbare welvaartsverdeling zou door velen 
wel eens gezien kunnen worden als de voltooi
ing van het socialisme. Bij die velen hoorde ook 
De Kadt. Sociaaldemocraten zouden gewoon 
Democraten moeten worden, zoals we die uit de 
Verenigde Staten kennen.
 Maar zo snel wilde Den Uyl het socialisme 
niet ten grave dragen. Zelfs bij een behoorlijk 
gespreide en bestendige welvaart bleven er nog 
tal van socialistische desiderata. De opheffing 
van de ongelijkheid in kapitaalbezit, in oplei
ding en in (ook economische) zeggenschap 
vraagt om het voortbestaan van de sociaal
democratie. Maar zijn geloof in de zin van de 
sociaaldemocratische beweging ging verder. In 

een opstel over ‘Theorie en beweging’ uit 1956 
¬ dat is tien jaar voordat Nieuw Links zich pre
senteerde ¬ verwoordde hij zijn credo aldus: 
‘De socialistische beweging zal voortdurend 
moeten streven naar een vereniging van werke
lijkheidsaanvaarding en utopie, van practisch 
constructieve hervormingsarbeid en stuwende 
maatschappijbeschouwing. (…) Naarmate de 
maatschappelijke tegenstellingen verder wor
den afgezwakt, de idee der sociale gerechtigheid 
door meerderen wordt aanvaard en de politieke 
partij meer wordt geïnstitutionaliseerd en een 
scherp afgemeten taak krijgt binnen het rader
werk van de democratische maatschappij, naar 
die mate zal het socialisme zich zijn afkomst uit 
de wereld van droom en verlangen der utopie 
meer moeten herinneren, wil het niet het lot 
ondergaan van de mummificering, dat zovelen 

het nu reeds afgunstig of verbeten toewensen.’2

 Deze uitgangspunten van Den Uyl verklaren 
zijn houding tegenover Nieuw Links. Hoewel 
hij zeer wel wist, dat ‘een geheimzinnige wet wil 
dat de georganiseerde politieke jongerenbewe
ging altijd het sterkst is in het radicalisme van 
gisteren’, was hij zich ook van de andere kant be
wust: ‘Het socialisme bedreigt inderdaad het ge
vaar dat het afglijdt tot een utiliteitsleer met een 
platte opportuniteitspolitiek als consequentie.’3 
 Zijn hele leven lang is Den Uyl op zoek 
geweest naar de balans tussen de smalle marge 
van de politieke realiteit en de inspiratie van de 
socialistische droom. Die droom behelsde een 
cultureel ideaal. Niemand heeft die droom beter 
verwoord dan Oscar Wilde in zijn The soul of man 
under socialism. Wilde vond dat een wereldkaart 
zonder Utopia geen blik waard was: zo’n kaart 
mist uitgerekend het land waarnaar de mensheid 
op zoek is. Op dit punt voltrok zich de scheiding 
tussen De Kadt en Den Uyl. Droom en utopie 
waren voor De Kadt vormen van het ‘zoeken van 
geestelijke bedwelming’.4 Daarom kon De Kadt 
in de meegaandheid van Den Uyl met Nieuw 
Links gedurende het congres van 1967 (volgens 
De Kadt ‘een gekkenhuis in volle werking’) niets 
anders zien dan de capitulatie van een eertijds 
verstandig man. Den Uyl had zich ontpopt tot 
een ‘schutterig weglopertje’. Het is een verwijt 
dat nog sterker terugkeerde nadat Den Uyl 
geweigerd had de beruchte partijraad van 1977 te 
trotseren, die de voorgenomen formatie van het 
tweede kabinetDen Uyl torpedeerde.
 In Den Uyls borst sloegen twee zielen: de 
ziel van de werkelijkheidsaanvaarding en de 
ziel van de droom. Sinds Augustinus is dat een 
zeer christelijk fenomeen: de botsing tussen 
de Stad van God en de Aardse Stad. Theologisch 
is het zwichten voor de aardse realiteit pas de 
echte capitulatie, want dat is het verzaken van 
de transcendente belofte. De Reformatie van 
zijn jeugd bleef in geseculariseerde vorm het 
uiteindelijke kader voor Den Uyls oordelen. Zo 
kon hij, wat machtspolitiek een nederlaag was, 
voor zichzelf als een overwinning van het begin
sel verwerken.

boekessay  Thijs Wöltgens over Joop den Uyl en de Partij van de Arbeid

Voor Den Uyl was gemotiveerde 
tegenspraak de vroedvrouw van  
de vooruitgang
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 In zijn voortdurende zoektocht naar een 
houdbaar evenwicht tussen ideaal en werkelijk
heid ontsnapte Den Uyl juist aan de karikatuur 
van een in de politiek verdwaalde intellectueel. 
Den Uyl liet de feiten spreken, ook al spraken 
zij de officiële ideologie tegen. Voor hem was 
gemotiveerde tegenspraak de vroedvrouw 
van de vooruitgang en dus reden om zijn 
maatschappijvisie bij te stellen ¬ zowel in de 
persoonlijke discussie als in zijn theoretische 
denken. Zijn hele wezen verzette zich tegen de 
totalitaire verleiding van uniformiteit, mono
causaliteit, eendimensionaliteit en alle andere 
oogkleppen die de realiteit doen verdwijnen 
achter het gewenste wereldbeeld. Hij past dus 
helemaal niet in de categorie intellectuelen 
waarvoor Bolkestein terecht waarschuwt (en 
waartoe overigens het merendeel van de adep
ten van het neoliberalisme behoort). Integen
deel, als politieke intellectueel kan Den Uyl nog 
steeds als voorbeeld dienen. Hij hield feiten en 
normen goed uit elkaar. Maar hij trapte niet in 
de conservatieve valstrik die het bestaande tot 
norm verheft.
 Het is de laatste jaren bon ton geworden om 
de intellectueel Den Uyl te relativeren. Deze 
relativering kreeg wel erg kruideniersachtige 
trekken in de protesten tegen Den Uyls eredoc
toraat. Een klein land is helaas vaak pas groot in 
het kleineren van zijn groten. Natuurlijk past 
Den Uyl niet in het rijtje Smith, Marx, Keynes 
of Hayek. Maar in de naoorlogse sociaalde
mocratie van Europa was hij ongetwijfeld een 
avantgarde denker. Zijn visie op de betekenis 
en toekomst van het socialisme liep ver vooruit 
op het officiële denken van Franse en Duitse 
socialisten. Het rapport De weg naar de vrijheid, 
waaraan Den Uyl in belangrijke mate bijgedra
gen heeft, kan in zijn essentie nog vandaag als 
verwoording van de Europese sociaaldemocra
tie gelden.5

 In eigen land heeft geen van zijn politieke 
tegenvoeters, Van Agt, Wiegel of Lubbers, ook 
maar iets geschreven dat in de schaduw van Den 
Uyls geschriften kan staan. Natuurlijk was Den 
Uyl een ‘eclectisch’ intellectueel (Bart Tromp). 

Niemand blijft immers onbeïnvloed door wat 
hij leest. De kwaliteit van een intellectueel is 
gelegen in de kwaliteit van de keuze van zijn 
leermeesters. En in dat opzicht heeft Den Uyl 
een fijne neus gehad.
 

de econoom

Die fijne neus leidde hem naar sociale denkers 
die toen niet en nu niet tot het academische 
curriculum behoorden. Hij bracht hem tot 
auteurs als James Burnham (The managerial 
revolution, 1943) en Jean Fourastié (Le grand 
espoir du xxe siècle, 1949). Hun inzichten zouden 
een constante blijven in Den Uyls sociaal
economische conceptie. Burnham bracht Den 
Uyl ertoe om het moderne kapitalisme duidelijk 
te onderscheiden van het marxistische beeld 
daarvan. Burnham leidde de aandacht weg van 

het marxistische criterium voor het kapitalisme, 
het private eigendom van het kapitaal, naar de 
vraag: wie heeft de feitelijke beschikkingsmacht 
over het kapitaal? Het antwoord van Burnham 
was: de managers. Tegenwoordig is deze groep 
vooral onderwerp van discussie in de collec
tieve sector ¬ in het onderwijs en de gezond
heidszorg bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zien we 
op de kapitaalmarkt dat de kapitaalbezitters 
hun macht op de managers heroveren (en die 
managers daarvoor vorstelijk compenseren). 
Het klassieke marxisme krijgt daardoor nieuwe 
actualiteit.
 Den Uyl was zo gefocust op de feitelijke 
beschikkingsmacht omdat hij zijn leven lang 
onnodige macht wilde afbouwen en onver
mijdelijke macht aan publieke controle wilde 
onderwerpen. Economische zeggenschap moest 
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ofwel gedeeld ofwel gecontroleerd worden. 
Vanuit die optiek waren de voorstellen van het 
kabinetDen Uyl over selectieve investerings
toetsen, vermogensaanwasdeling en verster
king van de ondernemingsraden het product 
van een lang rijpingsproces bij de naamgever 
van dat kabinet.

 Fourastié opende Den Uyls ogen voor de 
aankomende spectaculaire groei van de dien
stensector in de economie. Veel eerder dan 
anderen zag hij het belang daarvan in. Dat was 
opmerkelijk, omdat de wederopbouw groten
deels in het teken van de industrialisatie stond. 
Het is ook opmerkelijk omdat Den Uyl zich in 
zijn politieke praktijk ¬ als wethouder en als 
minister van ez ¬ nog zeer door die industriali
satievoorkeur liet leiden.
 Den Uyl is nooit een macroeconoom 
geweest en dus ook nooit een volbloed Keynesi
aan. Voor zover we iets van zijn academische 
vorming als econoom weten, lag de nadruk 
daarbij op de bedrijfseconomie (prof. Lim
perg) en op de economische ordening (prof. 
Frijda). Het beste kun je Den Uyl omschrijven 
als mesoeconoom: zijn belangstelling gold de 
ontwikkeling van en binnen sectoren (land
bouw, industrie, tertiaire en kwartaire sector), 
bedrijfstakken en regio’s. Tegen de achtergrond 
van beeldvorming van nu is het niet zonder 
ironie dat een christendemocraat als Zijlstra 
en een vvder als Witteveen veel meer aan
spraak konden maken op het etiket Keynesi
aan dan Den Uyl. Bovendien had de laatste als 
rechtgeaarde cultuurcalvinist grote moeite om 
iets positiefs te zien in begrotingstekorten en 
staatsschuld. Dat was toch eigenlijk zonde in de 
dubbele betekenis.
 Dat het kabinetDen Uyl de geschiedenis is 
ingegaan als Keynesiaans en daarom nu nog 
door Bolkestein verguisd wordt, ligt meer aan 

Duisenberg dan aan Den Uyl. Duisenberg rea
geerde ¬ overigens net als de meeste van zijn 
Europese collega’s ¬ op de eerste oliecrisis met 
het stimuleren van de binnenlandse bestedin
gen. Deze dreigden immers sterk te krimpen 
door het afvloeien van zoveel koopkracht naar 
de olielanden. Het heeft even geduurd voordat 
het besef doordrong dat hier met conjuncturele 
middelen een structurele crisis bestreden werd. 
Dit besef vond zijn weerslag in de zogenaamde 
1%operatie. Met deze operatie liep ons land 
ver voor op andere Europese landen, waarvan 
de meeste pas na de tweede olieshock (1981) de 
bakens verzetten. De eerlijkheid gebiedt wel te 
vermelden dat Duisenberg deze operatie voor de 
poorten van de hel, dat wil zeggen voor Den Uyl 
en Boersma, moest wegslepen. Maar uiteinde
lijk heeft Den Uyl zijn minister van Financiën 
gedekt ¬ heel anders dan Van Agt en Wiegel 
deden in 1979 met hun minister van Financiën 
Andriessen. Zij lieten hem vallen en accepteer
den daarmee tekorten, waarmee vergeleken 
Den Uyls kabinet een toonbeeld van budgettaire 
discipline was.
 Toch lag Den Uyls hart niet bij het begro
tingsbeleid. Hij was veel meer een man van de 
inkomenspolitiek. Daarin zag hij een hefboom 
voor werkgelegenheidsgroei en een solidaire 
welvaartsverdeling. De kern van de inkomens
politiek was loonmatiging. Na de loonexplosies 
van de jaren zestig moest een terughoudende 
loonpolitiek verdere afkalving van de indus
triële werkgelegenheid tegengaan. Voor die 
visie kreeg hij later steun vanuit het indertijd 
befaamde jaargangenmodel van het Centraal 
Plan Bureau. Maar er was nog een tweede mo
tief. Dat was de beoogde groei van de diensten
sector. Deze sector is vaak zeer arbeidsintensief 
en daarom zeer loongevoelig. Dat geldt zeker 
voor de kwartaire sector, waaronder de veelal 
overheidsgefinancierde gezondheidszorg en het 
onderwijs. Loonmatiging was nodig om deze 
sector betaalbaar te maken, zowel voor de belas
tingbetaler als voor de directe klanten. (Termen 
als belastingbetaler en klant zou Den Uyl zelf 
nooit gebruikt hebben!)
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 Maar loonmatiging alleen zou een te be
perkte optie zijn. Zij zou de last van de solida
riteit te eenzijdig bij de werknemers leggen. 
Daarom moesten ook de andere inkomens 
beteugeld worden. Zijn inzet op dit punt heeft 
Den Uyl het meest zichtbaar kunnen maken in 
de machtigingswet, de reactie op de olieboycot. 
In die wet was een breed scala aan maatregelen 
neergelegd. Behalve lonen werden ook prijzen, 
pachten, huren en dividenduitkeringen aan 
banden gelegd. Den Uyl was zo ingenomen met 
deze alomvattende aanpak dat hij aan deze wet 
bleef vasthouden, ook toen bleek dat de olieaan
voer weer ongestoord plaatsvond. Als opposi
tieleider tegen het kabinetVan Agt i zette hij 
die lijn voort in zijn nota Werkgelegenheid door 
solidariteit.6 Het was zijn alternatief voor Bestek 
’81 van de cda/vvdregering.7

 Terugblikkend kunnen we zeggen dat als 
de lijn van Den Uyl destijds gekozen was, het 
Akkoord van Wassenaar, dat de basis werd voor 
het economisch herstel in de jaren tachtig, drie 
jaar eerder had kunnen worden gesloten. Maar 
de geesten van zowel de regering als van de 
vakbeweging waren toen daarvoor nog niet rijp.
 De zwakke stee in Den Uyls inkomenspoli
tiek was dat hij ofwel terug moest grijpen naar 
de geleide loonpolitiek, ofwel de gevangene 
werd van de vakbeweging. Als minister van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet
Van Agt ii wilde Den Uyl ingrijpen in de cao’s 
en vond toen een strijdbare vakbeweging onder 
aanvoering van Wim Kok tegenover zich. 
Diezelfde Kok had pas een jaar later voldoende 
steun in eigen kring om met de werkgevers en 
uitgerekend het cda/vvdkabinet Lubbers een 
brede Uyliaanse afspraak te maken.

partijman of staatsman?

Den Uyl is de geschiedenis ingegaan als de man 
die zijn tweede kabinet verspeelde. Vanuit die 
optiek worden de jaren na 1977 meestal als 
neergang beschreven. De ingrediënten voor die 
beschrijving zijn er in overvloed. Zijn al te pola
riserende oppositiestijl tegenover Van Agt deed 

afbreuk aan het bezorgdevaderbeeld dat hij als 
regeringsleider had verworven. Bovendien cre
eerde die stijl in het electorale midden de ruimte 
voor herstel van een, van de PvdA duidelijk 
ontkoppelde, d’66 onder Terlouw. Als minister 
onder Van Agt ii verloor hij zijn gezag over zijn 
partijgenootbewindslieden, onder wie nogal 
wat aspirantopvolgers, en moest hij zich laten 
beschimpen als ‘minister van asociale zaken’. 
Nadat hij was teruggekeerd in het parlement 
heeft het tegen elkaar uitspelen en daarmee ook 
wegspelen van zijn potentiële opvolgers hem bij 
de betrokkenen weinig waardering opgeleverd.
 Dit beeld van gestage neergang staat evenwel 
in schril contrast met zijn electorale prestaties. 
Na de ellende van de crisis rond de Ziektewet 
kon hij in het parlement terugkeren als leider 
van de grootste fractie. Bij zijn afscheid in 1986 
bezorgde hij de PvdA 52 zetels, het grootste 
aantal na zijn eigen overwinning in 1977. Geen 
van zijn opvolgers is in staat geweest om ook 
maar in de buurt te komen van dit succes. De 
electorale neergang van de PvdA vond pas plaats 
na Den Uyl.

 Maar ook de premisse van het geijkte 
neergangsverhaal, het verkwanselen van het 
eerstgeboorterecht voor een kabinetDen Uyl ii, 
verdient enige revisie. Werd daar wel echt iets 
verkwanseld? Je moet natuurlijk altijd uitkijken 
met ‘if history’, maar achteraf kunnen we ons 
wel een beeld vormen van de succeskansen 
van zo’n kabinetDen Uyl ii. Je ziet het al voor 
je: een PvdAfractie die zich tekortgedaan voelt 
door de verdeling van de ministerszetels, een 
cdafractie die de positieve ombuiging van de 
neerwaartse electorale trend toeschrijft aan de 
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geslaagde contrapolarisatie van Van Agt tegen 
de PvdA, bokkige ministers als Van Agt zelf 
maar zeker ook Andriessen op sleutelposities, 
een vakbeweging die pas door massawerkloos
heid overtuigd kan worden van de noodzaak van 
loonoffers, een front van captains of industry 
die vrezen dat Den Uyl Nederland cubaniseert 
en dat alles tegen de achtergrond van minder 
economische groei en dus grotere collectieve 
tekorten, nog eens versterkt door een tweede 
oliecrisis. Dat is niet een setting die succes 
belooft ¬ en dat geldt te sterker als de steun van 
de eigen partij zo labiel is. Laten we niet verge
ten dat de linkervleugel van de PvdA bij monde 
van de toenmalige vicevoorzitter van de partij, 
tevens lid van de Tweede Kamer, Stan Poppe, 
het eerste kabinetDen Uyl al ‘een historische 
vergissing’ genoemd had. Zou het niet kunnen 

zijn dat Den Uyl gewoon zijn knopen geteld 
heeft? Dat zou dan zijn in tegenstelling tot die 
oudNieuw Linksers die in een open bedelbrief 
Van Agt smeekten alsnog terug te keren naar 
een PvdA die zich dan zou wentelen in veront
schuldigingen. De Ziektewetcrisis hadden we 
dan vier jaar eerder gehad.
 De tragiek van Den Uyls loyaliteit aan de 
partij is niet zozeer dat die loyaliteit hem zijn 
tweede kabinet gekost heeft. De tragiek is 
veeleer dat daarna alles op alles is gezet om 
herhaling te voorkomen door de partijdemo
cratie zelf onder handen te nemen. Sindsdien 
is veel interne macht verschoven van de leden 
naar kleinere partijgremia. Zo nu en dan een 
referendum is natuurlijk een veel passievere 
vorm van participatie dan de actieve PvdAleden 
in de jaren zeventig kenden.
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 Het dilemma ‘partijman of staatsman’ gaat 
voor Den Uyl niet op. Zijn toewijding aan de 
publieke zaak is redelijk uniek gebleven. De 
publieke zaak is de zaak van de democratie. In 
de democratie is de volksvertegenwoordiging 
het hoogste. In een democratie betekent het 
voeren van oppositie evenzeer behartiging van 
de publieke zaak als het deelnemen aan de rege
ring. Dat een voormalig ministerpresident vol 
overgave de Kamerbankjes opzoekt, dat maakt 
zo iemand tot staatsman.

het beeld gecorrigeerd

Het komt mij voor dat de gangbaar geworden 
oordelen over Den Uyl als iemand die het partij
belang liet prevaleren boven het landsbelang en 
als iemand zonder moed tegenover zijn achter
ban, dringend aan herziening toe zijn. We doen 
hem onrecht als we ons niet openstellen voor de 
rationaliteit van zijn cruciale beslissingen, zeker 
als die rationaliteit door het verdere verloop van 
de geschiedenis bevestigd wordt.
 Evenmin wordt recht gedaan aan Den Uyl in 
het courant geworden oordeel dat hij slechts in 
bescheiden mate recht mocht doen gelden op de 
titel intellectueel. Hij was een ¬ zeker voor Ne
derlandse verhoudingen ¬ visionaire intellec
tueel, een intellectueel met een goede antenne 
voor structurele sociale ontwikkelingen. Zijn 
bundel Inzicht en uitzichtbevat opstellen die nu 
nog, dat wil zeggen een halve eeuw nadat zij 
geschreven zijn, de lezer aan het denken zetten.8

 En ten slotte moet het ook eens afgelopen 
zijn met de onderschatting van Den Uyl als eco
noom. Natuurlijk tartte zijn sociologisch getinte 
mesoeconomische aanpak alle mathematise
rende modes van zijn vak. Daarin verschilde hij 
maar weinig van J.K. Galbraith, wiens Affluent 
society zijn denken in de jaren zestig zo beïn
vloed heeft. Zo ouderwets als de naoorlogse 
standaardeconoom Den Uyls economiebeoe
fening gevonden mag hebben, zozeer is zij 
toekomstbestendig. Zijn synthese van filosofie, 
ethiek, recht, sociologie, politieke economie, 
geschiedenis en pure economie ¬ een synthese 

zoals die van Amartya Sen, die hem de Nobel
prijs heeft opgeleverd ¬ maakt Den Uyl tot 
een modernere econoom dan alle monomane 
modellenbouwers bij elkaar.

II Den Uyl volgens Anet Bleich

de aaibare

Na zijn terugtreden als fractievoorzitter in 1986 
hoopte Den Uyl zijn herinneringen te kunnen 
schrijven. In zijn actieve leven had hij een berg 
aan cahiers vol gepend tijdens vergaderingen en 
gesprekken. Deelnemers aan die bijeenkosten 
hadden er graag iets voor over gehad om een 
blik op het geschrevene te mogen werpen. Nu 
Den Uyl door zijn vroege dood niet meer tot 
schrijven heeft kunnen komen, is zijn biografe 
Anet Bleich zo’n blik vergund. Die gunst was ook 
een last, want het materiaal moet overstelpend 
geweest zijn. In elk geval dwingt zo’n overvloed 
tot keuzes. De keuze van de biografe is duidelijk: 
haar focus ligt bij de persoon Den Uyl. Die per
soon wordt beschreven vanuit het perspectief 
van mensen die langere of kortere tijd in zijn 
omgeving hebben verkeerd en natuurlijk ook 
vanuit het perspectief van Den Uyl zelf, die ¬ 
geluk voor iedere biograaf ¬ al van jongsaf zijn 
zieleroerselen aan het goddank bewaarde papier 
toevertrouwde.
 De gekozen aanpak levert de mooiste resulta
ten op in de eerste hoofdstukken. Daarin leren 
we een tot nu toe onbekende Den Uyl kennen: 
kind van een hard werkend middenstandsgezin, 
waarvan de moeder al vroeg de zaak van haar 
overleden man moest overnemen. We krijgen 
een kijkje in het gereformeerde milieu dat in Ne
derland zoveel literatuur veroorzaakt heeft. Het 
is vaak literatuur over de dramatische worsteling 
met een zeer ernstig genomen geloof. Zo maakt 
de slimme leerling Jo (later Joop) den Uyl het 
zichzelf en de dominee lastig met zijn vragen.
 Die gereformeerde jeugd heeft een blij
vend stempel gezet. Dat had voor en nadelen. 
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Voordelen waren de cultus van het Woord en 
de beheersing van de tale Kana∂ns, die Den 
Uyls retoriek zowel iets plechtigs als soms iets 
galmends gaven. Een voordeel was ook zijn ver
mogen om het debat naar het principiële niveau 
te tillen en zijn vermogen om eenmaal bereikte 
opvattingen daadwerkelijk serieus te nemen. 
Een voordeel was ook dat een retorische climax 
hemzelf ¬ al was het maar voor dat moment ¬ 
deed geloven in zijn uitspraken. Dat was vooral 
zo als hij een massaal gehoor had. In de Tweede 
Kamer kon hij, nadat hij vol overtuiging hel en 
verdoemenis over de voornemens van tegen
standers had uitgesproken, met een brede grijns 
het spreekgestoelte verlaten en met verwach
tingsvolle ogen vragen: hoe was ik?
 Het gereformeerde stempel had ook nadelen, 
zeker voor hemzelf. De ontspannen omgang 
met vrouwen was hem niet gegeven. Het ka
tholicisme is hem steeds een raadsel gebleven. 
Katholieken hebben geen rechtstreekse band 

met God, zij laten zich bemiddelen door pries
ters, sacramenten en een hemel vol heiligen. 
Die hebben allemaal begrip voor de menselijke 
zwakheid en neigen dan ook naar vergeving. 
Daardoor kan een zuidelijke roomse, zoals Van 
Agt in het boek van Bleich, blijmoedig stoutig
heid na stoutigheid opbiechten. De periodieke 
bokkigheid van Van Agt was mijns inziens 
echter niet alleen ingegeven door het gevoel dat 
Den Uyl hem negeerde, zoals Anet Bleich denkt. 
Het haast aangeboren gevoel van morele superi
oriteit dat (ex)gereformeerden, zeker tegenover 
papen, maar niet kunnen onderdrukken, moet 
Van Agt nog meer gestoken hebben. (En dat lijkt 
mij ook de diepere reden waarom Van Agt de 

val van de gereformeerde Bergprediker Aantjes 
zonder consideratie toegelaten heeft.) Maar 
dat is allemaal binnenskamers. Want electoraal 
bewerkstelligde de onverbeterlijke cultuurcalvi
nist Den Uyl vanaf 1977 in de zuidelijke steden 
een verkiezingswinst waarvan de vaders van de 
Doorbraakgedachte alleen maar hadden durven 
dromen.
 De net op tijd voor de sluiting van de univer
siteit afstuderende adolescent Den Uyl vindt 
Liesbeth en verliest zijn geloof. Het eerste leidt 
tot een even vruchtbare als strijdbare verbinte
nis, het tweede laat een leemte achter die vooral 
door het geloof in de utopie gecompenseerd 
gaat worden. Den Uyl raakt verzeild in de we
reld van onderduik, literatuur en journalistiek. 
Na een korte ambtelijke periode vindt hij in 
het (voormalige) verzetsblad Vrij Nederland een 
podium voor zijn talenten. Ook deze periode 
van de nog niet bekende Den Uyl vindt in de 
biografie een buitengewoon inlevende en ook 
verrassende schets.
 Mijn probleem met de biografie van Anet 
Bleich begint bij hoofdstuk 6: ‘Socialistisch theo
reticus’. Ook hier is de aanpak van de biografe 
om metgezellen van Den Uyl als directeur van 
de dr. Wiardi Beckman Stichting (wbs) aan het 
woord te laten. We krijgen een beeld van een 
gezellige, hard werkende club die Den Uyl atten
deert op interessante publicaties, waarmee hij 
zijn voordeel doet. Hier ontstaat de levenslange 
verbondenheid met Max van der Stoel. Ook deze 
petite histoire laat zich genoeglijk weglezen. Maar 
intussen bekruipt mij het gevoel dat ik nauwe
lijks iets te weten kom over de socialistische 
theorie van Den Uyl, en ook niet van de wbs. 
Natuurlijk worden publicaties aangestipt, maar 
die blijven inhoudelijk bleek. Wat waren toen 
de interessante discussies, welke standpunten 
verdedigde Den Uyl en tegen wie, welke argu
menten droeg hij aan en hoe houdbaar zijn die 
argumenten achteraf gebleken? Hoe verhield 
zich de socialistische theorie van Den Uyl te
genover Europese geestverwanten en tegenover 
binnenlandse politieke tegenstanders? Allemaal 
vragen die onbeantwoord blijven.
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 Deze vragen worden nog dringender 
naarmate de nog onbekende Den Uyl evolueert 
tot de ons bekende Den Uyl. Dan wordt het 
politieke verhaal van Den Uyls openbare leven 
nogal verrassingsvrij voor politiek geïnteres
seerde tijdgenoten en ¬ naar ik vrees ¬ onbe
grijpelijk voor een volgende generatie. Waarom 
kwam er een antikvp motie, waarom was de 
grondpolitiek een halszaak geworden, wat was 
het historische belang van de hervormingsvoor
stellen, zijn er verbanden met actuele politieke 
kwesties, et cetera? Al die vragen worden door 
de biografe niet van een antwoord voorzien. Zij 
beperkt zich liever tot het commentaar achteraf 
van een of meer geïnterviewde betrokkenen.
 Nu weet iedere historicus, net als iedere 
kwaliteitskrantjournalist, dat interviews met 
betrokkenen een notoir onbetrouwbare bron 
voor geschiedschrijving zijn. Herinneringen 
zijn gekleurd en in die gekleurde herinneringen 
had de betrokkene meestal het later goed ge
bleken standpunt. Bijna net zo onbetrouwbaar 
zijn gearchiveerde dagboekaantekeningen. Dit 
soort bronnen moeten zeker dubbel gecheckt 
zijn voordat zij het werk van een historicus in 
mogen. Zonder dat moet je vrezen dat mense
lijke ijdelheid de aanvraag voor een interview 
als een kans ziet om blijvend in de lichtcirkel 
van Den Uyl te kunnen worden waargenomen. 
Dat is des te erger als de auteur het oordeel over 
het handelen van Den Uyl aan zijn directe om
geving overlaat. In de meeste gevallen heeft die 
omgeving tonnen boter op haar hoofd. Alleen al 
daarom is Van Thijn volstrekt niet de geschikte 
man om sine ira et studio het historisch oordeel 
te vellen over Den Uyls bekwaamheid als (in)
formateur. Als Van Thijn spreekt over een folie 
à deux dan hoef je geen psychoanalyticus te zijn 
om in die quasizelfbeschuldiging de behoefte te 
zien om de schuld ook bij Den Uyl te leggen.9

 Het zwaar leunen op interviews uit de jaren 
2004 en 2005 projecteert de communis opinio 
van nu naar een verleden waar juist het ontbre
ken van zo’n gemeenschappelijke opvatting het 
verhaal spannend maakte. Het bontst maakt de 
biografe het als zij zonder verder commentaar 

de beweegreden van Max van den Berg, inder
tijd PvdAvoorzitter, noteert om vast te houden 
aan Wim Kok als opvolger van Joop den Uyl. 
Van den Berg beargumenteert zijn keuze aldus: 
‘Kok is een keurige middleoftheroad sociaal
democraat.’10 De Max van den Berg van nu is zelf 
inderdaad een nette en presentabel grijzende 
verschijning geworden, met stropdas en zonder 
baard. Maar de Max van den Berg van 1982 was 
daar nog lang niet aan toe en hij was zeker niet 

op zoek naar een keurig middenfiguur. Hij zocht 
een links breekijzer tegen de kandidatuur van 
Van der Louw, van Van Thijn, van Van Dam en 
vooral van Van Kemenade. Al deze kandidaten 
waren in die tijd meer middle of the road dan de 
langgelokte stakingsleider Kok. Pas lang na 1982 
is Kok de keurige Kok geworden. En die keurige 
Kok is zeker niet het linkse breekijzer geworden 
dat de PvdA had moeten behoeden voor een 
middenkoers.
 Er vindt ook nog een tweede vertekening 
plaats door het perspectief te kiezen van diege
nen die erbij waren. In zo’n perspectief wordt 
iedere grote man teruggebracht tot het formaat 
van de binnenkamer. Voor de familiegeschie
denis werkt dat prima. Maar voor de politieke 
geschiedenis is dat fataal. We krijgen nu wel 
een zeer aaibare Den Uyl voorgeschoteld. De 
respondenten hebben hem allang zijn kleinere 
of grotere tekortkomingen vergeven en voor
zover die nog niet vergeten zijn is er een ruime 
bereidheid om daar de mantel der liefde over uit 
te spreiden. Dat is het nadeel van een ‘embedded 
biography’.
 Het beeld van de politicus Den Uyl zou heel 
wat markanter geworden zijn als ook de kran
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ten, tijdschriften en commentatoren in Den 
Uyls actieve tijd aan het woord waren gekomen. 
Dus als niet de binnenkamer als kader voor 
het portret was gekozen, maar wel de publieke 
ruimte waarin Den Uyl ageerde. Laat ik me 
beperken tot een enkel voorbeeld. In de tijd dat 
ik lid werd van de Tweede Kamer (1977) kon 
je de Volkskrant met een gerust hart de Pravda 
van de PvdA noemen ¬ tot groot verdriet van 
Den Uyl, die in deze van huis uit roomse krant 
bijna dagelijks zijn sluimerende vooroordelen 
over paapse streken bevestigd zag. Maar dat 
voorkwam niet dat de Volkskrant de kaderkrant 
van de PvdA werd die onevenredig veel aan
dacht van de Kamerfractie opeiste. Parlementair 
redacteur Kees Bastianen klom regelmatig in de 
telefoon om gewestelijke voorzitters te bellen 
over iets wat net in Den Haag aan de orde was 
en de volgende dag kon de Volkskrant openen 
met een dreigende opstand van de achterban. 
Wekelijks werd de PvdA onderworpen aan een 
zeer strenge linksheidstest door chefideoloog J.J. 
Lindner: verplichte literatuur voor partijraadsle
den en congresgangers. Overigens was de relatie 
symbiotisch. Graag fungeerde de krant als op
vangbekken voor lekken. Zo kon het gebeuren 
dat Van Thijns strategienota Wat te doen met tien 
zetels winst? eerder in de Volkskrant stond dan dat 
zij in de fractie besproken was.
 Wat ik hiermee illustreren wil is dat het 
‘straatrumoer’ in Bleichs boek ontbreekt, terwijl 
juist dat de tijd van de politicus Den Uyl zo ener
verend maakte. Natuurlijk zegt de biografie wel 
dat die periode spannend was. Maar de ingredi
enten die nodig zijn om die spanning (weer) na 
te voelen, worden de lezer onthouden.

plussen en minnen

In het laatste hoofdstuk maakt Bleich de balans 
op. Die is tamelijk ontnuchterend. Er zijn twee 
activa. Het eerste is dat Den Uyl een opstandige 
generatie de parlementaire democratie heeft 
binnengeloodst. Het tweede is dat zijn polari
satie de politiek spannend heeft gemaakt en 
daarmee de democratische betrokkenheid van 

partijleden en gewone burgers omhoog heeft 
gestuwd. Die polarisatie is Den Uyl overigens 
opgedrongen door Nieuw Links en Ed. van 
Thijn.
 Ik geloof dat Bleich terecht deze twee plus
punten opvoert en het belang daarvan mag 
ook niet onderschat worden in het licht van 
de latere Paarse depolitisering, die de vroegere 
randen van het politieke spectrum aanzienlijk 
heeft versterkt. De gevolgen daarvan treffen 
we nu dagelijks in de media aan. Ik betwijfel 
overigens zeer of het positieve electorale effect 
van de polarisatie te danken is geweest aan het 
vooruitzicht op hervormingen, zoals die van 
het kabinetDen Uyl. Dat wordt door Bleich wel 
gesuggereerd. Volgens mij is dat een wens
droom van diegenen die Den Uyl een jaar van 
hervormingsexamens hebben opgedrongen. 
Het electorale effect was mijns inziens eerder 
de uitkomst van twee strijdtonelen. Het ene was 
het sociaaleconomische: daar was Den Uyl de 

grote man van de kleine man. Het andere was 
een ‘cultural war’. Daar was Den Uyl tegen wil en 
dank de voorman van de nieuwe vrijzinnigheid. 
Dat stelde Van Agt in staat tot zijn contrarefor
matie als beschermheer van de moderniserings
verliezers van die tijd. Op beide strijdtonelen 
leidt de polarisatie tot een soort Idolseffect.
 Maar we blijven het eens in ons positieve 
oordeel over de polarisatie. Wat ik dan weer 
niet begrijp is dat Bleich het mislukken van de 
formatie van 1977 als Den Uyls ‘ernstigste fout 
in zijn politieke leven’ kwalificeert.11 Ik heb 
hierboven al betoogd dat een geslaagde formatie 
wel eens de grootste fout had kunnen worden. 
Maar dat is nu niet het punt waar het om draait. 
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Mijn vraag is nu eerder: hoe kun je een positieve 
waardering van de polarisatie rijmen met het 
tot ernstigste fout verklaren van het mislukken 
van de formatie als die mislukking de recht
streekse consequentie van de polarisatie was? 
Dat dit zo was, was ook de mening van veel 
spijtpolariseerders, die daarna alles gedaan 
hebben om de PvdA op te tuigen als huwbare 
bruid. Het volk zag dat anders; de mislukking 
van de formatie was allerminst een electorale 
mislukking. Na 1977 bleef de PvdA onder Den 
Uyl vaak zeer hoog scoren in de peilingen. Dat 
verleidde Den Uyl er zelfs toe om publiekelijk 
te filosoferen over de vetomacht van de PvdA als 
40%partij.
 Over de mindere kanten van Den Uyl vind 
ik Anet Bleich juist te negatief. Het afdoen van 
de intellectueel als eclecticus, de bewering dat 
Den Uyl geen samenhangend alternatief voor 
het rechtse beleid had (Werkgelegenheid door 
solidariteit vindt geen vermelding) en dat het 
milieubeleid er maar een beetje bij hing, kan 
zeker wel gebaseerd zijn op mededelingen van 
vooraanstaande PvdAers, maar in elk geval 
niet op feiten. Laten we maar eens een verge
lijking trekken met de Duitse spd,waar Brandt 
een soortgelijke rol speelde als Den Uyl bij het 
politiek integreren van de nieuwe generatie. 
Lang voordat de spd in 1954 te Bad Godesberg 
afscheid nam van het marxisme, had Den Uyl 
in De weg naar de vrijheid de inhoudelijke basis 
gelegd voor een brede linkse volkspartij. Lang 
voordat de spd de Groenen serieus ging nemen 
had Den Uyl al geschreven over The costs of 
economic growth van E.J. Mishan (in 1968) en had 
hij het Rapport van de Club van Rome een haast 
bijbelse status toegekend. Als Den Uyl al een 
eclecticus was, dan was het in elk geval een zeer 
voorlijke.
 Ook hier wreekt zich dat Bleich iedere verge
lijking van Den Uyl ¬ niet alleen met Brandt, 
maar bijvoorbeeld ook met Drees en Kok ¬ 
geschuwd heeft. Daardoor mist de politicus Den 
Uyl de scherpe contouren die hem ook voor het 
huidige politiek debat interessant hadden kun
nen maken.

 In de biografie van Bleich komt de gewone 
man Den Uyl ¬ van zijn geboorte tot zijn vroe
ge overlijden ¬ ruimschoots aan zijn trekken. 
We krijgen het vaak vertederende beeld van 
iemand die veel mensen aan zich wist te binden, 
maar aan zijn eigen affecties geen uiting kon 
geven tenzij via de omweg van een gedicht of 
een onhandige por. Een verstrooide tobber voor 
wie een flinke discussie een feest was waaraan 

hij maar moeilijk een einde kon maken ¬ thuis 
en op zijn werk. Als ik dat allemaal lees, weet ik 
weer waarom ik mijn tranen niet kon bedwin
gen toen Hans Alders mij belde: ‘Joop is dood.’
 Daar staat tegenover dat deze biografie geen 
recht doet aan de publieke Den Uyl, de intel
lectueel, econoom en politicus. Daarvan is het 
beeld gangbaar geworden dat hij in hoge mate 
de schuld draagt van de latere misère van de 
PvdA. Juist zij die hem gedreven hadden tot 
polarisatie gingen hem die polarisatie verwij
ten. De vernieuwing van de PvdA, waaronder 
verstaan werd het aantrekkelijker maken van 
de PvdA als coalitiepartner, vereiste dat Den Uyl 
zo snel mogelijk in het mausoleum van de ge
schiedenis werd bijgezet. En in die geschiedenis 
zijn de jaren 19771986, waarin Den Uyl maar 
voortdurend aanbleef als PvdAleider, verloren 
jaren. (In de ogen van de kiezers was dat heel 
anders, als ik nog eenmaal de uitslag van 1986 
in herinnering mag roepen.) Dat is de politieke 
geschiedenis geschreven door voormalige 
troonpretendenten en ongeduldige vernieuwers 
van die tijd ¬ en helaas is dat ook de politieke 
geschiedenis die Anet Bleich schrijft.
 Die geschiedenis is juist hard aan revisie toe. 
De ontwikkelingen in ons land schreeuwen 
om een PvdA die op de wijze van Den Uyl een 
progressieve meerderheid mobiliseert tegen het 
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aandeelhouderskapitalisme en de managers
zelfverrijking, tegen de nieuwe armoede, tegen 
de neoaristocratisering van het onderwijs en 
vooral tegen de nieuwe xenofobie. De stem van 
Den Uyl moet weer gehoord worden. En niet 
gesmoord in de mantel der liefde. Dat heeft Den 
Uyl niet verdiend.

III De Partij van de Arbeid
 volgens Arie van der Zwan

koersontwikkelingen

De biografie van Anet Bleich heeft al vele tongen 
en pennen in beweging gebracht. Den Uyl leeft 
en polariseert nog steeds. Hij trekt, zoals dat 
hoort bij hem, politieke scheidslijnen. Dat zijn 
niet de scheidslijnen tussen generaties, maar 
actuele scheidslijnen over de gewenste koers 
van de PvdA. De ontwikkeling van de koers van 
de PvdA sinds haar oprichting is het onderwerp 
van het nieuwe boek van Arie van der Zwan: Van 
Drees tot Bos. De focus op de koers wordt ingebed 
in een veel bredere schets van de naoorlogse 
parlementaire en sociaaleconomische geschie
denis. Daarmee brengt Van der Zwan samen
hangen in beeld die je in de gangbare politieke 
geschiedschrijving vaak mist. Het mogelijke 
nadeel van die brede aanpak is dat het verband 
met de beoogde focus voor de lezer niet altijd 
even helder is. Dat wordt overigens ruimschoots 
goedgemaakt in het laatste hoofdstuk, dat de 
rode draad op niet mis te verstane wijze oppakt.
 Van der Zwan kiest bewust voor de positie 
van de buitenstaander; de ‘ik’ komt maar twee 
keer handelend voor (als auteur van een indus
trierapport van de wrr en als adviseur van het 
Rotterdamse gemeentebestuur.) Hij is wel een 
buitenstaander die zich vanaf zijn middelbare
schooltijd betrokken voelde bij het socialisme 
en de Nederlandse representant daarvan, de 
PvdA. Door de opkomst van de sp is de PvdA nu 
voor het eerst in haar geschiedenis niet meer de 

vanzelfsprekende vertegenwoordiger van die 
beweging. Dat keerpunt heeft Van der Zwan tot 
het schrijven aangezet.
 Zijn boek is ¬ zeker als het over Den Uyl 
gaat ¬ de geknipte parallelle lectuur bij de 
biografie van Bleich. Het bevat in hoge mate het 
‘straatrumoer’, als je zo alle gebeurtenissen kunt 
noemen die het publieke debat en de publieke 
opinie beheersen. Tegelijkertijd slaagt de auteur 
erin om in dit rumoer verschillende geluiden te 
onderscheiden: de basso continuo, het leidmo
tief, het contrapunt en de verstorende disso
nanten. Zoals het een ware socialist betaamt, is 
hij op zoek naar structuren en onderliggende 
bewegingen. Die zijn belangrijker dan de toeval
lige humeuren van de historische acteurs die 
in Bleichs biografie zoveel ruimte krijgen. Gek 
genoeg doet die structurerende benadering 
geen afbreuk aan de leesbaarheid van Van der 
Zwans boek. Het heeft een hoge amusements
waarde omdat de auteur op elke pagina strooit 
met vaak provocerende oordelen en veroor
delingen. Ik gebruik het woord amusements
waarde overigens met excuses aan de auteur, 
die er geen twijfel over laat bestaan dat het hem 
bloedserieus is, en met excuses aan de publiek 
gevonnisten die zeker niet altijd geamuseerd 
zullen zijn. De oordelen zijn overigens bepaald 
niet allemaal gerechtvaardigd. Dat komt niet 

door kwaadwilligheid. In zijn eindbalans is Van 
der Zwan tamelijk fair, zelfs tegenover zijn bêtes 
noires Drees en Kok. Omdat die eindbalans nog 
te vroeg komt voor Bos, zal die het voorlopig 
moeten doen met een vernietigend rapport. 
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Gelukkig biedt Van der Zwan in zijn Woord 
Vooraf nog hoop voor de toekomst: ‘Ik kan het 
niet laten om daar zekere verwachtingen van te 
koesteren. In dat opzicht ben ik nog steeds geen 
realist, vrees ik.’12

 Dat de oordelen niet altijd even uitgeba
lanceerd zijn heeft twee oorzaken. Van der 
Zwan kiest consequent het perspectief van de 
stuurman aan de wal. Het nadeel daarvan is dat 
je geen zicht hebt op verzachtende omstandig
heden. Daar staat het voordeel tegenover dat je 
als buitenstaander vaak veel scherper ziet wat 
er mis is dan wanneer je in de kaasstolp van het 
groepsdenken bent opgesloten. Van Thijn heeft 
dat perfect geanalyseerd toen hij door bedlege
righeid van medespeler tot (tv)toeschouwer 
werd van de oppositieverrichtingen van de 
PvdA, gedurende het kabinetVan Agt i.
 Toch wil ik ook nog even het nadeel laten 

zien. Van der Zwan heeft bijvoorbeeld kritiek op 
oppositieleider Kok omdat die zich zo passief 
opstelde tijdens het debat over het reiskosten
forfait dat in 1989 leidde tot de val van Lubbers 
ii. Maar dat was een tactisch hoogstandje. Door 
met meel in de mond te spreken hing Kok de 
dreiging in de lucht dat de PvdA een onaan
vaardbaar verklaarde motie van de vvd zou kun
nen steunen, met een kabinetscrisis als gevolg. 
Daardoor moest Lubbers zelf het heft in handen 
nemen en de crisis vaststellen. Koks onduide
lijkheid was toen buitengewoon effectief. Dat 
betekent overigens niet dat iedere keer als Kok 
meel in de mond nam er dus ook sprake was van 
een hoogstandje.
 De andere reden om de oordelen van Van 
der Zwan niet zonder discussie te laten pas
seren is gelegen in de betwistbaarheid van zijn 
maatstaven. Die maatstaven krijgen we pas 
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in het slothoofdstuk gepresenteerd. Hiermee 
wekt Van der Zwan de suggestie dat hij zijn 
criteria ontleent aan zijn historische analyse. In 
feite is het andersom. Vanaf de eerste bladzijde 
hanteert hij een beoordelingskader dat de rode 
draad van zijn betoog zal vormen. Dat je dan 
aan het eind van je geschiedschrijving dat kader 
bevestigd ziet, is niet ongebruikelijk in een 
cirkelredenering.

regeren of niet regeren

Dat neemt niet weg dat nog niemand zo scherp 
de dilemma’s van de PvdA heeft verwoord als 
Van der Zwan in dit boek. Hij kiest consistent 
voor een lijn die haaks staat op het gebruikelijke 
gouvernementalisme van de PvdAleiding. De 
permanente bereidheid om aan de opvattingen 
van potentiële coalitiepartners meer belang te 
hechten dan aan de opvattingen van de eigen 
achterban is de eigenlijke oorzaak van de neer
gang van de PvdA. Want die bereidheid miskent 
twee realiteiten.
 De eerste realiteit is dat de PvdA haar positie 
dankte aan de functionele rol die zij voor de 
kiezers moet vervullen. Die rol heeft alles te 
maken met het opkomen voor het levenspeil 
en de bestaanszekerheid van gewone mensen 
en het tegengaan van kapitalistische uitwassen, 
zoals die zich tegenwoordig weer op ‘exhibitio
nistische’ wijze manifesteren via hedgefunds en 
krankzinnige beloningen. Vervult de PvdA die 
rol niet, dan zullen anderen dat doen. De tweede 
miskende realiteit heeft te maken met de coa
litiepartners. Een coalitie met de vvd verzwakt 
de functionele rol van beide partijen. En voor de 
christendemocraten geldt nog onverminderd 
de Nolensdoctrine: regeren met de PvdA alleen 
als het niet anders kan. Die doctrine dicteerde 
al Rommes voorkeur voor een brede basis en zij 
vertoont een perfecte match met het optreden 
van Balkenende tegenover de PvdA in de afgelo
pen formaties.
 Als gevolg van deze realiteiten is het de PvdA 
slechts één keer gelukt om op eigen kracht het 
premierschap te veroveren: in 1973 met Den 

Uyl. Dat succes werd mogelijk doordat Den Uyl 
in een geslaagde oppositie de linkse krachten 
had gebundeld. In alle andere formaties was 
regeringsdeelname afhankelijk van ande
ren: christendemocraten zonder regeerbaar 
alternatief, of die ene keer (in 1994) dat d’66 
de sleutel van de formatie in handen had. De 
afhankelijke regeringsvorming heeft de PvdA 
slechts twee succesvolle regeringsdeelnames 
opgeleverd: het kabinetDrees i en het kabinet
Kok i. Succes betekent ook hier de mate waarin 
leden en functionele kiezers van de PvdA zich 
blijkens de verkiezingsuitslag in zo’n kabinet 
herkenden.
 Nu zou een logische gevolgtrekking van die 
afhankelijkheidservaring kunnen zijn dat de 
PvdA zelf de middenpositie van cda en d’66 
zou moeten veroveren. Die gevolgtrekking gaat 
volgens Van der Zwan echter voorbij aan het 
historische gegeven dat de PvdA op links meer 
te verliezen heeft dan aan de rechterzijde te win
nen. In zijn ogen heeft de leiding van de PvdA 
altijd een blinde vlek gehad voor de open flank 
naar links. Daardoor heeft zij onverantwoorde
lijk vaak haar functionele, zeg maar ‘natuurlijke’ 
electorale rol op het spel gezet. Hoe was dat 
mogelijk? 

 Volgens de voormalig Nieuw Linkser luidt 
het antwoord na veertig jaar nog steeds: de kloof 
tussen leiding en het gewone volk. Als het over 
de leiding gaat klinkt Van der Zwan alsof hij nog 
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de Socialistische Jeugd aanvoert: het gaat dan 
over een kartel, de oude garde en de politieke 
kaste. In dat kader past ook zijn verwijzing naar 
‘das eherne Gesetz der Oligarchie’ van Robert 
Michels. Daarmee komt hij in politiek gevaar
lijk vaarwater. Gelukkig vermijdt hij nog net 
de term ‘bonzen’, waarmee zoveel vooroorlogse 
anarchosyndicalisten (waaronder Michels) 
moeiteloos naar het foute kamp konden 
overlopen. Maar het gaat mij niet om politieke 
correctheid. Het gaat mij erom dat het hardnek
kig voortbestaan van de kloof tussen leiding en 
achterban niet als verklaring kan dienen als die 

kloof zelf niet verklaard wordt. En daar laat Van 
der Zwan ons in de steek.
 Dat doet niets af aan de kern van zijn bood
schap: de PvdA moet accepteren dat zij een 
natuurlijke oppositiepartij is met een kritische 
achterban. Die acceptatie stelt haar in staat 
om heel Links achter zich te verenigen. Het 
paradoxale van de aanvaarding van die natuur
lijke oppositierol is dat die rol juist de grootste 
kans biedt om op eigen kracht uit de oppositie 
te komen. Dat heeft ons Den Uyl voorgedaan, 
aldus Van der Zwan. Het spreekt vanuit die 
optiek vanzelf dat Den Uyl juist hulde verdient 
voor zijn bereidheid om naar de achterban te 
luisteren, dus ook naar de beruchte partijraad 
van 1977. Natuurlijk is er geblunderd in die 
formatie. Maar de prijs voor de grootste blunder 
gaat bij Van der Zwan naar Van Thijn. Diens 
dubbelvoorstel over de zetelverdeling, waar
bij de cdalijsttrekker Van Agt ingeruild kon 
worden tegen een extra kabinetszetel voor het 
cda, gaf een gekrenkte Van Agt de kans om op 
dramatische wijze de schuld van de mislukking 
volledig bij de PvdA te leggen.

 En daarin is hij geslaagd, tot op de dag van 
vandaag (zie Anet Bleich). En dat terwijl de 
Nolensdoctrine een veel eenvoudiger verkla
ring verschaft: als het cda een niet al te inge
wikkelde meerderheid kan vormen met de vvd 
(eventueel aangevuld met ds’70, d’66 of lpf), is 
er voor de PvdA geen plaats.

keerpunt 2011

De redenering van Van der Zwan verdient seri
euze aandacht, zeker nu zij de basis is geworden 
van een aantal scherpe oordelen. Daarom keer ik 
even terug naar twee elementen ervan: de kloof 
tussen leiding en achterban en de natuurlijke 
positie van de PvdA.
 In een representatieve (partij)democratie 
hoort er afstand te zijn tussen leiding en leden. 
De leiding heeft immers de opdracht voorop te 
lopen. Loopt zij te ver vooruit, dan krijgen de 
volgers periodiek de mogelijkheid om haar te
rug te fluiten of haar te vervangen, zoals Nieuw 
Links al bij de partijbestuursverkiezing van 
1967 volop gedemonstreerd heeft. Een leiding 
die achter de troepen aan loopt, zoals in een 
anarchistisch of plebiscitair model, lokt meestal 
de roep om een Grote Leider uit. Voor de PvdA 
geldt dat in de laatste decennia de natuurlijke 
kloof sterk is opgerekt op basis van argumenten 
die rechtstreeks stammen uit het vocabulaire 
dat Van der Zwan bezigt: de macht van de kaste 
van partijbaronnen en monomane partijtijgers 
moest worden gebroken. Met die argumenten 
werd het middenstuk weggehaald uit de partij 
¬ dus juist het representerende deel ¬ ten 
gunste van de macht van de top. Als ik het goed 
zie, is onder het voorzitterschap van Koole 
gelukkig een tegenbeweging op gang gebracht 
die nu door Ploumen wordt voortgezet. Door die 
eerdere centralisatie heeft de PvdA zich kunnen 
‘vernieuwen’ met behulp van zijinstromers. Die 
werden juist gekozen omdat zij zo heel anders 
waren dan het trouwe kader. Deze kanttekening 
van mij betekent overigens nauwelijks steun 
voor Van der Zwan, want voor hem is de kloof al 
te groot vanaf de oprichting van de PvdA. Mijn 

Volgen we Van der Zwan, dan 
wordt de PvdA de oude sp en de sp 
de nieuwe PvdA. Tel uit je winst
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analyse steunt wel zijn gelijk voor de periode
Kok. Om in marketingtermen te spreken: 
merkentrouw werd niet gehonoreerd.
 Dan de ‘functionele’ positie van de PvdA. 
Hoe moet je die vaststellen? Er is natuurlijk 
veel onderzoek gedaan naar het electorale 
minimum en maximumbereik. Voor zover 
je opiniepeilingen mag geloven is zo’n bereik 
bepaald geen ijzeren voorraad. Den Uyl mocht 
op basis van die polls dromen van een 40%par
tij. Bos zou willen dromen dat hij daarvan kon 
dromen. De andere mogelijkheid is om naar 
de echte verkiezingsuitslagen te kijken. Dan is 
de mededeling dat de PvdA in Lubbers iii haar 
functionele rol heeft verzaakt niets anders dan 
de platte mededeling dat de PvdA heeft verloren. 
Maar dat wisten we al. Een uitweg zou kun
nen zijn dat je de functionele rol verbindt met 
politieke inhoud. Dan is het de functionele rol 
van de PvdA om koopkracht, bestaanszekerheid 
en minder ongelijkheid te bevorderen. Het zou 

mij evenwel niet verbazen als blijkt dat over de 
hele naoorlogse periode rechtse regeringen alles 
bij elkaar opgeteld op deze punten beter scoren. 
Vrije loonpolitiek en lastenverlichting waren 
geen PvdAstokpaardjes en na de aow is de 
optuiging van de verzorgingsstaat het werk ge
weest van christendemocraten als Veldkamp en 
Klompé. Dat komt door de economische variant 
van de christendemocratische Nolensleer: bij 
hoge economische groei, dus als er voor de eigen 
clientèle iets te verdelen valt, het liefst met de 
vvd. Nu zou deze constatering gelezen kunnen 
worden als bevestiging van Van der Zwans kri
tiek op de deelname van de PvdA aan regeringen 
als het bezuinigende kabinetLubbers iii. Maar 

in dat kabinet heeft de PvdA haar coalitiepartner 
vaak tot wanhoop gedreven met haar gehamer 
op rechtvaardige ‘inkomensplaatjes’. Vanuit zijn 
beoordelingskader zal Van der Zwan zeggen: 
dan had je maar niet moeten toetreden tot zo’n 
kabinet.
 Daarmee komen we tot de kern van de dis
cussie. De natuurlijke rol die Van der Zwan aan 
de PvdA toebedeelt lijkt verdacht veel op die van 
de Italiaanse communistische partij tot de jaren 
tachtig: een partij met een heel groot kiezersbe
stand, maar uitgesloten van de nationale rege
ring. Die communisten probeerden zich door 
verregaande aanpassing (aggiornamento) uit het 
cordon sanitaire te bevrijden, terwijl Van der 
Zwan ons aanbeveelt nota bene vrijwillig in zo’n 
cordon te stappen. Anders dan Van der Zwan 
begrepen de Italiaanse communisten maar al te 
goed dat het politieke zelfmoord zou zijn als zij 
zich afficheerden als ‘natuurlijke oppositiepar
tij’. Volgen we Van der Zwan, dan wordt de PvdA 
de oude sp en de sp de nieuwe PvdA. Tel uit je 
winst.
 Op twee punten is Van der Zwan wel over
tuigend. Allereerst toont hij aan hoe hecht de 
Nolensdoctrine in de christendemocratie 
verankerd is. Ook al doordat de katholieke vak
beweging in de fnv is opgegaan, kent het cda 
geen linkervleugel van betekenis meer. Daarom 
bestaat de functionele rol van de PvdA er niet in 
om ter wille van de regeerbaarheid inhoudelijk 
in de buurt van het cda te blijven. De functio
nele rol is het verhinderen van de mogelijkheid 
om de Nolensdoctrine toe te passen. De PvdA is 
niet de natuurlijke oppositie, zij is de natuur
lijke oppositie tegen cda/vvd.
 Daarmee hangt het tweede punt nauw 
samen. Als we alle polemische toespitsing even 
laten voor wat zij is, dan nog is Van der Zwans 
observatie raak, dat de gretigheid om te regeren 
de onderhandelingspositie van de PvdA regel
matig verzwakt. Je zou eens moeten nadenken 
over een omgekeerde Nolensdoctrine: met 
Links als het kan, met het cda als het moet. 
Deze doctrine kan alleen maar werken als er 
vóór de verkiezingen een progressief stem

Je zou eens moeten nadenken over 
een omgekeerde Nolens-doctrine: 
met Links als het kan, met het cda 
als het moet
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busakkoord ligt. Zonder zo’n akkoord is het te 
gemakkelijk voor het cda om in de formatie 
ongewenste ‘bijwagens’ van de PvdA te lozen. 
Zonder zo’n akkoord moet je ook vrezen dat de 
beoogde linkse partners nog tijdens de formatie 
met eisen komen die je met hangende pootjes 
terugsturen naar de onderhandelingstafel met 
het cda.

 Zo’n stembusakkoord ¬ noem het Keerpunt 
2011 ¬ is het beste bewijs dat het voorbeeld van 
Den Uyl zijn actualiteit nog lang niet verloren 
heeft. Ondanks mijn kritische kanttekeningen 
vind ik dat Arie van der Zwan er beter dan Anet 
Bleich in geslaagd is om die actualiteit van Den 
Uyl in herinnering te roepen.
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Onder de vele veranderingen die ons deel van 
de wereld de laatste tientallen jaren hebben 
overdonderd, is de zogeheten terugkeer van de 
religie wel de meest merkwaardige en de meest 
ondoorzichtige. Na de Tweede Wereldoorlog 
hebben de ontkerkelijking in de samenleving en 
de deconfessionalisering van politieke partijen 
zich in rap tempo voltrokken. Blijkbaar was de 
fundering al behoorlijk aangetast en kon men 
wachten op de definitieve ineenstorting. Er was 

geen houden aan en wellicht daarom deden zich 
in deze verandering geen grote schokken voor. 
Of misschien is het beter te zeggen: de schok 
kwam pas enkele jaren geleden, met de mas
sale ‘ontdekking’ van het bestaan van wat men 
‘religieus geweld’ is gaan noemen. 
 Uiteraard waren de meeste feiten bij de 
deskundigen wel bekend, maar deze kennis 
was geen deel van het publieke debat. Ook het 
merendeel der sociologen hield zich met andere 
dingen bezig en moest in korte tijd zijn gerust
stellende geloof in de geleidelijke secularisering 
van de wereld opnieuw onder de loep nemen. 
Langzaam begint het besef door te dringen dat 
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het radicaal geseculariseerde ‘Europa’ eerder een 
uitzondering in de wereld is dan de standaard. 
Ten Oosten van Duitsland houdt dat ‘Europa’ 
al op en aan de overkant van de oceaan blijkt 
een modern land te bestaan dat door en door 
religieus is. Het geruststellende verhaal over 
het verdwijnen van de religie heeft ook het 
groeiende aandeel van moslims in de Europese 
bevolking als gevolg van immigratie aan het oog 
onttrokken. Deze groep werd lange tijd alleen 
gezien als een sociaal en economisch probleem 
(achterstand, werkloosheid). De religie kwam 
niet in beeld.

u
Onbekend maakt onbemind

Waarom is het bestaan van religies ineens een 
kwestie geworden? Waarom worden religies 
plotsklaps als een zorgwekkende risicofactor 
beschouwd die sommigen tot het voorstellen 
van drastische maatregelen aanzet? Beschouwen 
we deze zaak op een nuchtere wijze, dan kan de 
omvang van het gevaar hier geen rol spelen. De 
aanleiding was 9/11. De aanslagen op New York 
en Washington waren schokkend, maar het 
aantal slachtoffers van religieus geïnspireerde 
terroristische aanslagen op westerse burgers 
staat niet in verhouding tot de stille rampen die 
zich dagelijks voltrekken als gevolg van verkeer 
of opwarming van de dampkring. Ook staan 
we voor geweldige problemen die de maat
schappij zouden kunnen ontwrichten, zoals de 
vergrijzing, agressieve vormen van kapitalisme 
(rampenkapitalisme, casinokapitalisme, zelfver
rijking), het smelten van de poolkappen ¬ of 
het ‘eeuwige’ probleem van de criminaliteit. Dat 
alles lijkt op te gaan in de alledaagse politiek. 
De problemen worden onderkend, maar zonder 
veel commotie in meerdere of mindere mate 
aangepakt. Ze schokken niet. Ze roepen geen 
heftige emoties op. Er ontstaan geen kampen 
die met toenemende intensiteit tegenover 
elkaar komen te staan. Wat dit betreft spreken 
we van problemen die we zouden kunnen oplos
sen ¬ een kwestie van beleid. In het geval van 
religie gaat het kennelijk voor velen niet om 
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een oplosbaar probleem. Hier lijkt sprake van 
een vijand. Wat in de religie raakt ons zo sterk? 
Waarom zijn we zo van slag (redeloos, radeloos, 
reddeloos)? Vanwaar de aan een oorlogstoestand 
herinnerende terminologie (‘niet capituleren’)?
 Deze vragen zouden we ook eens moeten 
stellen vóórdat we allerlei politieke uitspraken 
doen en maatregelen nemen. Een deel van 
de angst voor religie is ongetwijfeld terug te 
voeren op onbekendheid. De meeste mensen 
kennen religies die ook als sociale gemeenschap 
functioneren alleen uit hun jeugd of van een 
afstand. Steeds minder mensen behoren tot een 
religieuze gemeenschap, laat staan dat ze er ac
tief in participeren. Die vorm van religie is dus 
vreemd en potentieel gevaarlijk. Omgekeerd 
staan de leden van deze gemeenschappen weer 
ver af van de meerderheid, voelen ze zich in de 
hoek gedrukt of stellen ze zich op als de laatste 
standhouders tegen de teloorgang van wat hun 
dierbaar is. Dat kan de oorzaak zijn voor radica
lisering en fundamentalisme, verschijnselen die 
vervolgens weer angst oproepen bij buiten
staanders. Over deze spanningen wordt genoeg 
geschreven en nagedacht inmiddels. Wellicht is 
er echter meer aan de hand dan dit soort groeps
dynamische of sociaalpsychologische processen.

u
Christendom als remedie

Donald Loose, werkzaam aan de universiteiten 
van Tilburg en Rotterdam (daar als bijzonder 
hoogleraar namens de katholieke Radboudstich
ting), schrijft in het door hem uitgegeven en 
voor een deel ook met zijn bijdragen gevulde 
boek Religie in het publieke domein. Fundament en 
fundamentalisme, dat we zowel te weinig als te 
veel religie hebben. We hebben te weinig religie 
omdat de Nederlandse democratie lange tijd ge
steund werd door een confessionele consensus 
en er ná het verdwijnen daarvan niets nieuws 
voor in de plaats is gekomen. De democratie is 
zonder grondslag. Juist daarom is er ook te veel 
religie, omdat in dat licht verschillende aanspra
ken verschijnen met een absoluut karakter. Die 
onenigheid over de grondslag van de Neder
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landse democratie, waarin religieuze overtui
gingen een rol spelen, is wat ons zorgen baart. 
De religie confronteert ons met de afwezigheid 
van een fundament en met de aanwezigheid van 
een dreigende strijd over het fundament. Dat 
verklaart de vaak krampachtige aanzetten tot 
het vaststellen van een Nederlandse identiteit, 
doorgaans een overhaaste poging om de ver
meende oorzaak van de angst en de onzekerheid 
te bezweren. Een identiteit kan immers niet 
vastgelegd worden in een beleidsnota, een ca
non, een herziene grondwet of een vragenlijst, 
maar ontstaat geleidelijk in een gemeenschap
pelijke geschiedenis.
 Loose pleit vervolgens onomwonden voor 
het christendom als remedie tegen het fun
damentalisme, zowel van religieuze als van 
seculiere aard. Of beter gezegd, hij herinnert 
ons met klem aan een wezenlijk en uniek ele
ment van het christendom dat in deze kwestie 
goed van pas kan komen. Hij sluit daarbij aan 

bij recente herinterpretaties van de christelijke 
traditie door filosofen als Vattimo, Gauchet en 
Nancy. Die wijzen erop dat het christendom 
zich onderscheidt van andere religies ¬ van het 
jodendom of van heidendom met zijn politieke 
religie ¬ doordat het uitdrukkelijk in zijn 
geloofsleer en in zijn symboliek het goddelijke, 
de grondslag van alles, buiten de wereld plaatst, 
transcendent maakt. Daarmee maakt het de 
menselijke omgang met wat fundamenteel en 
absoluut is ¬ namelijk het goddelijke ¬ prin
cipieel problematisch. De openbaring van Gods 
woord of de incarnatie van God in zijn zoon 
Jezus Christus is weliswaar een gegeven voor 
de gelovige mens, maar bestaat tegelijk alleen 
in verhalen, in de herinnering, in menselijke 

interpretaties. Dit besef dat geen mens op de 
plaats van het goddelijke mag gaan staan, is een 
beginsel dat elk fundamentalisme verbiedt. Er 
ligt niets vast, ‘de waarheid’ moet telkens ont
dekt worden. Het christendom is zogezegd een 
hermeneutische en historische religie die de zin 
van het menselijke bestaan in het licht van een 
transcendente aanspreking telkens opnieuw 
moet doordenken.
 Wie de doorwrochte bijdragen van Donald 
Loose aan deze bundel leest, moet beseffen dat 
het hier toch vooral een intellectueel chris
tendom betreft ¬ een verwoording van de 
christelijke godsdienst in filosofische termen. 
Het feitelijke, historische christendom vertoont 
vast meer gelijkenis met andere godsdiensten 
en kent toch ook duidelijk fundamentalisti
sche uitingen. Niettemin zijn er christelijke 
documenten die deze filosofische uitleg van het 
christendom als principieel antifundamentalis
me ondersteunen. Zeker gezien het feit dat ook 
nietreligieuze mensen nu naarstig op zoek zijn 
naar een absoluut, onaantastbaar fundament 
teneinde ‘het gevaar van de religie’ te keren, is 
deze christelijke gedachte uiterst waardevol.

u
Terugkijken en begrijpen

Ook de andere teksten in de bundel van Loose 
worden gekenmerkt door deze intellectuele 
benadering. Ze zijn noodzakelijk omdat het pu
blieke debat gevoed moet worden door onder
zoekers die de veelheid van religieuze verschijn
selen en de complexiteit van de geschiedenis 
van religies en hun verhouding tot de maat
schappelijke orde onder de aandacht brengen én 
de reflectie over belangrijke twistpunten naar 
een hoger plan voeren. Aan naïeve en gevaarlij
ke simplificaties hebben we niets. Via de omweg 
van dit soort reflecties wordt het mogelijk de 
‘kwestie van de religie’ wat beter te begrijpen. 
 Een van de belangrijkste punten die daarbij 
naar voren komt is het probleem van de veel
heid. Het ‘multiculturalisme’ is wellicht iets te 
snel op de mestvaalt der geschiedenis gegooid 
om plaats te maken voor gedachten over dat wat 
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Anders dan andere religies plaatst 
het christendom het goddelijke 
uitdrukkelijk buiten de wereld
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ons in Nederland bindt. Deze neiging is niet 
nieuw. Het is goed dat te beseffen. Deze is in 
onze geschiedenis bijvoorbeeld eerder vertoond 
toen de christelijke kerk het polytheïsme van 
de heidenen en de eigen interne verdeeldheid 
trachtte te overwinnen door een orthodoxie te 
formuleren. Blijkbaar horen dit soort tendensen 
bij het maatschappelijke leven: een verlangen 
naar een gemeenschappelijk wereldbeeld. Daar
mee doet men echter geen recht aan dat wat nu 
juist eigen is aan de moderniteit: de bevrijding 
van de menselijke geest uit de dwangbuis van 
een maatschappelijk conformisme. Die bevrij
ding houdt onvermijdelijk in dat we moeten 
wennen aan een veelheid van verhalen ¬ ook 
en wellicht juist over de fundamentele kwesties. 
Verschillende bijdragen aan deze bundel (vooral 
die van Antoon Braeckman en Jos de Mul) wij
zen daar op, waarbij ook de problemen die aan 
dit pluralisme kleven worden besproken. Fun
damentalisme, het centrale thema van dit boek, 
is de noemer van het problematische verschijn
sel van het dwangmatige streven naar eenwor
ding van alle geesten ¬ waarvan de traditioneel 
religieuze én de secularistische varianten aan 
bod komen (‘Verlichtingsfundamentalisme’).
 Terugkijken is daarbij onvermijdelijk. Het 
reconstrueren van een geschiedenis van de se
cularisering (voor ons de geleidelijke overgang 
van een calvinistisch via een christelijkconfes
sioneel naar een ‘geseculariseerd’ Nederland) 
is dan ook een opdracht voor de intelligentsia. 
Daarbij gaat het niet alleen om ‘de feiten’, 
maar ook om ‘de concepten’. De benoeming 
van deze ontwikkeling is immers, los van het 
empirisch materiaal, al een probleem op zich 
omdat we zelf bij deze geschiedenis betrokken 
zijn. Mensen hebben deze ontwikkeling op 
zeer verschillende wijzen verwoord. Een van de 
belangrijkste vraagstukken daarbij is of secula
risering een proces van externe religiekritiek 
is (de Verlichting tegen het bijgeloof) of juist 
een interne transformatie van de christelijke 
cultuur (de verinnerlijking en vergeestelijking 
van godsdienst). Veel bijdragen in het boek van 
Loose exploreren deze laatste hypothese. De 

laatste tijd lijkt echter vooral het eerste beeld te 
overheersen, mede dankzij de Britse historicus 
Jonathan Israel die de latente vaderlandsliefde 
van menigeen heeft wakker geroepen met zijn 
stelling dat de Verlichting eigenlijk en vooral in 
de Nederlanden is ontstaan, in de zeventiende 
eeuw van Spinoza. Het historische beeld is dat 
van een bevrijdingsstrijd, aangevoerd door moe
dige denkers, die ons langzaam verlost heeft van 
achterlijke op godsdienst steunende instituties. 

Door de externe godsdienstkritiek kon de mo
derne wereld van vrijheid ontstaan. 
 Op deze visie valt veel af te dingen, al was het 
maar omdat dit mythische schema van verlos
sing en bevrijding van het kwaad zo joods (Exo
dus) en christelijk (de kruisdood en verrijzenis 
van de Messias) is als het maar zijn kan! Om 
nog maar te zwijgen van het woord Verlichting 
zelf (het licht dat schijnt in deze wereld). 

u
Een proces vol ambivalenties

Wie meer argumenten zoekt tegen deze mythe 
van de radicale Verlichting, kan terecht bij wel
licht de belangrijkste verdediger van de andere 
visie: de moderne wereld als resultaat van een 
intern transformatieproces van het christelijke 
Westen, de Canadese filosoof Charles Taylor.
 Zijn lang aangekondigde en recent versche
nen boek, A secular age, is welhaast de belicha
ming van laatstgenoemde hypothese. Deze 
omvangrijke studie van bijna achthonderd 
bladzijden (wie gaat dat vertalen?) is van een 
geheel ander kaliber dan de bundel van Loose. 
Het is wellicht te vroeg om van een meester
werk te spreken, maar wel kan al gezegd worden 
dat hij een zeer rijpe tekst heeft geschreven. Die 
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Het ‘multiculturalisme’ is wellicht 
iets te snel op de mestvaalt der 
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is de vrucht van een lang leven van studie en po
litieke betrokkenheid bij dit onderwerp. De au
teur (die overigens in de veel minder coherente 
bundel van Donald Loose nauwelijks genoemd 
wordt) loopt al tegen de tachtig en staat midden 
in de strijd der culturen (zoals in Canada). 
 Op weloverwogen wijze vertelt Taylor zijn 
verhaal over de secularisering, de geschiede
nis van ‘het Westen’ van de laatste vijf eeuwen. 
Zijn vraag is wat er met de westerse mens is 
gebeurd die er in 1500 niet aan dacht om niet in 
God te geloven en die zich in 2000 geloven in 
God nauwelijks kan voorstellen. Hij beschrijft 
tot in detail de verschillende kanten van deze 
geleidelijke omslag. Hij ziet deze niet als een 
heroïsche strijd van ‘radicale verlichters’, maar 
als een geleidelijk proces waarin bovendien 
allerlei ambivalenties spelen die nog steeds niet 
zijn verdwenen. Ook hij ziet natuurlijk dat het 
oude godsdienstige wereldbeeld niet langer 
geloofwaardig is. Tegelijk meent hij dat het nu 
overheersende materialistische en monistische 
wereldbeeld zijn kracht evenmin alleen aan 
argumenten ontleent. Taylor tast behoedzaam 
het moderne wereldbeeld af om te onderzoe
ken of de aanspraak van het wetenschappelijke 
wereldbeeld hout snijdt. Wat hem tegenstaat 
in deze visie is de geslotenheid ervan. Ook 
Taylor wijst terug naar het christelijke idee van 
transcendentie.

u
Religie en de moderne mens

Religie heden ten dage hoeft volgens Taylor 
niet strijdig te zijn met de aanvaarding van 
wetenschappelijke inzichten, maar wel met de 
omvorming van deze inzichten tot een pole
mische wereldbeschouwing. Taylor benadrukt 
daarbij dat dit zelfs haaks staat op de moder
niteit. Voor Taylor is het onderscheid tussen 
het innerlijke, geestelijke leven van de mens 
en de uiterlijke wereld van wezenlijk belang. 
De ontwikkeling en vooral maatschappelijke 
erkenning van dit onderscheid ligt ten grond
slag aan de moderniteit. Uiteraard heeft het 
onderscheid altijd bestaan: de ervaringswereld 

van mensen is onderscheiden van de wereld 
op zich. Mensen verschillen in hun perspectief 
op de wereld. Iets anders is of de maatschap
pij dit onderscheid erkent. Ook iets anders is 
of mensen het onderscheid koesteren en hun 
eigen denkwereld willen afschermen van de 
buitenwereld. Deze drang naar ‘authenticiteit’ 
(jezelf zijn, gehoor geven aan eigen gevoe
lens, herinneringen, denkbeelden) bepaalt de 
moderne cultuur. Deze drang is zo sterk dat 
de machthebbers in de maatschappelijke en 
politieke orde er niet langer in slagen één geest 
onder de mensen te laten heersen. De zoge
naamde andersdenkenden kunnen niet langer 
vervolgd worden. De maatschappij stroomt vol 
met ‘vele verhalen’. 

 Deze verbrokkeling van ‘het grote verhaal’ 
(een monoloog) is het gevolg van het terugtrek
ken van het geestelijke aspect van de maatschap
pij in het innerlijk van de mens. Dat maakt 
omgekeerd de wereld (maatschappij en natuur) 
vrij voor zogenaamde objectieve beschouwing. 
Het positivisme in de wetenschap is de keer
zijde van de privatisering van het geestelijke 
domein. In dit alles speelt volgens Taylor het 
christendom een cruciale rol. De transformatie 
van westerse denkbeelden heeft zich groten
deels binnen het christendom afgespeeld. Wat 
wij meemaken is het meest recente staartje van 
deze geschiedenis dat zich van zijn christelijke 
achtergrond heeft losgemaakt. Eenmaal terugge
trokken in het innerlijk van iedere persoon zal 
het godsdienstige denken en voelen alle uiter
lijke bindingen verbreken, niets anders worden 
dan een persoonlijke ervaring die vervolgens 
ook gemakkelijk kan verdwijnen.
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In 1500 dacht men er niet aan om 
niet in God te geloven. In 2000 
kan men zich geloven in God 
nauwelijks voorstellen 
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 Dat ‘de geest’ zich heeft teruggetrokken in 
het innerlijk van alle individuen kan omge
keerd echter een grote angst oproepen. Want 
aan de ene kant is wat mensen denken voor een 
belangrijk deel onttrokken aan de maatschap
pelijke waarneming. Wat niet zichtbaar is, kan 
gevaarlijk zijn: wat gaat er in de hoofden van 
mensen om? Beramen ze aanslagen wellicht? 
Aan de andere kant ervaren wij de wereld zelf 
niet volgens dit onderscheid. Ieder mens denkt 
te leven in de wereld zoals hij die ervaart. Spon
taan zal ieder mens afwijkende wereldbeelden 
bij anderen eerder als wereldvreemdheid ken
schetsen. Ieder houdt zichzelf voor geestelijk 
gezond, afwijkende anderen voor knettergek. 
De godsdienst mag zich dan wel met haar abso
lute aanspraken hebben teruggetrokken in de 
private sfeer, deze aanspraken blijven het den
ken en spreken van mensen bepalen ¬ of zij nu 
orthodox gelovig zijn of atheïst. De maatschap
pelijke aanvaarding van het onderscheid tussen 
binnen en buiten, tussen persoonlijk denken 
en de ‘objectieve’ wereld, kan alleen bestaan in 
de onvermijdelijkheid van de ‘vele verhalen’ ¬ 
ook over deze constellatie zelf. Niettemin is de 
individualisering slechts het uiterste van deze 
ontwikkeling. Mensen zijn conformistisch 
of sociaal genoeg om zich bij anderen aan te 
sluiten en bij voorkeur gemeenschappelijke 
vormen van denken en ervaren te delen. Naast 
authenticiteit speelt groepsidentiteit nog steeds 
een grote rol. Vrije geesten worden dan niet 
gewaardeerd.
 De vrees voor religie die opgeld doet lijkt de 
keerzijde te zijn van het verlangen van mensen 
dat hun eigen wereldbeeld of verhaal het alge
meen geldige is. Ieder is bang dat anderen erin 
slagen hun wereldbeeld op te leggen, terwijl 
niemand er problemen mee zou hebben als 
de eigen wereldbeschouwing zou prevaleren. 
Het zijn angsten die al lang bij een democratie 
horen: vrees voor een dictatuur van de meerder
heid of voor een opstand tegen de meerderheid 
waartoe men zelf behoort. Antireligieuze sen
timenten worden gevoed door het beeld van re
ligie als een vorm van fanatisme. Of misschien 

nog erger: de vrees voor de onderdrukking van 
het aardse leven van stoffelijk en lichamelijk 
genot in naam van ‘hogere’ waarden.
 Taylors boek is geschreven vanuit dit 
perspectief van de verinnerlijking. Er bestaan 
slechts verhalen van mensen over hun wereld, 
afkomstig uit verschillende bronnen (we

tenschap en mythes, literatuur en politieke 
ideologie). Het verhaal is nooit af en dus open 
voor nieuwe inzichten en feiten. Vanuit dit 
gezichtspunt is ook het materialistische verhaal 
over de wereld ¬ het gesloten wereldbeeld dat 
alles reduceert tot de wetmatige werkingen van 
fysische materie ¬ één mogelijkheid. Deze als 
enig mogelijke wereldbeschouwing te beschou
wen, overtuigt niet.
 De geschiedenis die Taylor vertelt is daarom 
allereerst een ervaringsgeschiedenis van de 
moderne mens, op erudiete wijze geconstrueerd 
aan de hand van een grote hoeveelheid teksten. 
Die moderne mens blijkt zowel religieus als ma
terialistisch te kunnen zijn, zonder dat we kun
nen uitmaken welke van de twee het gelijk aan 
zijn kant heeft. De moderniteit beslist niet over 
de status van de godsdienst. Taylor legt daarmee 
impliciet bloot waar mogelijkerwijs de grote 
angst voor religie vandaan komt. De zekerheden 
van de moderne, geseculariseerde mens blijken 
ook maar deel te zijn van één verhaal, dat ooit 
opkwam en wellicht ooit ondergaat. Zoals er een 
tijd is geweest dat de moderne wereldreligies 
verschenen (het ‘axiale tijdperk’: grofweg de 
eeuwen voor onze jaartelling), zo is er ook een 
tijdperk waarin deze verdwenen, ‘a secular age’. 
Maar die periode loopt wellicht ook ten einde. 
Er wordt al gesproken over een postseculier 
tijdperk…
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Ieder houdt zichzelf voor geestelijk 
gezond en afwijkende anderen 
voor knettergek
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Over de auteur  Josje den Ridder is politicoloog en als 
onderzoeker werkzaam op het partijbureau van de 
Partij van de Arbeid

Noten  Zie pagina 62

Wat beweegt de kiezers?

Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006
Kees Aarts, Henk van der Kolk, Martin Rosema (red.), Spectrum, Utrecht 2007

josje den ridder

Bij de TweedeKamerverkiezingen van 2006 
wisselden dertig zetels van eigenaar. De sp, 
de pvv en de ChristenUnie wonnen, terwijl 
de regeringspartijen, de Partij van de Arbeid 
en de lpf zetels verloren. Politici, journalisten 
en wetenschappers staan voor de vraag hoe zij 
die zetelwisselingen en de keuze voor extreme 
partijen moeten interpreteren. Is de Neder
landse kiezer wispelturig en is er sprake van 
een enorme electorale instabiliteit, gezien de 
grote verschuivingen in verkiezingsuitslagen 
sinds 1989? Of is er toch sprake van wat meer 
stabiliteit, gezien het relatieve evenwicht tus
sen links en rechts en onderzoek dat erop wijst 
dat onder grote verschuivingen relatief stabiele 
opvattingen van kiezers kunnen schuilgaan?
 Dit vraagstuk ¬ dat een belangrijke onder
zoekslijn is in het huidige kiezersonderzoek1 
¬ vormt het kernthema van het tweede deel 
van de bundel Een verdeeld electoraat. De Tweede 
Kamerverkiezingen van 2006. De redactievoering 
is van Kees Aarts, Henk van der Kolk en Martin 
Rosema, allen werkzaam bij de Universiteit 
Twente. Hun belangrijkste gegevensbron is het 
Nationaal Kiezersonderzoek, een grootschalige 

enquête die sinds 1971 rond iedere Tweede
Kamerverkiezing wordt gehouden. 
 Onderzoek naar aanleiding van de Tweede
Kamerverkiezingen van 2002 en 2003 wees 
uit dat het vooral het aanbod van partijen en 
de politieke partijen zelf zijn die veranderen. 
Aarts c.s. vinden deze interpretatie onvolledig 
en stellen dat er zich wel degelijk ook veran
deringen voordoen bij kiezers. In de afgelopen 
decennia zijn de belangstelling voor politiek 
en het politieke zelfvertrouwen van burgers 
gegroeid. Opvallend is dat kiezers steeds later 
in een verkiezingscampagne besluiten wie hun 
stem krijgt. Door de opkomst van massame
dia, het proces van ontzuiling en het gestegen 
opleidingsniveau ‘voelen kiezers minder sterke 
groepsloyaliteiten en maken ze hun keuzes 
meer dan voorheen op basis van persoon
lijke afwegingen’2. Kiezers zitten niet aan een 
partij vast, maar beslissen bij elke verkiezing 
opnieuw.
 De lossere band tussen kiezers en partijen 
zorgt in potentie bij elke verkiezing voor een 
enorme instabiliteit. Sinds 1989 wordt dat zicht
baar door grote verschuivingen in verkiezings
uitslagen. De auteurs menen dat we na de ver
kiezingen van 2006 niet meer kunnen spreken 
van electorale schommelingen als afwijkingen: 
‘de electorale instabiliteit zelf is centraal komen 
te staan3’. 
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u
Partij of lijsttrekker?

Aarts c.s. wijzen terecht op de lossere band 
tussen kiezers en partijen, maar gaan daarbij 
voorbij aan het feit dat die lossere band op 
zichzelf niet kan verklaren waarom soms de ene 
en soms de andere partij als winnaar uit de bus 
komt. Wat bepaalt, gegeven het feit dat kiezers 
instabiel zijn, hun partijkeuze? Uit de veel
heid aan artikelen en perspectieven die in Een 
verdeeld electoraat zijn verzameld valt een aantal 
factoren te destilleren. Zo gaan de auteurs na in 
hoeverre de electorale verschuiving in 2006 kan 
worden toegeschreven aan veranderingen in de 
opvattingen van kiezers. Kiezers blijken in 2006 
in vergelijking met voorgaande verkiezingsja
ren wat uitgesprokener te zijn als het gaat om 
inkomensverschillen, Europese integratie en eu
thanasie, maar hun opvattingen over integratie 
en immigratie zijn stabiel. Het electoraat is in 
meerderheid ‘links’ inzake sociaaleconomische 
en immateriële kwesties en ‘rechts’ als het over 
integratie en immigratie gaat. 
 Zijn ideologische zelfbeeld blijkt de kiezer 
naast meningen over sociaaleconomische 
kwesties, steeds meer te laten bepalen door 
standpunten over integratie en immigratie. De 
betekenis van de begrippen links en rechts is 
daarmee gecompliceerd geworden. De vraag 
of en hoe deze trend ¬ die in 1998 lijkt te zijn 
ingezet ¬ zich in 2006 heeft vertaald in de 
partijkeuze wordt in Een verdeeld electoraat niet 
bevredigend beantwoord. Aarts c.s. wijzen er 
wel op dat de verschuivingen in partijkeuze 
niet zozeer te maken hoeven te hebben met 
veranderingen van opvattingen, maar ook ver
oorzaakt kunnen worden door de mate waarin 
een bepaald onderwerp in de aanloop naar de 
verkiezingen in de schijnwerpers staat.
 Een andere factor die een rol lijkt te hebben 
gespeeld bij de partijkeuze in 2006 zijn veran
deringen in de (gepercipieerde) standpunten 
van partijen en het aanbod van nieuwe partijen. 
Aarts c.s. laten zien dat kiezers geen volledig 
onvoorspelbaar gedrag vertonen, maar twijfelen 
tussen vergelijkbare partijen. De gepercipieerde 
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posities van PvdA en vvd zijn sinds 1998 stabiel. 
GroenLinks en de sp zijn aan de linkerkant van 
het spectrum wat naar het midden geschoven. 
De sp is weliswaar iets ‘extremer’ dan de PvdA, 
zo blijkt uit zowel de inhoudsanalyse van Paul 
Lucardie en Gerrit Voerman die in de bundel 
is opgenomen als uit het onderzoek naar de 
percepties van partijen door kiezers, maar juist 
doordat deze partij iets gematigder is geworden, 
concurreert zij met de PvdA. Aan de rechterkant 
van het spectrum lijkt de vvd vooral last te heb
ben van het rechtser worden van het cda. De 
pvv neemt de plaats in van de lpf. 
 Een andere mogelijke verklaring voor 
veranderingen in het stemgedrag die Aarts 
c.s. aanstippen is het vermeende toegeno
men belang van lijsttrekkers. Politicologisch 
onderzoek maakt echter duidelijk dat kiezers 
zich primair laten leiden door hun oordeel 
over een partij en niet zozeer door de persoons
kenmerken van een lijsttrekker. Twijfelaars 
tussen sp en PvdA blijken de evaluatie van de 
partij belangrijker te vinden dan de evaluatie 
van de lijstrekker. Ook evaluaties van partijen 
vormen dus een mogelijke verklaring voor 
veranderingen van stemgedrag. De sp kreeg 
in 2006 de hoogste waardering onder mensen 
die tegen het regeringsbeleid waren en de pvv 
scoorde goed bij kiezers die ontevreden waren 
over het functioneren van de democratie. Een 
andere verklaring die in de bundel wel wordt 
genoemd, maar niet wordt onderzocht, is die 
van strategisch stemgedrag. Door het uitblijven 
van een tweestrijd tussen PvdA en cda hebben 
kiezers die in 2003 op de PvdA of het cda stem
den, nu mogelijk op de sp of de ChristenUnie 
gestemd.

u
Implicaties voor de PvdA

Door de lossere band tussen kiezers en partijen 
zal een partij bij elke verkiezing opnieuw de 
strijd om de kiezers moeten voeren: alles is 
mogelijk. Welke implicaties dat heeft voor de 
PvdA wordt duidelijk in enkele andere bijdragen 
aan de bundel. Aangezien veel kiezers pas laat 
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de knoop doorhakken, kunnen campagnes een 
grote rol spelen. Philip van Praag stelt in zijn 
bijdrage aan de bundel dat het cda in 2006 een 
betere campagne voerde dan de PvdA. Liep de 
PvdA in 1966 en 1994 nog voorop bij nieuwe 
ontwikkelingen in het campagnevoeren, in 
2006 nam het cda een financiële en profes
sionele voorsprong.4 Die partij introduceerde 
nieuwe elementen zoals het harde campagne
voeren en de bereidheid permanent de grenzen 
van het toelaatbare op te zoeken vanuit de 
wil om te winnen. Als de PvdA de strijd om de 
kiezers wil aangaan, moet zij haar campagne 
dus op orde krijgen. Jan Kleinnijenhuis en Jan 
de Ridder laten in hun bijdrage zien ¬ zoals 
zij trouwens ook in Verloren slag5 en Nederland 
vijfstromenland6 betogen ¬ hoe de PvdA in het 
nieuws kwam als verliezende partij en zich 
niet kon onderscheiden op linkse thema’s. Het 
cda kreeg in 2006 zijn standpunten het best 
over het voetlicht. In een winnende campagne 
moet de PvdA met haar eigen onderwerpen het 
nieuws domineren.
 De selectie van Kamerleden behoeft evenzeer 
aandacht. Joop van den Bergs artikel gaat over de 
kenmerken van Kamerleden sinds 1971 en laat 
zien dat we te maken hebben met een nieuw 
type parlementariër: de passant, een hoogopge
leide jongeling voor wie het Kamerlidmaatschap 
geen eindstation is. Partijen voeren procyclische 
kandidaatstellingsprocedures, gericht op ver
nieuwing en verjonging. Doordat tegelijkertijd 
vanwege politieke turbulentie veel zetels van 
partij wisselen, verwordt het doorstromen van 
Kamerleden tot ‘doorspoelen’. Van den Berg uit 
hierover zijn bezorgdheid, omdat er een zekere 
ervaring nodig is om het ambt goed te kunnen 
vervullen. Zijn bijdrage kan gelezen worden 
als een oproep aan politieke partijen om hun 
vernieuwingsdrift in te perken. 

u
Geen uitsluitsel

Verdeeld Electoraat is een toegankelijk boek, een 
aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is 
in politiek en verkiezingen. In het eerste deel 
wordt de context van de verkiezingen in 2006 
belicht aan de hand van verschillende typen 
onderzoek. Deze bijdragen waren wellicht beter 
tot hun recht gekomen als ze waren ingepast in 
het thema van het tweede deel van de bundel, 
de electorale instabiliteit. Ze zijn desalniette
min zeer lezenswaardig. De andere helft van de 
bundel is een mooie kennismaking met het Na
tionaal Kiezersonderzoek. Jammer is wel dat de 
lezer geen sluitend antwoord krijgt op de vraag 
hoe de uitslag van 2006 kan worden verklaard: 
niet alle facetten van de factoren die van invloed 
kunnen zijn op de partijkeuze van instabiele 
kiezers worden besproken en gewogen. Hier ligt 
een mooie agenda voor verder onderzoek.

Noten

1 Wouter van der Brug, Een crisis van de partijdemo-
cratie, oratie UvA (2007): p.3.

2 Idem.
3 Kees Aarts, Henk van der Kolk en Martin Rosema 

(red.), Een verdeeld Electoraat. De Tweede Kamerverkie-
zingen van 2006, Spectrum, Utrecht (2007), p. 19. 

4 Zie Philip van Praag en Kees Brants, Professioneler, 
harder en persoonlijker. Veranderingen in de campag-
nevoering na 1966 en 2002, paper voor nig-congres 
(2007). Zij beschouwen 1966 als een breukjaar in 
de Nederlandse politiek, waarbij het verzuilde poli
tieke systeem instortte.

5 Frans Becker en René Cuperus (red.), Verloren slag. 
De PvdA en de verkiezingen van november 2006, Mets 
en Schilt / Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 
(2007).

6 Jan Kleinnijenhuis, Otto Scholten e.a, Nederland 
vijfstromenland. De rol van de media en stemwijzers bij 
de verkiezingen van 2006, Bert Bakker, Amsterdam 
(2007).
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Onlangs riep minister Koenders de Nederlan-
der op om minder vlees te eten. ‘De productie 
van vlees is een van de minst rendabele manie-
ren van voedselproductie’, zo liet hij optekenen 
in de Telegraaf, ‘en het neemt ook nog eens veel 
grond in beslag.’
 Die grond, daar zit het probleem. Grond die 
zou kunnen worden ingezet voor efficiënte 
voedselproductie ¬ graan, rijst et cetera ¬ 
wordt in toenemende mate gebruikt voor 
veeteelt. Ook de productie van biobrandstoffen 
(suiker, palmolie) drukt op de mondiaal 
beschikbare ruimte. Natuurlijk zijn er enorme 
onontgonnen oerwouden, maar kap daarvan is 
een van de belangrijkste oorzaken van het 
klimaatprobleem.
 We zullen het voorlopig dus moeten doen 
met bestaande cultuurgrond. Als we daar ineffi-
ciënt mee omgaan, bijvoorbeeld door er koeien 
te laten kuieren, dan zal het steeds moeilijker 
worden om voor iedereen betaalbare graan 
en rijst te verbouwen. Dat is precies wat er op 
dit moment gebeurt. Stijgende voedselprijzen 
leiden her en der in de wereld tot onrust. Vlees 
eten, begrijpt Koenders, is daarom moreel 
moeilijk te verantwoorden. Bovendien, al die 
miljoenen Chinezen en Indiërs die iets meer te 
besteden krijgen, willen ook wel een biefstukje 
op hun bord. En benzine in hun nieuwe Tata 
Nano. Maar daar is te weinig grond voor.
 Je zou dat ook anders kunnen zien: grond 
is er genoeg, maar er zijn te veel mensen. Te 
veel om iedereen biefstuk te laten eten. Dat is 
natuurlijk een dooddoener: we kunnen mak-
kelijker ons eetpatroon veranderen dan ons 
aantal. Toch is het aardig om het probleem op 
deze manier te bekijken. De omdraaiing werkt 
namelijk ook bij veel andere kwesties. Er is niks 
op tegen om spuitbussen en ijskasten barstens-
vol freon en cfk’s op de vuilnisbelt te gooien. 

Er is niets immoreels aan het gebruik van ddt 
op onze groenten, aan ivoren biljartballen en 
hardhouten tuinmeubilair. suv’s, standby-
knopjes en vakantievluchten zijn recentelijk 
aan dit rijtje toegevoegd ¬ en nu komt biefstuk 
eten er dus bij. Dat zijn allemaal geen intrinsiek 
slechte dingen. We moeten er alleen mee stop-
pen omdat we met te veel zijn.
 Zo bezien vormt Koenders’ oproep een scher-
pe kanttekening bij een heel andere oproep, een 
die minister Rouvoet eerder dit jaar deed. Hij 
pleitte ervoor het Nederlandse geboortecijfer 
op te schroeven. Terug naar de grote gezinnen! 
Op zich is dat natuurlijk al een absurd idee: 
wie de bank een krediet vraagt om een ander 
krediet af te lossen kan rekenen op meewarige 
blikken. Maar Rouvoets plan om de babyboom 
op te vangen met nog méér baby’s werd in de 
talkshows met ernstige gezichten besproken. 
 Fundamenteler is de onverenigbaarheid van 
dit onzalige plan met de oproep van Koenders. 
Nederland heeft eenvoudig niet de milieu-
gebruiksruimte om zich geboortestimulering 
te kunnen permitteren. Met een stabiele 
bevolking is het al moeilijk genoeg om onze 
ecologische voetafdruk terug te brengen tot een 
acceptabele omvang.
 Mensen laten kiezen tussen een biefstuk en 
een kind is wat al te kras. Maar wie de oproep 
van Koenders serieus neemt, erkent dat ook in 
een klein land de samenhang tussen bevolking-
somvang en ecologische voetafdruk onont-
koombaar is. Dat het kabinet niet streeft naar 
krimp omwille van het milieu valt nog wel te 
begrijpen. Maar grote gezinnen, dat moeten we 
niet meer willen.

g u s ta a f h a a n

Redacteur s&d

Een biefstuk of een baby?
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In Londen op de sofa
De spd mag zich dan in een buitengewoon bekla-
genswaardige positie bevinden, er is één troost: 
ze is niet de enige. Gebrek aan zelfvertrouwen, 
onvoldoende politieke richting en radeloosheid: we 
treffen ze ook aan bij sociaal-democraten die in an-
dere landen regeren. De progressieve hervormers 
hebben daarvoor nu een begrip gevonden dat geen 
vertaling behoeft: ‘the progressive angst’.
 Deze omschrijving werd gemunt tijdens een 
bijeenkomst in Londen op 4 en 5 april jongstle-
den, waar partijleiders uit alle windstreken elkaar 
troffen. Na een eendaagse conferentie van politici 
en academici volgde een topontmoeting op de za-
terdagochtend van regeringsleiders en leiders van 
internationale organisaties (waaronder de Clinton 
Foundation, vertegenwoordigd door ex-president 
Bill). Zij spraken over de problemen in de wereld — 
en over hun eigen problemen.
 Sinds het einde van de jaren negentig hebben 
zij geprobeerd om — met als uitgangspunt de 
sociale markteconomie — hun verzorgingsstaten te 
hervormen. Met zichtbare resultaten. Maar intus-
sen bevinden deze hervormingspolitici, voor zover 
ze nog regeringsverantwoordelijkheid dragen, 
zich politiek gezien bijna overal in buitengewoon 
gevaarlijk vaarwater. Aan de linkerkant is er de 
dreiging van traditioneel socialistische of voorma-
lig communistische partijen, die van alles en nog 
wat beloven; aan de rechterkant van partijen die 
het neoliberalisme vaarwel hebben gezegd en nu 
sociale warmte uitstralen. Scylla en Charybdis: daar 
moeten ze tussendoor — net zoals ooit Odysseus 
deed (en met succes).
 De meest expliciete zelfkritiek kwam van de kant 
van de Nederlandse minister van Financiën, Wouter 
Bos. Hij sprak over het Jekyll-and-Hyde-karakter 
van globalisering, die niet alleen allerlei voordelen 
met zich meebrengt maar ook talrijke slachtof-
fers eist. Hij had er, zo leek het, meer dan genoeg 

van om telkens maar weer de globalisering aan te 
prijzen, en bepleitte een heroriëntatie, een her-
bezinning op waarden, moraal en symbolen. Ook 
zei hij: ‘Wij moeten minder academisch en meer 
populistisch worden’ — dit tot schrik van enkele 
toehoorders. Een jonge deelnemer uit Polen stelde 
dat men in het land van de Kaczynski-tweeling wel 
van het populisme genezen was. Maar eigenlijk 
was er overeenstemming over de stelling dat de 
benarde positie van de sociaal-democratie in Eu-
ropa in belangrijke mate te wijten is aan haar eigen 
hervormingspolitiek: aan de halsstarrigheid van 
de hervormers en aan een regeringsstijl volgens de 
bevelshuishouding van een moderniseringsjunta.
 Een van de pienterste drijvende krachten achter 
de toenmalige opkomst van New Labour, de tegen-
woordige minister van Buitenlandse Zaken David 
Miliband, sprak over de drie ruiters van de sociaal-
democratische apocalyps. De eerste vertegen-
woordigt de groeiende kloof tussen de succesvolle 
hervormingen en de stemming van de kiezers: ‘Hoe 
langer je regeert, hoe meer je in je eigen statistie-
ken gaat geloven; je luistert niet meer en verliest 
het contact.’ De tweede vertegenwoordigt de 
metaalmoeheid: ‘Ga naar buiten, zoek de nieuwe 
innovatieve krachten op en sluit je erbij aan.’ De 
derde ruiter van de apocalyps van David Miliband: 
als bij de hervormingspolitiek alleen telt wat werkt, 
los van de inhoud, dan raakt het pragmatisme van 
de bestuurders losgezongen van de waarden van de 
beweging.
 Zou ook de spd iets hebben kunnen leren in 
Londen? Ongetwijfeld. Maar van de partijleiding 
was er niemand aanwezig. Kurt Beck hadden de 
Britten niet uitgenodigd — waarom zouden ze 
ook. Steinbrück en Steinmeier waren wel gevraagd, 
maar die lieten het afweten: ‘Geen tijd.’

w e r n e r a.  p e r g e r

Journalist

Deze bijdrage verscheen op 10-04-2008 op Die Zeit online.
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Rare sprongen
De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over 
de toename van het aantal jeugdigen dat met 
overgewicht kampt. Kinderen eten ongezond en 
bewegen te weinig. De gemeente is daarom het 
project Jeugd in Beweging gestart en daarbij wordt 
alles uit de kast gehaald. Zo hebben de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling en de ggd geza-
menlijk ‘Jump In’ ontwikkeld. Via Jump In kunnen 
basisscholen allerlei sporten aanbieden aan de 
leerlingen, van badminton en judo tot capoeira. De 
gemeente zorgt voor de materialen en de instruc-
teur. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk 
kinderen na de kennismakingslessen doorstromen 
naar een reguliere sportvereniging.
 Een mooi initiatief, zou je zeggen. Helaas doet 
zich hier een bekend verschijnsel voor: terwijl met 
goudgeld tal van nieuwe (meestal eenmalige) 
pilots en projecten worden opgezet, worden regu-
liere voorzieningen uitgehold. 
 Sinds een aantal jaren wordt de inzet van vak-
leerkrachten in het onderwijs (zoals voor muziek 
en gymnastiek) niet meer door het Rijk vergoed. 
Als scholen een vakleerkracht willen aanstellen, 
moeten zij dat uit eigen middelen financieren. Veel 
scholen kunnen dat niet. Een vakdocent komt fei-
telijk bovenop de reguliere formatie: je kunt moei-
lijk de groepsleerkracht ontslaan voor de uren dat 
zijn of haar klas gymnastiek krijgt. In Amsterdam 
werden de vakleerkrachten gymnastiek tot voor 
kort nog door de stadsdelen bekostigd, maar een 
aantal stadsdelen is daar inmiddels mee gestopt. 
 Op veel scholen geven nu dus de groepsleer-
krachten gym. Dat is niet ideaal. Goede gymnas-
tieklessen dragen niet alleen bij aan een goede 
lichamelijke conditie, maar kunnen kinderen ook 
enthousiasmeren voor een sport. Daartoe zijn vak-
leerkrachten veel beter uitgerust dan de groeps-
leerkracht. Bovendien gebeuren er in gymlessen 
onder leiding van een vakleerkracht veel minder 
ongelukken. Mede daarom is besloten dat groeps-
leerkrachten op termijn geen gym meer mogen 
geven. Leerkrachten die na 2005 zijn afgestudeerd 
aan de pabo zijn niet meer bevoegd om gymnas-

tieklessen te geven. Zij moeten daartoe eerst een 
aanvullende opleiding volgen. 
 Intussen wordt Jump In uitgebreid. Nogmaals, 
een mooi initiatief. Maar van het geld dat hiervoor 
aan één school wordt uitgegeven zou die school 
jarenlang een vakleerkracht kunnen betalen. Daar 
zou misschien toch nog eens over moeten worden 
nagedacht. Er is één troost. Waarschijnlijk keert 
ook hier de wal het schip. Jump In kan alleen 
worden afgenomen door scholen die een vakleer-
kracht gymnastiek in dienst hebben. Dat aantal zal 
de komende jaren ongetwijfeld afnemen.

m a r i j k e l i n t h o r s t

Redacteur s&d

Landschap zoekt boer
Om waardevolle delen van het Nederlandse plat-
teland te behouden moeten we er niet slechts met 
de blik van de stedeling naar kijken. Immers, dat 
platteland is niet primair een natuurgebied of park 
ten dienste van de stad, maar een vaak eeuwenoud 
cultuurlandschap. De landschappelijk meest inte-
ressante delen van het Groene Hart, bijvoorbeeld, 
zijn gemaakt door turfstekers en melkveehouders. 
Als de melkveehouders verdwijnen, verdwijnt ook 
dit landschap en verschijnt er een broekbos. Die 
boeren produceren dus niet alleen melk, maar ook 
‘landschap’. Een gewild product, waar een eerlijke 
prijs tegenover moet staan.
 Hier biedt het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid (glb), op grond waarvan jaarlijks 1,1 
miljard euro aan inkomenssteun vanuit Brussel 
naar Nederlandse boeren vloeit, een uitgelezen 
kans. Per 1 januari 2006 is het principe van het 
oude systeem, ‘hoe meer productie hoe meer 
subsidie’, losgelaten. Voortaan krijgen agrarische 
bedrijven één bedrag uitgekeerd: een ‘bedrijfssub-
sidie’. Die wordt bepaald op basis van het totaal 
aan subsidies dat het bedrijf in het oude systeem 
ontving. Nu wordt er in Nederland bij die bereke-
ningen geen rekening gehouden met de aard van 
het bedrijf. Boeren met goed renderende groot-
schalige agrarische bedrijven krijgen net zo goed 
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inkomenstoeslagen als boeren die in een econo-
misch wat moeilijker omgeving het hoofd boven 
water moeten zien te houden.
 Dit is echter geen Brusselse voorwaarde. Ne-
derland kan het geld uit Europa ook gebruiken om 
boeren die zich inspannen voor landschapsbeheer 
extra te belonen. In tegenstelling tot veel andere 
lidstaten maken wij op dit moment nauwelijks 
gebruik van die mogelijkheid tot sturen. Naar aan-
leiding van een recente doorlichting van het glb is 
die vrijheid nog vergroot. De inkomenssteun voor 
boeren wordt verder losgekoppeld van historische 
rechten. De wijze waarop dit gebeurt kunnen de 
lidstaten vanaf 2009 zelf invullen. Het glb ‘nieuwe 
stijl’ biedt expliciet de mogelijkheid om tien 
procent van de toeslagrechten af te romen en in te 
zetten ter bescherming van specifieke vormen van 
landbouw en landschapsbeheer. Die kans moet 
Nederland ten volle benutten! 
 Ons land is uniek om zijn verscheidenheid aan 
landschappen. Plattelanders én stedelingen zijn 
daar zeer aan gehecht. Bijna overal gaat het om 
‘gemaakte’ cultuurlandschappen, of het nu heide 
is of veenweide. Via goed agrarisch beheer, in com-
binatie met maatregelen om open en toegankelij-
ke landschappen met interessante natuurwaarden 
te versterken, kunnen gebieden als het Groene 
Hart een oase voor de rustzoeker blijven. 
 Dit is geen nostalgische heemschutterij, maar 
past uitstekend in het klimaatbestendig maken 
van onze ruimtelijke ordening. Het is niet toevallig 
dat er koeien op de veenweiden staan. Iets anders 
is op dat drassige land, ‘dikke soep’, nauwelijks 
mogelijk. Woningbouw lukt alleen als er flink 
geheid wordt en er dikke zandpakketten worden 
gestort. Rond Gouda moeten de straten periodiek 
worden opgehoogd vanwege verzakkingen. In deze 
tijd, waarin klimaatverandering ons dwingt om in 
onze hele ruimtelijke ordening het waterbeheer 
centraal te stellen, zouden we wel gek zijn als we 
doorgaan met het plannen van woonwijken in de 
diepe polders en het laagveen.
 Onze landbouw is nog steeds in staat om, met 
gerichte steun, de gewenste landschappelijke waar-
den te produceren. Als we de spelregels van het glb 
een beetje aanpassen hoeven we daar waarschijn-

lijk niet eens een cent extra voor uit te geven.
 Sommige landschappen zijn zo robuust dat 
volstaan kan worden met generieke regelgeving. 
Zo produceert de agrarische sector in streken als 
Noord-Friesland, Groningen en Zeeland geheel 
‘marktconform’ precies wat we willen. In de klein-
schaliger landschappen, zoals het veenweidege-
bied in het Groene Hart, ligt dat anders. Niet lang 
geleden werd hier zelfs het einde van de melkvee-
houderij aangekondigd. Maar tijden veranderen: 
dankzij de gestegen melkprijzen gaat het deze 
bedrijven momenteel voor de wind. Evengoed ligt 
hier een structureel probleem: schaalvergroting en 
verdere rationalisatie zijn er nauwelijks mogelijk. 
Een gerichte financiële beloning aan boeren in het 
Groene Hart — maar ook bijvoorbeeld in de Achter-
hoek en in Drenthe — voor hun inspanningen om 
ondanks ‘de tucht van de markt’ aan verantwoord 
landschapsbeheer te blijven doen is broodnodig. 
 Het Nederlandse landschap kan alleen behou-
den blijven als de boeren er een toekomst krijgen. 
Zo’n duurzame agrarische toekomst kan groten-
deels gefinancierd worden door landschapsbeheer 
een groter gewicht te geven bij de bepaling van de 
hoogte van de inkomenssteun aan boeren. Alleen 
dan krijgt het landschap de boer die het verdient.

r o o s v e r m e i j ,  h a r m e v e r t wa a l k e n s 
& w i l l e m m i n d e r h o u t

Roos Vermeij en Harm Evert Waalkens zijn lid van de 
Tweede Kamer voor de PvdA. Willem Minderhout is 
fractiemedewerker.

Niet op Rita
De blik van Lenènnu Maria vertelt je dat ze niet 
zal wijken. Zes van haar negen kinderen zijn 
vermoord, net als haar man. In het door etnische 
conflicten verscheurde Oost-Congo zorgt ze voor 
vijfenvijftig weeskinderen van allerlei afkomst: 
Hutu, Tutsi, Hunde en Nande. Politieke en 
economische belangen van warlords, buurlanden 
en multinationals voeden het conflict in de regio. 
Oost-Congo is rijk aan diamant, goud, tin, koper 
en kobalt. Lenènnu Maria en haar wezen zijn 
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de laatsten die ervan profiteren. Wijken kan ze 
niet, breken wel. Gelukkig wordt haar weeshuis 
ondersteund met Nederlandse ontwikkelings-
hulp. Dat levert geen snelle economische groei of 
meetbaar grotere veiligheid op. Toch zou ik het 
haar niet kunnen uitleggen als deze steun werd 
stopgezet.
 Ik ben niet trots op Rita Verdonk. Niet op haar 
nationalistische gedachtegoed, niet op haar 
gebrek aan visie op de samenhang tussen ontwik-
kelingen hier en in de rest van de wereld. Ontwik-
kelingssamenwerking schittert op haar lijstje met 
‘acht problemen waar Nederland mee kampt’. Ze 
wil het budget met twee derde korten.
 Lenènnu Maria geeft ons een morele reden 
om zo’n grove bezuiniging achterwege te laten. 
Welbegrepen eigenbelang is een andere legitieme 
reden. Via ontwikkelingshulp levert ons land een 
bijdrage aan het bestrijden van ongelijkheden tus-
sen Noord en Zuid die migratiestromen uitlokken 
die met een hek of regels niet makkelijk zijn te 
keren. Ze vormen bovendien een voedingsbodem 
voor gevoelens van woede en onmacht die zich 
tegen ons kunnen keren.
 Welbesteed ontwikkelingsgeld kan conflicten 
binnen of tussen ontwikkelingslanden helpen 
voorkomen die anders flink in de papieren zouden 
lopen. Een (burger)oorlog in Afrika kost een land 
en zijn buren al gauw 64 miljard dollar, zo becijfert 
de Britse onderzoeker Paul Collier in The bottom 
billion. Als de mondiale economische schade ook 
wordt meegerekend lopen de kosten op tot circa 
100 miljard dollar.

 Nog een reden om niet te snijden in het ont-
wikkelingsbudget is de relatief sterke positie van 
Nederland in internationale fora. Die danken we 
aan onze internationalistische traditie en voor-
aanstaande rol op het gebied van internationale 
samenwerking. Het is een positie die we onher-
roepelijk zouden verliezen als Rita Verdonk haar 
zin krijgt.
 Een miljard wereldburgers leeft in bittere 
armoede en maakt feitelijk geen deel uit van 
het mondiale economische systeem. Dat is niet 
alleen moreel onbestaanbaar maar ook, in de 
woorden van topondernemer Hans Eenhoorn 
(ex-Unilever), ‘een enorme gemiste kans’. Als hulp 
ertoe bijdraagt dat deze groep gaat meedraaien in 
het mondiale economische stelsel ontstaan grote 
nieuwe markten, wat voor het bedrijfsleven grote 
kansen oplevert.
 De resultaten van zestig jaar ontwikkelingssa-
menwerking stemmen niet altijd vrolijk, maar dat 
betekent niet dat er in het geheel geen resultaten 
zijn geboekt. Ik ben er trots op dat de Nederlandse 
generaal Patrick Cammaert leiding heeft gegeven 
aan de vn-vredesmacht in Congo en dat Neder-
landse particuliere ontwikkelingsorganisaties als 
Artsen zonder Grenzen actief bleven in een regio die 
door iedereen was opgegeven. En als ik soms toch 
twijfel aan het belang van ontwikkelingssamen-
werking, dan denk ik aan de blik in de ogen van 
Lenènnu Marie.

p e t e r h e i n t z e

Directeur Evert Vermeer Stichting
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Om de bestwil van de burger
deel 2: gezond leven

Staat het burgers vrij om ongelimiteerd alcohol 
en tabak te consumeren? Nee, betogen Wim Groot 

en Henriëtte Maassen van den Brink. Een valide 
motief voor overheidsbemoeienis met ongezonde 

gedragingen is inperking van ‘externe effecten’, zoals 
verkeersongelukken waarbij drank in het spel is. 

Regelgeving en financiële prikkels zijn  
effectiever dan voorlichtingscampagnes.

Martin Buijsen bekritiseert een tendens in de politiek 
om artsen te stimuleren niet-medische criteria te laten 
meewegen in hun hulpverlening. Verruiming van het 

begrip ‘goed patiëntschap’ is gevaarlijk. Dergelijk 
beleid zou haaks staan op het recht op gezondheidszorg 

— een mensenrecht. ‘Instrumentalisering van de  
arts-patiënt-relatie doet afbreuk aan  

de waardigheid van het individu.’
Dit themablok is de tweede aflevering in een themareeks 

over de wenselijkheid van overheidsbemoeienis met 
opvoeding, gezondheid en seksualiteit. Deel 1 verscheen 

in s&d 2008/3.
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Over de auteurs  Wim Groot en Henriëtte Maassen van 
den Brink zijn hoogleraar economie aan respectieve-
lijk de Universiteit Maastricht en de Universiteit van 
Amsterdam.

Noten  zie pagina 13

Om de bestwil van de burger (1)

Begrenzen, prikkelen,  
handhaven
Over preventie van ongezond gedrag

wim groot & henriëtte maassen van den brink

Kranten doen het als hun oplage daalt: nieuwe 
bijlagen maken gevuld met onderwerpen die 
aansluiten bij het dagelijks leven van de lezer. 
Gezondheid is bij uitstek zo’n thema ¬ zie 
bijvoorbeeld de nieuwe zaterdagse bijlage Hart 
en Ziel van de Volkskrant. In een poging om de 
vermeende kloof met de burger te overbruggen 
zoeken ook politici graag zo’n thema op waarvan 
ze denken dat het de kiezer na aan het hart ligt. 
Stoppen met roken, minder drinken, gezonder 
eten en meer bewegen: het zijn favoriete goede 
voornemens bij het begin van een nieuw jaar 
en in toenemende mate ook onderwerpen waar 
politici zich mee willen profileren.
 Een greep uit de beleidsmaatregelen die 
het afgelopen jaar zijn geopperd op het vlak 
van gezond gedrag: het strafbaar stellen van 
het bezit van alcohol door jongeren beneden 
de zestien jaar, een verbod op reclame voor 
snoepgoed rond televisieprogramma’s bestemd 
voor kleine kinderen, het verhogen van de 
leeftijd waarop alcohol gedronken mag worden 
van zestien naar achttien jaar, het sluiten van 

de bierketen op het platteland, het verbieden 
van het ‘happy hour’ in de horeca, het oprichten 
van speciale behandelpoli’s voor jongeren die te 
veel gedronken hebben en het instellen van een 
algeheel rookverbod in horecagelegenheden (al 
dan niet inclusief terrassen). ‘Comazuipen’ was 
het afgelopen jaar een van de meest opvallende 
nieuwe woorden in de Nederlandse taal.
 De grote aandacht van politici en beleidsma-
kers voor de bevordering van gezond gedrag 
kan ten dele beschouwd worden als een uiting 
van modern populisme. Preventie bevordert 
de gezondheid, burgers vinden gezondheid erg 
belangrijk en dus dient de overheid ervoor te zor-
gen dat we gezond leven, zo is dan de redenering. 
Maar daarmee is niet alles gezegd. Een overheid 
die let op de gezondheid van haar burgers kan 
ook wel degelijk valide, meer principiële redenen 
voor haar ingrijpen hebben. Welke zijn dat? 

gezond is niet goedkoop

Een argument dat vaak wordt aangevoerd 
om overheidsbemoeienis met de leefstijl van 
burgers te rechtvaardigen is dat gezond gedrag 
leidt tot lagere kosten in de gezondheidszorg. 
Dat is onjuist. Binnen elke leeftijdsgroep zijn 
de zorgkosten voor mensen die roken, exces-
sief veel alcohol drinken of extreem overge-
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wicht hebben weliswaar hoger, maar vanwege 
hun langere levensverwachting zijn de totale 
kosten voor mensen die gezond leven hoger. Zo 
becijferde het rivm vorig jaar dat in een ideale 
wereld waarin niemand rookt of overgewicht 
heeft en waarin iedereen voldoende beweegt, 
de kosten voor de gezondheidszorg zo’n tien 
procent hoger zouden liggen.1 Als we de kosten 
voor de gezondheidszorg willen verlagen, 
moeten we dus sporten ontmoedigen, sigaret-
ten van staatswege gratis beschikbaar stellen 
en een campagne starten ‘ach vader, toe drink 
wat meer’.
 Als kostenverlaging het motief niet kan zijn, 
waarom zou de overheid burgers dan moeten 
aansporen of zelfs dwingen om gezonder te 
leven? Dergelijke overheidsbemoeienis grijpt 
in in de leefstijl van mensen, beperkt hun 
persoonlijke keuzevrijheid en moet dus goed 
gemotiveerd worden. In het rapport Gezond 
gedrag bevorderd dat een interdepartementale 
werkgroep vorig jaar het licht deed zien worden 
drie valide redenen voor overheidsbeleid op het 
vlak van gezond gedrag genoemd.2

 Om te beginnen heeft ongezond gedrag ex-
terne effecten in de vorm van schade en kosten 
voor anderen. Dat geldt vooral voor het gebruik 
van sigaretten en alcohol. Roken en drinken 
tijdens de zwangerschap hebben nadelige gevol-
gen voor de gezondheid en ontwikkelingskan-
sen van het ongeboren kind. Alcoholgebruik is 
verder een belangrijke oorzaak van verkeersdo-
den en geweldsmisdrijven. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (who) heeft becijferd dat een 
op de drie verkeersdoden in de eu het gevolg 
is van rijden onder invloed.3 Dit zijn 17.000 
doden per jaar, waarvan 170 in Nederland. Bij 
kindermishandeling en huiselijk geweld is 
vaak alcohol in het spel. De who berekende ook 
dat drankmisbruik een rol speelt bij vier op de 
tien moorden ¬ wat neerkomt op meer dan 
tweeduizend doden per jaar in de eu. Jaarlijks 
komen in de eu zeven miljoen volwassenen in 
een vechtpartij terecht nadat ze gedronken heb-
ben. Bij dergelijke aantoonbare externe effecten 
van een ongezonde leefstijl ligt er onzes inziens 

een heldere taak voor de overheid om zich met 
de gezondheid van burgers te bemoeien. 
 Een tweede goede reden voor het doorvoeren 
van beleidsmaatregelen op gezondheidsgebied 
doet zich voor wanneer burgers over ‘onvol-
ledige informatie’ beschikken. Dat probleem 
speelt vooral bij voeding. Suggestieve reclame-
uitingen kunnen een verkeerde boodschap 
overbrengen. Vooral jonge kinderen laten zich 
gemakkelijk beïnvloeden: hoe vaker ze naar 
reclames voor snoep en frisdrank kijken, hoe 
ongezonder ze eten.
 In de derde plaats kunnen normatieve 
drijfveren een rol spelen. De overheid moet 
zich daarbij specifiek richten op groepen die 
de gevolgen van hun keuzes niet goed kun-
nen overzien ¬ kinderen bijvoorbeeld ¬ of 
die niet over de vermogens beschikken om 
gezond te leven. Speciale aandacht verdienen de 
grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en 
laagopgeleiden. Laag opgeleide mannen leven 
nu gemiddeld vijf jaar korter dan mannen met 
een universitaire opleiding; voor vrouwen is 
het verschil ruim tweeënhalf jaar. Laagopgelei-
den leven bovendien bijna vijftien jaar langer 
met een chronische ziekte of aandoening dan 
hoogopgeleiden.4 Om deze maatschappelijke 
ongelijkheid te verminderen moet de overheid 
gezond gedrag onder bevolkingsgroepen met 
een lage sociaal-economische status bevorderen.

alcohol

Er bestaan dus goede redenen voor de over-
heid om zich te bemoeien met de leefstijl van 
burgers. De vraag is hoe zij dit het beste kan aan-
pakken. Preventiebeleid roept eerst en vooral 
associaties op met voorlichting, met massame-
diale campagnes als ‘Wie is de Bob’ of ‘Neem 
eens een balansdag’ en productinformatie als de 
‘Ik kies bewust’-stickers op voedingsmiddelen. 
Over de effecten van dit soort grootscheepse 
campagnes is weinig met zekerheid te stellen. 
Voor zover bekend zijn de effecten gering. De 
dieetboeken van Sonja Bakker hebben waar-
schijnlijk meer mensen tot afvallen aangezet 
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dan de campagne ‘Maak je niet dik’ van het 
Voedingscentrum. Volgens sommige critici 
werkt gezondheidsvoorlichting zelfs averechts. 
Zo zou de Bob-campagne het signaal afgeven dat 
niet-bobbers ongelimiteerd kunnen drinken en 
de ‘Ik kies bewust’-campagnes dat het eten van 
fritessaus en chips geen probleem is mits het 
product voorzien is van de juiste groene sticker.
 Regelgeving en financiële prikkels ¬ zoals 
accijnsheffing ¬ zijn wél redelijk effectieve 
middelen om gezond gedrag te bevorderen. De 

normverschuiving van ‘roken moet kunnen’ 
en ‘roken, daar komen we samen wel uit’ naar 
‘roken doe je niet in het bijzijn van anderen’ en 
‘als je wilt roken, dan ga je maar buiten staan’ is 
vooral tot stand gekomen dankzij de aanscher-
ping van wet- en regelgeving (in dit geval: het 
verbod op roken in openbare gebouwen en de 
verboden op reclame voor sigaretten) en forse 
accijnsverhogingen.
 Vooral op het gebied van alcoholpreventie zou 
de overheid haar inspanningen moeten intensi-
veren. Een recente studie becijfert dat de totale 
externe kosten van alcoholgebruik in de eu ¬ 
dus de kosten van verkeersongevallen, gewelds-
misdrijven en dergelijke die toe te schrijven zijn 
aan alcoholgebruik ¬ zo’n 125 miljard euro per 
jaar bedragen.5 Dat komt neer op 1,3 procent van 
het bbp. Daarmee zijn de externe kosten meer 
dan twee keer zo hoog als de opbrengsten uit 
alcoholaccijnzen. Deze accijnzen zijn in ons land 
overigens opvallend laag. De jaarlijkse opbrengst 
uit de sigarettenaccijnzen is tien maal zo groot, 
terwijl alcoholconsumptie veel meer schade aan 
derden toebrengt dan roken. 
 Dat is voldoende reden voor een forse verho-
ging van de accijnzen op alcohol, zou je denken. 

Die conclusie is echter te simpel. Een accijns-
verhoging treft vooral de matige drinkers, 
aangezien de prijselasticiteit van alcoholgebruik 
onder hen het grootst is. Geheelonthouders 
merken niets van een accijnsverhoging en 
onder alcoholverslaafden is de prijselasticiteit 
laag ¬ zware drinkers trekken zich veel minder 
aan van een prijsverhoging, terwijl deze groep 
verantwoordelijk is voor de meeste externe kos-
ten van alcoholgebruik. Een accijnsverhoging 
betekent dus niet automatisch dat de vervuiler 
de rekening betaalt. Verhoging van de alcohol-
accijns dient daarom te worden ondersteund 
door een krachtiger handhaving van wet- en 
regelgeving, opdat bijvoorbeeld de pakkans bij 
rijden onder invloed groter wordt.
 Betere handhaving is ook gewenst voor wat 
betreft het verbod op alcoholgebruik door jon-
geren beneden de zestien jaar. Op dit moment 
schiet die ernstig tekort. Uit onderzoek blijkt 
dat jongeren van veertien en vijftien jaar er 
bijna altijd in slagen om alcohol te kopen als zij 
dat willen.6 Een voor de hand liggende oplos-
sing zou zijn om meer controleurs aan te stellen 
bij de Voedsel en Warenautoriteit (vwa), die 
immers belast is met de controle op de naleving 
van de regels. Dat is echter niet wat het kabinet 
voor ogen staat; dat wil de controletaak juist 
weghalen bij de vwa en overhevelen naar de 
gemeenten. Hierdoor zal van de handhaving 
alleen maar minder terechtkomen. De reorga-
nisatie die met de overdracht naar gemeenten 
gepaard gaat, zal veel geld en energie kosten. 
Voor de eigenlijke taak ¬ de handhaving van de 
regels ¬ zal minder tijd overblijven. Bovendien 
bestaat het risico dat gemeentebestuurders de 
lokale horeca niet zullen willen lastigvallen met 
al te veel controle en dat zij het geld voor hand-
having van de regels liever besteden aan leuke 
dingen voor de burgers.

preventie op recept

Het kabinet onderzoekt of het bevorderen van 
een gezonde leefstijl kan worden opgenomen in 
de basispolis van de zorgverzekering. Zo wil mi-

Aan leefstijlprogramma’s in het 
verplichte zorgverzekeringspakket 
kleven grote bezwaren
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nister Klink van vws geld uittrekken voor een 
proef met ‘bewegen op recept’ en ‘ondersteu-
ning bij stoppen met roken’. Met een recept van 
de huisarts betaalt de verzekeraar straks voor de 
fitnessclub en voor de cursus om met roken te 
stoppen. Het lijkt aantrekkelijk om preventie in 
het zorgverzekeringspakket op te nemen. Met 
preventie valt veel gezondheidswinst te boeken: 
wie voor zijn veertigste stopt met roken leeft 
gemiddeld tien jaar langer dan als hij zou heb-
ben doorgerookt.7 
 Opname van preventie in het verzekerde 
pakket zal de kosten van de gezondheidszorg 
echter enorm opdrijven. De indicatiestelling 
hiervoor is subjectief en zal na verloop van tijd 
steeds ruimer worden. ‘Bewegen op recept’ 
wordt aanvankelijk voorgeschreven voor speci-
fieke hoogrisicogroepen als diabetespatiënten 
met obesitas. Vervolgens wordt bedacht dat als 
je alle obesitaspatiënten laat bewegen op recept, 
je hiermee diabetes kunt voorkomen. Daarna 
bedenkt men dat als ook mensen met overge-
wicht bewegen hiermee obesitas en diabetes 
kunnen worden voorkomen. Ten slotte krijgt 
iedereen een bewegingsrecept ter preventie van 
overgewicht, obesitas en diabetes.
 Preventie in het verzekerde pakket kan ook 
de solidariteit in het zorgstelsel onder druk 
zetten. Mensen moeten gaan betalen voor het 
onmatige gedrag van medeburgers. Op een ge-
geven moment zullen gezonde mensen hiertoe 
niet meer bereid zijn. Naarmate de kosten van 
de gezondheidszorg door opname van preventie 
in het pakket sneller stijgen, zal dit eerder het 
geval zijn. Een derde bezwaar is dat preventie 

op recept ongezond gedrag juist kan bevor-
deren doordat het de eigen verantwoordelijk-
heid ondergraaft die mensen hebben voor hun 
gezondheid.

conclusie

Bevordering van gezond gedrag door de over-
heid schaadt de keuzevrijheid van burgers. 
Het is, in principe, hun goed recht om zelf te 
bepalen hoeveel zij roken, drinken, eten en 
bewegen. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat 
de gevolgen van hun gedrag op anderen worden 
afgewenteld. Als er sprake is van aantoonbare 
externe effecten wegen de voordelen van over-
heidsingrijpen op tegen het serieuze nadeel van 
inperking van de persoonlijke keuzevrijheid. In 
het bijzonder een extra verhoging van de alco-
holaccijns valt uitstekend te verdedigen.
 Overheidsbeleid is ook op zijn plaats daar 
waar burgers over onvolledige informatie 
beschikken. Paternalistische motieven en 
overwegingen van sociale rechtvaardigheid 
legitimeren slechts bemoeienis met de verbe-
tering van de positie van specifieke groepen, 
zoals jonge kinderen en mensen met een lage 
sociaal-economische status. Aan de opname van 
leefstijlprogramma’s in het verplichte zorgver-
zekeringspakket kleven grote bezwaren. Het 
zou de kosten van de verzekering enorm opdrij-
ven, burgers een vrijbrief geven voor ongezond 
gedrag en de solidariteit binnen het zorgstelsel 
ondermijnen ¬ en daarmee de houdbaarheid 
daarvan op de lange termijn.
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Noten

1 Baal, P. van, R. Heijink, R. Hoog-
enveen en J. Polder (2006), 
Zorgkosten van ongezond gedrag, 
rivm, Bilthoven.

2 ibo (2007), Gezond Gedrag Bevor
derd, Werkgroep ibo Preventie, 
Interdepartementaal Beleidson-
derzoek 2006-2007, 1, Den Haag.

3 Zie noot 5.
4 Herten, L. van, K. Oudshoorn, 

R. Perenboom, Y. Mulder, N. 
Hoeymans en A. Kunst (2002), 
Gezonde levensverwachting naar 
sociaal economische status, tno 
Preventie, Leiden. Hollander, 
A. de, N. Hoeymans, J. Melse, 
J. van Oers en J. Polder (red.) 
(2006), Zorg voor gezondheid. 

Volksgezond heid Toekomst Verken
ning 2006, rivm, Bilthoven.

5 Cnossen, S. (2006), Alcohol 
Taxation and Regulation in the 
European Union, cpb Discussion 
Paper 76, cpb, Den Haag. 

6 Zie noot 2.
7 Zie noot 4.



s& d  5  |  20 0 8

14

Over de auteur  Martin Buijsen is gezondheidsjurist en 
rechtsfilosoof. Hij is universitair hoofddocent bij het 
Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg 
van Erasmus Medisch Centrum/eur 

Noten  zie pagina 19

Om de bestwil van de burger (2)

Het recht op zorg is een 
mensenrecht
Hoe staatspaternalisme leidt tot discriminatie 

martin buijsen

In zijn introductie tot de themareeks Om de 
bestwil van de burger in het maartnummer van 
s&d stelt Paul de Beer prikkelende vragen.1 Hoe 
moeten we de inmiddels door velen gevoelde 
toegenomen overheidsbemoeienis met privége-
dragingen van burgers beoordelen? Hebben we 
te maken met te lang uitgebleven overheidsin-
menging of gaat het om herlevend staatspater-
nalisme? Mogen we de ontwikkeling verwelko-
men of moeten we hier spreken van betutteling?
 Omdat beoordeling nu eenmaal maatsta-
ven vergt, schets ik in deze bijdrage eerst het 
toetsingskader. Voor de goede orde, dat kader is 
dat van de jurist, niet dat van de (gezondheids-)
econoom of de politieke filosoof. Uitgangspunt 
is het besef dat recht méér is dan een beleids-
instrument, meer dan wetgeving. Er is immers 
ook recht ¬ in de vorm van mensenrechten 
¬ dat aan beleid en wetgeving voorafgaat. De 
gedachte dat recht slechts een van de verschij-
ningsvormen van beleid is, getuigt van de 
misvatting dat overwegingen van beleid (en 
van moraal overigens) zich voltrekken in een 

normatief vacu∑m. De jurist wéét hoe relatief 
soevereiniteit is ¬ en niet alleen die van staten. 
 Vervolgens geef ik aan of en in welke mate 
de huidige bemoeienis van de overheid met de 
gezondheid en de leefstijl van haar burgers te 
rechtvaardigen is. Een en ander zal ik doen aan 
de hand van een voorstel dat ik beschouw als 
zeer typisch voor de wijze waarop de Neder-
landse overheid momenteel omspringt met 
vraagstukken van gezondheid en leefstijl: het 
recente pleidooi voor goed patiëntschap, zoals 
gepresenteerd door de Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg (rvz).

goed patiëntschap

Op 12 februari jongstleden brak de rvz in een 
van zijn zogeheten Signalementen een lans voor 
meer verantwoordelijkheid aan patiëntenzijde.2 
De laatste decennia is er terecht veel aandacht 
geweest voor de rechten van patiënten, zo stelt 
de Raad, maar over de keerzijde daarvan ¬ hun 
verantwoordelijkheden en verplichtingen ¬ 
wordt nauwelijks gesproken.3 Het adviesorgaan 
meent dat het huidige tijdsgewricht vraagt om 
‘goed patiëntschap’. Dat zou drie categorieën van 
verplichtingen omvatten: 
> Patiënten moeten algemeen geldende 
omgangsvormen in acht nemen. Zij moeten 
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zorgverleners met respect tegemoet treden, dat 
wil zeggen: zich niet agressief gedragen, geen 
onredelijke eisen stellen en op tijd op afspraken 
verschijnen.
> Patiënten moeten zakelijke verplichtingen 
nakomen. Zij moeten zich verzekeren tegen 
ziektekosten en de premie en eventuele eigen 
bijdragen op tijd betalen.
> Patiënten moeten meewerken aan de behan-
deling. Van hen mag worden verwacht dat zij 
de zorgverlener zo goed mogelijk informeren, 
meedenken en meebeslissen over de behande-
ling, instructies en adviezen opvolgen en leefre-
gels in acht nemen.4 
 Gezien de onloochenbare behoefte aan 
dergelijk patiëntschap ¬ volgens de rvz dan 
toch ¬ rijst de vraag wat er gedaan kan worden 
om patiënten tot dit gedrag aan te zetten. De 
Raad pleit onder meer voor ruimere mogelijk-
heden voor hulpverleners om de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst op te zeggen.
 Nu is goed patiëntschap geen nieuwe eis. Tot 
op heden werden daartoe echter slechts de ver-
plichtingen gerekend die behoren tot de derde 
categorie, ‘meewerken aan de behandeling’.5 
Verder is het op dit moment helemaal geen punt 
van discussie of een arts eenzijdig een behandel-
relatie mag beëindigen. De wetgeving verlangt 
wel dat daarvoor gewichtige redenen aanwezig 
zijn.6 Gezien het belang dat gediend wordt met 
de uitvoering van de geneeskundige behan-
delingsovereenkomst is dat niet zo vreemd. 
Alleen indien de medische zin aan de relatie is 
komen te ontvallen, is het een arts toegestaan 
de behandelrelatie te verbreken. Die zin kan 
uiteraard ook worden weggenomen door de pa-
tiënt zelf. Met een patiënt die stelselmatig zijn 
arts moedwillig onjuiste informatie verschaft 
over zijn gezondheidstoestand, moet de relatie 
uiteindelijk eenzijdig kunnen worden beëin-
digd. Gebrek aan therapietrouw rechtvaardigt 
eenzijdige opzegging eveneens en niet anders is 
dat wanneer er tussen hulpverlener en patiënt 
aanhoudend meningsverschillen bestaan over 
de inhoud van de te volgen therapie of wanneer 
de laatste voortdurend de adviezen van de hulp-

verlener negeert waardoor de behandeling geen 
resultaat heeft. Ook moge het duidelijk zijn dat 
agressief gedrag van de patiënt professionele 
hulpverlening in de weg staat.
 Maar kan ook van het niet voldoen van 
rekeningen of van het verzaken van de verzeke-
ringsplicht gezegd worden dat het een zinvolle 
geneeskundige behandeling onmogelijk maakt? 
Niet echt. En de patiënt die de hulpverlener met 
onvoldoende egards behandelt, verbaal geweld-
dadig is of claimend gedrag vertoont, moet 

met hem de overeenkomst worden beëindigd? 
Ontneemt dergelijk gedrag de medische zin aan 
een behandelrelatie? Dat zal evenmin snel het 
geval zijn. Door het verbinden van de opzeg-
mogelijkheid aan een beduidend ruimer begrip 
van goed patiëntschap geeft de rvz het adjectief 
‘gewichtig’ een betekenis die het tot op heden 
beslist niet had.
 De Raad verruimt het concept goed patiënt-
schap allereerst tot het in acht nemen van 
algemene fatsoensnormen. In het voornoemde 
Signalement bespreekt hij de problematiek van 
agressie, claimgedrag en het niet nakomen van 
afspraken. De Raad noemt dat grote problemen, 
maar laat een gedegen sociaal-wetenschappelijke 
onderbouwing achterwege. Wel worden er cij-
fers gepresenteerd. Zo zou uit onderzoek in 2003 
gebleken zijn dat vijfenzeventig procent van 
de huisartsen wel eens met agressie te maken 
heeft.7 Nergens wordt echter duidelijk hoe dat 
zich verhoudt tot de mate van agressie in andere 
maatschappelijke sectoren. Uit de literatuur zou 
verder blijken dat hulpverleners vaak worden 
geconfronteerd met claimend gedrag. Volgens 
onderzoek zouden onredelijke eisen van patiën-

De overheid die een individuele 
burger de gezondheidszorg 
onthoudt die hij nodig heeft,  
tast diens waardigheid aan
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ten een van de drie hoofdoorzaken vormen van 
burn-out bij huisartsen.8 Nergens wordt even-
wel duidelijk of en in hoeverre er sprake is van 
een groeiend probleem, dan wel of het probleem 
in ons land groter is dan elders. De rvz doet zelfs 
geen poging om dat aannemelijk te maken. 
 Veelzeggend is de conclusie die de rvz ver-
bindt aan de cijfers over het niet nakomen van 
zakelijke verplichtingen. Van de 250.000 patiën-
ten die in 2002 een poliklinisch bezoek gepland 
hadden, verscheen veertien procent niet op de 
afspraak. Inefficiënt gebruik van schaarse mid-
delen is het gevolg, aldus het adviesorgaan.9 Het 
voegt hieraan toe dat het grote aantal onver-
zekerden en wanbetalers (420.000 mensen in 
mei 2007) de solidariteit van het zorgstelsel 
ondergraaft.10 Ook het opvolgen van medische 
adviezen en instructies dient niet alleen het 
individuele belang van de patiënt, maar ook het 
collectieve belang van een betaalbare en voor 
een iedereen toegankelijke gezondheidszorg, 
aldus de Raad.11 Met andere woorden: met goed 
patiëntschap ‘nieuwe stijl’ is nadrukkelijk ook 
een algemeen belang gemoeid. Bij nader inzien 
blijkt het pleidooi voornamelijk economisch te 
zijn gemotiveerd. Betaalbaarheid staat voorop.

menselijke waardigheid

Laten we nu eens aannemen dat de Nederlandse 
overheid (de wetgever, de rechter) het rvz-
advies overneemt, wat doet zij dan eigenlijk? De 
ene individuele burger, degene die kampt met 
een gezondheidsprobleem, krijgt de opdracht 
bepaald gedrag te vertonen, terwijl de andere 
individuele burger, de hulpverlener tot wie de 
eerste zich wendt, verplicht wordt de hulpver-
leningsrelatie eenzijdig te beëindigen wanneer 
de hulpbehoevende volhardt in zijn onwenselijk 
geachte gedrag. De overheid dwingt de ene bur-
ger de andere te sanctioneren in een relatie die 
niet alleen volstrekt privaat is, maar ook ¬ zoals 
we zullen zien ¬ uniek en precair. Dat is nogal 
wat. Hoe nu dit overheidsgedrag te duiden? Wat 
is eigenlijk de taak van de overheid waar het 
gezondheid en gezondheidszorg betreft?

 Voor de bepaling van de rol van de overheid 
in de huidige samenleving kan het veelbe-
sproken ‘harm principle’ van John Stuart Mill 
nauwelijks als leidraad dienen. Anders dan in 
de negentiende eeuw behoort de verwerkelij-
king van sociale grondrechten ¬ het recht op 
onderwijs, bijstand, gezondheidszorg, et cetera 
¬ immers ook tot de verplichtingen van de he-
dendaagse overheid. Ook deze grondrechten ge-
nieten grondwettelijke bescherming. Nederland 
is bovendien partij bij flink wat mensenrechten-
verdragen waarin naast de klassieke vrijheids-
rechten (het recht op privacy, op vrijheid van 
meningsuiting, op lichamelijke integriteit) ook 
tal van sociale grondrechten zijn opgenomen.
 Nu kijken we in Nederland sinds jaar en dag 
op een wat merkwaardige wijze naar deze laatste 
categorie van rechten. Rechtenstudenten krijgen 
al vroeg ingepeperd dat vrijheidsrechten de 
overheid verplichten tot ‘laissez faire’, waar soci-
ale grondrechten vragen om actief optreden. En 
inderdaad, de grondwettelijke formulering van 
de verschillende rechten geeft aanleiding tot een 
dergelijke opvatting.12 Toch is deze interpretatie 
op zijn minst ongenuanceerd te noemen. Grond-
rechten van de eerste categorie kunnen wel 
degelijk ook zogenaamde positieve verplichtin-
gen voor de overheid met zich meebrengen. Om 
de privacy van haar burgers te garanderen, moet 
de Nederlandse overheid immers heel wat doen: 
wetgeving uitvaardigen, nadere regelgeving ont-
wikkelen, een toezichthouder installeren, regels 
handhaven. Anderzijds kan een sociaal grond-
recht als het recht op gezondheidszorg heel wel 
tot overheidsonthouding verplichten, zoals ik 
hieronder zal toelichten. 
 Sociale grondrechten zijn in Nederland niet 
afdwingbaar. In rechte kan een Nederlandse 
burger geen rechtstreeks beroep doen op een 
grondwettelijk of verdragsrechtelijk beschermd 
sociaal grondrecht. De Grondwet kent immers 
niet alleen een constitutioneel toetsingsverbod, 
maar beperkt ook de rechtstreekse werking 
van verdragsbepalingen tot die waarin klas-
sieke vrijheidsrechten zijn vervat.13 Individuele 
burgers kunnen zich in rechte wel rechtstreeks 
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op een verdragsrechtelijk beschermd vrijheids-
recht beroepen, maar niet op een verdragsrech-
telijk beschermd sociaal grondrecht. De bijzon-
dere staatsrechtelijke verhoudingen gevoegd 
bij de toch wel unieke rechtscultuur maken dat 
in Nederland sociale grondrechten niet alleen 
beschouwd worden als enigszins tweederangs, 
maar ook als rechten die veel minder dan de 
klassieke vrijheidsrechten de individuele mens 
toebehoren. Niets is minder waar.
 De preambules van alle mensenrechten-
verdragen ¬ binnen de Verenigde Naties of 
binnen de Raad van Europa tot stand gekomen 
¬ maken gewag van menselijke waardigheid. 
Eerbiediging van deze waardigheid is wat men-
senrechten, zowel klassieke als sociale, bedoelen 
te bewerkstelligen. Menselijke waardigheid 
komt een ieder toe die uit mensen geboren is, 
vanaf het moment van geboorte (en ook eniger-
mate daarvoor) tot het moment van overlijden 
(en ook enigermate daarna). Velen, zeker in 
Nederland, plegen menselijke waardigheid te 

identificeren met individuele zelfbeschikking. 
Ten onrechte, want mensenrechten strekken 
ook (of beter gezegd: vooral) tot bescherming 
van de zwakkere en wilsonbekwame mede-
mens: van de pasgeborene, van de ernstig zieke, 
van de dementerende oudere, van de stervende. 
Ook die mens komt waardigheid toe die recht 
geeft op eerbiediging.
 De enige zinnige definitie van het begrip 
menselijke waardigheid wordt welbeschouwd 
gevormd door het totaal aan grondrechten ¬ 
universeel, ondeelbaar, onderling afhankelijk 

en met elkaar verbonden volgens de mensen-
rechtendoctrine ¬ dat deel uitmaakt van onze 
rechtsorde. Positief laat het concept zich dus 
niet definiëren, wel negatief. Schending van 
een grondrecht levert namelijk per definitie 
schending op van menselijke waardigheid. De 
overheid die een individuele burger de gezond-
heidszorg onthoudt die hij nodig heeft, tast 
diens waardigheid aan zoals ook de overheid 
doet die een individuele burger in zijn vrijheid 
van meningsuiting beperkt. Zo bezien is een 
sociaal grondrecht niet van minder gewicht dan 
een klassiek vrijheidsrecht en evenmin minder 
‘individueel’.

enkel medische criteria

Menselijke waardigheid komt een ieder toe: 
gelijkwaardigheid is inherent aan de mensen-
rechtenidee. Op de overheid rust de verplich-
ting zorg te dragen voor de verwerkelijking 
van alle mensenrechten, sociale grondrechten 
én klassieke vrijheidsrechten. Het recht op 
gezondheidszorg is een verdragsrechtelijk en 
grondwettelijk beschermd sociaal grondrecht, 
dat iedereen heeft en dat door de overheid in 
beginsel dient te worden gerealiseerd zon-
der verstoring van het genot van de overige 
grondrechten; geen verstoring als het ook maar 
enigszins anders kan (subsidiariteit) en als het 
echt niet anders kan, dan niet meer dan strikt 
noodzakelijk (proportionaliteit).
 Juister is het trouwens om te spreken van 
een grondrecht op ‘zorg voor de gezondheid’. 
De overheid heeft niet alleen de plicht om 
toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg 
te bewerkstelligen, maar dient ook in schoon 
drinkwater te voorzien, een veilige werkomge-
ving te bevorderen et cetera. Soms lopen de 
overheidsmaatregelen die uit al deze plichten 
voortvloeien langs de lijnen van het ‘harm prin-
ciple’. Zo is weliswaar het roken op de werkplek 
verboden, maar het roken als zodanig niet. Wat 
de verwerkelijking van het recht op toegang tot 
voorzieningen van gezondheidszorg betreft, dat 
onttrekt zich geheel aan legitimatie door het 
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‘niet schaden’-beginsel. Dit recht verplicht de 
overheid te voorzien in een beschikbare, (geo-
grafisch en temporeel) bereikbare en betaalbare 
gezondheidszorg van goed niveau.14 Grondrech-
telijk is de overheid verplicht zich te onthouden 
van maatregelen die de gelijkheid in de toegang 
¬ in feitelijke en financiële zin ¬ tot die voor-
zieningen wegnemen of verminderen.15 
 Nu is het beginsel van non-discriminatie 
gewoonlijk formeel gedefinieerd en wordt 
de begripsinhoud niet sluitend weergege-
ven. Gelijke gevallen dienen gelijk te worden 
behandeld en discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging of op welke grond dan ook is 
niet toegestaan.16 Toegepast op de gezondheids-
zorg krijgt non-discriminatie echter een zeer 
specifieke betekenis. Bij het verstrekken van 
gezondheidszorg mogen mensen weliswaar 
verschillend behandeld worden ¬ bijvoorbeeld 
verschillende plaatsen op een wachtlijst toebe-
deeld krijgen ¬ maar uitsluitend op basis van 
een objectief medische motivatie. Onderscheid 
op andere gronden is niet te rechtvaardigen.
 Zo bezien komt het beperken van de feitelijke 
toegang tot gezondheidszorg voor onverzekerde 
(al dan niet onverzekerbare) patiënten neer op 
discriminatie.17 Een gezondheidszorg die niet be-
taalbaar is voor mensen die er behoefte aan heb-
ben, is evenmin algemeen toegankelijk. Ook het 
voorrang geven aan de transplantatiebehande-
ling van orgaanbehoeftige patiënten die zichzelf 
ooit als orgaandonor hebben laten registreren is 
discriminerend.18 Hetzelfde geldt voor het sneller 
leveren van zorg aan patiënten die zich van nood-
zakelijke zorg verzekerd hebben bij een zorgver-
zekeraar die met de betreffende zorgaanbieder 
een voorrangsarrangement is overeengekomen.19 
 Slechts de objectieve medische behoefte telt. 
Andere criteria, zoals de tegenwoordig door 
velen verdedigbaar geachte ‘eigen schuld’, zijn 
niet geoorloofd. De alcoholicus die een donor-
lever onthouden wordt omdat hij zijn lever 
kapot gedronken heeft, ondervindt discrimi-
natie. Hetzelfde geldt voor de roker die om 
diezelfde reden een lagere plaats op de wacht-
lijst voor donorlongen toebedeeld krijgt. Voor 

verwijten is hier geen plaats. Wel relevant is het 
antwoord op de vraag of dergelijke patiënten 
na de transplantatie stoppen dan wel doorgaan 
met drinken en roken. Als er één donorlever te 
vergeven valt en er moet een keuze worden ge-
maakt tussen twee mogelijke ontvangers, wordt 
er allerminst gediscrimineerd wanneer die pa-
tiënt niet geholpen wordt van wie vaststaat dat 
hij zich na de transplantatie aan drankmisbruik 
zal blijven bezondigen. In termen van slaagkans 
en gezondheidswinst, bezien dus van vanuit het 
perspectief van objectieve medische behoefte, 
behoort de lever naar de ander te gaan.
 Bij de bekostiging van zorg vindt discrimina-
tie juist plaats wanneer de objectieve medische 
behoefte in voor de patiënt ongunstige zin mee-
weegt bij de bepaling van prijzen en premies. Zo 
discrimineerde de no-claim-teruggaafmaatregel 
chronisch zieken. Dat mensen met overgewicht 
of een vermeend ongezonde leefstijl hogere 
verzekeringspremies voor basiszorg zouden 
moeten betalen, is evenmin te rechtvaardigen.20

 Kortom, veel van de (voorgestelde) over-
heidsmaatregelen van de laatste jaren gericht 
op gezondheid en leefstijl zijn bedenkelijk; niet 
zozeer omdat zij met het ‘harm principle’ op 
gespannen voet staan, maar omdat zij discrimi-
neren en onrechtvaardig zijn. 

paternalisme

Dat patiënten de verplichtingen van goed 
patiëntschap naleven is niet vanzelfsprekend, 
daarin heeft de rvz ongetwijfeld gelijk. Maar 
waarschijnlijk is dat ook nooit het geval ge-
weest. Met het verbinden van de mogelijkheid 
van eenzijdige opzegging van de behandelover-
eenkomst aan het verzuim van verplichtingen 
die niets met medische zin uit te staan hebben, 
doet dit adviesorgaan een onrechtvaardig voor-
stel. Het recht op gezondheidszorg is immers 
een mensenrecht, niet een recht dat voorbehou-
den is aan mensen die welgemanierd en verze-
kerd zijn. Maar de Raad doet nog meer.
 Elke behandelrelatie is uniek. Handelingen 
die verricht worden ter uitvoering van een 
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behandelingsovereenkomst, dienen een strikt 
individueel gezondheidsbelang. Het gezond-
heidsprobleem van een patiënt mag vaker 
voorkomen, hijzelf is uniek ¬ en daarmee 
welbeschouwd ook zijn behoefte aan hulp. Van 
vertrouwen tussen patiënt en hulpverlener kan 
geen sprake zijn indien de eerste niet het gevoel 
heeft dat de laatste geheel en al gericht is op zijn 
probleem, uiteraard slechts indien en voor zover 
de professionele standaard in een oplossing kan 
voorzien. Niets ondermijnt dat vertrouwen aan 
de kant van de patiënt zozeer als het vermoeden 
dat de arts zich in die unieke behandelrelatie 
door andere overwegingen laat leiden dan 
louter medische. Dat de behandelrelatie in dat 
opzicht volstrekt zuiver moet zijn, wordt in het 
huidige recht onderkend. De rvz lijkt het niet te 
willen zien. 

 Het is buitengewoon onverstandig om een 
individuele hulpverlener in zijn relatie met 
een patiënt te belasten met iets anders dan 
diens individuele gezondheidsbelang. Door de 
arts in zijn hulpverlening aan een algemeen 
belang dienstbaar te willen maken, door hem 
tot hoeder te maken van het systeem, miskent 
de rvz dat het recht op gezondheidszorg zich 
uiteindelijk verwerkelijkt in een relatie tussen 
twee mensen, tussen een hulpverlener en zijn 
patiënt, op wiens gezondheidsprobleem zijn 
inspanningen exclusief gericht dienen te zijn.
  Waardigheid komt de individuele mens 
toe. Precies die waardigheid is einddoel van alle 
mensenrechten. Instrumentaliseert (of collecti-
viseert) men de arts-patiënt-relatie, dan wordt 
afbreuk gedaan aan precies die waardigheid. 
Paternalistischer kan een voorstel niet zijn. 
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Noten  zie pagina 29

Arbeidsmarktbeleid: het 
gouden recept bestaat niet

De Nederlandse arbeidsmarkt kraakt in zijn voegen. Vraag en aanbod blijken 
elkaar niet te vinden. De overheid investeert fors in reïntegratiemiddelen 
waarvan de rendementen marginaal zijn, constateert Jouke van Dijk. 
‘Gemeenten — en ook het ministerie van szw — denken dat hun beleid 
veel succesvoller is dan het in werkelijkheid is.’ Voor een efficiënter arbeids-
marktbeleid is coördinatie op regionaal niveau onontbeerlijk. 

jouke van dijk

De arbeidsmarkt is waarschijnlijk de belangrijk-
ste markt in onze samenleving. Wij allen zijn er 
voor onze welvaart direct of indirect van afhan-
kelijk. Arbeid doet ertoe - voor individuen, maar 
ook op macroniveau, als cruciale productiefactor 
in onze kenniseconomie. Dat er aan de verhou-
ding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
doorlopend aandacht wordt besteed is dus 
logisch. De ervaring leert dat de markt alleen 
niet in staat is om een optimale afstemming tot 
stand te brengen.
 Tot halverwege de jaren negentig leek volle-
dige werkge legenheid een utopie. De buitenge-
woon florissante arbeidsmarktontwikkelingen 
in de periode van 1995 tot 2001 deden de werk-

loosheid fors dalen. Tijdens de laatste recessie 
liep de werkloosheid weer iets op, maar begin 
2008 bereikte het aantal bij het arbeidsbureau 
ingeschreven werkzoekenden het laagste niveau 
in dertig jaar en ook het aantal mensen met een 
bijstandsuitkering is historisch laag. Werkge-
vers klagen steen en been dat ze geen personeel 
kunnen krijgen en het aantal openstaande vaca-
tures ligt op recordhoogte.1 Dat zal alleen maar 
erger worden als de economie verder aantrekt 
en de verwachting uitkomt dat door de voort-
gaande vergrijzing het arbeidsaanbod verder 
afneemt.2

 Dit alles wekt de indruk dat het voor mensen 
geen probleem moet zijn om aan het werk te 
komen. Intussen voert de overheid wel degelijk 
een actief arbeidsmarktbeleid. Uit de recente Be-
leidsdoorlichting van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (szw) blijkt dat er in 
de periode 2000-2007 gemiddeld maar liefst 2,5 
miljard euro werd uitgetrokken voor reïnte-
gratiemiddelen (exclusief uitvoeringskosten).3 
Hoewel er met grote regelmaat studies verschij-
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nen waaruit blijkt dat het effect van dergelijk 
beleid gering is en er in de Tweede Kamer steeds 
meer kritische vragen worden gesteld over het 
arbeidsmarktbeleid, is van een koerswijziging 
tot op heden geen sprake. Veel uitvoerders zijn 
van mening dat hun beleid wel degelijk werkt.
 Het doel van dit artikel is om systematisch 
na te gaan of het nog nodig is om een arbeids-
marktbeleid4 te voeren, en zo ja, of er effectieve 
en efficiënte beleidsmaatregelen bestaan om 
gestelde doelen te bereiken. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de organisatie van het arbeids-
marktbeleid. Welke partijen moeten erbij wor-
den betrokken, op welk schaalniveau? Hoe zit 
het met het delen van de verantwoordelijkheid 
in de keten? Wie is c.q. voelt zich probleemeige-
naar en gaat dat vergezeld van de juiste bevoegd-
heden en prikkels?

het arbeidsmarktprobleem

Dat de aantallen werklozen en bijstandsgerech-
tigden historisch laag zijn, betekent niet dat ie-
dereen die graag wil werken of die volgens onze 
maatschappelijke normen zou moeten werken, 
ook aan het werk is – zelfs bij lange na niet. Uit 
tabel 1 blijkt dat er nog bijna een half miljoen 
mensen staat ingeschreven bij een Centrum 
voor Werk en Inkomen (cwi) en dat 1,3 miljoen 
mensen een werkgerelateerde uitkering ont-
vangen. Daarnaast is er nog ongeveer een half 
miljoen mensen die geen uitkering hebben, 
maar die wel bereid zijn een baan te vervullen 
(de zogeheten nug’ers: niet-uitkeringsgerech-
tigde werkzoekenden). In kwantitatief opzicht 
volstaat het aanbod aan arbeidskrachten dus.
 Bij nadere bestudering blijkt echter dat een 
groot aantal van deze mensen niet onmiddellijk 
en misschien wel helemaal nooit meer in een 
reguliere baan zal kunnen functioneren. Het 
meest problematisch zijn een te lage oplei-
ding en een gebrek aan recente werkervaring, 
maar ook leeftijd speelt een rol: werkgevers 
zijn aarzelend bij het aannemen van ouderen. 
Van de arbeidsongeschikten kán een fors deel 
waarschijnlijk helemaal niet werken. Circa 

twintig procent van de mensen die een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering ontvangen blijkt wel 
al werk te hebben, al is dat vaak in deeltijd. De 
groep werkzoekenden zonder uitkering bestaat 
voor het grootste deel uit vrouwen van wie een 
deel alleen een baan wil die voldoet aan speci-
fieke eisen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
werktijden.
 Een tweede manier om extra arbeidsaanbod 
te creëren schuilt in het opschroeven van het 
totale aantal gewerkte uren. Er is geen land ter 
wereld waarin de gemiddelde werkende zo 
weinig uren werkt; dat komt doordat in Neder-
land zowel vrouwen als mannen veel vaker in 
deeltijd werken dan in andere landen. De kans 
dat het gemiddelde aantal werkuren flink zal 
stijgen is niet groot, omdat uit onderzoek blijkt 
dat het aantal mensen dat meer uren wil werken 
net zo groot is als het aantal dat minder uren wil 
werken. Vrouwen met jonge kinderen kiezen 
ervoor om zorgtaken in het gezin te combine-
ren met een deeltijdbaan. Maar ook vrouwen 
zonder jonge kinderen blijken vooral in deeltijd 
te werken.5  
 Op basis van het voorgaande kunnen we 
concluderen dat er in Nederland nog steeds 
een arbeidsmarktprobleem bestaat, dat alleen 
maar groter zal worden als naast de onvermij-
delijke vergrijzing ook het economische herstel 
doorzet. Dat de overheid zich inspant voor 
een effectief en efficiënt arbeidsmarktbeleid is 
dus verstandig. De vraag is wat voor beleid er 
gevoerd moet worden - en door wie.

gemeentelijk perspectief

Wat in een situatie met enerzijds een krappe 
arbeidsmarkt en anderzijds een grote groep 
werkzoekenden het beste beleid is, hangt eerst 
en vooral af van de doelstellingen die men 
formuleert. Te denken valt aan: a. het beter laten 
functioneren van de arbeidsmarkt zodat vaca-
tures snel en optimaal worden vervuld; b. het 
bemiddelen van mensen die nu een uitkering 
hebben naar regulier werk; c. het verminderen 
van de totale uitkeringslast voor de overheid; d. 
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mensen die dat willen de kans geven om deel te 
nemen aan het arbeidsproces.
 Welke doelstelling men kiest bepaalt 
welke beleidsmaatregelen nodig zijn, op 
welke doelgroepen die zich richten en op welk 
schaalniveau. Wat dat laatste betreft: arbeids-
marktkansen kunnen van regio tot regio fors 
verschillen, terwijl binnen een regio sprake 
kan zijn van grote gemeentegrensoverschrij-
dende pendelstromen. Sinds de invoering van 
de Wet Werk en Bijstand (wwb) op 1 januari 
2004 ligt de eerste verantwoordelijkheid voor 
het arbeidsmarktbeleid, inclusief regionale 
coµrdinatie daarvan, bij de gemeenten. Als 
beleid niet succesvol blijkt, heeft dat financiële 
consequenties voor een gemeente. Laten we 
daarom het arbeidsmarktbeleid eens bekijken 
vanuit gemeentelijk perspectief.
 Opvallend is de veelheid aan partijen waar-
voor een rol is weggelegd. Scholingsmaatrege-
len kunnen bijdragen aan alle vier de bovenge-
noemde doelstellingen. Daarom ligt het voor de 
hand dat naast het gemeentelijke beleidsveld 
Sociale Zaken ook portefeuillehouders en amb-
tenaren van Onderwijs bij het arbeidsmarkt-

beleid worden betrokken. Samenwerking met 
regionale opleidingscentra (roc’s) kan geboden 
zijn, evenals contacten met organisaties van 
werkgevers (vno–ncw, mkb) of individuele 
bedrijven.
 Een streng poortwachtersbeleid kan de uitke-
ringslast voor de gemeente doen afnemen, maar 
als dat ertoe leidt dat mensen zich terugtrekken 
van de arbeidsmarkt en inactief worden, draagt 
het niet bij aan de andere drie doelstellingen. 
Dat geldt ook als jongeren niet in de bijstand 
terechtkomen maar een Wajong-uitkering krij-
gen. Het creëren van gesubsidieerde of wsw-
banen6 geeft mensen die nauwelijks kans op 
een reguliere baan hebben de gelegenheid deel 
te nemen aan het arbeidsproces, maar voor het 
probleem van de openstaande vacatures biedt 
het geen oplossing. Hier lijkt een combinatie 
van de beleidsvelden Sociale Zaken en Welzijn 
voor de hand te liggen.
 Economische Zaken kan zich inspannen 
om extra reguliere banen te creëren. Maar 
zijn die nieuwe functies geschikt voor de 
bijstandsgerechtigden binnen de gemeen-
tegrenzen? Of moeten zij eerst worden om-, 
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Tabel 1. Het Nederlandse arbeidsmarktprobleem in 2008

Werkzoekenden ingeschreven bij het cwi (januari 2008) 460.000
Daarvan:

is 38% ouder dan 50 jaar
is 4% jonger dan 23 jaar
heeft 56% een vmbo- of lagere opleiding
is 66% langer dan een jaar werkloos
heeft 17% een korte afstand tot de arbeidsmarkt (fase 1)

Vacatures (december 2007) 235.000

Werkloosheidsuitkeringen (ww) 200.000
Bijstandsuitkeringen (wwb; <65 jaar) 275.000
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (wia, Wajong, waz) 810.000

Personen met een werkgerelateerde uitkering 1.285.000

Werkzoekenden zonder uitkering (nug-gers) ca. 500.000

Bronnen: cwi (data werkzoekenden) en cbs (overige data)

+
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her- of bijgeschoold in vakkennis en/of sociale 
vaardigheden? Als dat te weinig oplevert, zal 
door het ez-beleid de arbeidsmarkt alleen maar 
krapper worden, tenzij de gecreëerde posities 
worden ingenomen door pendelaars van buiten 
de gemeente. Het risico van dit soort externe 
effecten kan voor gemeenten reden zijn om 
af te zien van banencreatie. Men kan ook met 
werkgevers afspreken dat de vacatures - of een 
deel daarvan - worden vervuld door mensen die 
nu nog een bijstandsuitkering ontvangen. Dat 
heeft als nadeel dat de regionale arbeidsmarkt 
in zijn functioneren wordt belemmerd; immers, 
vacatures worden dan niet vervuld door de 
meest geschikte werknemers in de regio.
 Terecht wordt telkens weer de noodzaak 
van coµrdinatie van het arbeidsmarktbeleid op 
regionaal niveau benadrukt: de grenzen van de 
arbeidsmarkt vallen immers niet samen met 
die van gemeenten. In de praktijk verloopt die 
coµrdinatie uiterst moeizaam sinds het ver-
dwijnen, eind jaren negentig, van de Regionale 
Bureaus voor de Arbeidsvoorzieningen (rba). 
De aanleiding voor de opheffing daarvan was 
een negatief evaluatierapport van een commis-
sie onder voorzitterschap van oud-minister 
Cees van Dijk. Begin jaren negentig waren er 28 
rba’s opgericht met elk een tripartiet bestuur 
van overheid plus de sociale partners. De rba’s 
konden tamelijk zelfstandig beleid maken in de 
eigen regio. Boven de 28 rba’s hing een tripar-
tiet centraal bestuur (cba). Naar het oordeel van 
de evaluatiecommissie was het cba er niet in 
geslaagd slagvaardig op te reden in het krach-
tenveld van het totale arbeidsmarkt- en sociale 
zekerheidsbeleid van Rijk, gemeenten en sociale 
partners. Het cba had geen greep op de rba’s en 
arbeidsvoorziening droeg nauwelijks bij aan het 
verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt. 
Ook waren er grote financiële tekorten en was 
er geen inzicht in de kosten.7

 Dit was aanleiding om het arbeidsvoorzie-
ningsbeleid opnieuw vorm te geven. In 2002 
werd de nieuwe opzet wettelijk vastgelegd in de 
Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (suwi). 
Om versnippering te voorkomen werd de 

gemeenten opgedragen het initiatief te nemen 
tot de oprichting van een Regionaal Platform Ar-
beidsmarktbeleid (rpa). Deze platforms hebben 
tot taak om op regionaal niveau afstemming en 
coµrdinatie te realiseren in het beleid van alle 
betrokken partijen. In 2003 lag er een landelijk 
dekkend netwerk van zevenentwintig rpa’s. Een 
zelfstandige bestuurlijke bevoegdheid hebben 
die platforms echter niet, ze fungeren enkel 
als netwerk- en overlegorgaan. Soms gaat dat 
goed, maar er zijn ook regio’s waar het rpa tot 
niet veel meer komt dan proberen te bewijzen 
dat het bestaansrecht heeft. Concrete projecten 
komen daar nauwelijks van de grond. Aan-
vankelijk hing er boven de rpa’s een landelijk 
overlegorgaan (lorpa), maar dat is per 1 januari 
2008 opgeheven. Halverwege 2007 kwam de 
vng met een voorstel om de coµrdinerende rol 
in de regio te laten overnemen door circa zestig 
‘voortrekkersgemeenten’.8 Dat plan bevindt zich 
nog altijd in de opstartfase. 
 Een ander probleem kan zich voordoen bij 
het op elkaar afstemmen van de taken in de 
keten van cwi, uwv9 en gemeenten. Het ligt 
voor de hand dat het cwi zich vooral richt op het 
koppelen van vacatures aan de best mogelijke 
kandidaten. Werkgevers zullen daar blij mee 
zijn, maar lager opgeleide en oudere werkzoe-
kenden schieten er weinig mee op: zij lopen het 
risico langdurig werkloos te blijven doordat ze 
niet worden bemiddeld. Uiteindelijk belanden 
ze dan in de bijstand en worden ze een pro-
bleem van de gemeente. Eigenlijk is het vreemd 
dat de gemeenten financieel worden afgerekend 
op het aantal bijstandsgerechtigden binnen hun 
grenzen, terwijl het cwi en het uwv in de aan-
voerroute geen risico lopen. Het verhaal wordt 
nog schrijnender als we bedenken dat mensen 
die eenmaal in de bijstand zitten (of in de wao, 
daarvoor geldt hetzelfde) voor het cwi helemaal 
geen aantrekkelijke doelgroep meer vormen.
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds 
meer gemeenten zelf proberen om wwb’ers 
te bemiddelen naar werk. Met een dergelijke 
‘vraaggerichte’ benadering hoopt men twee 
vliegen in een klap te slaan: mensen uit de bij-
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stand helpen én een oplossing bieden voor het 
gebrek aan arbeidskrachten waar werkgevers 
mee kampen. Dat klinkt ideaal en als het gaat 
om het bemiddelen van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt valt er ook veel voor 
te zeggen, maar feit blijft dat deze aanpak erop 
neerkomt dat de gemeente een taak van het 
cwi overneemt. Eenvoudig is het niet: uit de 
Divosa-monitor 2007 blijkt dat 63% van de ge-
meenten geen zicht heeft op de uitbreidings- en 
vervangingsvraag in de gemeente of regio.10 In 
de praktijk proberen gemeenten daarom vooral 
afspraken te maken met een beperkt aantal 
grotere werkgevers binnen hun gemeente en in 
een enkel geval met een hele branche. Bij hun 
inspanningen ondervinden de gemeenten con-
currentie van particuliere reïntegratiebureaus 
die kavels (ja, zo heet dat!) moeilijk bemiddel-
baren naar werk proberen te begeleiden, net 
zoals overigens de cwi’s concurrentie ondervin-
den van uitzend- en detacheringbureaus.
 Het ministerie van szw ontwierp onlangs 
een plan om op regionaal niveau de afstemming 
tussen cwi, uwv en gemeenten te coµrdineren 
in zogenoemde Locaties voor Werk en Inkomen. 
Maar hoe dat er concreet zou moeten uitzien 
blijft vooralsnog onduidelijk en ook hoe dit zich 
verhoudt tot het idee van de vng inzake zestig 
voortrekkersgemeenten. Al met al moeten we, 
helaas, constateren dat er sinds het afschaffen 
van de rba’s halverwege de jaren negentig nooit 
weer een goed functionerend orgaan voor het 
uitvoeren van regionaal arbeidsmarktbeleid tot 
stand is gekomen.
 

reïntegratiebeleid levert weinig op

De effectiviteit van arbeidsmarktbeleid kan 
alleen worden vastgesteld als helder is wat de 
doelstelling is van dat beleid. Vervolgens moet 
duidelijk worden vastgelegd welk resultaat 
bereikt moet worden voor een specifieke groep 
mensen en welke maatregelen zullen worden 
ingezet om dat resultaat te bereiken. Vaak 
beginnen hier de problemen al: doelen worden 
niet geëxpliciteerd, er wordt geen nulmeting 

gehouden en de resultaten van het beleid 
worden niet precies bijgehouden. Soms wordt 
een maatregel afgerekend op een ander doel dan 
waarvoor die maatregel eigenlijk werd inge-
steld. Zo werden, nu ruim tien jaar geleden, de 
Melkert-banen en de Banenpool ingesteld voor 
mensen zonder kansen op de reguliere arbeids-
markt. Later werd het succes van deze maatre-
gelen beoordeeld aan de hand van cijfers over de 
doorstroom naar regulier werk. Die was gering 
– geen wonder, want mensen die tot doorstro-
men in staat waren hadden nooit in aanmerking 
mogen komen voor een baan in de Banenpool! 
Maar de regeling werd wel beëindigd.
 Sinds de gemeenten in 2004 verantwoorde-
lijk werden voor de uitvoering van de wwb en 
zij daarvoor ook financiële prikkels krijgen, is 
het aantal mensen in de bijstand gedaald naar 
het laagste niveau in vijfentwintig jaar. Nu zat 
het economisch tij in deze periode mee, maar 
er lijkt ook wel degelijk sprake te zijn van een 
beleidseffect. Hoe dat effect tot stand komt is 
niet helemaal duidelijk. Wordt de instroom 
beperkt via een strengere poortwachtersfunctie 
in combinatie met de verplichting om deel te 
nemen aan een Work First-activiteit?11 Of is de 
uitstroom vergroot? En is dat dan uitstroom 
naar werk of naar inactiviteit? Welke specifieke 
maatregelen hebben voor het opgetreden be-
leidseffect gezorgd? Een beter handhavingsbe-
leid in combinatie met sancties? Of succesvolle 
reïntegratieprojecten?
 Ook als doelen, doelgroep en maatregelen 
van arbeidsmarktbeleid scherp worden om-
schreven, zijn we er nog niet; effectiviteit kan 
namelijk op verschillende manieren worden 
gemeten. Een voorbeeld kan dit duidelijk ma-
ken.12 In de szw-begroting voor 2003 werd als 
doelstelling vastgelegd dat in 2005 het percen-
tage mensen dat na deelname aan een reïnte-
gratietraject geen uitkering meer zou hebben 
én aan het werk was een kwart hoger moest zijn 
dan het percentage in 2002. Van de personen die 
in 2002 deelnamen aan een reïntegratietraject 
was 26% na twee jaar aan het werk. In 2004 was 
dit percentage gestegen naar 41%. Daarmee was 
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de doelstelling binnen een jaar al ruim gehaald. 
Het persbericht dat het ministerie uitdeed 
straalt dan ook een en al tevredenheid uit.
 Het is de vraag of daar reden toe is. De zo 
ruim behaalde doelstelling heeft betrekking op 
de zogeheten bruto-effectiviteit. Die komt erop 
neer dat van de mensen die een uitkering inrui-
len voor werk een steeds groter deel dat doet na 
het volgen van een reïntegratietraject. Interes-
santer is de vraag of er een directe relatie ligt 
tussen het volgen van dat traject en het vinden 
van werk: de netto-effectiviteit. Het persbericht 
van szw vermeldt dat die netto-effectiviteit 
lastig is vast te stellen, maar dat er sprake is 
van een ‘klein positief effect’. Dat is nu juist het 
probleem: er zijn altijd wel een paar projecten 
die succesvol zijn, maar helaas bestaat er geen 
enkele aanwijzing dat de netto-effectiviteit van 
reïntegratietrajecten sinds 2002 is toegenomen. 
En dat zou reden tot grote zorg moet zijn. 
 Een goede illustratie van het netto-effect van 
reïntegratie vinden we in de figuren 1 (pagina 
26) en 2 (pagina 27) die laten zien wat de uit-
stroomkansen naar werk zijn voor verschillende 
groepen uit respectievelijk de wwb en de ww.13 
Er valt uit af te leiden dat de kans om werk te 
krijgen als je in de bijstand zit circa 20% is, voor 
iemand met een ww-uitkering is die kans meer 
dan 50%. Duidelijk is verder dat ouderen een 
veel kleinere kans op werk hebben dan jon-
geren. Maar wat het meest in het oog springt, 
in beide grafieken, is dat het netto-effect van 
deelname aan een reïntegratietraject op de 
kans op werk voor álle betrokkenen zeer gering 
is. Uit figuur 1 blijkt dat de kans op werk voor 
mannen in de bijstand door reïntegratie stijgt 
van 21% naar 24%, voor vrouwen is het effect 
nog kleiner. Uit figuur 2 blijkt dat het effect van 
reïntegratietrajecten voor ww’ers nog kleiner 
is. Voor mannen stijgt de kans op werk van 56% 
naar 57,5%. Voor vrouwen, jongeren en ouderen 
daalt de kans op werk zelfs iets, wellicht doordat 
deelname aan een traject hen belemmert in het 
zelf actief zoeken naar werk. De alom geprezen 
en uit de Verenigde Staten overgewaaide Work 
First aanpak14 is een goed voorbeeld van een 

maatregel die dit soort negatieve effecten zou 
kunnen hebben.
 De effectiviteit van arbeidsmarktbeleid kan 
ook worden onderzocht aan de hand van andere 
maatstaven dan de netto-effectiviteit van reïn-
tegratietrajecten. Als de kosten van een beleids-
maatregel lager uitvallen dan het bedrag dat 
bespaard wordt op uitkeringen, kan men van 
een succes spreken. Ook op dit punt vinden we 
in de eerder genoemde Beleidsdoorlichting geen 
optimistisch stemmende berichten: meestal 
blijken de uitgaven voor reïntegratie hoger dan 
de besparingen op de uitkeringslasten. 

 Dat deelname aan een reïntegratietraject 
doorgaans weinig oplevert is geen nieuws; dat is 
al lang gebleken uit zowel nationaal als inter-
nationaal onderzoek.15 Betekent dit dat we alle 
trajecten onmiddellijk moeten afschaffen? Die 
conclusie is wat al te kort door de bocht. Uit de 
studies die constateren dat het effect gering is, 
blijkt ook dat sómmige beleidsmaatregelen wel 
degelijk succesvol zijn. Helaas bestaat er geen 
algemeen recept. Zelfs op het oog vergelijkbare 
trajecten laten zeer verschillende uitkomsten 
zien. Kennelijk is het succes van een bepaald tra-
ject sterk afhankelijk van de specifieke regionale 
situatie, de kenmerken van de doelgroep en de 
manier waarop het project wordt uitgevoerd. 
Glebbeek16 wijst er terecht op dat een al te rigide 
fixatie op de netto-effectiviteit ertoe kan leiden 
dat maatregelen ten onrechte als helemaal 
ineffectief worden bestempeld, zonder dat 
een analyse van de spreiding in de uitkomsten 
wordt benut om antwoord te geven op de vraag 
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waarom sommige deelnemers wel en andere 
niet hebben geprofiteerd van een bepaalde 
maatregel.
 Een nog bredere effectiviteitsmeting, tot slot, 
kijkt naar het maatschappelijk rendement van 
reïntegratiebeleid. Dit vergt een ‘maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse’ (mkba) waarbij de 
totale maatschappelijke kosten worden afgezet 
tegen de totale maatschappelijke baten. Het 
is een methode die ook wordt toegepast bij de 
besluitvorming over grote infrastructurele pro-
jecten, om nut en noodzaak te beoordelen. Zo is 
de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn afgeblazen 
omdat uit de mkba een lager rendement rolde 
dan het rendement op een spaarrekening. Met 
de aanleg van deze spoorlijn zou eenmalig een 
bedrag gemoeid zijn geweest van 2 à 3 miljard 
euro. Een bedrag in dezelfde orde van grootte 
besteedt het ministerie van szw jaarlijks aan 
reïntegratiemiddelen, maar zonder een goed 
beeld van de beleidseffecten en zonder mkba. 
 In de Beleidsdoorlichting wordt opgemerkt 
dat zo’n analyse voor arbeidsmarktbeleid niet 

kan worden gemaakt, omdat in wetenschap-
pelijke kring nog wordt gediscussieerd over de 
waardering van vrije tijd en omdat nader onder-
zoek nodig is naar de effecten van deelname aan 
een traject op het gedrag van individuen. Voor 
het waarderen van arbeidsmarktbeleid moeten 
in de mkba namelijk ook zaken als mogelijke ef-
fecten op de uitgaven voor gezondheidszorg en 
criminaliteitsbestrijding worden meegenomen.
 In de praktijk blijken dergelijke effecten 
uiterst lastig te meten. Als een mantelzorger 
zijn of haar uitkering inruilt voor een betaalde 
baan, daalt de uitkeringslast. Maar als deze stap 
betekent dat degene die zorg behoeft voortaan 
professionals moet inschakelen, dan dienen 
zich nieuwe kosten aan. Een ander voorbeeld: 
de verplichtingen die jongeren in een Work 
First-benadering krijgen opgelegd kan hen 
ertoe brengen om af te zien van een bijstands-
uitkering, maar als ze er niet in slagen om een 
reguliere baan te vinden, kan het zijn dat ze hun 
toevlucht nemen tot zwart werk of, erger nog, 
in de criminaliteit belanden. Dergelijke keuzes 
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Figuur 1. Kans op werk en effect van een reïntegratietraject in het eerste jaar na instroom in de wwb

Bron: seo, 2008, p. 36 (zie noot 13)
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en gedragingen op individueel niveau kunnen 
de uitkomsten van een mkba op het gebied 
van arbeidsmarktbeleid sterk beïnvloeden. 
Als het huidige reïntegratiebeleid zou worden 
beoordeeld op maatschappelijk rendement, is 
de kans groot dat er geen reïntegratietrajecten 
meer zouden worden uitgevoerd omdat nut en 
noodzaak niet kunnen worden aangetoond. 

knelpunten 

Op dit moment staat er in Nederland een re-
cordaantal vacatures open. Tegelijkertijd zijn er 
veel mensen, al dan niet met een uitkering, die 
best willen werken of dat zouden moeten doen. 
Arbeidsmarktbeleid lijkt dus zinvol. Maar wat 
voor beleid en voor welke doelgroep? Hoe kan 
arbeidsmarktbeleid effectief en efficiënt geor-
ganiseerd worden? Daar zit een groot probleem, 
want dat weten we niet precies. De bruto-effec-
tiviteit van reïntegratietrajecten is aanzienlijk, 
maar het netto-effect is heel klein en in som-
mige gevallen zelfs negatief. Algemene recepten 

ontbreken. Kenmerken van de specifieke regi-
onale situatie, doelgroep en beleidsuitvoering 
blijken van grote invloed te zijn op de resultaten 
die worden geboekt.
 Sinds 2004 bekleden gemeenten een spil-
functie in het arbeidsmarktbeleid. In hun zoek-
tocht naar de juiste beleidsmaatregelen lopen 
zij tegen allerlei obstakels aan. Om te beginnen 
vallen de grenzen van een gemeente niet samen 
met die van de arbeidsmarkt. Doordat er in 
Nederland geen duidelijke regio’s voor arbeids-
marktbeleid zijn gedefinieerd, schiet het zicht 
op actuele ontwikkelingen en de dynamiek op 
de arbeidsmarkt tekort. Dat maakt het moeilijk 
om doelgroepen te selecteren die hulp nodig 
hebben bij het vinden van een baan en te bepa-
len in welke beroepen en sectoren hun kansen 
het grootst zijn. 
 Problematisch is, in de tweede plaats, dat 
gemeenten geen goed onderscheid kunnen 
maken tussen maatregelen die wel en niet 
werken voor een specifieke doelgroep. Vaak laat 
de eigen registratie van wat wel en niet werkt te 

Jouke van Dijk  Arbeidsmarktbeleid: het gouden recept bestaat niet

Figuur 2. Kans op werk en effect van een reïntegratietraject in het eerste jaar na instroom in de ww

Bron: seo, 2008, p. 62 (zie noot 13)
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wensen over. En als die wel op orde is, kijkt men 
doorgaans alleen naar de bruto-effectiviteit van 
maatregelen. Het gevolg is dat gemeenten – en 
ook het ministerie van szw - denken dat hun 
beleid veel succesvoller is dan het in werkelijk-
heid is. Gemeenten willen graag van elkaar 
leren door te zoeken naar ‘best practices’. Als 
die geselecteerd worden op basis van de bruto-
effectiviteit, dan heeft dat weinig zin. Vanwege 
het gebrek aan kennis en informatie over de 
werkelijke effectiviteit hebben gemeenten 
de neiging te veel doelgroepen te bedienen. 
Een gemeenteraad zal niet snel besluiten dat 
er niets meer gedaan wordt voor jongeren, 
ouderen of laagopgeleiden omdat er voor die 
groepen geen beleidsmaatregelen voorhanden 
zijn die werken. De legitimiteit van de gevolgde 
procedures en werkwijzen wordt dan belangrij-
ker dan de effectiviteit. Normatieve uitgangs-
punten (‘maatwerk’, ‘werk boven inkomen’, 
‘persoonlijke begeleiding’) bepalen dan wat de 
meest geaccepteerde werkwijze is, ongeachte 
het resultaat. 

 Een derde moeilijkheid schuilt in de diversi-
teit aan partijen die bij het arbeidsmarktbeleid 
kunnen of moeten worden betrokken. Hun 
belangen en werkwijzen lopen uiteen. Het 
resultaat is een weinig effectieve organisatie-
structuur zonder regisseur. In concrete geval-
len is vaak niet helder wie probleemeigenaar 
is. Binnen een gemeente hebben naast Sociale 
Zaken ook de beleidsvelden Economische Zaken, 
Onderwijs en Welzijn raakvlakken met het 
arbeidsmarktbeleid. Het risico bestaat dat men 
langs elkaar heen werkt. Het probleem wordt 
nog groter als beleidsmaatregelen van verschil-

lende gemeenten op elkaar moeten worden 
afgestemd binnen een regionale arbeidsmarkt 
die op zichzelf al niet strak gedefinieerd kan 
worden. Het Rijk bemoeit zich met het arbeids-
marktbeleid en ook de provincies hebben die 
neiging. Verder moet afstemming plaatsvinden 
met de ketenpartners cwi en uwv, iets wat 
extra gecompliceerd wordt doordat de doelstel-
lingen van deze organisaties en de bijbehorende 
uitvoeringsmethoden en structuren van (finan-
ciële) prikkels niet goed op elkaar aansluiten. Tel 
bij dit alles de overlegmomenten met onder-
wijsinstellingen en brancheorganisaties die 
soms nodig zijn. En dan zijn er nog de contacten 
met reïntegratiebedrijven en natuurlijk met de 
werkzoekenden zelf. 
 Arbeidsmarktbeleid kan het functioneren 
van de arbeidsmarkt versoepelen en de maat-
schappelijke en arbeidsparticipatie vergroten. 
Een harde voorwaarde daarvoor is dat er dui-
delijke regionale arbeidsmarkten gedefinieerd 
worden waarvan de dynamiek goed in kaart 
wordt gebracht, zodat beleidsmaatregelen 
daarop kunnen worden afgestemd. Doelen en 
verwachtingen moeten realistisch zijn. Goed 
monitoren en evalueren op basis van netto-
effectiviteit kan ertoe bijdragen dat gemeenten 
van elkaars ervaringen kunnen leren en dat ze 
weten welke maatregelen echt werken, zodat er 
alleen beleid gevoerd wordt als er ook daad-
werkelijk positieve effecten kunnen worden 
verwacht. Voor de gebrekkige afstemming van 
de belangen van de vele spelers op het terrein 
van het arbeidsmarktbeleid moet een oplossing 
worden gezocht. Gemeenten kunnen hier veel 
aan doen, maar alles wijst erop dat een duidelij-
ker regierol van de nationale overheid cruciaal 
is. Al meer dan tien jaar lukt het niet om het 
arbeidsmarktbeleid op de natuurlijke regionale 
schaal goed te organiseren.
 De noodzaak van arbeidsmarktbeleid in de 
huidige tijd staat vast, maar het nut van het 
beleid dat momenteel wordt gevoerd is uiterst 
twijfelachtig: effectiviteit en efficiency schieten 
tekort. Als van een jaarlijkse uitgave van ruim 2 
miljard euro aan reïntegratiemiddelen niet valt 
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De noodzaak van arbeidsmarkt
beleid staat vast, maar het nut 
van het huidige beleid is uiterst 
twijfelachtig
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aan te tonen dat die een positief maatschappe-
lijk rendement heeft, is het onverstandig om dat 
geld op voorhand te blijven te oormerken. 
 Uitkeringsinstanties en gemeenten kunnen 
beter zelf afwegen of het zinvol is om voor reïn-
tegratie geld uit te trekken. Het huidige systeem 
met een op nationale schaal georganiseerd uwv 
zonder financiële verantwoordelijkheid, in 
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combinatie met het lokale arbeidsmarktbeleid 
van gemeenten mét financiële verantwoorde-
lijkheid is aan herziening toe. Om maatregelen 
goed te laten aansluiten op de situatie op de 
regionale arbeidsmarkt ligt het voor de hand 
dat het beleid met meer autonomie op regionaal 
niveau wordt bepaald. Daar moet dan ook de 
financiële verantwoordelijkheid liggen.

Noten

1 Zie persbericht cbs d.d. 12 fe-
bruari 2008.

2 Zie bijvoorbeeld cwi Arbeids
marktprognoses 20072012.

3 De Beleidsdoorlichting is een 
bijlage bij het kabinetsstand-
punt reïntegratie dat op 28 
januari 2008 door minister 
Donner en staatssecretaris 
Aboutaleb naar de Tweede Ka-
mer is gestuurd.

4 In dit artikel staat arbeids-
marktbeleid in enge zin cen-
traal: beleid dat erop gericht is 
om werkzoekenden aan werk 
te helpen. Het handelt dus niet 
over beleid om de arbeidsparti-
cipatie in algemene zin te ver-
hogen (een doelstelling van het 
huidige kabinet). Mede daarom 
blijven kwesties als hervorming 
van het ontslagrecht hier buiten 
beschouwing.

5 Zie W. Portegijs en S. Keuzen-
kamp (red.), Nederland deeltijd
land, scp, Den Haag 2008.

6 De Wet Sociale Werkvoorzie-
ning beoogt mensen met een 
arbeidshandicap aan passend 
werk te helpen.

7 Zie de artikelen van J. de 
Koning, ‘De resultaten van 
Arbeidsvoorziening’, en D.E. 
Ernste, ‘Arbeidsvoorziening: 

werkt het tripartiete model?’, 
beide verschenen in: esb, 15 
maart 1995 en het complete eva-
luatierapport Arbeidsvoorziening 
in perspectief. Evaluatie Arbeids
voorzieningwet, 19911994, Vuga 
Uitgeverij, Den Haag 1995.

8 Zie het actieplan Ruimte voor de 
regio dat de vng op 14 augustus 
2007 heeft gepresenteerd.

9 Uitvoeringsorgaan Werkne-
mersverzekeringen, belast met 
premie-inning, verstrekking 
van ww- en wao-uitkeringen 
en de beoordeling van uitke-
ringsaanvragen.

10 Divosa-monitor 2007, Verschil 
maken. Drie jaar Wet werk en bij
stand. Divosa, Utrecht.

11 De beleidsstrategie Work First 
is bedoeld om te voorkomen dat 
iemand met een bijstandsuit-
kering niet wil of kan werken; 
‘werkachtige’ voorzieningen en 
employability-voorzieningen 
(sollicitatieclubs, scholing, 
nazorg) worden gecombineerd 
met sancties op de uitkering 
(‘carrots and sticks’). Voor meer 
informatie, zie E. Sol c.s., Work 
first werkt. Op weg naar evidence 
basedwork first, Divosa, Utrecht 
2007.

12 Het voorbeeld is ontleend aan 
de Beleidsdoorlichting die als 
bijlage bij het kabinetsstand-

punt reïntegratie op 28 januari 
2008 door minister Donner en 
staatssecretaris Aboutaleb naar 
de Tweede Kamer is gestuurd 
en aan het bijbehorende persbe-
richt.

13 Het voorbeeld is ontleend aan 
het in januari 2008 verschenen 
onderzoek De lange weg naar 
werk. Beleid voor langdurig uitke
ringsgerechtigden in de ww en de 
wwb dat door seo Economisch 
Onderzoek is uitgevoerd in op-
dracht van de Raad voor Werk 
en Inkomen. De resultaten zijn 
gebaseerd op een analyse van 
degenen die in de periode van 
1 januari 1999 tot 31 december 
2005 een bijstands- of ww-
uitkering hebben gehad.

14 Zie noot 10.
15 Zie bijvoorbeeld J. de Koning 

c.s., Effectiviteit van reïntegratie. 
De stand van zaken. Literatuur
onderzoek, seor, Rotterdam 
2005 (onderzoek in opdracht 
van uwv en het ministerie van 
szw); de eu-publicatie Employ
ment In Europe 2006, hoofdstuk 
3; en de oecd publicatie Employ
ment Outlook 2006, hoofdstuk 3.

16 Zie A. Glebbeek, ‘De onrealis-
tische evaluatie van arbeids-
marktbeleid’, in: Tijschrift voor 
Arbeidsvraagstukken, 2005, jrg. 
21, nr.1.
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f o t o  bart  ei jgenhuijsen |  hollandse hoog te 

Op 31 maart jl. hield Arie van der Zwan — econoom, 
publicist en lid van de PvdA — zijn jongste boek ten 

doop, getiteld Van Drees tot Bos. Bert de Vries trad op als 
spreker. Hij steunt Van der Zwans politieke programma 

dat draait om terugdringing van marktwerking in de 
publieke sector en bestrijding van ‘misbruik van de reële 

economie’ om ‘geld met geld te maken’.
Lilianne Ploumen neemt het op voor Drees, Kok en 
Bos, die bij Van der Zwan slechte kritieken krijgen. 

Zij noemt een serie prangende vraagstukken waarop 
haar partij snel een antwoord zal formuleren. ‘Het 

pleidooi van Van der Zwan om slechts de strijd tegen 
het superkapitalisme tot speerpunt te verheffen 

steekt daarbij wat bleekjes af.’
In een reactie op beide sprekers en op Thijs Wöltgens 

— die het boek becommentarieerde in een essay in s&d 
2008/4 — concludeert Arie van der Zwan: ‘De strijd 

tegen het superkapitalisme is essentieel, aangezien de 
ruimte voor linkse politiek daarmee valt of staat.’

Samen tegen  
het superkapitalisme
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Over de auteur  Bert de Vries is lid van het cda
Noten  zie pagina 37

Samen tegen het superkapitalisme (1)

Bouwstenen voor  
een regeerakkoord

bert de vries

Van Drees tot Bos, het boek van Arie van der Zwan 
dat onlangs verscheen, gaat niet zozeer over 
de geschiedenis van de PvdA in den brede, als 
wel over de politieke leiders die het gezicht van 
die partij hebben bepaald en hun persoonlijke 
stempel erop hebben gedrukt. Het is geschreven 
door een auteur die er niet om bekend staat zijn 
mening onder stoelen of banken te steken. Mijn 
eerste conclusie na het lezen van dit boek is dat 
er geen enkel risico bestaat dat die reputatie 
erdoor aan het wankelen zal worden gebracht.
 Wat ook duidelijk wordt is dat het nooit 
echt heeft willen boteren tussen de PvdA en 
de confessionele partijen en hun opvolger, het 
cda. Echt verwonderlijk is dat niet. De PvdA 
is opgericht met het uitdrukkelijke doel de 
positie van de confessionele partijen in het 
centrum van de politieke macht over te nemen. 
De vernieuwingsgezinde oprichters werden 
gedreven door het ideaal van een brede volks-
partij waarin zowel socialisten als kiezers van 
christelijke en vrijzinnig democratische huize 
zich thuis zouden voelen. Zij streefden onom-
wonden naar een doorbraak van de zuilen-
structuur die voor de oorlog het maatschappe-
lijke en politieke krachtenveld niet alleen had 
bepaald, maar ook verstard.
 Vanuit de belevingswereld van de confessio-
nele partijen waren de rooms-rode coalities van 

na de oorlog dus vergelijkbaar met een samen-
werkingsverband tussen Albert Heijn en Super 
de Boer, waarbij Albert Heijn er geen geheim 
van maakt dat de samenwerking vooral ten doel 
heeft om zo veel mogelijk klanten bij Super de 
Boer weg te kapen. Dat zo’n samenwerkings-
verband niet soepel loopt zolang de directie van 
Super De Boer streeft naar behoud van zelfstan-
digheid hoeft niemand te verrassen.

een zegen voor het land

Deze ontstaansgeschiedenis maakt duidelijk 
waarom de confessionele partijen zich vanaf 
de geboorte van de PvdA bedreigd voelden door 
deze partij. Het mislukken van de Doorbraak 
kort na de oprichting was voor de PvdA een 
traumatische ervaring. Deze geboortetrauma’s 
waren beslissend voor de grondhouding van 
de beide politieke groeperingen jegens elkaar 
gedurende die hele periode van zestig jaar die 
door Van der Zwan wordt beschreven.
 Het was de wederopbouw die Rooms en 
Rood in de eerste naoorlogse periode tot elkaar 
veroordeelde. Voor het land was dat, achteraf 
beschouwd, een zegen. Rooms kreeg niet te 
veel ruimte voor een corporatistische inrich-
ting van de samenleving en Rood kreeg niet 
te veel ruimte om te experimenteren met een 
planeconomie. Toen er na de voltooiing van de 
wederopbouw in de tweede helft van de jaren 
vijftig weer wat te verdelen viel en tegelijk de 
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eerste tekenen van de secularisatie zichtbaar 
begonnen te worden, kwam de samenwerking 
tussen Rooms en Rood steeds meer onder druk 
te staan. Binnen de directie van Super de Boer 
nam daardoor de bezorgdheid toe dat Albert 
Heijn wel eens in zijn opzet zou kunnen slagen. 
De oplossing van dat probleem werd in toene-
mende mate verwacht van het opbreken van het 
samenwerkingsverband en het veel nadrukkelij-
ker profileren van het eigen merk.
 In 1959 kwam er een einde aan de rooms-
rode samenwerking. Dat was na verkiezingen 
waarin de drie confessionele partijen voor het 
eerst niet boven de 75 zetels uitkwamen. Met 
de negentien zetels van de vvd erbij kon-
den zij desondanks een coalitie over rechts 
vormen die steunde op een comfortabele 
Kamermeerderheid.
 Dat betekende overigens niet dat er een 
eind kwam aan een periode waarin de sociaal-
democratie grote invloed had. Terecht wijst Van 
der Zwan erop dat een partij ook in de oppositie 
grote politieke invloed kan uitoefenen. Hij 
herinnert er in dat verband aan hoe Troelstra bij 
zijn afscheid als politiek leider van de sdap in 
1925 door de Telegraaf werd uitgeluid als de man 
die als ‘minister zonder portefeuille’ aan het 
regeringsberaad had deelgenomen.1

 Opmerkelijk vind ik het daarom dat Van 
der Zwan zo weinig gewicht toekent aan de 
invloed, die de PvdA in de jaren zestig als op-
positiepartij uitoefende. In die periode was 
het maatschappelijke klimaat sterk onder-
steunend voor het realiseren van belangrijke 
idealen van de PvdA, waaronder met name 
de opbouw van een brede verzorgingsstaat. 
Tegelijk was er de confessionele partijen veel 
aan gelegen om te laten zien dat die opdracht 
bij hen niet in slechtere handen was dan bij 
de PvdA. Met name de kvp voelde zich daarbij 
voortdurend opgejaagd door de PvdA en de 
vakbeweging. Achteraf kunnen we denk ik 
constateren dat deze politieke wedijver bij de 
opbouw van de verzorgingsstaat mede verant-
woordelijk is geweest voor het doorschieten 
daarvan in de jaren zeventig.

politiek op het scherp van de snede

Intussen leek het opbreken van de rooms-rode co-
alitie geen duurzame oplossing te bieden voor het 
consolideren van de positie van de confessionele 
partijen in het centrum van de macht. De weinig 
verheffende manier waarop met name de PvdA en 
de kvp elkaar in de jaren zestig bejegenden deed 
beide partijen geen goed. Tussen 1959 en 1971 ver-
loor de kvp veertien zetels en de PvdA negen. Van 
dat gezamenlijke verlies van 23 zetels kwamen er 
negentien terecht bij twee nieuwkomers, name-
lijk d’66 dat niet alleen de confessionele partijen 
maar het hele bestel wilde opblazen en ds’70 dat 
alleen de PvdA wilde opblazen, die onder aanvoe-
ring van Nieuw Links sterk geradicaliseerd was.

 De les daarvan was voor de confessionele 
partijen dat de secularisatie intussen zo ver was 
voortgeschreden dat de traditionele bescher-
mingsmuren van de zuilen waren afgebrokkeld 
tot drempeltjes die door het electoraat gemakke-
lijk konden worden overschreden. Voor de PvdA 
had de les kunnen zijn dat het Nederlandse volk 
niet gediend is van harde polarisatie en wilde 
politieke hervormingen. Dat is overigens niet 
de conclusie die Van der Zwan trekt. Hij meent 
dat de PvdA juist door haar scherpe oppositie 
aan het eind van de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig erin slaagde op eigen 
kracht door te stoten naar het premierschap. 
Het kabinet-Den Uyl, dat de exponent was van 
polarisatie en hervormingsdrang, beoordeelt 
hij als een geslaagd project. Ik zie dat volstrekt 
anders. Naar mijn mening heeft dat het klimaat 
voor een constructieve samenwerking met het 
cda voor lange tijd grondig bedorven.

In de jaren zestig voelde met 
name de kvp zich voortdurend 
opgejaagd door de PvdA en de 
vakbeweging
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 Hiermee kom ik op een belangwekkend 
thema in het boek, namelijk de vraag aan welke 
eisen een politiek leider moet voldoen om 
duurzaam succesvol te zijn. Als ik het goed zie, 
heeft de politieke leider in de ogen van Van 
der Zwan drie kerntaken. De eerste is dat hij 
zijn achterban weet te enthousiasmeren, de 
tweede is dat hij als bestuurder de boel bij elkaar 
houdt en de derde is dat het gevoerde beleid 
aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Voor Van der 
Zwan betekent dat dat het politieke spel op het 
scherp van de snede moet worden uitgevochten. 
Daarom moet er eerst gepolitiseerd en gepolari-
seerd worden voordat er compromissen worden 
gesloten. Compromissen, zo schrijft hij op 
p. 313, getuigen alleen van kracht ‘als het sluiten 
daarvan stoelt op de politieke vaardigheid om 
een conflict eerst op te spelen om vervolgens tot 
overeenstemming te komen’.
 Op basis van die opvatting kwalificeert hij 
bijvoorbeeld ‘het onvermogen van Wim Kok om 
polarisatie op waarde te schatten’ als een grond-
houding die hem wel geschikt maakte voor de 
positie van bestuurder maar niet voor die van 
politiek leider. De enige leider van de PvdA die 
er bij Van der Zwan goed uitkomt is dan ook 
Joop den Uyl. Drees, Kok en Bos krijgen zonder 
uitzondering een dikke onvoldoende.
 Ik ben het daar niet mee eens. Van het 
opspelen en uitvergroten van politieke tegen-
stellingen heb ik zelden iets goeds zien komen. 
Te gemakkelijk worden daardoor geesten uit de 
fles gehaald en verhoudingen zodanig bescha-
digd dat zij moeilijk meer te repareren zijn. Zo 
vormden de harde polarisatie ten tijde van het 
kabinet-Den Uyl en de opzichtig ongelijkwaar-
dige positie die de confessionele partijen in dat 
kabinet ten deel viel in 1977 het beslissende ob-
stakel voor de totstandkoming van het tweede 
kabinet-Den Uyl.
 Een tweede boemerangeffect van die harde 
polarisatie was dat het cda veel langer zijn 
positie in het centrum van de macht heeft 
kunnen handhaven dan de PvdA lief was. Door 
de herideologisering die aan de polarisatie ten 
grondslag lag werden immers plotseling weer 

scheidslijnen zichtbaar die door de daaraan 
voorafgaande ontideologisering bijna waren 
vervaagd. Het cda kreeg daardoor een gouden 
kans om zich te positioneren als een partij die 
wars was van wilde avonturen en radicale stand-
punten, maar waarbij tegelijk de verzorgings-
staat in veilige handen was.
 Ruud Lubbers heeft die kans in het begin van 
de jaren tachtig met beide handen gegrepen. 
Juist door niet te polariseren lukte het hem 
uiteindelijk om breed gedragen oplossingen te 
vinden voor delicate vraagstukken zoals de plaat-
sing van kruisraketten en gevoelige immateriële 
kwesties als abortus en euthanasie. Daaraan had 
hij in het midden van de jaren tachtig een groot 
deel van zijn politieke gezag te danken.
 Dat het cda van die gouden kans niet méér 
heeft weten te maken komt doordat het al vanaf 
de tweede helft van de jaren tachtig steeds meer 
in rechts vaarwater belandde. Het neoliberalis-
me en neoconservatisme van Margaret Thatcher 
en Ronald Reagan kregen toen ook binnen het 
cda steeds meer voet aan de grond. De kritiek 
van Van der Zwan op het nieuwe politieke en 
economische paradigma dat toen werd gelan-
ceerd is mij uit het hart gegrepen. De inkapse-
ling van het kapitalisme en de vrije markt, zo 
schrijft hij, werden ongedaan gemaakt; liberali-

sering en deregulering kregen vrij baan. In het 
verlengde daarvan kwamen de arrangementen 
van de verzorgingsstaat die bedoeld waren om 
de sociale risico’s ervan voor de burgers aan-
vaardbaar te maken onder steeds grotere druk te 
staan. Terecht kent Van der Zwan grote beteke-
nis toe aan het behoud van een brede verzor-
gingsstaat. Tegen een activerende verzorgings-
staat zijn geen economische argumenten aan te 

Van het opspelen en uitvergroten 
van politieke tegenstellingen heb 
ik zelden iets goeds zien komen
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voeren zo schrijft hij op p. 334. Inderdaad, in een 
wereld die steeds verder globaliseert en waarin 
het aandeelhouderskapitalisme hoogtij viert is 
solidariteit allerminst een achterhaald idee. 
 Nu had ik verwacht dat Van der Zwan, juist 
vanuit deze betrokkenheid, meer aandacht had 
besteed aan de woelingen binnen het cda over 
dit onderwerp dan hij nu doet in zijn boek. Zo 
wijt hij de enorme nederlaag van het cda bij 
de verkiezingen van 1994 ten onrechte vrijwel 
geheel aan persoonlijke tegenstellingen tussen 
Lubbers en zijn beoogde opvolger Brinkman. 
Daarachter zat echter een diepgaand me-
ningsverschil over de toekomst van de verzor-
gingstaat. Lubbers en ik vonden dat die intussen 
weer houdbaar was geworden. Brinkman en 
de zijnen kozen voor een rigoureuze verdere 
afslanking, die onder meer tot uitdrukking 
kwam in de aankondiging dat de aow nog vier 
jaar lang zou worden bevroren. Het protest 
dat daardoor uitgelokt werd gaf de stoot tot de 
oprichting van twee ouderenpartijen die bij 
de verkiezingen van 1994 samen zeven zetels 
haalden. 

het bewezen belang van loonmatiging

Zozeer als ik het eens ben met Van der Zwan als 
het gaat over het belang en de houdbaarheid van 
een brede verzorgingsstaat, zozeer ben ik het 
met hem oneens als het gaat om de waardering 
van het gevoerde economisch beleid. Zelf heb 
ik me ook eens bezondigd aan een analyse van 
dat beleid over de periode 1945-1995. Dat was 
ter gelegenheid van mijn oratie in 1995. De 
uitgebreide tekst daarvan is verschenen in een 
klein boekje getiteld Een halve eeuw werk, werk 
en de werking van de arbeidsmarkt.2 In dat boekje 
kom ik tot conclusies die nogal verschillen van 
die van Van der Zwan.
 Zo vind ik zijn stelling dat de drie kabinetten-
Lubbers gekenmerkt kunnen worden als een 
periode van stagnatie niet houdbaar. In mijn 
boekje heb ik laten zien dat de economische 
groei in de periode 1985-1995 exact gelijk was 
aan die in de periode 1970-1985. Er is echter één 

belangrijk verschil. Tussen 1970 en 1985 ging 
die economische groei gepaard met een volle-
dige stagnatie van de groei van de werkgelegen-
heid; tussen 1985 en 1995 groeide de werkgele-
genheid met 1,9 procent per jaar, dat wil zeggen 
ongeveer net zo snel als in de Verenigde Staten 
en veel sneller dan in alle ons omringende Euro-
pese landen. Daarbij komt nog dat die banen-
groei voor het overgrote deel tot stand kwam in 
de marktsector.

 Het is dus niet waar dat, zoals Van der Zwan 
stelt, pas onder het eerste Paarse kabinet het 
werkgelegenheidsherstel op gang kwam. Wel is 
het zo dat ¬ doordat de internationale conjunc-
tuur zich toen herstelde ¬ de vruchten van het 
herstelbeleid in die periode pas volledig geoogst 
konden worden. Dat het fundamentele herstel 
zich al eerder heeft voltrokken blijkt uit het feit 
dat de economische groei tijdens de recessie 
tussen 1991 en 1994 in ons land ruim 1 procent 
boven het gemiddelde van het Eurogebied lag.
 Ook op een ander belangrijk punt deel ik de 
zienswijze van Van der Zwan niet. Dat betreft 
de vraag in hoeverre een politiek van loonma-
tiging op de lange duur heilzaam is voor de 
economie. Van der Zwan is daar kritisch over 
en zinspeelt er bij herhaling op dat een gericht, 
groeistimulerend beleid de voorkeur verdient 
boven een generiek, voorwaardenscheppend 
beleid. Met loonmatiging kweek je in zijn visie 
luie ondernemers, terwijl een hoog niveau van 
loonkosten aanspoort tot innovatie en diepte-
investeringen.
 In mijn oratie heb ik laten zien dat we in dit 
opzicht na de oorlog een paar interessante expe-
rimenten hebben uitgevoerd. Tot het begin van 

De stelling dat de drie kabinetten
Lubbers gekenmerkt kunnen 
worden als een periode van 
stagnatie is niet houdbaar
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de jaren zestig bevonden de loonkosten zich bij 
ons, in vergelijking met het buitenland, op een 
laag niveau. Vanaf het begin van de jaren zestig 
tot het midden van de jaren zeventig stegen de 
loonkosten per eenheid product bij ons circa 
40 procent sneller dan bij onze buitenlandse 
concurrenten. Tussen 1979 en 1985 bleef de 
loonkostenstijging bij ons weer 35 procent 
achter bij die van onze concurrenten. Wij heb-
ben dus zowel met hoge als met lage loonkosten 
geëxperimenteerd. En we hebben ook kunnen 
zien wat daarvan de gevolgen waren. Hoge loon-
kosten resulteerden na verloop van enkele jaren 
tot steeds grotere verliezen van werkgelegen-
heid en lage loonkosten tot een steeds snellere 
groei daarvan.
 Daarmee is voor mij het nut van een op loon-
matiging gericht beleid voldoende bewezen. 
In tegenstelling tot Van der Zwan verwacht ik 
daartegenover weinig heil van een op specifieke 
sectoren gericht groeibeleid. Alles wat op dat 
terrein na de oorlog is uitgeprobeerd heeft tot 
weinig overtuigende resultaten geleid. Het laat-
ste restje geloof erin verloor ik door de uitkom-
sten van de parlementaire enquête uit 1984 naar 
de ondergang van scheepsbouwbedrijf Rijn-
Schelde-Verolme dat ondanks forse overheids-
steun failliet ging. Van der Zwan gaat daaraan in 
zijn boek overigens volledig voorbij.

gat op links

Mede om deze redenen is mijn oordeel over 
Willem Drees veel positiever dan dat van Van 
der Zwan. Ondanks zijn waardering voor het 
tweede kabinet-Drees (1952-1956) meent Van 
der Zwan dat Drees veel te inschikkelijk is ge-
weest ten opzichte van de confessionele partijen 
en dat hij zijn eigen partij de mogelijkheid heeft 
ontnomen zich scherper te profileren. Dat Drees 
veel meer goede sier had kunnen maken met de 
vruchten van de wederopbouw zie ik vooral als 
wijsheid achteraf. Tegen de achtergrond van een 
oorlog die grote verwoestingen had aangericht 
en een periode van diepe economische crisis die 
daaraan voorafging vind ik het alleszins begrij-

pelijk dat hij nog niet overliep van vertrouwen 
in de duurzaamheid en stevigheid van het 
bereikte herstel.
 Geheel eens ben ik het daarentegen weer 
met Van der Zwan als het gaat om zijn kritiek 
op het grote gat op links dat Kok en Bos hebben 
laten ontstaan door de PvdA steeds verder te 
laten opschuiven naar het centrum van de poli-
tiek. Ook zij toonden zich toegankelijker voor 
het Angelsaksische paradigma dan paste bij de 
sentimenten en belangen van hun natuurlijke 

achterban. De hervormingen die de PvdA onder 
hun leiding voorstond waren en zijn er minder 
op gericht het kapitalisme te beteugelen dan 
om het vrij spel te geven. Doorslaggevende 
economische argumenten daarvoor bestaan 
niet, zoals Van der Zwan mede op basis van ver-
gelijkende internationale studies aantoont. Jan 
Marijnissen is bekwaam in dat gat gedoken en 
de sp heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen 
tot een serieus alternatief voor de traditionele 
kiezers van de PvdA.
 Heel sterk vind ik ook Van der Zwans ana-
lyse van het superkapitalisme in het laatste 
hoofdstuk van zijn boek. Daarin wordt over-
tuigend betoogd dat aan de huidige crisis geen 
economische oorzaken ten grondslag liggen. 
Die crisis is geheel toe te schrijven aan de 
onverantwoordelijke operaties van agressieve 
investeringsfondsen, waarvan de financiering 
een uitgesproken speculatief karakter draagt. 
Het ontbreekt aan toezicht en de grote finan-
ciële instellingen in de wereld bieden onvol-
doende tegenwicht, hetgeen heeft geleid tot 
een ontwrichting van het vertrouwen in het 

De huidige crisis is geheel toe  
te schrijven aan de onverant
woordelijke operaties van 
agressieve investeringsfondsen
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stelsel dat zij juist geacht worden te ondersteu-
nen. Er is daardoor een gevaarlijke instabiliteit 
van de financiële markten ontstaan.
 Van der Zwans analyse van de rol die private 
equity-bedrijven en hedge funds in het super-
kapitalisme spelen zou verplichte literatuur 
moeten zijn voor politici van alle partijen. 
Hun activiteiten zijn ¬ zoals Van der Zwan 
kernachtig formuleert ¬ primair gericht op 
het verplaatsen van rijkdom in de richting van 
agressieve aandeelhouders en niet op het creë-
ren van nieuwe rijkdom: het gaat hun erom geld 
met geld te maken en daarvoor wordt de reële 
economie misbruikt in plaats van dat die erdoor 
wordt ondersteund. De strategieën en technie-
ken die ze daarbij hanteren hebben niet alleen 
tot gevolg dat de nadruk in het ondernemings-
beleid veel te sterk op de korte termijn wordt 
gelegd, maar ook dat de baanzekerheid van de 
werknemers, de ruimte voor loonsverhogingen 
en de belastingcapaciteit van de overheid onder 
grote druk komen te staan.
 Van der Zwan aarzelt niet om hier te spreken 
van een regimewisseling: het Rijnlandse model 

Noten

1 Arie van der Zwan, Van Drees tot 
Bos. Zestig jaar succes en misluk

king. Geschiedenis van de PvdA. 
Amsterdam: Balans, 2008 (p. 
335).

2 Bert de Vries, Een halve eeuw 

werk, werk en de werking van de 
arbeidsmarkt. Erasmus Universi-
teit Rotterdam, Onderzoeksin-
stituut oc/f/eb, 1995. 
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wordt ingeruild tegen het Angelsaksische mo-
del. Hij spoort de PvdA aan om zich hiertegen te 
verzetten met een actieprogramma, waarvoor 
hij concrete voorstellen doet, zowel voor de pri-
vate als de publieke sector. In het eerste domein 
gaat het om een inperking van de macht van de 
financiële sector, een evenwichtiger corporate 
governance, versterking van de positie van de 
werknemers en nieuwe concepten van duur-
zame ontwikkeling. In het tweede domein gaat 
het om herstel van het eigen, publieke ethos en 
terugdringing van privatisering en verzelfstan-
diging van publieke instellingen.
 Mij spreken die actiepunten zeer aan en ik 
zie er de bouwstenen in voor een regeerakkoord 
tussen PvdA en cda op basis waarvan beide 
partijen met elkaar zouden kunnen samenwer-
ken op een wijze die harmonischer is dan ooit 
eerder in de afgelopen zestig jaar.

Dit artikel is een bewerking van een tekst die Bert de 
Vries uitsprak bij de presentatie van ‘Van Drees tot 
Bos’ op 31 maart 2008 in het Haagse perscentrum 
Nieuwspoort.
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Samen tegen het superkapitalisme (2)

Schepper en bewaker van 
 sociale vooruitgang

lilianne ploumen

Toen Arie van der Zwan mij vroeg om het eerste 
exemplaar van zijn boek Van Drees tot Bos in 
ontvangst te nemen, merkte hij op dat het nogal 
kritisch zou zijn. Ik had niet anders verwacht. 
Volgens Van der Zwan zijn de verbetering van 
de positie van de onderste sociale lagen en de 
emancipatie van de arbeidersklasse slechts zeer 
ten dele toe te schrijven aan de inspanningen 
van de Partij van de Arbeid. En de democrati-
sche hervorming van de maatschappij door het 
forceren van een doorbraak van de religieuze 
scheidslijnen is mislukt. 
 Van der Zwan heeft gepoogd de PvdA te 
ontleden. Een aantal pijnpunten heeft hij tref-
fend geduid, zoals de betere beheersing van het 
machtsspel door de christelijke partijen en de 
neiging van de PvdA om zich bij regeringsdeel-
name te zeer te conformeren aan de confes-
sionele interpretatie van de coalitieagenda, uit 
angst voor een breuk. Raak zijn ook zijn obser-
vaties over de kloof tussen leiding en achterban, 
veroorzaakt door de gebrekkige organisatie van 
een tegenmacht in de partijdemocratie.
 Ik heb, op mijn beurt, een aantal punten 
van kritiek op Van der Zwans versie van de 
geschiedenis. Hij heeft een scherp oog voor 
tekortkomingen en falen, maar is blind voor 
concrete resultaten: de successen van zestig 

jaar Partij van de Arbeid. Wat hij met heel grove 
pennenstreken mislukkingen noemt, noem ik 
dilemma’s. Dat doet meer recht aan de complexe 
politieke en maatschappelijke werkelijkheid.

hout of pluche?

Laat mij, om te beginnen, het beeld corrigeren 
als zou de PvdA, om regierungsf∂hig te blijven, 
steeds verder naar het midden zijn opgescho-
ven. Daarmee creëerde zij een gat op links, stelt 
Van der Zwan. De werkelijkheid is anders. On-
derzoek van onder meer Kees Aarts wijst uit dat 
de PvdA tussen 2003 en 2006, dus onder Wouter 
Bos, naar links is opgeschoven.1 In dezelfde 
jaren bewoog de sp naar rechts, met forse schre-
den in de richting van de PvdA. De verklaring 
voor de verdeelde stem op links schuilt dan ook 
vooral in het slinken van de afstand tussen de 
twee partijen: een overstap werd makkelijker.
 Een linkser profiel voor de PvdA blijft ove-
rigens wenselijk ¬ zelf ben ik op die basis tot 
partijvoorzitter gekozen. Die linksere koers wil 
ik de komende periode terugzien in ons interna-
tionale profiel, in de balans tussen publiek en 
privaat en in onze investeringsagenda. Ons ver-
kiezingsprogramma biedt daartoe alle ruimte. 
 Een tweede punt dat ik ter discussie wil stel-
len is de vermeende gouvernementele instelling 
van de partijtop. Van der Zwan bestempelt de 
rol van de PvdA veeleer als een oppositionele. 
Ik vind dat onverstandig. We stuiten hier op 
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het klassieke dilemma van een op verandering 
gerichte beweging ¬ of dat nu de PvdA is of 
Greenpeace of de vrouwenbeweging. Wat is 
effectiever: meedoen in het centrum van de 
macht en daarmee dat centrum herdefiniëren of 
ageren vanaf de zijlijn? Die afweging is te allen 
tijde een legitieme.
 In de politieke arena wordt de strijd om 
de vooruitgang niet alleen door de oppositie 
geleverd. Wie idealen wil omzetten in concrete 
resultaten mag regeringsverantwoordelijkheid 
niet schuwen. Van der Zwan geeft een verkeerde 
voorstelling van zaken door te suggereren 
dat wie regeert in de comfortabelste positie 
verkeert. In werkelijkheid verhoudt regeren 
zich tot oppositie voeren als een houten bank tot 
zacht pluche. Lastige compromissen zijn in ons 
politieke stelsel niet te vermijden. Ideologische 
vervlakking treedt pas dan op als het compromis 
het uitgangspunt wordt, in plaats van een be-
vochten resultaat. Dat de strijd in de richting van 
dat compromis niet onzichtbaar mag zijn en dat 
die gevoerd moet worden op basis van idealen is 
een standpunt dat ik deel met Van der Zwan.
 Overigens wordt effectieve politiek niet 
slechts op het nationale niveau bedreven. De 
PvdA heeft permanente bestuurskracht op 
lokaal en provinciaal niveau. Daar besteedt Van 
der Zwan in zijn boek geen enkele aandacht aan. 
De successen van het wethouderssocialisme ¬ 
van Wibaut tot Asscher ¬ laat hij onbesproken. 

jaar van de waarheid

Een derde punt van kritiek draait hierom: 
anders dan Van der Zwan wil doen geloven 
heeft de PvdA wel degelijk het verschil weten te 
maken, zowel in de oppositie en als in de rol van 
regeringspartij. Er heeft sinds 1946 geen kabi-
netsformatie plaatsgevonden of de PvdA zat aan 
de onderhandelingstafel ¬ soms als toekom-
stige regeringspartner, soms als toekomstige 
opposant en soms als de onzichtbare hand die 
het sociale gezicht bewaakte. De PvdA is daar-
mee bewaker én schepper van maatschappelijke 
vooruitgang. 

 In de oppositie vervult zij de rol van bewaker. 
Zoals Van der Zwan laat zien hebben confessio-
nele partijen in de loop der decennia ingezet op 
sociaal beleid, deels vanuit eigen overtuiging, 
maar ook grotendeels omdat ze de hete adem 
van de PvdA in de nek voelden. Is de samen-
smelting van partijen tot het huidige cda niet 

eigenlijk een product van de ‘rode dreiging’ op 
de linkerflank? In haar oppositionele rol heeft 
de PvdA met veel succes staand sociaal beleid 
verdedigd en nieuw beleid sociaal bijgesteld.
 In tijden van regeringsdeelname boekt de 
PvdA successen als schepper van sociale vooruit-
gang. Van der Zwans kritiek op Willem Drees in 
dit opzicht is absoluut ongerechtvaardigd. Het 
was zijn kabinet dat de fundamenten voor de 
verzorgingsstaat legde, in de vorm van onder 
meer de Werkloosheidswet en de Algemene 
Ouderdomswet. Voor dat laatste heeft hij dui-
zenden dankbrieven ontvangen van gelukkige 
en gerustgestelde ouderen. Daar meet ík graag 
het succes aan af.
 In dezelfde traditie staat Joop den Uyl, die 
investeerde in volkshuisvesting, welzijn en 
onderwijs onder de moeilijke omstandigheden 
van economische recessie en de oliecrisis. Het-
zelfde geldt voor Wim Kok, met zijn succesvolle 
werkgelegenheidsbeleid en de legalisering van 
euthanasie en het homohuwelijk. Ook het hui-
dige kabinet investeert weer in mensen. Daar-
mee boeken we concrete successen: het generaal 
pardon, de laagste huurstijging in vijfentwintig 
jaar, een miljard euro extra om de positie van de 
leraren te verbeteren. En natuurlijk: de recent 
aangekondigde maatregelen met betrekking tot 
de topinkomens ¬ daarmee is het kritische oor-
deel dat Van der Zwan in zijn boek velt over de 

Van der Zwan suggereert ten 
onrechte dat wie regeert in de 
comfortabelste positie verkeert
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aanpak van het superkapitalisme door Wouter 
Bos voorbarig gebleken. 
 Met Bos ben ik van mening dat we er de afge-
lopen maanden in zijn geslaagd om de bestuur-
lijke filosofie te veranderen, dat wil zeggen: de 
manier waarop we vanuit de politiek naar de 
samenleving kijken, het soort oplossingen dat 
we aandragen. Het accent is verlegd van indi-
viduele zelfredzaamheid naar gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Van de ideologie 
van de markt naar weloverwogen kiezen tussen 

publiek en privaat. Van een afzijdige overheid 
naar een overheid die niet terugschrikt voor 
bemoeienis daar waar bemoeienis nodig is. Van 
een politiek van structuurwijzigingen naar een 
politiek die energie steekt in het versterken van 
de positie van diegenen die met hun voeten in 
de modder staan: leraren, verpleegkundigen en 
politieagenten.
 Voor rust en tevredenheid is geen aanlei-
ding: 2008 is het jaar van de waarheid voor de 
PvdA. Onze regeringsdeelname moet resultaten 
opleveren die voor mensen zichtbaar zijn. De 
arbeidsparticipatie moet stijgen, ons interna-
tionaal profiel versterkt. Is het links om tegen 
Europa te zijn? En tegen vredesmissies in Afgha-
nistan en Tsjaad? Natuurlijk niet.
 Juist het internationale valt buiten Van der 
Zwans blikveld. Als ergens het superkapitalisme 
bestreden kan worden, dan is dat in interna-
tionaal verband en via Brussel en Straatsburg. 
Willen we binnen de superkapitalistische 
parameters het Europese sociale model overeind 
houden, dan is een stevige sociaal-democrati-
sche inbreng in Europa noodzakelijk. Precies 
daar geeft de sp niet thuis. Een monsterverbond 

van links-populisten, die alle aanpassingen te-
genhouden, en partijen op de rechterflank met 
hun marktideologie zorgt ervoor dat Europa 
zijn sociale gezicht dreigt te verliezen. De PvdA 
daarentegen zet zich in voor een juiste balans 
tussen de Europese interne markt en de natio-
nale diensten van algemeen belang. En het was 
Wouter Bos die onlangs het beloningsbeleid in 
het bedrijfsleven op de Europese agenda zette.

herkenbare koers

Een ander thema dat Van der Zwan bij de kop 
pakt is het democratische gehalte van de PvdA. 
Hij schat dat niet hoog in en vraagt zich af wat er 
gebeurd zou zijn als de vernieuwingsbeweging 
Nieuw Links zich niet binnen maar buiten de 
partij had gemanifesteerd, bijvoorbeeld door 
een eigen politieke partij op te richten. Die 
vraag stel ik mijzelf niet. De PvdA is immers 
bij uitstek een partij die aan tegenstromingen 
ruimte biedt. We hebben een lange traditie 
van intern debat ¬ een die niet altijd gewaar-
deerd wordt door de politieke leiding, maar die 
wel tot op de dag van vandaag heeft kunnen 
voortbestaan.
 Natuurlijk behoeft de interne partijdemocra-
tie aandacht. Macht vereist tegenmacht ¬ en 
die moet worden georganiseerd. De afgelopen 
week vielen bij onze congresafgevaardigden de 
congresvoorstellen van mijn partijbestuur op 
de mat. Daaronder zijn plannen met betrekking 
tot de versterking van onze ledendemocratie. 
We willen niet terug naar vroeger wat de vorm 
betreft, wel qua intentie. Dat betekent: meer 
directe inspraak van leden, uitbreiding van het 
spreek- en stemrecht en daarmee versteviging 
van invloed. Dat willen we bereiken door onder 
meer het instellen van een Politieke Ledenraad 
en stevige investeringen in de programmatische 
ontwikkeling van onze partij. 
 Een nieuw Nieuw Links is naar mijn menig 
dan ook niet nodig voor de vitalisering van de 
PvdA. Deze voorzitter organiseert haar tegen-
spraak zelf: via formele kanalen als partijcongres 
en ledenraad én in het dagelijkse debat. In de 

Als ergens het superkapitalisme 
bestreden kan worden, dan is dat 
in internationaal verband en via 
Brussel en Straatsburg
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aanloop naar het congres van juni is mijn par-
tijbestuur het land in gegaan met haar grootste 
criticaster: de ledenwerkgroep Rooie Veren. Het 
resultaat zijn aangescherpte en verbeterde voor-
stellen op basis van een stevig inhoudelijk debat.
 Dat brengt mij, tot slot, op onze beginselen. 
Van der Zwan vindt dat de beginselen van de 
Partij van de Arbeid niet ter discussie gesteld 
moeten worden. Dat ben ik met hem eens. Wel 
moet, zo stelt hij terecht, de koppeling tussen 
beginselen en beleid steviger worden gelegd. Op 
actuele vraagstukken zullen wij een herkenbaar 
sociaal-democratisch antwoord moeten formu-
leren. Waar ligt een goede balans tussen flexi-
biliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt? Hoe 
gaan we om met integratievraagstukken op een 
wijze die recht doet aan de zorgen en behoeften 
van zowel oude als nieuwe Nederlanders? Hoe 
komen toegankelijke, hoogwaardige en betaal-
bare publieke voorzieningen tot stand? Om deze 
drie thema’s draait ons inhoudelijke debat. Eind 
2009 zal dat een stevige, aansprekende sociaal-
democratische visie hebben opgeleverd.

Samen tegen het superkapitalisme  Liliane Ploumen  Schepper en bewaker van sociale vooruitgang

 Het pleidooi van Van der Zwan om slechts de 
strijd tegen het superkapitalisme tot speerpunt 
te verheffen (door het aanpakken van topin-
komens, hedge funds en private equity funds) 
steekt daarbij wat bleekjes af. Natuurlijk maken 
we werk van de aanpak van topinkomens, maar 
er is meer nodig: het verminderen van armoede, 
het zeker stellen van goede zorg, van goed on-
derwijs, van een duurzaam Nederland, van werk 
voor iedereen en van een onverdeelde samenle-
ving van oude en nieuwe Nederlanders. Op die 
terreinen maakt de PvdA écht het verschil.

Dit artikel is een bewerking van een tekst die Lilianne 
Ploumen uitsprak bij de presentatie van ‘Van Drees 
tot Bos’ op 31 maart 2008 in het Haagse perscentrum 
Nieuwspoort.

Noot

1 Kees Aarts, Henk van der Kolk en Martin Rosema, 
Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen 
van 2006. Utrecht: Spectrum, 2007.
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Over de auteur  Arie van der Zwan is econoom
Noten  zie pagina 46

Samen tegen het superkapitalisme (3)

Repliek op Wµltgens, 
De Vries en Ploumen

arie van der zwan

Thijs Wµltgens heeft een fraai boekessay 
geschreven over wat de PvdA kan leren van 
Joop den Uyl (s&d 2008/4). Daarin betrekt hij 
recente publicaties van Anet Bleich en mijzelf.1 
Hij permitteert zich daarbij vrijheden die het 
goed recht van een essayist zijn, maar in zijn 
ijver om te duiden springt hij naar conclusies 
die mij verrast en verbaasd hebben.
 Mijn boek is voornamelijk empirisch van op-
zet. Voor elke naoorlogse regeringsperiode wor-
den de belangrijkste gebeurtenissen beschreven 
en achtergronden belicht. Op grond daarvan 
wordt ook geoordeeld over de opstelling en het 
optreden van de belangrijkste politieke spelers. 
Niet alleen die van de PvdA, ook die van het 
christelijke blok (later het cda) en de vvd. Het 
boek zou om die reden ook Van Romme tot 
Balkenende hebben kunnen heten.
 Wµltgens stelt dat ik voor mijn boek de 
positie van buitenstaander heb gekozen, 
waarvan hij het nadeel illustreert aan de hand 
van mijn beschrijving van de opstelling van 
Wim Kok tijdens het debat over het reiskos-
tenforfait dat in 1989 leidde tot de val van het 
kabinet-Lubbers ii. Dat debat werd live op de 
tv uitgezonden ¬ een teken dat het spannend 
zou gaan worden. Terwijl de regeringspartners 
op een heuse crisis afstevenden, beperkte Kok 
zich tijdens dit debat tot deze interventie: ‘We 

hebben veel van deze genante vertoningen 
gezien waarbij de vvd de spierballen mag laten 
zien, maar uiteindelijk maakt de cda-fractie of 
de mp de dienst uit.’ Ik zie hierin een misken-
ning van het feit dat het deze keer menens was 
¬ een inschattingsfout derhalve ¬ terwijl 
Wµltgens er een tactisch hoogstandje van Kok 
in meent te onderkennen, dat mij in mijn rol 
van outsider wel moest ontgaan. Ook achteraf 
stem ik in met de positie die ik gekozen heb: 
beschrijven wat er feitelijk gebeurd is en daar-
aan een commentaar verbinden.
 Nu gaat het hier om een minder belangrijke 
bewering uit het stuk van Wµltgens en ik zou 
er niet over vallen als dit niet liet zien hoe je 
als insider ook te ver kunt gaan en dingen kunt 
zien die er niet zijn. Dat geldt ook een veel 
belangrijker bewering van Wµltgens, namelijk 
dat ik (‘als voormalig Nieuw Linkser’) na veertig 
jaar nog steeds de kloof tussen leiding en het 
gewone volk als de boosdoener beschouw die 
de PvdA al die jaren parten heeft gespeeld. Al 
vanaf de oprichting van de PvdA zou die kloof in 
mijn ogen te groot geweest zijn. Alleen in een 
specifieke betekenis is die stelling waar.
 In 1946, bij de eerste naoorlogse verkie-
zingen, verloor de PvdA een groot deel van de 
arbeidersaanhang. Was de winst van de cpn op 
landelijk niveau al spectaculair, in de volkswij-
ken van de grote steden was die verpletterend. 
De leiding van de PvdA had met die mogelijk-
heid geen rekening gehouden, pas in een laat 
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stadium kreeg ze in de gaten uit welke hoek de 
wind waaide. 
 Het zijn dit soort inschattings- en beoorde-
lingsfouten die niet alleen Willem Drees c.s. 
parten hebben gespeeld, maar later ook Wim 
Kok en Wouter Bos. Alleen in die zin constateer 
ik een kloof, primair tussen het wensdenken 
van de leiding van de PvdA en de politieke 
realiteit en ¬ als afgeleide daarvan ¬ tussen 
de leiding en het partijvolk, dat veelal een beter 
zicht op de realiteit had, en het kiezersvolk, dat 
met de voeten stemde. Die kloof werd onder 
Drees in de hand gewerkt doordat de politiek 
leider van de PvdA in het kabinet zitting had 
en in die positie in beslag werd genomen door 
bestuurlijke kwesties, terwijl de kvp-leider die 
de parlementaire fractie aanvoerde, vrij was om 
zich op de politieke realiteit te oriënteren en op 
grond daarvan niet te aarzelen om op belang-
rijke punten afstand van het regeringsbeleid te 
nemen. De PvdA-fractie kon zich een dergelijk 
dualisme niet permitteren zonder afstand van 
haar politieke leider te nemen. Die ongelijk-
waardigheid heeft de PvdA onder Drees parten 
gespeeld. 
 Hoewel er in die zin van een kloof sprake 
was, heb ik toch niet geaarzeld om het kabinet-
Drees ii, dat regeerde van 1952 tot 1956, te 
rekenen tot de succesvolle kabinetten onder 

leiding van een PvdA-premier. Dat kabinet is er 
namelijk in geslaagd om haar sociaal-economi-
sche doelstellingen te verwezenlijken en zo de 
aspiraties van de achterban van de regerende 
partijen te vervullen. In die zin was er ¬ met 

name in die periode ¬ geen kloof tussen lei-
ding en achterban.
 Ik heb mij in mijn conclusies derhalve laten 
leiden door de gekozen opstelling van de PvdA 
en de uitkomsten van haar beleid. Mijn conclu-
sies zijn niet ingegeven door de vooropgezette 
meningen die Wµltgens mij toeschrijft.
 Dat geldt niet alleen voor het beleid onder 
Drees, maar ook voor dat onder Kok, die in 1991 
zijn eigen achterban overviel met een ingrij-
pende herziening van de wao, terwijl hij nog 
maar enkele weken daarvoor de verzekering 
had gegeven dat aan de duur en de hoogte van 
de uitkeringen wat hem betrof niet getornd kon 
worden! Kok stortte zijn partij daardoor in een 
ongekend diepe crisis. Uiteindelijk haakte een 
derde van het electoraat van de PvdA af en werd 
de neergang ingezet. Mag er dan van een kloof 
gesproken worden? 
 Toch oordeelde ik ¬ tegen veler mening in 
¬ dat bijvoorbeeld het eerste paarse kabinet 
onder Kok een succes was en wel om dezelfde 
reden als waarom Drees ii dat was.

u
In een rede die hij uitsprak bij de presentatie 
van mijn boek (zie p. 32-37 van deze s&d) snijdt 
Bert de Vries een aantal belangrijke thema’s 
daaruit aan.
 Hij vindt het opmerkelijk dat ik zo weinig 
gewicht toeken aan de invloed die de PvdA in de 
jaren zestig als oppositiepartij uitoefende. De 
kvp zou zich volgens hem voortdurend door de 
PvdA opgejaagd gevoeld hebben. Mijn reactie 
daarop luidt dat ik voor die jaren niet alleen wei-
nig invloed toeken aan de PvdA, maar evenmin 
aan de regerende partijen. 
 Het kabinet-Marijnen werd in 1963, kort na 
zijn aantreden, volledig verrast door de loonex-
plosie die ongekende proporties aannam en het 
regeerakkoord op slag waardeloos maakte. Deze 
regering, die in 1965 al ten val kwam, heeft zich 
daarvan nooit meer kunnen herstellen, ze werd 
gekenmerkt door immobilisme. Het kabinet-De 
Jong (1967-1971) stelde zich ten opzichte van de 
maatschappij accommoderend op als geen re-

Ik constateer een kloof tussen  
het wensdenken van de PvdA
leiding en de politieke realiteit  
¬ en tussen de leiding en het 
partij en het kiezersvolk
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gering ervoor of erna gedaan heeft. De politiek 
werd in die jaren opgejaagd door de vakbewe-
ging, die op haar beurt onder druk stond van 
wilde acties van de kant van de werknemers. 
De gevestigde partijen, die in die jaren ook nog 
eens werden uitgedaagd door protestbewegin-
gen binnen hun eigen gelederen, waren meer 
met zichzelf bezig, terwijl de maatschappij-
inrichting het terrein werd waarop de vakbewe-
ging en andere niet-gouvernementele bewegin-
gen de toon aangaven.

 In die omstandigheid ligt ook de sleutel van 
de verklaring van de polarisatie die de jaren 
zeventig kenmerkte. Ik meen dat Bert de Vries 
de merites daarvan niet op waarde weet te schat-
ten. De politieke partijen stonden voor de vraag 
hoe het initiatief in de politiek-maatschappe-
lijke ontwikkeling weer aan zich te trekken en 
hadden daarbij te maken met radicalisering en 
ideologisering, die zich in uiteenlopende maat-
schappelijke geledingen voordeden. Het was 
niet de politiek die in de polarisatie voorop ging, 
het waren de vakbeweging, de werknemers 
(denk aan de bedrijfsbezettingen in die jaren), 
de studenten et cetera. De politieke partijen 
werden gedwongen partij te kiezen, wilden ze 
weer greep krijgen op deze bewegingen.
 Hoewel de PvdA en het kabinet-Den Uyl bij 
uitstek geassocieerd werden met polarisatie, 
was het de vvd onder Wiegel die daarin voorop 
ging en haar pijlen eenzijdig op de PvdA richtte. 
Ik kom, in tegenstelling tot veel cda’ers, tot een 
positief oordeel over dat kabinet: ‘Beschouwd 

als evenwichtsoefening in een maatschappelijk 
krachtenveld dat ook los van de politiek in ui-
tersten verdeeld was geraakt, moet het kabinet-
Den Uyl worden beoordeeld als een geslaagd 
project.’2

 Lubbers dankte zijn succes niet aan zijn 
ontwapening van de PvdA, zoals Bert de Vries 
stelt, maar aan de omstandigheid dat hij aantrad 
in een periode van massale werkloosheid die 
het politiek-maatschappelijke klimaat deed 
omslaan. De opstandigheid van de werknemers 
maakte plaats voor fatalisme en berusting. De 
vakbeweging was gedwongen om gas terug te 
nemen. Ik meen dat Bert de Vries hier op zijn 
beurt te weinig gewicht toekent aan de opposi-
tie die de PvdA onder Den Uyl voerde in de jaren 
1982-1986. In een maatschappelijk klimaat dat 
voor de PvdA ongunstig geworden was, wist 
Den Uyl er toch in te slagen zijn eigen bewe-
ging te mobiliseren tegen het regeringsbeleid 
en daarbij niet alleen steun uit de maatschap-
pij te verwerven, maar een groot deel van het 
electoraat achter zich te krijgen. De concessies 
die Lubbers in die jaren heeft moeten doen zijn 
aanwijsbaar.
 Ten slotte nog een opmerking over de loon-
politiek van de kabinetten-Lubbers. In mijn 
boek heb ik mij verre gehouden van getheo-
retiseer, mijn aanpak is empirisch geweest ¬ 
ook inzake de loonpolitiek van de kabinetten-
Lubbers, die naast tegenvallers ook jaren van 
gunstige internationale conjunctuur gekend 
hebben. Ondanks een zeer lang volgehouden 
loonmatiging slaagden die er niet in het spook 
van de werkloosheid te verdrijven. In een peri-
ode van massale werkloosheid is loonmatiging 
op zichzelf geen punt van discussie: ook zonder 
regeringsbeleid worden de lonen dan gematigd, 
zo werkt de arbeidsmarkt. Het gaat dus om het 
schepje dat Lubbers daar bovenop gedaan heeft, 
dat Nederland wel tot een el dorado voor expor-
terende bedrijven maakte, maar dat fnuikend 
was voor bedrijven die afhankelijk waren van de 
binnenlandse markt. 
 Pas onder het eerste paarse kabinet is aan 
die onderbesteding een eind gekomen door 
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Hoewel de PvdA en het kabinet
Den Uyl bij uitstek geassocieerd 
werden met polarisatie, was het 
de vvd onder Wiegel die daarin 
voorop ging en haar pijlen 
eenzijdig op de PvdA richtte
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een omvangrijke bestedingsimpuls waartoe dat 
kabinet bij zijn aantreden besloten had ¬ met 
een zeer gunstig effect op de werkgelegenheid. 
Dat de paarse kabinetten daarna profiteerden 
van een gunstige conjunctuur is zonder meer 
waar, maar ook hiervoor geldt dat onder Paars 
i de sociaal-economische problematiek einde-
lijk weer eens offensief in plaats van defensief 
benaderd werd. 

u
Ik heb het op prijs gesteld dat Lilianne Ploumen, 
de voorzitter van de PvdA ¬ ook mijn partij ¬ 
bereid is geweest om mijn boek, een kritische 
doorlichting van die partij, in ontvangst te 
nemen (zie voor haar betoog p. 38-41 van deze 
s&d). Het zou onredelijk geweest zijn als ik 
van mijn kant een feestcommentaar van haar 
had verwacht, wel meende ik erop te mogen 
rekenen dat ze mijn boek recht zou doen. Hoe je 
er ook over wilt oordelen, het bevat een serieuze 
analyse van zestig jaar politiek bedrijven tegen 
de achtergrond van de politiek-maatschappelij-
ke ontwikkelingen die Nederland in die zestig 
jaar heeft doorgemaakt. 
 Ik heb me daarbij allerminst blind getoond 
voor de successen die de PvdA ook geboekt heeft. 
Ik noem expliciet Drees ii (1952-1956), Den Uyl 
(1973-1977) en Kok i (1994-1998) als de meest 
succesvolle kabinetten onder een PvdA-premier, 
terwijl ik de oppositie tegen de kabinetten Bies-
heuvel en Lubbers i het meest geslaagd acht.
 Toch meen ik dat de PvdA slechts in beperkte 
mate haar stempel op de Nederlandse politieke 
verhoudingen heeft weten te zetten. De cijfers 
spreken op dat punt boekdelen. In de afgelopen 
vijftig jaar ¬ het huidige kabinet niet meege-
rekend ¬ is de partij slechts gedurende dertien 
jaar regeringspartner geweest, waarvan acht 
jaar onder Paars, terwijl het christelijke blok 
in die periode tien maal een reguliere regering 
gevormd heeft. Aan één kabinet, Lubbers-iii, 
heeft de PvdA op wens van het cda deelgeno-
men en toen om de verantwoordelijkheid voor 
de hervorming van de wao te dragen. In acht 
gevallen kozen de christelijke partijen voor de 

vvd. Het is dus eigenlijk geen vraag of de PvdA 
regerings- of oppositiepartij wilde zijn, dat 
werd goeddeels door de christelijke partijen 
bepaald. Bovendien wist de PvdA in de opposi-
tie tegen de cda-vvd-kabinetten nauwelijks uit 
de verf te komen. Zo is ze er, op de twee eerder 
genoemde uitzonderingen na, niet in geslaagd 
om in de oppositie verkiezingsoverwinningen 
te boeken.
 Ploumens beroep op het onderzoek van Kees 
Aarts et al. om aan te tonen dat de PvdA in de pe-
riode 2003-2006 naar links is opgeschoven acht 
ik weinig overtuigend. Het begon er in die peri-
ode mee dat Bos in zijn coalitieonderhandelin-
gen met Balkenende vergaand tot overeenstem-
ming kwam, om vervolgens toch aan de dijk 
gezet te worden. Die overeenstemming bond 
hem in het begin met handen en voeten, want 
hoe geloofwaardig was het om in de oppositie te 
verwerpen wat eerder aan de onderhandelings-
tafel was aanvaard? Als concrete voorbeelden 
noem ik de dubbelzinnige opstelling van Bos 

met betrekking tot de Amerikaanse inval in Irak 
en de Nederlandse steun daaraan, de versoepe-
ling van het ontslagrecht en zijn interventie 
in het debat over de aow. Maar meer in het 
algemeen koos Bos voor een gouvernementele 
houding, hij verklaarde zelfs dat een kabinet 
onder zijn leiding de meeste hervormingen van 
het kabinet-Balkenende niet zou terugdraaien. 
Speelt hier niet de kwestie van de koppeling tus-
sen de gekozen uitgangspunten en het de facto 
gevoerde beleid die versteviging behoeft? De 
gekozen uitgangspunten mogen links geweest 
zijn, het gevoerde beleid was dat niet.
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1 Anet Bleich, Joop den Uyl 
19191987. Dromer en doordouwer. 

Amsterdam: Balans, 2008. Arie 
van der Zwan, Van Drees tot Bos. 
Zestig jaar succes en mislukking. 
Geschiedenis van de PvdA. Amster-

dam: Balans, 2008.
2 Van der Zwan, ibid., p.140.

 Ten slotte mijn ‘pleidooi om de strijd tegen 
het superkapitalisme tot speerpunt te verhef-
fen’, dat volgens Lilianne Ploumen bleekjes 
afsteekt tegen de drie thema’s van het inhou-
delijke debat: arbeid en participatie, integratie 
en de toekomst van de publieke sector. In mijn 
boek laat ik het genoemde pleidooi voorafgaan 
door een analyse van recente trends die onder 
invloed van het superkapitalisme staan. Uitge-

rekend met betrekking tot de drie kernthema’s 
schets ik ontwikkelingen die regelrecht ingaan 
tegen wat de PvdA ermee beoogt. De strijd 
tegen het superkapitalisme is daarom voor ons 
zo essentieel, aangezien de ruimte voor linkse 
politiek daarmee valt of staat. Dat niet te willen 
inzien vormt de kern van het wensdenken dat 
de PvdA sinds 1987 vleugellam heeft gemaakt.
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In zijn toespraak op de  Bilderbergconferentie be-
gin dit jaar pleitte Wouter Bos voor het creëren 
van draagvlak onder de bevolking voor verder-
gaande globalisering. In dat kader ging hij ook in 
op de problematiek van de topinko mens. Hij er-

kende de moeilijkheden voor bedrijven om een 
evenwichtig beloningsbeleid in te voeren, maar 
sprak zijn toehoorders ook indringend toe: ‘Doe 
me een lol, en gebruik één argument niet. Name-
lijk: “de markt vraagt het”. Nee, de markt vraagt 
niets. U vraagt het. Of u biedt het aan. En u heeft 
dus een eigen verantwoordelijkheid waarmee u 
zich niet achter de markt mag verschuilen.’1

 boekessay

De prijs van de ‘best deal’
Naar een linkse visie op het kapitalisme

Over de auteur  Rutger Claassen is redacteur van s&d
Noten  Zie pagina 56

The future of Europe — Reform or decline
Alberto Alesina en Francesco Giavazzi, The mit Press, Cambridge 2006

Vormen van kapitalisme — Markten, instituties, macht
Theo van de Klundert, Lemma, Utrecht 2005

Supercapitalism — The transformation of business, democracy, and everyday life
Robert Reich, Alfred A. Knopf, New York 2007

The culture of the new capitalism
Richard Sennett, Yale University Press, New Haven 2006
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 Met deze poging om de markt te re-moralise-
ren onderschrijft Bos impliciet, net als vele an-
deren, drie uitgangspunten in het hedendaagse 
denken over de toekomst van ons economische 
systeem. 1. Er is geen alternatief voor de markt; 
de discussie speelt zich af binnen de kaders van 
een kapitalistisch systeem dat zelf niet ter discus-
sie staat. 2. De markt kent een eigen logica, die 
van de winstmaximalisatie, die door topbestuur-
ders net als door alle anderen gevolgd wordt (zij 
proberen een maximale persoonlijke beloning te 
verkrijgen). 3. Desalniettemin is het mogelijk an-

dere logica’s aan te spreken die, blijvend binnen 
het kapitalistische systeem, de nadelige gevol-
gen van de marktlogica compenseren (zoals die 
van de vrijwillige matiging van topinkomens). 
Deze drie uitgangspunten vormen niet alleen 
een consensus in de politiek, maar zijn ook vaak 
impliciet aanwezig in heden daagse wetenschap-
pelijke studies waarin de verschillende varianten 
binnen het kapitalisme worden onderzocht.2 
 In deze studies rijst allereerst de vraag welke 
varianten van het kapitalisme onderscheiden 
moeten worden en of die uiteindelijk converge-
ren, dat wil zeggen noodzakelijkerwijs opgaan 
in één, meest succesvolle variant. De hoofd-
varianten die meestal worden onderscheiden 
zijn de Angelsaksische en de Rijnlandse. Het 
onderscheid kan op verschillende manieren 
worden neergezet, maar vaak wordt de afhanke-
lijkheid van de kapitaalmarkt en de nadruk op 
aandeelhouderswaarde in het Angelsaksische 
model gecontrasteerd met een Rijnlands kapi-
talisme gekenmerkt door coµrdinatie tussen 
verschillende stakeholders. Het Rijnlandse model 
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biedt daarbij meer ruimte voor het handelen op 
grond van andere logica’s naast de marktlogica. 
Hoewel de tegenstelling Angelsaksisch versus 
Rijnlands vaak bekritiseerd is als te schetsmatig 
en generaliserend, keert zij toch telkens terug. 
De convergentievraag wordt meestal als een 
uitdaging aan het Rijnlandse kapitalisme neer-
gezet: kan het de concurrentie met het Angel-
saksische model overleven? 
 Een tweede en geheel andere vraag is welke 
variant in normatief opzicht beter is. Verschil-
lende normatieve criteria kunnen worden 
aangelegd: welvaartscreatie en innoverend 
potentieel, maar ook sociale rechtvaardigheid, 
ecologische duurzaamheid of een mix van meer-
dere van deze criteria. Politieke voorkeuren 
spelen bij het opstellen en waarderen van deze 
criteria uiteraard een belangrijke rol. 
 In dit krachtenveld opereren de vier boeken 
die in dit essay besproken worden. Het boek Vor
men van kapitalisme, van de Nederlandse emeri-
tus hoogleraar economie Theo van de Klundert, 
biedt een toegankelijke presentatie van recente 
economische literatuur over de verschillende 
vormen van kapitalisme en argumenteert voor 
een socialer vorm van kapitalisme. In The culture 
of the new capitalism van de Amerikaanse socio-
loog Richard Sennett en in Supercapitalism van 
Robert Reich, de voormalige minister van arbeid 
tijdens het presidentschap van Bill Clinton, zijn 
nog veel fellere aanklachten tegen de vigerende 
Amerikaanse vorm van kapitalisme te vinden. 
De normatieve kritieken op het Angelsaksische 
kapitalisme die deze drie auteurs naar voren 
brengen, contrasteren met The future of Europe 
van de economen Alberto Alesina en Francesco 
Giavazzi, dat een hartstochtelijk pleidooi in te-
gengestelde richting bevat. Alesina en Giavazzi 
pleiten juist voor een hervorming van de Euro-
pese economieën naar het Amerikaanse model. 

u
Intrede van het superkapitalisme

Van de Klundert, Sennett en Reich onder-
scheiden allen twee stadia in het naoorlogse 
kapitalisme en schetsen de ontwikkelingsgang 
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naar een nieuwe, meer competitieve fase. In 
Supercapitalism karakteriseert Robert Reich de 
jaren 1945-1975 als een periode waarin bijna 
alle bedrijfstakken, in reactie op vooroorlogse 
problemen, werden onderworpen aan regule-
ring van overheidswege. Dit resulteerde in een 
economie die alleen in naam niet ‘gepland’ was. 
In feite maakten per bedrijfstak enkele grote 
bedrijven de dienst uit en waren de toetre-
dingsbarrières voor nieuwkomers hoog. Dit 
alles werd gesanctioneerd door de ‘regulatory 
agencies’ die de richtlijnen opstelden waaronder 
productie diende plaats te hebben. Een alge-
mene productiviteitsgroei maakte welvaarts-
verbetering voor iedereen mogelijk. Die kwam 
er ook daadwerkelijk doordat de grote bedrij-
ven grote vakbonden tegenover zich vonden. 
Reich benadrukt dat de vakbonden er, door per 
sector op te treden, voor zorgden dat hun eisen 
bedrijven geen concurrentienadelen bezorgden. 
Dat maakte het voor bedrijven aantrekkelijk om 
compromissen met de factor arbeid te sluiten. 
De planmatige ontwikkeling van de arbeids-
kosten ging hand in hand met de voorspelbare, 
planmatige productie onder oligopolistische 
condities. Massaproductie, economische zeker-
heid en gestage welvaartsgroei kenmerkten de 
eerste naoorlogse decennia.
 Dit alles veranderde eind jaren zeventig, toen 
het superkapitalisme zijn intrede deed. Voor 
Reich werd de cruciale wending niet veroor-
zaakt door de Reagan Revolution, het neoliberale 
beleid van privatisering en deregulering van de 
jaren tachtig. Dat beleid moet gezien worden 
als een reactie op een andere, meer fundamen-
tele verandering, namelijk in de productie-
technologieën. Door nieuwe technologieën in 
transport en communicatie, culminerend in 
de ict-vernieuwingen van de jaren negentig, 
spelen de vaste kosten in de nieuwe fase van 
het kapitalisme een veel kleinere rol. Voor veel 
dienstverlening en just in time-productie is niet 
meer dan een computer en wat software vereist, 
in tegenstelling tot de dure kapitaalgoederen 
van de oude massa-industrie. Barrières om toe 
te treden tot de markt werden daardoor geslecht 

en nieuwe bedrijven wisten de oude gigan-
ten zware slagen toe te brengen. Bovendien 
lobbyden deze nieuwe bedrijven succesvol in 
Washington voor afschaffing van de naoorlogse 
regulering en perkten zij de macht van vakbon-
den drastisch in. Investeerders en consumenten 
kregen meer keuze en de gegarandeerde afzet 
van de naoorlogse oligopolisten verdween als 
sneeuw voor de zon. De fase van het superka-
pitalisme wordt dan ook gekarakteriseerd door 
een moordende concurrentie tussen bedrij-
ven om de gunst van de investeerder en de 
consument. 
 The culture of the new capitalism van Richard 
Sennett gaat voor het grootste deel over de 
gevolgen van de flexibilisering van het kapi-
talisme voor het dagelijkse leven van werkne-
mers, voortbordurend op Sennetts eerdere, veel 
gelezen The corrosion of character.3 Die flexibili-
sering loopt parallel met Reichs overgang van 
naoorlogs kapitalisme naar superkapitalisme. 
Ook Sennett wijst op de cruciale rol van nieuwe 
technologieën, maar noemt daarnaast de 

vrijmaking van internationale kapitaalmarkten 
en, onder druk van investeerders, de groeiende 
fixatie op kortetermijnwinsten. Als gevolg van 
deze ontwikkelingen zijn bedrijven niet meer 
de bureaucratische ‘ijzeren kooien’ die aan het 
begin van de twintigste eeuw door Max Weber 
werden beschreven. In plaats daarvan neemt de 
moderne organisatie volgens Sennett de vorm 
aan van een mp3-speler: productieprocessen 
kunnen in verschillende volgordes worden 
afgedraaid en gecombineerd, andere organi-
saties worden gecontracteerd voor overbodige 

boekessay  Rutger Claassen over links en het superkapitalisme

Moderne organisaties zijn 
als mp3spelers, zegt Sennett: 
productieprocessen kunnen  
in verschillende volgordes  
worden afgedraaid



s& d  5  |  20 0 8

50

taken (outsourcing), tijdelijke in plaats van 
vaste arbeidscontracten worden de norm en 
interne concurrentie tussen teams wordt gesti-
muleerd. Dit alles heeft grote gevolgen voor de 
werknemer.
 Van de Klunderts boek Vormen van kapita
lisme wordt beheerst door de relaties tussen 
drie begrippen: markt, macht en instituties. 
De markt is het systeem waarbinnen econo-
mische transacties vorm krijgen. Markten 
spreken echter niet voor zichzelf: zij moeten 
georganiseerd worden en dat is de taak van 
instituties, bijvoorbeeld bij het garanderen van 
eigendomsrechten. Ook kunnen markten falen, 
bijvoorbeeld als markttransacties leiden tot 
milieuschade die wordt afgewenteld op derden. 
Dan moeten instituties eraan te pas komen om 
een oplossing te bieden. Macht speelt een rol 
omdat instituties worden opgesteld in een poli-
tiek systeem (al dan niet democratisch) waarin 
machtsverhoudingen de uitkomsten bepalen. 
Ook speelt macht een rol wanneer op markten 
geen volledige concurrentie heerst, waardoor 
sommige partijen marktmacht verwerven. 
Daarmee kunnen zij niet alleen de prijs van pro-
ducten dicteren, maar ook het politieke systeem 
beïnvloeden. 
 Vanuit dit analytische perspectief bespreekt 
Van de Klundert de verschillende fasen in het 
kapitalisme van de afgelopen twee eeuwen. Ook 
hij onderkent dat in het midden van de twintig-
ste eeuw een vorm van ‘managerial capitalism’ 
heerste, gekenmerkt door compromissen tussen 
management en vakbonden, met daarnaast een 
door de overheid geleverd pallet aan diensten 
van de verzorgingsstaat. Op basis van neomar-
xistisch economisch onderzoek concludeert 
Van de Klundert dat die vorm van kapitalisme 
in een crisis belandde door een daling van de 
winstvoet. Bij het opkrikken van de winst zijn 
ook bij hem de nieuwe technologieën als ver-
klaringsfactor doorslaggevend, maar daarnaast 
meent hij dat de institutionele hervormingen 
van het neoliberalisme wel degelijk veel hebben 
bijgedragen. Sterkere beloningsprikkels voor 
managers maken daar een belangrijk onderdeel 

van uit, net als de herstructurering van bedrijfs-
activiteiten. Dergelijke hervormingen wierpen 
hun vruchten af: in de jaren negentig herstelde 
de winstvoet zich.  

u
De macht van het geld

Reich voert als grootste probleem van het 
superkapitalisme aan dat een zeer diverse rij 
niet-economische waarden onder druk komt te 
staan: ‘economic security, social equity, com-
munity, our shared environment, and common 
decency’4. Superkapitalisme brengt verlies van 
baanzekerheid, een toenemende inkomenson-
gelijkheid, de uitholling van stadscentra door 
shopping malls, milieuvervuiling en vervaging 
van fatsoen door de amusementsindustrie. De 
oorzaak is, kort gezegd, dat investeerders en 
consumenten streven naar de best deal en dat zij 
er, dankzij de nieuwe omstandigheden, effectief 
in slagen deze bij bedrijven af te dwingen. 
Doordat iedereen echter consument én inves-
teerder is (dat laatste bijvoorbeeld via pensioen-
fondsen), zijn wij allemaal in een schizofrene 
positie terechtgekomen. Als investeerders en 
consumenten willen we het één (de best deal), als 
burger het ander (niet-economische waarden). 
Reich is op zoek naar een balans en betoogt dat 
wij te ver zijn doorgeslagen naar de economi-
sche kant. De consument en investeerder in 
ons wint het te vaak van de burger. Daardoor 
hebben bedrijven geen speelruimte meer: zij 
moeten wel gaan voor zo laag mogelijke prijzen 
en maximale winst, en kunnen het zich niet 
permitteren meer dan het hoognodige te doen 
voor hun werknemers, de gemeenschap, het 
milieu, fatsoen et cetera. 
 In het tweede deel van zijn boek betoogt 
Reich dat er maar één oplossing is: de democra-
tie moet het heft weer in handen nemen. In het 
beste hoofdstuk van zijn boek spreidt hij zijn 
inside-kennis van Washington ten toon en laat 
hij zien hoe moeilijk dat zal zijn. De politiek is 
namelijk verworden tot een speelveld van lobby-
isten voor het bedrijfsleven. Dat is niet gebeurd 
door de onderlinge, eensgezinde kracht van het 
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bedrijfsleven (zoals misschien verwacht kan 
worden), maar juist dankzij zijn verdeeldheid. 
In het superkapitalisme vechten bedrijven on-
derling om de voor hen meest gunstige regelge-
ving. Politieke debatten die ogenschijnlijk lijken 
te gaan om maatschappelijke waarden draaien 
in werkelijkheid om commerciële belangen. 
Zo kwam de oppositie tegen een verlichting 
van een verbod op olieboringen op zee niet van 
milieugroeperingen, maar van de toeristenin-
dustrie, die schade aan de stranden vreesde. Zo 

kwam wetgeving om creditcardbetalingen voor 
online gokken onmogelijk te maken voort uit 
een lobby van casino’s die concurrentie vrees-
den, ook al werd deze verkocht als een bijdrage 
aan de strijd tegen gokken. 
 Reich draagt nog veel meer voorbeelden aan 
van wetgevingstrajecten die onder de dekman-
tel van het publieke belang in feite om een 
belangenstrijd tussen bedrijfssectoren gaan. 
Ondanks de wurggreep waarin de politiek 
zich bevindt, gelooft hij niet in het alternatief 
van ‘maatschappelijk verantwoord onderne-
men’ door bedrijven. Dat is vooral strategische 
window dressing voor het grote publiek. Zodra de 
media-aandacht luwt, geven bedrijven hun in-
spanningen weer op; zij kunnen ook niet anders 
in de moordende concurrentiestrijd van het 
superkapitalisme. Daarom kunnen wat Reich 
betreft alleen politieke maatregelen een speel-
veld van regels creëren waarin alle bedrijven op 
gelijke voet met elkaar concurreren en waarin 
toch sociale waarden worden gegarandeerd. Alle 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen ¬ juist van politici ¬ is volgens 
hem een afleidingsmanoeuvre om de huidige 
onmacht van de politiek te versluieren en 
brengt een politieke oplossing verder weg. In 

laatste instantie kan alleen een burgeropstand 
tegen de macht van het geld over de politiek 
orde op zaken stellen.
 Sennetts zorgen over het superkapitalisme 
beperken zich vrijwel uitsluitend tot het terrein 
van de werknemer. Waar Reich vooral bezorgd 
is om diens zakelijke belangen (verslechterde 
baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden), gaat 
het Sennett om de sociaal-psychologische gevol-
gen van het nieuwe kapitalisme. Volgens hem 
boden de oude bureaucratische organisaties van 
het eerdere ‘sociale kapitalisme’ werknemers so-
ciale insluiting. Iedereen had een plaatsje in de 
bureaucratische raderwerken. De ijzeren kooi 
bood werknemers niet alleen een gevangenis, 
maar ook een ‘psychologisch thuis’. Sterker, om-
dat de bevelen in de bureaucratische piramide 
bij elke stap die zij van boven naar beneden 
afdaalden, moesten worden vertaald en geïnter-
preteerd, had iedereen op elk niveau het gevoel 
van een zekere handelingsvrijheid; ieders werk 
deed ertoe, al was het een klein beetje. Ten slotte 
bood de organisatie langdurig werknemerschap, 
en daarmee de mogelijkheid sociale relaties aan 
te gaan en commitment met de organisatie te 
ontwikkelen. In de flexibele mp3-organisatie 
zijn al deze voordelen verdwenen. De werkvloer 
vervreemdt van de top, waar snelle wisselingen 
van de wacht en ingehuurde consultants die het 
vuile werk moeten doen, de indruk wekken dat 
er niemand meer is die zich voor het bedrijf ver-
antwoordelijk voelt. Loyaliteit en vertrouwen 
maken plaats voor ambiguïteit, angst, wantrou-
wen en afstandelijkheid.5 
 Naar mate hun loopbaan vordert krijgen 
mensen genoeg van het onzekere bestaan dat 
schuilgaat achter de noemer van ‘persoonlijke 
mobiliteit’, stelt Sennett. Ze verlangen naar 
een voorspelbare, permanente werkomgeving 
waarin ze kunnen wortelen en waarmee ze hun 
gezin kunnen ondersteunen. Daarnaast is de 
flexibele organisatie funest voor diegenen die 
van huis uit minder sociaal kapitaal hebben 
meegekregen. De bovenlagen kunnen zich in de 
nieuwe werkomgeving dankzij hun vaardighe-
den en netwerk nog wel handhaven, de klappen 
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vallen bij de onderste klassen. Het meeste 
aandacht besteedt Sennett echter aan de nieuwe 
manier waarop talent wordt geselecteerd. Hij 
toont zich een voorstander van een meritocratie 
gebaseerd op de objectieve standaarden van vak-
manschap (‘craftmanship’).6 De mp3-organisatie 
hanteert echter het opzettelijk vage en arbitraire 
selectiecriterium van potentieel vermogen 
(‘potential ability’) om te bepalen of iemand 
hogerop kan komen. Daardoor wordt vakman-
schap uitgehold. Een voorbeeld daarvan is een 
computerbedrijf dat moedwillig gebrekkige 
software uitbrengt die door klachten van consu-
menten stapsgewijs moet worden verbeterd, dit 
zeer tegen de zin van softwaremakers die geen 
mogelijkheid zien onder de tijdsdruk hun vak 
goed te blijven beoefenen.
 De kritiek van Van de Klundert richt zich 
aanvankelijk, net als die van Reich, op een breed 
spectrum aan sociale waarden die door het kapi-
talisme onder druk worden gezet. In zijn laatste 
hoofdstuk is hij specifieker en bespreekt hij 
onder de noemer ‘culturele effecten van de eco-
nomie’ twee problemen. Eerst richt hij zich op 
de problematiek van de ‘endogene preferenties’. 
In navolging van auteurs als Richard Layard 
betoogt hij dat de economie preferenties voor 
consumptiegoederen creëert in plaats van louter 
reeds bestaande preferenties te bevredigen. 7 Re-
clame en andere technieken zorgen ervoor dat 
‘sociale waarden als vriendschap, achting, macht 
enzovoort worden gekoppeld aan goederen, 
die moeten worden gekocht om de genoemde 
waarden te realiseren’.8 Deze goederen bevredi-
gen niet voor lang, want het extra nut dat wordt 
ontleend aan het bezit van nieuwe consump-
tiegoederen verdwijnt snel. Gewenning treedt 
in en onderlinge vergelijking met anderen 
(die ook nieuwe goederen hebben verworven) 
leidt tot de conclusie dat een nieuwe ronde van 
extra consumptie nodig is. Consumenten zitten 
gevangen in een sociale dynamiek die zij niet 
gemakkelijk kunnen beheersen.
 Een geheel ander cultureel effect van de 
economie is volgens Van de Klundert dat zij het 
vertrouwen in anderen kan ondermijnen. Men-

sen die zich laten leiden door economische cal-
culaties zijn geneigd asociale handelingswijzen 
te kiezen waar dit individueel voordeel biedt. 
Aan de hand van een speltheoretische opzet laat 
Van de Klundert zien dat dit kan leiden tot een 
erosie van pro-sociaal gedrag bij diegenen die 
zich aanvankelijk wel coµperatief opstellen. Het 
vereist de opbouw van sociaal kapitaal om dat 
tegen te gaan. Maar ook hiervoor constateert 
Van de Klundert dat veranderingen niet gemak-
kelijk zullen zijn. Hij eindigt zijn boek dan ook 
pessimistisch, met de vrees dat het Amerikaanse 
model zal overwinnen ten koste van een kapita-
lisme met een menselijk gezicht. 

u
Tegengeluid

De economen Alesina en Giavazzi hebben met 
hun The future of Europe een kort maar krachtig 
statement af willen leveren. De ondertitel bevat 
de boodschap in een notendop: reform or decline. 
Europa moet zijn economie hervormen of zal 
anders ten onder gaan. Voor diegenen die zich 
aangetrokken voelen tot de kritische visies in 
de hiervoor besproken boeken, bevat dit werk 
het nodige tegengas. De auteurs zetten zich 
af tegen de gedachte dat er een ‘derde weg’ of 
een ‘sociaal kapitalisme’ mogelijk is: ‘A market 
economy is a market economy: qualifications 
are misleading.’9

 Europese landen zijn er volgens de auteurs 
bij gebaat economisch te groeien. Zij zijn zich 
ervan bewust dat de verarming (‘decline’) die 
zal volgen als Europa dat niet doet, relatief zal 
zijn ten opzichte van andere landen. Daarmee 
onderschrijven zij dezelfde analyse als Van 
de Klundert doet. Echter, Alesina en Giavazzi 
opperen niet de mogelijkheid dat die relatieve 
competitie gematigd moet worden met col-
lectieve maatregelen. Er is volgens hen geen 
andere optie dan het bestrijden en voorkomen 
van relatieve achteruitgang. Een eerste argu-
ment dat zij daarvoor aanvoeren is dat relatieve 
economische macht in politiek opzicht wel 
degelijk relevant is. Wil Europa internationaal 
een rol spelen, dan kan het zich volgens Alesina 
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en Giavazzi geen relatief verval veroorloven. Een 
tweede argument is dat het geluk van individu-
en niet alleen van hun relatieve positie afhangt, 
maar ook van vooruitgang ten opzichte van 
zichzelf in eerdere jaren (verdien ik nu meer 
dan vorig jaar?). Ten derde opperen zij de moge-
lijkheid dat relatief verval omslaat in absoluut 
verval. Ze wijzen in dat verband op Argentinië, 
dat aan het begin van de twintigste eeuw een 
van de rijkste landen ter wereld was en daarna 
door ongefundeerd geloof in de eigen economie 
in een neerwaartse spiraal terechtkwam, ook in 
absolute termen.
 Al met al is de enige weg die vooruit. Europa 
moet dus groeien. Daartoe bestaan wel de 
nodige barrières. Europa weigert om culturele 
redenen immigratie, terwijl dat voor innovatie 
van de economie hard nodig is. Europeanen wei-
geren langer en meer te werken, terwijl groei 
niet mogelijk is zonder veel uren te maken. Eu-
ropese landen treuzelen om de sociale voorzie-
ningen te hervormen, hoewel die de verkeerde 
prikkels bieden. Europa weigert te investeren 
in innovatie en onderzoek, terwijl dat in de 
huidige fase cruciaal is voor verdere groei. De 
kritiek van Alesina en Giavazzi richt zich overi-
gens vooral op ‘continentaal Europa’ (met name 
Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk), ze geven 
toe dat de Scandinavische landen een veel betere 
combinatie van economische en sociale maatre-
gelen hebben weten te bereiken. Een voorbeeld 
daarvan is het ontslagrecht, dat de auteurs als 
een belangrijke barrière zien bij de strijd tegen 
de hoge Europese werkeloosheid. Ze nemen niet 
de positie in dat er helemaal geen sociaal beleid 
gevoerd moet worden. Integendeel, ze stellen 
een min of meer genereuze verzekering tegen 
ontslag voor (een soort ww), gekoppeld aan 
een gemakkelijke ontslagprocedure. Mensen 
die een beroep doen op de ontslagverzekering 
moeten verplicht zijn elk werk te accepteren en 
de uitkering moet tijdelijk zijn.
 Alesina en Giavazzi stellen dat het  huidige 
Europese beleid improductieve insiders 
beschermt en outsiders in de kou laat staan. 
Ook hun visie op het gebrekkige innoverende 

vermogen van Europese universiteiten onder-
steunt deze aanname. Zittende wetenschappers 
genieten een riante bescherming waardoor ver-
hoging van hun productiviteit niet wordt aange-
moedigd en veelbelovend talent maar mondjes-
maat kansen krijgt. Soortgelijke overwegingen 
brengen de auteurs ertoe staatssubsidies aan 
‘nationale kampioenen’ fel te veroordelen. 
 De kunst is uiteraard om te achterhalen in 
hoeverre het meer competitieve Europa dat zou 
ontstaan als we de aanbevelingen van Alesina en 
Giavazzi volgen noodzakelijkerwijs de sociale of-
fers vergt die Reich, Sennett en Van de Klundert 
identificeren. Op een aantal punten is de afruil 
onontkoombaar. Dat geldt voor de spanning 
tussen hogere economische groei en meer vrije 

tijd. Ik veronderstel dat het ook geldt voor de 
door Sennett beschreven persoonlijke gevolgen 
van bedrijfsreorganisaties. Alesina en Giavazzi 
maken duidelijk dat alleen dankzij de ingrij-
pende herstructureringen in de jaren tachtig 
Amerikaanse bedrijven in de jaren negentig in 
staat waren om de komst van nieuwe technolo-
gieën daadwerkelijk in productiviteitswinst om 
te zetten. Veel Europese bedrijven maken die 
productiviteitsslag nu pas. 
 In het algemeen blijft er echter ruimte voor 
de stelling dat sociaal beleid niet ten koste 
hoeft te gaan van de creatie van economische 
waarde. In een bekend discussion paper van 
het cpb hebben De Groot, Nahuis en Tang 
bijvoorbeeld geconcludeerd dat het verschil in 
economische groei tussen Amerika en Europa 
vrijwel geheel terug te voeren is op het kleinere 
aantal gewerkte uren per fulltime werknemer in 
Europa.10 Die preferentie voor korte werkweken 
en lange vakanties kan onmogelijk zomaar als 
een welvaartsverlies worden gekwalificeerd. 
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Net als Alesina en Giavazzi concluderen ook 
De Groot, Nahuis en Tang verder dat voor het 
overige de verschillen binnen Europa belangrijk 
zijn. Bepaalde vormen van sociaal beleid leiden 
tot een lage arbeidsproductiviteit (Zuid-Europa), 
andere vormen (Noord-Europa) tot een arbeids-
productiviteit die net zo hoog is als die in Ame-
rika, maar dan gecombineerd met gematigde 
inkomensverschillen. Dat suggereert ruimte 
voor een linkse kapitalistische agenda. 

u
Een linkse agenda: sterk en sociaal?

Uit de besproken kritieken laten zich drie 
hoofdpunten destilleren voor een eigentijdse 
linkse visie op het kapitalisme.11 Zo’n visie zou 
de insluiting van werknemers in het arbeids-
proces moeten (blijven) garanderen, de nadelige 
culturele effecten van de economie moeten 
(blijven) tegengaan, en een politieke strate-
gie moeten (blijven) kiezen die niet leunt op 
altruïsme van bedrijven maar op democratisch 
gelegitimeerde regels. ‘Blijven’ heb ik tussen 
aanhalingstekens geplaatst omdat Sennett en 
Reich zich in de Amerikaanse context bevinden. 
Hun aanval op het Amerikaanse superkapita-
lisme kan niet een-op-een toegepast worden op 
de situatie in Europa (of Nederland), waar dat 
superkapitalisme niet op dezelfde manier, en 
(nog) niet in dezelfde hevigheid, ingang heeft 
gevonden. De linkse agenda bestaat voor Europa 
dan uit het blijven bevorderen van ‘Rijnlandse’ 
elementen voor zover die nog niet verdwenen 
zijn en het terugwinnen van recent verloren 
terrein waar dat nodig is. Dat alles uiteraard 
in het besef dat continuïteit in het bevorderen 
van de drie genoemde doelstellingen niet per se 
betekent dat dezelfde middelen en vormen als 
in het verleden hiervoor geschikt zijn…
 Het is de kracht van Sennetts boek dat hij de 
insluiting van werknemers in het arbeidsproces 
zo nadrukkelijk aan de orde stelt en dat hij een 
anti-modieus pleidooi houdt voor de voordelen, 
in dit opzicht, van de klassieke bureaucratische 
organisatie. Een eerste vraag daarbij is of Sen-
netts rooskleurige beeld van de bureaucratie wel 

deugt. Zijn suggestie dat daarin sprake was van 
een aanzienlijke mate van individuele hande-
lingsvrijheid op alle niveaus lijkt mij betwist-
baar. Maar zelfs als we Sennetts voorkeur voor 
de bureaucratische organisatie volgen, doemt 
een volgend probleem op. Zijn boek sugge-
reert dat we geconfronteerd worden met een 
onvermijdelijke afruil. Enerzijds kunnen we 
stabiele bureaucratische organisaties accepteren 
die werkzekerheid en psychische geborgenheid 
bieden. Dan nemen we efficiëntieverlies op de 
koop toe, want niet elke werknemer zal daad-
werkelijk veel toevoegen aan het organisatie-
proces. Anderzijds kunnen we de flexibele op de 
markt inspelende organisatie omhelzen, maar 
dan moeten we accepteren dat er altijd mensen 
buiten de organisatie zullen vallen. Dit dilemma 
wordt extra acuut door de klassentegenstelling 
die van sociale uitsluiting het gevolg is en die in 
de Nederlandse context voor een deel samenvalt 
met een etnische tegenstelling tussen alloch-
toon en autochtoon. Het officiële discours zet 
alle kaarten op participatie in de arbeidsmarkt, 
maar weigert de nadelige gevolgen daarvan in 
economische termen te erkennen ¬ de vraag is 
hoe realistisch dat is.

 Een andere vraag die daarmee samenhangt is 
of het ∑berhaupt mogelijk is terug te keren naar 
de bureaucratie. De mp3-organisatie is geboren 
onder druk van de markt in de nieuwe, meer 
competitieve fase van het kapitalisme. Het lijkt 
dan ook onvermijdelijk dat het afscheid van 
dergelijke organisaties ook een andere mark-
tomgeving vereist, waarin bedrijven opnieuw 
worden afgeschermd van de gure wind van de 
concurrentie. Maar kan zo’n nieuw kapitalisme 
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wel georganiseerd worden in een tijd waarin de 
nieuwe technologieën die aan de basis stonden 
van het superkapitalisme zich stevig in onze 
economie hebben genesteld?12 Vereist daarvoor 
is weer een nieuwe fase in het kapitalisme, met 
nieuwe structuren, maar die wordt vooralsnog 
door geen van de auteurs voorzien. In zijn laat-
ste hoofdstuk doet Sennett overigens wel enkele 
suggesties voor hervormingen als hij reorga-
nisatie van de vakbonden, de introductie van 
parttime werk (daar noemt hij Nederland als 
lichtend voorbeeld) en zelfs het basisinkomen 
van stal haalt. Helaas blijft het bij aanduidingen 
die hij niet verder uitwerkt. 
 Een antwoord op de nadelige culturele effec-
ten van het kapitalisme vereist een zo mogelijk 
nog grotere verbeeldingskracht, erkent ook 
Van de Klundert. Ideeën zijn er voldoende. 
Zo pleiten sommigen voor een (veel) hogere 
consumptiebelasting, om zo de uit rivaliteit 
geboren neiging tot overconsumeren te mati-
gen.13 Anderen beginnen aan de andere kant en 
bepleiten een verkorting van de werktijd.14 Al 
deze maatregelen stranden echter bij voorbaat 
op Van de Klunderts pessimistische conclusie: 
‘Breed opgezette hervormingen lijken niet uit-
voerbaar, kleinschalige arrangementen hebben 
daarentegen weinig impact.’15 
 Van de Klundert eindigt zijn boek met de 
wanhopig aandoende oproep aan de universitei-
ten om als niet-commercieel bastion onafhanke-
lijke kritiek op het hedendaagse kapitalisme te 
blijven geven. Met zijn keuze voor dit symboli-
sche verzet, hoe belangrijk ook, onderschat hij 
toch de mogelijkheden voor politieke actie. Een 
consistente analyse met daaraan gekoppeld een 
heldere keuze voor bepaalde politieke voorstellen 
kan wel degelijk leiden tot verandering, al zullen 
de geesten daarvoor eerst gedurende vele jaren 
moeten worden klaargemaakt. Een negatief ex-
tern effect van het kapitalisme dat Van de Klun-
dert nauwelijks behandelt, zou daartoe wel eens 
de aanzet kunnen gaan geven: de dramatische 
ecologische impact van de moderne economie. 
 De realisatie van dergelijke politieke visies 
vraagt om een politieke strategie. Hier is Reichs 

analyse van de wisselwerking tussen bedrijfs-
leven en politiek van groot belang. Als gezegd 
is hij zeer sceptisch over de mogelijkheden die 
bedrijven zelf hebben om verantwoord te onder-
nemen. Behalve dat investeerders en consu-
menten zelden de consequente druk weten uit 

te oefenen op bedrijven die daarvoor nodig is, 
voert Reich aan dat het in veel gevallen hele-
maal niet zo duidelijk is wat sociaal wenselijk 
is. Dit argument blijft overeind, zelfs als wij als 
consumenten en investeerders vrijwillig onze 
winsten opgeven voor de realisatie van sociale 
waarden. Reich noemt het voorbeeld van Wal-
Mart, dat onder druk van religieuze groepe-
ringen de morning-after pil uit de schappen 
haalde, maar deze vervolgens onder druk van 
vrouwengroeperingen herintroduceerde. Wat is 
het sociaal wenselijke in zo’n geval? Gegeven die 
onzekerheid is het wat Reich betreft veel beter 
dat daarover beslist wordt in een democratisch 
debat, niet door het management van bedrijven. 
 Die scherpe insteek lijkt mij ook de sociaal-
democratische keuze te moeten zijn; de weg 
van het vrijwillige initiatief en het morele appèl 
op bedrijven zal zeker door andere politieke 
stromingen bepleit worden. Niettemin wordt 
de soep natuurlijk vaak wat minder heet gege-
ten. Collectieve regels kunnen ook voortkomen 
uit het algemeen verplicht stellen van ‘best 
practices’ die door enkele bedrijven onder de 
(selectieve) druk van consumenten zijn ontwik-
keld. Bovendien kunnen collectieve regels ook 
in samenspraak met bedrijfssectoren worden 
ontwikkeld en is er een schemergebied van 
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quasi-verplichtende codes, soft law en zelfregule-
ring. De functie van de politiek is dan veel meer 
die van stok achter de deur voor het geval die 
mechanismen falen. 
 Deze en andere elementen zouden het 
begin kunnen zijn van een linkse agenda, die 
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elzinga / witteveen

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders 
heeft geen leden, ‘Trots op Nederland’ van Rita 
Verdonk evenmin. Maar moet een politieke 
partij niet eigenlijk een ledenorganisatie zijn? 
Het antwoord op die vraag wordt bepaald door 
de plaats die de politieke partij wordt gegeven in 
de vertegenwoordigende democratie. Zo heeft 
in de Duitse verhoudingen de politieke partij 
een grondwettelijke status: ‘Die Parteien wirken 
bei der politischen Willensbildung mit.’ Interes-
sant is vooral de daarop volgende zinsnede: 
‘Ihre innere Ordnung muss demokratischen 
Grunds∂tzen entsprechen.’ De Duitse politieke 
partij heeft dus in zekere zin een publieke, door 
de grondwet geprofileerde status en dat bete-
kent dat er allerlei eisen aan worden gesteld. Die 
eisen zijn uitgewerkt in een ‘Parteiengesetz’. 
In Duitsland zouden Rita Verdonk en Geert 
Wilders geen schijn van kans maken om hun 
politieke organisaties geaccepteerd te krijgen.
 Is de Duitse benadering voor Nederland 
aantrekkelijk? Naar inhoud kan worden gezegd 
dat een politieke partij die de democratie hoog 
in het vaandel draagt en deze wil bevorderen en 
verbeteren, per se leden moet hebben om ook 
langs die weg aan die democratische gedachte 
vorm en inhoud te kunnen geven. Wilders 
en Verdonk willen nieuwe politiek, luisteren 
naar de burgers, maar kiezen daarbij voor een 
autoritaire en gesloten werkwijze. Dat zal hun 
uiteindelijk gaan opbreken. Zolang de strijders 
van het eerste uur de dienst uitmaken, is er geen 
groot probleem. Bij enige uitbreiding van de 
aanhang neemt de druk toe en raakt de leiding 
in de problemen. Een treffend voorbeeld is de 
sp. Na de turbulentie van het afgelopen jaar zijn 
daar de rijen nogal hardhandig gesloten, maar 
die rust zal niet van lange duur zijn.
 Vanwege haar intermediaire rol moet een 
politieke partij een open ledenorganisatie 

zijn. Partijen die dat niet zijn, hebben in de 
regel een korte levensduur. Betekent dit nu 
dat deze eis ook wat meer profiel zou moeten 
krijgen, bijvoorbeeld door een interventie van 
de wetgever? Zou Nederland formeel de Duitse 
weg moeten volgen? Daartegen zijn bezwaren 
van allerlei aard en soort aan te voeren. De 
lotgevallen van het Duitse ’Parteiengesetz’ zijn 
illustratief. De grondnorm van de democrati-
sche interne organisatie voor politieke partijen 
uit de Duitse grondwet leidde tot een baaierd 
aan regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de kandidaatstelling, het royement, het lid-
maatschap, de fiscale positie, openbaarheid van 
financiën, een verplichte federatieve opbouw 
van de partijen, bevoegdheidsverdelingen, de 
relatie met de kieswettelijke autoriteiten en de 
verplichting tot het hebben van politieke pro-
gramma’s. In de Duitse praktijk na 1967 bleek 
bovendien dat het gros van deze normen niet 
of nauwelijks kon worden gehandhaafd, aan-
gezien de toepassing van sancties al snel voert 
tot hevige interventies in de vrije politieke 
wilsvorming. De regels uit het ‘Parteiengesetz’ 
zijn dan ook op belangrijke onderdelen een 
dode letter gebleven.
 Voor Nederland is het om die reden van 
belang vast te houden aan de vrije rechtsvorm 
voor politieke partijen. Bij een grote politieke 
oriëntatievrijheid hoort een ruime mate van 
 organisatievrijheid. Bovendien kunnen auto-
ritair georganiseerde partijen beter worden 
bestreden omdat zij ook in hun organisatie-
vorm hun ware politieke gezicht tonen. Wel is 
het nodig dat zo snel mogelijk wordt voorzien 
in transparantie van de partijfinanciën. Vooral 
wanneer er allerlei afwijkende organisatievor-
men worden gebruikt, is er aanleiding om na te 
gaan hoe de geldstromen precies lopen en wie 
door wie wordt beïnvloed. Daarbij moet de ver-
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leiding worden onderdrukt om annex aan die 
regelgeving allerlei aanvullende eisen te stellen 
aan politieke partijen. In de huidige verhouding 
zijn de meeste politieke partijen zwaar afhanke-
lijk van overheidssubsidies. Zou die afhankelijk-
heid van de overheid ook op andere onderdelen 

profiel krijgen, dan worden de noodzakelijke 
maatschappelijke wortels van het partijwezen 
nog verder aangetast.

d o u w e j a n e l z i n g a

Redacteur s&d 

Noot van de redactie 

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe 
rubriek. De bijdragen worden bij toerbeurt 
verzorgd door Douwe Jan Elzinga (hoogleraar 
staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en redacteur van s&d) en Willem Witteveen 
(hoogleraar rechtstheorie en retorica aan de 
Universiteit van Tilburg en lid van de redactie-
raad van s&d).
 Hun beider motief is gelegen in de opvatting 
dat de Partij van de Arbeid te weinig zichtbaar 
is in het debat over rechtsstaat, democratie en 
politiek stelsel. Zelfvertrouwen heeft plaatsge-
maakt voor onzekerheid en wankelmoedigheid. 
Aan de PvdA kleeft het beeld van een verouderd 
politiek establishment, van een ‘bestuurders-
partij’ met een hoofdoriëntatie op de represen-
tatieve democratie, de partijen- of overlegde-
mocratie. Links hangt aan de rem, zo klinkt het 
verwijt, terwijl alle politieke en maatschappe-
lijke innovatie van rechts lijkt te komen.
 Daar mag een kern van waarheid in zitten, 
maar daarmee is nog niet alles gezegd. Er zijn 
tal van redenen om te wijzen op de belangrijke 
verworvenheden van de sociaal-democratische 
(bestuurs)traditie. Die traditie vertegenwoor-
digt waarden die een bron van inspiratie en 
vernieuwing kunnen zijn. Cruciaal is het besef 

dat het bedrijven van politiek en bestuur een 
vak is dat vaardigheden en attitudes vereist die 
moeten worden geleerd en die alleen kunnen 
gedijen in een goed georganiseerde partijpoli-
tieke context. Of het nu gaat om democratische 
gezindheid, integriteit, politieke empathie, de 
realisatie van politieke doelen of het bevorderen 
van politieke beschaving ¬ al deze aspecten 
vereisen overdracht van de ene generatie op de 
andere, alsmede reflectie op bruikbaarheid en 
aanpassing aan veranderde omstandigheden.
 Bij voortduring moet vanuit eigen kracht en 
principes worden nagedacht over de toekomst 
van de politieke democratie. Die reflectie kan 
niet enkel bestaan in het reageren op (en afwij-
zen van) de voorstellen van anderen. Op dit punt 
moet de sociaal-democratie vanuit de achter-
hoede terugkomen naar de voorhoede. Het gaat 
hier om een inhoud die van groot belang is voor 
de grondslagen van de democratie, maar ook 
voor het dagelijkse functioneren van politieke 
systemen, zo zullen Elzinga en Witteveen in hun 
bijdragen laten zien. Vanuit deze inhoud, steu-
nend op een decennialange traditie, kan de PvdA 
adequaat de strijd aangaan met bewegingen en 
partijen die kiezen voor vormgerichte korte-
termijnsuccessen en die een sterk antipolitieke 
inslag hebben. De sociaal-democratie moet de 
messen slijpen, voordat het te laat is. 
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In het PvdA-verkiezingsprogramma van 2006 
schreven toenmalig commissielid Ronald 
Plasterk en ik in de Europaparagraaf: ‘Voor een 
nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw 
referendum nodig.’ Die haakjes betekenen dat 
er een referendum gehouden moet worden over 
een nieuw verdrag ¬ of dat nu grondwettelijk is 
of niet. Niet omdat een referendum zo geschikt is 
voor de ratificatieprocedure van een ingewikkeld 
Europees verdrag, maar omdat het een adequaat 
middel is gebleken om het debat over de voort-
schrijdende Europese integratie te forceren.
 In de aanloop naar het referendum over ‘de Eu-
ropese Grondwet’ in 2005 werd ik voor het eerst 
in mijn leven door de bakker, de secretaresses op 
kantoor en mijn schoonfamilie ondervraagd over 
een te ratificeren Europees verdrag. Het publieke 
debat was onvolkomen, het ging niet alleen over 
de verdragtekst, maar toch had het nut. In Dene-
marken heeft men meer ervaring met referenda 
over Europa dan wij. De les die daaruit te trekken 
valt is dat na een reeks van referenda de kwaliteit 
van het Europadebat is verbeterd en het Euro-
pese beleid aan legitimiteit heeft gewonnen. Als 
aanhanger van de representatieve democratie 
hoopte ik dat het Nederlandse Europadebat na het 
referendum zou worden voortgezet in de verkie-
zingscampagne van 2006. Dat debat is er nooit 
gekomen en het nieuwe referendum ook niet.
 Voor zover er sindsdien debat is geweest, 
heeft dat zich grotendeels toegespitst op de 
vraag of het nieuwe Europese verdrag grond-
wettelijk is. Sinds de Raad van State heeft 
geoordeeld dat dit niet het geval is, is het debat 
over de inhoud van het verdrag en de gevolgen 
ervan voor Nederlands beleid nauwelijks meer 
gevoerd. Dat is ongelukkig, omdat op bepaalde 
punten de verdragswijziging ingrijpend is. Op 
het terrein van politie- en justitiesamenwerking 
spreekt hoogleraar rechtsvergelijking Cyrille 

Fijnaut zelfs van een ‘Copernicaanse omwente-
ling’. Tot op heden gold ¬ dankzij de unanimi-
teitsregel bij de besluitvorming over Europese 
politie- en justitiesamenwerking ¬ dat de 
lidstaten het laatste woord hebben. De besluit-
vorming verliep daardoor moeizaam, maar er 
werd wel degelijk voortgang geboekt. Als nu het 
verdrag van Lissabon wordt geratificeerd, zal de 
unanimiteitsregel worden vervangen door be-
sluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid.
 Dit kan verregaande consequenties hebben, 
bijvoorbeeld voor het Nederlandse drugsbeleid. 
Dat staat overigens ook in eigen land onder druk. 
Burgemeester Leers van Maastricht, in ‘cannabis-
vrijstaat’ Zuid-Limburg, roept al jaren dat Den 
Haag zijn nek moet uitsteken in het buitenland 
om te bepleiten dat softdrugs ¬ mits streng 
gereguleerd ¬ worden toegestaan op de genots-
markten waar nu alleen alcohol en tabak worden 
verkocht. Zo niet, dan moet de regering conse-
quent handelen en het Nederlands gedoogbeleid 
rigoureus afschaffen. Want het gevolg van de 
Nederlandse variant ¬ waarin het gebruik wel-
iswaar wordt gedoogd, maar de handel niet ¬ is 
dat grensregio’s een onvoorstelbare hoeveelheid 
criminaliteit te verwerken krijgen, aldus Leers.
 Nederlandse burgers zullen Europa blijven er-
varen als het project van de voldongen feiten als 
over dit soort gevoelige materie geen debatten 
worden gevoerd. Welk drugsbeleid willen wij in 
Nederland en in Europa, en hoe denken we dat te 
gaan bewerkstelligen in een Europese Unie met 
27 lidstaten die bij gekwalificeerde meerderheid 
beslissen? Het cda wilde geen nieuw referen-
dum, maar het is tijd voor een maatschappelijk 
debat waaraan in ieder geval minister Hirsch 
Ballin en burgemeester Leers deelnemen.

monika sie dhian ho
Redacteur van s&d en directeur van de wbs

Copernicaanse omwenteling
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Superkapitalisme is 
geen toverformule
De sociaal-democratie heeft een nieuwe vijand ge-
vonden: het ‘superkapitalisme’ (s&d 2008/4). Jos 
de Beus, die acht jaar geleden op dezelfde plaats 
al waarschuwde voor de kwetsbaarheid van een 
vijandloze sociaal-democratie en voor de legitimi-
teitscrisis die optreedt ‘wanneer de politieke partij 
verwordt tot een doorgeefluik van de overheid en 
het speelgoed van een geïsoleerde politieke 
klasse’ (s&d 2000/1, p. 14), wordt eindelijk be-
diend. Een bont gezelschap bestaande uit Arie van 
der Zwan, Lilianne Ploumen en Bert de Vries komt 
hem in s&d tegemoet — niet alleen in zijn oproep 
om vijanden te maken (wat volgens De Beus ove-
rigens ‘geen kunst’ is), maar zelfs in de door hem 
gesuggereerde vijandkeuze (‘de bestrijding van 
uitwassen van hedendaags aandeelhouderskapi-
talisme’). Zoveel strijdbaarheid valt te prijzen. De 
sociaal-democratie moet er evenwel voor waken 
dat zij zich te gemakkelijk tevredenstelt met deze 
nieuwe vijand.
 Het is evident dat excessen van onrechtvaardige 
ongelijkheid vanuit sociaal-democratische waar-
den bestreden moeten worden. De verschillende 
interpretaties — van Ploumen enerzijds en Van 
der Zwan anderzijds — van wat de strijd tegen het 
superkapitalisme precies inhoudt, maken echter 
pijnlijk duidelijk dat de discussie danig wordt 
verstoord door een ambigue begripsopvatting. 
Waar Ploumen denkt aan ‘het aanpakken van to-
pinkomens, hedge funds en private equity funds’, 
heeft Van der Zwan een veel bredere (historische) 
ontwikkeling voor ogen van toenemende inko-
mensongelijkheid, internationalisering van handel 
en productie (outsourcing), een verschuiving van 
het Rijnlandse model naar het Angelsaksische, 
nieuwe verhoudingen tussen arbeid en kapitaal 
(waarbij het eerste steeds meer door het tweede 

wordt overschaduwd) en ‘de privatiseringsbewe-
ging ’in de collectieve sector. Zo houdt het mon-
ster vele gezichten. Als de PvdA de strijd werkelijk 
wil aangaan, zal ze haar vijanden eerst scherp in 
het vizier moeten krijgen, opdat ze niet met losse 
flodders schiet op alles wat beweegt.
 Ploumen, met haar smalle begripsopvatting 
van superkapitalisme, merkt op dat excessen te 
eenzijdig en te uitzonderlijk zijn om er het hele 
profiel van een brede volksbeweging aan op te 
hangen. Wie Van der Zwan volgt, stuit op het 
probleem dat bestrijding van het superkapitalisme 
volgens zijn definitie neerkomt op pogen internati-
onalisering af te remmen en privatisering terug te 
draaien. Daarmee zou de PvdA een achterhoede-
gevecht  leveren. Beter is het om met realiteitsbesef 
concrete problemen aan te pakken, waarbij de 
padafhankelijkheid van eerder gemaakte para-
digmakeuzes en de grenzen van de reikwijdte van 
(nationaal) beleid worden onderkend. 
 De minimale effecten van de Wet Openbaar-
heid Topinkomens (2006), die voortvloeide uit 
de code-Tabaksblat, hebben ons geleerd dat 
consumenten niet wakker liggen van de salarissen 
van bestuurders in het bijzonder en excessen van 
een kapitalistisch systeem in het algemeen. Voor 
velen manifesteert het superkapitalisme zich als de 
goedheiligman die de afgelopen halve eeuw kleu-
rentelevisies, buitenlandse vakanties, stationcars 
en Playstations de Nederlandse huishoudens in 
bracht. Voor diegenen die het wel moeilijk heb-
ben geldt: aftappen aan de bovenkant maakt het 
er aan de onderkant nog niet beter op. Of zoals 
wijlen Thijs Wöltgens het stelde in nrc Handelblad 
(12-04-2008): ‘belangrijker nog dan een boven-
grens voor topinkomens is een vangnet voor de 
middenklasse.’ Van verdeling komt de winst, juist 
de sociaal-democratische.
 Het valt te betwijfelen of de PvdA met vrien-
den als Rob Oudkerk en Michiel Emmelkamp (zie 
hun bijdragen in de Volkskrant, 2 mei 2008) een 
vijand nodig heeft. Misschien moet de PvdA zich 
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eerst hervinden in waar ze vóór is, in plaats van 
zich ergens spartelend tégen af te zetten, met 
het risico te verworden tot een — de term is van 
Jacques Tichelaar — ‘sp-light’. De grootste vijand 
van de hedendaagse sociaal-democratie is zijzelf; 
haar gebrek aan een authentiek en geloofwaardig 
profiel en de neiging zich er bij haar herprofilering 
te gemakkelijk van af te maken met een oorlog van 
symboolpolitiek tegen een vage, zelfbenoemde 
vijand. Tegen windmolens is het, ook anno 2008, 
lastig schermen. 

jurre van den berg
Student sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting

Lessen in luisteren
Op 19 maart jongstleden publiceerde de Nationale 
Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, Burgerschap 
verzilverd, een rapport vol gepeperde kritiek op het 
functioneren van overheidsdiensten. Volgens de 
Ombudsman treedt de overheid de burger te vaak 
wantrouwend tegemoet, met als gevolg dat ze zelf 
bijdraagt aan de verruwing van omgangsvormen in 
de samenleving.
 Met een indrukwekkende lijst voorbeelden 
toont Brenninkmeijer aan dat instanties niet zel-
den op basis van onjuiste gegevens sancties treffen 
tegen onschuldige burgers. Kilte en onverschillig-
heid zijn kwalificaties die de nijvere dienaren van 
de overheid ten deel vallen. Al te vaak blijft cor-
rectie door ‘de politiek’ achterwege. Die politiek, 
aldus de Ombudsman, denkt graag in systemen: 
‘… Maar een burger heeft tegenover systemen 
altijd het nakijken. Een ambtenaar zou veel meer 
moeten doen, dan alleen maar het uitvoeren van 
wetten en regels. Hij moet veel meer oog hebben 
voor de burger. Die wil helemaal niet standaard 
onder de regels uitkomen, maar hij wil wel het 
gevoel krijgen dat hij netjes behandeld wordt. Dat 
laat zich niet combineren met wantrouwen door 
de overheid’. (Brenninkmeijer, geciteerd in nrc 
Handelsblad d.d. 19 maart 2008)
 Uit Burgerschap verzilverd kan de politiek wijze 

lessen trekken — althans, dat zou je denken. Maar 
helaas: het ‘jij-bakken’ vierde hoogtij. Premier Bal-
kenende gaf het startschot door de conclusie dat 
de overheid bijdraagt aan de verharding van de sa-
menleving te betitelen als ‘een zwart-wit verhaal’. 
Vervolgens buitelden parlementariërs van allerlei 
partijen over elkaar heen om de arme Brennink-
meijer af te vallen. In plaats van nieuwsgierigheid 
en de wil tot verbetering, voerde verontwaardiging 
de boventoon. ‘De burger’ was zelf toch immers 
ook lang niet altijd gemakkelijk en redelijk?!
 Het negeren van kritiek en — erger nog — het 
ontkennen van het gebrek aan vertrouwen van bur-
gers in de overheid: wat zouden kabinet en volks-
vertegenwoordiging daar eigenlijk mee beogen?
 Niet lang na het verschijnen van Burgerschap 
verzilverd las ik in de Volkskrant (d.d. 10 april 2008) 
een artikel van Maurice de Hond. Die geeft daarin 
blijk van het feit dat hij meer kan dan klusjesman-
nen najagen en de stem des volks peilen. Onder 
de titel ‘Politici moeten het debat met de kiezer 
aandurven’ kapittelt De Hond de neiging van 
politici om vanuit een moreel superioriteitsgevoel 
zaken als niet bediscussieerbaar te presenteren. 
De centrale casus in zijn betoog is de (non-)
discussie over de doodstraf. Als politici luid ‘kan 
niet’ en ‘mag niet’ verkondigen, zullen burgers die 
willen pleiten voor herinvoering eerder volharden 
in hun mening dan dat ze worden uitgenodigd om 
kennis te nemen van inhoudelijke argumenten uit 
het andere kamp om uiteindelijk, wellicht, hun 
stellingen te verlaten. Er is, aldus De Hond, pas 
dan sprake van daadwerkelijk politiek leiderschap, 
wanneer kiezers zich in hun standpunten serieus 
genomen voelen. Dat betekent in de discussie over 
de doodstraf dat de (potentiële) kiezer serieus 
moet worden genomen in zijn ongerustheid over 
misdaad en geweld.
 Toegegeven, geen onderwerp leent zich zo voor 
een stevige, principiële opstelling als de doodstraf. 
De indruk wekken dat een discussie daarover 
‘zo maar’ kan worden geopend zou getuigen 
van gebrekkig verantwoordelijkheidsgevoel. Dat 
neemt niet weg dat ik er ten diepste van overtuigd 
ben dat aan de — toch tamelijk sterke — roep 
om herinvoering van de doodstraf veel meer ten 
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grondslag ligt dan alleen maar primitieve driften 
en onderbuikgevoelens. En dat het afwijzen van 
conclusies die mensen trekken op basis van eigen 
bevindingen (‘de criminaliteit rijst de pan uit en 
voor het omleggen van een schoonmoeder krijg je 
nog maar anderhalf jaar celstraf ’) volstrekt contra-
productief werkt.
 Politiek gaat voor een belangrijk deel over 
bekeren en overtuigen. Wie de onderbuik als 
belangrijk politiek-anatomisch deel van het men-
selijk lichaam ontkent of hem via een chirurgische 
ingreep wil verwijderen, lijdt aan een gebrek aan 
empathisch vermogen en psychologisch inzicht. 
Dat maakt zo iemand feitelijk ongeschikt voor het 
politieke bedrijf.
 Tussen 2002 en 2006 mocht ik de Partij van de 
Arbeid vertegenwoordigen in de dorpsraad van 
Amsterdam Oud-Zuid. Geholpen en geïnspireerd 
door de Fortuynrevolte van mei 2002 ben ik het 
contact aangegaan met de burger die ‘er helemaal 
genoeg van had’. Dezelfde burger die mij en mijn 
partij uitmaakte voor alles wat vies en voos is. De 
burger, die jongeren die voor zijn deur overlast 
veroorzaakten het liefst standrechterlijk wilde exe-
cuteren. Ik ben geen masochist. Het contact was 
lang niet altijd aangenaam. Ik toonde empathie tot 
ik een ons woog, zonder me ooit te laten ontvallen 
dat ‘ze’ inderdaad maar beter naar het land van 
herkomst konden worden teruggestuurd. Maar ik 
heb net zozeer het zinnetje ‘dat het allemaal toch 
heel complex lag en er moeilijk iets aan te doen 
viel’ vermeden.
 Dat is vaak namelijk helemaal niet waar en 
burgers raken erdoor op een onacceptabele 
manier ontmoedigd. Met heel wat van de meest 
ontevreden mensen in de wijk — zelden querulan-
ten overigens — heb ik blijvend contact kunnen 
onderhouden. Succes was nooit gegarandeerd. 
Maar een ding is zeker: boos en beledigd het hoofd 
afwenden zou slechts tot versterking van het wan-
trouwen hebben geleid.
 Ik wil maar zeggen: de methode-De Hond ver-
dient navolging.

job van amerongen 
Politicoloog

Niet boeren, maar 
 burgers en buitenlui
In s&d 2008/5 pleiten Roos Vermeij, Harm Evert 
Waalkens en Willem Minderhout ervoor om de op 
handen zijnde herziening van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (glb) aan te grijpen om 
waardevolle delen van het Nederlandse ‘plat-
telandschap’ te behouden en versterken. Nu de 
Europese inkomenssteun voor agrariërs wordt 
losgekoppeld van historische rechten, is het in 
beginsel mogelijk om de toeslagen ook in te zetten 
voor natuur- en landschapsbeheer. Een win-win-
situatie, aldus de auteurs. Boeren die opereren in 
een economisch moeilijke omgeving kunnen hun 
bedrijf continueren, stedelingen krijgen het door 
hen gewenste landschappelijke ‘product’ — en dit 
alles zonder dat het een cent extra kost.
 Deze voorstelling van zaken is wat al te roos-
kleurig. Op termijn biedt de geschetste aanpak 
bovendien onvoldoende perspectief voor het Neder-
landse landschap. Als de Nederlandse overheid de 
grondgebonden landbouw een rol wil laten blijven 
spelen als beheerder van het cultuurlandschap, dan 
is aanvullende financiering door Rijk en provin-
cies nodig. Ook wanneer hervorming van het glb 
mogelijkheden biedt voor de inzet van Europese 
subsidies, is nationale (mede)financiering vereist. 
 Hoe de hervorming van het glb uitpakt is voor-
alsnog onduidelijk. Zo zijn de precieze voorwaar-
den van de optie om natuurvriendelijke agrarische 
bedrijfssystemen te belonen nog niet uitgewerkt. 
Een andere vraag is welke gevolgen een verdere 
uitbreiding van de Europese Unie zal hebben voor 
de hoogte van subsidiebedrag waar Nederland 
aanspraak op kan maken. Een belangrijke factor is 
verder, uiteraard, de bereidheid van agrariërs om 
de rol van landschapsbeheerder op zich te nemen. 
Het inmiddels aantrekkende marktperspectief 
voor de grondgebonden landbouw werkt in dit 
verband eerder remmend dan stimulerend.
 Schaalvergroting en intensivering blijven de 
trend in de landbouw, zeker bij bedrijven die geen 
bescherming via subsidies kennen. Dat geldt 
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voor bijna twee derde van alle boerenbedrijven 
in Nederland. In de context van verdergaande 
liberalisering van de wereldmarkt dienen zij zelf het 
hoofd boven water te houden. Deze boeren hebben 
meestal weinig ruimte (en vanwege regels en bu-
reaucratie ook geen zin) om natuur- en landschaps-
beheer in te passen — nog afgezien van het feit 
dat een dergelijke verbreding onvoldoende soelaas 
biedt in financiële zin. De belangentegenstelling 
tussen het proces van rationalisatie in de landbouw 
en het streven naar behoud van natuur en land-
schap in het landelijk gebied zal blijven bestaan.
 Hoewel de landbouw in het verleden sterk heeft 
bijgedragen aan de vorming van het Nederlandse 
cultuurlandschap, is dat nu steeds minder het 
geval. Alle subsidieregelingen ten spijt laat de 
agrarische geschiedenis — al meer dan een halve 
eeuw geleden verdween de houtwal als functioneel 
element uit ons landschap — zich niet gemakkelijk 
terugdraaien. Nederland verandert langzaam maar 
zeker in een door burgers en buitenlui gedomi-
neerd landschap: steeds meer boeren stoppen 
met hun bedrijf, burgers verruilen de stad voor het 
platteland.
 Met hun voorstel roeien Vermeij cum suis tegen 
de stroom in. Interessanter is het om te kijken of 

het landschap als zelfstandig product beheerd 
en ontwikkeld kan worden. Dat vraagt niet alleen 
om nieuwe economische dragers, maar vooral om 
nieuwe maatschappelijke dragers: andere partijen 
die zich de kwaliteit en duurzame ontwikkeling van 
het karakteristieke plattelandsbeeld aantrekken. 
Concreet vraagt het om meer ruimte voor nieuwe 
gebruiksfuncties in het landelijk gebied, andere 
vormen van regelgeving en van financieel instru-
mentarium voor landschapsbeheer.
 De PvdA zou zich moeten inzetten voor nieuwe 
vormen van landschapsbeheer en –ontwikkeling. 
Daarbij moet zij niet uitgaan van de posities en 
mogelijkheden van georganiseerde krachten en 
traditionele stakeholders zoals de landbouw, maar 
van burgers, vrijwilligersorganisaties, project-
ontwikkelaars, vermogende instituties en andere 
private partijen. Een dergelijke aanpak sluit aan 
bij een lange traditie van landschapsontwikke-
ling in Nederland, waarbij weliswaar altijd boeren 
betrokken zijn, maar andere beroepsgroepen het 
voortouw nemen. 

joks janssen
Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening  
bij de provincie Noord-Brabant



s& d  6  |  20 0 8

8

Over de auteur  Chris van der Meulen is debatprogram-
meur en -redacteur

Noten  zie pagina 11

Pleidooi voor onzekerheid

Op 31 mei jl. werd in het Woodbrookershuis te Barchem de Banningprijs 
uitgereikt. Deze tweejaarlijkse ‘schrijfprijs tegen de vercommercialisering 
van de samenleving’ is een initiatief van de Vereniging Zingeving.net. 
Geïnspireerd door het Kantiaanse devies ‘Durf voor jezelf te denken, tegen 
alle gezag in’, stuurden veertig 35-minners een essay in. Naar goed gebruik 
wordt het beste stuk in s&d gepubliceerd. Chris van der Meulen zoekt, al 
schrijvende, naar manieren om het publieke debat te verlossen van anti-
intellectualisme en verruwing: ‘Boven alles ligt er nu de taak voor politici en 
opiniemakers om mensen mee te nemen in het moreel-ethische debat.’ 

chris van der meulen

Weinig is mooier dan een zoekende spreker: 
iemand die zonder rijst in de mond, vol oprechte 
twijfel zoekt naar de nuance. Wie zo iemand 
hoort, kan een wereld aan hersenspinsels 
vermoeden waarin actief wordt gezocht naar 
manieren om de eigen beweringen te falsifiëren. 
De Nederlandse taal en gebaren van ledematen 
lijken niet toereikend voor het leggen van de volle 
nuance in het betoog. Soms gaat het om mensen 
wier woorden achterlopen bij hun gedachten, 
soms om mensen die halverwege een zin beden-
ken dat er nog een bijzin nodig is om wat al ge-
zegd is te preciseren. Meestal betreft het mensen 
die zich comfortabel voelen bij de wetenschap dat 
ze niet overal pasklare antwoorden op hebben.
 Die vleesgeworden nuance waar ik zo’n voor-
liefde voor koester, het optreden van sprekers die 
soms zelfs enigszins getroebleerd lijken, is niet 

representatief voor wat het open democratische 
debat bij uitstek nodig heeft. Over een bedreigde 
diersoort heb ik het ook niet. Wel vraag ik me 
af of de richting waarin het publieke debat zich 
in Nederland ontwikkelt de biotoop oplevert 
waarin mijn zoekende spreker het best gedijt.
 De waardering van dat publieke debat is aan 
nogal wat erosie onderhevig. Deelnemers lijken 
minder dan voorheen geneigd tot openlijke 
zelfkritiek en zelfrelativering. Vaak verkiezen ze 
technische of juridische argumentaties boven 
morele. Het lijkt er soms zelfs op alsof de stel-
ling van Clausewitz omgedraaid wordt en dat de 
politiek ¬ en in bredere zin het debat ¬ wordt 
gezien als de voorzetting van de oorlog met an-
dere middelen. Nuanceren heeft aan populari-
teit verloren en wordt aangemerkt als een teken 
van zwakte. Onder het mom van ‘benoemen’ en 
‘duidelijkheid’ wordt de schijn van onzekerheid 
met zorg vermeden. De taal wordt oorlogszuch-
tiger en de verering van de doener boven de 
denker viert hoogtij.
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de ongeduldige burger

Het is belangrijk te erkennen dat het in het 
debat en in de politiek ¬ anders dan in een 
oorlog ¬ niet primair gaat om het behalen van 
een overwinning, maar vooral om het inzichte-
lijk maken en bediscussiëren van verschillende 
(morele) argumenten. Het uitgangspunt moet 
zijn dat een debat ertoe dient om de kwaliteit 
van ons denken naar een hoger niveau te tillen. 
Dit lukt alleen als deelnemers zich niet vastleg-
gen op in steen gebeitelde standpunten. Zij 
moeten kritisch kunnen kijken naar hun eigen 
redeneringen en die van anderen.
 Toen rond de eeuwwisseling de aanval 
werd geopend op het cultuurrelativisme en 
het postmodernisme, raakte ook onzekerheid 
in diskrediet. In het oog springende aanvallen 
op het cultuurrelativisme kwamen van onder 
meer Bolkestein1 en Berlusconi. Die laatste 
stelde zonder omhalen dat de westerse cultuur 
superieur is aan de islamitische. Velen voelden 
zich ongemakkelijk bij dit soort uitspraken en 
haastten zich om er afstand van te nemen, maar 
bij veel anderen vielen ze juist in vruchtbare 
aarde. Immers, het mislukken van het integra-
tiebeleid ¬ ‘het doodknuffelen van de allochto-
nen’ ¬ was aan dat cultuurrelativisme te wijten. 
De ongemakkelijkheid waarmee veel politici 
omgingen met problemen die immigratie en in-
tegratie met zich meebrachten, wierp een smet 
op iedere vorm van onzekerheid en relativisme.
 Het opkomende waardenabsolutisme werd 
op de voet gevolgd door verontwaardigde 
klachten over de verruwing van het debat. De 
discussies die de meeste media-aandacht krij-
gen zijn weinig creatieve uitwisselingen van 
standpunten. Dit type dialoog heeft ook zijn 
eigen idioom, met termen als ‘ieder welden-
kend mens weet…’, ‘natuurlijk’, ‘duidelijk’ en 
‘helder’. Het doet denken aan wat er gebeurt in 
de meest onredelijke echtelijke ruzies. Naar-
mate het conflict verergert, vallen de woorden 
‘altijd’ en ‘nooit’ steeds vaker (‘Jij doet nooit 
wat, ik moet altijd alles doen!’).
 Intussen heeft angst voor de burger zich 

meester gemaakt van politici en opinieleiders. 
Vroegtijdige pacificatie van meningsverschillen, 
veronachtzaming van belangrijke noden van 
burgers en het niet uitdragen van vergezichten 
hebben ervoor gezorgd dat velen zich afkeerden 
van de gevestigde politiek. In plaats van kritisch 
naar de eigen idealen te kijken en die expliciet 
te maken, sloegen veel politici en opinieleiders 
een vragende toon aan. Immers, bescheidenheid 
was nu geboden, de burger heeft altijd gelijk. 
En wanneer politici te kennen geven dat de 
burger altijd gelijk heeft en dat de politiek moet 
leveren wat die burger wil, dan worden burgers 
secundaire narcisten.2 Niet gehinderd door de 
erkenning van een complexe en weerbarstige 
werkelijkheid legt de ongeduldige burger, vol 
vertrouwen in het eigen gelijk, zijn verlang-
lijstje op tafel.
 Deze ongeduldige burger ¬ ook bekend 
onder de naam ‘hard werkende Nederlander’ 
¬ heeft voor velen de intellectueel in aanzien 
verdrongen. Het leverde een wonderlijk beeld 
op. Waar Balkenende3 zijn teleurstelling in de 
intellectuelen uitspreekt vanwege hun ver-
meende afwezigheid in het publieke debat, 
verkettert Bolkestein4 de public intellectuals als 
bemoeizuchtige marginalen uit de onderlaag 
van de universiteiten. Ook uit de roep van Bos 
om meer types als Jan Schaefer spreekt weinig 
waardering voor intellectuelen.

 Gegeven de impliciete ontkenning vanuit de 
politiek dat onzekerheid een voorwaarde is voor 
een vruchtbaar debat, is het niet verwonderlijk 
dat mensen vluchten in principes, dogma’s en 
quasi-zekerheden. Gemak dient de mens en 
waarom keer op keer een morele redenering 
opzetten als je het ook met een vuistregel, 
principe, gedragscode of gebod af kunt? Mensen 

Chris van der Meulen  Pleidooi voor onzekerheid

De ‘hard werkende Nederlander’ 
heeft de intellectueel in aanzien 
verdrongen
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verleren het ook om om te gaan met de onze-
kerheid die hoort bij het maken van keuzes 
wanneer ¬ zoals dat heet ¬ ‘de moraal wordt 
ondersteund door de markt’. Waarom nog na-
denken over een donorregistratie als je paspoort 
gratis wordt als je op het registratieformulier 
‘ja’ aankruist?5 De voorliefde voor gedragscodes 
en het aanvullen van morele overwegingen met 
financiële prikkels getuigt van een vrij pessi-
mistisch mensbeeld. Ik vraag me af waar dat 
eindigt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer 
je mensen de verantwoordelijkheid ontneemt 
om na te denken over hun eigen gedrag, ze het 
uiteindelijk verleren.

obstakels voor vrij debat

De kennelijke vermoeidheid met het debat en 
de anti-intellectualistische sfeer die is gaan 
heersen hangen in ieder geval ten dele samen 
met de misvatting dat het moreel-ethische debat 
per definitie elitair is. Wanneer je een moreel 
dilemma isoleert en het van alle kanten belicht, 
dan hoeft dat geen elitaire aangelegenheid te 
zijn.6 Daarbij ben ik van mening dat het vaak 
de technische aspecten zijn van bijvoorbeeld 
een beleidsdebat die het ingewikkeld maken. Zo 
zijn het in het debat over herverdelingspolitiek 
eerder de technische aspecten van ons fiscale 
stelsel dan de morele overwegingen die vragen 
om doctorandussen.
 Bovendien is het debat het instrument bij 
uitstek om de eigen ideeën en idealen aan te 
scherpen dan wel bij te stellen. Juist in een 
politiek landschap waarin de verschillende 
partijen in het midden naar elkaar toe lijken te 
kruipen en de uitersten zich verder van elkaar 
verwijderen, moet die kans gekoesterd worden. 
Daar is onzekerheid niet alleen gepast, maar ook 
geboden.
 Naast populisme blijft vroegtijdige pacifica-
tie het debat belemmeren. Die pacificatie komt 
van oudsher voort uit de wens om winnaars en 
verliezers in het debat te kunnen verenigen. 
Angst voor polarisatie zit een oprechte ideeën-
strijd in de weg. Wanneer onzekerheid geac-

cepteerd wordt en het debat als voertuig voor 
het nuanceren en preciseren van ideeën en over-
tuigingen wordt gezien, is dat de beste garantie 
dat pacificatie uiteindelijk mogelijk blijft.
 Ook is het van belang realistisch te zijn over 
waar twijfel en onzekerheid in het debat te ver-
wachten zijn. Vaak geldt: hoe groter de wil om te 
overtuigen, hoe groter de stelligheid waarmee 
de argumentatie wordt gevoerd. Maar wat is er 
te verwachten van bijvoorbeeld de pogingen van 
Richard Dawkins om gelovigen te bekeren tot 
het atheïsme?7 Is er wel een toonvoering of on-
zekerheid in het relaas van Dawkins denkbaar 
die recht doet aan zijn overtuiging en voeding 
biedt aan een vruchtbaar debat? Zijn verhaal is 
een preek voor eigen parochie geworden. Hoe 
anders was dat met de columns van Maarten ’t 
Hart, gebundeld in De Schrift betwist. Dat boek 
illustreert het belang van het verwerven en be-
houden van legitimiteit in het debat. Liefdevol 
over het geloof ridiculiseerde ’t Hart de bijbel 
¬ gelovigen vraten het op en smeekten hem te 
stoppen.

 Verder is het gebrek aan zelfvertrouwen in 
cultuur- en religiekritiek een obstakel. Nog 
steeds spreekt er weinig zelfverzekerdheid 
uit de manier waarop het politieke midden en 
sommige linkse politieke partijen omgaan met 
uitspraken over bijvoorbeeld het recht op ge-
loofsafval. Daar komt bij dat in de minst succes-
volle debatten de islam als geheel en als zijnde 
enkelvoudig wordt besproken. De dogma’s 
waar politici op vastlopen zijn vaak een bijna 
technisch gegeven. Argumentaties die beginnen 
en eindigen met ‘omdat het in de bijbel staat’ of 
‘omdat het in de koran staat’ bieden weinig stof 
voor een vruchtbaar debat. Paul Cliteur probeert 
het debat vlot te trekken door te pleiten voor 
een moreel esperanto, een vocabulaire dat ge-
speend is van ieder religieus uitgangspunt.8 Zijn 

Chris van der Meulen  Pleidooi voor onzekerheid

Angst voor polarisatie zit een 
oprechte ideeënstrijd in de weg
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criticasters stellen onder meer dat de goddelijke 
bevelstheorie (de gedachte dat de wil van God 
samenvalt met het goede) daarvoor te veel in de 
weg staat.
 Een al eerder geopperde variant op moreel 
esperanto zou succesvol kunnen zijn als de 
focus in het debat niet ligt op een religie als 
gedeelde levensbeschouwing, maar op het naar 
voren brengen van die elementen die het indi-
vidu dierbaar of minder dierbaar zijn. Vooral 
hier heeft het individu de sleutel voor twijfel 
en onzekerheid en kan elk de opening bieden 
voor cultuur- en religiekritiek (met een lage 
dosering cultuurrelativisme). Een dergelijke 
poging komt in wezen neer op aangaan van het 
debat met gematigden onder de religieuzen. 
Fundamentalisme aan de kant van religies en 
aan de kant van de Verlichting zijn de extremen 
die het debat frustreren of overbodig lijken te 
maken. Er is echter geen reden om die extreme 
posities de toon en inhoud van het debat te laten 
bepalen. Vraag maar aan emeritus bisschop Tiny 
Muskens wat hij vindt van het zevende gebod 
(‘gij zult niet stelen’). Muskens illustreert in 
afwezigheid van Banning overigens hoe weinig 
relevant het betoog van Dawkins in dit kader is. 
Het categoriaal afwijzen van een religieuze over-
tuiging als inspiratie voor idealen heeft minder 
haast dan het cultiveren van het debat.

het grote verhaal

Boven alles ligt er nu de taak voor politici en 
opiniemakers om mensen mee te nemen in het 
moreel-ethische debat. Neem mensen mee in 

een welwillende zoektocht naar de oorsprong 
van alle beleidswensen ¬ of het nu naar Marga-
lit, Etzioni, Rawls of Fukuyama is. Het gaat echt 
niet aan om mensen met een kluitje in het riet 
te sturen met principes, vuistregels, gedragsco-
des en een rijtje normen en waarden. Principes 
¬ de uitkomst van een onzichtbare morele 
argumentatie ¬ zijn er voor mensen van wie 
de hoop op eigen morele argumentatiekracht is 
opgegeven. Het in twijfel trekken van principes, 
het wellicht vermoeiende proces van telkens 
nieuwe afwegingen maken, is de belangrijkste 
voorwaarde voor een vruchtbaar debat en voor 
de democratie. 
 Niet iedereen zal of moet een zoekende 
spreker worden, maar mensen zijn niet gek. Ze 
zijn in beginsel prima in staat om goede morele 
argumentaties te voeren. Je moet hen echter wel 
in staat stellen om dat te doen. Pas dan zal onze-
kerheid in een beter daglicht komen te staan en 
een nieuwe waardering krijgen. Dat betekent 
in de eerste plaats een verplichting om de grote 
verhalen te vertellen en weerstand bieden9 aan 
Clairy Polak wanneer ze in nova vraagt: ‘Maak 
het eens concreet.’
 Zelf heb ik ook wel eens de neiging om mijn 
gedachten stelliger te verwoorden dan mijn 
overtuiging in eigen gelijk zou moeten toelaten. 
Ik moet zelfs bekennen dat ik het bij gelegen-
heid ook als trucje doe. De woorden ‘ieder 
weldenkend mens weet’ doen het doorgaans 
erg goed. Maar die zoekende spreker, die heb 
ik ook in me. En de woorden ‘natuurlijk’, ‘altijd’ 
en ‘nooit’ zal ik nooit gebruiken probeer ik te 
vermijden. 

Chris van der Meulen  Pleidooi voor onzekerheid
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f o t o  marcel  van den bergh |  hollandse hoog te 

Om de bestwil van de burger
deel 3: seks en samenleving

Pikante reclamefoto's, erotische videoclips, losbandig 
gedrag van tieners, de bloei van de seksindustrie 

 — over de vermeende ‘pornoficatie van de 
maatschappij’ leven grote zorgen.

Ligt hier een taak voor de overheid? Ja, vindt Monique 
Kremer. Waar ouders en scholen tekortschieten in 
de seksuele opvoeding van jongeren, moet de staat 

ondersteuning bieden ‘om zijn burgers (m/v) te leren 
wat het recht op seksuele zelfbeschikking  

en het besef van wederzijdsheid inhouden’.
Nee, betogen Linda Duits & Liesbet van Zoonen.  

Het seksualiseringsdebat is ‘even onzindelijk als zinloos 
en gevaarlijk’. Feministische machtsanalyses maakten 

plaats voor ‘slordig denken’ in een discussie  
over moraal met ‘een racistische subtekst’.  

Intussen wordt de stem van jongeren zelf niet gehoord.
Dit themablok is de derde aflevering van een vierluik. 

Eerdere delen — over overheid & opvoeding, 
respectievelijk gezond leven — verschenen in  

s&d 2008/3 en 2008/5.
Arnhem, 9 juni 2007 ¬ Jongeren protesteren tegen de ChristenUnie, naar aanleiding van kritiek uit die partij 
op een billboard met een gouden bikini aan een Utrechtse gracht.
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Over de auteurs  Monique Kremer is socioloog en 
verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid

Noten  zie pagina 19

Om de bestwil van de burger (1)

De last van de lust

monique kremer

Kranten, tijdschriften, tv, internet: voortdurend 
gaat het over seks. Sommige jongeren zouden 
te veel en te vaak aan seks doen, of zich ervoor 
laten betalen, anderen ¬ moslima’s ¬ zouden 
dat weer te weinig doen.1 De discussies over 
seks vliegen alle kanten op, waarbij iedereen 
een eigen, vaak impliciete norm hanteert. Soms 
maakt men zich druk over de ondergeschikte 
positie van de vrouw, soms over de commerci-
alisering van seks, soms over te veel seks in het 
publieke domein. Anderen spreken juist over 
morele paniek en vinden politici die zich druk 
maken over seks ‘moraalridders’. Het is niet 
duidelijk of Nederland nu in oversekste of over-
spannen staat is. Bovendien kent Nederland 
geen traditie om heel precies seksuele normen 
voor te schrijven. Ligt hier toch een taak voor 
de overheid? En welke norm zouden we dan 
moeten hanteren, in deze tijd waarin vrijheid 
vooropstaat? 
 Een norm die wel verankerd is in onze 
samenleving is het recht op seksuele zelfbe-
schikking, een liberaal recht dat is afgedwongen 
door met name de feministische beweging. Het 
houdt in dat ieder voor zich moet bepalen wat 
hij of zij wenst en waar zijn of haar grens ligt. 
In de rechtspraak is dat recht het meest helder; 
gedwongen seks is strafbaar. Scholen en hulp-
verleners proberen het concept van seksuele 
zelfbeschikking op kinderen over te brengen. 

Dat is nodig omdat werkelijk over jezelf kunnen 
beschikken heel veel vergt. Zelfbeschikking ver-
onderstelt bijvoorbeeld dat meisjes en jongens 
seks op waarde kunnen schatten, dat ze weten 
wat seks voor hen betekent of kan betekenen. 
Ze moeten weten waarover ze ‘beschikken’. 
Zelfbeschikking betekent ook zelfbeheersing. 
Het gaat over het temmen van driften; meisjes 
en jongens moeten verstandig zijn op het juiste 
moment alvorens de beheersing los te laten. Om 
erachter te komen wat je wilt en niet wilt, moet 
je niet alleen jezelf goed leren kennen maar ook 
elkaar: jongens en meisjes, mannen en vrouwen 
moeten elkaar bijpraten en bijleren. Seks is ¬ 
het lijkt een overdadige toevoeging maar dat is 
het niet ¬ iets relationeels. 
 Het individuele recht op zelfbeschikking kan 
alleen bestaan in specifieke sociale verbanden. 
Sterke machtsongelijkheid tussen de seksen 
staat hier bijvoorbeeld in de weg. Een vrije en 
evenwichtige omgang tussen de seksen zorgt 
ervoor dat mensen zelf kunnen beslissen met 
wie, wanneer en hoe ze seks hebben. Ook veelt 
zelfbeschikking geen sterke hiërarchie  tussen 
ouders en kinderen ¬ jongeren moeten in vrij-
heid kunnen beslissen. In Nederland zijn de ver-
houdingen tussen mensen ¬ meer dan elders 
¬ informeel en gedemocratiseerd. Seksualiteit 
wordt gereguleerd door geïnternaliseerde 
zelfdwang, gezamenlijke consideratie, flexibili-
teit en onderhandeling.2 In die zin zijn we hele-
maal niet seksueel bevrijd: we dwingen onszelf, 
met hulp van anderen, om ons te gedragen. De 
vraag is nu in hoeverre het recht op zelfbeschik-
king onder druk is komen te staan.
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de seksuele staat van nederland

De manier waarop jongeren met seksualiteit 
omgaan wordt vaak gezien als de lakmoesproef 
voor onze beschaving. Met name de leeftijd 
waarop jongeren voor het eerst seks hebben is 
een indicator van de seksuele staat van het land. 
Daar zouden we ons weinig zorgen over hoeven 
te maken. De gemiddelde leeftijd waarop 
jongeren voor het eerst ‘all the way’ gaan daalt 
nauwelijks en ligt rond de 15 jaar.3 Wel is het 
zo dat Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, en 
Antilliaanse jongens het eerder doen en meer 
sekspartners hebben dan autochtone jongens.4 
Een kleine groep jongeren experimenteert al 
veel vroeger met seks. 
 Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar in 
de lust/liefde-balans. Sinds de seksuele revo-
lutie heeft ieder mens, de vrouw voorop, recht 
gekregen op lust. Zeker sinds de jaren negentig 
werd die lust vooral weer beleefd in de context 
van de liefde. Opvallend aan deze tijd is het 
grote aantal jongeren tussen de 17 en 24 jaar 
dat een slippertje als het breekpunt zag van zijn 
relatie. Was dat in 1979 41%, in 1989/1993 was 
dat 63%.5 Liefde en lust werden weer met elkaar 
verknoopt. Inmiddels worden deze weer vaker 
uit elkaar gehaald. Een deel van de jongeren, 
een kwart, vindt seks ook prima als je geen 
gevoelens hebt voor een ander. En een op de vijf 
jongeren had de laatste keer seks met iemand 
waar hij of zij geen relatie mee had.6

 Seks om de seks past prima bij het recht op 
zelfbeschikking, zolang dat een duidelijke keuze 
is en er een evenwichtige verhouding bestaat 
tussen de seksen. Wat opvalt is dat jongens er 
meer voor voelen dan meisjes; er dreigt een 
‘sekse-sekskloof ’. Dat zien we uitvergroot bij veel 
Marokkaans-Nederlandse jongens. Zij hanteren 
nogal eens een dubbele moraal: meisjes worden 
onderverdeeld in madonna’s en hoeren. De ‘geslo-
ten’ meisjes dienen met respect en eer behandeld 
te worden, de ‘open’ meisjes worden als onzede-
lijk beschouwd en seksueel beschikbaar geacht. 
Vaak zijn dit Nederlandse meisjes, maar het 
kunnen ook meisjes uit hun eigen kring zijn. Als 

meisjes gezien worden als ‘open’ of als ze inder-
daad niet meer als maagd het huwelijk in gaan, 
kan de familie-eer geschonden worden. Dat is bij 
jongens helemaal niet het geval. Ze worden juist 
als losers gezien als ze geen seks hebben: onweer-
staanbare lust is een teken van mannelijkheid. 
 Daarnaast, zo vertellen frontliniewerkers, 
gaan sommige jongens heel instrumenteel om 
met meisjes. ‘Het is een soort tijdverdrijf: je 
kunt gaan voetballen, tv kijken, of een meisje 
nemen.’7 Marokkaanse en Turkse meisjes lijken 
seks minder als lust te willen zien en meer in 
het kader van verliefdheid en romantiek, meer 
nog dan autochtone meisjes. Veel van deze 
meisjes willen ook graag als maagd het huwelijk 
in. Het zeer romantische beeld van seks van de 
meisjes ¬ lust is er alleen in liefde en binnen 
het huwelijk ¬ staat haaks op de seksmoraal 
van de jongens.8 De vraag is wat dat betekent 
voor hun relatievorming. De jongens zeggen 
vaak dat ze later wel ‘serieus’ worden. Maar 
nu al groeit het scheidingspercentage binnen 
Nederlands-Marokkaanse gezinnen. 

 Het recht op zelfbeschikking staat daarmee 
wel degelijk onder druk. Als deze jongens seks 
vooral zien als een prestatie, kunnen ze de waar-
de ervan dan wel bepalen en de wederkerigheid 
ervan inzien? En is dan een werkelijke dialoog 
tussen de seksen mogelijk? Van beide kanten is 
er sprake van groepsdwang. De jongens die uit 
verveling ‘een meisje nemen’ vergroten daarmee 
hun status binnen hun groep.9 En hoewel een 
aanzienlijk deel van de meisjes maagdelijkheid 
ziet als een eigen keuze, voelt een ander deel van 
de Marokkaanse meisjes zich daartoe verplicht, 
soms om tegemoet te komen aan de ouders, 
soms om geen slechte reputatie te krijgen bin-
nen de gemeenschap.10 

Jongens voelen meer voor seks om 
de seks dan meisjes; er dreigt een 
‘sekse-sekskloof’
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 Dwang tot seks is ook nog steeds aan de orde. 
Niet alleen het fenomeen groepsverkrachting 
zorgt in Nederland voor opschudding, jongens 
dwingen meisjes soms ook anderszins: 11% van 
de Marokkaanse en Turkse jongens zegt wel eens 
iemand gedwongen te hebben tot seks, 8% van de 
Surinamers en Antillianen en 3% van de autoch-
tone jongens. Ook vinden met name allochtone 
jongens het vaker goed om iemand onder druk 
te zetten om seks te hebben en zijn ze zelf vaak 
slachtoffer geweest van seksuele dwang.11 

 Steeds vaker speelt geld een rol bij seks, of 
cadeautjes. ‘Breezerseks’ en andere vormen van 
prostitutie zijn geen grootschalige fenomenen. 
Het gaat vaak om kwetsbare meisjes uit proble-
matische gezinnen uit de Randstad met een lage 
sociaal-economische achtergrond. Soms vinden 
ze het heel gewoon om in ruil voor seks een 
avondje onderhouden te worden.12 Is dit vooral 
een probleem voor meisjes, jongens hebben 
vaker te maken met het fenomeen van seksver-
slaving, een verslaving die net zo desastreus 
is voor familie- en werkverhoudingen als een 
gok- of drugsverslaving. In Nederland is er nog 
weinig over bekend. Er wordt geschat dat 1 tot 
6% van de volwassen bevolking verslaafd is aan 
prostitutie, porno, anonieme seks of cyberseks. 
Ook hier is zelfbeschikking niet meer aan de 
orde. Het recht op seksuele zelfbeschikking 
en het besef van wederzijdsheid staan dus op 
allerlei manieren onder druk, terwijl we op het 
terrein van seks geen ándere norm hebben.

oversekste media

Veel van de politieke discussies over seks gaan 
over de rol van de media. Dat is logisch omdat 
media voor jongeren ¬ naast ouders, school en 

straat ¬ een grote rol spelen in het leven. Er is 
veel meer seks in de bladen dan twee decennia 
geleden, het aantal pornosites in 2004 is 1,6 mil-
joen ¬ zeventien keer zoveel als in 2000, en het 
merendeel van de muziekclips bevat seksuele 
elementen.13 We leven in een tijdperk waarin 
de lust gevierd wordt, vooral virtueel. Nu hoeft 
dat geen probleem te zijn, al vergt die overdaad 
aan seks misschien veel van de zelfbeheersing, 
of slaat het juist alle zinnenlust dood. Wel een 
probleem is dat seks vaak op een bepaalde, een-
zijdige manier wordt afgebeeld. 
 De seks die we zien is grotendeels hard, 
snel, instrumenteel en, inderdaad, ‘een grote 
prestatie’. Vrouwen worden daarbij over het al-
gemeen beschikbaar afgebeeld en ondergeschikt 
gemaakt aan de lust van de man. ‘Op tmf wor-
den veel dance video’s uitgezonden… vrouwen 
worden in allerlei situaties vertoond. Maar of ze 
klussen, fitnessen, pokeren of vechten: er wordt 
steeds een pornografische draai aan gegeven’, 
schrijven Naber en Van Lenning.14 In cultuur-
uitingen worden steeds meer pornocodes ge-
bruikt, ten koste van meer verhulde vormen van 
erotiek. Die gepornoficeerde cultuur tornt aan 
onze zelfbeschikking: wie geen seks wil moet 
stevig in zijn schoenen staan en de boodschap is 
eenzijdig: vrouwen zijn (nog steeds) lustobject. 
 Daar kan tegen ingebracht worden dat er 
geen hard bewijs is voor de relatie tussen beeld 
en gedrag. In een Rotterdamse verkrachtings-
zaak zeiden de jongens op het idee gekomen te 
zijn om met z’n allen een meisje te verkrachten 
door te kijken naar clips op tv. In deze clips wor-
den meisjes als ‘ho’s’ afgebeeld en jongens als 
‘pimps’. Dat leidde onder andere tot het verzoek 
van Kamerlid Dijsselbloem aan tmf en mtv 
om zorgvuldiger met de clips om te springen. 
Toch kan het evengoed zo zijn dat ze graag naar 
deze clips kijken omdat ze dergelijke dingen 
al boeiend vonden. Zo werkt het ook vaak met 
kinderporno of extreem geweldadige porno: de 
preoccupatie bestaat al, de bijbehorende plaatjes 
worden er later bij gezocht. 
 Anderzijds weten we uit onderzoek naar 
anorexia dat beeldcultuur wel degelijk van 
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invloed is op het zelfbesef van meisjes. Ook stelt 
het kenniscentrum seksualiteit nisso in zijn 
laatste studie Tienerseks dat jongeren die veel 
naar geseksualiseerde media kijken de seksuele 
ervaring van leeftijdsgenoten groter inschat-
ten en meer stereotype rolopvattingen hebben. 
Amerikaans onderzoek wijst er bovendien op 
dat jongeren die veel naar geseksualiseerde 
media kijken anderen vooral als lustobject 
benaderen en niet als persoon. Ze internaliseren 
de seksuele normen die via de beeldbuis of het 
computerscherm hun slaapkamer in komen.15

 De pornoficering in de media kan ook opge-
vat worden als een teken van voortschrijdende 
emancipatie, zoals de socioloog Cas Wouters 
doet.16 Volgens hem is seksualisering simpelweg 
een logisch gevolg van historische processen 
van informalisering en emancipatie. Eindelijk 
kunnen vrouwen over zichzelf beschikken en 
hun seksualiteit gebruiken om hun onafhan-
kelijkheid te bevechten. Eindelijk zijn vrouwen 
vrij om te kiezen. Er is echter geen sprake van 
een lineair historisch model. Werden tot de 
jaren tachtig met het vertonen van bloot de 
grenzen tussen de seksen nog opgeschud, de 
huidige afbeelding van seksualiteit op tv of 
internet doorbreekt geen enkel taboe meer. 
Wat is immers de functie van publieke seks als 
alles al vertoond is? ‘Spuiten en Slikken’ is een 
programma naarstig op zoek naar zijn doel. Ook 
het emancipatie-argument gaat niet op, al wordt 

dat ook door veel vrouwen gebruikt. De ‘vrije 
keuze’ van de ene vrouw kan wel degelijk een 
beperking zijn voor de andere. Het is nooit een 
verlangen van vrouwen (en mannen) geweest 
om hun identiteit enkel tot seksualiteit terug te 
brengen. Als Wouters schrijft dat vrouwen erbij 
gebaat zijn zichzelf sterker als lustobject te erva-
ren en dat hij zelf hoopt nog lang een lustobject 

te blijven, bedoelt hij vast niet dat hij alléén nog 
een lustobject wil zijn en niet serieus genomen 
wil worden als wetenschapper. 
 Vrouwenemancipatie betekent niet dat 
vrouwelijke en mannelijke seksualiteit worden 
teruggebracht tot een eenvormig en eenzijdig 
beeld, een beeld dat verdacht veel overeenkomt 
met het beeld dat mannen (misschien) graag 
hebben. Als er sprake zou zijn van vrije keuze 
en emancipatie zouden we juist een grote 
verscheidenheid aan vormen van vrouwelijke 
seksualiteit moeten zien ¬ en accepteren ¬ op 
tv, internet en in de bladen. Ariel Levy schrijft 
in haar beroemde boek Male Chauvinst Pigs: ‘Wat 
we vroeger zagen als een vorm van  seksualiteit, 
beschouwen we nu als de vrouwelijke seksu-
aliteit.’17 Bovendien gaat het niet alleen om 
vrouwenemancipatie maar ook om die van 
mannen. Ook zij worden op een stereotype 
wijze afgebeeld en aangesproken, als potentiële 
Viagra-consument. Er is weinig nadruk op inle-
ving in de ander of intimiteit: ook in seks moet 
je presteren. 

politieke interventie

Een evenwichtige dialoog over seksualiteit die 
nodig is voor zelfbeschikking vindt in de media 
dus nauwelijks plaats, ook niet op internet. Dat 
is vooral een plaats waar gelijkgestemden elkaar 
bevestigen in hun opvattingen. Als het gaat om 
het ondersteunen van het recht op zelfbeschik-
king hoeven we van de media dus niet veel heil 
te verwachten. En dat terwijl tv en internet, 
ironisch genoeg, wel belangrijke bronnen zijn 
voor jongeren. De overheid kan aan de pornofi-
catie van de media weinig doen. Het is evident 
dat zij zich niet kan en mag bemoeien met het 
uitzenden van films als Deep Throat of mondiale 
producties als mtv- of tmf-clips en het internet. 
Niet alleen heeft de nationale overheid weinig 
greep op globale ontwikkelingen, media beho-
ren nu eenmaal tot het semi-private domein. 
 De Nederlandse overheid kan wel geld 
investeren in onderzoek naar de precieze relatie 
tussen beeld, internet en seksualiteitsbeleving, 

Om de bestwil van de burger  Monique Kremer  De last van de lust

We leven in een tijdperk waarin de 
lust gevierd wordt, vooral virtueel



s& d  6  |  20 0 8

18

om beter te kunnen vaststellen of mensen ver-
anderen door wat ze zien en horen op tv of via 
internet. Bovendien kan de overheid ¬ vanuit 
het voorzorgsprincipe ¬ de media alvast aan-
spreken. De oproep van Dijsselbloem aan mtv 
en tmf behoorde dan ook tot een taak van de 
politiek. Ten derde zou de overheid meer kun-
nen investeren in mediatraining, zowel voor 
jongeren als voor hun ouders. Die training zou 
moeten gaan over de relatie tussen realiteit en 
virtualiteit en waar je informatie kunt vinden 
die je werkelijk zoekt. 

 Daarnaast is het belangrijk om onderscheid 
te maken tussen het semi-private terrein van 
tv en internet en de openbare ruimte in de 
stad. De Amsterdamse Wallen en de Utrechtse 
gracht zouden ‘toegankelijk’ moeten zijn voor 
iedereen. Als bepaalde vormen van seksualiteit 
worden opgedrongen, draagt dat niet bij aan het 
ondersteunen van het recht op zelfbeschikking. 
We zouden blij moeten zijn met politici die het 
als hun taak zien om eenzijdige seksuele afbeel-
dingen in de publieke ruimte te weren, hoon is 
hier niet op zijn plaats. 

taboe

Juist in een tijdperk waarin media en tv veel 
invloed hebben op jongeren is het belangrijk 
om het recht op zelfbeschikking vooral te 
ondersteunen via school en ouders. Weten wat 
je wilt, dat duidelijk kunnen maken en ook nog 
begrijpen wat de ander verlangt vergt veel van 
de opvoeding. Het zijn de ouders die kinderen 
moeten leren hoe ze zelfbeschikking vorm kun-
nen geven.
 Nederlandse ouders, met name degenen met 
een middenklassenachtergrond, hebben zich 

sinds de seksuele revolutie bekwaamd in het 
bespreken van seksualiteit zonder te blozen, 
anders dan bijvoorbeeld Amerikaanse ouders. 
De sociologe Amy Schalet vergeleek in de jaren 
negentig de opvattingen van Nederlandse mid-
denklassenouders met die van Amerikaanse.18 
Amerikaanse ouders zien de seksuele ontwik-
keling van hun kinderen met angst en beven 
tegemoet. Hun kinderen zijn ‘out of control’: 
ze zijn een explosief vat vol met hormonen, 
en de meisjes moeten vooral uitkijken voor de 
jongens. Nederlandse ouders vinden het juist 
heel gewoon dat hun kinderen nieuwsgierig 
zijn. In plaats van te verbieden benadrukken 
ze de verantwoordelijkheidsgevoelens bij hun 
kinderen. Ze veronderstellen dat deze assertief 
zijn en zichzelf in de hand kunnen houden, ook 
de jongens. Seksualiteit laten ze daarom over 
aan hun kinderen: meisjes en jongens komen 
er samen wel uit. Vandaar, zo stelt Schalet, het 
grote verschil in tienermoederschappen tussen 
de landen. Nederlandse kinderen leren hun 
verstand te gebruiken bij seks.
 Maar niet alle ouders kunnen zo’n ingewik-
kelde taak aan. Voor laagopgeleiden is dit al 
een veel lastiger opgave gebleken. Ook voor 
veel Turkse, Chinese of Somalische ouders is 
open praten over seks met hun kinderen vaak 
een brug te ver: voor hen is seksualiteit taboe. 
Er hoeft ook niet over gesproken te worden, zo 
is hun redenering, want hun kinderen hebben 
helemaal geen seks.19 Bovendien is in migran-
tengezinnen de seksualiteit van de kinderen 
vaak een belangrijk symbool voor de identiteit 
van de ouders. Dat loslaten is een grote stap. 
 De positie van ouders staat in deze gevallen 
de zelfbeschikking van kinderen in de weg. 
De overheid moet dus vooral investeren in de 
ouders, door het aanbieden van cursussen en 
informatie, om het recht op zelfbeschikking 
van jongeren veilig te stellen. Daarnaast is 
het handig als ouders meer begrijpen van tv 
en internet: die hebben inmiddels net zoveel 
invloed als de peergroep. Ouders moeten dus 
beter ondersteund worden bij het omgaan met 
de mondiale media en bij het bespreken van 
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seksuele normen met hun kinderen. 
 Meer dan in andere landen hebben we in Ne-
derland een traditie van seksonderwijs, waarbij 
zelfbeschikking het uitgangspunt is. Het meest 
gebruikte onderwijsprogramma in Nederland 
heet Lang leve de liefde. Centraal daarin staan 
weerbaarheid, communicatie en het ontwik-
kelen van persoonlijke normen. Er worden dus 
geen normen gesteld, de norm is dat kinderen 
zelf grenzen leren trekken.20 
 Desondanks lijken scholen steeds meer 
tekort te schieten bij het ondersteunen van 
jongeren om hun normen te vormen. In het 
verleden is er, zeker vergeleken met de Ame-
rikaanse praktijk, veel aandacht geweest voor 
seksuele opvoeding, nu lijkt de aandacht die 
besteed wordt aan seksualiteit sterk betrekking 
te hebben op de instrumentele, technische kant 
van de zaak, met name om zwangerschap en 
geslachtsaandoeningen te voorkomen.21 Deels 
komt dat door de hiv/aids-epidemie, waardoor 
veilig vrijen het onderwerp van gesprek wordt 
en niet de seksuele beleving of de wederzijds-
heid van seks. Ook zijn door de multicultura-
lisering van de samenleving gesprekken soms 
moeizaam: de verschillen tussen jongeren zijn 
gegroeid langs de lijnen van sekse en etniciteit. 

Docenten zijn niet altijd goed getraind om ge-
sprekken te voeren over gevoelige kwesties. Op 
scholen wordt zodoende wel gesproken over 
voorbehoedsmiddelen, maar veel minder over 
seksuele normen. 

conclusie

We mogen blij zijn dat we onze lusten mogen 
vieren. Maar dat brengt wel een bijzondere last 
met zich mee. Het recht op zelfbeschikking ¬ 
en het besef dat seks iets is dat je met een ander 
doet ¬ is geen vanzelfsprekendheid: er moet 
aan gewerkt worden. Daarom is het jammer 
dat ‘moraalridder’ zo’n efficiënt scheldwoord is 
geworden. 
 Het recht op seksuele zelfbeschikking is een 
belangrijke waarde die in de vorige eeuw be-
vochten is. Inmiddels komt deze waarde steeds 
meer onder druk te staan doordat de dialoog 
tussen de seksen vooral via internet, tv en pos-
ters op straat gevoerd wordt. Een sociaal-liberale 
staat, en zeker in een globaliserende wereld, 
heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid 
om zijn burgers (m/v) te leren wat het recht op 
zelfbeschikking én het besef van wederzijdsheid 
inhouden. Dat is de last van de lust. 
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Om de bestwil van de burger (2)

Veertig dagen zonder 
 seksualiseringsdebat

linda duits & liesbet van zoonen

Het seksualiseringsdebat is uitgeput: de posities 
zijn ingenomen, de argumenten bekend. Minis-
ter Ronald Plasterk stelt in de Emancipatienota 
2008-2011 dat de seksualisering van de samen-
leving mogelijk leidt tot een verruwing van 
de seksuele omgangsvormen onder jongeren, 
waardoor de lichamelijke integriteit en veilig-
heid van meisjes in gevaar komt. Hij maakt 
daarom de seksuele en relationele vorming 
van meisjes en jongens en het vergroten van 
hun weerbaarheid tegen (seksueel) geweld een 
belangrijke doelstelling van overheidsbeleid. 
Plasterk vindt Kamerlid Jeroen Dijsselbloem in 
zijn kamp die zich al eerder uitsprak tegen een 
sterk geseksualiseerde straat- en mediacultuur 
en pleitte voor meer seksuele vorming op scho-
len. Plasterk kan ook putten uit het werk van in-
tellectuelen en wetenschappers: Herman Vuijsje 
spreekt van een doorgeschoten seksualisering1 
en popprofessor Tom ter Bogt haalde begin dit 
jaar alle kranten met zijn onderzoeksconclusie 
dat seks in videoclips het zelfbeeld van meisjes 
negatief beïnvloedt. 
 De andere positie in dit debat pleit niet voor 
meer seksualisering in de samenleving, hoewel 
feministisch filosofe Marli Huijer in Filosofie 
Magazine van januari 2008 wel opriep tot een 

explosie aan publieke seksuele verhalen en 
beelden. Een gebruikelijker tegenargument 
is dat de overheid zich niet met deze zaken 
moet bemoeien ¬ zo reageerde althans Femke 
Halsema op de Emancipatienota ¬ of dat men 
zich door morele paniek heeft laten bevangen 
en er in feite niets nieuws onder de zon is. De 
socioloog Cas Wouters beschrijft voor de linkse 
denktank Waterland bijvoorbeeld hoe de jaren 
dertig een danskwestie kenden die opmerke-
lijke overeenkomsten vertoonde met de huidige 
seksualiseringdiscussie en die ook toen tot een 
overheidsrapport leidde, getiteld Rapport der 
Regeerings-Commissie inzake het Dansvraagstuk.2 
 Dat er ook een middenpositie in dit debat is, 
lijkt het onlangs gepubliceerde Slow Sex Manifest 
te suggereren: daarin pleiten Dijsselbloem en 
Halsema in gezelschap van zeven anderen eens-
gezind voor een cultivatie van de seksuele lust 
en een erotisch beschavingsoffensief. Wij willen 
in dit artikel helemaal niets aan deze discussie 
bijdragen, behalve misschien het voorstel om 
maar eens veertig dagen3 met dit debat te stop-
pen, en liefst nog veel langer. Het is namelijk 
een even onzindelijk als zinloos en gevaarlijk 
debat. 

tieners

De genoemde deelnemers aan het debat zijn 
overwegend veertig- tot vijftig-plus4, de tieners 
die het onderwerp van zorg zijn horen we niet. 
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Misschien wel omdat het debat hen als kwets-
bare, beïnvloedbare slachtoffers positioneert ¬ 
en die kun je geen autonome mening toeschrij-
ven. Zou je dat wel doen, dan kom je op geestige 
interventies. Het online jongerenmagazine 
Spunk liet onlangs weten legale kinderporno 
te gaan maken, in de rellerige toon die de site 
vaak bezigt: ‘Het is godverdomme niet eerlijk 
dat wij, de puberale jongetjes en meisjes met 
onze gekmakende hormonen en onze vlugge 
rechterhanden voor al onze seksuele voorlich-

ting en opwinding volledig zijn aangewezen op 
internetporno met kokhalzende vrouwen die 
minstens zo oud zijn als onze moeders en die 
bovendien worden uitgewoond door mannen 
met de leeftijd van onze opa’s.’5

 De Spunkers stellen dat de ‘grijsbehaarde 
balzakken en venusheuvels’ in hun rapporten en 
onderzoeken ‘best een heel goed punt hebben’, 
maar ze verzetten zich tegen de algemene staat 
van paniek over alles wat met seks en minder-
jarigheid te maken heeft en willen hun eigen 
verbeelding van seks voor onder de achttien. 
Op de Spunksite zijn jongeren aan het woord 
van tussen de vijftien en negentien. Niets wijst 
erop dat ze zich in de luren laten leggen door 
geseksualiseerde media en straatcultuur, of 
zich niet kunnen verweren en bescherming 
nodig hebben. Ja maar ¬ je hoort het tegenargu-
ment al van ver aankomen ¬ het gaat ook niet 
om deze leeftijdsgroep, maar om die jongere 
leeftijdsgroep, rond de twaalf jaar of nog jonger. 
Ook maar eens naar die kinderen luisteren dan. 
 Een van ons bracht ruim acht maanden door 
op een witte en een zwarte school in Amsterdam 
tussen achtstegroepers om met hen te praten 

over hun lijf, kleding en mediagebruik. Wat 
bleek: seks vinden ze vies, hand-in-hand lopen 
met je vriendje gaat nog net, maar tongzoenen 
gaat ze veel te ver. Geen voortijdige seksualise-
ring bij deze groep. De beelden en verhalen op 
mtv doorzien ze moeiteloos, ze snappen precies 
hoe de marketingstrategie van artiesten werkt 
en ze blijken heel goed door te hebben dat de 
media beperkte schoonheidsidealen opleggen 
die ze niet op henzelf van toepassing willen 
maken.6 Ja maar…dat zijn Amsterdammers, in de 
provincie zijn ze echt zo weerbaar niet. Wan-
neer je alle Nederlandse jongeren vraagt naar 
hun beleving van seks, blijkt dat 84% van hen 
liefde, trouw en intimiteit een voorwaarde vindt 
voor goede seks.7 Ook die 84% lijkt niet beïn-
vloed door mediabeelden van instrumentele 
seks en platte seksualisering. 

racistische ondertoon

Ook de racistische subtekst van het debat deugt 
niet. Waarom ontstaat er juist nu opeens zo’n 
obsessie met de seksualisering van de samenle-
ving, of zoals sommigen zeggen, de pornoficatie 
van de maatschappij? Al sinds de jaren zeventig 
hebben tweede-golffeministen dit onderwerp 
op de agenda staan onder het motto ‘porno is 
de theorie, verkrachting de praktijk’. Generaties 
autoverkopers en artiesten prijzen hun produc-
ten aan met blote vrouwen. En kijk nog eens 
naar de videoclips van Brian Ferry uit de jaren 
tachtig: geen enkele zorg in die tijd, behalve van 
een paar zogenaamd te radicale feministen of 
fundamentalistische christenen. In diezelfde 
jaren tachtig schreef de Engelse Ros Coward al 
over de manier waarop de reclame-industrie de 
codes van porno overnam: halfnaakte lijven, de 
suggestie van seks en opwinding en vooral de 
halfopen, uitnodigende mond. Het is te beperkt 
om te zeggen dat de hedendaagse commotie 
wordt veroorzaakt door Balkenendes normen- 
en waardenproject dat is overgenomen door 
het huidige kabinet. Het heeft namelijk ook iets 
te maken met die vermaledijde multiculturele 
samenleving. 

Van de Nederlandse jongeren 
vindt 84% liefde, trouw en 
intimiteit een voorwaarde  
voor goede seks

Om de bestwil van de burger  Linda Duits & Liesbet van Zoonen  Veertig dagen zonder seksualiseringdebat



s& d  6  |  20 0 8

23

 Er gaat een sterk etnisch aspect schuil 
achter de seksualiseringspaniek. Verhalen over 
loverboys gaan vrijwel altijd over allochtone 
jongens; dat is statistisch gezien juist, maar 
ook wel lekker passend bij de gedachte dat de 
‘anderen’ schuldig zijn aan seksualisering.8 Voor 
het gemak wordt vergeten dat het verschijnsel 
souteneur van alle tijden is en in Nederland een 
‘witte’ geschiedenis heeft. Het Willem Pompe 
Instituut noemde het het loverboy-verschijnsel 
in 2004 al een vorm van modern pooierschap 
en merkte op: ‘We zagen al dat het sociale 
probleem van de loverboys van begin af aan 
is  geëtniseerd en dat sluit aan bij het bekende 
 kader van de hoge en onaangename criminali-
teit van Marokkaanse jongens.’9 Tel daarbij op 
dat de schuldige muziekvideo’s in de discussie 
meestal uit het rap- of r&b-genre afkomstig 
zijn. Grote, zwaar gebouwde zwarte mannen 
en wulps bewegende zwarte vrouwen zijn de 
beelden waarmee ongewenste seksualisering 
bewezen wordt. Het nummer Candyshop van 
50 Cent is iconisch in dat opzicht.10 
 Is het toeval dat historisch gezien de sterkste 
pogingen om popmuziek te censureren zich 
hebben gericht op zwarte muziek? White anxiety, 
zo bestempelden de Amerikaanse auteurs 
Lunxwiler en Gay de zorgen om rap-muziek 
en -video’s in 2000, en zij koppelden dat aan 
een algemener wit discours waarin het zwarte 

lichaam symbool staat voor de natuurkracht 
en seksualiteit die onder controle gebracht 
moeten worden.11 De witte hegemonie in het 
seksualiseringsdebat blijkt verder uit het feit dat 
een belangrijk anti-seksualiseringssignaal van 
jonge moslima’s genegeerd wordt, of weggezet 
wordt als een betreurenswaardig onderdeel van 
de traditionele islam. Bij alle intense aandacht 

voor seksualisering wordt vergeten dat we een 
paar jaar geleden nog geobsedeerd waren door 
de hoofddoek. Die zou symbool zijn voor een ge-
brek aan seksuele vrijheid en sekse-autonomie. 
Dat moslima’s zelf een heel andere betekenis 
geven aan die hoofddoek ¬ onder andere een 
serieuze kritiek op de westerse cultuur ¬ kwam 
in dat debat niet aan de orde. Ook hier kwamen 
de ‘objecten’ van de discussie zelf nauwelijks 
aan het woord.12 Zou het niet aardig zijn om 
als witte middelbare discussiërende elite een 
gedachte-experiment te doen met de hoofddoek 
als alternatief voor seksualisering, als expliciete 
verbeelding van Foucaults adagium, om seks 
helemaal onzichtbaar te maken en daarmee aan 
de maatschappelijke controle te onttrekken? Of 
is dat een te griezelig idee?

zinloos onderzoek

Waar de een seksualisering zegt, zegt de ander 
pornoficatie en iedereen bedoelt iets anders, al 
naar gelang het hem of haar uitkomt. De Emanci-
patienota is wat dat betreft een dieptepunt van 
slordig denken: ‘Tienermeisjes die seksuele 
handelingen verrichten in ruil voor een drankje, 
een prepaid-telefoonkaart of een dure spijker-
broek, uitdagend ondergoed voor jonge meisjes 
in de schappen van het warenhuis, meisjes die 
chirurgische ingrepen aan hun geslachtsorgaan 
ondergaan. Met dit soort verschijnselen worden 
we via de media bijna dagelijks geconfronteerd. 
Deze ontwikkeling wordt ook wel de “seksua-
lisering van de samenleving” genoemd.’13 Hier 
worden drie heel specifieke, verschillende en 
relatief marginale verschijnselen tot ‘een ont-
wikkeling’ gebombardeerd. Elders in de nota 
worden de ‘alom aanwezige portrettering van 
meisjes en vrouwen als lustobject en de onhaal-
bare schoonheidsidealen’ ook onder seksualise-
ring geschaard, samen met ‘openlijke seksuele 
handelingen, toespelingen en toenaderingen’ in 
de media. 
 Het Slow Sex Manifest is al niet veel helderder 
en spreekt van de pornificatie van de samenle-
ving die ertoe leidt dat vrouwen opnieuw het 

Er gaat een sterk etnisch 
aspect schuil achter de 
seksualiseringspaniek
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bezit van mannen worden: ofwel van hun pooi-
ers, ofwel van hun conservatieve vaders. Porno 
en conservatisme lijken in dat opzicht op elkaar, 
en zo leveren de Slow-Sexers een nogal exces-
sieve beschrijving waarvoor Andrea Dworkin14 
zich niet had hoeven te schamen. Traditionele 
sekseverhoudingen, steeds irreëlere schoon-
heidsidealen, op pornobeelden geïnspireerde 
reclamespots en de dagelijkse commerciële ex-
ploitatie van seks; dat is de seksualisering waar 
de Slow Sex-auteurs zich aan ergeren.

 Maar wat is nu precies het probleem? 
Breezerseks? Die bleek al snel na de media-
hype nauwelijks voor te komen.15 De Hema die 
strings voor meisjes van negen jaar verkoopt? 
Die mode is allang weer voorbij, zoals het met 
modes gaat. Victoria Beckham loopt sinds vorig 
jaar weer met hooggesloten koltruitjes in plaats 
van diepe borst- en bildecolletés. Moeten we het 
breder zien? Onhaalbare schoonheidsidealen? 
Traditionele sekseverhoudingen? De media? 
 De Emancipatienota en het Slow Sex Manifest 
halen beide met instemming een rapport aan 
uit 2007 van de American Psychological Association 
(apa) over de seksualisering van meisjes. De apa 
is een stuk zorgvuldiger in de definiëring van 
het probleem. Niet de seksualisering van de hele 
samenleving is aan de orde, maar die van meis-
jes, hoewel in het rapport zelf nog wel enige lip-
pendienst aan die van jongens bewezen wordt. 
Het rapport geeft ook een precieze definiëring 
van seksualisering: ‘a person’s value comes only 
from his or her sexual appeal or behaviour, to 
the exclusion of other characteristics; a person 
is held to a standard that equates physical at-
tractiveness (narrowly defined) with being sexy; 
a person is sexually objectified ¬ that is, made 

into a thing for others’ sexual use, rather than 
seen as a person with the capacity for indepen-
dent action and decision making; sexuality is 
inappropriately imposed upon a person.’
 Schuldig aan de seksualisering van meisjes 
kunnen volgens de apa de samenleving (waar-
onder de media), familie en vrienden, en de 
meisjes zelf zijn. Het rapport gaat hoofdzakelijk 
over de rol van de media en beschrijft uitge-
breid hoe allerlei onderzoek heeft aangetoond 
dat er een immense hoeveelheid seksistische 
en geseksualiseerde beelden in diverse Ameri-
kaanse media rondzingt. Vervolgens gaat het 
in op experimenteel psychologisch onderzoek 
waaruit zou blijken dat deze beeldenstorm 
het zelfbeeld en de gezonde ontwikkeling van 
meisjes beschadigt. Binnen het psychologisch 
paradigma klopt dat allemaal; het definitieve 
bewijs van de schadelijke invloed van de media 
lijkt dus geleverd. 
 Geen wonder dat het apa-rapport in Neder-
land zo enthousiast onthaald is: de resultaten 
passen prettig bij de maatschappelijke bezorgd-
heid en de apa is wereldwijd de hoogst aange-
schreven organisatie van psychologen, dus met 
hun rapporten heb je ‘de waarheid’ in handen. 
Die apa-waarheid is onder andere gebaseerd 
op onderzoek waaruit blijk dat Amerikaanse 
jongeren die veel naar mtv kijken vaker vinden 
dat seks voor het huwelijk geoorloofd is dan 
Amerikaanse jongeren die weinig kijken. Seks 
voor het huwelijk is een variabele die in Ame-
rikaans psychologisch onderzoek veelvuldig 
gebruikt wordt om uit de hand gelopen seksuali-
sering te bewijzen. Erger is dat het overgrote deel 
van het gerapporteerde onderzoek is uitgevoerd 
met beginnende psychologiestudenten (under-
graduates). In de meeste psychologieopleidingen 
moeten deze namelijk verplicht meedoen aan 
experimenteel onderzoek als onderdeel van hun 
studie. Daarmee is de groep waarover we iets we-
ten beperkt tot jongerejaars psychologiestuden-
ten. De conclusie van de apa zou dus moeten zijn 
dat het zelfbeeld en de gezonde ontwikkeling 
van Amerikaanse meisjes die psychologie studeren 
negatief beïnvloed wordt door seksualisering.

Waar de een seksualisering zegt, 
zegt de ander pornoficatie en 
iedereen bedoelt iets anders
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 Maar het grootste probleem zit in het type 
onderzoek dat als bewijs geldt: experimenteel 
onderzoek dat uitsluitend kortetermijneffecten 
van kleine deeltjes media-inhoud kan identi-
ficeren. Dat probleem kan het beste worden 
geïllustreerd met een onderzoek waarmee Tom 
ter Bogt begin 2008 veel media-aandacht kreeg 
in Nederland, en dat vrijwel geheel in apa-stijl 
is uitgevoerd. Twee studenten van Ter Bogt 
ondervroegen hiervoor bijna vijfhonderd scho-
lieren tussen de dertien en zestien jaar over hun 
seksuele opvattingen. Een week later lieten zij de 
helft twintig minuten achter elkaar naar vijf ge-
seksualiseerde videoclips kijken; de andere helft 
keek naar ‘neutrale’ clips (veelal concertregis-
traties) van dezelfde artiesten. Onmiddellijk na 
het kijken vroegen zij hen hoe ze over seksuele 
rollen en relaties dachten. Wat bleek? ‘Sex sells’: 
jongeren vinden sexy clips leuker. Degenen die 
naar de geseksualiseerde clips hadden gekeken 
dachten na afloop van het experiment ‘losser’ 
over seks en meer stereotiepe over gender dan 
degenen die de neutrale clips hadden bekeken. 
Bovendien meenden de jonge meisjes sterker 
dan jongens dat een sexy uiterlijk belangrijk is. 
Dat leverde grote krantenkoppen op: ‘Vroeger “I 
want to hold your hand”, nu “I want to fuck you”’ 
(Het Parool) en ‘Jongeren zien vrouw door clips 
als seksobject’ (Algemeen Dagblad). Ter Bogt zelf 
nuanceerde in een aantal interviews zijn onder-
zoek, wees op de onrealistische setting ¬ wie 
kijkt er in het echte leven geconcentreerd naar 
vijf geseksualiseerde videoclips achter elkaar 
¬ en op het feit dat hij slechts kortetermijnef-
fecten op attitudes had gevonden, wat niets 
over daadwerkelijk gedrag zegt. Waarom dan 
∑berhaupt dit soort onderzoek uitvoeren? Als je 
mensen in een laboratoriumsituatie blootstelt 
aan een klein stukje media-inhoud en onmid-
dellijk daarna naar kennis, houding of gedrag 
vraagt, dan blijkt keer op keer dat men beïnvloed 
is. Wat er gebeurt als deze mensen vervolgens 
het laboratorium uitstappen, of en hoe lang zo’n 
effect aanhoudt, blijft volstrekt onduidelijk. 
 De langetermijneffecten van media zijn niet 
te onderzoeken omdat het onmogelijk is op 

lange termijn media-inhoud te isoleren van de 
bredere cultuur, van de invloed van vrienden, 
familie, buren, van volkswijsheden en noem 
maar op. Welk onderdeel van het hele sociaal-
culturele pakket verantwoordelijk is voor on-
wenselijke seksuele opvattingen of gedrag kan 
niet eenduidig worden vastgesteld.

macht of moraal

Was de hele seksualiseringsdiscussie alleen 
maar zinloos, dan was er nog niet zoveel aan 
de hand. Maar het debat is gevaarlijk omdat 
het de aandacht afleidt van belangrijkere 
problemen en beleid op de verkeerde kwes-
ties en de verkeerde groepen richt. Minister 
Plasterk leek stomverbaasd toen de media op de 
seksualiseringspara graaf van de Emancipatienota 
sprongen, en nauwelijks aandacht besteedden 
aan het grotere deel van de nota dat gaat over 
het verbeteren van de maatschappelijke partici-
patie en arbeidsparticipatie van meisjes. De wer-

kelijke problemen zoals het niet (h)erkennen 
van technisch talent bij meisjes, het lage aantal 
vrouwen in topposities en beloningsverschillen 
tussen mannen en vrouwen komen zo niet aan 
bod, liet hij op een bijeenkomst van vrouwelijke 
wetenschappers met enige spijt weten.16 Van 
een landsbestuurder zou je minder naïveteit 
verwachten: natuurlijk springt de journalistiek 
op seks. Al die andere problemen zijn name-
lijk oud nieuws over hardnekkige misstanden 
waar nauwelijks vooruitgang in zit. En met oud 
nieuws pakken we de vis in. 
 Daarnaast is het opmerkelijk dat het in de dis-

Het seksualiseringsdebat is 
gevaarlijk. Het leidt de aandacht 
af van belangrijkere problemen 
en richt beleid op de verkeerde 
kwesties en groepen
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cussie nauwelijks over macht gaat. De vroegere 
feministische kritiek op porno gaf een degelijke, 
zij het wat verstikkende analyse over de econo-
mische en patriarchale machtsverhoudingen 
waarvan seksistische en pornografische beelden 
vaste en bepalende onderdelen zijn. Sla de 
geschriften van uitgeverij De Bonte Was er nog 
maar eens op na.17 In de huidige discussie heb-
ben dergelijke machtsanalyses plaatsgemaakt 
voor een discussie over moraal. Het Slow Sex Ma-
nifest sluit af met een pleidooi voor een erotisch 

beschavingsoffensief; kennelijk heb je beschaaf-
de en onbeschaafde seks, de linkse elite die 
het manifest ondertekende weet blijkbaar het 
verschil en wenst de beschaving op te leggen aan 
de ontspoorde en onbeschaafde hordes. Zo is een 
oud maar altijd actueel feministisch strijdpunt 
van haar scherpe kantjes ontdaan en tot ethiek 
in plaats van politiek gemaakt. De oplossing van 
het Slow Sex Manifest ligt dan ook in een brede 
verzameling morele en life-stylevoorschriften 
voor jongeren: ‘Slow sex pleit voor aandacht en 
respect voor je partner en jezelf ’, staat er in het 
manifest te lezen, in een taal die in de Cosmopo-
litan niet zou misstaan. Het is een pleidooi dat 
regelrecht geplagieerd lijkt van trendystyle.net, 
waarin tussen de rubrieken fashion, beauty en 
culinair een gebruiksaanwijzing voor ‘slow sex’ 
staat omdat ‘we een hectisch bestaan leiden, we 
voortdurend prestaties moeten leveren, en nau-
welijks tijd voor onszelf hebben, laat staan voor 
onze partner’. Ook de auteurs van het Manifest 
willen seks ‘buiten de wereld van prestatie en 
scoren, van macht en onderdrukking houden’.
 Het Slow Sex Manifest is net zo stil over jon-
gens als de Emancipatienota. Het zijn de meisjes 

die weer in een stereotiep keurslijf voor vrou-
wen worden geplaatst: dat van de morele ver-
hevenheid, ditmaal op het gebied van seks. Een 
concrete uiting daarvan staat in de Emancipatie-
nota waarin Plasterk het grensoverschrijdend 
gedrag van jongens niet aanpakt, maar meisjes 
verantwoordelijk maakt voor hun eigen (ver-
meende) objectivering. Zo schrijft Plasterk dat 
meisjes en vrouwen zichzelf en andere vrouwen 
‘bewust tot seksobject (willen) maken waarbij 
ze zich beroepen op een feministisch principe 
(seksuele bevrijding)’18. Die meiden toch, het 
is een schande, die moeten dringend leren hoe 
dat allemaal wel beschaafd moet. En uit de hoge 
hoed van het Manifest en de Emancipatienota 
komt daarom als onvermijdelijke oplossing de 
media-educatie. Maar dat zal de seksualisering 
niet oplossen, integendeel. In een weergaloze 
omkering wordt de verantwoordelijkheid er-
voor, of liever de verantwoordelijkheid om deze 
te doorzien, bij de mediaconsument gelegd. De 
producerende industrie, falende wetgeving of 
regulering blijven buiten schot.19 Sterker nog ¬ 
maar terzijde ¬ die industrie is erin geslaagd 
haar belangen als mediawijsheidsdoelen te 
formuleren: in de Europese richtlijn over media-
wijsheid staat bijvoorbeeld dat de strijd tegen 
het illegaal downloaden van muziek en films 
een kernonderdeel van mediawijsheidsprojec-
ten zou moeten zijn.20

algehele onthouding

Er is maar één oplossing voor de onzindelijke, 
zinloze en gevaarlijke warboel van de seksua-
liseringsdiscussie: niet meer over praten, wat 
meer vertrouwen in de gemiddelde jongere 
hebben en scherper identificeren welke kleine 
groep jongens en meisjes echt risico loopt om 
dader of slachtoffer te worden. In dat verband 
zijn de uitkomsten van recent Amerikaans en 
Noors onderzoek naar kinderlokkerij op inter-
net schrijnend: uit een analyse van gevoerde 
rechtszaken blijkt dat de slachtoffers vrijwel 
allemaal meisjes (ouder dan dertien21) zijn die 
al problemen thuis, op school of met vrienden 

Het internet maakt niet alle 
kinderen en jongeren kwetsbaar; 
het maakt kwetsbare kinderen 
makkelijker toegankelijk
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hebben en die in veel gevallen ook al met een 
vorm van jeugdzorg of opvoedingsondersteu-
ning te maken hadden gehad. Zij wisten meestal 
precies dat hun online verleiders waarschijnlijk 
veel ouder waren dan zij en graag echte offline 
seks met hen wilden hebben. De waardering en 
vleierij die daarmee gepaard gingen, betekende 
voor veel meisjes echter zeldzame positieve 
aandacht. Zij gingen vrijwillig op de toenaderin-
gen van hun online verleiders in en waren lang 
niet altijd bereid om aan een aanklacht tegen 
hen mee te werken. Zowel de Amerikaanse als 
de Noorse onderzoekers concluderen daarom 
dat het internet niet alle kinderen en jongeren 
kwetsbaar maakt, maar dat het kwetsbare kinde-
ren makkelijker toegankelijk maakt.22 Die resul-
taten sluiten aan bij de gegevens over meisjes 
die zich door moderne pooiers laten verleiden: 
bijna twee derde van hen heeft al eerder slechte 
ervaringen gehad met familie en vrienden.23 
 Dat is het ware drama van media-invloed, 
internetmisbruik en pornoficatie. Niet alle jon-

geren worden gelijkelijk of toevalligerwijze ge-
raakt. Kinderen en jongeren die al een scala aan 
andere problemen hebben, lopen het grootste 
risico. Wie de gevallen van Jeugdzorg een beetje 
kent, zal niet beweren dat de seksualisering van 
de maatschappij de oorzaak is van hun pro-
blemen; noch zal zo iemand kunnen beweren 
dat seksualisering het belangrijkste van hun 
problemen is. Het seksualiseringdebat leidt de 
aandacht af en sluist beleid en geld naar groepen 
die het niet echt nodig hebben. Bovendien geeft 
het slimme daders een handig excuus: jongeren 
die geweldsmisdrijven plegen, zeggen steeds 
vaker dat ze beïnvloed zijn door een film of 
game.24 Advocaten die jonge daders van groeps-
verkrachtingen verdedigen, wijzen mtv als de 
ware schuldige aan.25 99, 9% van de horrorfilm- 
en mtv-kijkers pleegt echter geen misdrijven. 
Onveranderlijk gaat het om een retorische truc 
om strafvermindering te bewerkstelligen. Dat is 
een wrange vorm van mediawijsheid die niet de 
bedoeling was. 
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Een nuchtere kijk op rijkdom

Uit de maatregelen van het kabinet om topsalarissen aan banden te 
leggen — ‘een regelingetje zus, een beperkinkje zo, wat convenanten 
zien te sluiten’ — spreekt realiteitszin, vindt Kees Tamboer. Meer dan een 
waardegeladen appèl op veelverdieners zit er binnen de marges van het 
huidige bestel eenvoudig niet in. Invoering van een graaitaks is ook geen 
oplossing. Wat werkt wel? 

kees tamboer

Spanbroek is een dorp in de kop van Noord-
Holland. Tweeduizend inwoners, een vier 
eeuwen oud raadhuis, een even oude kerk en 
een paar nieuwbouwwijken ¬ een dorp zoals 
zovele. Maar Spanbroek heeft sinds elf jaar iets 
bijzonders: een museum voor schilders uit de 
school van het magisch realisme, ondergebracht 
in een omgebouwde huishoudschool. Het is een 
prachtig museum, een must voor liefhebbers 
van Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, 
Dick Kets, Wim Schuhmacher, Jan Mankes. De 
toegangsprijzen zijn laag, voor schoolklassen 
staan de deuren op alle weekdagen gratis open.
 Het museum is ontstaan uit de unieke 
privécollectie van het echtpaar Dirk en Baukje 
Scheringa. Het heette tot voor kort Frisia 
Museum, onlangs is het omgedoopt tot het 
Scheringa Museum voor Realisme. In januari 
zijn bij Spanbroek de palen in de grond gegaan 
voor een nieuw gebouw met een tentoonstel-
lingsruimte van tienduizend vierkante me-
ter. Dit nieuwe museum ¬ ontworpen door 
Dok Architecten, die dit jaar de Amsterdamse 

 Architectuurprijs wonnen ¬ gaat over twee jaar 
open. Dat doen ze in de polder heel wat sneller 
dan in Amsterdam, met het Stedelijk Museum 
en het Rijksmuseum.
 De naamgever en eigenaar van het museum, 
Dirk Scheringa, is een bijzondere man. Puis-
sant rijk, nummer 31 op het Quote-lijstje van 
vijfhonderd Nederlandse richards. Een gewezen 
politieman die, samen met zijn vrouw, dertig 
jaar geleden op hun zolderkamer in Spanbroek 
een financieel adviesbureautje begon en zich 
daarmee binnenvocht in de gesloten bankwe-
reld. Scheringa is nu eigenaar van de wijdver-
takte dsb Bank en sponsort schaatsers, wielren-
ners, turners, korfballers en judoka’s. En hij is 
natuurlijk de redder van az, de voetbalclub die 
vorig seizoen net geen kampioen werd.
 Scheringa heeft zijn vermogen bijeengeraapt 
als kredietverlener voor Jan Modaal. Of hij altijd 
helemaal zuiver op de graat opereerde, daarover 
lopen de meningen uiteen. Wel is zeker dat hij in 
brede kring bewierookt wordt. Zelfs de Volkskrant, 
de krant die bij uitstek de zelfverrijking in de top 
van het bedrijfsleven aan de kaak stelt, jaar na 
jaar, publiceerde onlangs een lang, van bewonde-
ring doordrenkt interview met Dirk Scheringa.
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 Aan die ambivalentie van de Volkskrant lijden 
we allemaal. Elk jaar organiseert Yves Gijrath 
in de rai in Amsterdam een miljonairsbeurs, 
en elk jaar hollen tv, kranten, weekbladen en 
andere tijdschriften er verlekkerd op af. Tege-
lijkertijd winden we ons collectief op over de 
ergerniswekkende vormen van ‘kleptocratie’ 
die van over de oceaan, uit Amerika, zijn komen 
overwaaien.
 De term ¬ heerschappij van de dieven ¬ 
is afkomstig van Lodewijk de Waal, voormalig 
voorzitter van de vakcentrale fnv. Harde taal, 
maar dat is niet zo verbazingwekkend: vooral in 
linkse kring, voor de kinderen en kleinkinderen 
van Jan Tinbergen, is de Nieuwe Rijkdom moei-
lijk te verteren kost. Bovendien, onmatigheid 
aan de top frustreert een verstandig beleid van 
loonmatiging.
 In de zomer van 2000 opperde De Waal dat de 
vakbeweging ‘het gevecht toch maar eens moest 
aangaan’ om de beloning van topmanagers 
onder de tucht van de cao te brengen. Hij kreeg 
er de handen niet voor op elkaar, zelfs niet bij 
zijn eigen achterban. Want de bonden krijgen 
geen werknemer zover dat hij gaat staken tegen 
het salaris van zijn baas. Sindsdien roepen vak-
bondsbestuurders met grote regelmaat dat de 
overheid ‘iets moet doen’ aan de topinkomens ¬ 
en sinds het aantreden van het kabinet Balke-
nende-iv ligt vooral Wouter Bos onder vuur.

wie pakt de graaiers aan?

Maar ís de overheid eigenlijk wel de aangewe-
zen instantie om in te grijpen? De hoogte van 
lonen en salarissen wordt vastgesteld in vrije 
onderhandelingen tussen werkgevers en vak-
bonden. Deze partijen hebben zich samen altijd 
fel verzet tegen overheidsbemoeienis. Ook de 
Partij van de Arbeid, ooit protagonist van de ge-
leide loonpolitiek, heeft geleerd op dit gevoelige 
terrein de handen thuis te houden.
 De vakbonden zijn niet bij machte de topsala-
rissen in toom te houden, de overheid is eigen-
lijk geen partij, wie moet dan in actie komen? 
De ondernemingsraad? In het regeerakkoord 

van Balkenende-iv staat dat de or adviesrecht 
krijgt over topbeloningen. Instemmingsrecht 
of zelfs medebeslissingsrecht zou nog mooier 
zijn. Het klinkt aantrekkelijker dan het is. Geen 
or zal zijn president-directeur minder salaris 
toekennen dan de bestuursvoorzitter bij de 
concurrent krijgt. 
 

Eigenlijk is er maar één instantie die beslist: de 
eigenaren. Bij grote ondernemingen zijn dat de 
aandeelhouders. Die verschaffen kapitaal, en 
wie betaalt bepaalt het salaris van de bestuur-
ders. De grootste aandeelhouders in Nederland 
zijn de pensioenfondsen. Zij worden bestuurd 
door vertegenwoordigers van de werkgevers en 
de vakbonden. Heel af en toe, zoals dit voorjaar 
bij Philips, willen pensioenbestuurders nog wel 
eens een heel verkeerde optieregeling afkeuren. 
Maar om nu te zeggen dat zij met overtuiging 
uitdragen het als hun maatschappelijke plicht te 
zien graaiers tot de orde te roepen ¬ nou, nee. 
Pensioenbestuurders zijn beleggers, zij achten 
het in de eerste plaats hun taak een goed rende-
ment op hun investeringen te boeken teneinde 
de pensioenuitkeringen veilig te stellen bij zo 
laag mogelijke pensioenpremies.
 Als het de vakbeweging niet lukt via de 
ondernemingsraad of het pensioenfonds ‘het 
ontketende kapitalisme’ ¬ de uitdrukking 
is van Paul Kalma ¬ een halt toe te roepen, 
moeten dan niet de werknemers zelf directe 
zeggenschap krijgen? Als zij een deel van hun 
loon in aandelen van het eigen bedrijf uitbetaald 
krijgen, worden ze mede-eigenaren en derhalve 
medebeslissers over de topsalarissen. Helaas, 
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Een echte graaitax impliceert dat 
de staat een maximuminkomen 
stelt. Dat raakt de topdogs wel. 
Maar ook topvoetballers en de 
uitvinders van de TomTom
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daar krijg je bij de vakbeweging en bij de PvdA 
maar weinig mensen warm voor. Kalma bijvoor-
beeld waarschuwt er in zijn boek Links, rechts 
en de vooruitgang voor dat dan ‘de functies van 
arbeid en kapitaalverschaffing sterk met elkaar 
worden vermengd, met alle belangenconflicten 
van dien’.1

 En zo komen we uit bij de ‘kleptocratentaks’ 
van Lodewijk de Waal of de ‘graaitaks’ van 
zijn opvolgster Agnes Jongerius. Of minister 
Bos van financiën die maar wil invoeren. Wat 
bedoelen ze daarmee? Een ordinaire verhoging 
van het hoogste belastingtarief van 52 naar 
55% (sp, Flip de Kam2) of 60% (GroenLinks)? 
Zinloos. Dat treft iedereen die meer verdient 
dan € 52.000 bruto; topverdieners daarentegen 
lachen erom en incasseren weer meer via hun 
hypotheekrenteaftrek.
 Een echte graaitax impliceert dat de staat 
een maximuminkomen stelt: alle inkomensbe-
standdelen boven een bepaalde grens (een kwart 
miljoen euro? een half miljoen? een miljoen?) 
worden wegbelast. Dat raakt de topdogs wel. 
Maar ook topvoetballers. En Marco Borsato. 
Maar vooral ook innovatieve eenpitters die iets 
bijzonders ontwikkelen, een bedrijf opzetten, 
de markt veroveren, veel medeburgers werk ver-
schaffen en zelf steenrijk worden. De uitvinders 
van de TomTom bijvoorbeeld, of Dirk Scheringa. 
En dat zijn nu juist de mensen die een samenle-
ving hard nodig heeft.

de staatskas en het goede doel

Een machteloze vakbeweging, pensioenfondsen 
die in de eerste plaats voor rendement kiezen, 
werknemers mogen geen kleine kapitalisten 
worden, fiscale maatregelen schieten hun 
doel voorbij ¬ tja, wat kun je dan nog doen? 
Een regelingetje zus, een beperkinkje zo, wat 
convenanten zien te sluiten, de bovenbazen aan-
spreken op hun eergevoel en verantwoordelijk-
heidsbesef ¬ kortom, een nieuw normen- en 
waardendebat openen. Dat is de weg die Wouter 
Bos kiest. Voor de scherpslijpers is het vast niet 
‘sociaal-democratisch’ genoeg, maar met een 

goeie mix van overtuiging en minachting kom 
je misschien verder dan met allerlei nieuwe fis-
cale noviteiten die toch weer ontdoken worden.
 Niet erg links natuurlijk. Wel verstandig. 
Maar ook onbevredigend. Want zo komen we 
nooit af van dat altijd maar doorzeurende debat 
over ‘excessieve zelfverrijking’ (met dank aan 
Wim Kok). Valt er niets nieuws te bedenken?
 Vorig najaar verscheen in de Verenigde 
Staten een leerzaam boek, getiteld Are the rich 
necessary?3 De auteur is Hunter Lewis, een 
Harvard-econoom die in 1973 met een mede-
student een succesvol financieel adviesbureau 
oprichtte voor bestuurders van fondsen in de 
non-profitsector (universiteiten, ziekenhuizen, 
musea) die gevoed worden door schenkingen 
van bedrijven en rijke particulieren. In zijn boek 
stelt Lewis zichzelf vragen, waarop hij telkens 
twee antwoorden geeft. De belangrijkste vraag 
is tegelijk de titel van het boek: hebben wij de 
rijken nodig?

 Het ‘linkse’ antwoord is: nee. Rijken parasi-
teren op andermans inspanningen en rijken 
veroorzaken armoede. Als de één procent rijkste 
Amerikanen de helft van hun netto-inkomen 
zouden weggeven aan de armen, zou er in Ame-
rika geen armoede meer zijn. 
 Het ‘rechtse’ antwoord is: ja. Rijken zijn niet 
de oorzaak van armoede, zij helpen juist de 
armoede te verlichten. Dat zit zo. Een volk moet 
sparen om te investeren. Armen kunnen niet 
sparen. De middenklasse spaart voor tegenval-
lers, voor de oude dag en voor hun kinderen. 
Alleen de rijken kunnen echt sparen. Zij geven 
veel geld uit voor zichzelf. Daarmee verschaffen 
zij horlogemakers en jachtenbouwers direct 
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Met de aanpak van Wouter Bos 
kun je verder komen dan met 
allerlei fiscale noviteiten die toch 
weer ontdoken worden
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werk. En dan nóg houden zij geld over. Dat 
beleggen zij. Bedrijven lenen dat geld om in-
vesteringen te bekostigen die de productiviteit 
verhogen, en dat levert nieuwe banen op in de 
toekomst.
 Het publieke debat over rijkdom, schrijft Le-
wis, wordt met passie en bitterheid gevoerd. De 
tegenstanders beschimpen elkaar, links zegt dat 
rechts wordt gedreven door egoïsme, rechts zegt 
dat links wordt gedreven door jaloezie. Maar 
beide partijen, aldus Lewis, worden gedreven 
door idealen ¬ de één door die van vrijheid, de 
ander door die van gelijkheid en broederschap. 
Beide partijen, meent Lewis, verdienen respect. 
Maar de polarisatie woekert voort en maakt de 
samenleving kapot. De armoede verdwijnt niet 
en de miljonairs jutten elkaar op.
 De discussie spitst zich altijd toe op de rol 
van de fiscus. Links strijdt voor ‘progressieve’ 
belastingtarieven, tarieven die hoger worden 
naarmate het inkomen toeneemt. Rechts vindt 
dat de overheid moet volstaan met het heffen 
van een voor iedereen gelijk belastingtarief, een 
‘vlaktaks’. Dan dragen rijken wel méér bij aan 
de samenleving dan armen, maar ook niet meer 
dan nodig is.
 Is er een tussenweg? De overheid kan rijk-
dom wel proberen weg te belasten, schrijft 
Lewis, maar geen enkele overheid is ooit in staat 
gebleken om met dat geld de armoede uit te ban-
nen. Dat komt doordat de overheid niet spaart. 
Zij geeft het geld uit aan wapens of financiert 
er subsidies mee die de rijken juist weer ten 
goede komen. De mensheid blijft arm, doordat 
we niet collectief kunnen sparen. Bovendien, als 
de overheid het stuitende vertoon van rijkdom 
wil bestrijden, moet de fiscus zich niet zozeer 

op de inkomsten alswel op het vermogen van de 
rijken richten. Maar de overheid die aandelen 
en andere bezittingen van rijken inpikt, moet 
die weer verkopen om ze te gelde te maken. Dan 
dalen de prijzen en de opbrengst, en zo blijft er 
nog nauwelijks iets over voor welvaartsverho-
gende investeringen.
 De enige uitweg die Lewis ziet is het stimu-
leren van filantropie. In sommige landen zijn 
sommige schenkingen aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Lewis wil veel verder gaan. 
Bovenop een algemene, voor iedereen geldende 
vlaktaks komen er één of twee belastingtarie-
ven voor de rijken. Maar zij hoeven dat geld 
niet aan de overheid af te dragen, zij mogen het 
bedrag dat zij verschuldigd zijn ook weggeven 
aan fondsen in de non-profitsector. Die fondsen 
kunnen die schenkingen rechtstreeks aanwen-
den, de fondsbestuurders kunnen het geld dat 
zij krijgen ook beleggen in bedrijven en het 
rendement aanwenden voor hun activiteiten.
 In Nederland denken we dat de publieke 
schandpaal (naming and shaming) een probaat 
middel is tegen zelfverrijking. Dat blijkt niet het 
geval te zijn. Misschien werkt publiek eerbe-
toon (naming and praising) wel. De miljonairs-
beurs van Yves Gijrath met stands van scholen, 
verzorgingshuizen, sportclubs en startende 
ondernemers tussen de modeshows en de ver-
kopers van jachten, privéjets, bolides en kunst. 
Dirk Scheringa hoeft er niet voor naar de rai te 
komen, andere Quote-klanten kunnen er wel 
een paar goede ideeën opdoen.
 We moeten de armoede bestrijden, niet de 
rijkdom, zei Walter Veltroni, het nieuwe gezicht 
van links Italië, tijdens de verkiezingscampagne 
in april. Nuchter links, mag dat nog vandaag?
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Kennis is tegenmacht
Onbezonnen sanering van het adviesstelsel 
ondergraaft de democratie

De kennisinfrastructuur die ten dienste staat van politiek en beleid behoeft 
verbetering. Over de wijze waarop dat moet gebeuren lopen de meningen 
uiteen. ‘De grote diversiteit aan vraagstukken in het openbaar bestuur 
vraagt om een mix van kennisbronnen’, betoogt Kim Putters. Uit plannen 
van het kabinet spreekt de gedachte dat informatie vooral nuttig moet zijn. 
Die functionele benadering is risicovol: ‘Onderzoek en advies moeten de 
politiek ook een spiegel voorhouden.’ 

kim putters

‘De analyse van de problemen die werden 
aangepakt schoot in belangrijke mate tekort. 
De problematiek werd onderschat. Het onder-
wijsbeleid sloot niet meer aan bij de veran-
derde maatschappelijke werkelijkheid. (…) 
Verantwoordelijke bewindslieden vertoonden 
een tunnelvisie. (…) De kring van beleidsma-
kers stond onvoldoende open voor kritiek en 
waarschuwingen. Eigen ervaringen in plaats 
van wetenschappelijk onderzoek vormden de 
onderbouwing van de ingezette vernieuwingen. 
Er was sprake van een gesloten beleidsproces.’1 
Deze verzameling citaten uit het rapport van de 

commissie-Dijsselbloem over de wijze waarop 
onderwijsvernieuwingen in de achterliggen-
de decennia zijn doorgevoerd laat zien hoe 
belangrijk het is dat de overheid beschikt over 
een adequate kennisinfrastructuur. Niet alleen 
moet relevante informatie over de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken het beleid kun-
nen bereiken, er moet ook tegenspraak mogelijk 
zijn. Het presenteren van alternatieve en soms 
tegendraadse oplossingen kan tunnelvisies en 
verambtelijking van de politiek voorkomen. 
Parlementaire onderzoeken en enquêtes laten 
telkens opnieuw zien dat de informatievoorzie-
ning op dat punt tekortschiet.2 
 Regering en parlement hebben toegang tot 
vele informatiebronnen, zoals de bij wet inge-
stelde adviescolleges en planbureaus. Daarnaast 
zijn er vele onderzoeksinstituten (zoals het 
rivm), kenniscentra (zoals het Kenniscentrum 
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Grote Steden), ambtelijke kenniskamers en 
platforms (zoals het recent ingestelde Innovatie-
platform Zorg). Vele informatiebronnen strijden 
dus om de aandacht van politici en bestuurders. 
Temidden van deze informatieconcurrentie 
overzien zij nauwelijks het woud van rapporten 
en adviezen. Het is daarom terecht dat de rege-
ring in de Nota Vernieuwing Rijksdienst de vraag 
aan de orde stelt hoe overlap te voorkomen en 
de informatievoorziening te verbeteren.3 De 

voorstellen die het kabinet doet zullen echter 
eerder tot verschraling dan tot verbetering van 
de informatievoorziening leiden. 
 Een van de voorstellen is om het stelsel van 
wettelijk geregelde adviescolleges te saneren 
en te verkleinen. Adviesrapporten zouden 
bovendien vooral ‘nuttig’ moeten zijn voor het 
kabinet. In dit artikel betoog ik dat hiermee het 
vraagstuk van adequate en onafhankelijke infor-
matievoorziening ten onrechte wordt verengd 
tot een vraagstuk van stroomlijning van de bu-
reaucratie. De kennisinfrastructuur moet daar-
entegen worden beschouwd als onderdeel van 
de checks and balances in de politiek-bestuurlijke 
arena. Het is van belang dat onderzoek en advies 
in het beleid bruikbaar zijn, maar evenzeer dat 
zij de politiek een spiegel voorhouden.

nut en noodzaak van onafhankelijke 
informatie

De Nederlandse overheid laat zich op tal van 
manieren adviseren over politieke en maat-
schappelijke vraagstukken. Naast commerciële 
adviesbureaus en onderzoeksinstituten zijn er 
wettelijk ingestelde onafhankelijke adviescol-

leges. Die vallen grotendeels onder de Kaderwet 
Adviescolleges en hebben de wettelijke taak om 
het openbaar bestuur te voorzien van kritische, 
onafhankelijke en deskundige adviezen op tal 
van terreinen. Hun opdracht is de overheid te 
voeden met actuele kennis uit verschillende 
relevante disciplines, maar ook om dezelfde 
overheid scherp te houden, nieuwe visies aan te 
dragen, discussies aan te jagen en ‘bedrijfsblind-
heid’ te voorkomen.4 Vanwaar deze dubbelrol?
 Die heeft alles te maken met de spanning 
tussen macht en tegenmacht. In 1922 werd het 
belang van onafhankelijke informatievoorzie-
ning verankerd met een afzonderlijk artikel 
voor de vaste adviescolleges in de Grondwet, het 
huidige artikel 79. Daaraan lag een amendement 
ten grondslag dat door de socialist Troelstra 
was ingediend en door de Tweede Kamer werd 
overgenomen. Er was parlementaire onrust 
ontstaan over de vele adviesinstanties waarmee 
de regering zich omringde. Troelstra vreesde dat 
een uitdijend adviescircuit van door de regering 
aangezochte externe belanghebbenden boven-
matig veel invloed op het beleid zou krijgen 
en zo de positie van het parlement zou onder-
mijnen. Kennis en informatie zijn immers een 
enorme machtsbron. De toenmalige Tweede Ka-
mer vond dat waar macht ontstaat, tegenmacht 
georganiseerd moet worden. Het leidde ertoe 
dat het parlement zijn eigen onafhankelijke 
informatievoorziening bij wet ging regelen.
 Sinds 1922 is het adviesstelsel vele malen 
onderwerp van bezuiniging en aanpassing 
geweest. Een belangrijke operatie was Raad op 
Maat (Woestijnwet) in 1995. Het aantal advies-
colleges werd sterk verminderd ¬ van enkele 
honderden tot 42 stuks ¬ en er vond ontvlech-
ting plaats tussen deskundige beleidsadvisering 
en belangenbehartiging door in de adviesraden 
vertegenwoordigde sectorale veldpartijen.5 In de 
Kaderwet Adviescolleges werd een onderscheid 
tussen drie typen aangebracht. Strategische 
adviescolleges zijn gekoppeld aan de beleidsdo-
meinen van de verschillende departementen, 
zoals de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 
de vrom-raad en de Raad voor Verkeer en Wa-
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terstaat. Daarnaast zijn er technisch-specialistische 
adviescolleges, zoals de Gezondheidsraad en de 
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. Zij adviseren 
over zeer specialistische onderwerpen, zoals het 
al dan niet toelaten van een vaccin of gevaarlijke 
stof. Ten slotte zijn er de tijdelijke adviescolleges 
die gedurende een korte periode een ad-hoc-
vraagstuk bedienen. Waar de adviescolleges 
eerder sterk gericht waren op het creëren van 
draagvlak voor beleid onder belangengroepen, 
moesten zij zich vanaf 1995 concentreren op 
onafhankelijke en deskundige advisering door 
gezaghebbende raadsleden die door de Kroon 
werden benoemd. Zo moest de stroperigheid 
van de advisering worden verkleind, terwijl de 
functie van onafhankelijke tegenspraak werd 
versterkt.
 In de afgelopen jaren is de discussie over 
het nut en de noodzaak van het adviesstelsel 
steeds meer gaan draaien om de vraag of al die 
adviescolleges eigenlijk wel nodig zijn. Is de 
overheid zelf niet mans genoeg om scherp te 
blijven? Leveren de adviesrapporten niet te veel 
nieuwe vragen voor beleidsontwikkeling op, 
terwijl juist veel meer aandacht nodig is voor de 
uitvoering van beleid? Veroorzaken de rappor-
ten ¬ en de verplichte reacties daarop van de 
regering ¬ niet te veel vertraging in beleids-
processen? Enerzijds is er steeds meer behoefte 
aan goed doordachte adviezen op strategisch en 
technisch vlak bij het aanpakken van complexe 
maatschappelijke vraagstukken, zoals rond ver-
grijzing of integratie. Anderzijds is er de druk 
om op een sobere en verantwoorde wijze de 
publieke middelen voor onderzoek en advies in 
te zetten, en de bureaucratie sterk te verminde-
ren. Dit leidde ertoe dat in 2007 de rawoo, een 
sectorale adviesraad op het terrein van ontwik-
kelingssamenwerking, werd opgeheven en 
dat soortgelijke voorstellen voor de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling, de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen en de Raad voor het Open-
baar Bestuur zijn ontwikkeld.
 Het is van belang te onderkennen dat we ons 
in toenemende mate gesteld zien voor ingewik-
kelde en diffuse maatschappelijke problemen, 

die niet met een druk op de knop zijn op te 
lossen. Duurzaamheid, veiligheid en vergrijzing 
vragen om acties van vele departementen en sec-
toren tegelijk, maar vooral ook om een variëteit 
aan kennisbronnen. Een veel geziene reactie van 
overheden is om, als de problemen hun boven 
het hoofd groeien, de complexe werkelijkheid te 
versimpelen. Intussen is de noodzaak groter dan 
ooit om goed na te denken over hoe wetenschap-
pelijke kennis en ervaringskennis bruikbaar 
gemaakt kunnen worden voor beleidsvragen en 
over hoe ervaringen die op een bepaald terrein 
zijn opgedaan benut kunnen worden voor nieu-
we kwesties. Juist omdat actuele beleidsvragen 
hardnekkig zijn en moeilijk oplosbaar, hebben 
we een overheid nodig die leert, reflecteert en 
zich voortdurend laat voeden door de inzichten 
die voorhanden zijn.
 De Nota Vernieuwing Rijksdienst van het 
kabinet-Balkenende iv stelt dat er te veel ad-
viescolleges zijn, dat ze te verkokerd en te traag 
werken, dat het stelsel te veel geld kost en dat er 
meer centrale ambtelijke coµrdinatie nodig is. 

Er zouden vijf clusterraden moeten overblijven, 
zonder vaste raadsleden. Per vraagstuk zouden 
de relevante deskundigen uit een kaartenbak 
kunnen worden geselecteerd. Een functionele 
benadering domineert: de adviesraden worden 
vooral beoordeeld in termen van hun bruik-
baarheid voor en aansluiting bij actueel beleid 
en veel minder als ‘luis in de pels’ en countervai-
ling power.6

 Met dit kabinetsvoorstel wordt de verwor-
venheid waar Troelstra zich een eeuw geleden 
hard voor maakte in de waagschaal gesteld. Er is 
sprake van een uiterst zorgelijke ontwikkeling. 
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De discussie over het aantal adviescolleges en 
de daarmee verbonden kosten zou pas gevoerd 
moeten worden nadat is vastgesteld wat voor 
soort informatievoorziening adequaat is en hoe 
via onafhankelijke en ongevraagde advisering 
tegenwicht aan tunnelvisies kan worden gebo-
den. Dat is nu onvoldoende gebeurd, hetgeen de 
kabinetsplannen flinterdun maakt.

effecten van beleidsadviezen

Wat leert ons een evaluatie van het bestaande 
stelsel? Zoals Troelstra al stelde hebben de onaf-
hankelijke adviescolleges niet enkel de taak om 
voor de regering bruikbare adviezen te produce-
ren, maar ook om tegenkracht te vormen door 
alternatieve wegen te verkennen en parlement 
en regering scherp te houden ¬ ook als dat 
sommigen even helemaal niet uitkomt. Dat 
laatste gebeurde onlangs bijvoorbeeld bij het 
advies van de Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg over de ontmanteling van de Awbz, maar 
ook bij adviezen van de wrr over een nieuw 
mediabestel en over de Nederlandse identiteit. 
Dergelijke adviezen worden niet meteen over-
genomen, maar hebben wel discussies geopend 
en een spiegel voorgehouden.

 Van groot belang is ook, uiteraard, de concre-
te toepassing van adviezen: hoe werken ze door 
in beleid en wetgeving?7 Bij een smalle invulling 
van het begrip doorwerking ¬ passend bij een 
functionele benadering van het adviesstelsel ¬ 
gaat het om directe invloed van adviescolleges 
op het beleid van regering en parlement. Die 
invloed kan blijken uit het aantal en de aard 
van verwijzingen naar een adviesrapport in be-
leidsnota’s of het aantal in beleid en wetgeving 
overgenomen aanbevelingen. Doorwerking 

kan echter ook breder worden bezien, bijvoor-
beeld door media-aandacht mee te tellen en het 
gebruik dat er van een rapport wordt gemaakt in 
wetenschap en onderwijs. Een advies kan aanja-
ger zijn van maatschappelijk en politiek debat, 
onafhankelijk van de reactie van een minister. 
Het kan ook zo zijn dat lagere overheden of uit-
voeringsorganisaties praktisch gebruikmaken 
van aanbevelingen of inzichten uit een bepaald 
advies, nog voordat het ministerie erop heeft 
gereageerd.
 Deze bredere benadering sluit aan bij het 
denken over het adviesstelsel als countervai-
ling power die bijdraagt aan de legitimiteit van 
politiek en bestuur. Een advies dat binnen de 
arena van beleidsmakers aanvankelijk weinig 
losmaakte, kan via het publieke debat en druk 
vanuit andere partijen alsnog, zelfs in versterkte 
mate, een factor van belang worden. Voorbeel-
den zijn adviezen van de vrom-raad over de 
relatie tussen economie en ecologie, van de 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg over 
ondernemerschap en marktwerking in de zorg 
en ook het media-advies van de wrr. Dergelijke 
adviezen waren aanjagers van debat en wisten 
politieke besluitvormingsprocessen vlot te 
trekken, zonder dat meteen alle aanbevelingen 
werden overgenomen.
 Knelpunten zijn er ook.8 Uit alle evaluaties 
blijkt dat opdrachtgevers en adviseurs onvol-
doende met elkaar communiceren over advies-
vragen en over het gebruik van resultaten. De 
onduidelijke vraagformulering valt niet enkel 
de adviescolleges te verwijten; departementen 
zouden hun vragen beter moeten doordenken 
en formuleren. Daar komt bij dat kabinetsre-
acties op adviezen vaak weinig zeggen. Een 
oorzaak kan zijn dat verkokerde adviescolle-
ges gebrekkig samenwerken en onvoldoende 
meebewegen op politieke en beleidscycli. Voor 
departementen komen adviezen dan vaak te 
laat of te vroeg (hetgeen onverlet laat dat ze 
vele jaren later nog wel effect kunnen hebben). 
Soms speelt mee dat departementen weinig 
zin hebben om op adviezen te reageren, vooral 
als daarbij interdepartementale afstemming 
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geboden is ¬ iets waar de politiek wel sterk op 
aandringt. Inhoudelijke manco’s zijn er ook: 
internationale en uitvoeringskwesties komen 
te beperkt aan bod, terwijl in toenemende mate 
het inzicht postvat dat gebrekkige uitvoerbaar-
heid van beleid een enorm probleem vormt. 
Ook een punt van aandacht is, tot slot, het feit 
dat er nauwelijks adviesvragen worden gesteld 
door parlementariërs. Kortom, ruimte voor 
verbetering is er zeker.
 Om de doorwerking van  beleidsadviezen te 
optimaliseren is het noodzakelijk een advies-
stelsel zodanig in te richten dat het kan meebe-
wegen met en inspelen op kwesties die zowel bij 
uitvoerders als bij bestuurders leven. Sommige 
adviescolleges doen dat al, bijvoorbeeld door 
te reageren op actuele beleidskwesties en door 
(ongevraagde) briefadviezen uit te brengen. On-
derzoek9 heeft aangetoond dat de behoefte aan 
intersectorale beleidsadvisering groeit: waar het 
gaat om veiligheid, vergrijzing of innovatie zijn 
alliantievorming en samenwerking noodzake-
lijk. Daarnaast blijven er ook vraagstukken met 
een specifiek sectoraal karakter ¬ denk aan de 
toelating van vaccins of nieuwe technologieën 
waar de Gezondheidsraad zich over uitspreekt. 
Nodig is dus een mengeling van soorten advies-
colleges. Verder is het van belang om in te zetten 
op een sterkere verankering van het perspectief 
van burgers en uitvoerders in de adviescolleges 
én van het internationale en Europese perspec-
tief.10 De vraag is hoe al deze noodzakelijke 
veranderingen kunnen worden doorgevoerd, 
zodanig dat enerzijds de bruikbaarheid van 
de advisering wordt vergroot en anderzijds de 
kritische tegenspraak wordt versterkt.

vier modellen

Een contingente benadering is geboden: een 
adviesstelsel moet aansluiting houden bij een 
veranderende maatschappelijke omgeving.11 
Voor een optimale wisselwerking tussen onder-
zoek, advies en beleid12 is variatie nodig in de 
opzet van adviescolleges. Enerzijds is de organi-
satorische dimensie relevant, tot uitdrukking 

komend in een vaste/stabiele dan wel flexibele 
organisatie van het stelsel, waarmee ingespeeld 
kan worden op sectoroverschrijdende én sector-
specifieke adviesbehoeften. Anderzijds is er de 
beleidsinhoudelijke dimensie. Specialistische 
advisering staat hier tegenover meer generalis-
tische en integrale advisering. Gecombineerd 
leveren deze dimensies vier denkmodellen op.13

 Allereerst is er het huidige adviesstelsel, 
dat is gebaseerd op vaste colleges, met een vast 
aantal raadsleden, die op een specifiek beleids-
gebied adviezen uitbrengen. Het voordeel van 
dit model is het behoud van collectief, sectoraal 

geheugen. Gezien de vele en vaak (te) snelle 
personele wisselingen op departementen is 
dat niet onbelangrijk. Daarnaast zijn dergelijke 
adviescolleges in staat om checks and balances 
duurzaam vorm te geven. Ze moeten daardoor 
in staat worden geacht tot krachtig tegenspel 
in de richting van het beleid en het bestuur, 
onder meer door ongevraagde advisering. Een 
nadeel van het huidige stelsel is de relatieve 
inflexibiliteit, de ontwikkeling van stokpaardjes 
bij afzonderlijke colleges en de geringe door-
stroming vanuit staven en colleges naar andere 
beleidsterreinen.
 Een alternatief is het clustermodel, dat in 
de plannen van het kabinet wordt uitgewerkt. 
Doordat enkele vaste adviescolleges actief blij-
ven, zij het nu op clusters van beleidsterreinen, 
is een hoge mate van continuïteit gegarandeerd. 
In vergelijking met het huidige adviesstelsel is 
het clustermodel beter in staat om flexibel in te 
spelen op veranderende, meer intersectorale en 
integrale adviesvragen. Op een aantal clusters 
van beleidsdomeinen worden vaste raden met 
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deskundigen ingesteld: zorg en zekerheid; mo-
biliteit, wonen en ruimte; veiligheid, integratie 
en buitenland; financieel-economische zaken 
et cetera. Dankzij de clustering kan kennis en 
kunde vanuit de verschillende staven en col-
leges worden gebundeld en doorstroming van 
personeel worden bevorderd. Een nadeel is dat 
sectorspecifieke kennis ondergesneeuwd raakt 
in meer integrale afwegingen. De aandacht voor 
afzonderlijke aspecten van beleid vermindert.
 Een derde variant is het netwerkmodel. Er 
worden geen vaste raden en colleges benoemd. 
In plaats daarvan wordt gewerkt met flexibele 
pools van specialisten. In ad hoc samengestelde 
adviescommissies worden inzichten verzameld 
en oplossingen geformuleerd voor vraagstuk-
ken die aan de orde zijn. Aantrekkelijk zijn de 

optimale flexibiliteit en het grote aanpassings-
vermogen van het stelsel. Daar staat tegenover 
dat er geen consistente en duurzame advieslijn 
wordt uitgedacht, gebaseerd op een diversiteit 
aan vraagstukken en adviezen. Vaste adviescol-
leges ontwikkelen vaak wel een dergelijke ‘rode 
draad’.
 Ten slotte is er het zogenaamde satellietmo-
del (een bekend voorbeeld is de Gezondheids-
raad). Dit model combineert een kleine vaste 
kern van raadsleden met een grote flexibele 
pool van raadsleden ¬ vaak enkele honderden 
¬ waar incidenteel of met enige regelmaat 
adviescommissies uit worden samengesteld. 
De kernraad stuurt het geheel aan en is ver-
antwoordelijk voor de coµrdinatie van de 
advisering. Daardoor is het mogelijk om het 
integrale karakter van advisering te bevorde-

ren en tegelijkertijd specialistische kennis te 
benutten. Het satellietmodel is minder flexibel 
dan het netwerkmodel, maar flexibeler dan het 
huidige stelsel en het clustermodel. Vergeleken 
met een stelsel van vaste colleges is het binnen 
het satellietmodel moeilijker om consistente 
redeneerlijnen over meerdere adviezen heen te 
ontwikkelen ¬ iets wat met name bij strategi-
sche vraagstukken vaak geboden is. 
 Elk model kent dus belangrijke voor- en 
nadelen. De grote diversiteit aan vraagstukken 
in het openbaar bestuur vraagt om een mix van 
kennisbronnen, niet om een expliciete keuze 
voor één variant. Bij relatief technische en 
specialistische vraagstukken past het satelliet-
model, omdat dat de ruimte biedt om de meest 
gezaghebbende deskundigen op een specifiek 
terrein bijeen te brengen. Bij ‘fuzzy’ en sterk am-
bigue maatschappelijke vraagstukken, bijvoor-
beeld rond het inspelen op de vergrijzing of het 
vergroten van duurzaamheid, moet strategische 
denkkracht op basis van multidisciplinariteit 
worden ingezet. Daarbij past het huidige stelsel 
van strategische adviesraden, met bijvoorbeeld 
enige clustering van beleidsdomeinen. Een 
vaste groep deskundigen ontwikkelt dan gedu-
rende een aantal jaren met elkaar een denkkader 
dat in verscheidene beleidsadviezen tot wasdom 
kan komen. Bij ad-hocvraagstukken kunnen 
tijdelijke commissies op basis van een netwerk-
structuur dienst doen. Met andere woorden, 
kennisontwikkeling en –gebruik kennen een 
geheel eigen logica die niet overeenkomt met 
de ‘lean and mean’ benadering die het huidige 
kabinet hanteert bij de keuze voor één model. 
De zoektocht naar een passende structuur van 
adviescolleges vereist het scherper doordenken 
van maatschappelijke kennisbehoeften en het 
combineren van de modellen die hierboven 
besproken zijn.
 Juist een gemengd stelsel vereist dan wel pas-
sende aansturing. Om departementale verkoke-
ring te vermijden zou het eigenaarschap van het 
adviesstelsel bij het Ministerie van Algemene 
Zaken moeten liggen. De afstemming tussen 
adviesvragen en onderwerpen kan worden 
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ondersteund door een pool van medewerkers en 
verder worden bevorderd door introductie van 
de functie van ‘Onderzoeker in Rijksdienst’ en 
rijksbrede functieroulatie. Vakdepartementen 
kunnen gewoon inhoudelijk betrokken blijven 
bij de adviesopdrachten, maar de raadsleden en 
medewerkers staan niet langer op hun loonlijst. 
Die zijn daardoor minder kwetsbaar voor depar-
tementale bezuinigingen en bureaupolitiek en 
kunnen zo onafhankelijker adviseren. Grotere 
betrokkenheid van burgers en uitvoerders bij 
de totstandkoming van het werkprogramma 
levert beter bruikbare adviezen op. Inbedding 
van de advisering in een internationale context 
draagt daar ook aan bij. Voor de formulering van 
ongevraagde, tussentijdse of ad hoc adviezen 
biedt het gemengde stelsel voldoende ruimte.

tegen de verschraling van  
het openbaar bestuur

De door het kabinet voorgestelde sanering van 
het adviesstelsel, met een sterke nadruk op 
stroomlijning van het stelsel en vermindering 
van bureaucratie, is ‘penny-wise, pound-foolish’. 
Via zo’n benadering laat kennis zich niet sturen. 
Aangezien de behoefte aan kennis niet zal afne-
men, is het risico groot dat bij een aanzienlijke 
reductie van het aantal onafhankelijke advies-
colleges de kosten van externe en commerciële 
advisering toenemen. Het probleem van het 
huidige stelsel schuilt niet zozeer in de kosten, 
als wel in een gebrek aan inzicht in de informa-
tiebehoeften van parlement en regering, aan 
georganiseerde tegenspraak en aan de politieke 
wil om daarmee om te gaan.
 Het adviesstelsel is, zoals Troelstra al betoog-
de, niet enkel van de regering, maar vooral van 
het parlement. Het is het parlement dat behoef-
te heeft aan onafhankelijke informatievoorzie-
ning en adviezen, omdat de regering zelf haar 
adviseurs wel weet uit te zoeken. Onder druk 
van de bezuinigingen op bureaucratie en onder 
invloed van een algemeen heersende overwaar-
dering van de probleemoplossende functie van 
adviezen neigt het parlement er nu toe om dit 

zo belangrijke instrument minder krachtig te 
maken. Te weinig waardering bestaat er voor de 
agenderende functie en voor de tegenmacht in 
de politieke besluitvorming waartoe advisering 
kan dienen. In mijn ogen heeft het parlement in 

de huidige situatie al te weinig mogelijkheden 
om op basis van onafhankelijke en deskundige 
advisering een tegenmacht voor de regering te 
vormen. De Kamers zouden de bestaande moge-
lijkheden beter moeten benutten, in plaats van 
het mes erin te zetten.
 Sanering van de kennisinfrastructuur moet 
worden voorafgegaan door een precieze analyse 
van de manco’s van het huidige  adviesstelsel. 
Ook moet worden nagegaan waarom het parle-
ment zelf nauwelijks een beroep op de adviescol-
leges doet. Uit de aanzet die in dit artikel is ge-
daan komt een aantal ijkpunten naar voren voor 
een adequate inrichting van het adviesstelsel:
> borging van een variëteit aan technisch-
specialistische, strategische en tijdelijke 
adviescolleges;
> uitgaan van de diversiteit aan sectoren en 
beleidsvraagstukken;
> versterking van onafhankelijk deskundig 
advies aan het parlement;
> vergroting van de bruikbaarheid van advie-
zen, naast versterking van tegenspraak;
> scheppen van substantiële ruimte voor onge-
vraagde advisering;
> benutten van de mogelijkheden van de 
Kaderwet Adviescolleges om de werking van het 
huidige stelsel te verbeteren, bijvoorbeeld via 
een ander benoemingenbeleid, het formuleren 
van meerjarige werkprogramma’s en het verbe-
teren van kabinetsreacties op adviezen.
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Voorkomen moet worden dat het 
parlement zijn eigen onafhan-
kelijke informatievoorziening en 
tegenspraak wegsaneert
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 Aan de hand van deze uitgangspunten 
kunnen we erop aansturen dat de expertise 
van adviescolleges met meer gezag in het 
parlementaire debat wordt ingebracht, terwijl 
de doorwerking ervan in beleid en wetgeving 
wordt vergroot. In het debat over de kennis-
infrastructuur van de Rijksoverheid hebben 
de PvdA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer 
hierop ingezet. De Eerste Kamer heeft een motie 
van de PvdA met deze strekking aangenomen.14 
Deze dient nu als leidraad voor de regering om 
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betere plannen te formuleren. De overwegin-
gen van Troelstra uit 1922 indachtig, moeten 
we voorkomen dat het parlement haar eigen 
onafhankelijke informatievoorziening en tegen-
spraak wegsaneert. Verdere verschraling van het 
openbaar bestuur zou daarvan het onvermijde-
lijke gevolg zijn. 

Dit artikel is mede gebaseerd op onderzoek dat Kim 
Putters verrichtte samen met Mark van Twist en 
Martin Schulz.
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Een paar weken geleden woonde ik een lezing 
bij van John Keane, bekend vanwege zijn 
boeken over civil society, media en democratie. 
Keane presenteerde een nieuwe visie op de 
naoorlogse democratie. Er was volgens hem 
sprake van een ingrijpende transformatie en 
hoewel die transformatie nog in volle gang is 
en uiteenlopende vormen aanneemt, heeft hij 

er wel al een naam voor: monitory democracy. 
Tijdens de lezing bekroop mij hetzelfde gevoel 
als bij lezing van veel boeken over democratie: 
een lichte weerstand. 
 Het aantal publicaties dat jaarlijks over dit 
onderwerp verschijnt is nauwelijks bij te hou-
den. Bij de zoveelste nieuwe titel overvalt me 
daardoor als vanzelf een zekere moeheid. Het is 
echter vooral de inhoud waarmee ik moeite heb. 
Dat heeft onder andere te maken met de am-
bitie van veel auteurs. De identificatie van een 
nieuwe vorm van democratie lijkt momenteel 
voor velen van hen het allerhoogste doel te zijn. 
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Het zal wel iets te maken hebben met de wens 
om herinnerd te blijven als vooruitziend we-
tenschapper, of ¬ een stuk banaler ¬ om een 
duidelijk onderscheidend product in de markt 
te zetten. Hoe het ook zij, vaak is onduidelijk 
wat al die nieuwe vormen van democratie te 
maken hebben met de politieke werkelijkheid. 
Slechts met veel moeite en uitsluiting van grote 
delen van de werkelijkheid lijken die nieuwe de-
mocratievormen enig bestaansrecht te hebben 
¬ denk maar aan deliberatieve democratie.
 Ook spreekt uit veel van deze boeken een ze-
kere verwaarlozing van of zelfs minachting voor 
de representatieve democratie. Wie een nieuwe 
vorm van democratie wil identificeren, richt 
zich vanzelfsprekend op alternatieve politieke 
praktijken met een (potentieel) democratisch 
karakter. Als gevolg daarvan neemt de aandacht 
af voor de verhouding van die praktijken tot de 
traditionele politieke instituties. Impliciet of 
expliciet daalt daardoor de waardering voor de 
werking van de instituties van de representa-
tieve democratie. Ze worden genegeerd en uit-
gesloten van de analyse van politieke democra-
tische praktijken. Als vanzelf ontstaat het beeld 
dat de representatieve democratie tekortschiet. 
 Ik deel met veel anderen de observatie dat 
er iets wringt in de wijze waarop de huidige 
representatieve democratie is vormgegeven 
en dat de uitbreiding van het aantal gekozen 
ambten, de aanpassing van het kiesstelsel of de 
introductie van referenda waarschijnlijk niet 
de meest  geëigende middelen zijn om daar wat 
aan te doen. Mijn ongemak met veel boeken 
over democratie komt voort uit het feit dat ze 
de representatieve democratie te snel de rug toe-
keren ten gunste van een of ander vaag alterna-
tief. En dat terwijl we over de huidige transfor-
matie van de representatieve democratie in veel 
opzichten eigenlijk nog veel te weinig weten.

u
De juiste mix

De representatieve democratie vormt feitelijk 
het uitgangspunt van Vitale democratie. Theorie 
van democratie in actie van Frank Hendriks. 
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Hendriks bekritiseert de duizelingwekkende 
hoeveelheid vormen van democratie die de 
afgelopen decennia door wetenschappers zijn 
bedacht. Hij toont ‘hoe veelbesproken het on-
derwerp democratie is’ maar geeft tegelijk ook 
aan ‘hoe groot de spraakverwarring is’. Hendriks 
ontwikkelt een begrippenkader om die spraak-
verwarring tot een minimum te beperken. 
Zodoende kunnen we volgens hem de proble-
men van de representatieve democratie beter 
tegemoet treden.
 Hendriks maakt onderscheid tussen vier 
basismodellen van democratie. Deze komen 
voort uit de kruising van enerzijds aggregatieve 
democratie ¬ waarbij meerderheidsvorming 
centraal staat ¬ en integratieve democratie 
¬ waarbij het construeren van een zo groot 
mogelijke consensus de voorkeur krijgt ¬ met 
anderzijds directe en indirecte bestuursvormen 
waarbij de centrale vraag is wie beslissingen 
neemt: individuen zelf of de vertegenwoordi-
gers die zij aanwijzen. Op basis van deze krui-
sing breidt Hendriks het onderscheid uit tussen 
penduledemocratie en consensusdemocratie, 
zoals we dat kennen van onder andere Lijphart, 
met kiezersdemocratie, die aggregatief en direct 
is, en de directe en integratieve participatiede-
mocratie. Hierin ligt de belangrijkste bijdrage 
van zijn boek.
 Kiezersdemocratie en participatiedemocratie 
blijken geen zelfstandige vormen van democra-
tie te zijn; ze komen uitsluitend voor binnen 
het kader van de andere twee basismodellen. 
Doordat Hendriks ze desondanks als volwaardig 
model behandelt, ontstaat systematisch zicht 
op de sterktes en zwaktes van politieke regimes 
waarin het individu, in zijn rol als kiezer of 
actieve burger, invloed uitoefent op de politieke 
besluitvorming. Door deze sterktes en zwaktes 
van een lange reeks van voorbeelden te voorzien 
nuanceert Hendriks de vele soms tamelijk hoog-
dravende democratietheorieën die op deze twee 
modellen gebaseerd zijn, zoals deliberatieve of 
directe democratie. De vele alternatieve vormen 
van democratie vallen zo mooi op hun plek bin-
nen de vier onderscheiden modellen. 
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 Met Vitale democratie kun je als lezer twee 
dingen doen. Om te beginnen kun je democra-
tieën classificeren. De vele onderverdelingen 
en dimensies aan de hand waarvan Hendriks de 
vier modellen van democratie invulling geeft, 
zoals politieke cultuur of de rol van burgers 
en bestuurders, kunnen gebruikt worden om 
democratieën, bijvoorbeeld de Nederlandse, te 
typeren en op onderdelen te vergelijken met 
die van andere landen. Het doet denken aan het 
determineren van planten, waarbij bladvorm, 
kleurstelling, grootte en vindplaats worden 
bekeken, zij het dat je in geval van democratieën 
louter samengestelde vormen zult vinden, die 
ook nog eens door de tijd heen veranderen. 
 Een tweede, interessantere, mogelijkheid 
is om de modellen te gebruiken als theore-
tisch kader of om hypotheses op te stellen 
over de invloed van bepaalde ontwikkelingen 
op bijvoorbeeld de Nederlandse en de Britse 
democratie. Door de fijnmazige en bovendien 

gelaagde onderscheiden tussen de verschillende 
modellen is Vitale democratie daar zeer geschikt 
voor. Tegelijkertijd echter blijven de modellen 
wat statisch, ze zijn aanzienlijk minder geschikt 
om historische ontwikkelingen te duiden. Zo 
ontbreekt grotendeels de opkomst van zelfstan-
dige bestuursorganen en toezichthouders sinds 
de jaren tachtig ter vervanging van organen met 
belanghebbenden. Ook mist een analyse van 
de transformatie van massademocratie naar 
toeschouwersdemocratie sinds het einde van de 
jaren zestig door de toegenomen rol van massa-
media in het proces van politieke representatie. 
 Een vitale democratie bestaat volgens Hen-
driks uit een ‘mix van elkaar scherp houdende 

democratiemodellen’. Het idee van een mix lijkt 
me zinvol en ook nauwelijks omstreden. Maar 
welke mix is de juiste? Welke combinatie van 
sterktes en zwaktes is wenselijk? Hendriks stelt 
eigenlijk maar één voorwaarde, namelijk dat de-
mocratische vernieuwing niet te hard van stapel 
loopt, ‘reinvention of tradition’ is zijn devies. 
Maar het oordeel over de sterktes en zwaktes 
van de verschillende democratiemodellen is na-
tuurlijk gebonden aan plaats, tijd en persoon en 
dat geldt ook voor de interpretatie van tradities, 
want deze zijn behalve kneedbaar meestal ook 
omstreden. Via de achterdeur van de begrips-
verheldering komt zo de normativiteit om de 
hoek kijken en dat probeerde Hendriks juist te 
vermijden. 

u
Wildgroei aan bestuurlijke praktijken

Democratische vernieuwing vraagt behalve om 
inzicht in verschillende vormen van democratie 
ook om een analyse van de problemen waar-
mee de representatieve democratie te maken 
heeft. Een dergelijke analyse bevat Meervoudige 
democratie. Ervaringen met vernieuwend bestuur, 
onder redactie van John Grin, Maarten Hajer en 
Wytske Versteegh. 
 Een belangrijk uitgangspunt van deze 
verzameling artikelen is de constatering dat 
politieke gemeenschappen tegenwoordig vaak 
pas tot stand komen na afloop van de politieke 
besluitvorming. Dit gegeven staat haaks op de 
institutionele vormgeving van de parlementaire 
democratie, die volgens de auteurs gebaseerd 
is op de gedachte dat de politieke gemeenschap 
aan de besluitvorming juist voorafgaat en deze 
legitimeert door middel van verkiezingen en 
vertrouwen in gezagsdragers. Dat vertrouwen is 
volgens diverse statistieken gedaald. Bovendien 
lijken politici volgens de auteurs niet goed meer 
in staat om geïnformeerde politieke besluiten 
te nemen, waardoor het beleid geen oplossing 
biedt voor problemen in de samenleving of in 
de praktijk onuitvoerbaar blijkt. Om die reden 
achten Grin, Hajer en Versteegh het weinig 
zinvol om de representatieve democratie te 
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hervormen. Ze zoeken de oplossing elders. 
 In reactie op diverse beleidsproblemen is vol-
gens de auteurs een wildgroei aan bestuurlijke 
praktijken ontstaan die zich aan de politieke be-
sluitvorming in het parlement weinig gelegen 
laten liggen. Deze praktijken vormen een om-
draaiing van het traditionele politieke bedrijf: 
beleid komt hier namelijk tot stand binnen het 
domein van de uitvoering. De auteurs introdu-
ceren de term meervoudige democratie voor 
deze situatie waarin de aandacht verschuift van 
‘het democratisch systeem naar een veelheid 
aan arrangementen, die primair voortkomen 
uit de behoefte van overheid, organisaties of 
burgers om concrete problemen aan te pakken’. 
 De artikelen in de bundel weerspiegelen deze 
veelheid van arrangementen. Ze gaan onder 
meer over de legitimiteit van de Europese Unie, 
ook over een proces van gemeentelijke herinde-
ling en over de terugdringing van chemische 
middelen in de landbouw. De redactie geeft 
gelukkig zelf al aan dat de artikelen nogal 
ongelijksoortig zijn. Dat maakt het lastig om ge-
fundeerde uitspraken te doen over het democra-
tisch potentieel van de praktijken die de auteurs 
van de artikelen beschrijven. De conclusie van 
de bundel bevat daardoor weinig nieuws ten 
opzichte van de inleiding. Dat is jammer, want 
de vragen die daarin worden gesteld, bijvoor-
beeld over de samenstelling van de gesigna-
leerde nieuwe politieke gemeenschappen, de 
bevoegdheden van de deelnemers aan nieuwe 
democratische praktijken en hun inbedding in 
de representatieve democratie, zijn wel degelijk 
relevant. 
 Ook was het nuttig geweest als de auteurs 
zich in historisch opzicht beter hadden geposi-
tioneerd. ‘Arrangementen die primair voortko-
men uit de behoefte van overheid, organisaties 
of burgers om concrete problemen aan te 
pakken’, kenmerken immers vrijwel de gehele 
twintigste eeuw. In het slothoofdstuk ontwaren 
Grin en Hajer desondanks de contouren van een 
nieuwe vorm van democratisch bestuur. Daarbij 
centraal staat het ‘verbinden’ en ‘recombineren’ 
van verschillende domeingebonden praktijken, 

zoals groenvoorziening, sport en openbare orde. 
Ook bij deze aanbeveling zijn de auteurs te wei-
nig onderscheidend. Al in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw was herhaaldelijk het pleidooi te 
horen om uiteenlopende beleidsdomeinen met 
elkaar in verband te brengen, hooguit gold dat 
pleidooi toen andere domeinen.  
 Bij nader inzien blijken de auteurs voor-
namelijk een rolwisseling te bepleiten van de 
betrokken individuen, die niet meer alleen 
als belanghebbende maar ook als ‘kennisbron’ 
moeten worden benaderd. Daarmee bedoelen 
ze vooral kennis over de leefwereld, ze heb-
ben dus burgerparticipatie op het oog. Deze 
keuze verklaart ook de vele voorbeelden op het 
terrein van ruimtelijke ordening en sociale 
veiligheid in de bundel. De problemen op die 
terreinen hebben immers een sterke fysieke 

en vaak plaatsgebonden component. Niet voor 
niets werden er juist op een van die terreinen, 
namelijk de ruimtelijke ordening, al in de jaren 
zeventig grote inspraaktrajecten georganiseerd. 
De vraag is echter of burgerparticipatie zich 
even gemakkelijk leent voor het vaststellen van 
marktregels, voorschriften over voedselveilig-
heid of de handelspolitiek met China. 
 Het is daarnaast niet bewezen dat de praktij-
ken die de auteurs beschrijven zijn ontstaan in 
reactie op een verandering in het type proble-
men waarmee de staat zich geconfronteerd ziet.1 
Desondanks maakt een zogenaamde probleem-
gerichte benadering volgens Grin en Hajer de 
kern uit van de democratische praktijken die ze 
beschrijven. Ik wil best geloven dat zich rond de 
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aanpak van bepaalde problemen soms nieuwe 
vormen van politiek ontwikkelen. Gezien de na-
druk op burgerparticipatie lijkt dat gegeven me 
uitsluitend van toepassing op problemen met 
een ervaringscomponent. Het begrip leefwereld 
vertroebelt daarbij het gegeven dat mensen ver-
schillende ervaringen van problemen hebben 
en verschillende oplossingen voorstaan. Tot slot 
is het lastig om problemen los te zien van de in-
stituties waarbinnen ze geconstrueerd worden; 
er bestaat immers geen objectieve werkelijkheid 
van problemen. Zelfs wanneer problemen in 
nieuwe instituties resulteren, dan nog kunnen 
die problemen dus nooit de ‘maat’ zijn voor 
die instituties, zoals de auteurs herhaaldelijk 
bepleiten. 
 Het meest problematisch aan Meervoudige 
democratie vind ik echter de combinatie van 
eenzijdige en geringschattende opmerkingen 
over de parlementaire democratie ¬ die onder 
andere als een ‘hol’ en ‘enkelvoudig’ politiek 
systeem wordt weggezet ¬ met de constatering 
dat de relatie tussen de beschreven praktijken 
en de parlementaire democratie verdere uitwer-
king verdient. De redactie lijkt zich hier met de 
eigen uitgangspunten niet goed raad te weten. 
Het werk van de Fransman Pierre Rosanval-
lon komt van pas bij het ontwikkelen van een 
constructiever persperctief op de relatie van 
de parlementaire democratie en alternatieve 
politieke praktijken. 

u
Complexe soevereiniteit

Rosanvallon is in Nederland voornamelijk 
bekend als auteur van The new social question, 
over de problemen van de verzorgingsstaat. 
Inmiddels zijn ook twee van zijn andere werken 
in het Engels vertaald. Democracy past and future, 
onder redactie van Samuel Moyn, is daarvan 
het meest interessant, omdat het hoofdstukken 
bevat uit verschillende eerdere publicaties.2 Het 
boek is bedoeld om het werk van Rosanvallon te 
introduceren in het Angelsaksische taalgebied.3 
Een van de centrale thema’s van het boek is de 
vraag hoe democratische samenlevingen een 

politiek herkenbare vorm kunnen behouden. 
Rosanvallon bespreekt die vraag onder andere 
in het kader van de Franse Revolutie, het werk 
van Smith en Marx, Europa en de toekomst van 
de democratie.  

 Rosanvallon ontleedt de representatieve 
democratie in een politiek en een sociologisch 
principe. Het politieke principe wijst de natio-
nale gemeenschap aan als de hoogste politieke 
macht. Het sociologische principe gaat uit van 
de gedachte dat die nationale gemeenschap een 
in de realiteit aanwijsbare en ongedeelde een-
heid vormt. Beide principes staan in de repre-
sentatieve democratie op gespannen voet met 
elkaar, omdat de sociale werkelijkheid weinig 
overeenkomsten vertoont met het sociologische 
principe. Deze kloof tussen het democratische 
ideaal en de werkelijkheid van democratische 
samenlevingen roept allerlei vragen op over de 
afleiding en uitoefening van politieke macht. 
Want als een samenhangende en ongedeelde 
politieke gemeenschap niet bestaat, namens 
wie nemen politici dan beslissingen? Deze vraag 
raakt aan het probleem van politieke represen-
tatie dat binnen het werk van Rosanvallon een 
belangrijke plek inneemt. 
 Volgens Rosanvallon gaat politieke repre-
sentatie niet alleen over de delegatie van 
macht, maar ook over de constitutie van de 
samenleving. Politieke representatie bemiddelt 
als het ware tussen politiek ideaal en sociale 
werkelijkheid, het is het middel bij uitstek om 
de democratische samenleving vorm te geven. 
Gedurende een groot deel van de twintigste 
eeuw institutionaliseerden politieke partijen 
en belangengroepen verschillende politieke re-
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presentaties van de samenleving in het hart van 
het politieke systeem. Rosanvallon noemt deze 
periode evenwichtsdemocratie omdat er een 
manier werd gevonden om verschillende sociale 
groepen om te vormen tot een samenhangende 
politieke gemeenschap. Vanaf de jaren zeventig 
en tachtig raakte dit evenwichtsmodel in crisis. 
Economische modernisering en flexibilisering 
en de toenemende individualisering onder-
mijnden de traditionele collectieve identiteiten, 

waardoor partijen en vakbonden, gebaseerd op 
deze identiteiten, aan kracht en invloed inboet-
ten. De spanning tussen politieke algemeenheid 
en maatschappelijke diversiteit trad daardoor 
opnieuw aan het licht.
 Het is belangrijk die spanning op een bevre-
digende wijze opnieuw te institutionaliseren. 
Volgens Rosanvallon verwaarlozen veel van de 
huidige hervormingsvoorstellen echter het ka-
rakter van de moderne samenleving. De samen-
leving is een kluwen geworden van individuen 
en van meervoudige economische, sociale en 
professionele categorieën. De meeste voorstellen 
gaan desondanks uit van een coherente en han-
delingsbekwame politieke gemeenschap die de 
besluitvorming kan sturen. Het effect van deze 
voorstellen is volgens Rosanvallon echter precies 
tegenovergesteld aan wat ze beogen. Als de 
macht van bestuurders wordt vergroot, bijvoor-
beeld, treedt het inhoudsloze karakter van hun 
mandaat nog sterker op de voorgrond. Ook het 
verlevendigen van de parlementaire besluitvor-
ming of het aanpassen van het kiesstelsel maakt 
de intern verzwakte volkswil niet beter hoorbaar. 

 Rosanvallon wijst daarbij, net als Hajer, 
op een nieuw soort sociaal burgerschap dat is 
ontstaan parallel aan het politieke burgerschap 
gebaseerd op verkiezingen. Deze uitbreiding 
van het burgerschap weerspiegelt zich in de 
uitbreiding van representanten. In toenemende 
mate worden volgens Rosanvallon ook de 
rechterlijke macht en vele bestuursorganen be-
schouwd als representanten van het volk. Hun 
representativiteit is niet procedureel, zoals die 
van gekozen parlementsleden, maar functio-
neel omdat deze gebaseerd is op wetten, in het 
bijzonder de grondwet, die door het volk of zijn 
directe vertegenwoordigers ooit zijn opgesteld. 
De stem van het volk is dus meer verspreid en 
gedifferentieerd geraakt, bovendien klinkt hij 
nu naar zijn aard minder theatraal en verheven 
dan voorheen in het parlement. 
 Rosanvallon beschouwt deze nieuwe prak-
tijken, anders dan Hajer, niet als een spontaan 
verschijnsel. Integendeel, het initiatief ligt in 
veel gevallen bij de representatieve democratie. 
Alleen al om die reden is het weinig zinvol om 
sociaal burgerschap tegenover politiek burger-
schap te plaatsen of ervan uit te gaan dat de 
opkomst van onafhankelijke toezichthouders 
een gevaar is voor de ambtelijke en politieke 
autonomie. Zo beschouwt Rosanvallon de instel-
ling van toezichthouders als een doelbewuste 
strategie om de regulering van de samenleving 
veilig te stellen en relatief onafhankelijk te 
maken van de politieke besluitvorming. Wel 
moet volgens hem de relatie tussen deze oude 
en nieuwe praktijken opnieuw overdacht 
worden, bijvoorbeeld zoals hierboven in termen 
van procedurele en functionele representatie of 
complexe soevereiniteit. 
 Soevereiniteit is volgens Rosanvallon in de 
praktijk altijd pluralistisch geweest, maar is 
theoretisch nooit zo geduid. De traditionele 
opvatting over soevereiniteit veronderstelt dat 
de uitslag van verkiezingen samenvalt met de 
uitdrukking van de volkswil, die bovendien als 
één en ondeelbaar geldt. Rosanvallon beschouwt 
complexe soevereiniteit als een meer betrouw-
bare uitdrukking van de volkswil, juist omdat 
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deze in diverse opzichten is uitgebreid. 
 Vitale democratie lees ik als een poging om de 
verschillende uitdrukkingswijzen van burgers 
in kaart te brengen door de vele besluitvor-
mingsmechanismen te inventariseren die de 
representatieve democratie rijk is. Meervoudige 
democratie beschouw ik als een oprechte poging 
om een deel van deze verscheidenheid te verdis-

Noten

1 K. van Kersbergen en F. van 
Waarden (2004) ‘‘Governance’ 
as a bridge between disciplines: 
cross-disciplinary inspiration 
regarding shifts in governance 
and problems of governability, 

accountability and legitimacy’, 
European Journal of political re-
search 43: 143-171.

2 Het andere boek is Pierre Ro-
sanvallon (2007) The demands of 
liberty. Civil society in France since 
the revolution, Harvard Univer-
sity Press.

3 De enig mij bekende en overi-
gens uitstekende Nederlands-
talige introductie op zijn werk 
is van Wim Weymans, ‘Op zoek 
naar het onvindbare volk. Pierre 
Rosanvallon en het probleem 
van de politieke representatie’, 
Tijdschrift voor Sociologie 2005/4.

conteren in een nieuwe wijze van kijken naar 
democratie. Democracy past and future voegt hier 
naar mijn idee het cruciale inzicht aan toe dat de 
transformatie van de representatieve democra-
tie geen nulsomspel is. Dat inzicht is misschien 
weinig opwindend, maar het zou veel boeken 
over democratie een stuk interessanter kunnen 
maken.  
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Het goede leven
Thijs Wµltgens 1943-2008 

‘De menselijke tijd’, schreef Thijs Wµltgens 
enkele jaren geleden, ‘is te kostbaar om gehaast 
door het leven te gaan.’ Hoe kostbaar precies 
blijkt altijd pas achteraf. Op 7 mei is hij, 64 jaar 
oud, plotseling overleden.
 Intussen typeert die uitspraak hem wel in 
hoge mate. Ze drukt de ontspannenheid en de 
joie de vivre uit waarmee hij zijn politieke en 
bestuurlijke functies (Tweede-Kamerlid en later 
fractievoorzitter van de PvdA, burgemeester van 
Kerkrade en senator, bestuurder van maatschap-
pelijke organisaties) vervulde. Maar ze ver-
woordt ook zijn zoektocht naar ‘slow politics’; 
zijn behoefte aan bezinning en bespiegeling in 
de politiek.
 We moeten, zo zei Wµltgens de klassieke 
wijsgeren na, ons dagelijks handelen leren 
overdenken. Dat is overigens, voegde hij er 
direct aan toe, niet zo gemakkelijk. Je bent en 
blijft, zeker in de Tweede Kamer, ‘onderdeel van 
een proces dat (politieke) representatie stelt 
boven (contemplatieve) onafhankelijkheid. (…) 
De gehaastheid van het politieke bedrijf en de 
druk van de dag verdragen zich nauwelijks met 
beschouwelijkheid. In die zin… ’ ¬ ik citeer een 
voorwoord bij een essay van zijn hand uit 2001 
¬ ‘… ben ik ook met de volgende beschouwin-
gen alweer te laat.’
 Zijn hang naar contemplatie en kritiek kwam 
in partijverband op verschillende manieren tot 
uiting. In het voorzitterschap van de redactie-
raad van dit maandblad bijvoorbeeld, dat hij 
tien jaar lang (tot aan zijn dood) met liefde 

vervulde. Hij was zeer verknocht aan Socialisme 
& Democratie. Dat weerhield hem er niet van om 
ter vergadering ongezouten kritiek op sommige 
gepubliceerde artikelen te leveren (‘hoe heeft 
dit in hemelsnaam geplaatst kunnen worden?’), 
zonder de vrijheid van de redactie ter zake ook 
maar enigszins in het geding te brengen.
 Een ander voorbeeld vormt zijn bemoeienis 
met de beginselen van de PvdA. Hij nam in de 
jaren negentig het initiatief tot een (in samen-
werking met Bart Tromp en ondergetekende 
geschreven) discussiestuk over de uitgangspun-
ten van de sociaal-democratie en maakte deel uit 
van een daarna ingestelde beginselcommissie. 
En dan waren er de vele boeken en artikelen die 
hij als onafhankelijk politiek denker publiceer-
de. Ze laten de kracht en de duurzaamheid van 
zijn opvattingen zien, ook al konden politieke 
opponenten, zoals hij in de Kamer opmerkte, 
‘niet op zijn consistentie rekenen’.

onmacht bestrijden

Welke hoofdlijnen tekenen zich in de ge-
schriften van Thijs Wµltgens af? In de eerste 
(tot en met de laatste) plaats: zijn kritiek op de 
opmars van het ‘catch-as-catch-can kapitalisme’ 
en de bijbehorende neoliberale voorkeur voor 
ongelijkheid. ‘Een altijd al aanwezige onder-
stroom’, schrijft hij in 1992, ‘is in de laatste jaren 
dominant geworden: het is de cultuur van het 
verschil, differentie, kortom de cultuur van de 
ongelijkheid. Ongelijkheid is de brandstof van 
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de economische vooruitgang, zo wordt ons 
dagelijks voorgehouden. (…) De bewijslast wordt 
omgedraaid: in plaats van dat ongelijkheid zich 
moet rechtvaardigen, is zij norm.’ 
 In het verlengde daarvan ligt de verregaande 
economisering van ons wereldbeeld. Wµltgens 
maakt zich vrolijk over het vervolg: studies over 
‘het kind als consumptiegoed’ waarschijnlijk, of 
over ‘de kosten en baten van religieuze over-
tuiging ¬ een vergelijkend warenonderzoek’. 
Overdreven? De ambitie van de middeleeuwse 
theologie, meent hij, is in onze tijd overgeno-
men door de economische wetenschap. En ten 
bewijze daarvan citeert hij Milton Friedman: 
‘Geen gebied blijft buiten de markt. Er is slechts 
één compartiment in het sociale leven: dat is het 
compartiment dat gedefinieerd wordt op basis 
van het eigen belang.’
 Tegenover een dergelijk mens- en maat-
schappijbeeld, plat als een dubbeltje, brengt 
de oud-leraar economie zijn held J.M. Keynes 
in stelling. Die leverde niet alleen het instru-
mentarium waarmee na 1945 het kapitalisme 
in sociale richting werd omgebogen, maar 
had ook een scherp oog voor de geldzucht die 
markt-maatschappijen kan gaan domineren. 
Ooit, voorspelde Keynes, ‘the love of money as 
a possession will be recognized for what it is, a 
somewhat disgusting morbidity, one of those 
semicriminal, semipathological propensities 
which one hands over with a shudder to the 
specialists in mental disease.’
 Intussen, zo vervolgt Wµltgens, laat het neoli-
beralisme wel diepe sporen na. In de gangbare 
interpretatie van de val van de Oost-Europese 
communistische regimes bijvoorbeeld, die als 
een overwinning van de liberale econoom Hayek 
werd gevierd (terwijl het eigenlijk de overwin-
ning van Eduard Bernstein was). Of in de tendens 
om van de politiek zelf ook een markt te maken, 
respectievelijk een deel van de amusements-
industrie. Een dergelijke aanpak ‘reduceert de 
politiek tot een permanente wedstrijd, die de 
performance boven de inhoud van het stuk stelt’.
 Aan deze reductie van de politiek tot een 
toneel-wedstrijd ligt overigens een harde reali-

teit ten grondslag: machtsverlies ten gunste van 
de markt. Wµltgens verwijt de voorstanders van 
decentralisatie, van staatsrechtelijke hervormin-
gen en andere soorten democratische vernieu-
wing dat zij aan die ontwikkeling voorbijgaan. 
Het propageren van nieuwe participatiemoge-
lijkheden is op zichzelf prachtig. ‘Maar welke 
zin heeft dat als de republiek zelf onmachtig 
is, welke zin heeft meer participatie in minder 
macht? Is het niet onze eerste opdracht om die 
onmacht te bestrijden?’ 
 Uitvoering van die opdracht begint, zo heeft 
Wµltgens herhaaldelijk benadrukt, met een 
hernieuwde verbinding van moraal en politiek. 
Met een krachtig politiek project dat een losge-
slagen economie weer in haar maatschappelijke 
bedding tracht terug te brengen. De PvdA zou 
de moed moeten hebben om matiging (alleen 
al om ecologische redenen), een economie-van-
de-lange-adem en een fatsoenlijk en ontspan-
nen arbeidsbestel een centrale plaats in haar 
programma te geven. Zo niet, dan belandt ze 
onherroepelijk aan de politieke zijlijn. ‘Het 
sociaal-democratisch project is niet voltooid, 
maar eerder in levensgevaar.’ 
 Er loopt een rechte lijnen van uitspraken als 
deze (uit 1996) naar de artikelen die hij nog zeer 
onlangs in s&d en in nrc Handelsblad publi-
ceerde. In s&d betoogt hij dat de PvdA weer 
haar echte politieke rol moet vervullen. ‘Die rol 
heeft alles te maken met het opkomen voor het 
levenspeil en de bestaanszekerheid van gewone 
mensen en het tegengaan van kapitalistische 
uitwassen, zoals die zich (…) manifesteren 
via hedgefunds en krankzinnige beloningen. 
Vervult de PvdA die rol niet, dan zullen anderen 
dat doen.’ Waarna een overtuigend pleidooi 
volgt voor een links stembusakkoord bij nieuwe 
landelijke verkiezingen.

bescheidenheid en engagement

Veel van Wµltgens’ publicaties in de afgelopen 
jaren hebben overigens een minder specifiek-
politiek, meer levensbeschouwelijk karakter. 
Hij besteedt veel aandacht aan de relatie tussen 
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geloof en politiek en wijst op de hybris van een 
doorgeschoten vooruitgangsdenken. Voor een 
sociaal-democraat niet alledaagse titels als ‘De 
staat als jaloerse god’ (2006), ‘Arbeid en ethiek 
¬ een Europese missie’ (2000) en ‘De overwin-
ning van de erfzonde en de ziel van Europa’ 
(2001) wijzen al in die richting. 
 Wµltgens benadrukt vooral de culturele 
schaduwzijden van het  rationaliseringsproces. 
Het individualisme, met zijn fixatie op de 
autonomie van de mens, ‘begint zijn bevrij-
dend karakter te verliezen’. (Later zal hij de vele 
emancipatie-fans in zijn partij ¬ ook mijzelf ¬ 
krachtig tegen de haren instrijken door te beto-
gen dat het niet past om de privésfeer binnen 
te vallen en huisgezinnen ‘de geëmancipeerde 
catechismus te [laten] volgen’.) Wetenschap en 
techniek lijken de mens in de rol van ‘proefdier’ 
te drukken. En het seculariseringsproces, hoe 
waardevol ook, heeft ons het zicht benomen op 
de religieuze behoeften van de mens. 
 De fundamentele vraag is: ‘hoe krijgen 
mensen weer greep op de vooruitgang?’ Voor-
uitgang is er ontegenzeggelijk, neem alleen al 
zoiets als de uitvinding van de verdoving bij 
medisch ingrijpen. Maar hoe te voorkomen 
dat economie en technologie ons volkomen 
boven het hoofd groeien? We hebben, zo meent 
Wµltgens, vooral de klassieke deugd van de 
prudentia nodig, die ons voor elke overdrijving, 
ook die van de ratio, behoedt. Voorwaarts gaan 
we alleen in kleine stappen, en met als doel het 
menselijk lijden te beperken ¬ niet om het 
Rijk der Vrijheid te veroveren. Op z’n Schopen-
haueriaans: ‘Wie een hemel op aarde wil zal er 
een hel van maken.’
  Europa is het continent dat aan dat besef 
vorm zou moeten en kunnen geven. Het is, zo 
schrijft Wµltgens in ‘De overwinning van de 
zondeval’, geen hegemoniale macht, vrij van 
de verdenking om de wereld te onderwerpen. 

Het Europese model moet het van voorbeeld-
werking hebben, van overtuigingskracht. Het 
is een model van verzoening (na eeuwenlange 
Europese burgeroorlogen), van grondrechten en 
van, opnieuw, bescheidenheid ¬ ‘intern door 
zijn ervaring met heilsutopieën, extern door 
de verwerking van zijn koloniale verleden. De 
utopie is geen utopie meer, maar een topos van 
menswaardig samenleven.’
 Zelf vond hij in het katholieke geloof steun 
voor zo’n houding. De sensus catholicus, met zijn 
feestelijkheid, zijn uiterlijk vertoon en het besef 
dat we niet alleen geboren zijn om in het hierna-
maals gelukkig te worden, ‘is misschien wel het 
beste tegengif tegen rationele hovaardigheid’. 
En ‘de waarheid van de erfzonde’ geeft enerzijds 
inzicht in de menselijke beperktheid en de 
vergeefsheid van ons streven, en bevat ander-
zijds de notie van schuld en de daarbij horende 
verantwoordelijkheid. ‘Het staat mensen vrij 
om die schuld af te lossen door anderen geluk 
te schenken. Want zo vergeefs je pogingen zijn 
om je eigen geluk te forceren, zo effectief zijn 
inspanningen om anderen gelukkig te maken.’ 
 ‘Bescheidenheid en engagement’, schreef 
hij aan het slot van het net aangehaalde essay, 
‘is wat ik wilde bepleiten. De bescheidenheid 
hoopt op genade, het engagement geeft rich-
ting aan de vrije wil.’ Mathias Andreas Maria 
Wµltgens was niet alleen een zeer aimabel 
mens, maar hij heeft ons ¬ grijnzend en bij 
wijze van spreken met het glas in de hand ¬  
jarenlang stof tot nadenken gegeven. Hij heeft 
het geestelijk leven in de Nederlandse politiek, 
dat tegenwoordig op een laag pitje brandt, pro-
beren op te stoken. Zijn dood is een groot verlies 
¬ ook in dat opzicht.

paul kalma
Lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en 
oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting
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Continue kritiek  
der sociaal-democratie
J. A. A. van Doorn 1925-2008 

De levenskracht van een politieke stroming 
wordt niet enkel afgemeten aan de weerklank 
van haar plannen en daden, maar ook aan de kri-
tiek die dergelijke plannen en daden oproepen. 
Zo bezien is de PvdA ernstig verzwakt door het 
overlijden van Bart Tromp, H.J. Schoo, Thijs 
Wµltgens en ¬ op dinsdag 13 mei jongstleden 
¬ J. A. A. van Doorn. Van Doorn was partijloos 
en onafhankelijk curator van de liberale Telders-
stichting. Hij was een realist, géén idealist, afge-
zien van een korte flirt met internationalisme 
in een bekroond essay uit 1948 over de crisis 
der strijdkrachten. Toch kwam zijn politieke 
denken neer op een gefascineerde en onophou-
delijke beoordeling van het socialisme.
 Het waren zijns inziens socialisten die de 
moderne volksvertegenwoordiging met mas-
sapartijen vorm gaven en de moderne regule-
ring van het kapitalisme op gang brachten. De 
socialisten daagden ook de burgerlijke rechts-
wetenschap uit, het utilitarisme en de klassieke 
politieke economie, wat allemaal bijdroeg tot 
de bevordering van sociologie als zelfstandige 
discipline. Het socialisme is volgens Van Doorn 
de belangrijkste ideologie geweest in de legiti-
mering van modern beleid en bestuur, ondanks 
de late industrialisatie, het krachtige sociale 
liberalisme en de concurrentie tussen de arbei-
dersbeweging en de gereformeerde en katho-
lieke emancipatie in het Nederlandse patroon.

 Van Doorns omgang met de sociaal-democra-
tie doorloopt drie fasen. In de eerste fase ¬ van 
de bevrijding in 1945 tot de oliecrisis in 1973 
¬ is hij naar eigen zeggen een vage progressief 
en antikatholiek. Hij maakt naam met gedegen 
onderzoek naar stadsbuurten, stratificatie, de 
verdwijning van het proletariaat en de opkomst 
van een middengroep van employés (De proleta-
rische achterhoede uit 1954, Sociale ongelijkheid en 
sociaal beleid uit 1963). Tot op hoge leeftijd deed 
hij dit soort onderzoek nog, getuige het artikel 
‘De strijd om de Maastrichtse arbeidersklasse’ 
(1987) en ‘De strijd tegen armoede en werkloos-
heid in historisch perspectief ’ (1992).
 In de tweede fase ¬ vanaf het kabinet-Den 
Uyl tot het einde van de Koude Oorlog in 1989 
¬ is Van Doorn een van de belangrijkste tegen-
standers van Nieuw Links, de democratiserings-
golf en de doctrine van nivellering van welzijn. 
Hij vervangt zijn geloof in social engineering 
en sociologie als interventiewetenschap door 
conservatisme en een pragmatische benadering 
van liberalisering van de economie. Hij wordt 
bekend met zijn aanval op de Machtigingswet 
van Den Uyl en een dubbele these over de stag-
natie van de verzorgingsstaat en de ontvlechting 
tussen overheid en samenleving.
 Vanaf 1989 tot zijn dood ontvouwt Van 
Doorn allerlei beschouwingen over het so-
cialisme als historisch intermezzo. Ik noem 
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Het socialisme als kameleon (1992) over de vele 
koerswijzigingen van de PvdA, het artikel ‘De 
sociaal-democratie en het koloniale vraagstuk’ 
(1999) over het heimelijke kolonialisme van de 
sdap en de invloed daarvan op ontwikkelings-
beleid van Tinbergen, Den Uyl en Pronk, het 
hoofdstuk over de afnemende impuls van gene-
ratiewisselingen vanaf de kathedersocialisten 
rond 1870 tot de opheffing van Niet Nix in 1999 
(Gevangen in de tijd, 2002), en het monumentale 
Duits socialisme (2007) over de invloed van de 
spd op de nsdap en de socialistische lading van 
Hitlers project.
 Vervlochten met deze geschiedschrijving is 
een politiek argument over het einde van de 
sociaal-democratie, dat doet denken aan The 
modern social conflict (1988) van Van Doorns 
geestverwant, de liberale socioloog Dahrendorf. 
Dat argument wordt klemmend samengevat in 
Van Doorns laatste artikel, ‘Herfsttij der demo-
cratie’, dat in de zomer van dit jaar postuum zal 
verschijnen in de bundel Nederlandse democratie. 
Temidden van alle technische ontwikkeling, 
sociale stijging en culturele verheffing is de 
Europese sociaal-democratie ingehaald door 
haar eigen succes. Arbeiders zijn consumenten 
geworden met persoonlijke sociale rechten, 
de arbeidersmassa is opgegaan in een bont 
bestedingspubliek. De arbeiderspartij werd 
eerst een volkspartij en is thans een campagne-
partij zonder wereldbeschouwing, achterban 
en subcultuur. De macht en de wil van sociaal-
 democratische leiders en elites om het kapitalis-
me te reguleren via een daadkrachtige overheid 
heeft plaatsgemaakt voor een omarming van 

ondernemerschap, marktwerking en de cultus 
van ontspanning en jeugdigheid.
 Er is zeker wat in te brengen tegen Van 
Doorns conclusie dat sociaal-democraten 
liberalen zijn geworden met een vormloos ge-
meenschapsbegrip. Hij heeft geen vergelijkend 
onderzoek gedaan naar de Derde-Wegperiode 
in de internationale sociaal-democratie (in Ne-
derland: het kabinet-Lubbers iii en de kabinet-
ten van Kok). Hij gaat voorbij aan de opkomst 
van de sp en de Linke Partei in Duitsland. Hij 
doet niets met de ¬ toegegeven: vertraagde en 
omstreden ¬ ontwikkeling van een sociaal-
 democratische visie op economische én cultu-
rele integratie van immigranten in Dit land kan 
zoveel beter (2005) van Wouter Bos en Het land 
van aankomst (2007) van Paul Scheffer.
 Maar dat doet allemaal niets af aan de 
enorme betekenis van deze socioloog, histori-
cus en ook politiek filosoof ¬ de grootste na De 
Kadt ¬ voor de identiteit van de Nederlandse 
sociaal-democratie. Van Doorn is er niet meer 
om koel en scherp te verwoorden wat zij was, 
hoe zij door andere stromingen wordt gezien, 
wanneer zij zichzelf niet meer kent, en wat 
haar missie kan zijn om sociale verschrikkin-
gen te verhinderen en te verzachten. Andere 
onderzoekers en intellectuelen zullen voortaan 
samen moeten doen wat deze eenmansdenk-
tank een leven lang op eigen kracht deed: het 
reëel bestaande socialisme taxeren, met al zijn 
bedoelingen en blunders.

jos de beus
Oud-curator van de Wiardi Beckman Stichting
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Het was maar een klein berichtje in de krant: 
‘burgerinitiatief moeders telt niet’. Twee Friese 
moeders waren uit bezorgdheid over het late 
stappen van hun pubers een handtekeningen-
actie begonnen voor vervroegde openings- en 
sluitingstijden in de horeca. Zij zagen hun 
poging het voorstel aan de Tweede Kamer voor 
te leggen afketsen op een formeel bezwaar. De 
120.000 handtekeningen hadden zij namelijk 
niet schriftelijk maar digitaal ingediend. Exit 
het initiatief Vroeg op stap, al wilde de Kamer-
commissie voor volksgezondheid er nog wel 
nota van nemen. In deze kleine scène balt zich 
de tragiek samen van het streven tot staatkun-
dige vernieuwing dat Nederland al een jaar of 
vijftig teistert. Grootse plannen halen het net 
niet (de gekozen burgemeester bijvoorbeeld), 
kleine aanpassingen (vermindering van het 
aantal leden van provinciale staten) worden 
zonder veel enthousiasme doorgevoerd.
 Het burgerinitiatief is nu eens een praktisch 
en aansprekend idee waarvoor geen wijziging 
van de Grondwet nodig is. Het begon bij een 
motie van Niesco Dubbelboer (PvdA) uit 2003 
en kreeg gestalte door een wijziging van het 
reglement van orde van de Tweede Kamer. 
Het idee is simpel: een grote groep bezorgde 
burgers mag zelf een voorstel tot wetswijziging 
in het parlement toelichten, waarna de Kamer 
bepaalt of en hoe daar verder werk van kan 
worden gemaakt. Men zegt vaak dat volksver-
tegenwoordigers beter naar het volk moeten 
luisteren. Welnu: in deze simpele procedure 
kunnen burgers zelf het initiatief nemen om 
een kwestie die de politiek niet oppakt aan de 
volksvertegenwoordiging voor te leggen. De 
Kamer heeft (tegen de zin van Dubbelboer) wel 
veel beperkingen opgelegd. Een minimum van 
40.000 fysiek vervaardigde handtekeningen, 
bijvoorbeeld. Maar ook de eis dat het onder-

werp al twee jaar niet aan de orde geweest is. 
Daarop struikelde een ander burgerinitiatief, 
waarvoor 62.679 handtekeningen waren op-
gehaald, om de horeca rookvrij te maken. Daar 
was al over gepraat, zij het zonder veel resultaat. 
Ook mogen burgers geen wetten voorstellen 
die de belastingen of de monarchie betreffen of 
die in strijd zijn met de Grondwet. En, helaas, 
dit was maar een experiment. Per 1 mei 2008 is 
de regeling alweer vervallen. De Kamer gaat nu 
over tot evaluatie van het burgerinitiatief.
 Het lijkt mij dat de Kamer te angstig ge-
weest is toen ze de regeling trof. Het is altijd 
hetzelfde liedje. Zodra er een reële mogelijk-
heid is om burgers binnen de ruime marges 
van de representatieve democratie en de 
rechtsstaat rechtstreeks invloed te geven op 
het politieke proces, worden hoge drempels 
opgeworpen. Denk maar aan de vele eisen voor 
het wetgevingsreferendum dat, bij wijze van 
tijdelijke maatregel, een paar jaar tot de theo-
retische mogelijkheden van ons stelsel heeft 
behoord. Had het praktisch effect? Alleen dat 
het langer duurde voordat gewone wetten tot 
stand kwamen.
 Voor die evaluatie van het burgerinitiatief 
heb ik dan ook wel een paar suggesties. Om 
te beginnen zou ik de drempel bepalen op het 
aantal stemmen dat bij de vorige verkiezingen 
nodig was om één zetel te halen in het par-
lement. Dat (wisselende) getal symboliseert 
immers de verwerving van parlementaire rech-
ten, zoals in dit geval het recht om in de Kamer 
het woord te voeren. Of de handtekeningen 
op papier staan of ¬ op een fraudebestendige 
manier ¬ digitaal zijn opgehaald, maakt voor 
het burgerschap niet uit. De inhoudelijke be-
perkingen zou ik allemaal schrappen. Daarvoor 
in de plaats komt de eis dat het initiatief een 
helder uitgewerkt voorstel is om bestaande 

Hoe nemen burgers het initiatief?
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wetgeving aan te passen of nieuwe wetgeving 
te maken. Het moet duidelijk zijn om welke 
wetten of regelingen het gaat, wat de indieners 
willen veranderen en waarom zij dat willen.
 De initiatiefnemers krijgen de gelegen-
heid om aan de wetgevende vergadering een 
initiatiefwetsvoorstel voor te leggen. Als het in 
eerste instantie op steun kan rekenen van een 
Kamermeerderheid wordt volgens de gewone 
parlementaire procedure aan het voorstel 
gewerkt, door Kamerleden en de burgers die 
het voorstel indienden. Dat betekent concreet 
dat er een schriftelijke voorbereiding plaats-
vindt, dat de initiatiefnemers vragen moeten 
beantwoorden, dat zij hun voorstel uitwerken 
en aanpassen (met juridische ondersteuning 
door de staf van de Kamer) en dat Kamerleden 
ook amendementen kunnen aanbrengen. Het 
is Kamerwerk, maar daar doen voor dit ene 
onderwerp ook betrokken burgers aan mee. 
Zo worden gewone burgers even zelf vertegen-
woordigers van het volk en beraadslagen zij 
mee over het algemeen belang.
 Wie dit type burgerinitiatief te radicaal vindt 
¬ en welk parlementslid dat vreest dat aan 
zijn positie geknabbeld wordt, vindt dat niet? 
¬ kan ook afspreken dat het initiatief van de 
burgers bij parlementaire instemming wordt 
overgenomen door de Kamer. Dan dienen na 
afloop van het debat een of meer partijen een 
initiatiefwet in. Het ligt ook dan voor de hand 

om de oorspronkelijke initiatiefnemers spreek-
recht te geven.
 Misschien moeten we de juridische details 
maar even laten rusten. Waar het om gaat is dat 
hier een kans ligt om niet alleen naar burgers 
te luisteren of hen voor een politiek karretje te 
spannen, maar hun ook het initiatief te gun-
nen. (En is politiek, in de woorden van Hannah 
Arendt, niet de kunst om een nieuw begin te 
maken?) Als een meerderheid van de Kamer 
het burgerinitiatief waardevol vindt, ontstaat 
een gesprek dat breder is dan de gebruikelijke 
parlementaire beraadslagingen, omdat er nu 
ook betrokken burgers aan meedoen. Er wordt 
volgens de gangbare procedures aan wetgeving 
gewerkt en dan komen vanzelf alle normale 
beperkingen op wetgeving in beeld (zoals: geen 
strijd met de Grondwet, waarin ook de monar-
chie is verankerd).
 Zo wordt recht gedaan aan de twee motieven 
die bij de invoering van het burgerinitiatief van 
belang waren voor Niesco Dubbelboer en de Ka-
mermeerderheid: dat de afstand tussen burger 
en politiek wordt verkleind en dat de vertegen-
woordigende functie van de Tweede Kamer juist 
wordt versterkt. Voor de Friese moeders komt 
dit voorstel te laat, maar voor alle burgers die 
een initiatief willen nemen is het precies op tijd.

willem witteveen
Lid van de redactieraad van s&d

elzinga / witteveen
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Regels van politieke etiquette zijn niet in mar
mer gebeiteld. Zo zijn er tegenwoordig politici, 
ook PvdA’ers, die in de media ¬ vooral in late 
night discussieprogramma’s met borreltafelset
ting ¬ aan partijgenoten uit fractie of kabinet 
refereren zoals zij dat in een persoonlijke con
versatie zouden doen: enkel bij de voornaam. 
Wordt de afstand tussen de kijker en, pakweg, 
Wouter Bos kleiner of groter als hij zijn zinnen 
doorspekt met Ahmeds, Ella’s en Diederiken?
 Er is een goede kans dat menigeen, net als 
ik, een zekere gêne ervaart. Op welke voet de 
protagonisten precies met elkaar verkeren, daar 
kan de kijker alleen naar gissen. Maar één ding 
is duidelijk: zij delen iets en het publiek staat 
daarbuiten. Het lijkt het omgekeerde van het 
effect dat wordt beoogd.
 ‘Meneer Balkenende, wat vindt u van het 
 gesteggel?’ ‘Ach meneer Witteman, Maxime 
en ik zijn het helemaal eens. Ernst kan het 
beamen.’ Nee, zoiets hoor je dan weer nooit. 
Is het adresseren bij de voornaam typisch iets 
voor links, ingegeven door het gelijkheidside
aal misschien? Is het een uitdrukking van een 
gezonde dosis populisme? Of is het gewoon 
modern, een mode die past bij de personali
sering van de politiek? Hoe dan ook, het is 
ergerlijk. Op Ronald kan ik moeilijk trots zijn, 
op minister Plasterk des te meer.
 Ook rond de verkiezingen van november 
2006 probeerde de PvdA de kiezer te bereiken 
door een zekere intimiteit te creëren. Vooral de 
documentaire De Wouter Tapes maakte de ton
gen los. Die liet een gemengde indruk achter. 
Waar Wouter Bos voor de camera een dicta
foon gebruikt als dagboek is de suggestie van 
spontaniteit niet erg geloofwaardig. Natuurlijk 
is de man op zo’n moment op zijn quivive! 
Hier spreekt een lijsttrekker, tegen het slot de 
vicepremier ¬ Bos dus, niet Wouter. Een stuk 

spannender zijn de ongeregisseerde, min of 
meer ongeplande scènes in de film. Dat zijn pas 
echte ‘Wouter’tapes.
 Het lijkt me een lastig dilemma voor een po
liticus: in hoeverre kun je benaderbaar en close 
met je kiezers zijn en tegelijkertijd een staats
man of vrouw met status en overwicht? Tussen 
de mensen of erboven, waar wil je staan? Als het 
eerste de overhand krijgt over het tweede, kan 
dat een politicus beperken in zijn ruimte om te 
sturen op inhoud. Sommigen zijn daar juist op 
uit: dat het boegbeeld van Trots op Nederland 
zich meer als Rita afficheert dan als het Tweede
Kamerlid Verdonk, sluit naadloos aan bij haar 
methode van ‘u vraagt, wij draaien’. 
 Een blik op de homepage van Barack 
Obama ¬ moderne leiders zijn er in soorten 
en maten ¬ leert dat zijn campagneteam op 
twee  borden schaakt. Links bovenaan, pal 
naast het  Obama ’08 logo (zien we daar de 
zon  opkomen?), staat een foto van een man 
met zijn blik op de einder, een leider die 
peinst over het land van zijn dromen. Rechts 
onderaan, onder het kopje ‘Obama every
where’, hangt een lijst met links naar digitale 
netwerken die zo lang is ¬ van Facebook en 
LinkedIn tot BlackPlanet en FaithBase ¬ dat 
elke internetgebruiker er wel eentje zal terug
vinden waar hij zelf lid van is. ‘See how you’re 
connected to Barack’, klik klik.
 Er loopt een dunne lijn tussen wat werkt 
en wat niet. We willen leiders, maar we willen 
ze one handshake away ¬ eigenlijk is het een 
onmogelijk eisenpakket. Als het erop aankomt, 
gaat mijn stem naar een achternaam. 

mare faber
Eindredacteur s&d

Vriendenpolitiek
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Organisatiekrampen
Aan de politieke avonturen van Rita Verdonk en 
Geert Wilders kleven enkele interessante orga-
nisatorische aspecten. Douwe Jan Elzinga wees 
hier terecht op in een nieuwe rubriek achterin het 
meinummer van s&d. Wilders en Verdonk hebben 
er bewust voor gekozen om geen politieke partij in 
de klassieke zin van het woord op te bouwen: leden 
en een partijbestuur kennen ze niet, van congressen 
hebben ze geen last. Beide politici willen zich recht-
streeks en op persoonlijke titel tot hun achterban 
richten. Vooralsnog is die methode bepaald niet 
zonder succes. Is hier sprake van een trend waarbij 
de klassieke partijorganisatie aan belang inboet?
 Een relevante vraag, ook voor de PvdA. Elzinga 
wijst op de uitgebreide Parteigesetze in Duitsland. In-
voering van vergelijkbare regelgeving in Nederland 
vindt hij geen goed idee — en terecht. Eigenlijk is 
een vergelijking tussen Nederland en Duitsland 
op dit punt sowieso niet erg zinvol. Het is immers 
vanwege het specifieke dictatoriale verleden van 
Duitsland dat de Bondsrepubliek het partijensys-
teem wettelijk zo zwaar heeft willen verankeren.
 Elzinga heeft gelijk wanneer hij pleit voor meer 
transparantie inzake partijfinanciën. Hij noemt de 
door Wilders en Verdonk gekozen organisatievorm 
autoritair en denkt dat deze werkwijze hun uitein-
delijk zal opbreken. Dat laatste vraag ik me af.
 Ik pleit ervoor dat de PvdA de ‘nieuwe partijen’ 
onbevooroordeeld gaat bekijken. Laten we ons 
eens de vraag stellen welke lessen uit hun opkomst 
en populariteit te trekken zijn. Ik ben het niet met 
Elzinga eens dat Wilders en Verdonk ‘ook in hun 
organisatievorm hun ware politieke gezicht tonen’. 
Waarom zou een populistische, fluïde organi-
satievorm die sterk leunt op internet en op de 
persoon van de politicus uitsluitend aan rechts zijn 
voorbehouden? Inderdaad, het kan best zijn dat 
— zoals Elzinga suggereert — een beweging à la 
die van Verdonk minder bestendig is dan een klas-

sieke politieke partij en na enige tijd ineenzakt. 
Maar voor hetzelfde geld loopt het tijdperk van de 
traditionele massapartijen met hun afdelingen, 
amendementen en congressen op zijn einde — wie 
zal het zeggen?
 Wat we naar mijn mening vooral niet moe-
ten doen, is het huidige functioneren van ons 
partijpolitieke systeem zalig verklaren. Politieke 
partijen zullen ongetwijfeld blijven bestaan. De 
vraag is in welke vorm. Binnen de PvdA bespeur ik 
op dit moment nauwelijks enige interesse in — en 
reflectie op — dit belangrijke onderwerp. Terwijl 
het juist nu tijd is om goed naar buiten te kijken, 
lijkt de partij in een organisatorische kramp 
geschoten en is de PvdA — wellicht in reactie op 
de aanhoudende politieke tegenwind — vooral 
gepreoccupeerd door interne beslommeringen. Zo 
draaide het partijcongres in Breda op 13 en 14 juni 
jongstleden vooral om de macht en bevoegdheden 
van gewesten, regio’s en afdelingen binnen onze 
eigen partijorganisatie. Dat is reden tot grote zorg.

jan-jaap van den berg
Secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur van  
de PvdA

Urgentieprogramma 
Buitengebied
Het is de kijkrichting die de waarneming be-
paalt — en dus de probleemdefinitie. Vanuit de 
Randstad bezien is het in streken als Zeeuws-
Vlaanderen, Parkstad Limburg en Oost-Groningen 
goed toeven: kalme gebieden, uitermate geschikt 
voor een fijne fietsvakantie. Al te veel moet er 
vooral niet aan gebeuren, anders verdwijnt de rust 
van het Drenthelevengevoel. Voor bewoners van 
deze ontvolkende gebieden ligt de zaak anders. 
Die constateren dat er voor hun kinderen, als die 
eenmaal hoger geschoold zijn, geen emplooi in 
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de eigen regio te vinden is. Er voltrekt zich een 
gestage braindrain van hbo’ers. 
 In Den Haag of Amsterdam wordt die trend 
beschouwd als een minor problem. Daar concen-
treert men zich op de grootstedelijke problema-
tiek, de haperende economische motor en op het 
Urgentieprogramma Randstad. De periferie moet 
het zelf maar uitzoeken. En zo ontstaan er van die 
aardige ideeën als die in Limburg om van de oude 
Oostelijke Mijnstreek een nationaal bejaarden-
park te maken — het Florida van Nederland. Of 
de grijze Erfgooier, de Haagse pensionado en de 
Utrechtse rentenier zich werkelijk in het niet zoveel 
zonniger bronsgroene zachte-g-land zullen laten 
vertroetelen, valt nog te bezien.
 Beter ware het wellicht om heel eenvoudig de 
algehele bedrijvigheid in deze gebieden te stimu-
leren. Europa heeft daar middelen voor: struc-
tuur- en cohesiefondsen. Maar daar hebben wij 
Nederlandse sociaal-democraten iets tegen: rond-
pompen van geld is het. Structuurfondsen zouden 
exclusief moeten worden ingezet voor arme regio’s 
in arme lidstaten of eventueel voor projecten 
elders die grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderen. Laten de drie zojuist genoemde 
gebieden nu ook grensstreken zijn! Volgens de 
PvdA-visie zouden die dus best gesteund kunnen 
worden, mits ze samenwerken met de buren. 
 Het leegloop-probleem — dat in modern poli-
tiek jargon eufemistisch met de term ‘krimp’ wordt 
aangeduid — is echter niet uitsluitend een grens-
kwestie. Friesland leidt er evenzeer onder. En daar 
zouden we, het rondpomp-verbod indachtig, dus 
niets aan mogen doen met Europese middelen? 
Zolang er wel nationale aandacht en middelen be-
schikbaar zijn, is dat geen probleem. Maar zo lig-
gen de zaken niet. Nederland concentreert zich op 
de Randstad. Dat is heel begrijpelijk: elk machts-
centrum is nu eenmaal in hoofdzaak op zichzelf 
gericht. De rest is periferie en dus onbelangrijk.
 Dat het volgen van deze route tot gevolg heeft 
dat we over een paar jaar — zie de ramp die zich 
in Frankrijk voltrekt — delen van het platteland 
van september tot mei op slot kunnen doen, 
lijkt niemand te deren. Lekker rustig. Toch is het 
niet verstandig. Verloedering is geen zaak van 

achterstandswijken alleen. Ook in achtergebleven 
gebieden rijzen problemen. Waarom zouden we 
die niet voorkomen? Dat kan bijvoorbeeld met de 
beleidsaandacht en geldelijke steun die Europa 
beschikbaar stelt via structuur- en cohesiefondsen 
en met middelen uit de Europese landbouwbegro-
ting die vrijkomen nu voor de productie van voed-
sel en ondersteuning van boeren minder nodig is.
 Het wordt tijd om de Haagse bril af te zetten. 
Het vreemde vooroordeel dat problemen alleen in 
de stad bestaan moet snel overboord worden ge-
zet. Dringend geboden is een Urgentieprogramma 
Buitengebied met al het bijbehorende stimule-
ringsbeleid — bij voorkeur gefinancierd uit onze 
nationale budgetten, maar als die elders broodno-
dig zijn, dan toch graag met royale acceptatie van 
Europese fondsen.

camiel hamans
Directeur van de Anne Vondeling Stichting 

Niet de kennis is  
de tegenmacht
In s&d 2008/6 pleit Kim Putters tegen een onbe-
zonnen sanering van het adviesstelsel van de over-
heid. Aanleiding is de trendnota Vernieuwing Rijks-
dienst waarin de vraag centraal staat hoe overlap 
in rapporten en adviezen kan worden voorkomen. 
Putters onderstreept dat niet alleen functionele, 
direct bruikbare adviezen nodig zijn, maar ook 
advies dat ‘de politiek een spiegel voorhoudt’. Zijn 
pleidooi is waardevol, maar ik mis nog een nadere 
explicitering van de verschillende soorten antwoor-
den die gegeven kunnen worden op verschillende 
soorten vragen. Daardoor blijft onduidelijk wat van 
tegenspraak en draagvlak terecht kan komen, en 
wat de rol van het parlement is.
 Om te beginnen zijn er vragen waarop een juist 
antwoord mogelijk is. Vaak betreft het technische 
vraagstukken, over bijvoorbeeld vaccins en gevaar-
lijke stoffen. Dat een juist antwoord mogelijk is, 
betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit ook gege-
ven wordt. Ook bij technische kwesties spelen al-
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lerlei belangen. Democratische controle is daarom 
geboden, bijvoorbeeld via second opinions. 
 Er zijn ook vragen waarop geen juist antwoord 
te geven is. Neem de vraag wanneer embryoselec-
tie moet worden toegestaan. Als de overheid in zo 
een geval extern advies inwint, besteedt ze in feite 
de beslissing (ten dele) uit. Wanneer dit advies tot 
consensus binnen het kabinet en draagvlak onder 
de bevolking leidt, is dat een goede zaak. Maar 
een goed kabinet weet consensus en draagvlak 
zelf te creëren. 
 Een voorbeeld van een vraag waarop vele 
antwoorden te geven zijn, is welk land het hoogste 
bruto nationaal inkomen heeft. Wanneer het 
nationaal inkomen voor ongelijkheid gecorrigeerd 
wordt, is Frankrijk het rijkste land ter wereld. Wan-
neer enkel voor vrije tijd gecorrigeerd wordt, staat 
Nederland op de eerste plaats. En als een ander 
land per se hoog wil eindigen kan het altijd nog 
witwassen, smokkelen en prostitutie bij het bruto 
nationaal product tellen, zoals Griekenland on-
langs deed in een poging om aan de eisen van het 
Stabiliteitspact te voldoen. Nog een voorbeeld: wat 
is het verband tussen arbeidsmarktflexibilisering 
en werkgelegenheid of arbeidsproductiviteit? Dat 
verband is niet aantoonbaar en alleen al daarom is 
het goed dat de commissie-Bakker hierover geen 
standpunt heeft ingenomen.
 Bij vragen uit deze tweede categorie komt geor-
ganiseerde tegenspraak van pas. De overheid win-
kelt selectief: ze kiest zelf op welke effecten (denk 
aan: ‘groei’, ‘werkgelegenheid’, ‘ongelijkheid’) ze 
het accent wil leggen. De methode laat zich vergelij-
ken met de manier waarop verkiezingsprogramma’s 
worden doorgerekend. Waar dit type vragen aan de 
orde is, kan de door Kim Putters bepleite inbreng 
van adviescolleges de positie van het parlement 
versterken. Soms lijkt het echter alsof de Tweede 
Kamer een vraag helemaal niet beantwoord wíl 
hebben — zie bijvoorbeeld de stroom van onuitge-
voerde adviezen over bestuurlijke vernieuwing. 
 Dan zijn er, ten slotte, ook nog vragen die niet 
gesteld worden. In politieke zin zijn deze dikwijls 
juist het meest interessant. Denk aan de vraag 
naar de efficiencywinst die wordt geboekt als de 
hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Denk 

ook aan een berekening van de totale kosten van 
Nederlandse militaire operaties (zoals Nobelprijs-
winnaar Stiglitz die voor het Amerikaanse optreden 
in Irak wel heeft opgesteld). Het laat zich raden dat 
het de vrees voor de antwoorden is die dit soort 
vragen taboe maakt.
 Politici hebben de dure plicht om tegenspraak 
te organiseren, ook in gevoelige kwesties. Die 
opdracht dienen de Kamers niet aan kabinet en 
adviescolleges over te laten. De vruchtbaarste 
vorm van georganiseerde tegenspraak is dualisme 
tussen kabinet en parlement. Om te variëren op de 
kop die boven Putters artikel prijkte, ‘Kennis is te-
genmacht’: niet de kennis zelf, maar het parlement 
dat zich van die kennis bedient is de tegenmacht.

david hollanders
Promovendus economie, Universiteit van Amsterdam

Denken staat vrij
De huidige minister van Justitie is ook een vooraan-
staand staatsrechtgeleerde. Hirsch Ballin heeft zich 
altijd sterk gemaakt voor rechtsstatelijke idealen. In 
zijn oratie Het grondrecht op vrijheid en de wet (1989) 
vond hij al dat de wetgever de belangen die aan de 
overheid worden toevertrouwd zo zorgvuldig moet 
afwegen dat de wet voor de burgers een ‘sociaal 
grondrecht op vrijheid’ schept. Ik moest hieraan 
denken in de trein terug na een intensieve discussie 
in de Eerste Kamer onder parlementariërs en pro-
fessoren over het wbs-rapport De bedreigde rechts-
staat. Daarin wordt beschreven hoe ‘onze’ mensen 
in het parlement de afgelopen jaren een ‘tragische 
worsteling’ doormaakten over de bescherming 
van de individuele vrijheden op twee gevoelige 
terreinen: de integratie van vreemdelingen en de 
bestrijding van terrorisme.
 Die worsteling was niet voorbehouden aan soci-
aal-democraten. Iedere serieuze politieke beweging 
moet lastige afwegingen maken: belangrijke waar-
den als veiligheid en leefbaarheid aan de ene kant, 
individuele vrijheden en het gelijkheidsbeginsel aan 
de andere kant. Zo is om terrorisme te bestrijden 
een vorm van strafrecht in het leven geroepen die op 
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veel punten afwijkt van het gewone strafrecht, met 
zijn waarborgen voor de verdachte en de onschul-
dige burger. Dat zou nodig kunnen zijn om effectief 
op te treden en de samenleving te beschermen. 
Tegen zo’n zwaar argument kan bijna niemand iets 
inbrengen, maar zijn al die nieuwe maatregelen wel 
nodig? Waar zou voor sociaal-democraten de onder-
grens liggen; waar vinden we dat de wet de vrijheid 
niet meer beschermt maar opheft?
 Een terroristisch misdrijf wordt zwaar bestraft. 
Akkoord. De poging daartoe eveneens. Prima. De 
terrorist die begonnen is zijn plannen uit te voeren 
en die bijvoorbeeld een bom aan het vervaardigen 
is, kan wat ons betreft ook worden aangepakt. 
Maar de huidige wet gaat nog een stap verder: het 
voornemen om een aanslag te plegen is al strafbaar. 
We hebben het dan dus niet over strafbare daden, 
maar over strafbare gedachten en woorden. Het 
gaat om ‘samenspanning’ die nog tot niets geleid 
heeft. Grootspraak valt eronder, verkeerd begrepen 
humor, dronkenmanspraat, vage intenties of holle 
retoriek. De kreet ‘We gaan naar het Binnenhof om 
ze mores te leren’ kan al strafbaar zijn.
 Maar als er iets vrij moet zijn, dan zijn het de ge-
dachten. Dat is de — liberale — ondergrens aan het 
rechtsstatelijke optreden van de overheid tegen de 
potentiële misdadiger. Toen bij de behandeling van 
de Wet terroristische misdrijven door cda en vvd 
werd voorgesteld om samenspanning strafbaar te 
stellen, hoefde de PvdA daarover ook helemaal geen 
tragische worsteling door te maken. De Tweede-
Kamerfractie (woordvoerder Albayrak) steunde dit 
onderdeel niet, de Eerste Kamerfractie (woordvoer-
der Witteveen) stemde hierom tegen de wet.
 We zijn nu een paar jaar verder. Hebben politie 
en justitie het in die tijd nodig gevonden om op 
te treden tegen strafbare samenspanning tot een 
terroristisch misdrijf? Ik vermoed van niet, veroor-
delingen zijn mij niet bekend. Nut en noodzaak 
van deze vrijheidsbeperkende maatregel zijn niet 
bewezen. Daarom roep ik de huidige bewindslie-
den van Justitie op om gezamenlijk het initiatief 
te nemen om de strafbare samenspanning uit de 
strafwet te halen. Het kan immers haast niet an-
ders of zij zijn er op grond van hun rechtsstatelijke 
overtuigingen op tegen. 

 De tendens van de laatste jaren is de strafwet 
strenger te maken en de vrijheidssfeer van burgers, 
ook onschuldige, in te perken. Of al die maatrege-
len echt nodig en nuttig zijn is vaak niet bekend, 
het is werken in fundamentele onzekerheid over wat 
er nodig is om wat voor soort terrorisme aan te pak-
ken. Dat legt ons de plicht op om regelmatig na te 
gaan of de strenge wetten die zoveel vrijheid kosten 
nog wel op hun plaats zijn. Daar is het grondrecht 
op vrijheid mee gediend.

willem witteveen
Lid van de redactieraad van s&d

Brussel vlagt voor 
 buitenspel
Voor eerlijke concurrentieverhoudingen wordt 
vaak de uitdrukking ‘level playing field’ gebruikt: 
rivalen mogen niet benadeeld worden doordat 
het speelveld ongelijk is. De term verwijst naar 
teamsporten als voetbal. Laat nu bij uitgerekend 
die sport — volgens de bedrijfstak zelf — het 
‘level playing field’ in gevaar zijn. Wat is er aan de 
hand? Rijke clubs kopen succes met behulp van 
top spelers uit het buitenland en verwaarlozen de 
opleiding van jeugdspelers. In Engeland is te zien 
waar dat toe leidt: Manchester United en Chelsea, 
twee clubs met een omvangrijk vreemdelingen-
legioen, bereikten de finale van de Champions 
 League, terwijl het nationale elftal de eindronde 
van het ek niet eens haalde. De kans dat een 
relatief arme club als Groningen nog eens van een 
rijke zoals Arsenal wint, wordt steeds kleiner.
 Geïnspireerd door Johan Cruijff heeft de fifa 
het plan gelanceerd om clubs te verplichten aan 
het begin van een wedstrijd minimaal zes spelers 
met de nationaliteit van het land op te stellen — 
een systeem van ‘6 + 5’. Deze zelfregulering van 
de markt werd door Eurocommissaris Spidla en 
Europarlementariërs als Toine Manders (vvd) en 
Emine Bozkurt (PvdA) subiet van de hand gewezen. 
De regel zou in strijd zijn met het vrije verkeer van 
werknemers. Een alternatief voorstel van de Euro-
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pese voetbalbond uefa dat de eis introduceert dat 
voetbalclubs minimaal acht spelers onder contract 
hebben die door de eigen club of in eigen land zijn 
opgeleid, kan in Brussel wel op steun rekenen. Dit 
gaat de fifa echter niet ver genoeg. 
 Er zijn drie problemen die de fifa wil tackelen 
via de ‘6 + 5’-regel: de concentratie van ‘gekocht 
succes’ bij een klein aantal clubs, de stagnerende 
aanwas van goede jeugdspelers en de teruglopen-
de emotionele binding van fans aan clubs.
 Vaker dan vroeger halen grote, rijke voetbal-
clubs hun toppers binnen via de internationale 
spelersmarkt. Succes is te koop en levert geld op in 
de vorm van sponsoring, merchandising, televi-
sierechten et cetera. Kapitaal accumuleert bij een 
klein aantal clubs, wat ten koste gaat van de rest. 
Zo blijven er steeds minder over die in staat zijn 
om de grote prijzen te winnen. Op termijn dreigt 
het voetbal zijn basis te verliezen. Grote clubs 
investeren onvoldoende in een goede jeugdop-
leiding, want kopen is veiliger dan kweken. Voor 
kleine clubs brengt investeren in de jeugd steeds 
meer risico’s met zich mee. Niet zelden worden 
veelbelovende spelers al op jonge leeftijd wegge-
kaapt, tegen een gering bedrag of zelfs zonder dat 
er een vergoeding tegenover staat. 
 Het feit dat een bejubelde speler van vandaag 
volgend seizoen aan de andere kant van de wereld 
kan voetballen doet de band tussen club en sup-
porters verslappen, zo waarschuwt de fifa. Dat 
lijkt een wat al te sombere redenering. De tijd dat 
fans het moeilijk konden verkroppen dat Wim 
Jansen en Johan Cruijff op een dag in een ander-
soortig roodwit tricot over de velden renden is wel 
voorbij. Won Nederland, dankzij Edwin van der 
Sar, ook niet een beetje de Champions League? 
Viert niet heel Bedum feest als Arjen Robben met 
Real Madrid een goede wedstrijd speelt? Ons voet-
bal bewijst dat chauvinistische gevoelens meer-
duidig zijn geworden. Helemaal verdwenen zijn 
ze niet. De inwoners van Varsseveld die ter ere van 
Guus Hiddink hun dorp vol hingen met Russische 
vlaggen waren net zo van slag als ieder ander toen 
Oranje verloor op het ek.
 Clubs die écht de banden met hun supporters 
willen aanhalen, kunnen een voorbeeld nemen 

aan het project ‘Scoren in de wijk’ van fc Twente. 
De club biedt stages en werkervaringsplaatsen 
aan, profs werpen zich op als rolmodellen voor de 
jeugd. Dat doen ze bijvoorbeeld door een bijdrage 
te leveren aan sport- en gezondheidsprojecten 
in zogenoemde supportwijken. Twente wil, uit 
welbegrepen eigenbelang, een club zijn die — 
zoals de website trots vermeldt — ‘… midden in de 
samenleving staat en die niet alleen gericht is op 
het scoren op het voetbalveld, maar ook wil scoren 
in de maatschappij’. 
 Feit blijft dat de ‘6 + 5’-regel een probaat mid-
del is tegen de kwaal dat in de basis van het eerste 
elftal van een club voetballers van buiten domi-
neren. Een maximum van vijf buitenlanders in het 
veld — met wisselspelers erbij kan het oplopen tot 
acht — is niet overdreven restrictief. Een quotum 
home grown spelers — zoals voorgesteld door de 
uefa — zet minder zoden aan de dijk. Grote clubs 
kunnen het zich veroorloven om acht ‘excuus-
voetballers’ op de loonlijst te zetten zonder hen 
op te stellen. Jong talent kan home grown gemaakt 
worden door de ouders van zo’n speler een baan 
aan te bieden in de eigen stad.
 Evengoed zou de uefa-regel clubs wel kun-
nen stimuleren om meer te investeren in hun 
jeugdopleidingen. Laten we dus beide voorstel-
len invoeren, van fifa én uefa. En dan zijn we er 
nog niet. Oguzhan Özyakup, een supertalent van 
az, werd onlangs op vijftienjarige leeftijd door 
Arsenal ingelijfd. Zelfs Dirk Scheringa staat in zo’n 
situatie machteloos, want in Nederland mág je 
een vijftienjarige geen contract aanbieden. Hier 
kan het voetbal in Europa de steun van Brussel nu 
eens heel goed gebruiken, want alleen de eu is 
bij machte om deze ongelijkheid in het Europese 
arbeidsrecht op te heffen. Een intikkertje!

marjo van dijken 
Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

willem minderhout 
Fractiemedewerker
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Over de auteur  René Cuperus is werkzaam bij de 
Wiardi Beckman Stichting

Even terug in de kazerne

De Europese sociaal-democratie likt haar wonden

De PvdA is op zoek naar zichzelf, haar zusterpartijen al niet minder. Op 
internationale conferenties die René Cuperus dezer dagen aandoet hangt 
een sfeer die doet denken aan de ‘onheilszwangere crisisstemming’ van 
begin jaren negentig. De sociaal-democratie neemt er zichzelf de maat in 
diverse Europese talen. ‘Keine Hoffnung, nirgendwo.’ 

rené cuperus

Quizvraag. In welk land is de sociaaldemocratie 
er het beroerdst aan toe: in Duitsland, Engeland, 
Nederland of Frankrijk? Als ik moet afgaan op 
de conferentie en seminaruitnodigingen die 
me de laatste tijd uit die landen bereiken, dan 
moet het antwoord luiden: het is zo’n beetje 
overal even beroerd. 
 Het lijkt wel of we in de tijdmachine zijn te
ruggeschoten naar begin jaren negentig, toen er 
ook zo’n onheilszwangere crisisstemming over 
de Europese sociaaldemocratie lag. Het waren 
de tijden dat de Britse Labour Party een decen
nium lang totaal onverkiesbaar bleek tegenover 
de Conservatieven van Margaret Thatcher en dat 
de Duitse spd, kanselierskandidaat na kanse
lierskandidaat, stukliep op de grote gestalte 
van Helmut Kohl. De Volkskrant had een vrolijke 
themaserie over de PvdA lopen onder de titel 
‘De Partij van de Aftocht’ en de Fransen lagen 
prehistorisch in de kling met trotskisten en 
communisten. 

 Het was de periode net voorafgaande aan 
de Derde Weg, die halfprogrammatische, 
half electoraalopportunistische aanpas
sing van de sociaaldemocratie aan nieuwe 
tijden en omstandigheden. Die heeft, zoals 
we achteraf kunnen vaststellen, een enorm 
geloofwaardigheidsprobleem van de sociaal
democratie bij de achterban veroorzaakt. De 
al dan niet goed bedoelde ‘modernisering’ van 
de verzorgingsstaat (‘behoud door aanpassing 
en hervorming’) is door velen waargenomen 
als een neoliberale, asociale afbraak van de 
verzorgingsstaat. Goede bedoelingen stuitten 
bovendien op de keiharde (culturele) onge
lijkheidstrends van de nieuwe globaliserende 
wereld. Dat leverde rake munitie op voor het 
verhaal van het linkspopulisme. Tel daar de 
onrust rondom slecht begeleide massamigra
tie, Europa’s ondermijning van de nationale 
staat en de beschavingscrisis van de solidaire 
omgangsvormen bij, dan wordt duidelijk wat 
zoal de ingrediënten zijn van de niet bijster 
florissante staat waarin de Europese sociaal
democratie zich bevindt. 
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René Cuperus  Even terug in de kazerne

 De sociaaldemocratie lijkt terug bij af. De 
magie van de ‘magical return of social democra
cy in a liberal era’ ¬ zo luidde de ondertitel van 
een boek van de Wiardi Beckman Stichting en 
de Friedrich Ebert Stiftung in die dagen ¬ lijkt 
helemaal te zijn verdampt. Terug zijn de som
bere, navelstarende conferenties over de crisis 
van links, de existentiële nood van de Europese 
sociaaldemocratie en wat dies meer zij. 
 ‘Quel avenir pour la gauche européenne? La 
socialdémocratie européenne au carrefour’, 
was de titel van de conferentie in Parijs waar ik 
midden juni mijn verhaal moest doen over hoe 
de PvdA (tijdelijk, natuurlijk) in de tang zit van 
links en rechtspopulistische bewegingen. Dit 
internationaal colloquium was georganiseerd 
door het Centre Interdisciplinaire de Recherche 
Comparative en Sciences Sociales (cir) en om
vatte een aantal van de belangrijke denkers van 
de Parti Socialiste. 
 Nou ja, denkers? Wat opvalt aan Franse socia
listen is dat ze het altijd alleen maar over perso
nen en de strijd tussen politieke leiders hebben. 
Het hele denken over de politiek staat in het 
teken van les Éléphants. Welke Olifant wordt de 
nieuwe partijleider, en daarmee misschien pre
sidentskandidaat: Delanoë, Aubry, Fabius of toch 
Ségolène Royal? Aan dat leiderschapkwartetten 
wordt het ideeën en koersdebat geheel onder
schikt gemaakt. Blijkbaar doortrekt het gaullis
tische presidentiële denken zelfs een partij die 
in beginsel niets van het Franse presidentiële 
stelsel moet hebben. 
 Toch is die fixatie op politiek als leider
schapsstrijd geen Franse specialiteit. Eerder is 
de Nederlandse PvdA hierop nogal een uitzon
dering. In echt volwassen landen en partijen 
is sprake van een permanent gevecht om het 
leiderschap. Elke partijleider wordt steeds door 
ten minste twee troonpretendenten uitgedaagd. 
Die staan in de coulissen met hun Hausmacht 
klaar. Ik schat dat de doorsnee politicus in dat 
soort landen zeventig procent van zijn energie 
besteedt aan partijinterne burgeroorlogen. 
Het land regeren doe je erbij. Dat is iets voor de 
weekenden. 

 Zo speelt zich in Oostenrijk dezer dagen een 
bijnahilarische coup af in onze zusterpartij 
spµ. De zittende spµBondskanselier Alfred 
Gusenbauer dreigt politiek afgezet te worden 
opdat via nieuwe verkiezingen een andere, 
meer populaire leider, die goed ligt bij de Kronen 
Zeitung, de grootste tabloid van Europa, als kan
selier namens de spµ kan aantreden. 

 De spd in buurland Duitsland wordt geteis
terd door een mix van leiderschapsstrijd en 
een programmatischinhoudelijke regeercrisis. 
‘Mangelnde F∑hrungskraft, fehlende Vision, 
keine klare Programmatik, ein unklarer Kurs 
gegen∑ber der Linkspartei’, zo vat Die Zeit (4/6
2008) de conditie van onze grote moederpartij, 
de Duitse spd, handzaam samen. En dat in een 
artikel met als alleszeggende titel: ‘Keine Hof
fnung, nirgendwo’. Inderdaad een echo uit de 
jaren negentig, toen de DuitsEngelse socioloog 
Ralf Dahrendorf ‘het einde van de sociaal
democratische eeuw’ had vastgesteld. Nu heet 
het in Die Zeit: ‘Weder Krisenrethorik noch 
Ermahnungen oder gar Schµngeisterei kµnnen 
die Sozialdemokraten stabilisieren. Die W∂hler 
wenden sich ab, der Vorsitzende Kurt Beck 
sinkt in den Sympathiewerten, der Fall scheint 
bodenlos. Die Sozialdemokraten sind stolz auf 
ihre 145j∂hrige Geschichte. Unsterblich ist die 
Partei deshalb nicht.’
 En Engeland dan? Tot voor kort blaakte 
New Labour van zelfvertrouwen. Daar waar 
Frankrijk en Duitsland de losers van de Angel

Ook voor de Amerikanen luidt 
de cultuurpolitieke kernvraag: 
waar zullen de stemmen van Joe 
Sixpacks ‘witte lager opgeleide 
middenklasse’ uiteindelijk 
naartoe gaan?
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saksische globalisering waren, was Londen de 
booming hoofdstad van de globalisering. The 
City streefde Wall Street voorbij, West End werd 
drukker bezocht dan Broadway en Londen trok, 
na Silicon Valley, de meest creatieve en best 
opgeleide migranten ter wereld aan. Tot bleek 
dat ‘Londonistan’ ook huisgemaakte terroristen 
voortbracht en het succesverhaal van Londen als 
‘global capital’ een enorme, onsociaaldemocra
tische ongelijkheid als schaduwzijde kent. 
 Vroeger ging de continentale sociaaldemo
cratie nog wel eens deemoedig op bezoek 
bij Tony Blairs Britse succesmodel (al was er 
altijd de verdenking van ideologisch zelfver
raad); sinds kort komen er ook uit de partij van 
Gordon Brown conferentieuitnodigingen vol 
blues. ‘Recent election results in Italy and the 
uk have only confirmed what some observers 
have already pointed out: the phase of successful 
social democratic modernization that began in 
the mid1990s is over.’ 
 Wat is er met links en de sociaaldemocratie 
aan de hand? Honderd oorzaken, honderd 
verklaringen, honderd excuses. Daar vallen 
boeken over vol te schrijven. Voor zover links in 
het defensief zit, komt dat doordat links noch de 
aanjager van de liberale globalisering is (meer 
een halfslachtige meeloper), noch de reactie 
daartegen representeert: dat is de nationale, 

populistische, xenofobe reflex. Dus links is noch 
actie noch reactie. Dat is een zwakke positie. 
 En voor zover links in het offensief zit, is 
het op het terrein van identiteitspolitiek. Zie 
de primaries van de Democraten in de vs. Daar 
stonden in de personen van Hillary versus 
Obama de genderemancipatie van vrouwen en 
de minderhedenemancipatie van ‘nietblanken’ 
tegenover elkaar (waarbij ‘gender’ voor mij nog 
altijd zoiets betekent als een specerij uit de 
veganistische keuken). Maar de cultuurpolitieke 
kernvraag luidt ook hier, voor de Amerikaanse 
(Sociaal)Democraten: waar zullen de stemmen 
van Joe Sixpacks ‘witte lager opgeleide mid
denklasse’ uiteindelijk naartoe gaan in reactie 
op de substitutie van ‘klassenpolitiek’ door 
identiteitspolitiek? 
 Op een van die sombermansconferenties van 
de laatste tijd kwam een Duitse professor met 
een verlicht idee ¬ vrij naar de oorlogsstrategie 
van Von Clausewitz. Naar analogie van een leger 
dat in de verdediging wordt gedrongen en zich 
defensief terugtrekt om de wonden te likken en 
weer op krachten te komen, moeten we ons de 
Europese sociaaldemocratie voorstellen als een 
legerkorps dat zich herstelt ‘im Winterlager’. 
 Dat is een mooie gedachte om een vrolijke 
warme zomer mee in te gaan. Tijd heelt alle 
wonden.

René Cuperus  Even terug in de kazerne
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Een ambitieuze agenda  
voor een eerlijk Europa
Opdracht aan de sociaal-democratie

Brusselse wetgeving wordt gekenmerkt door een disbalans tussen econo-
mische belangen en sociale overwegingen. Ook in Nederland ondervinden 
we daarvan de gevolgen, bijvoorbeeld daar waar interne-marktregels  
hun invloed doen gelden binnen de publieke sector. Ieke van den Burg  
roept partijgenoten op om zich te scharen achter een en hetzelfde doel:  
de totstandbrenging van coherent en evenwichtig sociaal-economisch  
beleid op Europees niveau. ‘Meebuigen met anti-Europasentimenten is  
een heilloze route.’

ieke van den burg

Globalisering is gunstig, het is enkel zaak om 
de effecten wat beter te managen ¬ ziehier 
een gemeenplaats die geen sociaaldemocraat 
nog hoort te bezigen. De ser mag zich in zijn 
advies1 over de gevolgen van verdergaande 
globalisering voor de Nederlandse economie 
tamelijk optimistisch hebben getoond over de 
beleidsruimte die nationale overheden behou
den, de stelling die drie wbs’ers vorige maand 
in de Volkskrant poneerden getuigt van meer 
realiteitszin: ‘Voortgaande globalisering van de 
economie op een schaal die we nu meemaken 

zal onvermijdelijk leiden tot een groeiende 
discrepantie tussen internationale economische 
dynamiek en macht enerzijds, en nationale 
politieke binding en besluitvorming anderzijds. 
We ain’t seen nothing, yet.’2

 Het drietal werpt de vraag op of de PvdA in 
staat is om de veelbesproken Modernisierungs-
verlierer ¬ kwetsbare groepen die traditioneel 
tot de achterban van de brede volkspartij 
behoren die de PvdA van oudsher wil zijn ¬ 
perspectief te bieden, zolang we ons bij de keuze 
van instrumenten beperken tot het nationale 
politieke domein. Mijn antwoord is: nee. De 
sociaaldemocratische beweging staat voor de 
opdracht om tegenover krachten die aan het 
werk zijn op mondiaal en Europees niveau 
substantiële tegenmacht te plaatsen. Alleen 
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langs die weg kunnen we onze belangrijkste 
politieke idealen omzetten in beleid met con
crete resultaten. Slaagt de sociaaldemocratische 
beweging er niet in om het zwaartepunt van 
haar politiek naar het supranationale niveau 
te verschuiven, dan zullen de PvdA en haar 
zusterpartijen kiezers blijven verliezen aan anti
Europese, protectionistische en populistische 
antiestablishmentstromingen.
 De sociaaldemocratie moet veel meer 
voordeel putten uit haar sterke internationale 
traditie. Een mondiale kwestie als de heersende 
kredietcrisis kan voorkomen noch bestreden 
worden op nationaal niveau ¬ en al helemaal 
niet door een klein land als Nederland, met zijn 
zeer open economie. De Europese interne markt 
en de Economische en Monetaire Unie (emu) 
vormen daarvoor een geschikter schaalniveau. 
Onder leiding van Poul Nyrup Rasmussen 
heeft de Partij van Europese Socialisten (pes) de 
banden aangehaald met de Democratische partij 
in de Verenigde Staten. Dat biedt perspectief op 
een krachtiger stem in internationale verban
den als het imf.
 Meebuigen met antiEuropasentimenten is 
voor een partij als de PvdA een heilloze route. 
Gewenst is een koers die inzet op een (pro)
actief Europees sociaaleconomisch beleid, 
geënt op onze sociaaldemocratische idealen en 
gesteund door onze traditie van samenwerking 
over de grenzen heen. Het ‘Europese sociale 
model’ zal meer moeten zijn dan een frase die 
menigeen voor in de mond heeft, meer ook 
dan een gouden randje rond afzonderlijke 
nationale verzorgingsstaattradities. Het sociale 
model dient stevig verankerd te worden in het 
Europese economische beleid, dat vooralsnog 
eenzijdig gericht is op de vrijheden van de 
interne markt. Daarbij moet tussen de diverse 
bestuurlijke niveaus ¬ lokaal, regionaal, nati
onaal en Europees ¬ een juiste balans worden 
gerealiseerd. Ik zeg niet dat er een groot
scheepse verschuiving van bevoegdheden moet 
plaatsvinden, noch dat een eenheidsworst van 
één Europese verzorgingsstaat de oplossing is. 
Wat ik betoog, is dat de scherpe kloof tussen 

enerzijds Europees economisch beleid (interne 
markt en mededinging) en anderzijds natio
naal sociaal beleid moet worden gedicht en 
dat we de sociale component in het Europese 
beleid moeten versterken.3

haagse missers

Het is geen nieuw idee dat ik hier presen
teer. Jacques Delors, de sociaaldemocraat die 
als voorzitter van de Europese Commissie 
(19851994) aan de wieg stond van de Europese 
gemeenschappelijke markt en de emu, heeft 
nooit anders gewild. Zijn motto voor de interne 
markt was: ‘stimulating through competition, 
strengthening through cooperation and uniting 
through solidarity’.4 Dat sluit aan bij een klas
siek kenmerk van Europese verzorgingsstaten, 
te weten de geïntegreerde aanpak van economi
sche en sociale politiek.
 Na het tijdperkDelors kreeg de bevorde
ring van concurrentie voorrang boven het 
stimuleren van samenwerking en solidariteit. 

Zeker nu, onder Commissievoorzitter Barroso, 
wordt de sociale agenda van de Europese Unie 
verwaarloosd. Als er al richtlijnvoorstellen op 
sociaal terrein worden gedaan, dan verdwijnen 
ze in politiek drijfzand of ze passeren in sterk 
afgezwakte vorm. In plaats van voor juridisch 
bindende maatregelen opteert men voor discus
sieprojecten ¬ de zogeheten ‘open method of 
coordination’. De Lissabonstrategie is niet de 
geïntegreerde sociaaleconomische en werk
gelegenheidsagenda geworden die de regis

Als er in Brussel al richtlijn-
voorstellen op sociaal terrein 
worden gedaan, dan verdwijnen 
ze in politiek drijfzand of ze 
passeren in afgezwakte vorm
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seurs ervan ¬ de Portugese sociaaldemocraat 
Antonio Guterres voorop ¬ ambieerden, maar 
een moderniseringsagenda voor deregulering 
en liberalisering.
 Terwijl Brussel het primaat over de econo
mische politiek naar zich toe heeft getrokken 
en daarbij weinig onderneemt om burgers 
te beschermen tegen de gure kanten van de 
globalisering,5 klampen nationale politici zich 
vast aan de illusie dat zij zelf wel in staat zijn 
om zo’n buffer op te werpen, door hun eigen 
bevoegd heden op sociale beleidsterreinen af te 
schermen tegen bemoeienis vanuit Brussel. Die 
houding is kortzichtig en misleidend. In werke
lijkheid laat het Europese Gemeenschapsrecht 
immers allang zijn invloed gelden op de sociale 
politiek in de lidstaten ¬ niet in de vorm van 
een Europees sociaal beleid, maar via de regels 
van het vrije verkeer. Steeds nadrukkelijker 
zetten ¬ ook in Nederland ¬ marktwerking 
en privatisering de toon in sectoren als gezond
heidszorg, woningbouw, openbaar vervoer en 
onderwijs.
 Als de spelregels van de interne markt lei
dend zijn, levert dat in de (semi)publieke sector 
maar al te vaak uitkomsten op die haaks staan 
op wat direct betrokkenen en burgers vanuit 
sociale overwegingen en vanuit het algemeen 
belang wenselijk vinden. De rechtsbasis voor 
internemarktwetgeving ligt in de Verdrags
artikelen over vrij verkeer en mededinging. 
Solidariteit en sociale samenhang zijn daarin 
wezensvreemde elementen. Bijgevolg is de 
marktideologie veel meer gaan overheersen 
dan nodig zou zijn als de lijn van Delors van 
mededinging, samenwerking én solidariteit 
was doorgezet.
 Intussen gaan er allerlei goedbedoelde 
Haagse beleidsinitiatieven de mist in doordat 
niet goed is geanticipeerd op Europese staats
steun of aanbestedingsregels. Neem de plannen 
voor introductie van ‘gratis’ schoolboeken in het 
voortgezet onderwijs, waarbij de noodzaak van 
openbare aanbesteding in eerste instantie over 
het hoofd werd gezien. Of zie de problemen die 
rijzen bij de aanbestedingen die gemeenten 

moeten doen in het kader van de Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning (wmo). In 
dergelijke gevallen klinkt er steevast gemopper 
op Europa: handen af van ‘ons’ publieke domein! 
Brussel krijgt de zwartepiet, terwijl de kern 
van het probleem in feite bij de Nederlandse 
overheid ligt die koos voor marktwerking en 
die zich zeer terughoudend heeft opgesteld ten 
aanzien van Europese regels inzake de kwalita
tieve en sociale aspecten van aanbesteding. Bij 
de stroomlijning van de Aanbestedingsricht
lijnen, vijf jaar geleden, was het de pesfractie 
in het Europees Parlement die ervoor zorgde 
dat de richtlijnen niet alleen op de laagste prijs 
gericht zouden zijn en dat ze ‘sociale clausu
les en milieu clausules’ zouden bevatten. De 
Nederlandse regering sprak zich daar toen tegen 
uit. Ook in de nieuwe Aanbestedingswet die nu 
bij de Eerste Kamer ligt heeft ze er nauwelijks 
handen en voeten aan gegeven.6 
 Een gevolg van het ontbreken van evenwicht 
in de Europese regels is dat clashes tussen soci
ale overwegingen en solidariteitsoverwegingen 
enerzijds en de regels van het vrije verkeer 
anderzijds steeds vaker aan de rechter worden 
voorgelegd. Het Europese Hof van Justitie heeft 
in dergelijke gevallen een beperkt en eenzijdig 
instrumentarium tot zijn beschikking. Waar de 
internemarktregels gedetailleerd onderbouwd 
en uitgewerkt zijn in richtlijnen en verordenin
gen, is voor het bijeensprokkelen van sociale 
argumenten heel wat creativiteit vereist.7

tussen oude en nieuwe landen

Het probleem van het ontbreken van een 
geïntegreerde sociaaleconomische Europese 
politiek doet zich ook voelen bij de problemen 
die samenhangen met de toeloop van arbeids
migranten uit de nieuwe lidstaten van de 
Europese Unie. Waren het in Nederland vijf jaar 
geleden vooral landelijke gebieden als Noord
Limburg en Brabant waar Poolse en andere 
OostEuropese seizoensarbeiders naartoe kwa
men, nu zijn het kwetsbare grotestadswijken 
waar de nieuwe lichting arbeidsmigranten ¬ 
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Roemenen en Bulgaren in het bijzonder ¬ zich 
concentreren. Huisjesmelkers en koppelbazen 
doen daar goede zaken.
 Net als bij de eerste uitbreidingsronde van de 
Europese Unie gaat de discussie vooral over het 
al dan niet uitstellen van het vrije verkeer van 
werknemers. Al vanaf het begin hebben de vak
beweging en een deel van de pesfractie ingezet 
op sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid om de 
arbeidsmobiliteit van nieuwe naar oude landen 
in goede banen te leiden. De overgangstermij

nen voor het vrije verkeer van werknemers 
¬ zoals voorgesteld door Eurocommissaris 
Verheugen ¬ zijn lapmiddelen: het sluiten van 
de voordeur zal alleen maar tot meer ellende en 
trucs via de achterdeur leiden, met alle gevol
gen van dien. Flankerend beleid, zoals we dat 
in de polder zo graag zien bij reorganisaties en 
bedrijfsverplaatsingen, kwam niet tot stand. Het 
gevolg is ook nu weer groeiende euroscepsis. 
Economen kunnen dan wel roepen dat het alle
maal best meevalt en dat arbeidsmigratie uit de 
nieuwe landen een tijdelijk probleem is dat zich 
vanzelf oplost, de effecten ervan treffen juist 
diegenen die toch al weinig positiefs van Europa 
¬ en breder: de globalisering ¬ ondervinden.
 Niet alleen aan onze kant van het voormalige 
IJzeren Gordijn heeft dit negatieve gevoelens ge
wekt. Inwoners van de nieuwe landen voelden 
zich gedegradeerd tot tweederangsburgers voor 
wie fundamentele vrijheden niet golden. Dat 
het Europese beleid kwaad bloed zette heeft 
zich met name gemanifesteerd bij de hevige, 
vaak emotionele discussies rond de Europese 

Dienstenrichtlijn. De nieuwe landen zagen die 
richtlijn over het vrije verkeer van diensten als 
vervanging voor het vrije verkeer van werkne
mers ¬ als een route dus waarlangs ze alsnog 
toegang zouden kunnen krijgen tot de markten 
van het ‘oude’ Europa. 
 In de pesfractie in het Europees Parlement 
hebben we met veel moeite de gelederen geslo
ten weten te houden; collega’s uit de oude en de 
nieuwe landen trokken één lijn. Met steun van 
een deel van de verdeelde evpfractie hebben 
we de scherpste kantjes af kunnen halen van 
het oorspronkelijke idee achter de richtlijn: 
een vrij verkeer voor dienstverleners op grond 
van de arbeidswetgeving, sociale wetgeving 
en consumentenwetgeving van het land van 
oorsprong. Hoewel uiteindelijk de verhouding 
tussen werkland en oorsprongslandprincipes 
binnen de verschillende rechtsgebieden wel 
is rechtgetrokken, heeft de richtlijn zoals die 
op 28 december 2006 in werking is getreden 
nog allerlei losse eindjes. Bij de toepassing en 
uitwerking van de regels in de praktijk zullen 
die nog veel conflictstof opleveren.8

 Het basisprobleem is dat Europese interne
marktregels schuren met de veronderstelde au
tonomie van nationale en decentrale overheden 
voor wat betreft de inrichting van hun verzor
gingsstaatarrangementen. Over twee kwesties 
in het bijzonder zullen we de komende tijd 
nog veel horen: (1) hoe werken de regels van de 
interne markt in op de organisatie, financiering 
en inrichting van publieke diensten? (2) Hoe 
verhoudt het primaat van de regels die binnen 
een bepaalde lidstaat gelden met betrekking tot 
arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen zich tot 
het vrije verkeer van diensten en de toegang van 
dienstverleners uit andere lidstaten die niet in 
het betreffende land gevestigd zijn?

kwestie 1: diensten van algemeen  
belang

Nederland loopt voorop bij het introduceren 
van marktwerking en concurrentie tussen on
dernemingen in de sfeer van de publieke dien

Ieke van den Burg  Een ambitieuze agenda voor een eerlijk Europa

Nationale politici klampen zich 
vast aan de illusie dat zij zelf wel 
in staat zijn om een buffer op te 
werpen tegen de gure kanten van 
de globalisering
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sten. Bij de uitvoering daarvan spelen niet alleen 
factoren als doelmatigheid, kostenreductie en 
innovatie een rol, maar ook aspecten als betaal
baarheid, toegankelijkheid, rechtvaardigheid 
en solidariteit. Dat publieke diensten specifieke 
eisen stellen betekent niet dat ze alleen door de 
overheid kunnen worden aangeboden. Private 
partijen kunnen hierin beslist een belangrijke 
rol spelen ¬ de vraag is alleen hoe, wanneer en 
onder welke condities.
 Bij een keuze voor uitvoering ‘op de markt’ is 
het van groot belang dat de verantwoordelijke 
lokale, regionale of nationale overheid de regie 
houdt. Anders dan bij commerciële dienstverle
ning draait het hier niet simpelweg om indivi
duele keuzes en de wetten van vraag en aanbod. 
De overheid moet adequaat kunnen toetsen of 
private uitvoerders doelstellingen van algemeen 
belang naar behoren nastreven. Indien nodig 
moet zij verplichtingen kunnen opleggen.9 
Voorkomen moet worden dat bij de overgang 
van een publiek naar een marktgericht systeem 
vaste dienstverbanden, lonen en arbeidsvoor
waarden onder druk komen te staan. In sectoren 
waar goed en gemotiveerd personeel schaars is, 
kan dat immers de kwaliteit van de dienstverle
ning in gevaar brengen.
 Elke publieke dienst die wordt onderworpen 
aan marktwerking, liberalisering of privati
sering komt automatisch onder de Europese 
mededingings, staatssteun en aanbestedings
regels te vallen. Op alle diensten die de overheid 
overlaat aan verzelfstandigde uitvoeringsorga
nisaties of die ze via concessies en aanbestedin
gen aan marktpartijen gunt, zijn die marktre
gels van toepassing. Het heet dan dat er sprake 
is van een Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (daeb). Het door Frans Timmermans 
knap uitonderhandelde protocol bij het Verdrag 
van Lissabon10 zal op dit punt geen verandering 
brengen. Alleen Diensten van Algemeen Belang 
(dab) waarbij geen sprake is van ‘economische’ 
activiteit vallen buiten de marktregels.
 Het is een misverstand dat het aan een lid
staat of een decentrale overheid is om een dienst 
als een nieteconomische Dienst van Algemeen 

Belang aan te duiden en daarmee af te schermen 
van de markt. Dat meende men in Nederland 
bijvoorbeeld te kunnen doen voor de water
sector. Het is maar de vraag of de opvatting die 
daarover in de wet zijn vastgelegd zou stand
houden voor de Europese rechter. Het Europese 
Hof van Justitie en de Europese Commissie 
hanteren een driedubbele norm: er moet sprake 
zijn van een dienst die niet door de markt kan 
worden verricht, waarvoor geen financiële 
tegenprestatie wordt gevraagd en waarmee geen 
geld wordt verdiend. Het valt moeilijk staande 
te houden dat dit het geval is in de  watersector. 
Lastig is dat er geen secundaire wetgeving 
bestaat waarin deze criteria helder zijn vastge
legd en uitgewerkt. Handvatten ontbreken ook 
voor de beantwoording van vragen als wanneer 
staatssteun geoorloofd is en wanneer en hoe 
er Europees aanbesteed moet worden. In al dit 
soort gevallen zijn antwoorden alleen met een 
grote onzekerheidsmarge te formuleren op 
basis van jurisprudentie van geval tot geval.
 Via allerlei interpretatieve mededelingen en 
verordeningen probeert de Europese Com
missie ¬ lees: het dg Interne Markt en het dg 
Mededinging ¬ zich als hoeder van de Euro
pese basisregels en principes op te werpen. In 
mijn ogen is dit geen juiste gang van zaken en 
zouden de wetgevers een politieke discussie 
moeten voeren over essentiële afwegingen tus
sen rechtsbeginselen en belangen. Al sinds jaren 
pleit de pesgroep in het Europees Parlement 
ervoor om orde op zaken te stellen. Uit onvrede 
met het uitblijven van initiatieven van de 
Europese Commissie ¬ en om misverstanden 
over haar eigen visie en agenda te ontzenuwen 
¬ heeft de pes-fractie in 2006 zelf een proeve 
gepubliceerd van een horizontale kaderrichtlijn 
Diensten van Algemeen Economisch Belang.11

kwestie 2: arbeidsrecht en arbeids-
verhoudingen

Het andere ‘hot item’ betreft het arbeidsrecht en 
de wijze waarop arbeidsvoorwaarden tot stand 
komen.12 In het compromis over de Diensten
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richtlijn is opgenomen dat cao’s niet als belem
mering voor het vrije verkeer van diensten mo
gen worden beschouwd.13 Inmiddels liggen er 
echter verschillende uitspraken14 van de hoogste 
Europese rechter die dit principe op losse 
schroeven zetten. In verschillende zaken die 
draaien om de rechtmatigheid van vakbonds

acties oordeelt het Hof ¬ merkwaardigerwijs 
tégen het advies van de advocaatgeneraal in ¬ 
dat caobepalingen die gelden in het ‘werkland’ 
aan buitenlandse ondernemingen niet dwin
gend kunnen worden opgelegd. Hoogstens 
mogen eventuele wettelijke minimum(loon)
bepalingen worden opgelegd, conform de 
bepalingen van de Detacheringsrichtlijn.15 De 
minimumbepalingen van de Detacherings
richtlijn worden hiermee tot algemene norm 
gebombardeerd voor bedrijven die over de grens 
actief zijn, terwijl ze in feite alleen voor uitzon
deringsgevallen van tijdelijke detachering in 
een ander euland zijn bedoeld.
 Ook hier is sprake van een zorgwekkende 
dynamiek: bij gebrek aan heldere bepalingen 
van de kant van de Europese wetgever (Raad 
en Parlement) gaat de Europese rechter zich 
inhoudelijke opvattingen aanmeten over de 
proportionaliteit en legitimiteit van speci
fieke arbeidsvoorwaardeneisen. Het is ronduit 
ondemocratisch om zoveel aan de creatieve 
besluitvorming van rechters over te laten, zeker 
als duidelijk is dat zij het onderling oneens zijn. 

Het gaat niet aan dat rechters uit de oude en 
nieuwe landen onderling politieke deals sluiten. 
In ons stelsel zijn de politieke keuzes en com
promissen voorbehouden aan de wetgever.
 Zolang het Gemeenschapsrecht wordt geken
merkt door een disbalans tussen economische 
belangen en sociale overwegingen, zullen de 
eerste het winnen van de tweede. En aangezien 
Europees recht boven nationaal recht gaat, zul
len internemarktregels zo steeds meer invloed 
gaan uitoefenen op beleidsterreinen waarop 
Europa in eerste instantie onbevoegd leek. Nu 
de Unie is uitgebreid tot 27 lidstaten met zeer 
uiteenlopende sociale tradities is er alleen maar 
meer reden tot zorg. In het Europees Parlement 
en bij het Europees Verbond van Vakverenigin
gen hebben de recente uitspraken van het Hof 
over caobepalingen en vakbondsacties geleid 
tot nieuwe impulsen voor het bepleiten van 
Europese minimumnormen en betere regels 
ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid en 
collectieve actie. Rechtszekerheid en politieke 
afwegingen in transparante wetgevingstra
jecten zijn immers sterk te prefereren boven 
rechtsonzekerheid en het lijdzaam wachten op 
uitspraken van rechters en interpretaties van 
Commissieambtenaren. 

wat staat de pvda te doen?

Om nationale verzorgingsstaattradities te waar
borgen moeten sociaaldemocratische partijen 
in Europa zich niet achter de eigen grenzen te
rugtrekken, maar juist een ambitieuze Europese 
agenda voeren. We moeten ophouden op twee 
gedachten te hinken: meer Europa voor wat op 
een bepaald moment toevallig in de mode is16, 
minder voor terreinen waarop de nationale 
politiek graag de touwtjes in handen houdt (of 
de schijn wil ophouden dat ze dat doet). De so
ciale principes van de verzorgingsstaat moeten 
Europees worden ingekaderd om tegenwicht 
te bieden tegen de marktregels die nu de toon 
zetten. 
 Allerlei voorbereidend werk is al verricht. 
Twee jaar geleden kwam in pesverband onder 
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leiding van Rasmussen en Delors een mani
fest tot stand onder de vlag New Social Europe.17 
Daarin wordt het belang van de samenhang 
tussen sociaal en economisch beleid benadrukt 
vanuit vergelijkbare nationale praktijken. In 
januari 1997 ¬ Nederland was voorzitter van 
de Europese Unie ¬ deed toenmalig minister 
Ad Melkert al hetzelfde met een baanbrekende 
conferentie.18 Melkert liet zien dat sociaal beleid 
een productieve factor is die onmisbaar is voor 
het succes van economisch beleid. 
 Van recenter datum is een rapport van de 
pesfractie getiteld Inclusive Europe, Europe for all, 
dat bouwstenen aandraagt om de inspanningen 
van nationale sociaaldemocratische partijen te 
ondersteunen met Europese initiatieven.19 Het 
rapport pleit ervoor dat in alle internemarktre
gelgeving een sociale clausule wordt opgenomen, 
waarin duidelijk wordt gesteld dat die wetgeving 
niet strijdig mag zijn met nationale wetgeving 
inzake arbeidsverhoudingen en sociale zeker

heid.20 Introductie van een dergelijke bepaling 
lijkt een belangrijke stap voorwaarts, maar is 
niet afdoende. Een algemene clausule ontbeert 
immers de nuance die nodig is om tot werke
lijk evenwichtige regelgeving en uitvoering te 
komen. Bovendien dreigt het gevaar dat vanwege 
het statische karakter van de formulering in
novatie wordt belemmerd en nationaal gedreven 
protectionisme wordt uitgelokt. Verder biedt 
zo’n clausule weinig garanties tegen neerwaartse 
spiraalvorming, waarbij lidstaten zich gedwon
gen zien om hun niveaus van sociale bescher
ming ‘vrijwillig’ naar beneden bij te stellen opdat 
ze zichzelf niet uit de markt prijzen.
 Aan de vooravond van een nieuwe mandaat
periode, waarin hij zijn voorzitterschap hoopt 
te continueren, heeft Commissievoorzitter 

Barroso beloofd om met een pakket sociale 
maatregelen te komen ¬ ongetwijfeld om de 
vele ontevreden kiezers her en der in Europa 
gunstiger te stemmen. Ik vrees dat zijn voor
stellen niet veel meer zullen blijken te zijn dan 
een prstunt, een opsomming van vrijblijvende 
aanbevelingen en een opgewarmd prakje oude 
ideeën. Met een halfzacht programma dat aan 
de sociale dimensie lippendienst bewijst kan 
niet worden volstaan; een substantieel alterna
tief is dringend geboden.
 Naar mijn stellige overtuiging is er een 
bodem nodig van Europese wetgeving op sociaal 
terrein. Op zijn minst moeten er duidelijker 
spelregels en specifieke regels komen rondom 
arbeidsmigratie in relatie tot de toename van 
grensoverschrijdende dienstverlening, seizoens
arbeid en tijdelijke detachering en uitzendar
beid. En die regels moeten vergezeld gaan van 
instrumenten en middelen voor de handhaving 
ervan. Het verbeteren van de inspectie en het 
toezicht, en het verschaffen van middelen voor 
het opvangen van fricties en moeilijke over
gangssituaties, horen daar ook bij. Het vele werk 
dat binnen de pes al is verzet zou de basis moe
ten vormen voor een concreet actieprogramma 
waarmee sociaaldemocraten de Europese 
verkiezingen van 2009 in kunnen gaan. 
 Dan moeten de PvdA en haar zusterpartijen 
in de pes wel ophouden met bakkeleien over 
wat er nou wel of niet in Brussel mag worden 
gedaan. Beweren en bezweren dat onderwijs, 
gezondheidszorg, sociaal beleid et cetera ‘nati
onale’ beleidsterreinen zijn en dat Europa zich 
daarmee niet mag bemoeien, levert niets op. 
Iedereen zal de ogen moeten openen voor het 
harde feit dat deze terreinen allang niet meer 
per definitie zijn afgeschermd van de interne
marktregels. De nieuwe werkelijkheid is dat 
waar Brussel bevoegd is, Europese wetgeving 
ten faveure van het vrije verkeer in toenemende 
mate arbeidsvoorwaarden, publieke diensten 
van algemeen belang en sociale bescherming 
onder druk zet.
 De blokkade op Europese sociale wetgeving 
moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Al
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leen langs die weg kan het eenzijdige markt en 
liberaliseringsdenken worden aangepakt en 
ingeperkt. De Europese realiteit van de in
terne markt moet worden aangevuld met een 
raamwerk van sociale regels die aan de realiteit 
van de Europese verzorgingsstaten ontleend 
zijn ¬ niet om nationale regels te vervangen of 
te ‘overrulen’, maar juist om te zorgen dat deze 
∑berhaupt nog hun gelding kunnen hebben. 
 Als we niet stevig en proactief voor Europese 
sociale wetgeving gaan zorgen die complemen
tair is aan de regels van de interne markt, dan 
staat de sociaaldemocratie niet alleen bij de 

Europese verkiezingen van volgend jaar in zijn 
hemd, maar ook bij de volgende nationale en an
dere verkiezingen. Als we terrein willen herove
ren bij zowel de ‘winnaars’ als de ‘verliezers’ van 
de globalisering, dan kunnen we niet buiten een 
ambitieus programma voor een sterk, groen én 
sociaal Europa. Het doel is helder: een coherent 
sociaaleconomisch beleid in de beste tradities 
van de moderne Europese verzorgingsstaten 
en van de oorspronkelijke ideeën van Jacques 
Delors, waarmee sociaaldemocraten op alle 
bestuursniveaus samen uit de voeten kunnen.

Ieke van den Burg  Een ambitieuze agenda voor een eerlijk Europa
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Een fatsoenlijke overheid 
meet niet met twee maten

Wat verklaart de zorgen van Nederlanders over de islam? Een onderbelichte 
factor is wankelmoedig optreden van hogerhand, meent Marijke Linthorst. 
Een overheid die voor gelovigen andere regels laat gelden dan voor niet-
gelovigen zondigt tegen het grondbeginsel van gelijke behandeling voor de 
wet. Tegen godsdienstleraren die ‘kinderen en jongeren opzetten tegen hun 
Nederlandse medeburgers’ moet worden opgetreden.

marijke linthorst

Het groeiende aantal islamitische symbolen 
in het publieke domein ¬ van moskeeën tot 
hoofddoekjes ¬ roept de vraag op welke ruimte 
wij religies willen toekennen om zich daar te 
manifesteren. Dat deze vraag opkomt ligt niet 
aan de religieuze uitingen als zodanig. Kerken 
zijn er al sinds eeuwen en ook ‘strengere’ sym
bolen als zwarte kousen en roomskatholieke 
processies zijn geen onbekend verschijnsel. 
Ook het fenomeen dat sommige geloofsuitin
gen irritatie opwekken bij nietgelovigen is 
niet nieuw. In ZuidLimburg diende onlangs 
een rechtszaak die draaide om de vraag hoeveel 
decibellen een kerkklok mag produceren. Toch 
is de commotie aanmerkelijk heviger als het om 
islamitische geloofsuitingen gaat. Hoe komt dat, 
terwijl Nederland toch een geschiedenis heeft 
van religieuze diversiteit? 
 Lang is gehandeld naar de gedachte dat ‘het 
zichzelf wel zou wijzen’. Binnen de marges van 

het principe van scheiding van kerk en staat 
heeft de overheid altijd ruimhartig invulling ge
geven aan de vrijheid van godsdienst. Een klas
siek voorbeeld vormt de vrijheid van onderwijs. 
Wie een school wil stichten op een specifieke 
grondslag en kan aantonen dat daar voldoende 
belangstelling voor bestaat, heeft recht heeft op 
overheidsfinanciering. Met zo’n rijke traditie 
van ‘leven en laten leven’ zouden ook nieuwe 
godsdiensten gemakkelijk hun plaatsje kunnen 
vinden, was het idee. De grenzen zouden wor
den bepaald door de Nederlandse wet. 
 Dat deze verwachting voor wat betreft de 
islam niet is uitgekomen, is mijns inziens te 
wijten aan twee factoren. Om te beginnen is er 
sprake van gedragingen die in de ogen van velen 
uit de tijd zijn en getuigen van een intolerantie 
die wij dachten overwonnen te hebben. Dat leidt 
tot kleine ergernissen (om het weigeren van een 
hand bijvoorbeeld), maar ook tot grote zorgen 
om rechtsstatelijke beginselen die onder druk 
komen te staan (zoals bij gevallen van eerwraak). 
Daar komt bij dat deze gedragingen ¬ anders 
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dan de gebruiken en praktijken van streng 
gelovige christenen ¬ niet beperkt blijven tot 
een bepaald geografisch gebied. Ze manifeste
ren zich vooral in de grote steden, middenin de 
leefwereld van allerlei andersdenkenden. Juist 
die steden hebben altijd symbool gestaan voor 
het principe van ‘leven en laten leven’. 
 

Deze combinatie van deze factoren brengt bij 
sommige Nederlanders, zowel moslims als 
nietmoslims, ongemak en onrust teweeg: waar 
ligt de grens? De bezorgdheid wordt er uiteraard 
niet minder op als een minister van Justitie op
merkt dat het niet uitgesloten is dat op termijn, 
als daar een meerderheid voor zou zijn, delen 
van de sharia worden ingevoerd ¬ zoals Piet 
Hein Donner deed in 2006. Donner filosofeerde 
vanuit een strikt theoretisch juridische invals
hoek. Maar mag van een minister niet worden 
verwacht dat hij richting geeft? Dat hij aangeeft 
waar de grenzen liggen en hoe de vrijheid van 
godsdienst zich verhoudt tot andere grond
wettelijke vrijheden? Is het vreemd dat zijn 
uitspraak mensen de stuipen op het lijf jaagt?
 De wat argwanende houding die een deel van 
de Nederlanders tegenover de islam aanneemt 
heeft in sommige progressieve kringen geleid 
tot de conclusie dat ons volk ‘islamofoob’ is. Die 
stelling wordt ondersteund door de Europese 
Commissie tegen Racisme en Intolerantie 
(ecri). Ik vind de kwalificatie zwaar overdre
ven. Volgens het woordenboek is een fobie 
een ‘ziekelijke angst, die niet in verhouding 
staat tot de dreiging die er van de situatie of 

het object uitgaat’. Daar is in Nederland geen 
sprake van. Dat dit soort termen vallen vind 
ik tekenend voor de wijze waarop de discussie 
niet gevoerd wordt. Als er zorgen bestaan over 
de wijze waarop bepaalde orthodoxreligieuze 
opvattingen schuren met wat in Nederland 
aan gedachtegoed gangbaar is, dan moeten die 
zorgen worden benoemd en besproken. Ik zou 
de stelling willen betrekken dat de angst die er 
in Nederland op sommige punten voor de islam 
bestaat, in belangrijke mate mede door de over
heid veroorzaakt wordt. 

woorden en daden

De Nederlandse overheid heeft het, als het gaat 
om vraagstukken van rechtsstaat en religie, 
op twee belangrijke punten laten afweten. 
Enerzijds heeft zij onvoldoende grenzen gesteld. 
Anderzijds meet zij met twee maten: voor 
gelovigen lijken andere regels te gelden dan 
voor nietgelovigen. Daarmee roept de overheid 
op zijn minst de verdenking over zich af dat zij 
haar burgers niet gelijk behandelt.
 Om de integratie van migranten (en hun 
kinderen) in onze samenleving te laten slagen, 
is duidelijkheid geboden. Alle partijen moeten 
weten aan welke afspraken zij zich te houden 
hebben. Daarbij hoort de zekerheid dat aan 
kernwaarden van de Nederlandse samenleving 
niet wordt getornd. Op dit punt heeft de over
heid zich niet altijd even standvastig getoond. 
Als er uit haar woorden geen wankelmoedig
heid sprak, dan wel uit haar daden. Gedwongen 
uithuwelijking is bijvoorbeeld nooit echt hard 
politiek veroordeeld en concreet beleid is tot nu 
toe uitgebleven. 
 Het tweede falen van de overheid schuilt in 
het hanteren van verschillende maatstaven voor 
gelovigen en nietgelovigen. Onlangs kwam 
het Islamitisch Instituut voor Opvoeding en 
Educatie in Utrecht in opspraak. De journalist 
Patrick Pouw volgde een jaar lang lessen aan 
deze door de Tilburgse imam Suhayb Salam 
geleide instelling. Hij schreef er een boek1 over 
waarin hij constateert dat het instituut oproept 
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tot haat tegen ongelovigen. De burgemeester 
van Utrecht, Aleid Wolfsen, liet in antwoord op 
vragen van raadslid Ben van der Roest weten 
‘geen reden’ te zien om stappen tegen het insti
tuut te ondernemen. In de Tweede Kamer stelde 
Madeleine van Toorenburg (cda) vragen aan 
minister Hirsch Ballin van Justitie. Op de vraag 
of er naar de mening van de minister sprake is 
van strafbare feiten, zoals het aanzetten tot haat, 
antwoordt deze als volgt:
 ‘Het Openbaar Ministerie is nagegaan of er 
in casu sprake is van strafbaar handelen (i.c. aan
zetten tot haat zoals omschreven in artikel 137d 
Wetboek van Strafrecht). Voor het aanzetten tot 
haat in de zin van artikel 137d Sr zal de tot haat 
aanzettende uitlating altijd gericht moeten zijn 
op een groep mensen waarvan de gezamenlijke 
eigenschap valt onder één (of meer) van de in 
het artikel (limitatief opgesomde) kenmerken 
naar ras, godsdienst of levensovertuiging, sek
suele gerichtheid, handicap of geslacht. Het zijn 
die groepen in onze samenleving die wegens 
deze specifieke kenmerken bescherming ge

nieten tegen beledigende en tot haat, geweld of 
discriminatie aanzettende uitlatingen. De groep 
ongelovigen of andersdenkenden waartegen 
tot haat zou worden opgeroepen valt daar niet 
onder. Deze groep wordt niet gebonden door 
een gezamenlijk kenmerk zoals genoemd in de 
discriminatieartikelen en is te onbepaald om 
onder bescherming van deze artikelen te kun
nen vallen.’2 
 In juridische zin mag de redenering dan 
misschien kloppen (zeker ben ik daar niet van: 

nietgelovig zijn is toch ook een levensbeschou
wing?), maar de politiekmorele strekking 
ervan is onvoorstelbaar: een burger die zich wil 
verweren tegen haatzaaierij, moet zich maar bij 
een geloofsgemeenschap aansluiten. Deze ge
dachte staat haaks op het naar mijn overtuiging 
onaantastbare principe dat alle burgers, gelovig 
of nietgelovig, aan de hand van exact dezelfde 
criteria door de overheid behandeld dienen te 
worden. Aanzetten tot haat is strafbaar of dat 
is het niet. Maar het kan niet zo zijn dat in alle 
vrijheid mag worden opgeroepen tot haat jegens 
ongelovigen, waar dat jegens gelovigen niet is 
toegestaan. 

individu en groep

Waar religie en rechtsstaat botsen, gaat het oude 
adagium dat ‘het zichzelf wel wijzen zal’ niet 
op ¬ die conclusie is nu wel te trekken. Vanuit 
die optiek is het toe te juichen dat het College 
van b&w van Amsterdam onlangs de notitie 
Scheiding van Kerk en Staat uitbracht, om helder
heid te scheppen over de regels die de overheid 
ten aanzien van religie hanteert. Het college 
onderscheidt drie opvattingen over de scheiding 
van kerk en staat:
> de exclusieve visie, waarin religie uitsluitend 
een privéaangelegenheid is; 
> de inclusieve visie, waarin de overheid in 
‘gelijke mate ruimte geeft’ aan alle religieuze en 
levensbeschouwelijke groepen;
> de compenserende visie, waarin de overheid 
de ‘mogelijkheid heeft voorwaarden te scheppen 
zodat alle religieuze en levensbeschouwelijke 
groepen in de samenleving gelijk geëquipeerd 
zijn om aan het maatschappelijk verkeer deel 
te nemen. In deze visie kan subsidiëring van 
moskeekoepels en/of migrantenkerken een 
instrument zijn om ongelijkheid weg te nemen’.
 Het College stelt dat in de regel de lijn van de 
inclusieve neutraliteit wordt gevolgd, maar dat 
zich ook situaties kunnen voordoen waarin de 
compenserende neutraliteit de ‘meest geëigen
de’ visie is. De bedoeling van deze compen
serende beleidslijn is om ‘iedereen ongeacht 
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Het kan niet zo zijn dat in alle 
vrijheid mag worden opgeroepen 
tot haat jegens ongelovigen,  
waar dat jegens gelovigen niet  
is toegestaan
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religieuze of levensbeschouwelijke achter
grond volwaardig deel te laten nemen aan de 
samenleving’. 
 Tegen die doelstelling op zichzelf zal nie
mand bezwaar hebben. Het is echter de vraag 
of de compenserende visie niet verder gaat dan 
wat het College zegt te beogen. Er zit nogal wat 
licht tussen enerzijds het streven om ‘iedereen 
ongeacht religieuze of levensbeschouwelijke 
achtergrond’ in staat te stellen volwaardig te 
participeren en anderzijds het streven om ‘alle 
religieuze en levensbeschouwelijke groepen 
gelijkelijk te equiperen’ om aan het maatschap
pelijk verkeer deel te nemen. In het eerste 
geval gaat het om individuen die niet door hun 
achtergrond gehinderd, benadeeld of gediscri
mineerd mogen worden. Tot de instrumenten 
die op dit terrein kunnen worden ingezet 
behoren onderwijs en antidiscriminatiebeleid. 
In het tweede geval gaat het om religieuze 
groeperingen als zodanig. Op grond waarvan 
zouden religieuze groeperingen, in plaats van 
de individuele leden van een dergelijke groepe
ring, geëquipeerd moeten worden om aan het 
maatschappelijk debat deel te nemen? En waar 
zou die ondersteuning dan uit moeten bestaan?
 In de Cleveringalezing van 2002 pleitte Job 
Cohen ook al voor een expliciete rol voor religi
euze groeperingen.3 Zijn stelling was toen dat 
de integratie van gelovige migranten misschien 
wel het beste via het geloof zou kunnen lopen, 
omdat dit ‘vrijwel het enige ankerpunt’ is dat 
zij hebben als zij de Nederlandse samenleving 
betreden. Sinds Cohen deze woorden uitsprak, 
hebben zich belangrijke ontwikkelingen voor
gedaan die het verdienen om bij de analyse te 
worden betrokken. Zo blijkt uit recent onder
zoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers 
dat migrantenkinderen met een islamitische 
achtergrond slechter presteren in het onderwijs, 
óók als rekening wordt gehouden met factoren 
als het opleidingsniveau van de ouders. Een van 
de mogelijke verklaringen is, aldus Dronkers, 
dat ideeën die moslims in het algemeen koes
teren over de verhouding tussen man en vrouw 
en de relevantie die zij hechten aan familieeer 

de ontplooiing van individuen in de weg staan 
¬ en juist die ontplooiing is de sleutel tot suc
ces in moderne samenlevingen. Als Dronkers 
gelijk heeft, wordt het realiseren van het ideaal 
dat iedereen volwaardig kan participeren in de 
samenleving, ongeacht zijn religieuze of levens
beschouwelijke achtergrond, juist gehinderd 
door beleidsmaatregelen die gericht zijn op het 
‘equiperen’ van religieuze groeperingen. Daar 
zijn in de praktijk ook wel signalen van.
 Ahmed Marcouch, voorzitter van het Am
sterdamse stadsdeel Slotervaart, constateerde 
onlangs in een interview met Het Parool dat het 
godsdienstonderwijs in een aantal moskeeën 
in Amsterdam veel te wensen overlaat.4 Het 
komt voor dat kinderen worden opgezet tegen 
de Nederlandse samenleving. Dat draagt niet bij 
aan hun individuele ontplooiing, noch aan hun 
kansen op maatschappelijk succes. De bevindin
gen van Marcouch worden onderschreven door 
leerkrachten. Sommigen hebben het gevoel dat 
wat zij door de week proberen te bereiken in 
het weekend in één klap teniet wordt gedaan. 

Marcouch zoekt de oplossing in het onderbren
gen van islamitisch godsdienstonderwijs bij 
de openbare scholen. Dat lijkt mij de verkeerde 
weg. Ik zou ervoor willen pleiten dat wij allen 
terugkeren naar het oorspronkelijke uitgangs
punt van godsdienstvrijheid binnen de grond
slagen van de Nederlandse rechtsstaat.
 In een proces van immigratie wordt van de 
ontvangende partij gevraagd dat zij nieuwko
mers helpt om een volwaardige positie in de 
samenleving te verwerven. Voor alle burgers, 
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Het realiseren van het ideaal van 
volwaardige participatie wordt 
niet bevorderd door beleid gericht 
op het ‘equiperen’ van religieuze 
groepen ¬ integendeel
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 gevestigden zowel als nieuwkomers, geldt na
drukkelijk het recht om de eigen cultuur te be
leven en de eigen godsdienst te belijden. Maar 
strekt die vrijheid zo ver dat mensen mogen be
sluiten om zich af te keren van de samenleving 
of zich zelfs tegen die samenleving af te zetten? 
Nee. Tegenover de plicht van de samenleving 
om de nieuwkomer in staat te stellen voluit 
te participeren staat het recht van diezelfde 
samenleving om van de immigrant te vragen 
een volwaardige plaats in de samenleving in te 
willen nemen en daar ook zijn of haar best voor 
te doen. Integratie, acceptatie en participatie ¬ 
het moet van twee kanten komen. 

Noten

1 Patrick Pouw, salaam! Amster
dam: Nieuw Amsterdam, 2008.

2 Brief Ministerie van Justitie, 
d.d. 9 juni 2008. Tweede Kamer, 
vergaderjaar 20072008, 29754, 
nr.108.

3 Job Cohen, Cleveringalezing,  
26 november 2002.

4 Het Parool, 7 juni 2008.

 Om de maatschappelijke integratie van mi
granten en hun kinderen te bevorderen vraagt 
de Nederlandse overheid van scholen dat zij 
bijdragen aan het bevorderen van actief burger
schap. Dan kan het niet zo zijn dat deze inspan
ningen door andere organisaties onderuit 
worden gehaald doordat zij leerlingen opzetten 
tegen de westerse samenleving in het algemeen 
en ongelovigen in het bijzonder. Waar kinderen 
en jongeren met lesprogramma’s worden opge
zet tegen hun Nederlandse medeburgers moet 
de overheid niet voorzien in alternatieven, daar 
moet zij optreden. Sluiten die handel.
 Of zijn we helemaal van God los?
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f o t o  charlo tte  bogaert  |  hollandse hoog te 

‘Arbeid was en is de core business van de PvdA. (…) Deze 
traditie dient te worden hernomen en geactualiseerd’, 

aldus staat te lezen in een recente wbs-publicatie getiteld 
Om de plaats van de arbeid. Deze ‘politieke agenda voor 
de PvdA’ is het product van een werkconferentie met 

wetenschappers en politici die werd gehouden op 31 mei 
2008, in de aanloop naar het partijcongres in juni.

Ben Dankbaar hield er een inleiding die hij voor s&d 
bewerkte tot een artikel. Tegen de achtergrond van 

nationale en mondiale ontwikkelingen, schrijft hij, wordt 
telkens weer gezocht naar ‘een sociaal compromis tussen 

het concurrentievermogen van bedrijven en de kansen 
voor werknemers om van hun arbeid “werk” te maken’.

Paul de Beer onderzoekt de oogst van bijna twee decennia 
beleid gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie. De 

80%-doelstelling van het kabinet zou niet heilig moeten 
zijn: ‘Alternatieve strategieën, in het bijzonder een extra 

verhoging van de arbeidsproductiviteit, verdienen  
meer aandacht dan ze krijgen.’

De toekomst  
van de arbeid

Kast met veiligheidsschoenen bij een uitzendbureau in Amsterdam.
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De toekomst van de arbeid (1)

Arbeid is arbeid gebleven

ben dankbaar

Toen de Partij van de Arbeid ruim zestig jaar ge
leden werd opgericht, dacht men bij het woord 
‘arbeid’ vooral aan de fabrieksarbeider of de 
bouwvakker ¬ ook al bekleedden veel partij
genoten heel andere beroepen. Tegenwoordig 
werkt het grootste deel van de beroepsbevolking 
in dienstverlenende sectoren: in kantoren, 
winkels, ziekenhuizen en scholen. De fysieke 
belasting is, over het geheel genomen, minder 
zwaar geworden. Er wordt daarentegen meer 
geestelijke inspanning van mensen gevraagd.
 Liever dan van arbeiders spreken we nu van 
werknemers. Bij het horen van het woord arbeid 
denken we aan inspanning, moeite, zweet. Dan 
hebben het liever over werk (werk, werk…), 
want die term associëren we met creativiteit 
en doelgerichtheid. Door werk leveren wij een 
bijdrage aan de samenleving; door arbeid voor
zien wij in ons levensonderhoud. Ook andere 
talen kennen twee verschillende aanduidingen 
voor het productief bezig zijn (travail, ouvrage; 
labour, work). Dat Engelsen onder ‘labour’ ook 
barensweeën verstaan onderstreept nog maar 
eens de onaangename connotaties van het 
arbeidsbegrip. Het mooiste is het natuurlijk 
als arbeid en werk samenvallen, dus als ik in 
mijn onderhoud kan voorzien met activiteiten 
waarin ik iets van mijn creativiteit kwijt kan.
 De oprichters van de PvdA was het te doen 
om behartiging van de belangen van mensen 

die arbeidden om in hun onderhoud te voor
zien, terwijl ze daar weinig voldoening uit put
ten en er veel ongemakken en weinig geld aan 
overhielden. Sinds die tijd is er in de sfeer van 
de arbeidsomstandigheden veel gedaan om te 
voorkomen dat mensen relatief vroeg uitvallen 
vanwege arbeidsongeschiktheid ¬ niet alleen 
in fabrieken en op bouwplaatsen, maar ook in 
bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeginrich
tingen. Daar staat tegenover dat in de meeste 
sectoren de werkdruk is opgevoerd, de normen 
zijn verhoogd en de beoordeling is verscherpt. 
Mensen nemen hun werk mee naar huis, 
scheidslijnen tussen werk en privé vervagen. 
Burnout is een veelgebezigde term gewor
den. Onze arbeid is veranderd, maar ‘arbeid’ 
gebleven. 

technologie en concurrentie

Arbeid verandert onder invloed van technolo
gische, economische en sociale ontwikkelin
gen. Sommige soorten werk zijn verdwenen 
als gevolg van automatisering. Als vandaag de 
dag alle betalingsopdrachten  zouden moeten 
worden verwerkt met de methoden van 1960, 
zou pakweg de helft van de Nederlandse bevol
king bij een bank moeten werken. Sommige 
soorten werk zijn verplaatst naar landen waar 
de lonen lager zijn (maar ook daar worden vaak 
geavanceerde technieken gebruikt). Door auto
matisering en globalisering is het aandeel van 
de industrie in de nationale werkgelegenheid 
geslonken en dat van diensten gegroeid. Het 
opleidingsniveau van de werkende bevolking is 
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gestegen en stijgt nog steeds. Als gevolg daarvan 
verandert de arbeidsorganisatie en kunnen aan 
werknemers nieuwe eisen worden gesteld.
 De drijvende kracht achter alle ontwik
kelingen is de concurrentie tussen bedrijven. 
Sociaaldemocraten hebben zich altijd gere
aliseerd dat arbeidszekerheid en inkomen in 
een kapitalistisch bestel afhankelijk zijn van 
het concurrentievermogen van bedrijven. 
Een samenleving die rekening houdt met de 
veranderende eisen die de concurrentie stelt aan 
de arbeidsorganisatie en de werknemers, doet 
het beter dan een samenleving die daar niet op 
reageert of zelfs actief probeert de bestaande 
toestand te handhaven. Rekening houden met 
veranderende concurrentievoorwaarden moet 
niet worden verward met slaafse aanpassing aan 
werkgeverswensen. In de praktijk betekent het 
dat actief mee wordt vormgegeven aan moderne 
arbeidsorganisaties en de wijze waarop compe
tenties van werknemers worden benut. Meestal 
hebben werkgevers zelf ook geen vastomlijnde 
voorstelling van de arbeidsorganisatie waarmee 
de nieuwe omgevingseisen het beste tegemoet 
getreden kunnen worden. 
 Sociaaldemocratisch beleid met betrekking 
tot de arbeidsorganisatie heeft altijd twee pijlers 
gekend. In de eerste plaats is er beleid gericht op 
de ondersteuning van de ontwikkeling van mo

derne arbeidsorganisaties, die bedrijven helpen 
concurrerend te zijn en tevens ruimte bieden 
voor de persoonlijke ontwikkeling van werkne
mers. In de tweede plaats is er beleid gericht op 
het beschermen van werknemers tegen negatie
ve aspecten van de arbeidsorganisatie zoals die 

uiteindelijk tot stand komt, bijvoorbeeld door de 
regulering van arbeidstijden en het vastleggen 
van minimumeisen voor de kwaliteit van het 
werk. In iedere ontwikkelingsfase van het kapi
talisme wordt opnieuw gezocht naar een sociaal 
compromis tussen het concurrentievermogen 
van bedrijven en de kansen voor werknemers 
om van hun arbeid ‘werk’ te maken. 

een opeenstapeling van eisen

Tabel 1 (p. 3031) geeft een overzicht van de 
wijze waarop concurrentie, arbeidsorganisatie 
en beleid zich in de afgelopen decennia hebben 
ontwikkeld. Essentieel voor een goed begrip 
van dit overzicht is de observatie van Bolwijn en 
Kumpe dat de eisen waaraan bedrijven moeten 
voldoen in de loop van de tijd op elkaar gesta
peld worden.1 Draaide de concurrentie in de eer
ste periode na de Tweede Wereldoorlog vooral 
om efficiency (prijs, massaproductie), later kon 
een bedrijf niet meer overeind blijven als kwa
liteit daar niet bij kwam. Vervolgens moest het 
bedrijf flexibel worden en leren snel te reageren 
op klantenverlangens, zonder efficiency en kwa
liteit in te leveren. In de jaren negentig moest 
een bedrijf in een land als Nederland steeds 
vaker ook innovatief zijn om gezond te blijven. 
Betrekkelijk nieuw is de eis van het maatschap
pelijk verantwoord ondernemen, met aandacht 
voor mensenrechten, duurzaamheid en de 
‘ecologische voetafdruk’ van het bedrijf. Niet 
alle bedrijven hebben in dezelfde mate en op 
hetzelfde moment te maken gekregen met deze 
opeenstapeling van eisen, maar de algemene 
trend is voor alle bedrijven en bedrijfstakken 
gelijk geweest. 
 De opeenstapeling van eisen leidt tot een op
eenstapeling van managementstrategieën. Me
chanisering en automatisering zijn van oudsher 
gericht op efficiency door het elimineren van 
arbeid. Die strategie wordt nog steeds gevolgd, 
maar er wordt niet meer zoveel geschreven over 
de gevolgen van automatisering voor de arbeid. 
Dat onderwerp is al in alle richtingen verkend 
en geanalyseerd. Terwijl in de jaren vijftig 

Sociaal-democraten weten dat 
arbeidszekerheid en inkomen 
in een kapitalistisch bestel 
afhankelijk zijn van het concur-
rentievermogen van bedrijven
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en zestig van de vorige eeuw automatisering 
de aandacht trok van kritische sociologen en 
vakbonden, ligt er tegenwoordig niemand meer 
van wakker. En zo is het ook gegaan met de 
kwaliteitszorg, de uitbesteding en de allianties. 
Tegenwoordig worden de boekenplanken in 
de managementafdeling van de boekhandel 
gevuld met studies over ‘corporate governance’ 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Automatisering, kwaliteitszorg, uitbesteding 
en samenwerking zijn nog steeds belangrijk ¬ 
bedrijven hebben er soms zelfs hele afdelingen 
voor ingericht ¬ maar de methoden, de proble
men en de risico’s zijn grotendeels bekend en 
vastgelegd in handboeken en richtlijnen, waar 
mogelijk zelfs gestandaardiseerd. 

 Globalisering kreeg geen aparte vermel
ding in bovenstaande opsomming, omdat dat 
verschijnsel vaak een aspect is van de genoemde 
managementstrategieën. Bedrijven gaan de 
grenzen over om beter te kunnen voldoen aan 
de eisen die de concurrentie stelt. Ze gaan allian
ties aan met bedrijven in andere landen, geven 
onderzoeksopdrachten aan buitenlandse instel
lingen, nemen deel aan internationale gremia 
voor het ontwikkelen van internationale milieu
normen. Globalisering is geen omgevingseis, 
zoals efficiency, kwaliteit en innovativiteit dat 
zijn. Klanten vragen niet om globalisering, 
maar bijvoorbeeld wel om een zodanig snelle en 
flexibele levering dat productie in hun nabij
heid onvermijdelijk is. Wie mondiale markten 
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Periode Omgevings-
eisen

Ondernemings-
strategieën

Arbeidsorganisatie Eisen aan werknemers

1950
|

1970

Efficiency Automatisering Lopende band 
Taylorisme 
Industrial engineering 
Bureaucratie

Discipline en regelmaat

1970
|

1980

Efficiency  
Kwaliteit

Automatisering 
Kwaliteitszorg

Taakverbreding 
Taakverrijking

Discipline en regelmaat 
Vakkennis

1980
|

1990

Efficiency 
Kwaliteit 
Flexibiliteit

Automatisering 
Kwaliteitszorg 
Uitbesteding

Celstructuren 
Zelfsturende teams

Discipline en regelmaat 
Vakkennis 
Zelfstandig handelen

1990
|

2000

Efficiency 
Kwaliteit 
Flexibiliteit 
Innovativiteit

Automatisering 
Kwaliteitszorg 
Uitbesteding 
Allianties

Business units 
Crossfunctionele teams 
Projectorganisatie

Discipline en regelmaat  
Vakkennis 
Zelfstandig handelen 
Creativiteit

2000
|

2010

Efficiency 
Kwaliteit 
Flexibiliteit 
Innovativiteit 
mvo

Automatisering 
Kwaliteitszorg 
Uitbesteding 
Allianties 
Open innovatie

Cross-company teams 
Incubators 
High-tech campus

Discipline en regelmaat  
Vakkennis 
Zelfstandig handelen 
Creativiteit  
Communicatieve 
vaardigheden

Tabel 1. Trends in arbeid en bedrijf

© Ben Dankbaar (geïnspireerd op Bolwijn & Kumpe; 1998, zie noot 1)
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betreedt, zal die zelden enkel vanuit Nederland 
kunnen bedienen. Activiteiten kunnen worden 
verplaatst naar andere landen omdat daar de 
noodzakelijke kennis aanwezig is (research 
in Californië) of omdat de lonen er lager zijn 
(softwareontwikkeling in India; assemblage van 
auto’s in Tsjechië). Mechanisering en automa
tisering, maar ook slimme organisatievormen, 
maken verplaatsing van werk lang niet altijd 
noodzakelijk. 
 Wat betekent dit nu voor de arbeidsorgani
satie en de eisen die aan werknemers worden 
gesteld? In de vierde kolom van tabel 1 staan 
verschillende concepten die in de loop der 
jaren zijn ontwikkeld voor de organisatie van 
arbeidsprocessen. Om de tabel niet te om

vangrijk te maken zijn de vermeldingen in de 
kolom niet gestapeld, maar ook hier geldt dat de 
verschillende concepten tot het vaste repertoire 
van het management zijn gaan behoren. De 
lopende band komen we in de massaproductie 
nog altijd tegen en bureaucratische principes 
zijn nog steeds van toepassing in grote amb
telijke organisaties. Later zijn taakverrijking 
en taakverbreding toegepast om het werk van 
mensen aangenamer te maken, maar ook om 
de flexibiliteit van de organisatie te vergroten 
en de kwaliteitscontrole in het normale werk 
te integreren (en dus goedkoper te maken). 
Hedendaagse organisatieconcepten maken 
gebruik van de zelfsturende teams die in de 
jaren tachtig modern waren, al worden daar nu 
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Risico's voor werknemers Corrigerend beleid Ondersteunend beleid

Ontslag 
Geestdodend werk 
Stress (oude stijl) 
Zwaar en ongezond werk

cao, avv 
wor 1950 
ww 
wao

cop 
Loonmatiging

Uitbreiding medezeggenschap cob-ser

Arbeidsomstandighedenwet 
1980

tao-programma

weba 
Arbowet 1994 
Flexwet 1999

Flexwet 1999

Stress (nieuwe stijl) 
Verdwijnen scheiding tussen 
werk en privé

Financiering van kinderopvang 
Balkenende-norm voor hoge 
inkomens in de publieke sector

Competentiegericht leren in  
het mbo 
Topinstituten tussen wetenschap 
en bedrijfsleven 
Platform bèta-techniek

Vervolg tabel 1
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andere concepten aan toegevoegd, gericht op 
innovatieprocessen en samenwerking over de 
grenzen van de onderneming heen. 
 De eisen die aan werknemers worden gesteld 
zijn ook opeengestapeld (zie kolom 5 van de 
tabel). In de jaren vijftig werd wel gezegd dat 
lopendebandwerkers hun hersens bij de portier 
mochten afgeven. Tegenwoordig wordt van zo’n 
werknemer verwacht dat hij creatief nadenkt 
over mogelijkheden om het werk eenvoudiger 
te maken, fouten te vermijden en materiaal 
te besparen. Hij maakt deel uit van een team 
waarin zulke ideeën worden besproken en als 
het team een bijzonder idee heeft, mag het dat 
misschien wel presenteren op een internationa
le bijeenkomst van de prijswinnende teams van 
de onderneming. Tot op zekere hoogte worden 
in de moderne arbeidsorganisatie aan alle werk
nemers eisen gesteld die vroeger alleen werden 
gesteld aan professionals die hoger onderwijs 
hadden gevolgd. In de moderne economie zijn 
vrijwel alle werknemers ten minste een klein 
beetje professional geworden. Naast discipline, 
regelmaat en vakkennis verwacht de werkgever 
van de werknemer betrokkenheid, zelfstandig 
handelen en meebeslissen, creatief oplossingen 
aandragen en goede communicatieve vaardig
heden. Het is dus logisch dat aan zulke compe
tenties aandacht wordt besteed in het huidige 
mbo. Discussies over de hervorming van het 
curriculum van het mbo gaan ook niet over de 
vraag of dergelijke competenties belangrijk zijn, 
maar over de methoden waarmee ze kunnen 
worden aangeleerd en over de noodzaak om 
deze competenties te verwerven in combinatie 
met de gedegen vakkennis die onverminderd 
belangrijk is.
 

ondersteunend en corrigerend beleid

De hier beschreven trends in de arbeidsorgani
satie suggereren dat de kwaliteit van de arbeid 
in de afgelopen decennia is toegenomen. Er 
wordt meer van werknemers verlangd, maar 
velen kunnen zich ook beter ontplooien in 
hun werk. Toch blijft er sprake van risico’s. Dat 

kan ook niet anders, aangezien werkgevers, 
voortgedreven door de concurrentie, zullen 
streven naar steeds hogere productiviteit en 
volledige benutting van alle capaciteiten van de 
werknemer. Waar de grens ligt, waar benutting 
verandert in uitbuiting en uitputting, is niet 
altijd van tevoren duidelijk aan te geven.
 In de loop der tijd zijn sommige risico’s 
kleiner geworden ¬ door veranderingen in de 
arbeidsorganisatie, maar ook door regelgeving. 
Zware lasten tillen mag bijvoorbeeld niet meer 
en is vaak ook niet meer nodig doordat werk
zaamheden zijn gemechaniseerd. Vroeger werd 
gesproken over stress in de zin dat werknemers 
wel een taakstelling kregen, maar onvoldoende 
middelen en bevoegdheden om die taak te kun
nen uitvoeren. Sinds de invoering van taakver
breding en zelfsturing is de kans op dat soort 
stress geslonken, maar er is een nieuw soort 
stress voor in de plaats gekomen: spanningen 
die voortvloeien uit het feit dat het werk nooit af 
is, er altijd te weinig tijd is en er altijd proble
men zijn die nog niet zijn opgelost. Het is niet 
eenvoudig om regels te verzinnen waarmee dit 
soort stress voorkomen kan worden. In Korea 
gaat in sommige kantoren tussen de middag het 
licht uit om de mensen te dwingen een pauze 
te nemen, maar je kunt niemand dwingen om 
tijdens die pauze niet aan het werk te denken.
 Sommige werknemersrisico’s zijn onveran
derd gebleven, zoals het risico van ontslag. In de 
concurrentiestrijd tussen bedrijven zijn er altijd 
winnaars en verliezers en bij de verliezers zul
len ontslagen vallen. Ontslag verbieden is niet 
mogelijk in een kapitalistische economie. Wat 
wel kan, is afspraken maken en regels opstel
len voor een transparant personeelsbeleid dat 
werknemers de ruimte geeft om zich te kwalifi
ceren voor een volgende baan. Het is goed dat de 
wetgever ondernemingsraden heeft gecreëerd 
die zich daarmee kunnen bezighouden. 
 Dat brengt ons bij de laatste twee kolom
men van tabel 1. Corrigerend beleid en onder
steunend beleid richten zich op respectievelijk 
het inperken van risico’s voor werknemers 
en het bevorderen van de totstandkoming 
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van arbeidsorganisaties die voldoen aan de 
eisen van de tijd. Bij dat laatste kan natuurlijk 
gedacht worden aan allerlei maatregelen in de 
sfeer van onderwijsbeleid, industriebeleid en 
innovatiebeleid die stuk voor stuk een impact 
hebben op de ontwikkeling van moderne 
arbeidsorganisaties. Het zou ondoenlijk zijn om 
die allemaal in de tabel op te nemen. Genoteerd 
zijn nu vooral programma’s en maatregelen die 
zich specifiek richten op arbeidsorganisatie en 
arbeidsverhoudingen.

 De Commissie Opvoering Productiviteit 
(cop) onderzocht in de jaren vijftig, met steun 
van de Nederlandse overheid, de Amerikaanse 
methoden van massaproductie en verspreidde 
het evangelie van Ford en Taylor in het bedrijfs
leven hier. Dat werk werd later in het kader 
van de ser voortgezet en verbreed naar nieuwe 
thema’s, zoals kwaliteitsbeleid en flexibele 
automatisering. Het taoprogramma (Techno
logie, Arbeid en Organisatie) aan het einde van 
de jaren tachtig werd gevoed door het sociotech
nische denken dat veel ruimte gaf aan zelfstu
rende teams.
 De Flexwet is een voorbeeld van een maat
regel die in zowel de voorlaatste als de laatste 
kolom kan worden opgevoerd: aan de ene kant 
biedt die wet werknemers met een tijdelijke 
baan enige rechtszekerheid; aan de andere kant 
heeft deze wet regulier gebruik van tijdelijke 
werkers voor bedrijven eenvoudiger gemaakt. 
In het moderne tijdperk van open innovatie 
worden van werknemers additionele compe
tenties verwacht in de communicatie over de 
grenzen van bedrijven en instituties heen. Men 

moet kunnen schakelen tussen de cultuur en 
logica van universiteiten, bedrijven, overheids
instellingen, nonprofitorganisaties en actie
groepen, die elk op een eigen manier een bij
drage moeten leveren aan het tot stand komen 
van een duurzame samenleving ¬ de centrale 
opgave van het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Onderwijshervormingen, maar 
ook stimulansen voor de communicatie tussen 
universiteiten en bedrijven, dragen bij aan de 
ontwikkeling van die competenties. 
 Bij het corrigerend beleid (kolom 6 van de 
tabel) staan vooral maatregelen vermeld die 
rechten van werknemers hebben vastgelegd. 
Het recht om een cao af te sluiten die onder be
paalde omstandigheden algemeen verbindend 
wordt verklaard, is daar een voorbeeld van. De 
Wet op de Ondernemingsraden heeft medezeg
genschap geregeld, ook ten aanzien van aspec
ten van de arbeidsorganisatie. De wetgeving 
inzake arbeidsomstandigheden heeft de spelre
gels vastgelegd met betrekking tot de kwaliteit 
van de arbeid en arbeidsomstandigheden. 
Wetten met betrekking tot werkloosheid en 
arbeids ongeschiktheid hebben de risico’s voor 
werknemers niet volledig kunnen wegnemen, 
maar wel de gevolgen verzacht. Van veel cor
rigerend beleid kan worden gezegd dat het ook 
ondersteunend werkt. Zo is al vaak betoogd dat 
Arbowetgeving en medezeggenschap hebben 
bijgedragen aan de modernisering van arbeids
organisaties. Ondernemingsraden, vakbonden 
en hun adviseurs hebben werkgevers de weg 
gewezen naar arbeidsorganisaties die producti
viteit en uitdagend werk combineerden.

beleid voor de kenniseconomie

Wat betekent dit alles nu voor de beleidskeuzes 
van vandaag? Om te beginnen kunnen we con
cluderen dat er, gezien het cumulatieve karakter 
van eisen aan bedrijven en werknemers, geen 
reden is om a priori aan te nemen dat corrige
rende acties uit het verleden hun nut hebben 
verloren. Voor ondersteunende maatregelen ligt 
dat anders. Onderzoek naar de kenmerken van 

Meer dan in het verleden is het 
noodzakelijk om te differentiëren 
tussen soorten werknemers en hun 
behoeften aan corrigerend beleid
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het Amerikaanse systeem van massaproductie 
hoeft nu niet meer gesubsidieerd te worden. 
Regelgeving met betrekking tot het werk aan de 
lopende band blijft actueel.
 Verder ligt het voor de hand om te veronder
stellen dat niet iedereen in staat zal zijn om aan 
de gestapelde eisen te voldoen. Lager opgeleiden 
hebben meer competenties dan vroeger werd 
aangenomen ¬ bovendien hebben zelfstandig
heid, creativiteit en communicatie in verschil
lende werkomgevingen verschillende beteke
nissen ¬ maar niet iedereen zal altijd aan alle 
verwachtingen kunnen beantwoorden. Dat wil 
niet zeggen dat er geen werk is voor mensen die 
in gebreke blijven. Het betekent wel dat juist 
voor hen de bescherming die in het verleden is 
ontwikkeld voor arbeiders die ‘slechts’ aan de 
eisen van de massaproductie moesten voldoen, 
van groot belang blijft.
 In de derde plaats ¬ en in het verlengde van 
het vorige punt ¬ is het nu wellicht meer dan 
in het verleden wenselijk en zelfs noodzake
lijk om te differentiëren tussen verschillende 
soorten werknemers en hun behoefte aan 
corrigerend beleid. Het is denkbaar dat be
paalde beschermingsconstructies (ontslagrecht, 
werkloosheidsuitkeringen) voor sommige ca
tegorieën werknemers aan importantie hebben 
ingeboet, omdat hun positie op de arbeidsmarkt 
sterk is. Voor anderen geldt dat zeker niet. 
Discussies over arbeid in de kenniseconomie 
gaan meestal over hoogopgeleide kenniswer
kers, alsof er geen werkers met een lagere of 
middelbare beroepsopleiding meer bestaan. In 
werkelijkheid zijn die laatsten in de meerder
heid. Hun werk mag nu dan kenmerken van 
professionaliteit en kenniswerk vertonen ¬ 
in de zorg, bij bewakingsdiensten, in schoon
maakbedrijven en in het grootwinkelbedrijf 
wordt van werknemers initiatief en creativiteit 
verwacht ¬ het zou toch niet juist zijn om de 
positie op de arbeidsmarkt van deze groepen ge
lijk te stellen aan die van consultants, informa
tici, universitaire docenten en advocaten. Van 
hoger opgeleiden in sommige beroepen mag 
worden verwacht dat zij hun eigen belangen 
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behartigen. Het is een illusie te denken dat dat 
voor iedereen kan gelden.
 Overigens ¬ en in de vierde plaats ¬ is er 
tegenwoordig, anders dan voorheen, binnen al
lerlei organisaties van kenniswerkers (scholen, 
zorginstellingen, banken en verzekeraars et 
cetera) sprake van discipline, normen, beoorde
ling en productiviteitseisen. Deze kenniswer
kers zoeken bescherming tegen een toene
mende werkdruk, maar zij behoeven niet per se 
dezelfde bescherming als de fabrieksarbeiders 

uit het verleden. De regelgeving kan minder 
specifiek zijn. Binnen dit soort organisaties 
bestaat behoefte aan een realistische berekening 
van de tijd die voor een goede uitvoering van 
specifieke taken noodzakelijk is. Voor indus
triële arbeid zijn daarvoor in het verleden 
de Tayloristische ‘time and motion’studies 
uitgevoerd. De kans bestaat dat voor kennis
werk vergelijkbare methoden zullen worden 
uitgedacht. Hoeveel uren voorbereiding heeft 
een docent in het middelbaar onderwijs redelij
kerwijs nodig om een uur les te kunnen geven? 
En hoeveel tijd om bij te blijven in het vak of 
voor het voorbereiden van een museumbezoek 
met de hele klas? Het ligt niet voor de hand dat 
de overheid dit soort normen gaat opstellen, 
maar als ze er eenmaal zijn, kan dat gevolgen 
hebben voor de omvang van onder meer de 
onderwijsbudgetten.
 Ondersteunend beleid richt zich in deze tijd 
op de organisatie van innovatie en maatschap
pelijk verantwoord ondernemen. Het gaat er 
dan bijvoorbeeld om scholieren en studenten 

Beleid dat bedrijven dwingt om 
verantwoording af te leggen 
over hun ecologische voetafdruk 
zal hun concurrentievermogen 
positief beïnvloeden
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ertoe aan te sporen zich te verdiepen in bètavak
ken en techniek. Voor de technische en natuur
wetenschappen is een sleutelrol weggelegd 
bij het oplossen van prangende problemen op 
het gebied van energie, milieu en klimaat. De 
Nederlandse economie zal haar vooraanstaande 
positie verspelen als onze bedrijven daaraan 
geen bijdrage leveren. Beleid dat bedrijven 
stimuleert of zelfs dwingt om in die richting te 
investeren en verantwoording af te leggen over 
hun ecologische voetafdruk zal het concur
rentievermogen van deze bedrijven positief 
beïnvloeden. Datzelfde geldt voor maatregelen 
die verhinderen dat de kortetermijnbelangen 
van aandeelhouders onevenredig veel gewicht 
in de schaal leggen bij de besluitvorming. 
 De aanduiding ‘kenniseconomie’ voor onze 
economie treft doel, meer dan oude begrip
pen als postindustriële economie, diensten
economie of informatieeconomie. Met deze 
term wordt de onzinnige suggestie vermeden 
dat de industrie of de agrarische sector geen 
betekenis meer zou hebben. Iedere vluchtige 
bestudering van onze handelsbalans maakt 

duidelijk hoe onzinnig die stelling zou zijn. 
De term kenniseconomie drukt uit dat in een 
moderne economie bij alle economische activi
teiten wordt gevraagd om ‘kenniswerk’, dus om 
werknemers die hun vakkennis autonoom en 
creatief toepassen. Daarbij past een permanente 
wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het 
onderwijs, op alle niveaus. De regionale oplei
dingscentra zouden meer middelen kunnen 
krijgen om samenwerking met het regionale 
bedrijfsleven vorm te geven. Het stelsel van 
lectoren en de financiering van hun toegepaste 
onderzoeksactiviteiten aan hogescholen kan 
worden uitgebreid. Onderwijsbeleid, weten
schapsbeleid, innovatiebeleid en industrie
beleid zullen meer dan vroeger in onderlinge 
samenhang vorm moeten krijgen.

Noot

1 Bolwijn, P. T. & T. Kumpe (1998), Marktgericht onder-
nemen. Management van continuïteit en vernieuwing. 
Assen: Van Gorcum (vierde, geheel herziene druk).
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De toekomst van de arbeid (2)

Grotere participatie  
is geen panacee

paul de beer

Onlangs gaf ik een hoorcollege aan de Vlaamse 
Sociale Hogeschool van Heverlee over het 
sociaaleconomische beleid in Nederland. Er 
waren verschillende zaken waar de studenten 
met enige verwondering kennis van namen ¬ 
zoals de ingrijpende herziening van de arbeids
ongeschiktheidsregelingen en het afschaffen 
van de succesvolle Melkertbanen ¬ maar het 
meest verbaasd waren zij toch wel over de 
enorme nadruk die het Nederlandse beleid legt 
op verhoging van de arbeidsparticipatie. Zij kon
den zich niet goed voorstellen dat een grotere 
arbeidsdeelname echt het antwoord is op de 
uitdagingen van het komende decennium. Toch 
is dit momenteel zonder twijfel de dominante 
opvatting in Nederland. Dat werd onlangs weer 
onderstreept in het rapport Naar een toekomst die 
werkt van de commissieBakker, die van de re
gering de opdracht had gekregen na te gaan hoe 
de arbeidsparticipatie in ons land kan worden 
verhoogd tot 80%.
 In feite geldt verhoging van de arbeidsparti
cipatie in Nederland al bijna twee decennia lang 
als het belangrijkste instrument voor het schep
pen van welvaart en het behoud van de verzor
gingsstaat. In 1990 bracht de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) het 
rapport Een werkend perspectief uit, dat een vurig 
pleidooi behelst voor verhoging van de arbeids

participatie. Na een decennium dat in het teken 
had gestaan van bestrijding van de massawerk
loosheid, was dit rapport een eye opener.
 De wrr stelde dat de overheid zich niet 
zozeer moest richten op het verminderen van 
de werkloosheid, als wel op het verhogen van 
de arbeidsparticipatie. Ogenschijnlijk is dat een 
nuanceverschil: minder mensen werkloos of 
meer mensen aan het werk. Maar toen begin 
jaren tachtig de werkloosheid opliep tot het 
hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog 
werden steeds meer pogingen gedaan om de 
werkloosheid in te dammen door de arbeidspar
ticipatie te verlagen en zo het arbeidsaanbod te 
beperken. Ouderen konden vervroegd uittre
den, jongeren werden aangemoedigd langer op 
school te blijven en (huis)vrouwen werden nog 
net niet ontmoedigd, maar zeker niet gesti
muleerd om tot de arbeidsmarkt toe te treden. 
Werkloosheid bestrijden door de arbeidspartici
patie te verlagen was echter het paard achter de 
wagen spannen, aldus de wrr. Deze noemde de 
lage arbeidsparticipatie zelfs de achilleshiel van 
het Nederlandse sociaaleconomische bestel. 
Een hogere arbeidsparticipatie zou niet alleen 
wenselijk maar op langere termijn ook onont
koombaar zijn, omdat deze bijdraagt aan de 
welvaart, nodig is voor behoud van de verzor
gingsstaat en de koninklijke weg is om armoede 
en sociale uitsluiting tegen te gaan. 
 De boodschap van de wrr sloeg aan. Verho
ging van de arbeidsdeelname werd de centrale 
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doelstelling van de jaren negentig, het dui
delijkst verwoord in het motto van het eerste 
kabinetKok: werk, werk en nog eens werk. Dat 
bleek bepaald geen loze kreet. Tussen 1990 en 
2007 steeg de arbeidsparticipatie in ons land 
sterk, van 55 naar 65% van de bevolking van 
1564 jaar ¬ gemeten op basis van de officiële 
Nederlandse definitie, waarbij alleen personen 
meetellen die minimaal twaalf uur per week 
werken. Volgens de internationaal gebruikelijke 
definitie, die alle werkenden meerekent, steeg 
de arbeidsparticipatie zelfs van 62 naar 76%. In 
amper twintig jaar tijd is Nederland in Europa 
opgeklommen van de middenmoot naar de 
tweede positie, vlak achter Denemarken (met 
een participatiegraad van 77%). In diezelfde 
periode is de economie (het volume van het 
bruto binnenlands product, bbp) met ruim 
50% gegroeid (tegenover gemiddeld 40% in de 
vijftien ‘oude’ eulidstaten), is het aandeel van 
de socialezekerheidsuitgaven in het bbp afgeno
men van 16 naar 9% en is de armoede gedaald 
van 15 naar 10% van de huishoudens. Kortom, 
het beleid was een doorslaand succes!
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
verdere verhoging van de arbeidsparticipatie 
wordt bepleit, temeer daar nu niet een tekort 
aan banen ¬ massawerkloosheid ¬ maar 
veeleer een tekort aan mensen ¬ als gevolg 
van de vergrijzing ¬ het grote probleem lijkt 
te worden. In zijn middellangetermijnadvies 
Welvaartsgroei door en voor iedereen uit 2006 for
muleerde de SociaalEconomische Raad (ser) de 
concrete doelstelling om de arbeidsparticipatie 
te verhogen van 72% in 2006 naar 80% in 2016.1 
Daarbij gaat de ser uit van de internationale 
definitie, zoals ook verder in dit artikel het geval 
zal zijn. Volgens de ser is een hogere arbeids
participatie ‘zowel nodig om het draagvlak voor 
de financiering van collectieve uitgaven te ver
breden alsook voor het opvangen van de bredere 
macroeconomische gevolgen van vergrijzing’.2 
De ser haalt berekeningen van het Centraal 
Planbureau aan volgens welke een arbeidsdeel
name van 80% ‘de helft van de totale vergrij
zingsopgave [zou] opvangen’. De participatie

doelstelling van de ser werd overgenomen door 
het kabinet en inmiddels wordt het streefcijfer 
van 80% in 2016 breed onderschreven. Van een 
verhoging van de arbeidsparticipatie worden nu 
in wezen dezelfde positieve effecten verwacht 
als destijds door de wrr werden verwoord. Zo 
stelt de commissieBakker dat het verhogen van 
de arbeidsparticipatie vier doelstellingen dient: 
economische groei, handhaving van het niveau 
van publieke voorzieningen, het voorkomen 
van concentraties van inactiviteit en het be
taalbaar houden van de aow en andere sociale 
voorzieningen.3

 Het grote verschil met het wrrrapport van 
1990 is dat we inmiddels ruime ervaring hebben 
opgedaan met het verhogen van de arbeidspar
ticipatie en dus in staat zijn te beoordelen of 
het inderdaad de positieve effecten heeft die de 
wrr er destijds van verwachtte en waarop ook 
de huidige regering en de commissieBakker 
hun hoop vestigen. In dit artikel ga ik eerst na 
wat de stijging van de arbeidsparticipatie sinds 
1990 ons heeft opgeleverd. Op grond hiervan 
stel ik vast dat verhoging van de arbeidsdeel
name allerminst een panacee is voor alle sociale 
kwalen.4 Daaruit trek ik niet de conclusie dat 
vergroting van de arbeidsdeelname niet wense
lijk zou zijn, maar wel dat bij het streven naar 
een hogere arbeidsparticipatie veel zorgvuldiger 
de kosten en baten tegen elkaar moeten worden 
afgewogen. Alternatieve strategieën, in het 
bijzonder een extra verhoging van de arbeids
productiviteit, verdienen meer aandacht dan ze 
momenteel krijgen. 

lessen uit het verleden

Sinds 1990 is de arbeidsparticipatie sterk geste
gen en is tegelijkertijd de welvaart toegenomen, 
zijn de uitgaven aan sociale zekerheid afgeno
men en is de armoede gedaald. Daarmee is nog 
niet bewezen dat de eerste ontwikkeling de 
andere drie veroorzaakte. Tussen 1990 en 2006 
groeide het reële bruto binnenlands product 
met gemiddeld 2,5% per jaar. Nadere analyse 
leert dat 1,4% daarvan het resultaat was van de 
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werkgelegenheidsgroei en 1,1% van de stijging 
van de arbeidsproductiviteit. Ruim de helft van 
de economische groei was dus te danken aan 
de stijging van de arbeidsparticipatie. In de 
meeste andere eulanden droeg de werkgele
genheidsgroei veel minder bij aan de economi
sche groei en was de productiviteitsstijging de 
belangrijkste motor. Een vergelijking met het 
momenteel door veel onderzoekers en beleids
makers zo gekoesterde Denemarken is in dit 
verband illustratief. De economische groei was 
in Denemarken in de periode 19902006, met 
gemiddeld 2,3% per jaar, bijna even groot als die 
in Nederland, maar deze was het resultaat van 

een veel kleinere werkgelegenheidsgroei (0,4% 
per jaar) en een beduidend sterkere productivi
teitsstijging (1,9% per jaar). Zou de productivi
teit in Nederland even snel zijn gestegen als in 
Denemarken, dan hadden wij met minder dan 
de helft van de feitelijke werkgelegenheidsgroei 
(namelijk 0,6% per jaar) kunnen volstaan om 
dezelfde economische groei te realiseren. 
 De uitgaven voor de sociale zekerheid zijn 
in Nederland sinds 1990 gedaald van 16 naar 
9% van het bbp. Het ligt voor de hand dat als de 
arbeidsdeelname stijgt, minder mensen een 
beroep (hoeven te) doen op de sociale zeker
heid, zodat de uitgaven dalen. In de praktijk is 
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Volgens de — overigens met veel onzeker-
heden omgeven — schattingen van het cpb 
zullen bij onveranderd beleid de collectieve 
uitgaven tot 2040 met zeven procentpunten 
oplopen van 48 naar 55% van het bbp als 
gevolg van de vergrijzing (Ageing and the Sus-
tainability of Dutch Public Finances, cpb 2006, p. 
81). Dat lijkt zeer fors, maar uitgesmeerd over 
een periode van 35 jaar komt dit neer op een 
jaarlijkse verhoging van slechts 0,2% van het 
bbp. Daar komt bij dat de collectieve uitgaven 
de afgelopen twintig jaar met maar liefst tien 
procentpunten zijn gedaald. Met een stijging 
met zeven procentpunten keren we terug naar 
het niveau van medio jaren negentig. Aange-
zien de Nederlandse economie toen bepaald 
niet slecht draaide — verwierf het Nederlandse 
poldermodel niet juist in die periode zijn 
internationale faam als Dutch miracle? — is dit 
allerminst een doemscenario.
 In zijn langetermijnscenario’s verwacht 
hetzelfde cpb dat de economie tussen 2001 
en 2040 met in totaal 32 tot 172% (sic!) zal 
groeien (Vier vergezichten op Nederland. Productie, 
arbeid en sectorstructuur in vier scenario’s tot 2040, 
cpb 2004, p. 35). In het meest pessimistische 

scenario, waarin de economische groei de 
komende veertig jaar slechts 0,7% per jaar 
bedraagt, zal van deze groei 0,54% naar de col-
lectieve sector gaan en 0,16% naar de private 
sector. Zelfs dan is er dus nog een geringe 
ruimte voor groei van de private bestedingen. 
In de andere scenario’s, waarin de economie 
sterker groeit, is er ook navenant meer ruimte 
voor groei van de private bestedingen. Ook 
zonder stijging van de arbeidsparticipatie zijn 
de vergrijzingskosten dus op te brengen zonder 
dat dit hoeft te leiden tot een krimpende 
private sector. Wel zullen we in dat geval een 
steeds groter deel van ons nationale inkomen 
aan publieke uitgaven moeten besteden, waar-
door de collectievelastendruk fors oploopt. Veel 
economen vrezen dat een verhoging van de 
collectievelastendruk op haar beurt weer een 
negatief effect heeft op de economische groei, 
doordat mensen worden ontmoedigd om (har-
der of langer) te werken. Of die angst gegrond 
is valt te bezien: in de periode 1985-1995 was 
de lastendruk tien procentpunten hoger dan 
nu en groeide de economie met bijna 3% en de 
werkgelegenheid met 1,5% per jaar. Blijkbaar 
vormde de lastendruk destijds geen obstakel.

Kosten van de vergrijzing in de komende decennia

S&D7-8-backup3.indd   38 10-07-2008   13:59:28



s& d  7 / 8  |  20 0 8

39

het aandeel van de bevolking dat een sociale 
uitkering ontvangt in deze periode echter niet 
afgenomen, maar gelijk gebleven op 26%. De da
ling van de socialezekerheidsquote (de uitgaven 
in procenten van het bbp) was voornamelijk te 
danken aan het achterblijven van de uitkerings
niveaus bij de gemiddelde welvaartsontwik
keling. Simpel gezegd: bezuinigingen hadden 
een veel groter effect op de uitgaven aan sociale 
zekerheid dan activering van inactieven en 
maatregelen die moesten voorkomen dat men
sen een beroep op een uitkering deden.
 Tot slot blijkt de daling van de armoede (op 
basis van de zogenaamde lageinkomensgrens5) 
met vijf procentpunten sinds 1990 maar weinig 
te maken te hebben met de stijging van de ar
beidsparticipatie. Nog niet één procentpunt van 
die daling was te danken aan de groei van het 
aantal werkenden. De resterende vier procent
punten zijn toe te schrijven aan de stijging van 
de koopkracht van de uitkeringsgerechtigden in 
de jaren negentig, waardoor een fors aantal uit
keringsontvangers net boven de armoedegrens 
wist uit te klimmen. Ogenschijnlijk staat dit 
haaks op de eerdere constatering dat de uitkerin
gen zijn achtergebleven bij de welvaartsontwik
keling. Echter, doordat de armoedegrens is geba
seerd op een vast koopkrachtniveau, groeit deze 
niet mee met de gemiddelde welvaartsontwikke
ling. Een groeiende inkomenskloof tussen wer
kenden en uitkeringsgerechtigden kan dan toch 
samengaan met een daling van het aantal armen. 
Daar komt bij dat de daling van de armoede 
voor het overgrote deel 65plussers betrof, die 
enerzijds profiteerden van fiscale voordelen 
voor ouderen en wier inkomen anderzijds voor 
een steeds groter deel uit aanvullend pensioen 
bestaat. Het is opmerkelijk dat de sterkste daling 
van armoede zich voordeed onder een groep 
voor wie een hogere arbeidsparticipatie sowieso 
geen uitweg uit de armoede biedt. 
 Bij nadere beschouwing heeft de groei van de 
arbeidsdeelname dus veel minder bijgedragen 
aan de welvaartsgroei, betaalbaarheid van de 
verzorgingsstaat en afname van de armoede 
dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. 

De verklaring hiervoor is tweeërlei. In de eerste 
plaats is de sterke nadruk op verhoging van 
de arbeidsparticipatie in Nederland ten koste 
gegaan van de productiviteitsontwikkeling. 
Deels is dat een direct gevolg van het inschake
len van minder productieve arbeidskrachten 
(laagopgeleiden, langdurig werklozen), die het 
gemiddelde productiviteitsniveau drukken. Het 
Nederlandse beleid lijkt echter ook innovatie 
af te remmen, doordat de lang volgehouden 
loonmatiging werkgevers onvoldoende prik
kelt om te investeren in arbeidsbesparende 
technologieën.6 
 In de tweede plaats is de verhoging van de 
arbeidsdeelname voor het grootste deel gerea
liseerd onder groepen die voorheen niet op de 
arbeidsmarkt participeerden, in het bijzonder 
huisvrouwen. Meer dan twee derde van de extra 
banen kwam terecht bij vrouwen. Dat is vanuit 
het oogpunt van emancipatie natuurlijk ver
heugend ¬ binnen twee decennia is Nederland 
van een kostwinnerssamenleving veranderd in 

een anderhalfverdienerssamenleving ¬ maar 
de meeste vrouwen die aan het werk gingen 
ontvingen voordien geen uitkering en verkeer
den dankzij het inkomen van hun partner ook 
niet in armoede. Daardoor had de stijgende 
arbeidsparticipatie maar een klein positief ef
fect op de uitgaven voor sociale zekerheid en op 
de armoede. 
 Uit de ervaring van de afgelopen twee decen
nia kunnen we de volgende lessen trekken voor 
de toekomst: 1) een verhoging van de arbeids
participatie vertaalt zich veel minder vanzelf
sprekend in positieve effecten op het gebied 
van welvaart, sociale zekerheid en armoede dan 
vaak wordt verondersteld en 2) de doelen van 
welvaartsgroei ¬ betaalbaarheid van de sociale 

Een verhoging van de arbeids-
participatie vertaalt zich niet 
vanzelfsprekend in meer welvaart
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zekerheid en vermindering van armoede ¬ 
zijn ook langs andere wegen te realiseren dan 
via een hogere arbeidsparticipatie. De suggestie 
dat het onvermijdelijk is de arbeidsparticipatie te 
verhogen voor het behoud van onze welvaart en 
sociale zekerheid en om de armoede te bestrij
den, is dus niet juist. Er vallen wel degelijk 
andere keuzen en afwegingen te maken.

de prijs van participatieverhoging

Niet alleen zijn de opbrengsten van partici
patieverhoging kleiner dan velen menen, na 
de sterke groei van de arbeidsparticipatie in 
de twee voorgaande decennia, zal een verdere 
groei ook steeds moeilijker worden en met ho
gere kosten gepaard gaan. Dat komt simpelweg 
omdat de barrières om aan het werk te gaan 
voor de groepen die nog geen betaalde arbeid 
verrichten, groter zijn dan voor de groepen 
die eerder aan het werk zijn gegaan. Het gaat 
enerzijds om langdurig werklozen, bijstandont
vangers en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, 
van wie zelfs op een krappe arbeidsmarkt de 
meeste werkgevers vinden dat hun producti
viteit onvoldoende opweegt tegen hun (loon)
kosten. Om hen toch aan het werk te krijgen 
moeten kosten gemaakt worden voor scholing, 
training, subsidies, aanpassing van het werk 
et cetera. Uit evaluatieonderzoek is bekend 
dat de (kosten)effectiviteit van dergelijke 
reintegratiemaatregelen over het algemeen 
klein is.7 Ook als het lukt deze mensen aan het 
werk te helpen is hun bijdrage aan de welvaart 
(in termen van bbp) gering en komt hun loon 
vaak niet of nauwelijks boven de armoedegrens 
uit. De maatschappelijke winst van activering 
van deze groep is dan ook primair gelegen 
in de sociale opbrengst ¬ bevrijding uit een 
sociaal isolement, grotere betrokkenheid bij de 
samenleving, zingeving ¬ en veel minder in de 
economische opbrengst.
 Anderzijds gaat het om groepen die niet wer
ken omdat zijzelf de baten van (betaald) werk 
niet vinden opwegen tegen de kosten. Het gaat 
dan met name om (huis)vrouwen die nu veel 

(onbetaalde) tijd besteden aan de verzorging 
van kinderen en het huishouden. Het financiële 
voordeel van een betaalde baan is voor hen te 
klein in verhouding tot het verlies aan onbetaal
de arbeid. Zij zijn alleen over de streep te trek
ken om toch te gaan werken als hun compen
satie wordt geboden, bijvoorbeeld via een forse 
subsidie op kinderopvang. In termen van bbp 
levert dit wel winst op (omdat onbetaalde zorg
arbeid daarin niet meetelt), maar in termen van 
feitelijke welvaart veel minder. Immers, als voor 
iemand de afweging tussen nietbetaald werken 
en betaald werken maar net in het voordeel van 
betaald werken doorslaat, zal die baan slechts 
een marginale welvaartswinst (in termen van 
welzijn) opleveren. Voor de samenleving als ge
heel staat hier weliswaar het voordeel van meer 
belastinginkomsten tegenover, maar een (flink) 
deel daarvan is nodig om de extra uitgaven voor 
kinderopvang te financieren, zodat het netto 
voordeel voor het overheidsbudget gering is. 
Bovendien wordt in dit geval niet bespaard op 
een sociale uitkering.

 

Een vergelijkbare redenering geldt als ouderen 
met financiële voordeeltjes worden overgehaald 
om langer door te werken. Ook dan is de netto 
welvaartswinst, als de balans net in het voordeel 
van doorwerken doorslaat, gering. Aangezien 
degenen die uit vrije wil niet betaald werken 
doorgaans niet in armoede verkeren, draagt hun 
activering ook niet noemenswaardig bij aan 
vermindering van de armoede.
 Tot slot is het goed erop te wijzen dat het 
enige Westerse land dat ooit een arbeidspartici
patie van 80% heeft gekend, namelijk Zweden, 
dit niveau niet heeft weten te handhaven. Begin 

Sinds 1990 is de arbeidspartici-
patie sterk gestegen. Verdere groei 
zal moeilijk zijn en met hogere 
kosten gepaard gaan
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jaren negentig, toen de Zweedse economie een 
diepe recessie doormaakte, zakte de participa
tiegraad van 83 naar 71%, om daarna slechts 
licht op te krabbelen naar 74% momenteel. 
Ook dit duidt erop dat het realiseren van een 
zo hoge participatiegraad aanzienlijke kosten 
met zich meebrengt, die het een zware opgave 
maken de participatiegraad duurzaam op 80% te 
handhaven. 

meer uren werken

Verhoging van de arbeidsparticipatie blijkt al 
met al allerminst een wondermiddel te zijn om 
de problemen van een vergrijzende samenle
ving te verhelpen. Als er echter niets gebeurt en 
het beleid ongewijzigd blijft, is het vooruitzicht 
dat de particuliere bestedingen de komende 
decennia nauwelijks zullen groeien en dat de 
collectievelastendruk zeven procentpunten zal 
stijgen (zie kader op p. 38). Dat is geen wenkend 
perspectief, al kan men zich afvragen of het toch 
niet verstandig zou zijn als we ons hierop instel
len.8 Laten we eens bezien welke alternatieve 
beleidsopties er zijn.
 Het dichtst bij de doelstelling van een ar
beidsparticipatie van 80% komt het vergroten 
van het aantal gewerkte uren. Gaan werkenden 
gemiddeld 10% langer werken, dan komt dit 
in beginsel op hetzelfde neer als wanneer 10% 
meer mensen gaan werken. Van de vrouwen 
die werken hebben de meeste een deeltijdbaan. 
Als al die vrouwen acht uur per week langer 
gaan werken, heeft dit hetzelfde effect als een 
verhoging van het aantal werkzame personen 
met 9%. Het zou dan ook logischer zijn geweest 
als de participatiedoelstelling niet in personen 
maar in uren was geformuleerd. Hierbij past 
wel de kanttekening dat een langere arbeids
duur niet bijdraagt aan een vermindering van 
het aantal uitkeringsontvangers, maar zoals ik 
eerder opmerkte gold dit ook slechts in beperkte 
mate voor de participatiestijging in de achterlig
gende jaren. Een uitbreiding van het aantal uren 
dat vrouwen werken is echter niet kosteloos. 
Momenteel wil slechts een op de zes vrouwen 

met een deeltijdbaan langer werken.9 Om de 
rest ook zo ver te krijgen zal hun compensa
tie geboden moeten worden voor het verlies 
aan vrije tijd, zoals een tegemoetkoming voor 
(extra) kinderopvang of voor huishoudelijke 
diensten. 
 Ook fulltimers zouden langer kunnen gaan 
werken. Een verlenging van de volledige werk
week met 10%, bijvoorbeeld van 36 naar 40 uur, 
komt overeen met een verhoging van de totale 
arbeidsparticipatie met 7,5%. Het is echter de 
vraag of men in die laatste vier uur van de week 
net zo productief zal zijn als in de eerdere uren, 
zodat het effect op de totale productie lager kan 

uitvallen. Daar komt bij dat als de lonen evenre
dig worden verhoogd met de arbeidsduur, deze 
loonsverhoging doorwerkt in de uitkeringen, 
waardoor de uitgaven voor sociale zekerheid 
even sterk stijgen. 10 Een overeenkomstige 
arbeidstijdverlenging in de publieke sector bete
kent dat met minder mensen evenveel publieke 
diensten (waaronder zorg) kunnen worden 
geleverd, zodat de kosten daarvan niet (extra) 
stijgen. Het financieringsprobleem wordt dan 
dus deels verlicht. 

hogere arbeidsproductiviteit

Een andere optie is een extra verhoging van de 
arbeidsproductiviteit. Aangezien het economi
sche groeitempo de optelsom is van de werkge
legenheidsgroei en de productiviteitsstijging 
heeft een extra productiviteitsverhoging met 
10% hetzelfde effect op het bruto binnenlands 
product als een verhoging van de participatie
graad met 10%. Feitelijk komt een dergelijke 

Het zou logischer zijn geweest als 
de participatiedoelstelling van het 
kabinet niet in personen maar in 
uren was geformuleerd
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productiviteitsstijging overeen met een verlen
ging van de arbeidstijd van alle werkenden met 
10%, onder de veronderstelling dat de producti
viteit per uur daardoor niet verandert. Als deze 
productiviteitsstijging doorwerkt in het loon, 
doet zich opnieuw het probleem voor dat de 
uitkeringen in beginsel evenredig meestijgen. 
Daardoor draagt productiviteitsstijging niet bij 
aan het verminderen van de lastenstijging ten 
gevolge van het groeiende aantal aowuitke
ringen. Maar doordat de brutolonen stijgen is 
er, ondanks de lastenstijging, wel meer ruimte 
voor verhoging van het besteedbare inkomen. 
 Een illustratie hiervan geeft tabel 1. Hierin 
worden drie toekomstscenario’s geschetst voor 
de periode 20082018.11 In elk van de scena
rio’s neemt het aantal gepensioneerden (lees: 
aowontvangers) met 700.000 toe en groeit de 
werkgelegenheid in de publieke sector met een 
half miljoen, om aan de groeiende zorgbehoefte 
tegemoet te komen.12 Tevens veronderstel ik dat 
de (netto) uitkeringen gekoppeld blijven aan de 
(netto) loonontwikkeling.13 In het eerste scena

rio blijft de participatiegraad gelijk en stijgt de 
productiviteit met 1,5% per jaar (ongeveer het
zelfde percentage als in de afgelopen tien jaar). 
Als gevolg hiervan neemt de collectievelasten
druk toe van 45 naar 52% van het bbp. Dankzij 
de productiviteitsstijging (die doorwerkt in de 
lonen) blijft er toch nog ruimte voor een mini
male koopkrachtverbetering met 0,2% per jaar. 
 In het tweede scenario stijgt de arbeidsparti
cipatie de komende tien jaar met 10%, van 73 in 
2008 naar 80% van de bevolking van 1564 jaar 
in 2018.14 In combinatie met 1,5% productiviteits
stijging levert dit een jaarlijkse economische 
groei van 2,5% op. Ik veronderstel dat de helft van 
de 800.000 personen die extra aan het werk gaan 
eerder een uitkering ontvingen. In het licht van 
de ontwikkeling in de periode 19902008 is dit 
overigens rijkelijk optimistisch. In dit scenario 
verbetert de verhouding werkenden/uitke
ringsgerechtigden aanzienlijk ten opzichte van 
het eerste scenario, waardoor de lastenstijging 
beperkt blijft tot twee procentpunt.15 Daardoor 
kan de koopkracht met 1,1% per jaar stijgen.
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Tabel 1 Drie toekomstscenario’s

scenario 1 scenario 2 scenario 3

uitgangs-
situatie

basis-
scenario

stijging arbeids-
participatie  

met 10%

extra productivi-
teits-stijging met 

10%

2008 2018 2018 2018

werkenden (mln.) 8,0 8,0 8,8 8,0

participatiegraad (%) 73 73 80 73

uitkeringsontvangers (mln.) 4,0 4,7 4,3 4,7

groei arbeidsproductiviteit  
p.j. (%)

1,5 1,5 1,5 2,5

groei nettoloon en uitkering 
p.j. (%)

0,2 1,1 1,2

groei bbp p.j. (%) 1,5 2,5 2,5

collectieve lastendruk (% bbp) 45 52 47 52
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 In het derde scenario blijft de arbeidsparti
cipatie gelijk, maar versnelt de productiviteits
tijging met 1 procentpunt tot 2,5% per jaar. Dit 
resulteert in dezelfde economische groei als in 
het vorige scenario, namelijk eveneens 2,5% 
per jaar. Doordat de verhouding werkenden/
uitkeringsgerechtigden in dit scenario minder 
gunstig is dan in het vorige, stijgt de lastendruk 
even sterk als in het eerste scenario, namelijk 
met 7 procentpunten. Door de sterkere stijging 
van de brutolonen in dit scenario blijft er niet
temin meer ruimte over voor verbetering van de 
koopkracht: die stijgt zowel voor werkenden als 
voor uitkeringsgerechtigden met 1,2% per jaar. 
 Enigszins verrassend leidt een scenario 
zonder een verhoging van de arbeidspartici
patie maar met een even sterke economische 
groei als in het tweede scenario, tot een grotere 
koopkrachtstijging van zowel de werkenden als 
de uitkeringsgerechtigden. Ik heb dit eerder de 
‘taartparadox’ genoemd.16 Naarmate de natio
nale ‘taart’ door minder mensen wordt ‘gebak
ken’, krijgen zowel de ‘bakkers’ als de ‘meeeters’ 
een groter stuk van de taart. De verklaring van 
deze paradox is dat de meeeters een kleinere 
taartpunt krijgen dan de bakkers, zodat als een 
bakker een meeeter wordt, er een stuk taart 
overblijft dat over allen kan worden verdeeld. 
 In economische termen geformuleerd leidt 
een scenario met een sterkere productiviteits
stijging dus weliswaar tot een hogere lasten
druk, maar dit gaat niet ten koste van de beste
dingsruimte van de burgers. Betaald werk levert 
voor de individuele burger in dit scenario netto 
zelfs iets meer op dan in het scenario waarin de 
participatiegraad stijgt, zodat de prikkel om je 
in te spannen zeker niet minder wordt.
 Productiviteitsstijging mag dan een rea
listisch en aantrekkelijk alternatief zijn voor 
participatieverhoging als het gaat om de betaal
baarheid van de vergrijzingskosten, maar hoe 
zit het met het tweede probleem: het tekort aan 
arbeidskrachten? Op het eerste gezicht lijkt par
ticipatieverhoging (inclusief de optie van langer 
werken) hiervoor veel geschikter dan producti
viteitsstijging. Immers, wat hebben we eraan als 

we de kosten van de toekomstige uitkeringen en 
zorg wel kunnen betalen, maar er niet genoeg 
mensen zijn om die zorg te leveren? 
 Het wrrrapport De verzorgingsstaat herwogen 
constateert in dit verband dat ‘op lange termijn 
bij ongewijzigd beleid alle schoolverlaters in 
de zorg moeten gaan werken’.17 Aangezien dit 
niet realistisch is ¬ dan zouden er voor de rest 
van de economie geen nieuwe arbeidskrachten 
meer over zijn ¬ dringt zich de conclusie op dat 
de tekorten aan arbeidskrachten nog nijpender 
zijn dan de betaalbaarheid van de zorg. Deze 
redenering berust echter op een misvatting. Al
lereerst geeft de wrr een onjuiste interpretatie 
aan een berekening van het Centraal Planbureau 
dat tot 2020 de werkgelegenheid in de zorg met 
30.000 personen per jaar even sterk toeneemt 
als het totale arbeidsaanbod. Het aantal school
verlaters bedraagt echter circa 150.000 per jaar, 
zodat voor de groei van de personeelsbehoefte 
in de zorg niet meer dan een op de vijf school

verlaters extra nodig is. Dat klinkt al heel wat 
minder verontrustend. Een jaarlijkse groei van 
30.000 werknemers per jaar in de zorg ligt bo
vendien nog iets lager dan de groei van de afge
lopen tien jaar (19962006), zodat het geenszins 
om een uitzonderlijke opgave gaat.
 Een ander misverstand is dat productiviteits
stijging niets zou bijdragen aan de oplossing 
van personeelstekorten in de publieke sector. 
Er zijn in dit geval twee mogelijkheden. Als, 
ten eerste, de productiviteit in de publieke 
sector zelf stijgt is er voor hetzelfde niveau van 
publieke dienstverlening minder personeel 

In onze vergrijzende samen - 
leving moet overheidsbeleid 
minstens zo sterk gericht zijn  
op producti viteitsverhoging  
als op partici patiestijging
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nodig. Vaak wordt evenwel verondersteld dat 
dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van de 
dienstverlening. Laten we daarom, ten tweede, 
aannemen dat de (extra) productiviteitsstijging 
volledig in de marktsector wordt gerealiseerd en 
dat de productiviteit in de publieke sector niet 
(extra) stijgt. Dankzij de productiviteitsstijging 
in de marktsector kan dan met minder perso
neel dezelfde productie worden gerealiseerd. 
Het personeel dat dan niet langer nodig is in 
de marktsector kan extra in de publieke sector 
worden ingezet om de toenemende vraag op te 
vangen. Productiviteitsstijging draagt daarmee 
evenveel bij aan het opvangen van personeels
tekorten als een hogere arbeidsparticipatie.

geen woorden, maar daden

Een verhoging van de arbeidsproductiviteit 
komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Produc
tiviteitsstijging vereist investeringen in techno
logie, in scholing en in organisatievernieuwing. 
Als deze investeringen effectief zijn leveren ze 
in beginsel blijvende winst op. Bij de vraag hoe 
de kosten van de vergrijzing het beste kunnen 
worden opgevangen is het dus zaak zorgvuldig 
de kosten en baten af te wegen van maatregelen 
die gericht zijn op verhoging van de arbeidspar
ticipatie en op verhoging van de productiviteit. 
Ik heb in dit artikel laten zien dat de baten van 

een hogere arbeidsparticipatie momenteel 
worden overschat en de kosten onderschat. De 
baten van een sterkere productiviteitsstijging 
doen daar in ieder geval niet voor onder, maar 
in de kosten van het stimuleren van de arbeids
productiviteit hebben we vooralsnog weinig 
inzicht. Er is op dit moment dan ook geen reden 
om aan te nemen dat het verstandig is al onze 
kaarten op een van beide opties te zetten. In het 
licht van de enorme aandacht die de afgelopen 
twee decennia is uitgegaan naar verhoging van 
de arbeidsparticipatie, is productiviteitsstijging 
er nogal stiefmoederlijk van afgekomen. Er mag 
dan alweer geruime tijd een Innovatieplatform 
bestaan en telkens weer worden gehamerd op 
het belang van onderwijs en scholing, tot daden 
is het op dit terrein nooit echt gekomen. Het zou 
een goede zaak zijn als het overheidsbeleid zich 
de komende jaren minstens zo sterk zou richten 
op productiviteitsverhoging als op participatie
stijging. Dat biedt ons de beste kansen om de 
overgang naar een ‘grijzere’ samenleving zonder 
veel zorgen tegemoet te zien.

Veel van de ideeën en berekeningen in dit artikel zijn 
actualiseringen van mijn proefschrift ‘Over werken 
in de postindustriële samenleving’ (De Beer, 2001, 
Universiteit van Amsterdam / Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Den Haag), waarin deze nader zijn 
onderbouwd en uitgewerkt.
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Noten

1 Volgens de meest recente sta
tistieken van Eurostat bedroeg 
de netto participatiegraad in 
Nederland in 2006 overigens al 
74,3% en in 2007 76%, waarmee 
de doelstelling in twee jaar tijd 
dus al voor de helft gerealiseerd 
zou zijn!

2 ser (2006). Welvaartsgroei door 
en voor iedereen. Advies 2006/08, 
ser, Den Haag: p. 106.

3 CommissieBakker (2008). Naar 
een toekomst die werkt. Advies 

Commissie Arbeidsparticipatie. 
Den Haag: p.4.

4 Zie hierover ook mijn artikel 
Why work is not a panacea (De 
Beer 2007).

5 Dit is een armoedegrens die is 
gebaseerd op de bijstandsuitke
ring in het jaar 1979 en voor alle 
volgende jaren is aangepast aan 
de inflatie, zodat de koopkracht 
van iemand die zich op de lage
inkomensgrens bevindt ieder 
jaar gelijk is.

6 Vgl. A.H. Kleinknecht (1994). 
‘Heeft Nederland een loongolf 

nodig?’, in: Tijdschrift voor Poli-
tieke Ekonomie, 17(2), p. 524. 

7 Zie bijv. Jouke van Dijk, ‘Ar
beidsmarktbeleid: het gouden 
recept bestaat niet’, in s&d 
2008/5, p.2029.

8 Zie hierover de bijdragen van 
Jaap van Duijn, Flip de Kam 
en mijzelf aan het themablok 
‘De noodzaak van een nieuwe 
economische politiek’, in: s&d 
2007/9. 

9 Bron: cbs (Statline, Beroepsbe
volking: http://statline.cbs.nl).

10 Dit probleem is echter te onder
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vangen door de arbeidstijdver
lening facultatief te maken. Als 
de standaardwerkweek bijvoor
beeld 36 uur bedraagt, maar een 
werknemer ervoor kan kiezen 
om 40 uur te werken, dan blijft 
het contractloon, waaraan de 
uitkeringen zijn ‘gekoppeld’, 
gebaseerd op 36 uur.

11 De cijfers in de tabel zijn een ge
stileerde weergave van de wer
kelijkheid. De cijfers voor 2008 
komen dan ook niet exact over
een met de feitelijke situatie in 
dit jaar. Ze bieden wel een goede 
weergave van de effecten van de 
drie opties.

12 Bovendien wordt in ieder sce

nario verondersteld dat het loon 
van werknemers in de publieke 
sector gelijk is aan dat van 
werknemers in de marktsector, 
ongeacht de productiviteitsont
wikkeling in de publieke sector.

13 Daarnaast wordt verondersteld 
dat een gemiddelde nettouit
kering 50% van het gemiddelde 
nettoloon bedraagt.

14 Feitelijk bedroeg de arbeidsparti
cipatie in 2008 al 76%, maar om
dat de berekeningen van de ser 
en het cpb uitgaan van een parti
cipatie van 72% in 2006, heb ik in 
dit cijfervoorbeeld verondersteld 
dat de participatie in 2008 iets 
meer, namelijk 73%, bedraagt.

15 Deze lastenstijging wordt ver
oorzaakt door de groei van de 
werkgelegenheid in de publieke 
sector.

16 Zie De Beer (2001). Werk een 
uitgewerkt medicijn? Arbeidspar-
ticipatie, welvaart en ongelijkheid 
in de postindustriële samenleving, 
sun, Nijmegen, p.132.

17 wrr (2006). De verzorgings-
staat herwogen: over verzorgen, 
verzekeren, verheffen en verbinden. 
Rapporten aan de Regering 76. 
wrr/Amsterdam University 
Press, Den Haag/Amsterdam: 
p. 128.
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Over de auteur  Ruud Koole is hoogleraar politieke 
wetenschap aan de Universiteit Leiden

Noten  zie pagina 57

Nieuwe regels voor  
politieke financiën

Politieke partijen zonder verenigingsstructuur, kandidaten die zich in de 
kijker spelen met persoonlijke campagnes, initiatieven om te komen tot 
nieuwe vormen van grassroots-financiering — de huishoudboekjes van 
politieke partijen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ruud Koole verwelkomt 
nieuwe wetgeving. Die moet antwoorden bieden op complexe dilemma’s. 
Niets minder dan ‘de integriteit en toegankelijkheid van het politieke 
systeem’ staat op het spel. 

ruud koole

Politieke financiën ¬ verstaan als de inkom
sten en uitgaven van en voor politieke partijen 
en kandidaten voor publieke functies ¬ staan 
hoog op de nationale politieke agenda. Niet 
alleen wordt met spanning afgewacht wat er 
in de reeds lang aangekondigde nieuwe Wet 
financiering politieke partijen komt te staan, 
ook de lotgevallen met de financiering van Rita 
Verdonks Trots op Nederland (ton), de afdrach
tenregeling bij de sp en de tijdelijke stopzetting 
van overheidssubsidie aan de sgp hebben de 
nodige vragen opgeroepen. Mag ton zich onbe
lemmerd laten financieren via een bv Favorita? 
Is het wenselijk dat de overheid de ‘salarissen’ 
van volksvertegenwoordigers rechtstreeks aan 
de sp uitkeert, die daarvan slechts een gedeelte 
doorsluist naar de betrokken politici? Mag de 
overheid een partij subsidiëren die het vrou

wen niet toestaat zich kandidaat te stellen voor 
politieke functies?1

 Daar komt bij dat uit de uitbundige bericht
geving over de aanloop tot de presidentsverkie
zingen in de Verenigde Staten een beeld spreekt 
van miljoenenverslindende interne partijver
kiezingen (primaries) die uitmonden in kost
bare partijconventies eind augustus en begin 
september, waarna de echte verkiezingsstrijd 
nog moet beginnen. Algauw rijst dan de vraag of 
dit ons voorland is of dat het in Nederland zo’n 
vaart niet lopen zal. In hoeverre is het accepta
bel dat politieke partijen financieel afhankelijk 
worden van grote publieke of private geldschie
ters? Is de democratie niet gebaat bij maximale 
transparantie van politieke financiën?
 Nieuwe vragen zijn dit niet, maar antwoor
den zijn dringend geboden ¬ zeker nu de 
ontwikkelingen rond de politieke financiën in 
ons land zich steeds meer lijken te voegen naar 
internationale ontwikkelingen. In deze bijdrage 
schets ik eerst drie fundamentele dilemma’s op 
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basis waarvan elk land zijn prioriteiten moet 
stellen. Vervolgens analyseer ik de stand van 
zaken in Nederland. Tot slot doe ik suggesties 
die als input kunnen dienen voor een nieuwe 
Wet Politieke Financiën.

dilemma 1: transparantie vs. privacy

De relatie tussen geld en politiek is er altijd 
geweest. Geld is macht en bij de strijd om de 
macht gaat het dus ook altijd om geld. Het de
mocratisch principe verbindt aan de herkomst 
en inzet van financiële middelen voorwaarden, 
die op zichzelf ook weer voorwerp van politieke 
strijd kunnen worden. Pure fraude, zoals geld 
geven aan een politicus of een partij in ruil voor 
concrete politieke gunsten, is nergens toege
staan. Maar voor het overige verschillen de voor
waarden nogal, al naar gelang ¬ onder andere 
¬ de aard van het kiesstelsel, het niveau van de 
democratische rechtsstaat en de economische 
ontwikkeling van een land.
 Wereldwijd scoren politieke partijen hoog 
op lijsten van instituties die, in de ogen van 
burgers, door corruptie zijn aangetast. Neder
landse politieke partijen steken bij dit algemene 
beeld gunstig af.2 Om ongewenste praktijken 
en negatieve beeldvorming tegen te gaan, wordt 
in de meeste landen meer dan ooit tevoren 
transparantie nagestreefd in de politieke finan
ciën. Corruptie moet worden bestreden, dat is 
evident, maar zoals voormalig TweedeKamer
voorzitter Vondeling al opmerkte: ook de ‘schijn 
des kwaads’ moet worden vermeden.3

 De transparantie betreft met name, maar niet 
uitsluitend, de donaties die partijen en politici 
ontvangen. Daarbij doet zich de vraag voor in 
hoeverre het openbaar maken van giften de 
privacy van de gevers mag schaden. Doing good 
by stealth, zoals de Engelsen zeggen, stiekem 
goede dingen doen: mag dat niet? Er moet een 
afweging worden gemaakt tussen enerzijds het 
recht op privacy van de individuele gever en 
anderzijds het algemeen belang van het voorko
men van financiële afhankelijkheidsrelaties in 
de politiek. Maar waar ligt de grens?

 Het ideaal van politieke financiën is dat de 
inkomsten van kandidaten en partijen bestaan 
uit heel veel kleine giften van heel veel donoren 
(grassrootsfinanciering). Als een partij of een 
kandidaat daarentegen grote donaties ontvangt 
van slechts enkele geldschieters (fat cats) kan dat 
ongewenste afhankelijkheidsrelaties in de hand 
werken.4 Wat telt als ‘groot’ is onderwerp van 
politieke discussie. Een gift van duizend euro 
per jaar aan een landelijke partij mag niet groot 
lijken, maar als hetzelfde bedrag aan een lokale 
afdeling wordt geschonken ligt het al anders. 
Door het openbaar maken van de herkomst van 
grotere schenkingen kan daarover een publiek 
debat worden gevoerd en kan de kiezer die 
informatie laten meewegen bij het bepalen van 
zijn stem. 

dilemma 2: gelijkheid van kansen vs. 
‘freedom of speech’

Transparantie is niet het enige criterium aan 
de hand waarvan politieke financiën kun
nen worden beoordeeld. Transparantie is een 
minimumvoorwaarde: noodzakelijk, maar op 
zichzelf onvoldoende. Gelijkheid van kansen 
is een andere belangrijke overweging voor een 
gezonde regelgeving ten aanzien van politieke 
financiën. In Duitsland spreekt men over 
 Chancengleichheit, in de Verenigde Staten over 
een level playing field.

 Financiële middelen zijn, zoals bekend, niet 
gelijkelijk over de bevolking verspreid: som
mige mensen, groepen of sectoren zijn kapitaal
krachtiger dan andere. Als dergelijke verschillen 
via de financiering van partijen invloed uitoefe

Het openbaar maken van giften 
kan de privacy van gevers schaden. 
‘Doing good by stealth’, zoals de 
Engelsen zeggen, mag dat niet?
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nen op de politiek, staat dat op gespannen voet 
met het democratische principe van one person, 
one vote. Er zijn verschillende manieren om dat 
effect tegen te gaan. In Frankrijk en Canada, 
bijvoorbeeld, is een (bijna)verbod ingesteld op 
giften uit het bedrijfsleven.5 Een andere maat
regel is het stellen van limieten (plafonds) aan 
de bedragen die organisaties of personen mo
gen schenken. Dat vereist slimme regelgeving, 
want de mogelijkheden om een eenvoudige 
limiet te omzeilen zijn groot. Zo kan iemand 
zijn bijdrage via stichtingen naar een partij 
sluizen of het bedrag in porties door verwanten 
laten schenken. Vereist is een (onafhankelijk) 
orgaan dat toeziet op naleving van de regelge
ving en dat bevoegdheden heeft om sancties af 
te dwingen.
 Met name in de Verenigde Staten speelt nog 
een andere principiële discussie. Na de Water
gateaffaire werden in de regelgeving (Federal 
Elections Campaign Act) limieten aan zowel giften 
als uitgaven opgenomen. Die beperkingen 
werden echter betwist, op grond van de vrij
heid van meningsuiting. In 1976 oordeelde het 
Hooggerechtshof dat het geven van geld aan een 
kandidaat of partij moet worden beschouwd als 
het uiten van een mening (Buckley v. Valeo). Dat 
maakte de weg vrij voor individuen en groepen 
¬ en sinds 1996 ook partijen ¬ om net zoveel 
geld aan campagnes uit te geven als men wil. 
Alleen de campagneuitgaven van individuele 
kandidaten zijn aan beperkingen onderhevig.6 
Het effect van de limieten is daarmee effectief 
uitgehold, de campagneuitgaven explodeerden. 
En dat roept de vraag op of bepaalde belangen 
hierdoor niet een ruimere toegang tot het 
democratisch besluitvormingsproces hebben 
gekregen dan andere, minder kapitaalkrachtige 
belangen. 

dilemma 3: overheidssturing vs. 
 organisatievrijheid van partijen

In het debat over politieke financiën wordt 
nogal eens het argument gebruikt dat de over
heid niet aan de organisatievrijheid van partijen 

mag komen. De vraag is echter niet óf de over
heid sturend mag optreden, maar in welke mate 
en met welk doel.
 Alleen al het specifieke kiesstelsel van een 
land bepaalt in belangrijke mate hoe partijen 
zich organiseren. Ook overheidssubsidiëring 
¬ vanaf het midden van de jaren zestig van de 
vorige eeuw in vele landen7 geïntroduceerd ¬ 
brengt sturing met zich mee. Steeds zal moeten 
worden bepaald welke partijen (of kandidaten) 
ervoor in aanmerking komen, op welke grond
slag subsidiebedragen worden vastgesteld, wat 
er met het geld mag worden gedaan, hoe de 
ontvangende partijen (of kandidaten) daarover 
verantwoording moeten afleggen en welke 
sancties worden ingesteld bij nietnaleving van 
de subsidiebepalingen. Wil men de transpa
rantie van politieke financiën bevorderen, dan 
brengt dit nog weer extra regels met zich mee. 
 Al die regelgeving is niet waardevrij. 
Sterker, ook de afwezigheid van regelgeving is 
niet waardevrij. Immers, het nietregelen van 
politieke financiën zou de toegang van minder 

goed georganiseerde of minder kapitaalkrach
tige belangen tot de politieke besluitvorming 
kunnen schaden. Een debat over politieke 
financiën brengt daarom altijd een debat 
over politieke waarden met zich mee. Hoe 
technisch de regelgeving in haar uitwerking 
uiteindelijk ook is, zij bergt steeds een im
pliciete waardegebonden agenda in zich. Een 
verbod op giften uit het buitenland of uit het 
bedrijfsleven, ja of nee? Overheidssubsidie, ja 
of nee? Zijn belastingfaciliteiten voor kleine 
giften wenselijk? Verdienen alleen nationale 
partijorganisaties steun of ook lokale? Moet de 
hoogte van de subsidie afhankelijk zijn van het 
aantal parlementszetels of van het aantal le
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Een debat over politieke financiën 
brengt altijd een debat over 
politieke waarden met zich mee
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den? Moeten er aan donaties limieten worden 
gesteld of niet? En aan de uitgaven van partijen 
en kandidaten? Mogen nieuwe partijen ook 
op financiële steun rekenen of alleen in het 
parlement vertegenwoordigde partijen? Maken 
we campagneuitgaven wel of niet subsidiabel? 
Gaat er overheidssteun naar individuele kan
didaten of naar partijen? Achter elk van deze 
keuzes ¬ die direct raken aan het functioneren 
van politieke partijen ¬ gaat een specifieke 
opvatting schuil over fair play, gelijkheid van 
kansen, (interne) democratie en integriteit. Die 
kunnen niet zomaar terzijde worden gescho
ven met een beroep op de organisatievrijheid 
van partijen. Aan de andere kant moet ervoor 
worden gewaakt dat die vrijheid onnodig 
wordt ingeperkt.

recente ontwikkelingen in nederland

Het Nederlandse systeem van politieke finan
ciën is lange tijd gekenmerkt geweest door 
een bescheiden omvang van de geldmiddelen, 
concentratie op partijen in plaats van op kan
didaten, overheidssubsidiëring voor specifieke 
doelen (sinds circa 1970), een gering belang van 
donaties uit het bedrijfsleven en de afwezigheid 
van grote schandalen.8

 Ten tijde van de verzuiling waren de finan
ciële banden tussen partijen en verwante bedrij
ven (verzekeringsmaatschappijen, uitgeverijen) 
en vakbonden soms innig. Vanaf eind jaren zes
tig werden die banden doorgesneden. Op finan
ciering vanuit het bedrijfsleven kwam zelfs een 
taboe te liggen. Formeel was echter vrijwel alles 
mogelijk. Juist dat kan een reden geweest zijn 
waarom er zo weinig schandalen zijn geweest: 
als er nauwelijks regels zijn die overtreden kun
nen worden, is de kans op een schandaal ook 
kleiner. Bondskanselier Helmut Kohl kwam in 
1999 in politiek zwaar weer omdat hij de namen 
van grote donoren die zijn partij steunden niet 
bekend wilde maken. Daarmee overtrad hij de 
regels van de Parteiengesetz. In Nederland zou hij 
nergens last van hebben gehad, omdat wat hij 
deed hier destijds was toegestaan.

 Dat giften van bedrijven aan politieke par
tijen bij ons lange tijd nauwelijks voorkwamen 
had behalve het genoemde taboe ook nog een 
andere oorzaak. Vanwege de neocorporatisti
sche wijze van besluitvorming in Nederland 
(het ‘poldermodel’) heeft het bedrijfsleven 
relatief gemakkelijk toegang tot het politieke 
besluitvormingsproces. Daardoor voelen be
drijven of sectoren minder de behoefte om door 
middel van donaties invloed op de politiek uit te 
oefenen.
 De laatste jaren hebben zich in Nederland 
ontwikkelingen voorgedaan die dit traditionele, 
tamelijk serene en uitzonderlijke beeld onder 
druk zetten.

> Persoonlijke campagnes
Het Nederlandse lijstenstelsel brengt met zich 
mee dat verkiezingscampagnes vooral worden 
gevoerd door partijen, niet zozeer door kandi
daten. Toch heeft zich een trend ingezet in de 
richting van meer ‘persoonlijke’ campagnes. 
 In 1997 werd de voorkeursdrempel verlaagd 
naar 25% van de kiesdeler. Kiezers kregen meer 
te zeggen over welke personen van de lijst ge
kozen werden. Dat was ook uitdrukkelijk de be
doeling. De almacht van de partijen moest wor
den verminderd ten gunste van meer invloed 
voor de kiezers, zo heette het. Nadien is diverse 
malen geprobeerd om de voorkeursdrempel 
verder te verlagen ¬ tot nu toe zonder succes. 
De meest recente poging was die van het door 
het vorige kabinet ingestelde Burgerforum Kies
stelsel. Het Forum wilde de voorkeursdrempel 
afschaffen en de mogelijkheid introduceren om 
een stem op de lijstalsgeheel uit te brengen. In 
het nieuwe stelsel zouden kandidaten ‘meer dan 
nu een persoonlijke verkiezingscampagne gaan 
voeren’.9

 In de diverse pleidooien voor verlaging 
van de voorkeursdrempel is weinig aandacht 
besteed aan negatieve bijeffecten. Die kunnen 
ook de politieke financiën betreffen. Opvallend 
is dat in het advies van het Burgerforum met 
geen woord wordt gerept over de financiële con
sequenties van die zo gewenste ‘persoonlijke’ 
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campagnes. Gebleken is dat bij verlaging van de 
kiesdrempel het gedrag van sommige kandida
ten verandert. Wie laag op de lijst staat en vreest 
niet verkozen te worden, kan met meer kans op 
succes een persoonlijke campagne voeren, los 
van de campagne van de eigen partij, om zijn 
verkiezing zeker te stellen. Maar wie betaalt die 
persoonlijke campagnes? Dat bij (voorstellen 
tot) de verlaging van de voorkeursdrempel geen 
doordachte opvatting over de financiële conse
quenties ervan is gepubliceerd is een ernstige 
omissie.
 De vraag ‘wie betaalt die persoonlijke 
campagne?’ diende zich ook aan toen in 2006 
vvdkandidaat Rita Verdonk een eigen cam
pagne voerde compleet met campagnebus en 
helikoptervervoer. Verdonk was verzekerd van 
een verkiesbare (tweede) plaats op de lijst, maar 
wilde met die eigen campagne haar machts
basis binnen de vvd verstevigen. Bezien moet 
worden of zij met deze methode school heeft 
gemaakt.

 De trend naar meer persoonlijke campagnes 
hangt ook samen met de introductie, binnen 
verschillende politieke partijen, van de interne 
verkiezing van lijsttrekkers en partijvoorzit
ters. Andere Europese landen gingen ons hierin 
voor.10 Begin 2006 verloor Rita Verdonk nipt van 
Mark Rutte bij de lijsttrekkersverkiezing van de 
vvd. Rond dezelfde tijd streden Lousewies van 
der Laan en Alexander Pechtold om het lijst
trekkerschap van d66. In 2002 kwam bij een 
‘ledenraadpleging’ in de PvdA Wouter Bos als 
winnaar uit de bus. Waar persoonlijke campag
nes vroeger betrekkelijk kleinschalig bleven 
¬ hoogstens waren er enkele kandidaten die 

probeerden om zich door de algemene verga
dering of het partijcongres hoger op de lijst te 
laten plaatsen ¬ heeft de introductie van leden
raadplegingen voor de belangrijkste posities 
in een partij het belang van interne campagnes 
fors vergroot. Ook bij dit soort verkiezingen 
speelt de pregnante vraag hoe kandidaten hun 
campagne financieren.

> Partijen zonder leden
Het ledental van de meeste politieke partijen is 
de laatste decennia gedaald. Ongeveer 2,5% van 
de Nederlandse kiesgerechtigden is lid van een 
partij, een halve eeuw geleden gold dat voor zo’n 
15%.11 Veruit de meeste partijen hebben leden 
en een zekere vorm van interne democratie.12 
In Nederland verlangt de Kieswet (art. g1) dat 
politieke partijen die onder hun eigen naam 
willen meedoen aan verkiezingen verenigingen 
zijn en dus leden hebben.13 Volgens de Wet sub
sidiëring Politieke Partijen moet een partij ten 
minste duizend leden hebben om in aanmer
king te komen voor overheidssubsidie (art 2, lid 
3). Achter deze stellingname van de wetgever 
schuilt de opvatting dat partijorganisaties in 
een democratisch stelsel zelf ook democratisch 
georganiseerd moeten zijn en dat zij een zekere 
maatschappelijke worteling dienen te hebben.
 Sinds kort zijn er twee politieke partijen die 
zeggen geen belang te hechten aan leden: de 
Partij voor de Vrijheid (pvv) van Geert Wilders 
en Trots op Nederland (ton) van Rita Verdonk. 
Zodra zo’n organisatie een lijst presenteert met 
kandidaten voor een volksvertegenwoordigend 
lichaam, is zij per definitie een politieke partij.
Wanneer zij dat wil doen onder de aanduiding 
pvv respectievelijk ton is zij verplicht om for
meel de verenigingsstructuur aan te nemen. Dat 
kan overigens een tamelijk kleine vereniging 
zijn, tenzij men op overheidssubsidie aanspraak 
wil maken.
 Er zal een discussie losbarsten over de vraag 
of die verenigingseis nog wel wenselijk is en 
niet strijdig met de organisatievrijheid.14 Zoals 
eerder al werd opgemerkt kan van volledige 
organisatievrijheid in de praktijk nooit sprake 
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zijn. De inhoudelijke oriëntatievrijheid van par
tijen moet zo ruim mogelijk zijn, maar houdt 
dat automatisch in dat de verenigingseis maar 
achterwege moet blijven? Is die oriëntatievrij
heid van partijen in het gedrang gekomen vanaf 
het moment ¬ in 1989 ¬ dat de verenigingseis 
in de Kieswet werd opgenomen? Mag in een de
mocratische samenleving van politieke partijen 
niet een minimum aan interne verantwoor
dingsprocessen en interne democratie worden 
geëist? 

> Nieuwe partijen
De mate waarin een politiek systeem toegan
kelijk is voor nieuwe partijen is sterk afhan
kelijk van zijn kiesstelsel. Nederland heeft een 
uiterst evenredig kiesstelsel, waardoor het 
voor nieuwkomers relatief eenvoudig is om in 
het parlement te komen. Slechts 0,67% van de 
uitgebrachte stemmen is nodig om een zetel 
in de Tweede Kamer te bemachtigen. Dat ons 
partijstelsel geen gesloten bastion vormt, is 
terug te zien in de verkiezingsuitslagen: sinds 
1990 waren we getuige van de entree in het par
lement van twee ouderenpartijen, de sp, de lpf, 
Leefbaar Nederland, de pvv en de Partij voor de 
Dieren.
 De opkomst van nieuwe partijen roept 
twee belangrijke vragen op met betrekking 
tot de politieke financiën. De eerste betreft de 
beschikbaarheid van overheidssubsidies. Is het 
vanuit het beginsel van fair play niet wenselijk 
dat nieuwe partijen de beschikking krijgen over 
enige overheidssubsidie die zij mogen aanwen
den voor hun (eerste) verkiezingscampagne? 
Zeker nu sinds 2004 subsidiegelden ook mogen 
worden gebruikt voor campagnedoeleinden, 
ligt het voor de hand om te zoeken naar een mo
gelijkheid om nieuwe partijen enige financiële 
armslag te geven, zonder dat dat leidt tot een 
hausse aan niet serieuze ‘partijtjes’ die alleen 
vanwege de campagnesubsidie gaan deelnemen 
aan de verkiezingen.
 De tweede vraag gaat over de transparantie 
van de inkomsten van nieuwe partijen. De 
huidige Wet subsidiëring politieke partijen 

bevat slechts bepalingen over in het parlement 
vertegenwoordigde partijen. De nieuwe wet die 
wordt voorbereid zal daar waarschijnlijk strin
gentere eisen aan stellen. Zou het niet wenselijk 
zijn om ook van nieuwe partijen te verlangen 
dat zij hun inkomsten tijdig en op heldere wijze 
openbaar maken, zodat de kiezer geïnformeerd 
is over de herkomst van de gelden? 

> Omwegfinanciering
Dit voorjaar maakte Rita Verdonk bekend dat er 
een bv Favorita was opgericht met als doel het 
genereren van geldmiddelen voor Trots op Ne
derland. Al eerder zag de Stichting Vrienden van 
Rita Verdonk het licht, die het campagnefonds 
van ton beheert. Een dergelijke constructie is 
niet nieuw. Al jaren bestaat de Dresselhuysstich
ting, die de vvd aanzienlijke bedragen schenkt 
¬ in 2006 was dat 420.000 euro.15 Pim Fortuyn 
richtte in 2002 een Stichting Ondersteuning 
op die een rekening had waarnaar donateurs 
anoniem geld konden overmaken.
 Op zichzelf is er niets mis mee wanneer 
partijen proberen wat geld te verdienen door 
merchandising. Als de bv Favorita sjaaltjes met 
de naam van Rita Verdonk verkoopt en de winst 
ten goede laat komen aan haar partij, worden 
er geen belangrijke waarden in de waagschaal 
gesteld. De meeste politieke partijen doen 
iets vergelijkbaars via eigen (web)winkels vol 
boeken, brochures, kledingstukken, affiches 
en aardigheidjes. Als blijkt dat de bvvorm is 
gekozen vanwege belastingvoordelen (btw), zou 
men overigens kunnen overwegen om dezelfde 
faciliteit te gunnen aan politieke partijen. 
 Iets anders is het wanneer een bv of een 
stichting aanzienlijke bedragen van (grote) 
geldschieters ontvangt met het oogmerk die uit 
de publiciteit te houden en daarmee (toekom
stige) wetgeving te omzeilen ¬ onze ooster
buren zouden spreken van Umwegfinanzierung. 
Een dergelijke route is onwenselijk, omdat het 
publieke belang van transparantie erdoor onder 
druk komt te staan. Nieuwe wetgeving inzake 
politieke financiën zou een antwoord moeten 
formuleren op die mogelijkheid.
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> Afdrachtenregelingen
Dat partijen van partijgenoten die een betaalde 
politieke functie vervullen verlangen dat zij een 
deel van het politieke inkomen aan de partij 
afstaan is niet ongebruikelijk. De sp hanteert 
een bijzondere systematiek, die recent in poli
tiek en media ter discussie is komen te staan.16 
Kenmerkend zijn de grote omvang van de 
afdracht en het feit dat de vergoedingen door de 
overheid rechtstreeks aan de sp worden betaald, 
die vervolgens een modaal salaris plus onkosten 
uitkeert aan de sp’ers in de Tweede Kamer en 
het Europees Parlement.17 De meeste andere par
tijen hebben eveneens een afdrachtenregeling, 
maar het bedrag waarom het gaat is veel lager en 
de overheidsvergoeding vloeit rechtstreeks naar 
de betrokken politicus, die vervolgens een deel 
ervan overmaakt naar de partij. 
 De principiële kwestie die hier aan de orde 
is, is die van het vrije mandaat. Bij de sp tekenen 
(kandidaat)volksvertegenwoordigers een 
zogeheten ‘akte van cessie’, waarbij het recht op 
bezoldiging wordt overgedragen aan de partij. 
Kloosterlingen schijnen op vergelijkbare wijze 
hun inkomsten uit werk over te dragen aan het 
klooster. 
 Maar politici hebben volgens de Grondwet 
een vrij mandaat. De akte van cessie maakt 
spvolksvertegenwoordigers rechtstreeks 
financieel afhankelijk van de partij. De sp stelt 
dat het verschil tussen de overheidsvergoeding 
en hetgeen een politicus ontvangt gewoon een 
donatie aan de partij is en dat deze construc
tie al lang bestaat, met medewerking van de 
belastingdienst. Dat laatste is principieel niet 
doorslaggevend. Het gaat erom dat volksverte
genwoordigers voor de duur van hun mandaat 
hun volksvertegenwoordigerschap kunnen 
uitoefenen zonder dat de partij hen door die 
financiële afhankelijkheid kan dwingen tot 
bepaald stemgedrag. Bij andere partijen kan de 
partij een moreel appèl doen op politici om een 
deel van hun politieke inkomen aan de partij 
over te maken. De fractie kan druk uitoefenen 
om iemand te bewegen tot bepaald stemgedrag. 
Maar bij die partijen hoeft een volksvertegen

woordiger niet te vrezen voor zijn persoonlijke 
financiën als hij in de Kamer een afwijkende 
stem uitbrengt. Een politieke partij heeft niet de 
bevoegdheid om een volksvertegenwoordiger 
zijn zetel te ontnemen, maar een partij die bij 
machte is om de inkomsten van een Kamerlid 
stop te zetten komt daar dicht bij in de buurt.

een nieuwe wet politieke financiën

In 1999 kreeg de overheidssubsidiëring van 
politieke partijen in Nederland een specifieke 
wettelijke basis: de Wet Subsidiëring Politieke 
Partijen. Al sinds het begin van de jaren zeventig 
keerde de overheid subsidies uit aan in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen voor 
specifieke doelen: jongerenwerk, vorming en 
scholing en wetenschappelijke bureaus. Daar
voor dienden aparte, aan de partij gelieerde, 
stichtingen te bestaan. Daarnaast ontvingen 
partijen gratis zendtijd via de kanalen van de 
publieke omroepen. Vanaf 1999 werden de sub
sidies rechtstreeks aan partijen uitgekeerd en 
werd het aantal doelen waarvoor het geld mocht 
worden aangewend vergroot. In 2004 wer
den verkiezingscampagnes aan het lijstje van 

subsidiabele doelen toegevoegd. Daardoor ging 
het karakter van een doeluitkering verloren, 
aangezien vrijwel elke uitgave van een partij 
wel op een of andere manier valt te koppelen 
aan campagneactiviteiten. Intussen werd met 
ingang van 2004 het totaalbedrag aan subsidies 
voor partijen met 50% verhoogd, tot ongeveer 
15 miljoen euro per jaar.
 De wet van 1999 introduceerde ook vereisten 
aangaande de transparantie van de partijfinan
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ciën, maar die stellen weinig voor. Bovendien 
is er geen sanctie op nietnaleving van de plicht 
tot openbaarmaking.18 Daarom is er al geruime 
tijd sprake van de voorbereiding van een 
nieuwe wet, die de vereisten van met name de 
transparantie uitvoeriger en effectiever moet 
formuleren.19 Verschillende versies hebben al 
gecirculeerd, maar een definitief voorstel is nog 
niet gepubliceerd.20 Die vertraging hangt onge
twijfeld samen met de recente ontwikkelingen 
die in de vorige paragraaf zijn besproken.
 Hieronder volgen enkele voorstellen die ¬ 
zeker door een sociaaldemocratische partij als 
de PvdA ¬ in de besluitvorming over de nieuwe 
wet zouden moeten worden betrokken. Het 
gaat om tamelijk fundamentele vraagstukken, 
niet zozeer om een gedetailleerde uitwerking 
daarvan.

Voorstel 1: Geen subsidiewet, maar een Wet Poli-
tieke Financiën. In de huidige Wet subsidiëring 
Politieke Partijen ¬ de naam zegt het al ¬ is 
vastgelegd op welke gronden en langs welke 
wegen de overheid subsidie aan partijen ver
strekt. De nieuwe wet zal, behalve over subsi
die, in elk geval ook over transparantie gaan. 
Daarmee verandert het karakter ingrijpend. Een 
klein voorbeeld illustreert dit. In een recente 
versie van het nieuwe wetsvoorstel stond nog 
de ‘oude’ definitie van een politieke partij als 
een vereniging die aan de laatste verkiezingen 
heeft deelgenomen en een zetel heeft behaald. 
Dat mag afdoende zijn om een titel te hebben 
om de huidige subsidie te verstrekken, maar het 
voldoet in het geheel niet als het erom gaat voor
waarden te stellen aangaande de transparantie 
van partijen die aan verkiezingen deelnemen, 
ook al zitten zij (nog) niet in de Kamer of beha
len zij geen enkele zetel. Aan te raden is om aan 
te sluiten bij het onderscheidende kenmerk van 
een politieke partij ¬ zijnde: het kandideren 
van mensen voor publieke functies. Daarvan is 
in Nederland sprake wanneer een organisatie 
een kandidatenlijst indient voor verkiezingen.
 Door zijn andere, bredere karakter kan een 
Wet Politieke Financiën veel meer omvatten 

dan een eenvoudige subsidiewet (zie ook onder
staande suggesties). Niet alles hoeft in één keer 
in de wet te worden opgenomen, zeker als dat 
zou betekenen dat er extra vertraging optreedt. 
Men zou kunnen beginnen met de subsidiëring 
van landelijke politieke partijen en de trans
parantie van hun financiën. De nieuwe wet 
krijgt dan het karakter van een ‘aanbouwwet’. 
Dat vereist dat qua terminologie, definities en 
perspectief rekening wordt gehouden met latere 
aanvullingen.

Voorstel 2: Partijen als verenigingen van leden. Het 
ligt voor de hand dat een (sociaal)democrati
sche partij vasthoudt aan de eis dat politieke 
partijen verenigingen zijn, waardoor een mini
mum aan interne verantwoordingsprocessen 
mogelijk wordt en de partijelite zonodig naar 
huis kan worden gestuurd.21 Partijen die zeggen 
de democratie als staatsvorm te onderschrij
ven zijn niet geloofwaardig als zij intern elke 
vorm van democratie onmogelijk maken. En 
een organisatie die intern niet autoritair, maar 
democratisch geleid wil worden, heeft leden 
nodig die de bevoegdheid hebben om zich tegen 
de partijleiding te verzetten. 
 Het hebben van leden is ook om andere, 
meer praktische redenen voor partijen van 
belang. Een ledenorganisatie is een belangrijke 
leerschool voor aspirantpolitici, ze vormt een 
reservoir voor ideeën en voor kandidaten en ze 
kan functioneren als een belangrijke financie
ringsbron (contributies en kleine donaties van 
leden zijn aantrekkelijke vormen van grassroots
financiering). 
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Voorstel 3: Subsidie voor nieuwkomers. Nu sinds 
enkele jaren overheidssubsidies ook mogen wor
den gebruikt voor campagnedoeleinden, vereist 
het beginsel van fair play dat ook voor partijen die 
(nog) niet in het parlement zijn vertegenwoor
digd enige subsidie beschikbaar komt. Het gaat 
erom dat een nieuwe partij ten opzichte van een 
partij die één enkele zetel in de Tweede Kamer 
bezet qua subsidiering niet onredelijk wordt 
benadeeld. Ter inspiratie kan de regeling dienen 
die in 1985 werd ingevoerd inzake het toekennen 
van zendtijd aan politieke partijen. In campagne
tijd komen partijen die niet in het parlement zijn 
vertegenwoordigd in aanmerking voor zendtijd 
op de publieke zenders, op voorwaarde dat zij in 
alle kieskringen aan de verkiezingen deelnemen 
(art. 39g Mediawet). Voorkomen moet worden 
dat nietserieuze partijen op kosten van de belas
tingbetaler een leuk campagnefeestje vieren.
 Interessant is ook de Duitse praktijk dat par
tijen die geen zetels in het parlement verwer
ven toch (een deel van) hun campagnekosten 
vergoed krijgen. De Duitse kiesdrempel ligt op 
5%, maar een partij komt bij Bondsdagverkie
zingen in aanmerking voor subsidie als zij ten 
minste 0,5% van de stemmen heeft behaald. Op 
vergelijkbare wijze zou een nieuwe partij in Ne
derland die in alle kieskringen een geldige lijst 
indient, het vooruitzicht moeten hebben dat zij 
een bepaald geldbedrag kan declareren als het 
aantal stemmen dat zij behaalt minstens een 
kwart van de kiesdeler bedraagt. De hoogte van 
het bedrag zou in de orde kunnen liggen van de 
vergoeding die de nieuwe partij gekregen zou 
hebben voor nietgeoormerkte subsidiedoelen 
als zij gedurende het jaar voorafgaand aan de 
verkiezingen met één zetel in het parlement 
vertegenwoordigd zou zijn geweest.
 Van groot belang is dat (nieuwe en stren
gere) transparantieregels niet alleen gevestigde 
partijen betreffen, maar ook gaan gelden voor 
nog niet in het parlement vertegenwoordigde 
partijen. Net als voor bestaande partijen het 
geval is, zal ook hier een evenwicht gevonden 
moeten worden tussen de noodzaak van trans
parantie en het belang van organisatievrijheid. 

Bovendien zal de eis van transparantie zodanig 
moeten worden vormgegeven dat de adminis
tratieve lasten die eruit volgen niet prohibitief 
zijn voor deelname aan de verkiezingen.

Voorstel 4: Aandacht voor regionale en lokale 
partijen. In zijn periode als minister van bzk 
oordeelde Johan Remkes dat bemoeienis met 
partijen op regionaal of lokaal niveau geen zaak 
voor de rijksoverheid was, maar voor overheden 
op de betreffende niveaus. Wat het subsidië
ringsvraagstuk betreft lijkt dat een praktische 
oplossing, maar dat is het slechts gedeeltelijk. 
Aangaande het vraagstuk van transparantie 
worden er eerder problemen mee gecreëerd dan 
opgelost. 
 Bij landelijk georganiseerde partijen kan 
men redeneren dat op landelijk niveau ontvan
gen subsidie alle geledingen ten goede komt. 
Scholing van de leden, bijvoorbeeld, zou zijn 
vruchten moeten afwerpen op alle niveaus bin
nen de partij. Sommige partijen zijn echter niet 
in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lokale 
partijen ¬ van ‘leefbaren’ tot ‘gemeentebelan
gen’ ¬ behaalden bij recente raadsverkiezingen 
bij elkaar rond een kwart van alle stemmen. 
Het organiseren van scholingsactiviteiten voor 
lokale partijen op lokaal niveau zou tot enorme 
versnippering leiden en het uitwisselen van 
ervaringen nagenoeg onmogelijk maken. Het 
ware te overwegen om koepelorganisaties van 
lokale partijen op landelijk niveau te subsidië
ren voor scholingsactiviteiten.
 Als regels over transparantie van donaties 
zich beperken tot de landelijke partijorganisa
ties, ligt omzeiling van die regels via schenkin
gen aan lokale of regionale organisaties voor de 
hand, zeker wanneer ¬ zoals in een van de con
cepten voor de nieuwe wet staat vermeld ¬ de 
bepaling van een maximumbedrag op jaarbasis 
niet van toepassing is op bijdragen van ‘onder
delen van de partij’ aan de landelijke partijorga
nisatie. Bij een goed systeem van transparantie 
en handhaving worden alle niveaus van de partij 
betrokken, ook al is dat een tamelijk ingewik
kelde kwestie. Landelijke organisaties van de 
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partijen zitten niet te wachten op de bureau
cratische rompslomp die zou kunnen ontstaan 
wanneer zij niet alleen hun eigen financiën 
moeten bijhouden, maar ook nog eens inzicht 
moeten hebben in de herkomst van middelen 
in alle subnationale verbanden (afdelingen, 
regionale organen et cetera). Op den duur zal 
dat evenwel noodzakelijk zijn. Daarom zou het 
goed zijn om een nieuw in te stellen onafhanke
lijk toezichtorgaan op te dragen een gebruikers
vriendelijk, gestandaardiseerd en geïntegreerd 
systeem van financiële verslaglegging te (laten) 
ontwerpen, dat de transparantie ook op sub
nationaal niveau op niet al te lange termijn kan 
afdwingen.

Voorstel 5: Transparantie. In de voorstellen voor 
de nieuwe wet die circuleren wordt voor wat 
betreft het transparantievraagstuk aanzien
lijke vooruitgang geboekt. Dat moet worden 
toegejuicht, ook al zijn het soms slechts eerste 
stappen in de goede richting. Daartoe behoren 
de volgende:
 a) Oprichting van een onafhankelijk orgaan 
dat toezicht houdt op handhaving van de nieu
we wet over politieke financiën. Verschillende 
westerse landen zijn daartoe al overgegaan (zie 
de Federal Election Commission in de vs en de 
Electoral Commission in GrootBrittannië). In 
Nederland wordt gedacht aan de Kiesraad. Mits 
goed geëquipeerd, zou die deze rol inderdaad 
kunnen vervullen. Ook de Algemene Reken
kamer is geopperd, terwijl men ook aan een 
heel nieuw instituut kan denken. Men kan zich 
overigens afvragen of het verstandig is om de 
uitvoering van de wet en het toezicht op de nale
ving van die wet in één hand te brengen.
 b) De eis tot het publiek maken van donaties 
boven 3000 euro. Die grens ligt lager dan de 
4537,80 euro in de huidige wet en mag nóg wel 
wat lager (in Canada ligt de grens bijvoorbeeld 
bij 200 dollar). Essentieel is dat deze eis voor alle 
schenkingen gaat gelden, dus ook voor bijdra
gen van natuurlijke personen, die in de huidige 
wet nog zijn uitgezonderd. Evenzeer van belang 
is dat de naam van de schenker altijd bekend 

wordt gemaakt. Volgens de huidige wet is het 
nog mogelijk om daartegen bezwaar te maken. 
Halve transparantie is geen transparantie.
 c) Instelling van een limiet aan het totaal
bedrag dat een individuele schenker jaarlijks 
aan een partij mag geven. Gedacht wordt aan 
een grens van 25.000 euro. Op dit moment is in 
de wet van enige begrenzing geen sprake. Zoals 
eerder opgemerkt vereisen limieten precieze en 

stringente regelgeving, maar het uitgangspunt 
van gelijkheid van kansen brengt met zich mee 
dat een serieuze poging moet worden onderno
men om die limieten effectief te maken. Als de 
regeling wordt uitgebreid naar subnationale 
niveaus, dient het plafond aanzienlijk naar 
beneden te worden bijgesteld, aangezien de 
relatieve grootte van een schenking toeneemt 
naarmate het budget van de partij(afdeling) 
kleiner is. De PvdA zou moeten proberen nog 
een stap verder te gaan door haar eigen regeling 
¬ met als uitgangspunt dat van rechtspersonen 
geen giften worden geaccepteerd ¬ vertaald te 
krijgen naar wetgeving. Het valt immers heel 
goed te verdedigen dat partijen financieel niet 
afhankelijk moeten zijn van georganiseerde 
belangen en dat zijn rechtspersonen (zoals 
bedrijven, vakbonden, belangengroepen of 
stichtingen) naar hun aard nu eenmaal. De re
cente Canadese wetgeving (2004), die giften van 
bedrijven en vakbonden in de ban heeft gedaan, 
zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen. 
 d) Opname van bepalingen over schenkingen 
in natura. Onder een goede transparantierege
ling vallen ook schenkingen in natura, anders 
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wordt het ontduiken van de regels wel heel 
gemakkelijk. Vergaderruimtes, vervoer (al dan 
niet in helikopters), catering, drukwerk ¬ 
alles wat ter beschikking wordt gesteld moet 
in marktprijzen worden gewaardeerd en telt 
gewoon mee.
 e) Het publiek maken van schulden en lenin
gen boven een bepaald bedrag. Ook hier wordt 
gedacht aan een grens van 25.000 euro. Het is 
goed dat ook leningen boven een bepaald bedrag 

publiek worden gemaakt, anders zou een do
nateur die anoniem wil blijven zijn schenking 
eenvoudig een lening kunnen noemen.22 Als 
de rente op een lening onder het commer ciële 
niveau ligt, dient het verschil als schenking in 
natura te worden beschouwd. Het valt overigens 
niet in te zien waarom de grens waarboven een 
lening publiek wordt gemaakt niet gelijk zou 
zijn aan het bedrag voor donaties.
 f) Sancties stellen. De huidige wet kent geen 
effectieve sancties bij het niet nakomen van de 
regels inzake transparantie van financiën. In 
verschillende concepten van de nieuwe wet zijn 
die wel opgenomen. Ze variëren van  geldboetes 
tot taakstraffen en vrijheidstraffen tot zes 
maanden hechtenis. Afgewacht moet worden 
of die vrijheidstraffen het eindvoorstel halen. 
Zouden bestuurlijke boetes niet meer voor de 
hand liggen?
 g) Regelgeving inzake giften aan individu
ele kandidaten. De transparantievereisten die 
voor donaties aan partijen gelden worden ook 
van toepassing verklaard op kandidaten die op 
een lijst staan van een partij die aan de Tweede

Kamerkiezingen deelneemt. Dit past goed 
bij de waargenomen ontwikkeling naar meer 
persoonlijke campagnes. Maar waarom zou de 
regel niet ook moeten gelden bij Europese ver
kiezingen en EersteKamerverkiezingen? Indien 
ook het subnationale niveau onder de wet gaat 
vallen, ligt het voor de hand om de regel ook in 
te stellen voor gemeenteraadsraads, staten en 
waterschapsverkiezingen.
 Al deze voorgenomen maatregelen zijn wel
kome correcties op de huidige wet. In de nieuwe 
wet zou echter nog meer transparantiezaken 
moeten worden geregeld:
 h) Interne campagnes. Omdat persoonlijke 
campagnes binnen partijen belangrijker zijn 
geworden, zou gestreefd moeten naar tijdige 
en publieke verslaglegging over de giften die 
kandidaten voor die campagnes ontvangen.23 
Verlangd zou ten minste moeten worden dat 
partijen hiervoor interne regelingen opstellen 
en handhaven.
 i) Campagnes door derden. Wanneer de 
transparantie van de financiën van kandidaten 
en partijen toeneemt, mag het niet zo zijn dat 
daaraan afbreuk wordt gedaan doordat derden, 
zogenaamd geheel los van de campagne van 
een partij of kandidaat, op eigen initiatief en op 
eigen kosten campagne voeren ten gunste of ten 
nadele van een partij of kandidaat. Het is een 
lastig vraagstuk: mag een campagne tegen een 
zittend kabinet of een bepaalde beleidsmaatre
gel wél en een campagne tegen een specifieke 
partij of kandidaat niet? In Canada en de vs zijn 
hieromtrent waardevolle lessen geleerd.
 j) Omwegfinanciering. Het ontduiken van 
transparantievereisten via stichtingen, bv’s of 
anderszins moet worden voorkomen. Dit pro
bleem negeren ondermijnt de gehele regeling. 
Een eenvoudige oplossing is er niet (behalve het 
onder punt c reeds genoemde verbod op giften 
van rechtspersonen aan partijen of kandidaten), 
maar barrières kunnen en moeten wel worden 
opgeworpen. De instelling van een limiet van 
25.000 euro (of lager) per jaar en per schenker 
(dus ook per stichting of bv) kan daarbij behulp
zaam zijn. 
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Voorstel 6: Stroomlijning van de afdrachtenregeling. 
Wanneer het karakter van de wet verandert in 
een Wet Politieke Financiën, is het ook te verde
digen dat daarin de verhouding wordt vastge
legd tot andere regelingen die de financiën van 
kandidaten en partijen raken, zoals de uitgaven 
voor ondersteuning van individuele volksver
tegenwoordigers en fracties (ook op sub en 
supranationaal niveau), het hebben van betaalde 
nevenfuncties en de afdrachtenregeling. Wat 
dit laatste aangaat, valt veel te zeggen voor de 
inzet van minister Ter Horst van bzk, die de 
salarissen van politici niet meer rechtstreeks 
aan partijen wil overmaken in het belang van 
het overeind houden van het vrije mandaat van 
volksvertegenwoordigers.24

Voorstel 7: Naar nieuwe vormen van politieke 
financiën. Om twee gevaren in te dammen ¬ 
een extreme groei van de campagneuitgaven en 
het opdrogen van grassrootsfinanciering ¬ is 
het nodig naar nieuwe vormen van financiering 
te zoeken. Partijen zouden op een creatievere 
manier fondsen moeten werven en wel in de 
vorm van veel kleine giften van veel mensen, 
bijvoorbeeld via het internet. De Nederlandse 
overheid zou grassrootsfinanciering kunnen 
bevorderen via een nieuwe belastingfaciliteit 
die erop neerkomt dat elke belastingplichtige 
bij de opgave voor de inkomstenbelasting kan 
aangeven dat twee euro van het belastingbedrag 
ten goede komt aan een bij de Kiesraad geregis
treerde partij (‘partijaftrek’). 
 Het gevaar van exploderende campagne
uitgaven schuilt met name in het toenemende 
gebruik van betaalde publiciteit. Sinds 1998 is dat 
in Nederland toegestaan. Om de kosten daarvan 
te beheersen en tegelijk de vrijheid van partijen 

niet onnodig te beknotten, kan overwogen wor
den de partijen ‘an offer they can’t refuse’ te doen. 
Elk van de partijen krijgt dan een substantieel 
bedrag van de overheid dat gedurende de laatste 
drie maanden voor de verkiezingen besteed mag 
worden aan reclame via kranten, radio of tv ¬ 
geheel naar eigen inzicht. De enige voorwaarde 
die wordt gesteld is dat de partij in die periode 
verder niets aan betaalde publiciteit uitgeeft. Wil 
een partij toch reclame uit eigen zak betalen of 
overschrijdt zij het subsidiebedrag, dan vervalt 
de subsidie geheel. Om deze regeling effectief te 
laten zijn, moet voor elke partij een flink subsi
diebedrag worden uitgetrokken. De middelen 
zouden kunnen worden opgebracht door van de 
hierboven gesuggereerde ‘partijaftrek’ de helft 
naar de partij van iemands keuze te laten gaan 
en de andere helft naar een speciaal mediafonds, 
waaruit de subsidiebedragen voor betaalde publi
citeit worden bekostigd.25

tot slot

Als het om regelgeving voor politieke financiën 
gaat, geldt vaak dat het betere de vijand is van 
het goede. De perfecte regeling bestaat niet. Dat 
neemt niet weg dat er in Nederland nog veel 
te doen is op dit terrein, omdat de regelgeving 
hier nog in de kinderschoenen staat, terwijl de 
praktijk zich snel ontwikkelt in de richting van 
wat in andere landen is waar te nemen. Het is 
tijd om de problematiek van politieke financiën 
goed te doordenken en met maatregelen te 
komen die integriteit en de toegankelijkheid 
van het politieke systeem voor iedereen zoveel 
mogelijk waarborgen. Het zou een goede zaak 
zijn als de PvdA in deze discussie het voortouw 
nam.
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Noten

1 Aan de stopzetting van de 
subsidie aan de sgp, na een 
uitspraak in september 2005 
van de civiele rechter in Den 
Haag, wordt in dit artikel verder 

geen aandacht besteed, omdat 
de rechter hierover inmiddels 
een definitieve uitspraak heeft 
gedaan. Zie voor de uitspraak 
in 2005: A.H.M. Dµlle, ‘De 
sgp onder vuur’, in: Jaarboek 
2005 Documentatiecentrum 

Nederlandse Politieke Partijen, 
Groningen, 2007, p. 99122. In 
december 2007 heeft de Afde
ling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State de uitspraak van 
de bestuursrechter dat het stop
zetten van de subsidie rechtma
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tig was, in hoger beroep nietig 
verklaard. De sgp ontvangt nu 
alsnog de subsidie. Vlak erna 
oordeelde het gerechtshof in 
een civiele procedure dat de 
staat maatregelen moet nemen 
tegen de sgp omdat die partij te
gen het verkiesbaar stellen van 
vrouwen is, hetgeen in strijd is 
met het verbod op discrimina
tie. Tegen de uitspraak van het 
Hof is het kabinet weer in cas
satie gegaan bij de Hoge Raad. 
(Persbericht d.d. 7 maart 2008, 
te vinden op: www.regering.nl/
Actueel/Persberichten_mi
nisterraad/2008) Indien de 
uitspraak van het Hof in stand 
blijft, betekent dit dat de staat 
weliswaar geen subsidie mag 
weigeren, maar wel maatre
gelen moet nemen (daarbij 
wordt soms gedacht aan een 
verplichting aan alle partijen 
om bij het indienen van de kan
didatenlijsten een verklaring te 
overleggen dat zij vrouwen niet 
op voorhand uitsluiten van het 
passieve kiesrecht).

2 Nederlanders vinden dat poli
tieke partijen het niet slechter 
of beter doen dan de media en 
het bedrijfsleven. Ook in de 
Scandinavische landen, Zwit
serland en Singapore scoren 
politieke partijen relatief goed. 
Zie: Report on the Transparency 
International Global Corrruption 
Barometer 2007, Berlijn, Transpa
rency International, p. 8 + tabel 
4.2. (http://www.transparency.
org/policy_research/sur
veys_indices/gcb/2007).

3 A. Vondeling, Schijn des kwaads. 
Bespiegelingen over gedragsregels 
voor politici. ’s Gravenhage, 1978.

4 Dat is de reden waarom de PvdA 
in 2001 heeft besloten om geen 
enkele gift van ‘georganiseerde 
belangen’ in de vorm van een 
rechtspersoon te accepteren

5 In Canada is het net geen totaal
verbod: de nieuwe wet van 2004 
(Bill C-24) stelt dat een bedrijf of 
vakbond jaarlijks niet meer dan 
in totaal duizend dollar mag 
schenken aan een partij, een 
kandidaat of een ‘nomination 
contestant’ (iemand die deel
neemt aan interne verkiezingen 
binnen partijen). Voor de wet 
zie: http://www.parl.gc.ca/com
mon/bills_ls.asp?Parl=37&Ses
=2&ls=c24#APolitical.

6 Die limieten kunnen overigens 
hoog zijn. Zie bijvoorbeeld de 
limieten gesteld aan de presi
dentskandidaten in 2008: bij 
de voorverkiezingen mocht 
een kandidaat maximaal 42,05 
miljoen dollar uitgeven; voor 
de gewone verkiezingen in no
vember maximaal 84,1 miljoen 
dollar. (http://www.fec.gov/
pages/brochures/pubfund_ 
limits_2008.shtml).

7 In WestDuitsland werd al in 
1967 overheidssubsidie inge
voerd. Daar zaten principiële 
overwegingen achter. Tijdens 
het interbellum had Hitlers 
nsdap miljoenen marken van 
Duitse bedrijven ontvangen 
(beroemd werd een kritisch 
affiche met daarop Hitler en 
de tekst ‘Millionen stehen 
hinter mir’). Die herinnering 
sterkte de WestDuitsers in hun 
overtuiging dat schenkingen 
aan politieke partijen door een 
democratische gecontroleerde 
overheid de voorkeur verdien
den boven een grote en eenzij
dige afhankelijkheid van het 
bedrijfsleven.

8 Ruud Koole, ‘The “modesty” of 
Dutch party finance’, in: H.E. 
Alexander (red.), Compara tive Po-
litical Finance in the 1980s, Cam
bridge, Cambridge University 
Press, 1989, p. 200219.

9 Met één stem meer keus. Advies 

van het Burgerforum Kiesstelsel 
over het toekomstige kiesstel
sel. Den Haag, 2006, p. 10.

10 R. A. Koole, ‘Lijsttrekkerverkie
zingen in Nederlandse politieke 
partijen’, in: Beleid & Maatschap-
pij, 2006, no. 4, p. 252265. 

11 Ook dat percentage van 15% is 
niet bijster hoog. Het illustreert 
dat een ‘gouden eeuw’ voor poli
tieke partijen, wat hun ledental
len betreft, nooit heeft bestaan.

12 Susan Scarrow, ‘Parties and the 
Expansion of Direct Democracy. 
Who Benefits?’, in: Party Politics, 
5 (1999), no. 3, p. 341362. Zie 
ook: G. Voerman, ‘Plebiscitaire 
partijen? Over de vernieuwing 
van de Nederlandse partijorga
nisaties’, in: Jaarboek 2004 Do-
cumentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen, Groningen, 
2006, p. 217244.

13 Men kan overigens ook aan 
verkiezingen meedoen zónder 
naamsregistratie en dan geldt 
de verenigingseis niet. De naam 
van de organisatie komt dan 
niet boven het stembiljet te 
staan. De lijst wordt dan door
gaans genoemd naar de eerste 
persoon op de lijst (‘Lijst Jan
sen’). Anders dan in Duitsland 
bestaat er in Nederland dus 
formeel een open systeem van 
kandidaatstelling. Maar indien 
men de naam van de organisatie 
(bijvoorbeeld: cda, pvv of ton) 
wil registreren, bijvoorbeeld 
om die naam ook te laten af
drukken boven de kandidaten
lijst op het stembiljet, dan dient 
de organisatie een vereniging 
met volledige rechtsbevoegd
heid te zijn. 

14 Zie o.a. D.J. Elzinga, ‘Moet een 
politieke partij leden heb
ben?’, in: s&d 2008/5, p. 5758. 
Elzinga pleit ervoor ‘vast te 
houden aan de vrije rechtsvorm 
voor politieke partijen’. De 
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rechtsvorm is, zoals betoogd, 
minder vrij dan hij suggereert.

15 Het Parool, 15 maart 2003. Over 
de Dresselhuysstichting in de 
jaren tachtig, zie: R. A. Koole, 
‘De arme vvd. Partijfinanciën in 
historisch perspectief ’, in; Jaar-
boek 1989 Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, 
Groningen, 1990, p. 72.

16 Zie bijvoorbeeld: R.B.J. Schut
gens, ‘sp mag geen afdracht 
van politici eisen’, in: nrc 
Handelsblad, 24 augustus 2007; 
Eric Vrijsen, ‘Socialistisch decla
reren’, in: Elsevier, 19 april 2008, 
p. 1415.Voor een reactie van de 
sp zie o.m.: Laurens Ivens en 
Ronald van Raak, ‘Samen delen 
is een bewuste keuze in de sp’, 
in: Spanning, augustus 2007 
(http://www.sp.nl/nieuws/
spanning/200708/samen_de
len_is_een_keuze_in_
de_sp.shtml).

17 Raads en Statenleden van de 
sp ontvangen de kosten die 
zij maken voor volksvertegen
woordigerschap en hun ‘verlet’ 
(gederfd inkomen voor de uren 
die zij niet kunnen werken); de 
rest is voor de partij.

18 Ruud Koole, ‘Partijfinanciering 
volgens de wet’, in: Vrij Neder-
land, 29 januari 2000, p. 14.

19 Zie o.m. de Notitie Herijking Wet 
Subsidiëring politieke partijen, 
Ministerie bzk, 2002.

20 Zie voor een uitvoerig commen
taar op een eerdere versie: L. 
Groen en R. Nehmelman, ‘Who 

pays the party? Over gemiste 
kansen in het wetsvoorstel 
financiën politieke partijen’, in: 
Nederlands Juristen Blad, jaargang 
81, nummer 40, 10 november 
2006, p. 22842291. 

21 Vgl. Ruud Koole, ‘De toekomst 
van democratische ledenpar
tijen’, in: s&d 2000/122001/1, 
p. 588599.

22 Hiervan was sprake in de Cash 
for Honoursaffaire in het Ver
enigd Koninkrijk in 2006/2007. 
Een verband werd vermoed 
tussen het verkrijgen van het 
lidmaatschap van het Hogerhuis 
(life peerage) en het verstrekken 
van grote leningen tegen com
mercieel tarief door rijke par
ticulieren aan de regerende La
bour Party. Dergelijke leningen 
hoefden volgens de vigerende 
wet niet publiek gemaakt te 
worden. Direct na deze affaire is 
besloten dat ook leningen tegen 
commercieel tarief publiek moe
ten worden gemaakt. In Neder
land ontving de lpf in 2002 en 
2003 grote leningen uit de vast
goedsector (1,3 miljoen euro van 
Vastgoed ’sGravenhage bv en 
800.000 euro van Metterwoon 
Vastgoed bv. Zie: Financieel Ver-
slag 2005 lpf, Den Haag 2006, p. 
15). Volgens de televisierubriek 
nova van 19 juni 2008 zou ook 
Trots op Nederland, naast giften 
van onder anderen Metterwoon
eigenaar Chris Thunessen, een 
lening van 100.000 euro hebben 
ontvangen.

23 Een goed voorbeeld is te zien in 
de nieuwe Canadese wet (Bill 

c24) over politieke financiën 
uit 2004. Clause 40, Division 
3.1 van die wet onderwerpt 
voor het eerst de financiën van 
interne ‘party leadership cam
paigns’ aan limieten en eisen 
van transparantie. Giften uit het 
bedrijfsleven aan ‘leadership 
contestants’ zijn ∑berhaupt ver
boden.

24 Handelingen Eerste Kamer der 
Staten-Generaal, Vergaderjaar 
20072008, Aanhangsel (ant
woorden op Kamervragen over 
salarisafdrachten aan politieke 
partijen), 13 november 2007.

25 Dit idee lijkt enigszins op het 
Amerikaanse tax check offsys
teem waarbij belastingbetalers 
3 dollar per jaar aan het Presiden-
tial Elections Campaign Fund kun
nen geven, van waaruit onder 
meer de general election grants 
voor de presidentskandidaten 
worden gefinancierd. Die grants 
zijn zo groot dat kandidaten die 
meestal niet laten liggen. Ac
cepteren zij die grants, dan zijn 
zij tijdens de ‘general election’ 
(d.w.z. de periode tussen de par
tijconventie en de verkiezingen 
begin november) gehouden aan 
een uitgavenplafond, mogen zij 
maar beperkt eigen geld gebrui
ken en mogen zij geen enkele 
private donatie ontvangen.
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Over de auteur  Pieter Smidt van Gelder is jurist en 
voormalig internationaal secretaris van de Jonge 
Socialisten in de PvdA.

Noten  zie pagina 66

Guantánamo Bay: gevangen 
in een oorlog  zonder einde

Geen Amerikaanse gevangenis heeft een zo bedenkelijke reputatie als 
de legerbasis Guantánamo Bay op Cuba. Strijders van de Taliban en 
Al Qaida die er bivakkeren kunnen volgens Washington op de status van 
krijsgevangene geen aanspraak maken. Pieter Smidt van Gelder onderzoekt 
of die stelling houdbaar is in het licht van het internationale humanitaire 
recht. ‘De suggestie dat unlawful combatants geen of minimale rechten 
zouden hebben is misleidend.’ 

pieter smidt van gelder

Wie ook de opvolger wordt van president 
 George W. Bush ¬ John McCain of Barack 
Obama ¬ zeker is dat hij bij zijn aantreden te 
maken krijgt met het lastige dossier ‘Guantá
namo Bay’.1 In de acht jaar dat Bush regeerde 
is deze Amerikaanse legerbasis op Cubaans 
grondgebied die vol zit met gevangenen uit 
de ‘war on terror’2 hét symbool geworden van 
falend Amerikaans mensenrechtenbeleid ¬ 
meer dan Irak, Afghanistan of Abu Ghraib. 
Nuttiger dan te vervallen in de gemakzuchtige 
reflex om alles wat Bush gedaan of juist nage
laten heeft te veroordelen en te verzuchten dat 
de vs onder deze president afgezakt zijn tot een 
bedenkelijk niveau, is het om na te gaan welke 
status de gevangenen precies hebben volgens 
internationaal humanitair mensenrecht en hoe 

in de toekomst omgegaan moet worden met het 
fenomeen ‘vijandig strijder’.
 Het leeuwendeel van de mensen die zich in 
Guantánamo bevinden, is gevangen genomen 
tijdens het gewapende conflict tussen de vs en 
de toentertijd zittende regering van Afghani
stan, die er door de vs van beschuldigd werd 
Al Qaida onderdak te verlenen. De vs baseerden 
hun gewapende interventie in Afghanistan op 
hun recht op zelfverdediging (artikel 51 Hand
vest van de Verenigde Naties). Dit standpunt 
kon in brede kring op steun rekenen. Over de 
status en rechten van de strijders die in dit con
flict gevangengenomen werden, bestaat minder 
eenstemmigheid.

ius in bello

Welke status men de gevangen strijders wil toe
dichten hangt onder andere af van het antwoord 
op de vraag of het Internationaal Humanitair 
Recht (ihr,3 ook wel ‘oorlogsrecht’) van toepas
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sing is. ihr gaat over het zogenaamde ius in bello: 
welke (minimum)regels in acht te nemen tijdens 
een gewapend conflict? Het staat tegenover het 
ius ad bellum: het recht ten oorlog te gaan, dat met 
name geregeld wordt door het vn Handvest. Bin
nen het ihr wordt een belangrijk onderscheid 
gemaakt tussen internationale gewapende 
conflicten en gewapende conflicten die niet van 
internationale aard zijn. De eerste komen aan 
de orde in de vier Geneefse Conventies (1949)4 
en het Eerste Additionele Protocol (1977). Niet
internationale conflicten5 worden apart geregeld 
in artikel 3 van de genoemde vier Conventies en 
het Tweede Additionele Protocol (1977). 
 Centraal in het oorlogsrecht staat de sym
metrische toepasbaarheid: het geldt ofwel voor 
beide partijen ofwel voor geen van beide. Een 
van de strijdende partijen kan het recht volledig 
aan haar zijde hebben en de ander kan een 
superschender van ius ad bellum zijn, maar een
maal in gewapend conflict verwikkeld zijn beide 
in gelijke mate gebonden aan ius in bello.
 Zowel de vs als Afghanistan hebben de vier 
Geneefse Conventies geratificeerd. De confron
tatie op Afghaans grondgebied vanaf oktober 

2001 tussen de vs en de toen zittende Afghaanse 
regering is een internationaal gewapend 
conflict; internationaal humanitair recht is dan 
ook van toepassing. De vs hebben het Eerste 
Additionele Protocol ondertekend maar nooit 
geratificeerd. Een van de redenen die toenmalig 
president Reagan hiervoor aanvoerde was dat 
de vereisten van de Derde Conventie voor het 
verkrijgen van de status van krijgsgevangene 
door gewapende groepen (niet zijnde het natio

nale leger) te soepel geformuleerd waren in het 
Protocol. Evenmin konden de vs zich vinden in 
de nieuwe definitie van ‘strijders’ (ap i artikelen 
43 en 44).6 Het Eerste Protocol is dan ook niet 
van toepassing op de gevangenen in Guantá
namo Bay, behalve voor wat betreft de artikelen 
die onderdeel uitmaken van internationale 
gewoonterecht. 

status van krijgsgevangene

Voor de Talibanstrijders die gevangen zitten, 
geldt dat er grofweg twee mogelijkheden zijn 
om hen als krijgsgevangenen aan te merken. 
Als ze beschouwd worden als het officiële leger 
van Afghanistan ten tijde van het gewapende 
conflict, hebben de gevangengenomen leden 
zonder meer recht op de status van krijgsgevan
gene (artikel 4(a) van de Derde Conventie). Deze 
zienswijze is verdedigbaar aangezien in oktober 
2001 de Taliban de facto de regering van Afgha
nistan vormden: over het grootste deel van het 
land oefenden zij effectief het gezag uit.
 Als de Talibanstrijders daarentegen niet 
de regering waren van Afghanistan ten tijde 
van het gewapende conflict, maar slechts een 
van de rivaliserende facties in een staat zonder 
overheid, zouden ze om toch aanspraak te kun
nen maken op de status van krijgsgevangene 
aan een aantal strenge eisen hebben moeten vol
doen. Voor deze interpretatie pleit het feit dat de 
Talibanregering slechts door drie andere staten 
erkend werd en uiterst weinig traditionele 
overheidstaken uitvoerde. In artikel 4(a)2 van 
de Derde Conventie worden de volgende vier 
criteria genoemd voor de bescherming van de 
rechten van nietreguliere gewapende groepen: 
a) ze moeten geleid worden door iemand die 
verantwoordelijk is voor zijn ondergeschikten, 
b) ze moeten een vast en onderscheidend teken 
hebben dat herkenbaar is van een afstand, c) ze 
moeten openlijk wapens dragen en d) ze moe
ten het oorlogsrecht respecteren ten tijde van 
militaire operaties.7 
 Het moge duidelijk zijn dat de status van 
Talibanstrijders discutabel is. Het zijn precies 

Het enkele feit dat strijders 
oorlogs misdaden hebben  
gepleegd is onvoldoende grond  
om hun de status van krijgs-
gevangene te ontzeggen

S&D7-8-backup3.indd   61 10-07-2008   13:59:31



s& d  7 / 8  |  20 0 8

62

dit soort twijfelgevallen waarvoor artikel 5 van 
de Derde Conventie geschreven is. Artikel 5 
stelt dat als er twijfel bestaat over de status van 
mensen die oorlogsdaden hebben verricht en 
in handen zijn gevallen van de vijand,8 zij recht 
hebben op bescherming krachtens de Derde 
Conventie in afwachting van de bepaling van 
hun status door een artikel 5rechtbank. Overi
gens stellen ook de reglementen van het Ame
rikaanse leger dat rechtbanken de exacte status 
van een gevangene dienen te bepalen indien hij 
daarom vraagt.9 

 Zeer waarschijnlijk hoeven de Taliban
strijders dus helemaal niet aan de criteria van 
artikel 4(a)2 te voldoen om recht te hebben op 
de bescherming die ook krijgsgevangenen ten 
deel valt. Zeker is in elk geval dat het enkele feit 
dat deze strijders oorlogsmisdaden hebben ge
pleegd, onvoldoende grond is om hun de status 
van krijgsgevangene te ontzeggen. Zou dat wel 
zo zijn, dan zou er nooit meer een krijgsgevan
gene zijn.10

 De positie van gevangen genomen Al Qaida 
strijders is eenvoudiger. Dit is een nietstate
lijke gewapende groep die geen partij is bij 
de Geneefse Conventies (ze zou dat ook nooit 
kunnen zijn). Het lijkt logisch dat Al Qaida
strijders geen aanspraak kunnen maken op de 
krijgsgevangenenstatus. Dit betekent evenwel 
niet dat ze rechteloos zijn of dat humanitair 
recht op hen niet van toepassing is.11  Eenieder 
is gerechtigd tot erkenning voor de wet. 
Gevangengenomen leden van Al Qaida vallen 
onder de Vierde Conventie. Het gezaghebbende 
commentaar van het Internationale Rode Kruis 
stelt onomwonden dat iemand die tijdens een 

internationaal gewapend conflict gevangen
genomen wordt, hetzij onder de bescherming 
van de Derde Conventie, hetzij onder die van de 
Vierde valt. Een tussenpositie is er niet.12 

minimumrechten

Er is wel geopperd dat leden van de Taliban en 
Al Qaida de status van krijgsgevangene ontzegd 
wordt omdat zij dan beter (lees: harder) onder
vraagd kunnen worden. Dat is een gevaarlijke 
suggestie. Hoewel krijgsgevangenen slechts op 
een aantal vragen verplicht zijn te antwoorden, 
kunnen ook zij ondervraagd worden.13 Het is 
niet zo dat de gevangenen zonder deze status op 
een hardere of minder humane wijze onder
vraagd zouden mogen worden. Ook is het een 
fabeltje dat een gevangene na het toekennen 
van deze status niet meer vervolgd kan worden 
voor daden die in strijd zijn met het internatio
nale recht.14 
 De vs zijn gehouden artikel 75 van het 
Eerste Protocol te respecteren, dat deel uitmaakt 
van internationaal gewoonterecht. Dit artikel 
beschrijft de minimumrechten van gevangenen 
die geen aanspraak kunnen maken op de status 
van krijgsgevangene: het recht humaan behan
deld te worden, niet onderworpen te worden aan 
foltering of vernederende behandelingen en het 
recht vrijgelaten te worden zodra de omstandig
heden die ten grondslag lagen aan de arrestatie 
of detentie opgehouden hebben te bestaan. 
 Ten slotte zijn de vs verplicht de door hen 
geratificeerde mensenrechtenverdragen te res
pecteren. Het gaat hierbij meer in het bijzonder 
om het Internationaal Verdrag inzake Burger
rechten en Politieke Rechten (ivbpr), dat het 
recht op erkenning voor de wet stipuleert in 
artikel 16 en dat een serie harde rechten (verbod 
op marteling en vernederende behandeling) 
formuleert waar onder geen enkele omstandig
heid van afgeweken kan worden.15 Ook het door 
de vs geratificeerde Verdrag tegen Foltering en 
andere Onmenselijke of Vernederende Behan
delingen is van toepassing op de gevangenen in 
Guantánamo.
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het amerikaanse standpunt

Op 7 februari 2002 gaf president Bush een ver
klaring uit over de toepasbaarheid van de Derde 
Geneefse Conventie op het gewapende conflict 
in Afghanistan. Bush benadrukte dat de vs zich 
gebonden achten aan de voornaamste princi
pes van de Geneefse Conventie. Tegelijkertijd 
stelde hij dat de oorlog tegen het terrorisme 
niet het soort oorlog is dat voorzien was toen 
de Geneefse Conventies geschreven werden. In 
de oorlog waar we nu mee te maken hebben, 
zo redeneerde hij, dekt de Derde Conventie 
eenvoudigweg niet elke situatie waarin mensen 
opgepakt of vastgezet kunnen worden.16 
 De volgende dag lichtte Donald Rumsfeld, 
toenmalig minister van defensie, dit standpunt 
nader toe. Hij stelde dat leden van de Taliban 
en Al Qaida niet de status van krijgsgevangene 
krijgen. De Talibanstrijders niet omdat de 
Derde Conventie vereist dat soldaten uniformen 
dragen die hen onderscheiden van de burger
bevolking en zij zich juist met opzet begeven 
onder nietstrijders. Al Qaida niet omdat dat 
een nietstatelijk terroristennetwerk is en geen 
partij bij de Derde Conventie. Sterker nog: door 
haar handelen heeft deze groep bij voortduring 
minachting getoond voor de voornaamste 
principes van de Geneefse Conventies, aldus 
Rumsfeld.17

 Deze officiële positie van Bush en Rumsfeld 
is nader toegelicht door Charles Allen, plaats
vervangend General Counsel voor Buitenlandse 
Zaken bij het ministerie van defensie.18 Allen 
stelt dat de vs in een wereldwijde oorlog met 
Al Qaida zijn verwikkeld. Problematisch is 
dat Allen niet in staat is een begin en een eind 
van dit conflict te definiëren. Dit is van belang 
want begin en eind (ratione temporis) van een 
gewapend conflict moeten identificeerbaar zijn 
om te kunnen bepalen waar humanitair recht 
van toepassing is en waar niet meer. Vijandige 
daden moeten voortduren om in aanmerking te 
komen voor de kwalificatie ‘gewapend conflict’.19 
Het begin van de wereldwijde oorlog tegen de 
terreur zou op zijn laatst bij de aanslagen van 

11 september gesitueerd moeten worden, maar 
eerdere momenten (de aanslagen op de uss 
Cole, de aanslagen op de Amerikaanse ambas
sades in Kenia en Tanzania) kunnen ook niet 
uitgesloten worden. Over het einde van het 
conflict stelt Allen dat deze oorlog eindigt op het 
moment dat redelijkerwijs aangenomen kan 
worden dat het soort vijandelijkheden dat nu te 
zien is niet meer aan de orde is.
 Met betrekking tot de toegang tot een on
afhankelijke rechter stelt Allen dat het Ameri
kaanse recht de toegang tot een rechter voor 
vijandelijke strijders die buiten de vs gevangen 
zitten terecht beperkt. Deze mensen zijn niet 
rechteloos, doch de reikwijdte van hun rechten 
wordt bepaald door de uitvoerende macht en het 
leger, niet door rechtbanken.
 De meest uitvoerige uitleg van de inter
pretatie die de Amerikaanse regering aan het 
internationale humanitaire recht geeft, komt 
van John Bellinger, juridisch adviseur op het 
Amerikaanse ministerie van buitenlandse 
zaken.20 Volgens hem creëert de Derde Conven

tie in feite een uitruil door een onderscheid te 
maken tussen wettige en onwettige strijders in 
een internationaal gewapend conflict. Zij die 
op legale wijze aan een conflict deelnemen en 
gevangen worden genomen, hebben recht op de 
volledige bescherming van de Conventie. Zij die 
daarentegen het oorlogsrecht negeren, kunnen 
achteraf geen aanspraak maken op de status van 
wettig strijder. Zo bezien beschouwen de vs de 
status van ‘krijgsgevangene’ als een aansporing 
om de regels van het gewapend conflict te vol
gen, aldus Bellinger. Het concept van onwettige 
vijandelijke strijder (unlawful enemy combatant) 
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is overigens geen Amerikaanse uitvinding, 
maar stamt rechtstreeks uit internationaal recht 
(de Haagse vredesverdragen van 1899 en 1907). 
Bellinger merkt ook op dat degenen die pleiten 
voor het toekennen van de status van krijgsge
vangene vaak vergeten dat krijgsgevangenen 
vastgehouden kunnen worden tot het eind van 
de vijandelijkheden.
 Noch Al Qaida, noch Talibanstrijders 
kunnen volgens Bellinger aanspraak maken 
op de status van krijgsgevangene. Hij acht het 
namelijk onwaarschijnlijk dat de opstellers van 
de Conventie de status van krijgsgevangene 
zouden hebben willen geven aan groepen die 
openlijk lak hebben aan de meest fundamentele 
principes van het humanitaire recht. 
 De regeringBush is voor deze visie overigens 
¬ tot drie keer toe ¬ teruggefloten door het 
Amerikaanse Hooggerechtshof. Na uitspraken 
in 2004 en 2006 pasten de uitvoerende macht 
en het Congres de wetgeving aan, voorname
lijk om de bestaande praktijk op Guantánamo 
te bestendigen. In de zaak ‘Boumediene et.al. 
vs Bush’ (juni 2008) stelden de Amerikaanse 
hoogste rechters echter onomwonden dat het 
principe van habeas corpus ¬ dat is bedoeld als 
waarborg tegen willekeurige opsluiting zonder 
toegang tot een onafhankelijke rechter ¬ alleen 
opgeheven kan worden in geval van een opstand 
of invasie. In het geval van deze oorlog zou daar
van geen sprake zijn. Volgens het hof moeten 
de wetten en de grondwet worden nageleefd, 
ook in buitengewone tijden. Het hof is kortom 
van mening dat krijgsgevangenen die buiten de 
vs worden vastgehouden door een rechtbank 
in de vs berecht moeten kunnen worden. Het 
valt te bezien hoe de Amerikaanse regering op 
deze uitspraak zal reageren. Gezien de Demo
cratische dominantie in het Congres is het niet 
waarschijnlijk dat ook dit keer eenvoudig de 
wetgeving kan worden aangepast.
 Historisch gezien is de beslissing van de 
Amerikaanse regering om de gevangenen niet 
als krijgsgevangenen aan te merken overigens 
merkwaardig. Tijdens de oorlogen die de vs in 
Azië vochten, kregen gevangengenomen solda

ten allemaal deze status. Dit gold bijvoorbeeld 
voor mensen uit de Chinese, NoordVietnamese 
en NoordKoreaanse legers, ondanks het feit dat 
al deze landen niet bepaald een pluim verdien
den op mensenrechtengebied.

obama vs. mccain

De twee overgebleven Amerikaanse presidents
kandidaten, de senatoren Barack Obama en John 
McCain, hebben allebei aangegeven van Guantá
namo af te willen. Laatstgenoemde is tijdens de 
oorlog in Vietnam gevangengenomen en daarna 
langdurig gemarteld. Hij heeft zich altijd stevig 
verzet tegen pogingen van de regeringBush 
om het martelverbod op te rekken, bijvoorbeeld 
door het toestaan van water boarding, waarbij de 
ondervraagde de indruk krijgt dat hij verdrinkt. 
Aan McCains voornemen om Guantánamo te 
sluiten lijken echter niet zozeer principiële 
overwegingen ten grondslag te liggen, als wel 
zorgen om de slechte publiciteit die het dossier 
de vs oplevert: ‘Guantanamo Bay has become 
an image throughout the world which has hurt 
our reputation. Whether we deserve it or not, 
the reality is Guantánamo Bay and Abu Ghraib 
have harmed our reputation in the world, 
thereby harming our ability to win the psycho
logical part of the war against radical Islamic 
extremism.’21 Overigens heeft McCain geen 
bezwaar tegen de door Bush ingestelde militaire 
tribunalen. 
 Barack Obama heeft het onderwerp uitge
breider en principiëler aan de orde gesteld en is 
er bij verschillende gelegenheden op teruggeko
men.22 In tegenstelling tot McCain besteedt hij 
ook op zijn website aandacht aan het thema.23 
In de zomer van 2007 nam Obama al krach
tig afstand van Bush op dit punt: ‘In the dark 
halls of Abu Ghraib and the detention cells of 
Guantanamo, we have compromised our most 
precious values. What could have been a call to a 
generation has become an excuse for unchecked 
presidential power. A tragedy that united us 
was turned into a political wedge issue used to 
divide us.’24 Kortom, Guantánamo moet volgens 
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Obama gesloten worden en het principe van ha-
beas corpus in ere hersteld. Overigens wilden ook 
alle andere (inmiddels afgevallen) presidents
kandidaten van Guantánamo af. Alleen de Repu
blikein Mitt Romney nam een ander standpunt 
in en stelde dat de vs desnoods een tweede Gu
antánamo zouden moeten openen. Opgemerkt 
zij dat Guantánamo geen heel voorname rol 
speelt in de Amerikaanse verkiezingscampagne. 

nederlands perspectief

Ook hier in Nederland is de aandacht voor het 
onderwerp beperkt gebleven. Dat is jammer, 
want het betreft zeer belangrijke principes van 
internationaal humanitair recht en mensen
recht. De Nederlandse regering heeft weliswaar 
op een aantal punten afstand genomen van de 
Amerikaanse handelswijze, maar luid en duide
lijk verkondigd is dit standpunt niet. Op vragen 

van de TweedeKamerleden Peters (GroenLinks), 
Van Gennip en Cµr∑z (beiden cda) antwoordde 
minister Verhagen afgelopen december dat de 
Nederlandse regering zwaarwegende bezwaren 
van principiële aard heeft tegen de juridische 
grondslag van de detentie van terrorismever
dachten op Guantánamo Bay. Hij stipuleerde dat 
de vs hier zowel bilateraal als in euverband bij 
voortduring op worden aangesproken. In feite 
is dit standpunt door de jaren heen consequent 
gebleven. In oktober 2006 antwoordde minister 
Bot op vragen van (toenmalig) TweedeKamerlid 
Koenders over de nieuwe Military Commisions 
Act dat de Nederlandse regering kritiek heeft op 
de juridische grondslag van de detentie en dat 
aan een aantal belangrijke vereisten niet wordt 
voldaan. Daarbij neemt de Nederlandse regering 

een afwijzend standpunt in ten aanzien van het 
begrip illegal enemy combatant. 
 Anders dan Koenders meende Bot in 2006 
echter dat er wel degelijk sprake was van een 
zekere toetsing. In 2005 heeft de Nederlandse 
mensenrechtenambassadeur zich in dezelfde 
zin uitgelaten en gesteld dat de gevangenen 
gerechtigd zijn tot bescherming krachtens de 
Geneefse Conventies. Hij pleitte daarbij voor 
meer transparantie van de vs met betrekking 
tot de detentieomstandigheden. Het is overi
gens Koenders geweest die tijdens het Kamerde
bat over uitzending van Nederlandse militairen 
naar Afghanistan aandacht gevraagd heeft voor 
de mogelijkheid dat Nederlandse militairen 
tijdens operaties mensen arresteren die vervol
gens in Guantánamo terechtkomen. 
 In een gesprek met zijn Amerikaanse collega 
Condoleezza Rice op 2 april 2007 heeft minister 
Verhagen de behandeling van krijgsgevangenen 
door de Amerikaanse regering aan de orde ge
steld. Een ferme oproep tot sluiting van Guantá
namo heeft van Nederlandse zijde echter nooit 
geklonken. Ook is er nooit sprake van geweest 
de Nederlandse deelname aan militaire missies 
waarbij de Amerikanen de leiding hebben (zoals 
in Afghanistan) afhankelijk te maken van slui
ting van of ten minste drastische wijziging van 
het beleid in Guantánamo. Dat is een gemiste 
kans. Ook in euverband is het helaas opvallend 
stil gebleven.

risico’s

Het moge duidelijk zijn dat verdachten onder 
geen enkele omstandigheid onderworpen mo
gen worden aan moord, marteling of schending 
van hun persoonlijke waardigheid. De suggestie 
dat unlawful combatants geen of minimale rech
ten zouden hebben, is misleidend. In bredere 
zin is het problematisch dat de positie van de 
huidige Amerikaanse regering ten aanzien van 
internationaal humanitair recht ¬ voor zover 
helder ¬ inconsistent is met de positie die de 
meeste andere staten innemen ten aanzien 
van dat recht. De positie wijkt met name af van 
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die van de eigen westerse bondgenoten. De 
Amerikaanse regering heeft tot op heden boven
dien nagelaten een samenhangende, juridisch 
overtuigende zaak te maken voor wat betreft 
de status en toekomst van de Guantánamo
gevangenen. 
 ‘Guantánamo’ is aanleiding geweest tot 
een debat over het humanitaire recht, waarbij 
sommigen de stelling verdedigden dat dit recht 
verouderd is of simpelweg niet geschikt om toe 
te passen binnen de context van de oorlog tegen 
terreur. Voor zover aspecten van deze ‘oorlog’ echt 
een oorlog zijn in juridische zin, is er echter geen 
enkel argument dat deze stelling kan schragen.
 Aan de huidige behandeling van gevangenen 
op Guantánamo kleven voor de vs behoorlijke 
risico’s: aan Amerikaanse soldaten die in de 
toekomst door vijandelijke legers opgepakt 
worden, zou het recht op het verkrijgen van de 

status van krijgsgevangene wel eens ontzegd 
kunnen worden. De vijandelijke overheid kan 
eenvoudigweg wijzen op het feit dat de Ameri
kaanse regering zelf het oorlogsrecht ook niet 
respecteert. Daarnaast verliest de morele claim 
van de vs als lichtend voorbeeld op het terrein 
van de mensenrechten, zienderogen aan kracht. 
 De Amerikaanse regering had zich dit alles 
relatief eenvoudig kunnen besparen, als het 
 artikel 5rechtbanken had opgezet om de status 
van de Talibangevangenen te bepalen en als het 
geen twijfel had laten bestaan over het feit dat 
alle gevangenen behoorlijk behandeld worden. 
In plaats daarvan heeft ze zich tevreden gesteld 
met een besluit van de uitvoerende macht, heeft 
ze de rechtsprekende macht goeddeels buiten
spel gezet en heeft ze nagelaten duidelijk te ma
ken onder alle omstandigheden tegen marteling 
te zijn.

Noten 

1 De legerbasis Guantánamo Bay 
bevindt zich op een stuk land 
van 116 km2 dat de vs in 1903 
‘ad perpetuam’ van Cuba leas
ete. 

2 Het moge duidelijk zijn dat het 
begrip ‘oorlog’ hier eerder in po
litieke (of overdrachtelijke) zin 
gebruikt is dan in juridische. 
Ook is het concept ‘terreur’ 
problematisch. Zie hieromtrent 
Conor Gearty, Can human rights 
survive, Cambridge University 
Press 2006, p. 109113. Gearty 
stelt: ‘The whole point of the 
subject of terrorism is that there 
is no definition. […] We have 
come to view terrorism not as 
a method of violence but rather 
as a category of person. […] We 
have completely lost sight of 
the fact that political terror is a 
description of a kind of violence 
and not necessarily a moral 
condemnation of that violence. 

[…] Finally, we have so contrived 
matters that terrorism is now 
widely thought of as something 
of which state authorities are 
incapable. The evolution of the 
term terrorism from a descrip
tion of a kind of violence to a 
morally loaded condemnation 
of the actions of subversive 
groups should not surprise us. 
It is a movement in language 
that operates wholly in favor of 
state authorities.’

3 International Humanitarian 
Law.

4 Bijna alle landen hebben deze 
conventies geratificeerd.

5 Deze nietinternationale con
flicten ¬ tegenwoordig veel 
talrijker dan internationale con
flicten ¬ komen minder uit
gebreid aan de orde binnen het 
ihr, voornamelijk omdat het 
hier meestal gaat om de situatie 
waarin een regulier leger te
genover irreguliere gewapende 
groepen (guerrillabewegingen, 

paramilitairen et cetera) staat. 
Veel landen waren huiverig om 
deze gewapende groepen de
zelfde rechten toe te kennen als 
het leger en hun impliciet een 
zekere legitimiteit te geven.

6 Robert Goldman en Brian Tit
temore, ‘Unprivileged Com
batants and the Hostilities in 
Afghanistan: their Status and 
Rights under International Hu
manitarian and Human Rights 
Law’, in: The American Society 
of International Law, december 
2002, p. 23.

7 Opvallend is uiteraard dat de 
reguliere gewapende machten 
niet aan deze strengere eisen 
hoeven te voldoen (Goldman 
en Tittemore, op.cit., p. 9.) Res
pect voor het oorlogsrecht mag 
redelijkerwijs van ‘officiële’ 
militairen worden verwacht, 
het is geen vereiste om de status 
van krijgsgevangene te kunnen 
verkrijgen. De achterliggende 
reden is dat de opstellers van de 
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Conventies ervan uitgingen dat 
de gewapende strijdmachten op 
de hoogte zijn van het internati
onaal recht en het respecteren, 
dat ze onderscheidende kleding 
en tekens dragen en niet op
gaan in de burgerbevolking. Het 
is natuurlijk de vraag of deze 
veronderstelling terecht is in 
het geval van de Taliban.

8 Dat wil zeggen twijfel over 
welke categorie van artikel 4 
(reguliere gewapende machten 
vs. onafhankelijke nietregu
liere groepen) van toepassing is.

9 Gabor Rona, ‘Interesting Times 
for International Humanitarian 
Law: Challenges from the “War 
on Terror”’, in: The Fletcher Forum 
of World Affairs, Vol. 27:2, 2003, 
p. 65. De auteur citeert sectie 
16(b) van de Army Regulation 
1908.

10 Gabor Rona, op.cit., p. 65.
11 Zie bijvoorbeeld Knut 

Dµrmann, ‘The Legal Situation 
of Unlawful / Unprivileged 
Combatants’, ricr, irrc, maart 
2003, Vol. 85, no. 849, p. 4574: 
‘It can hardly be maintained 
that unlawful combatants are 
not entitled to any protection 
whatsoever under international 
humanitarian law. If they fulfil 
the nationality criteria of gc 
iv’s Article 4, they are clearly 
protected by that convention. 
The guarantees contained in Ar
ticle 75 of [ap i] constitute the 
minimum protections that ap
ply to all persons, inc luding un
lawful combatants, in the hands 
of a Party to an international 

armed conflict, irrespective of 
whether they are covered by gc 
iv or not.’

12 J.S. Pictet, Commentary of the 
Fourth Geneva Convention (Ge
neva: International Committee 
of the Red Cross, 1952), p. 51: 
‘It is a general principle which 
is embodied in all four Geneva 
Conventions of 1949 that 
every person in enemy hands 
must have some status under 
international law: he is either a 
prisoner of war and, as such, co
vered by the Third Convention, 
a civilian covered by the Fourth 
Convention, or again, a member 
of the medical personnel of the 
armed forces who is covered by 
the First Convention. There is 
no intermediate status; nobody 
in enemy hands can be outside 
the law.’
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Om de bestwil van de burger
deel 4: slot

‘Maakt Vadertje Staat een comeback?’ 
Zo begon in s&d 2008/3 een themaserie waarin 

deskundigen zich bogen over groeiende 
overheidsbemoeienis met keuzes op drie terreinen:  

opvoeding, gezondheid en seksualiteit.
Rutger Claassen constateert dat ‘een wirwar van 

argumenten’ is aangevoerd en schept orde via een 
driedeling in gronden voor overheidsingrijpen: het 

schadebeginsel, paternalisme en het verheffingsideaal. 
Voor links geldt als extra devies: ‘Verbind vraagstukken 

van paternalisme en verheffing met de sociaal-
economische dimensie.’

Het laatste woord is aan de politiek. 
Voor Jet Bussemaker dient ‘de spanning tussen 

abstracte reflectie en praktisch handelen’ als 
uitgangspunt bij het formuleren van beleid. 

Daar waar kinderbelangen op het spel staan of 
machtsverschillen het recht op zelfbeschikking schaden 

is overheidsingrijpen gewenst, maar slechts tot 
op zekere hoogte: ‘Politici moeten zich 

met casuïstiek niet inlaten.’ 
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Om de bestwil van de burger (1)

Vrijzinnig waar mogelijk, 
moralistisch waar nodig

rutger claassen

Vrijzinnigheid of betutteling? Dat is de leidende 
vraag geweest in de serie artikelen die s&d de 
afgelopen maanden heeft gepubliceerd onder 
de noemer ‘Om de bestwil van de burger’. De 
aanleiding lag in de grote hoeveelheid maat
regelen die in de politieke arena circuleren en 
door critici als ‘betuttelend’, ‘paternalistisch’ 
of ‘moralistisch’ worden bestempeld. Op het 
spel staat de vraag wanneer de overheid mag 
ingrijpen in het privéleven van haar burgers. 
Daarmee wordt een aloude politieke scheidslijn 
weer actueel: die tussen vrijzinnig (ook wel: 
liberaal) en moralistisch (ook wel: conservatief). 
Verrassend genoeg vinden we posities aan beide 
zijden van deze scheidslijn niet alleen tussen 
maar ook binnen veel politieke partijen. Het 
betuttelingsdebat staat haaks op de traditionele, 
op sociaaleconomische standpunten gebaseer
de linksrechts scheiding en biedt dilemma’s 
waarover elke politieke partij in eerste instantie 
met zichzelf in het reine moet komen.
 In de artikelen over de thema’s opvoeding, 
gezondheidszorg en seksualiteit werd een 
wirwar van argumenten aangevoerd om een en
gere (liberale) dan wel ruimere (conservatieve) 
grondslag te vinden voor overheidsingrijpen. 
In deze slotbijdrage wil ik helderheid in deze 
discussie trachten te scheppen door een scherp 
onderscheid te maken tussen drie mogelijke 

grondslagen voor overheidsinterventie in het 
leven van burgers.1 In het eerste geval brengt 
een burger schade toe aan een andere burger. De 
overheid grijpt in om dit te voorkomen of cor
rigeren, op grond van het bekende schadebeginsel 
van John Stuart Mill. In het tweede geval brengt 
een burger schade toe aan zichzelf. Hier grijpt 
de overheid in op paternalistische gronden, om 
deze schade te voorkomen of corrigeren. In de 
derde situatie is er in het geheel geen sprake van 
schade, maar leidt de burger een leven dat op de 
een of andere manier beter (rijker, betekenisvol
ler, waardevoller) zou kunnen zijn. Hier grijpt 
de overheid in op grond van het verheffingside aal, 
om die burger al dan niet met (zachte) dwang de 
weg te wijzen naar ‘het goede leven’. 
 Dit zijn drie totaal verschillende grondslagen 
met elk een eigen problematiek. Het is op zijn 
zachtst gezegd verwarrend om alle dilemma’s 
op de noemer van ‘paternalisme’ of ‘betut
teling’ te brengen. Wel is er een rode lijn te 
ontwaren: aan de ene, extreem vrijzinnige pool 
van het spectrum wordt alleen het schadebe
ginsel erkend, terwijl aan de andere, extreem 
moralistische pool het hele arsenaal, inclusief 
paternalisme en verheffing, wordt voorgestaan. 
Een middenpositie is om alleen het schadebe
ginsel en een beperkte mate van paternalisme te 
bepleiten. Waar moet de sociaaldemocratie zich 
in dit spectrum plaatsen? Wat mij betreft zou 
het uitgangspunt moeten zijn: vrijzinnig waar 
mogelijk, moralistisch waar nodig.
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schadebeginsel

Volgens het schadebeginsel kan de overheid 
ingrijpen in de vrijheid van individuen om hun 
eigen leven vorm te geven indien een individu 
schade toebrengt aan anderen. In de oorspron
kelijke formulering van de liberale filosoof John 
Stuart Mill: ‘Het doel van deze verhandeling is 
het vaststellen van een enkel zeer eenvoudig 
principe, dat het ingrijpen van de samenleving 
in de vorm van dwang en toezicht, of het nu 
gaat om fysieke kracht in de vorm van bij de 
wet gegeven straffen of om de morele druk van 
de publieke opinie, zonder uitzondering kan 
regelen. Dit principe is, dat het enige oogmerk 
dat de mensheid het recht geeft om individueel 
of collectief in te grijpen in de vrijheid van han
delen van een van hen, hun eigen bescherming 
is; en dat de enige reden waarom men rechtma
tig macht kan uitoefenen over enig lid van een 
beschaafde samenleving, tegen zijn zin, de zorg 
is dat anderen geen schade wordt toegebracht.’2 
 Zowel liberalen als conservatieven erken
nen de geldigheid van het schadebeginsel. De 
strijd tussen hen gaat dus niet over het wel of 
niet hanteren van het schadebeginsel, maar 
over de vraag of er daarnaast nog andere geldige 
grondslagen voor overheidsinterventie zijn (pa
ternalisme en verheffing). Desalniettemin is het 
schadebeginsel zelf ook problematisch omdat de 
toepassing ervan niet eenduidig is. Dit is zo in 
twee opzichten.
 Ten eerste is er de oprekking van het schade
beginsel die Paul de Beer ook in zijn inleiding 
noemde als een alternatieve interpretatie van 
de hernieuwde populariteit van betutteling: we 
nemen sneller aan dat burgers schade aan elkaar 
toebrengen.3 Dat heeft in feite niets te maken 
met betutteling, maar alles met de lichtgeraakt
heid van de moderne burger. Het artikel van Bas 
Levering over opvoeding geeft hiervan een mooi 
voorbeeld. Levering spreekt het vermoeden uit 
dat het de overheid bij veel maatregelen niet 
te doen is om ‘een zinvolle bijdrage te leveren 
aan het zelfstandig worden van kinderen’ (een 
paternalistische grondslag, die omdat het om 

kinderen gaat, gerechtvaardigd is ¬ zie hierna), 
maar om ‘aan te sluiten bij in de samenleving 
gegroeide opvattingen over overlastbestrij
ding’.4 Hij suggereert dat we veel te gevoelig zijn 
geworden voor de ‘overlast’ ¬ schade dus ¬ die 
kinderen met hun aanwezigheid veroorzaken. 
Het probleem daarmee is dat het schadebeginsel 

altijd een ondergrens kent. Niemand verdedigt 
dat elke vorm van schade reden is tot overheids
ingrijpen. Er zijn altijd bepaalde vormen van 
schade die burgers geacht worden te tolereren, 
anders is weinig meer mogelijk in een dicht
bevolkte, complexe samenleving. Volgens Le
vering wordt deze ondergrens bij overlast door 
kinderen op onoorbare wijze verlaagd, onder 
het mom van welgemeend paternalisme.
 Het schadebeginsel wordt ook opgerekt waar 
aangenomen wordt dat burgers op indirecte 
wijze schade toebrengen aan elkaar. In de 
gezondheidszorg bijvoorbeeld, waar geclaimd 
wordt dat rokers en drinkers door hun beslag op 
de zorg andere premiebetalers op kosten jagen. 
Maar ook bij het thema over seksualiteit zien 
we hiervan een voorbeeld. Regelmatig wordt 
gesteld dat seksuele uitingen in de media een 
vrouwonvriendelijk beeld overbrengen dat som
migen aanzet tot geweld tegen vrouwen. Deze 
claims van indirecte schade zijn echter niet al te 
overtuigend. In hun artikel wezen Wim Groot 
en Henriëtte Maassen van den Brink erop dat 
onderzoek laat zien dat rokers en drinkers juist 
goedkopere klanten voor de zorg zijn (omdat ze 
eerder overlijden).5 En zowel Monique Kremer 
als Liesbet van Zoonen en Linda Duits betoog
den in hun bijdragen over seksualiteit dat er 

Zowel liberalen als conservatieven 
erkennen de geldigheid van het 
schadebeginsel van J. S. Mill ¬ 
de toepassing daarvan is overigens 
niet een duidig
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weinig bewijs is voor een causaal verband tus
sen de media en gedrag.6 
 Een tweede, mijns inziens veel groter pro
bleem dan oprekking van het schadebeginsel is 
dat overheidsmaatregelen ¬ die een reactie zijn 
op terecht geconstateerde schade ¬ te generiek 
zijn en daardoor ook burgers raken die anderen 
in het geheel geen schade berokkenen. Daardoor 
kan er de verdenking ontstaan dat onder het 
mom van toepassing van het schadebeginsel in 
werkelijkheid paternalisme wordt bedreven. De 
getroffen burgers ervaren de maatregel dan ¬ 
terecht ¬ als betuttelend. In hun pleidooi voor 
toepassing van het schadebeginsel in de sfeer 
van de gezondheidszorg vallen Groot en Maas
sen van den Brink ten prooi aan dit probleem.7 
Zij betogen dat het gebruik van alcohol veel 
schade aan anderen veroorzaakt en dat daarom 
verhoging van de accijns op alcohol gewenst is. 
Tegelijk erkennen zij dat zware drinkers minder 
gevoelig zullen zijn voor prijsverhogingen dan 
matige drinkers, zodat een accijnsverhoging 
alleen niet effectief zal zijn. Dus stellen zij dat 
accijnsverhoging moet samengaan met stren
gere handhaving, bijvoorbeeld bij het weren van 
alcohol in het verkeer. Hier gebeurt gezien van
uit het schadebeginsel iets merkwaardigs. Het 
afwijzen van een algemene accijnsverhoging 
zou niet moeten gebeuren met het pragmati
sche argument van de gevoeligheid van drinkers 
voor prijsprikkels, maar met het principiële 
argument dat alcoholgebruik op zichzelf geen 
schade toebrengt, alleen alcoholgebruik in 
specifieke omstandigheden (of hoeveelheden), 
zoals in het verkeer. Overheidsinterventie zou 
daarom gefocust moeten zijn op die situaties 
waarin daadwerkelijk schade ontstaat. Doet zij 
dat niet maar treft zij alle alcoholgebruik, dan 
laadt de overheid de verdenking op zich dat het 
helemaal niet om die schade te doen is, maar 
om het voorschrijven van een manier van leven 
¬ betutteling dus. Dan lijden de goeden onder 
de kwaden. Een ander voorbeeld van een te ge
nerieke maatregel is te vinden in de kritiek van 
Levering op het invoeren van een risicoprofiel 
voor alle pasgeborenen. Beter ingrijpen waar het 

echt misloopt, dan een grote groep mensen aan 
ongerichte maatregelen blootstellen die hen in 
de privésfeer raken, is zijn stelling.8 Een laatste 
voorbeeld is het pleidooi van Van Zoonen en 
Duits om te stoppen met het in hun ogen opge
klopte seksualiseringdebat. Ook zij zeggen: richt 
je liever op die kleine groep jongens en meisjes 
die het risico lopen slachtoffer te worden van 
misbruik, bijvoorbeeld van kinderlokkerij op 
internet.9

 In deze en andere gevallen zou de zorgvul
dige toepassing van het schadebeginsel op een 
beperkte groep het leidende beginsel moeten 
zijn. Dat voorkomt moralisme waar het niet 
nodig is.10 

paternalisme

Van paternalisme is sprake als overheidsingrij
pen ertoe dient te voorkomen dat een individu 
zichzelf schade berokkent zonder dat deze 
persoon met dat ingrijpen heeft ingestemd. De 
overheid denkt in dergelijke gevallen beter te 
weten wat goed voor iemand is dan die persoon 
zelf, en handelt daar ook naar. Kan een dergelijk 
paternalistisch overheidsingrijpen ooit gerecht
vaardigd zijn? De klassieke liberaal wijst dit af: 
het schadebeginsel is en blijft de enige legitieme 
grondslag voor overheidsingrijpen. De op 
pagina 71 geciteerde passage van Mill vervolgt 
veelzeggend: ‘Iemands eigen welzijn, hetzij 
fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende rechts
grond. Men kan iemand niet met recht dwingen 
om iets te doen of te laten, omdat het beter voor 
hem zou zijn als hij dat deed, omdat het hem 
gelukkiger zou maken, of omdat anderen het 
wijs of zelfs rechtvaardig zouden vinden als hij 
dat deed.’ Niettemin hebben de meeste liberalen 
inmiddels een bepaalde vorm van paternalisme 
als compatibel met het liberalisme geaccepteerd. 
Daartoe maken ze een scherpe scheiding tussen 
‘zacht paternalisme’ en ‘hard paternalisme’. 
 Paternalisme is ‘zacht’ als deze is gericht op 
een persoon die niet in staat is autonoom te 
handelen; als niet gezegd kan worden dat hij 
zijn eigen keuzes maakt of handelt volgens zijn 
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eigen keuzes. Overheidsingrijpen dient in dat 
geval om het individu tegen zichzelf te bescher
men.11 Bij hard paternalisme grijpt de overheid 
in ondanks het feit dat het individu wel auto
noom handelt en alle benodigde competenties 
daartoe heeft. Denk daarbij aan het verbieden 
van euthanasie door wilsbekwame patiënten.12 
De liberaal kan zacht paternalisme met zijn 
uitgangspunt in overeenstemming brengen. 
Immers, het individuele handelen ten aanzien 
van onszelf verdient in eerste instantie respect 
omdat het ons handelen is, gebaseerd op onze 
eigen beslissingen en keuzes. Waar dat niet het 
geval is, hoeven we er ook geen respect voor 
op te brengen. De handelingen van het onbe
kwame individu ¬ het kind, de geesteszieke, 
de dronken of gedrogeerde persoon ¬ kunnen 
niet aan hem toegeschreven worden als zijn 
handelingen. Een eigen, vrijwillige en welover
wogen keuze valt redelijkerwijs niet van hem te 
verwachten. Dan getuigt het van meer respect 
het individu bij te staan dan om hem zijn gang 
te laten gaan. 
 Voor hard paternalisme daarentegen is in het 
liberale denken geen plaats. Wie volledig auto
noom handelt, neemt welbewust de gevolgen 
voor lief en moet dat zelf weten. Dat is het geval 
als een autonoom individu dat bij zijn volle ver
stand en zonder een ander te schaden overdui
delijk het risico neemt dat zijn welzijn geschaad 
wordt (de Mount Everest ongetraind beklim
men, zonder helm op een brommer rijden) of 
iets onderneemt dat met zekerheid zijn welzijn 
schaadt (zelfmoord plegen, zichzelf verminken). 
In die gevallen moet het individu toch zijn gang 
kunnen gaan; dergelijke handelingen die tegen 
het welzijn of zelfs de toekomstige autonomie 
van het individu ingaan zijn voor een liberaal 
de prijs die betaald wordt voor de vrijheid. Het 
alternatief is een overheid die vanuit nobele 
motieven allerlei zaken controleert en zo het 
domein van de individuele vrijheid onnodig 
beperkt. 
 In de artikelenreeks in s&d kwamen voor
beelden van hard paternalisme eigenlijk niet 
naar voren. Een groot deel van de gebruikte 

argumenten valt onder de noemer van zacht 
paternalisme. Vaak hadden die argumenten 
betrekking op een groep burgers die als vanzelf
sprekend worden verondersteld niet (volledig) 
autonoom te zijn, namelijk kinderen en jonge
ren. De legitimiteit van dat zachte paternalisme 
was daarom niet eens de inzet van de menings
verschillen. Eerder ging het om andere vragen. 
 Zo was in de discussie over opvoeding niet 
zozeer de vraag ‘wel of geen paternalisme?’ ten 
aanzien van kinderen, maar ‘paternalisme door 
wie?’ Bas Levering betoogde dat de opvoeding 
van kinderen aan de ouders toebehoort, terwijl 
Jantine Kriens zich op het standpunt stelde dat 
de opvoeding een gezamenlijke verantwoorde
lijkheid is van ouders, de buurt, verenigingen, 
en ook de overheid: ‘It takes a village to raise a 
child’.13 Kriens gaat er in feite vanuit dat de over
heid nu eenmaal de facto een onderdeel is van 
de omgeving van het kind, via allerlei organi
saties en professionals (de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld zijn verstatelijkt). 
Daarom kan die overheid zich niet onttrekken 
aan haar rol in de opvoeding. Voor Levering is 
de ouderlijke vrijheid om kinderen naar eigen 
inzicht op te voeden het dominante gezichts
punt. Daardoor ervaart hij inmenging van de 
overheid als paternalistisch, niet voor kinderen, 
maar voor de ouders! Mij lijkt dat uitgangspunt 
onhoudbaar; er is geen enkele reden om ouders 
een heilige private ruimte voor opvoeding toe te 
kennen. Kinderen zijn geen exclusief hobbypro
ject van de ouders.14 
 In het themanummer over seksualisering 
stond de toepassing van zacht paternalisme 
evenmin ter discussie. Monique Kremer 

Voor hard paternalisme is in het 
liberale denken geen plaats. Wie 
volledig autonoom handelt, moet 
de gevolgen voor lief nemen
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meende dat jongeren ten aanzien van seks niet 
vanzelfsprekend autonoom hun eigen keuzes 
kunnen maken. Ze worden vaak onder druk 
gezet door hun omgeving of regelrecht tot seks 
gedwongen (van breezerseks tot groepsver
krachting). De overheid moet daarom autono
mie aanleren door sekseducatie.15 Dat is een 
schoolvoorbeeld van zacht paternalisme.16 Van 
Zoonen en Duits ageerden niet op inhoudelijke 
gronden tegen een dergelijke sekseducatie, 
maar meenden dat aandacht voor paternalisme 

ten koste kan gaan van aandacht voor toege
brachte schade. In onze ijver om via sekseduca
tie te zorgen dat jongeren zichzelf geen schade 
toebrengen en hen tot autonome individuen te 
maken, vergeten we dat de seksindustrie ande-
ren schade toebrengt. Die schade aan anderen is 
zowel direct (vrouwen die worden gedwongen 
tot deelname aan porno) als indirect (culturele 
effecten van porno; een ander voorbeeld van 
het oprekken van het schadebeginsel). Daarmee 
slaan Van Zoonen en Duits de spijker op zijn 
kop: paternalisme mag niet afleiden van de 
toepassing van het schadebeginsel. Blijft natuur
lijk staan dat we ons niet moeten laten dwingen 
tot een ofof: sekseducatie kan naast actie tegen 
seksproducenten staan. Zelfs als er geen porno
industrie was, zouden jongeren nog moeten 
leren hoe met seks om te gaan. 

verheffing

Blijft over het verheffingsideaal, of beter: een 
grote variëteit aan verheffingsidealen. Voor 
dwangmatig overheidsingrijpen ten bate van 
verheffing geldt wat betreft de klassieke liberaal, 
net als voor het harde paternalisme, een ondub
belzinnig ‘nee’. De op pagina 72 geciteerde pas

sage van Mill vervolgt: ‘Dit zijn goede redenen 
om iemand raad te geven, om met hem te 
redetwisten, of te proberen hem over te halen, 
of om hem te smeken, maar niet om hem tot 
iets te dwingen of om hem te benadelen als hij 
iets anders doet.’
 Wanneer een autonoom individu zichzelf 
schade toebrengt of zijn eigen welzijn niet opti
maliseert, is er voor de liberaal geen reden voor 
dwang, hoogstens voor aansporing, overtuiging, 
stimulering.17 Dat ontdoet deze derde grond
slag van overheidsinterventie meteen van zijn 
scherpe kantjes. Werkelijk antiliberaal is alleen 
verheffingsbeleid dat verplicht wordt opgelegd, 
maar er zijn maar weinig verplichtende maatre
gelen die in dit kader worden voorgesteld. 
 Een uitzondering daarop zagen we in het 
artikel van Martin Buijsen. Hij besprak het 
voorstel van de Raad voor de Volksgezond
heid en Zorg dat patiënten zorg zou moeten 
worden onthouden als zij zich niet houden aan 
fatsoenlijke omgangsvormen of hun zakelijke 
verplichtingen niet nakomen (premiebetaling). 
Buijsen protesteert tegen deze nietmedische 
gronden om mensen zorg te onthouden, uit 
naam van de menselijke waardigheid. De 
overheid heeft de plicht om burgers het recht 
op toegankelijk onderwijs, toegankelijke 
gezondheidszorg et cetera te verschaffen. Dit 
zijn sociale grondrechten. Buijsen heeft gelijk 
als hij stelt dat het voorstel van de Raad voor 
de Volksgezondheid weinig met het schadebe
ginsel te maken heeft.18 Via de sociale grond
rechten wordt getracht de autonomie en het 
welzijn van burgers te verhogen en volgens 
de mensenrechtendoctrine zijn deze sociale 
grondrechten onvervreemdbaar onderdeel van 
de menselijke waardigheid. Dwang ¬ in de 
vorm van het onthouden van de zorg die nodig 
is om een menswaardig leven te leiden ¬ mag 
niet worden toegepast om mensen welgema
nierd gedrag bij te brengen. Alleen medische 
criteria tellen in de spreekkamer van de dokter. 
Dwang tot verheffing gaat normaal gesproken 
te ver. Het is een vorm van moralisme die niet 
nodig is. 

Er is geen enkele reden om ouders 
een heilige private ruimte voor 
opvoeding toe te kennen
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 Als we de toepassing van dwang daarom ver
der buiten beschouwing laten, resteert de vraag: 
moet de overheid nietdwingende maatregelen 
inzetten tot verheffing van de bevolking? Dat 
vereist allereerst een antwoord op de vraag: tot 
welke verheffing? Wat is het ideaal eigenlijk? 
Ook bij verheffing kunnen twee varianten 
onderscheiden worden, een minimale en een 
maximale. 
 De minimale variant gaat uit van hetzelfde 
probleem dat voor het zachte paternalisme 
wordt aangedragen: een gebrek aan autonomie. 
Waar paternalisme voorkomt dat een gebrek 
aan autonomie een individu ertoe brengt schade 
aan zichzelf toe te brengen, betekent verhef
fing in de minimale variant het opheffen van 
dat gebrek aan autonomie. Individuen moeten 
leren hun eigen keuzes te maken en daarnaar 
te handelen. Waar paternalisme bijvoorbeeld 
betekent dat iemand van de weg gehaal wordt 
omdat hij dronken is, is het verheffing om deze 
persoon een cursus alcoholverslaving aan te 
bieden. Waar paternalisme betekent meisjes be
schermen tegen foute jongens, is verheffing hen 
leren weerbaar te zijn. Het moge duidelijk zijn 
dat de scheidslijn niet altijd helder is. De twee 
voorbeelden van opvoeding van kinderen en 
sekseducatie aan jongeren laten meteen al zien 
dat paternalisme en minimale verheffing veelal 
tegelijk worden toegepast: bescherming tegen 
schade en weerbaarheidstraining gaan hand in 
hand in dezelfde activiteiten. Dat brengt ook het 
gevaar met zich mee dat de dwang die bij (zacht) 
paternalisme wordt toegepast, zich uitstrekt tot 
verheffing. Omdat het om kinderen en jonge
ren gaat, wordt daar meestal niet te moeilijk 
over gedaan; zij mogen blijkbaar gedwongen 
worden om te leren wat autonoom zijn vereist. 
Bij volwassenen daarentegen kan dit tot felle 
weerstand leiden. 
 De maximale variant van verheffing gaat een 
stap verder. Niet alleen moeten individuen ver
heven worden tot autonome burgers, ook moe
ten zij als autonome burgers de juiste keuzes 
maken. De juiste keuze is de keuze die het meest 
waardevol is. In de minimale variant is de meest 

waardevolle keuze die keuze die het individu 
maakt. Als ik ervoor kies naar een popconcert 
te gaan in plaats van naar een klassiek concert, 
is het popconcert kennelijk waardevoller ¬ 
voor mij. Een ander kan de omgekeerde keuze 
maken. In de maximale variant zegt de overheid 
dat het klassieke concert waardevoller is, en 
brengt zij alle ¬ behalve de strikt dwingende ¬ 
middelen in stelling om individuen te verleiden 
de juiste keuze te maken. Ook hier dreigt weer 
vermenging. De overheid kan klassieke concer
ten subsidiëren omdat als deze helemaal niet 
worden aangeboden de burger geen werkelijke 
keuze heeft (een keuzemenu van popmuziek 
of popmuziek is niet echt een keuzemenu). 
Autonomie vereist dat mensen een variëteit aan 
waardevolle opties ter beschikking staat. Het 
stimuleren van sommige opties om die variëteit 
tot stand te brengen is dus dienstbaar aan het 
minimale ideaal van verheffing: het bevorderen 
van autonomie. Maar diezelfde stimuleringsac
ties kunnen ook ondernomen worden vanuit de 

overtuiging dat het gesubsidieerde alternatief 
waardevoller is: dat is het terrein van de maxi
male verheffing.19 
 Vanwege het gekozen voorbeeld klinkt 
dit alles wellicht enigszins triviaal. Als we de 
voorbeelden wijzigen bevinden we ons echter 
in het hart van de conservatieve kritiek op de 
linksliberale vrijzinnigheid, zoals geuit door 
onder anderen de Britse psychiater Theodore 
Dalrymple.20 Hij betoogt dat dezelfde elitaire li
beralen die hun eigen kinderen het onderscheid 
tussen goede en slechte smaak bijbrengen, in 
de politiek net doen alsof die waardeverschillen 
niet bestaan. Daarmee gaat voor de onderklasse 
de mogelijkheid verloren geïnitieerd te worden 

Dwang tot verheffing gaat 
normaal gesproken te ver. Het is 
een vorm van moralisme die niet 
nodig is
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in die smaakverschillen en vergaren zij het 
cultureel kapitaal niet dat nodig is om hogerop 
te komen. Een van zijn voorbeelden: als leraren 
op achterstandscholen uit angst om leerlingen 
te ontmoedigen de indruk wekken dat correct 
spellen niet noodzakelijk is (iedereen begrijpt 
toch wat er wordt bedoeld?), ontnemen zij die 
kinderen kansen. Later zullen ze bij sollicitaties 
worden afgewezen vanwege een gebrek aan taal
vaardigheid. Hier krijgt het verheffingsideaal 
dus een venijnige politieke lading. Het gaat niet 

om een vrijblijvende keuze tussen een goede 
optie en een betere optie, het gaat om een keuze 
die sociale kansen dicteert. Of de optie die meer 
sociale kansen biedt ook daadwerkelijk ‘beter’ is, 
doet er niet eens meer toe. Omdat zij de keuze 
van de middenklasse en de elite vertegenwoor
digt, maakt zij een verschil in kansen op sociale 
stijging. 
 Dit is evident glad ijs, maar ik wil toch een 
poging doen een leidraad te geven, wederom 
onder het motto ‘moralisme alleen daar waar 
nodig’. Die leidraad is: de staat zou slechts aan 
de maximale variant van verheffing moeten 
doen waar 1) de juiste keuze daadwerkelijk 
verschil maakt voor sociale kansen, 2) een ob
jectieve bepaling van de juiste keuze ¬ min of 
meer ¬ mogelijk is. 
 Bij het eerste deel van deze formule moet 
bedacht worden dat niet op alle terreinen 
verheffing belangrijk is voor sociale kansen. 
Opnieuw komt het muziekvoorbeeld van pas. 
Muziekvoorkeuren zijn inmiddels zo gedemo

cratiseerd dat ook de elite popmuziek beluistert. 
Dalrymple beziet deze omgekeerde werking van 
cultuurverspreiding met afschuw ¬ normaal 
dalen cultuurgoederen neer en imiteren lagere 
klassen gedrag en keuzes van hogere klassen, 
maar in de moderne samenleving stijgen zij ook 
op en imiteert de elite de lagere klassen. In die 
afschuw hoeven wij Dalrymple niet te volgen. 
Dankzij de democratisering van muziekvoor
keuren spelen die nog slechts een marginale rol 
bij het bepalen van iemands sociale kansen. De 
overheid heeft op dit terrein vanuit sociaalde
mocratisch perspectief dan ook geen reden om 
aan verheffing te doen. Heel anders ligt dat bij 
het voorbeeld van taalvaardigheid. Goed kunnen 
spellen is een voorwaarde om door de eerste 
ronde van elke sollicitatieprocedure te komen. 
 Het tweede deel van de formule perkt het 
terrein nog verder in en eist dat er iets zinnigs 
over de waarde van opties kan worden gezegd. 
Voor sommige terreinen geldt daadwerkelijk 
dat de enige juiste keuze die van het autonome 
individu zelf is, voor andere terreinen erkennen 
we waardemaatstaven die de keuzes van indivi
duen overstijgen. Ook hier staat kunst weer aan 
de kant waarbij we eerder op subjectieve keuzen 
afgaan (over smaak valt niet te twisten), terwijl 
taalgebruik aan objectieve maatstaven kan wor
den getoetst. 

stelregels

Samenvattend leidt dit alles tot drie stelregels: 
> het schadebeginsel moet resoluut, maar wel 
goed gericht, worden toegepast op een nauw 
omschreven groep schadeveroorzakers;
> zacht paternalisme is nodig ten aanzien van 
kwetsbare groepen nietautonome burgers zoals 
kinderen en jongeren; 
> verheffing moet slechts plaatsvinden middels 
nietdwingende interventies en alleen (1) ten 
bate van de ontwikkeling van het vermogen van 
individuen om autonome keuzes te maken en 
(2) ten bate van de ‘juiste’ keuzes alleen waar een 
objectieve maatstaf van juistheid voorhanden is 
én die keuzes sociale kansen vergroten.

Soms geldt dat de enige juiste 
keuze die van het autonome 
individu zelf is, op andere 
terreinen erkennen we maat-
staven die de keuzes van 
individuen overstijgen
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 Ten slotte: aan het begin van dit artikel zei 
ik dat het vraagstuk van vrijzinnigheid versus 
moralisme in zekere zin haaks staat op de as 
linksrechts. Binnen de vvd is er net zo goed een 
strijd tussen liberalen en conservatieven als bin
nen de PvdA en GroenLinks (al worden de con
servatieven daar ‘communitaristen’ genoemd). 
De stelregels die ik formuleerde zouden dan 
ook omhelst kunnen worden door leden van 
zowel linkse als rechtse partijen. Niettemin lijkt 
het mij dat er één extra stelregel is die specifiek 
voor linkse partijen zou moeten gelden: verbind 
vraagstukken van paternalisme en verheffing 

(opnieuw) met de sociaaleconomische dimen
sie. Doe niet alleen aan paternalisme en verhef
fing waar nodig; heb ook oog voor de sociaal
economische oorzaken van het onvermogen 
(gebrek aan autonomie) bij burgers waarop dat 
paternalisme en die verheffing worden losgela
ten en bestrijd die oorzaken. Als slechts de mo
ralistische helft van deze schaarbeweging wordt 
ingezet is dat niet alleen onrechtvaardig, maar 
zal ook dat moralisme geen warme ontvangst te 
wachten staan. Dan zal het worden beschouwd 
als louter een oefening in disciplinering. 
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Over de auteur  Jet Bussemaker is staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noten  zie pagina 82

Om de bestwil van de burger (2)

Daadkracht op  
gepaste afstand

jet bussemaker

De discussie die de afgelopen maanden in s&d 
is gevoerd over vrijzinnigheid en betutteling 
laat zien dat er op dit terrein geen eendimen
sionale keuze valt te maken voor het een of 
juist het ander. De PvdA komt er niet door zich 
simpelweg uit te spreken voor behoud van 
het ‘jarenzestiggevoel’ of stoere praatjes over 
‘ingrijpen achter de voordeur’.
 Wat opvalt is dat in de bijdragen aan de the
maserie allerlei concepten door elkaar lopen en 
begrippen eenzijdig worden ingevuld. Dat komt 
¬ zoals Rutger Claassen in zijn bijdrage elders in 
dit nummer laat zien ¬ de conceptuele helder
heid niet ten goede. In combinatie met niet altijd 
even precieze noties over actueel beleid helpt die 
onduidelijkheid ook niet bij het formuleren van 
beleid voor de toekomst. Daarom volgen hier, bij 
wijze van politieke conclusie, vier stellingen.

1.  Waar kinderbelangen op het spel staan, moet de 
overheid ingrijpen

In verschillende s&dbijdragen bepleiten 
auteurs terughoudendheid met het oog op 
bescherming van de privésfeer. Opmerkelijk 
is dat er weliswaar naar het werk van diverse 
filosofen wordt verwezen, maar nergens naar 
het onderscheid tussen positieve en negatieve 
vrijheid van Isaiah Berlin. Negatieve vrijheid 

staat voor de bescherming van de individuele 
levenssfeer ten opzichte van de staat; positieve 
vrijheid voor het interveniëren in die sfeer door 
de overheid, om persoonlijke en sociale ontwik
keling mogelijk te maken.
 Het bekendste voorbeeld van dat laatste ligt 
op het vlak van het onderwijs. In ons land gaat 
het recht op onderwijs hand in hand met de 
plicht van ouders om hun kinderen naar school 
te sturen. De invoering van een algemene leer
plicht in 1901 is een majeure ingreep in het pri
véleven van burgers geweest: geen mogelijkheid 
meer om kinderen voltijds te laten werken; geen 
gouvernantes meer die privéles aan huis geven; 
minder gehang op straat van jeugdigen. Over die 
leerplicht horen we nu nooit meer iemand. Ken
nelijk vinden we het logisch dat leerplichtambte
naren zich bemoeien met de privésfeer en waar 
nodig ingrijpen, bijvoorbeeld als ouders met 
hun kinderen in schooltijd op vakantie gaan. Dat 
is, vinden we, in het belang van het kind.
 Als we handhaving van de leerplicht van
zelfsprekend vinden, waarom doen we dan 
zo moeilijk als het over jeugdzorg gaat? Is een 
doortastende aanpak van verwaarlozing van kin
deren en van voor hen soms ronduit gevaarlijke 
situaties niet evengoed in het belang van het 
kind? Bas Levering heeft gelijk als hij erop wijst 
dat er gelukkig maar heel weinig ouders zijn 
die ernstig verzaken bij de opvoeding van hun 
kinderen.1 Maar is dat voldoende reden om dan 
maar niets te doen? In zijn verhaal kom ik geen 
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suggesties tegen over hoe het wél zou moeten.
 Meer affiniteit heb ik met het betoog van 
Jantine Kriens, die zich als wethouder in Rotter
dam geconfronteerd ziet met kinderen die geen 
of onvoldoende bescherming en zorg krijgen.2 
Net als Kriens ben ik van mening dat waar het 
welzijn van een kind geschaad wordt, de over
heid in actie moet komen. Daar kan dwang voor 
nodig zijn ¬ dwang die de overheid uiteraard 
wel moet legitimeren. Ingrijpen in de privésfeer 
mag niet het beginpunt zijn, zoals Kriens ook 
stelt. Het is altijd ultimum remedium. Over 
een langere periode gezien is het niet de vraag 
of, maar hoe en op welke gronden de overheid 
optreedt bij ernstige problemen in gezinnen.

2.  Een beroep op linkse vrijzinnigheid volstaat niet
Mij valt op dat in allerlei bijdragen aan het debat 
de vrijzinnige moraal van de jaren zestig wel erg 
gemakkelijk wordt aangegrepen om terug
houdendheid van de overheid ¬ met name 
op immaterieel terrein ¬ te bepleiten. Dat is 
onbevredigend, om twee redenen.
 Om te beginnen hebben de jaren zestig niet 
alleen een doorbraak gebracht in de (seksuele) 
emancipatie van met name vrouwen en homo
seksuelen, maar ook nieuwe interventies in de 
privésfeer. De leus ‘het persoonlijke is politiek’ 
onderstreepte dat persoonlijke verhoudingen in 
het privédomein een politieke betekenis hebben 
¬ lees: verbonden zijn met machtsverschillen 
¬ en vanwege die politieke betekenis vragen 
om ingrijpen van buitenaf, desnoods met drang 
en dwang. Zo is beleid inzake de bestrijding 
van huiselijk geweld een belangrijke erfenis 
uit die roerige periode. Binnenkort wordt een 
belangrijke mijlpaal bereikt als de wet ‘tijdelijk 
huisverbod’ ingaat. Die maakt het mogelijk dat 
slachtoffers in hun eigen huis blijven, terwijl 
daders elders onderdak krijgen. 
 Daar komt bij dat de jaren zestig niet één mo
del van vrijzinnigheid hebben voortgebracht, 
maar verschillende. Naast de linkslibertaire va
riant is er ook een hedonistische met als motto 
‘gewoon jezelf zijn’. Die opvatting is vooral door 
de vvd tot uitdrukking gebracht en kan worden 

opgevat als vrijbrief voor onverschilligheid ten 
opzichte van de medemens.
 De jaren zestig hebben, kortom, meer en 
minder geslaagde varianten van vrijzinnig
heid voortgebracht, maar ze hebben vooral ook 
laten zien dat strijd voor (seksuele) emancipatie 
vraagt om onorthodox ingrijpen in de privé
sfeer. Dat geldt ook vandaag de dag, bijvoor
beeld als het gaat om vrouwenbesnijdenis en 
eerwraak. De sociaaldemocratie moet dit soort 
kwesties van alle kanten durven belichten, door
tastend optreden en niet ¬ zoals GroenLinks ¬ 
meegaan in een ongecompliceerd verdedigen 
van de zogenaamd ‘linkse’ vrijzinnigheid van de 
jaren zestig.

3.  De sleutel voor succes ligt bij maatwerk van 
professionals 

In het algemeen geldt dat we beleid zo goed 
mogelijk moeten richten en geen universele 
maatregelen moeten nemen om specifieke 
problemen op te lossen. Dat geldt voor interven
ties in de privésfeer nog sterker dan voor ander 
beleid. Bas Levering heeft dus een punt als hij 
zich kritisch toont over het idee om voor elk 
kind dat wordt geboren een risicoprofiel vast te 
leggen. Dat zou natuurlijk zeer discutabel zijn. 
Pas als er aanleiding toe is ¬ de ouders hebben 
bijvoorbeeld verslavingsproblemen ¬ kan het 
goed zijn om een risicoprofiel te maken van een 
kind. Hierop is het beleid van de jeugdgezond
heidszorg dan ook gericht. 
 Een ander voorbeeld van te breed beleid zou 
zijn het controleren van alle meisjes ¬ dus niet 
alleen risicogroepen ¬ op besnijdenis. Voor in
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Het is nooit ‘de overheid’ die 
aan de voordeur verschijnt, het 
zijn professionals die zich daar 
aandienen: politieagenten, 
welzijnswerkers, huisartsen
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voering van een dergelijke maatregel is gepleit 
door onder anderen Ayaan Hirsi Ali. Het zou 
neerkomen op schieten met een kanon op een 
mug, maar dat niet alleen: ggd’s waarschuwen 
ervoor dat het ertoe kan leiden dat meisjes in 
de gevarenzone niet meer gezien worden door 
professionals en daardoor buiten het blikveld 
van de overheid vallen.
 Als algemene maatregelen niet werken, hoe 
kunnen we professionals dan beter toerusten om 
problemen te herkennen waar die zich voordoen 
en vervolgens ook effectief op te treden? Dat 
vind ik een van de meest wezenlijke vragen in de 
discussie over vrijzinnigheid en paternalisme. 
Met name in de bijdragen over seksualiteit, van 
Monique Kremer respectievelijk Linda Duits en 
Liesbet van Zoonen, mis ik een visie op de rol van 
professionals.3 Het is immers nooit ‘de overheid’ 
die als een herkenbare actor aan de voordeur 
verschijnt, maar het zijn professionals die zich 
daar aandienen: politieagenten, welzijnswerkers, 
huisartsen, medewerkers van jeugdzorg.
 Wie in algemene controlesystemen geen heil 
ziet, maar problemen wél wil aanpakken vraagt 
veel van deze professionals. Het herkennen van 
problemen kan ingewikkeld zijn: hoe ziet een 
huisarts het verschil tussen een blauwe plek na 
een ongelukje en een die het gevolg is van mis
handeling? Weten wat te doen bij onraad is een 
tweede. Elke arts die een risico op vrouwenbesnij
denis vermoedt, moet weten bij welke instantie 
hij terecht kan. Vervolgens moeten alle betrok
kenen ¬ artsen, jeugdzorg, politie, justitie en op
vang ¬ goed samenwerken. Op dat vlak valt er in 
de praktijk nog veel te verbeteren. Daarom lopen 
er nu in een aantal regio’s intensieve samenwer
kingsprojecten die ik over alle risicogebieden in 
Nederland tot ontwikkeling wil brengen.
 Nu komt het nog voor dat een huisarts die 
vermoedt dat een meisje het risico loopt besne
den te worden daar geen melding van maakt bij 
de inspectie of een meldpunt kindermishande
ling, uit angst het vertrouwen van het gezin te 
verspelen. Dat is onacceptabel. Samen met mijn 
collega Rouvoet heb ik daarom onlangs aange
kondigd dat wij verplichte meldcodes willen 

gaan instellen. Dat zou neerkomen op ingrij
pen door de overheid, maar wel een getrapt 
ingrijpen dat is gericht op incidenten. Volgens 
eenzelfde logica is het ministerie van vws indi
rect betrokken bij de totstandkoming van een 
richtlijn die gynaecologen en plastisch chirur
gen opstellen over hoe te handelen als vrouwen 
vragen om operaties aan de schaamlippen.

4.  Burgers die voor keuzes staan verdienen 
 ondersteuning van de overheid 

De overheid heeft belangrijke taken inzake 
het voorlichten van burgers over de mogelijke 
gevolgen van bepaald handelen (denk aan 
onveilige seks) en het begeleiden van mensen 
bij het maken van moeilijke afwegingen (zoals 
over het al dan niet ondergaan van een abortus 
in geval van een ongewenste zwangerschap of 
over preventieve borstamputatie in geval van 
een verhoogd risico op borstkanker). Het is 
spijtig dat de bijdragen aan de s&dthemaserie 
nauwelijks ingaan op de vraag wat de overheid 
op dit terrein al doet en nog meer kan doen.
 De artikelen over seksualiteit bijvoorbeeld 
gaan met name over beeldvorming en veel 
minder over de huidige praktijk van seksuele 
voorlichting aan jongeren. Dat de politiek 
niet mag ingrijpen als mtv erotisch geladen 
videoclips uitzendt staat buiten kijf. Maar mag 
ze er een mening over hebben? Ik vind van wel, 
net als Ronald Plasterk die in zijn Emancipatie-
nota4 constateert dat jongeren via tv, internet 
en tijdschriften volop te maken krijgen met 
seksualisering, onhaalbare schoonheidsidealen 
en een vercommercialisering van het (vrouwe
lijk) lichaam. De overheid laat het niet bij kritiek 
geven alleen, zo constateert Monique Kremer 
in haar artikel. Haar stelling dat bij het recht op 
zelfbeschikking een besef van wederkerigheid 
hoort onderschrijf ik volledig. Kremer refereert 
aan het onderwijsprogramma Lang leve de liefde 
dat van mijn ministerie afkomstig is. Het doel 
daarvan is niet, zo noteert ze met instemming, 
om jongeren te vertellen wat zij moeten doen of 
laten. Het gaat erom hun handvatten te bieden 
bij het trekken van eigen grenzen.
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 Ook op andere terreinen verliest de over
heid haar terughoudendheid. Dat is een goede 
ontwikkeling. In de discussie over orgaandona
tie heeft mijn collega Ab Klink expliciet gesteld 
dat het kabinet eraan hecht dat meer mensen 
orgaandonor worden. Zijn liberale voorganger 
heeft altijd geweigerd ¬ zich beroepend op de 
‘neutraliteit van de overheid’ ¬ om een dergelij
ke uitspraak te doen. In het algemeen luidt mijn 
standpunt dat de politiek wel oordelen mag heb
ben over zaken die het privédomein van burgers 
betreffen, maar dat zij niet mag oordelen over 
de keuzes van specifieke individuen. Mij wordt 
vaak gevraagd met welk percentage ik het aantal 
abortussen wil laten dalen. Mijn antwoord luidt 
dan dat ik ernaar streef om door goede voorlich
ting het aantal ongewenste zwangerschappen 
te laten dalen, maar dat ik niet wil en niet kan 
oordelen over de beste oplossing als een meisje 
of vrouw onbedoeld zwanger is geworden. Het 
is niet zozeer relevant of zij kiest voor abortus 
of voor moederschap, maar of ze in de gelegen
heid is geweest om een besluit te nemen waar ze 
ook op de lange termijn zo goed mogelijk mee 
kan leven. Daarom investeer ik in protocollen 
die abortusartsen kunnen gebruiken bij dat 
besluitvormingsproces.
 Op basis van eenzelfde redenering onder
steun ik gynaecologen die complexe afwegingen 
moeten maken over de toepassing van in-vitro-
fertilisatie (ivf). Wat te doen met een verzoek om 
ivf als een van de ouders alcoholist is (geweest) 
of geregistreerd staat bij een meldpunt voor 
kindermishandeling? Het is niet aan mij te 
besluiten wat er in een dergelijk geval moet 
worden gedaan; mijn taak is bijdragen aan een 
zorgvuldig besluitvormingsproces.
 In de kwestie van embryoselectie, die recent 
veel stof heeft doen opwaaien, geldt in grote 

lijnen hetzelfde. De beantwoording van de vraag 
onder welke voorwaarden embryoselectie mag 
worden toegepast, moet grotendeels aan de 
professionals worden overgelaten. Een lijst met 
ziektes kan nooit de oplossing zijn. Ik zie me die 
met mijn gebrekkige medische kennis ook niet 
in het parlement verdedigen. Wat de politiek 
wel kan doen is kaders formuleren waarbinnen 
de artsen vervolgens hun afwegingen maken. 
Ik blijf dus buiten de spreekkamer, net als mijn 
collega’s Klink en Rouvoet overigens. Zij delen 
met mij de overtuiging dat de politiek haar 
plaats moet kennen; wij moeten niet op de stoel 
van de arts gaan zitten. 

Met artikelen over het vermeende paternalis
tische karakter van het kabinetBalkenende iv 
staan de kranten vol. De vraag is echter of een 
discussie in termen van ‘betutteling’ versus 
‘vrijheid’ de beste basis biedt voor verstandig 
beleid. Ik denk het niet. De werkelijkheid is 
buitengewoon gecompliceerd, die laat zich in 
zo’n begrippenpaar niet vangen. Voor de PvdA 
zou de spanning tussen abstracte reflectie ener
zijds en praktisch handelen anderzijds leidend 
moeten zijn bij het formuleren van politieke 
standpunten. Waar nodig dient de overheid te 
interveniëren in het privéleven van burgers. 
Dat is met name het geval als de belangen van 
minderjarigen ernstig worden geschaad of als er 
sprake is van machtsverschillen die de (seksu
ele) zelfbeschikking van bepaalde groepen ¬ 
vrouwen bijvoorbeeld ¬ belemmeren. Cruciaal 
is dat de politiek daarbij gepaste afstand houdt, 
door concrete afwegingen in individuele geval
len aan de professionals over te laten. Politici 
moeten zich met casuïstiek niet inlaten. Onze 
opdracht is: de kaders creëren om de professio
nals hun werk optimaal te laten doen.
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Nog slechts 193.000 mensen stemden in 2006 
op d66 (goed voor drie zetels), op de kop af 
200.000 minder dan in 2003 (zes zetels). Maar 
Pechtold staat momenteel goed in de peilingen. 
Komt d66 als een grillige feniks toch weer uit 
zijn eigen as tevoorschijn? Dat zou heel goed 
kunnen. Het sociaalliberalisme, of linkslibe

ralisme zo men wil, heeft sinds 1966 kennelijk 
een vaste plek veroverd in het Nederlandse 
politieke tableau. Er is behoefte aan een partij 
tussen de PvdA en de vvd in, die niet confessi
oneel is, geen dogma’s aanhangt en de zelfbe
wuste, verantwoordelijke en intellectuele kiezer 
aanspreekt. 
 Of Pechtold alles in huis heeft om d66 te 
reanimeren moet natuurlijk nog blijken. Het 
staat zelfs nog te bezien of het d66 zal zijn dat 

 boekessay

Ten strijde tegen obscurantisme 
en oligarchie
Heeft de Vrijzinnig-Democratische Bond bestaansrecht?
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de gewenste rol op links blijft spelen. Er gaan 
immers ook stemmen op om een nieuwe partij 
op te richten, en daarbij terug te vallen op de 
naam en het gedachtegoed van de Vrijzinnig
Democratische Bond. Deze oude vdb, in 1901 
opgericht, fuseerde in 1946 met de sdap en de 
ChristelijkDemocratische Unie (cdu) tot Partij 
van de Arbeid. Al een paar jaar later betuigde een 
groepje voormalige vdb’ers spijt over hun eigen 
actie. De PvdA ontpopte zich als een ouderwetse 
socialistische partij, vonden P.J. (Pieter) Oud 
en de zijnen. Dus stichtten zij samen met een 
aantal ‘gewone’ liberalen in 1948 de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie (vvd). Oud had 
natuurlijk toen al tot heroprichting van de 
vdb kunnen besluiten, maar dat vond hij in de 
wederopbouwtijd, die dwingend om eenheid 
vroeg, een te sektarische aanpak. Vandaar zijn 
beslissing met D.U. (Dirk) Stikker van de Libe
rale Staatspartij in zee te gaan.

bedrijfsongeval

Een nieuwe vdb zal van deze tijd zijn en zich 
verre van nostalgisch tonen. Mensen als Dick Pels 
¬ redacteur van de recent verschenen bundel 
Wat de Vrijzinnig-Democraten willen ¬ hebben 
geen replica voor ogen van de partij die zich in 
1946 opofferde aan ‘Doorbraak’ en eenheidsstre
ven. Een nieuwe vdb zal de belichaming zijn van 
een modern ‘vrijzinnig beschavingsoffensief ’. 
Wie die laatste woorden leest denkt misschien 
onwillekeurig aan het PvdAKamerlid Jeroen 
Dijsselbloem, die wat betreft het afdwingen van 
beschaving in de civil society ook van zich doet 
spreken, maar wat de vdb’ers van nu willen keert 
zich juist tegen diens nadruk op de naleving van 
bepaalde algemeen aanvaarde regels. Zij vrezen 
de betutteling. Veel ideeën die tegenwoordig 
door politici onder verwijzing naar de ‘traditie 
van verlichting’ aan het publiek worden verkocht, 
hebben volgens hen maar weinig met de Neder
landse traditie te maken, en des te meer met ‘een 
communitaristische en paternalistische agenda’.
 Toeval of niet, ongeveer tegelijk met het 
boek van Dick Pels verscheen een baksteendik 
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proefschrift met de vdb als onderwerp. Om 
de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-
Democratische Bond 1901-1946 van Meine Henk 
Klijnsma legt een stevig wetenschappelijk 
fundament onder de door Dick Pels uitgedra
gen stelling dat de vdb niet schipperde tussen 
links en rechts en dat een nieuwe vdb dat dus 
ook niet zal hoeven te doen. Volgens Klijnsma 
speelde de vrijzinnigheid geen leentjebuur bij 
socialisme en liberalisme, maar vertegenwoor
digde zij een zelfstandige politieke stroming. Er 
staan wel meer dingen in dit boek die Pels in het 
kader van zijn pleidooi voor heroprichting van 

de vdb welkom zullen zijn geweest. Het beeld 
dat Klijnsma schetst, is dat van een ideale niet
confessionele middenpartij die de aspiraties van 
mensen uit alle geledingen van de maatschappij 
belichaamde. Die partij had dus ook nooit opge
heven mogen worden. Wat er in 1946 gebeurde 
noemt Klijnsma ‘ongerijmd’ en ‘een onnodig en 
ongelukkig bedrijfsongeval’.
 Klijnsma heeft overigens ook een hoofdstuk 
voor zijn rekening genomen in Pels’ bundel. 
Hij spreekt zich hierin niet uit over de voors 
en tegens van nieuwe partijvorming, maar laat 
het eenvoudigweg bij de constatering dat de 
‘tijdelijke naoorlogse discontinuïteit’ van de 
stroming die door de vdb werd vertegenwoor
digd, niet wezenlijk afdoet aan haar politieke 
actualiteit. d66 is voor hem de partij die de 
draad weer oppakte.
 Pels wil er niet van horen dat zijn geestes
kind een beetje van dit en een beetje van dat in 
huis heeft; zijn vdb stelt zelf zijn eigen politieke 
wet. Hij is overigens niet bang voor het woord 
‘liberaal’, integendeel. Zijn partij zal niet een 

vdb ’ers van nu vrezen de 
betutteling. Hun partij zal de 
belichaming zijn van een modern 
‘vrijzinnig beschavingsoffensief’

S&D7-8-backup3.indd   84 10-07-2008   13:59:35



s& d  7 / 8  |  20 0 8

85

beetje liberaal zijn, maar juist helemaal liberaal, 
zij het op een manier die haar scherp onder
scheidt van de partijen en groeperingen die 
in de (talrijke) andere kamers van het liberale 
huis wonen. Pels geeft Femke Halsema van 
GroenLinks dan ook een compliment voor haar 
gedurfde pleitnota inzake sociaalliberale poli
tiek; ze heeft daarmee het Lwoord zomaar in 
het hoenderhok van haar partij durven gooien. 
Ook haar komt een kamer in het liberale huis 
toe, al zal het, mogen we veronderstellen, nog 
heel lang duren voordat de rest van GroenLinks 
Halsema achternagaat en zonder weerzin zijn 
intrek neemt in deze kennelijk riante villa. 

einde aan de godsvrede

Hoe zit het precies met de kamers in het liberale 
huis? Tot het einde van de jaren negentig van de 
vorige eeuw was dat niet zo’n moeilijke vraag. 
Je had de sociaal georiënteerde liberalen die in 
d66 of in het heel kleine linkervleugeltje van 
de vvd te vinden waren. Daarnaast waren er de 
broodenboterliberalen, die vooral de overheid 
op afstand wilden houden en allergisch waren 
voor hoge belastingen; hen trof je zonder lang te 
hoeven zoeken aan in de vvd. Het gezamenlijk 
streven naar ‘vrijheid’ definieerde het hele libe
rale gedachtegoed. Tien jaar later is ‘vrijheid’ nog 
steeds een over een breed front gehoorde leuze, 
maar hoe verschillend wordt er inmiddels over 
het begrip ‘liberaal’ gedacht? De vvd is uiteenge
vallen, of in ieder geval veel kiezers kwijtgeraakt 
als gevolg van de Fortuynistische revolutie. 
 Over honderd jaar zullen de historici nog 
steeds verbaasd staan over wat er in 2002, na 
twee ‘paarse’ kabinetsperiodes onder het pre
mierschap van Wim Kok, is gebeurd. Nederland 
was acht jaar lang dik tevreden geweest. Eco
nomisch hadden we het tij mee, er heerste een 
sfeer van pacificatie tussen links en rechts en in 
de Tweede Kamer pruttelde alleen een machte
loos cda af en toe van ergernis. Wie herinnert 
zich niet de spotprenten waarin het parlement 
werd afgeschilderd als een euforisch gezel
schap dat liefst in polonaise achter het kabinet 

aanliep? De tekenaars waren ¬ begrijpelijk ¬ 
geïrriteerd omdat ze zo weinig te doen hadden 
vanwege het gebrek aan conflict in de Kamer, 
maar geen van hen kon een thema bedenken 
waarover een pittig debat te voeren zou zijn ge
weest. Achteraf weten we dat zich in de samen
leving wel degelijk onvrede ophoopte. Het stro
perige functioneren van de overheid, die zich 
aan de burger presenteerde als zelfgenoegzaam 
en arrogant, en de ongebreidelde toestroom van 
vreemdelingen waren de belangrijkste stenen 
des aanstoots. De vvd bestuurde vanaf 1994 
na vijf jaar ballingschap weer mee, en toch was 
het niet in de laatste plaats de achterban van de 
vvd die begon te morren. Politieke discussies 
hadden weinig zin zolang de uitersten elkaar in 
het kabinet neutraliseerden. De rechtse liberaal 
begon zich te storen aan een overmaat aan socia
lisme en de ‘asielzoekersfarce’. De linkse soci
aaldemocraat aan kleurloosheid van beleid en 
liberale insluipsels. De ‘gewone man’ ten slotte 
(die dan weer links en dan weer rechts, of hele
maal niet stemde) voelde zich buitengesloten in 
zijn van kleur verschietende wijk, waar hij nooit 
een Kamerlid zag. ‘Saai’ en ‘ondoorgrondelijk’ 
waren de termen die de ontevredenheid over de 
politiek verwoordden. De godsvrede tussen vvd 
en PvdA, bedacht om eindelijk eens een keer van 
het cda als eeuwige regeringspartij af te komen, 
verloor zijn draagvlak.
 In 2001 stapte Pim Fortuyn naar voren, 
wijzend op het disfunctioneren (verkwisting, 
gebrek aan doelmatigheid, een tekort aan 
besef van wat de mensen werkelijk raakte) van 
het openbaar bestuur. Zijn kritiek sloeg in als 
een bom, niet zozeer bij de partijen die er het 
mikpunt van waren (want die begrepen eerst 
helemaal niet waar hij het over had), maar wel 
bij de kiezers. Eindelijk iemand die zei wat hij 
dacht, en wat zij dachten! ‘Het getatoeëerde 
electoraat’, noemden sommigen Fortuyns 
aanhangers schamper. Voorheen niet gehoord, 
of minstens genegeerd, durfden deze lieden 
ineens te dromen van een greep naar de macht. 
Daarna volgden de moord op hun leider en de 
raarste verkiezingen uit de Nederlandse parle
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mentaire geschiedenis. De partij van Fortuyn 
boekte een grootse overwinning. Met haar 26 
zetels overvleugelde de lpf de vvd (24 zetels) en 
ze kwam meteen in het kabinet.
 Na een aantal uiterst turbulente maanden 
brak er al in oktober 2002 een kabinetscrisis uit. 
In januari 2003 moesten er weer verkiezingen 
worden gehouden. De lpf, zwaar beschadigd 
door het gestuntel van een aantal van haar 
bewindslieden en de grote verdeeldheid in de 
Kamerfractie, leed een groot verlies. Zij raakte 
niet minder dan achttien zetels kwijt. Deze 
gingen slechts voor een klein deel naar de vvd 
(die van 24 naar 28 zetels ging). De rest was min 
of meer zoek. Een grote groep rechtse kiezers 
raakte ontheemd. Zij gingen niet meer stem
men en wachtten gefrustreerd op een tweede 
kans om zich krachtig uit te spreken tegen hoge 
belastingen, de opdringerige staat en de multi
culturele samenleving. Die kans deed zich voor 
in 2006, toen de Partij voor de Vrijheid (pvv) 
van Geert Wilders zich aandiende. Daarnaast is 
er op dit moment ook Trots op Nederland van 
Rita Verdonk. De dagkoersen van deze partijen 
fluctueren nogal. Beide zijn eigenlijk meer bewe-
gingen (een fenomeen waarvan het sterke leider
schap het belangrijkste kenmerk is) dan partijen. 
Aan ‘leden’ hebben zij weinig behoefte. Het 
geld van de supporters is hartelijk welkom, hun 
medezeggenschap over de politieke koers veel 
minder. Wilders en Verdonk zetten de koers 
uit, gesteund door vrije jongens die van wanten 
weten op het gebied van public relations.
 Van alle partijen is de vvd, hoe kan het 
anders, het zwaarst getroffen door de opstand 
der rechtse kiezers. Het contrast met de dagen 
van Wiegel is enorm. Die liberale leider, door 
Opland steevast ¬ en een beetje zuur ¬ met 
een snotneus afgebeeld, had de wind er stevig 
onder. Hij werd geholpen door het schrikbeeld 
dat Joop den Uyl steeds grotere vorderingen zou 
maken met een eerlijker verdeling van kennis, 
inkomen en macht. Liberale kiezers van velerlei 
snit schaarden zich rond de politieke leider, 
de enige politicus ¬ in hun ogen ¬ die Den 
Uyl weerwerk kon bieden. Die oude vvd is niet 

meer, de nieuwe likt haar wonden en vraagt zich 
af hoe zij weer wat omhoog kan kruipen in de 
peilingen. De congressen waar de verdeeldheid 
in liberale kring pijnlijk scherp naar buiten trad 
zitten iedereen nog vers in het geheugen. Voor 
3 september 2004, toen Wilders nog niet uit de 
fractie was gezet, betekende de bezweringsfor
mule dat ‘een liberaal huis vele kamers telt’ nog 
dat er ruimte moest zijn voor verschillende op
vattingen binnen één vvd. Daarna gingen de dis

sidenten een voor een op kamers wonen, maar 
was dat nog wel onder één dak met Mark Rutte? 
Het valt moeilijk te geloven dat Dick Pels en zijn 
vrijzinnigdemocraten, die voor Rutte nog wel op 
de poes zullen willen passen, ook met hen goede 
afspraken kunnen maken over het schoonhou
den van het trappenhuis. Pels zoekt zijn libera
len op links, waar het naast de PvdA, de sp en 
d66 niet minder dringen is dan op rechts. Is er 
behalve voor de fijnproevers echt behoefte aan 
een tot leven gewekte vdb, naast d66? Bestaat 
het probleem in deze tijd, die gekenmerkt wordt 
door een hang bij het electoraat naar vertrou
wenwekkende leiders, niet veeleer uit een gebrek 
aan politici die de gave van het woord paren aan 
persoonlijke integriteit én een duidelijke koers? 

antiklerikalisme

Hoe dan ook kan de bestudering van de geschie
denis van de VrijzinnigDemocratische Bond 
een nuttige exercitie zijn om Pels’ kansen te pei
len. ‘Verzuildheid’ is een fenomeen dat pas goed 
doorbrak in het laatste kwart van de negen
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In de jaren dertig was de politieke 
invloed van de vdb onevenredig 
groot, door het meeregeren op 
momenten dat er anders geen 
kabinet gevormd kon worden
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tiende eeuw. Het ontstaan van de eerste echte 
politieke partij, de arp, in 1878 gaf de aanzet 
tot een geboortegolf van partijen. De overheid 
groeide en gaf steeds meer geld uit. Elke maat
schappelijke stroming die zich wilde verzekeren 
van ten minste een evenredig aandeel in de was
sende stroom van rijksbijdragen en subsidies 
gaf zichzelf een stem door een organisatie op te 
richten die een claim kon formuleren. Maar het 
ging niet alleen om overheidsgeld. De partijen 
die in het voetspoor van Abraham Kuyper van 
zich deden spreken formuleerden zo zorgvuldig 
mogelijk hun ‘beginselen’, om hun bestaans
recht nog beter te verankeren. Juist de Liberale 
Unie had het daar echter, verscheurd als zij was 
tussen oudliberalen en ‘geavanceerdliberalen’, 
heel moeilijk mee. Wat valt er over beginselen 
op de schrijven als het antiklerikalisme het 
enige echte bindmiddel is?
 Uit de strijd tussen behoudend en ‘demo
cratisch’ kwam in 1901 de vdb voort, een partij 
die de uitbreiding van het kiesrecht, ook voor 
vrouwen, hoog in het vaandel had. Antikleri
kaal was de bond echter wel, en niet zo’n beetje 
¬ vrijzinnigheid stond niet voor niets in zijn 
naam. En antikatholiek was de bond nog meer, 
waarmee meteen een heel belangrijk verschil 
met d66 genoemd is (een schepping van Van 
Mierlo, misschien geen echte katholiek, maar 
zeker ook geen antikatholiek). Een aansprekend 
voorbeeld van het antipapisme van de vdb was 
de bejegening van Hendrik Pieter Marchant 
na diens ¬ aanvankelijk geheime ¬ overgang 
tot het katholicisme in 1934. De eigen minister 
moest aftreden, werd met pek overgoten en met 
veren bestrooid.
 Onder het districtenstelsel (tot 1918) had de 
vdb zijn grootste omvang (acht zetels). Daarna 
bleef het zeteltal hangen tussen vijf en zeven; 
in 1937 stond het op zes. De politieke invloed 
van de bond was onevenredig groot, door het 
meeregeren op momenten dat er anders geen 
kabinet gevormd kon worden. Zo’n situatie 
levert meestal een mooie hefboom op. Je moet 
dan wel zorgen dat je ook na de kabinetsforma
tie nog serieus genomen wordt, zoals de vdb 

(net als veel later d66) door schade en schande 
heeft geleerd. In het ene kabinet lukte het veel 
beter de hefboom effectief te gebruiken dan in 
het andere. De partij leverde, de oorlogsperio
de buiten beschouwing gelaten, ministers aan 
drie kabinetten: Colijn ii (19331935), Colijn 
iii (19351937) en De Geer ii (19391940). Haar 
electorale kracht lag merendeels in de kop van 
NoordHolland, de provincies Friesland, Gro
ningen en Drenthe, een deel van Gelderland en 
ZeeuwsVlaanderen. Op arbeiders had de vdb 
heel weinig aantrekkingskracht. Op vrijzinni
ge boeren, die voor een deel vrijzinnigprotes
tantse ‘randkerkelijken’ waren, zoveel te meer. 
In de loop van zijn bestaan kreeg de bond 
meer aanhang in de forenzengemeenten en de 
grote steden, onder de middenstand, ambte
naren en wat Klijnsma het Bildungsb∑rgertum 
noemt (mensen in intellectuele beroepen). In 
de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereld
oorlog verloor de liberale Vrijheidsbond veel 
aanhang aan de vdb. De moderne uitstraling 
die de partij van P.J. Oud en A.M. Joekes toen 
had vanwege zijn nadruk op emancipatie, 
democratie en vredesbeleid, bracht aardig wat 
liberalen tot een overstap. De ‘Indian Sum
mer’ van de vdb in de periode 19371940 kon 
helaas geen vruchten afwerpen in de vorm van 
zetelwinst in de Kamer, want er zouden door 
het uitbreken van de oorlog pas in 1946 weer 
verkiezingen worden gehouden. Toen bestond 
de partij niet meer.
 Vanuit zijn opvatting dat de vdb nog een 
mooie toekomst zou hebben gehad als de ‘Door
braak’ er niet tussen zou zijn gekomen, bekri
tiseert Klijnsma het ‘finalisme’ van sommige 
historici. Zij behandelen de geschiedenis als een 
logisch proces van oorzaak en gevolg en komen 
zodoende tot de slotsom dat het verdwijnen 
van de vdb het gevolg was van zijn ideologische 
uitputting. Niet juist, meent de auteur, de bond 
was nog lang niet aan het eind van zijn Latijn, 
integendeel. Het is jammer dat hij nergens 
uitlegt hoe de vdb zich in het politieke klimaat 
van 19451946 aan de ‘Doorbraak’ zou hebben 
kunnen onttrekken. Alleen de partijen die ver 
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weg van het midden opereerden (communisten 
en ‘oude’ liberalen) en groeperingen die de anti
these (het idee dat de confessionelen zich apart 
moeten organiseren) principieel verdedigden, 
voelden zich te goed voor een hergroepering in 
‘progressief ’ tegenover ‘conservatief ’. En welke 

rol zou er in de periode van de wederopbouw 
voor de vdb weggelegd zijn geweest? Aan die 
vraag komt Klijnsma in geen van beide hier 
genoemde publicaties toe.
 Van de vdb kan moeilijk iets anders gezegd 
worden dan dat deze in de eerste helft van de 
eeuw in een behoefte voorzag. Een deel van de 
kiezers had geen alternatief. Wie democratisch, 
vrijzinnig en intellectueel was ingesteld, en in 
economisch opzicht te liberaal voor de sdap, 
vond hier een voor de hand liggend tehuis. De 
grote maatschappelijke veranderingen van het 

boekessay  Doeko Bosscher over de Vrijzinnig-Democratische Bond toen en nu

interbellum raakten niet aan het bestaansrecht 
van de bond. De electorale verschuivingen die 
zich voordeden gingen daardoor grotendeels 
aan de vdb voorbij, het beste bewijs dat de partij 
een nuttige functie vervulde.
 Wat er na de oorlog is gaan schuiven raakt de 
kern van de vdb wel. Met het verdwijnen van de 
verzuildheid en door de om zich heen grijpende 
secularisering is Nederland een totaal ander 
land geworden. Antiklerikalisme is zinloos als 
er geen klerikalen meer zijn om te bestrijden. 
Het functioneren van onze democratie en de 
heersende opvattingen daarover vertonen 
allerlei tekortkomingen (zoals een te sterke 
hang naar populisme), maar dat rechtvaardigt 
nog niet de oprichting van weer een partij. 
Omvorming van d66 tot een partij die, meer 
dan nu al het geval is, ten strijde trekt tegen 
obscurantisme en oligarchische tendensen in 
maatschappij en bestuur, is zeer welkom. Ook 
moet de definitie van vrijzinnigheid voortdu
rend worden aangepast in het licht van nieuwe 
ervaringen. Maar een vdb naast d66? Die lijkt 
gedoemd de kiezer alleen maar te irriteren en de 
legitimiteit van de politiek te verzwakken. Pels’ 
vrijzinnigheid verdient respect en moet zeker 
in ere worden gehouden, maar niet door het 
zoveelste marginale getuigenispartijtje.

Een vdb náást d66? Die lijkt 
gedoemd de kiezer alleen maar te 
irriteren en de legitimiteit van de 
politiek te verzwakken
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Het afgelopen decennium heeft een immense 
schaalvergroting plaatsgevonden in het onder
wijs, de zorg, het bedrijfsleven en ook in het 
openbaar bestuur door gemeentelijke herinde
ling en regionalisering. Het is vooral de PvdA 
die in het denken over de inrichting van het 
openbaar bestuur wordt vereenzelvigd met 
dit fenomeen. De golf van schaalvergrotingen 
is echter over haar hoogtepunt heen en een 
nieuwe trend van schaalverkleining dient zich 
aan. Het gaat daarbij niet om een beweging 
die vergelijkbaar is met het ‘small is beauti
ful’ uit de jaren zeventig, maar om een nieuw 
evenwicht tussen laag en hoog, om een nieuwe 
manier van denken over de verhouding tussen 
basis en top.
 Het nationale en internationale bedrijfsleven 
zagen als eerste in dat het scheppen van een 
steeds grotere afstand van de top tot de werk
vloer nadelige gevolgen heeft voor de productie 
omdat de geïnvolveerdheid van de werknemers 
afneemt bij anonimisering van bedrijf en be
drijfsleiding. Herkenbaarheid van de bedrijfs
eenheid, handhaving van een bedrijfscultuur 
die prikkelt en de bindende werking van de 
naam en de historie van een bedrijf zijn factoren 
die in toenemende mate op waarde worden 
geschat. Een en ander leidt tot nieuwe vormen 
van fusering en soms tot ontvlechting van 
grotere verbanden. In de nieuwe trend wordt 
bij de inrichting en ook bij de fusie van bedrij
ven steeds sterker vanuit de basis geredeneerd; 
bedrijfsidentiteiten en bedrijfsculturen worden 
gehandhaafd en versterkt om betrokkenheid 
van medewerkers te bewaren en te stimuleren. 
Ook in het onderwijs en de zorg dringt deze 
dimensie aarzelend door. 

 Nog steeds vindt ook ouderwetse schaal
vergroting plaats. Illustratief voor de gevolgen 
hiervan is de wijze waarop de abncultuur te 
gronde wordt gericht. Ook toen een Australisch 
hedgefonds de Gouden Gids overnam, gaven 
veel medewerkers hun portie aan fikkie. In de 
wereld van het openbaar bestuur, die wel vaker 
achterloopt op maatschappelijke trends, zijn de 
kleinere bestuursverbanden ¬ gemeenten, wa
terschappen, semioverheidsinstellingen ¬ het 
wild waarop wordt gejaagd. Onder verwijzing 
naar zeer eenzijdige doelmatigheidsoverwe
gingen wordt alles gedaan om aan te tonen dat 
deze kleinere bestuursverbanden uit de tijd zijn. 
Dat proces kan aanzienlijk worden versneld 
door deze verbanden ¬ onder het uiterlijk 
edele motto van decentralisatie ¬ er een paar 
ingewikkelde taken bij te geven waarvan op 
voorhand duidelijk is dat de uitvoering ervan op 
aanmerkelijke problemen zal stuiten.
 Van deze ‘Verelendung’ zijn vele voorbeel
den te geven. Als men er bijvoorbeeld op uit is 
om de lokale vrijwillige brandweer de nek om 
te draaien en die om te vormen tot een regio
nale brandweer die moet worden ingebed in 
de toekomstige nieuwe veiligheidsregio’s, dan 
hoeft de verplichte aanrijtijd van de brandweer 
maar met twee minuten te worden verlaagd. 
Het is vrijwel zeker dat die eis door de vrijwil
lige brandweer niet kan worden gehaald. Dat bij 
dit soort bewegingen niet of nauwelijks wordt 
gelet op de betrokkenheid en gedrevenheid van 
de werkvloer, de herkenbaarheid van bestuurs
verbanden voor burgers en kiezers, de histori
sche wortels et cetera is een denkfout die ons 
nog ernstig gaat opbreken. Een groter geworden 
gemeente die aan doelmatigheid heeft gewon

Schaalverkleining wordt  
een nieuwe trend

S&D7-8-backup3.indd   89 10-07-2008   13:59:36



s& d  7 / 8  |  20 0 8

90

elzinga / witteveen

nen maar het contact met de burgers is kwijtge
raakt en de (partij)politieke context heeft zien 
eroderen, is per saldo slechter af dan toen ze 
nog kleiner en herkenbaar was. Indien bij de 
vorming van veiligheidsregio’s zo eenzijdig de 
doelmatigheid wordt gepredikt, dan betekent 
dit dat door de regionalisering van de brand
weer de komende jaren honderden vrijwilligers 
de dienst gaan verlaten waardoor de brandweer 
in zeer zwaar weer zal geraken. 
 Ook in de sferen van het openbaar bestuur is 

aandacht nodig voor schaalverkleining nieuwe 
stijl. Dat sluit selectieve schaalvergroting niet 
uit ¬ bijvoorbeeld op technischbedrijfsmatige 
onderdelen en specialisaties ¬ maar voor 
de kernactiviteit moet gekozen worden voor 
overzienbare en herkenbare eenheden waarin 
cultuur, identiteit en een zekere vorm van figuur
lijke bedrijfsveiligheid het uitgangspunt zijn. 

douwe jan elzinga
Redacteur s&d
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De integriteit van politici en bestuurders is een 
heet hangijzer. De tijd dat Nederland wat dit 
betreft een oase was in een boze en verdorven 
buitenwereld, is voorbij. Belangenverstrenge-
ling worden steeds vaker gesignaleerd. In het 
sociaal-democratische gedachtegoed heeft het 
zuiver functioneren van politiek en bestuur 
altijd een vooraanstaande plaats ingenomen.  
De opvattingen van Ien Dales ¬ ‘een beetje 
integer bestaat niet’ ¬ zijn vaak het startpunt in 
discussies over vraagstukken op dit terrein. Die 
lijn moeten we niet loslaten. Aan de ene kant 
zijn er nieuwe juridische middelen nodig om de 
integriteit te waarborgen ¬ zoals openbaarheid 
van neveninkomsten ¬ aan de andere kant 
moet er worden gewaakt voor overkill.
 Een voorbeeld. Op alle politieke niveaus 
gelden tegenwoordig gedragscodes waarin 
basisnormen voor integer functioneren zijn 
opgenomen. Deze zijn een welkome aanvulling 
op de wettelijke normen. Bij integriteitsinci-
denten wordt echter vrijwel altijd een commis-
sie ingesteld die zich gaat bezighouden met de 
aanscherping van de gedragscode. Zo hadden 
de integriteitsproblemen in de Amsterdamse 
deelraad Zuid-Oost tot gevolg dat men in de 
gedragscode wilde opnemen dat raadsleden 
geen zitting mogen hebben in de besturen van 
door de deelraad gesubsidieerde instellingen. 
Dergelijke aanscherpingen zijn niet aanvaard-
baar. Een gedragscode kan geen ‘onverenigbaar-
heden’ introduceren; Grondwet en wet staan 
dat niet toe omdat het passieve kiesrecht met 
allerlei waarborgen moet worden omgeven. Die 
waarborgen zijn er niet indien via gedragscodes 
allerlei beperkingen kunnen worden opgelegd. 
Daardoor zouden bovendien grote verschillen 
in het passieve kiesrecht kunnen optreden. 
 Worden argumenten van deze aard naar 
voren gebracht, dan merken oppositionele 

minderheden dit al snel aan als politieke onwil. 
De gedragscode zou volgens hen vooral een 
politiek-morele betekenis hebben en best mo-
gen afwijken van en verder mogen gaan dan de 
wettelijke voorschriften. Deze opvatting moet 
met grote stelligheid worden bestreden. Indien 
het normatieve integriteitskader wordt opge-
schroefd ¬ zelfs tegen wettelijke normen in ¬ 
dan wordt het steeds gemakkelijker om politici 
en bestuurders af te branden en wordt de kans 
op partijpolitiek misbruik steeds groter. 
 Een tweede voorbeeld. Belangenverstrengeling 
is een cruciaal aandachtspunt in de discussie over 
politieke en bestuurlijke integriteit. Bij de meeste 
integriteitsincidenten gaat het echter alleen om 
de schijn van belangenverstrengeling. Een van 
de oorzaken daarvan is dat de wet als norm kent 
dat bestuurders en politici niet vooringenomen 
mogen zijn en ook niet de schijn mogen wekken 
vooringenomen of partijdig te zijn. Dit kan tot 
bizarre vertoningen leiden. Zo werd de burge-
meester van Enkhuizen, Jan Baas,  van partijdig-
heid beticht toen hij een vergadering bezocht 
van een van de raadsfracties om een ingewikkeld 
juridisch vraagstuk uit te leggen. Geregeld wordt 
bestuurders en politici verweten ¬ vooral door 
de oppositie ¬ dat ze vanwege hun maatschappe-
lijke contacten en nevenfuncties vooringenomen 
zijn. Hier heerst volstrekt onvoldoende het besef 
dat politici per se partijdig moeten zijn. Intussen 
lusten de media pap van deze beschuldigingen, 
zodat de betrokkenen al min of meer zijn ver-
oordeeld bij de eerste publicaties. Uiteraard is de 
integriteit van politici en bestuurders van grote 
betekenis, maar er zijn ook dringend interventies 
nodig om ervoor te zorgen dat het integriteits-
vraagstuk niet uit de rails loopt. 

douwe jan elzinga
Redacteur s&d
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Verheffingssocialisten
Nog niet zo lang geleden was in de Partij van de 
 Arbeid het zogenaamde rugzakjes-socialisme 
razend populair. De burger, zo luidde de redene-
ring, was geëmancipeerd en wijs genoeg om zelf 
keuzes te maken op het terrein van de publieke 
dienstverlening — van zorg tot onderwijs — en 
moest nodig bevrijd worden van de bemoeizucht 
van instellingen en professionals die de dienst 
uitmaakten. Iedere burger moest dus zijn eigen 
rugzakje met geld of trekkingsrechten krijgen, dat 
hij of zij naar believen kon besteden: de burger als 
soevereine consument. Sommigen zagen daarin 
zelfs een nieuwe fase van de ontwikkeling van de 
sociaal-democratie.
 Inmiddels begint een geheel andere opvatting 
binnen de PvdA in zwang te raken: die van het ver-
heffingssocialisme. Tja, in ijle ideologische lucht 
is ieder houvast welkom. Kennelijk is de burger 
nog niet helemaal geëmancipeerd en moet hij 
of zij naar een hoger plan worden verheven. 
Verheffen: het is een enigszins ongelukkige term 
die impliceert dat de (moreel of cultureel) hoger 
geplaatste meent de lager geplaatste op een 
hoger plan te moeten brengen. Terzijde: ook de 
liberaal Mark Rutte — het verheffingsstreven is 
besmettelijk — ziet er wel wat in, getuige de on-
langs verschenen Concept-Beginselverklaring van 
de vvd. Daarin wordt het verheffen zelfs speciaal 
gereserveerd voor een niet nader omschreven 
‘onderklasse’.
 Met de implicatie van superioriteit is ‘verheffen’ 
een kwetsbaar begrip. Voor PvdA’ers is een voor-
deel van deze benadering wel dat zij direct lijkt aan 
te sluiten bij de traditie van volksverheffing die een 
groot deel van de vorige eeuw kenmerkend was 
voor de socialistische beweging — maar die overi-
gens niet alleen ter linkerzijde bestond. Het grote 
verschil tussen toen en nu wordt daarbij al te mak-
kelijk over het hoofd gezien. Toen stond verhef-

fing in het teken van de emancipatiestrijd van de 
Nederlandse arbeidersklasse en in het teken van 
een culturele belofte die door de voorlieden van de 
socialistische beweging actief werd voorgeleefd en 
ingelost, verbonden als zij is met namen als Thijs-
sen, Gehrels en Boekman. Nu is er van een der-
gelijke eigen emancipatiebeweging geen sprake. 
De verheffing wordt bovendien afgekondigd door 
een sociaal-democratische partij en haar politici 
die — een enkele uitzondering daargelaten — min 
of meer professionele bestuurders zijn geworden 
en tamelijk ver verwijderd zijn geraakt van de cul-
turele en cultuurpolitieke waarden en ambities die 
de sociaal-democratie lange tijd hebben geken-
merkt. Het meest recente verkiezingsprogramma, 
met zijn wel erg povere cultuurparagraaf, vormt 
daar een bewijs van. Verheffing wordt dan al gauw 
disciplinering — vrij naar Foucault — in plaats van 
reiken naar een cultureel ideaal.
 Culturele en cultuurpolitieke idealen en 
ambities: zij zijn actueler dan ooit en bestrijken 
een breed terrein, van de publieke omroep tot 
culturele vorming op school. Maar de Partij van de 
Arbeid anno 2008 doet er goed aan eerst zichzelf 
op dit terrein te verheffen voordat zij de pretentie 
verkondigt om de rest van Nederland op een hoger 
plan te brengen.

frans becker
Adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting

Ideeën, iemand?
Is de Partij van de Arbeid een eerbiedwaardig, 
maar achterhaald instituut geworden dat aan het 
eind van zijn natuurlijke cyclus is gekomen? Of is 
er nog iemand met nieuwe ideeën? Nee, waarde 
partijgenoten, nu graag even niet losbranden over 
praktische oplossingen, verwoord in opgewonden 
projectmanagerstaal. Laten we eerst het probleem 
op ons laten inwerken.
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 Dat we een probleem hebben zullen weinigen 
ontkennen. De recente verkiezingen hebben voor 
ons een wispelturig verloop gekend en ook nu 
staan we er in de peilingen al een tijd slecht voor. 
Onlangs woedde in de Volkskrant zelfs een discus-
sie waarbij de vraag gesteld werd of het niet beter 
is als de PvdA zichzelf opheft. Een partij die niet in 
staat is overtuigende argumenten aan te dragen 
voor haar eigen voortbestaan zou dat eigenlijk 
ook terstond moeten doen. Maar zo werkt het na-
tuurlijk niet. Mensen hebben posities opgebouwd 
die afhangen van de partij en zullen deze niet 
zomaar willen opgeven. Voor Nederland en voor de 
sociaal-democratie is het echter te hopen dat we 
een aantal betere argumenten kunnen aanvoeren 
voor ons voortbestaan.
 Het klassieke socialisme kon sterk worden 
dankzij een oprecht inlevingsvermogen in ande-
ren. De leiders waren veelal zelf niet afkomstig uit 
de arbeidersklasse wier lot zij zich aantrokken. 
De interesse die zij aan de dag legden voor de 
‘gewone’ burgers is van grote betekenis geble-
ken. Dat enig paternalisme hun niet vreemd was, 
doet daaraan niets af. Kunnen wij van onszelf 
hetzelfde zeggen? Dezelfde partijgenoten die in 
2002 nog met een voorhamer klaarstonden om de 
kaasstolp aan diggelen te slaan (na de neder-
laag van Melkert tegen Fortuyn) voeren in 2005 
(na het verloren referendum over het ‘Europees 
grondwettelijk verdrag’) hogelijk verongelijkt uit 
tegen de burgers die gestemd hadden over iets 
waar ze geen snars verstand van hadden en die 
daarbij ook nog eens de verkeerde keuze hadden 
gemaakt. Vlak na de invoering van het algemeen 
kiesrecht in 1917 kon men deftige oud-liberalen 
iets soortgelijks horen betogen. Van de dominante 
politieke kracht in het parlement waren zij ineens 
een vrij marginale groepering geworden. Wacht 
ons als hedendaagse PvdA eenzelfde lot? De wijze 
waarop wij het Verdrag van Lissabon langs de 
burgers hebben helpen loodsen belooft niet veel 
goeds. Wel een Europese goednieuwsshow in ons 
ledenblad, maar geen politieke inbreng van de 
burger — soevereiniteitsoverdracht zonder werke-
lijk mandaat van het volk, probeer dat maar eens 
te verkopen.

 We zitten, kortom, dringend verlegen om 
steekhoudende argumenten voor ons voortbe-
staan. Ontleen ze aan het belang van een succes-
volle integratie in dit land, of aan het in tijden van 
globalisering toch in stand houden van een sociaal 
vangnet, of, vooruit, ontleen ze aan een harmo-
nieus en welvarend Europa, maar zorg ervoor dat 
deze argumenten te allen tijde gestut worden door 
een oprechte interesse in de leefwereld van de 
modale burger. Natuurlijk kun je ook uitsluitend 
redeneren vanuit je eigen situatie, je eigen drukke 
bezigheden voor de partij, of je kunt als aanstor-
mende jonge professional een stelsel omarmen 
in de hoop er later goed bezoldigd deel van uit te 
kunnen maken, maar houd er dan ernstig rekening 
mee dat voor het merendeel van de Nederlanders 
dat geen doorslaggevende redenen zijn om onze 
partij te steunen. Ik vraag het daarom nog een 
keer: heeft er nog iemand ideeën?

peter kerkhof
Partijlid te Haren

Organisatiekrampen (2)
Jan-Jaap van den Berg uitte in s&d 2008/7-8 zijn 
zorg over het debat op het partijcongres van 13 en 
14 juni jongstleden, dat ‘vooral om de macht en 
bevoegdheden van gewesten, regio’s en afde-
lingen’ ging. Over de partijorganisatie dus. Ik 
voel mij door zijn kritiek aangesproken, omdat 
ik — namens de afdeling Groningen — auteur 
was van het veelbesproken en bijna aangenomen 
amendement 9 dat tot doel had het directe spreek- 
en stemrecht op congressen voor te behouden aan 
afgevaardigden van afdelingen. Als ik Van den Berg 
goed begrijp, moet ik niet gepreoccupeerd zijn 
door interne beslommeringen en moet ik in plaats 
daarvan, zoals ook Douwe Jan Elzinga volgens Van 
den Berg zou moeten doen, onbevooroordeeld kij-
ken naar ‘nieuwe partijen’ in de Nederlandse poli-
tiek, zoals die van Rita Verdonk en Geert Wilders.
 Helaas geeft Van den Berg geen enkel argu-
ment waarom ik dat zou moeten doen. Verder 
dan de vraag of de klassieke partijorganisatie aan 
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belang heeft ingeboet, komt hij niet. Overigens 
onderbouwt hij ook niet waarom hij van mening 
is dat Elzinga bevooroordeeld naar deze ‘nieuwe 
partijen’ kijkt.
 Ik kan Van den Berg geruststellen: ik heb 
andere redenen om actief te zijn in de PvdA dan 
interne beslommeringen alleen. Zo ben ik tegen 
de aanschaf van de jsf, tegen onze aanwezigheid 
in Afghanistan, voor goede kinderopvang en heb ik 
van harte mee geapplaudisseerd voor Jet Bussema-
ker. Ik maak me, net als Van den Berg, zorgen over 
het functioneren van de partij en ben op zoek naar 
manieren om dat te verbeteren. Ik zie alleen niets 
in het uitdelen van spreek- en stemrecht op het con-
gres. Ik ben met het landelijk bestuur vóór het ver-
sterken van afdelingen en dus, in tegenstelling tot 
het bestuur, tégen het afnemen van stemrecht van 
vertegenwoordigers van die afdelingen. De macht 
van een afdeling op het congres is al klein en wordt 
nu nog kleiner. Als een afdeling op een bepaald 
punt een debat op het congres wil winnen, moet zij 
vooraf andere afdelingen mobiliseren en samen op-
trekken in de hoop op het congres genoeg andere 
afdelingen over te halen tegen het standpunt van 
het bestuur te stemmen. Onvoorbereide mensen 
stemmen — ik neem het niemand kwalijk want ik 
doe zelf ook — vrijwel altijd voor het standpunt van 
het bestuur. Het paradoxale gevolg is dat de top 
meer macht krijgt (lees ook de bijdrage van Gerrit 
Voerman aan het Jaarboek 2004 van het Documen-
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). 
 Machtsconcentratie is er altijd in politieke 
partijen. Dat is de ijzeren wet van de oligarchie van 
R. Michels, die voorspelt dat een democratisch ge-
organiseerde groep altijd zal veranderen in een oli-
garchie. Michels ging op zoek naar nieuwe vormen 
van partijorganisatie en werd mede-ontwikkelaar 
van het Italiaanse fascisme. De ‘nieuwe partijen’ 
van Verdonk en Wilders zijn niet fascistisch, maar 
ik zie niet in waarom ik bevooroordeeld ben als ik 
schrijf dat de organisatorische vorm die zij kiezen 
niet democratisch is. Niemand kan Verdonk afzet-
ten. Niemand kan Wilders afzetten. Er is geen 
congres dat kritiek kan leveren, zoals ons congres 
dat wel kan en ook heeft gedaan door bijvoorbeeld 
de motie ‘Vijf voor twaalf ’ van de js aan te nemen.

 Ik wil leden betrekken bij de partij. Volgens mij 
kan dat via de afdelingen. Daar heb ik zelf geleerd, 
en leer ik nog steeds, hoe democratie werkt. Ik 
ondersteun het idee om het bestuur voorcongres-
sen te laten organiseren waar de mening in het 
land kan worden gepeild en op basis waarvan 
voorstellen eventueel kunnen worden aangepast. 
Ik zou er ook voor zijn dat congresamendementen 
en moties die door meer dan vijf afdelingen uit 
ten minste drie gewesten zijn ingediend, ruimte 
krijgen in Rood, in de congresstukken en op de 
website. Afdelingen kunnen op die manier openlijk 
in debat gaan met het bestuur en andere afdelin-
gen kunnen hun standpunt op basis daarvan be-
palen. Op afdelingsvergaderingen in heel het land 
kan vervolgens gediscussieerd worden over punten 
die op het congres zullen spelen, zodat congresaf-
gevaardigden de standpunten van hun afdeling op 
de spannende punten daadwerkelijk kennen. Dan 
worden afdelingsvergaderingen ook weer interes-
santer. Mijn ervaring is dat mensen komen als het 
ergens om gaat. Als ze macht hebben.
 Als het bestuur de partijorganisatie op de agen-
da zet, is het goed dat er wordt gedebatteerd over 
macht en bevoegdheden van gewesten, regio’s en 
afdelingen. Het zou een reden tot zorg zijn als er 
niet over macht gedebatteerd werd.

jan r. lunsing
Congresafgevaardigde PvdA-afdeling Groningen

Onverantwoord  
ondernemen
Maatschappelijke verantwoord ondernemen is niet 
meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfs-
leven. Berichten over dit thema ademen vaak 
een optimistische, soms ronduit sprookjesach-
tige sfeer. Het is de wereld van ‘Triple p’, waarin 
duurzaamheid (‘planet’), sociale vooruitgang 
(‘people’) en economisch rendement (‘profit’) 
harmonieus samengaan. Dat het bedrijfsleven zelf 
zo’n voorstelling van zaken geeft is niet verras-
send, maar ook de politiek doet eraan mee. De 
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nota die het kabinet eind vorig jaar over het thema 
uitbracht (Kabinetsvisie mvo 2008-2011: Inspireren, 
innoveren, integreren), stelt vrijwilligheid centraal en 
gaat ervan uit dat sociaal en ecologisch verstandig 
ondernemen ook in economisch opzicht loont. 
Stond mvo vroeger vooral in het teken van het 
voorkomen van reputatieschade, zo schrijft staats-
secretaris Heemskerk van Economische Zaken 
in de nota, nu wordt het steeds meer gezien ‘als 
kwaliteitsverbetering van de onderneming en zelfs 
als marktkans’. Recent onderzoek van Pricewater-
houseCoopers ondersteunt die stelling. 
 mvo is ‘bovenwettelijk’, dus het is aan de 
onderneming om te bepalen hoe ‘maatschappelijk 
verantwoord’ zij wil zijn. Aangezien een mvo-ima-
go een bedrijf geld kan opleveren, zetten vooral 
bedrijven die sterk afhankelijk zijn van consumen-
tenmarketing (Philips) of die gevoelig zijn voor 
media-aandacht (Shell) hun beste beentje voor. 
Hun initiatieven op milieu- en op sociaal gebied 
zijn natuurlijk erg welkom. De vrijwilligheid heeft 
echter een nare bijsmaak. Ze leidt de aandacht af 
van een belangrijker onderwerp: het maatschap-
pelijk onverantwoord ondernemen. En juist daar 
ligt de politieke taak van Heemskerk.
 In Nederland wordt de ondergrens van mvo ste-
vig bewaakt. De politiek doet regelmatig voorstellen 
voor aanscherping. Viel de zorg voor het milieu door 
vliegtuigmaatschappijen vroeger in de categorie 
‘bovenwettelijk’, nu is daarvoor een vliegtaks ont-
worpen. Over de rol van Nederlandse bedrijven in 
ontwikkelingslanden wordt daarentegen weinig na-
gedacht. Heemskerk heeft de ambitie om er actieve 
mvo-diplomatie te bedrijven, maar gaat voorbij aan 
de weerbarstige werkelijkheid in deze landen. De 
focus moet hier niet alleen liggen op vrijwillig ‘goed 
doen’ maar ook op het voorkomen van ‘fout doen’.
 Een combinatie van een zwak juridisch systeem 
en een grote economische afhankelijkheid zorgt 
er in veel ontwikkelingslanden voor dat Westerse 
bedrijven geen strobreed in de weg wordt gelegd. 
Dit kan leiden tot grove mensenrechtenschen-
dingen, niet alleen door Westerse multinationals 
en hun lokale dochterondernemingen, maar 
vaker door contractpartijen in de aanvoer- en de 
gebruiksketen van producten. Kinderarbeid is een 

sprekend voorbeeld. Staten en individuen kunnen 
in juridische zin worden aangesproken op men-
senrechten die zij schenden, voor bedrijven geldt 
een andere werkelijkheid. Zij hebben vaak niets te 
vrezen van lokale autoriteiten of van de interna-
tionale gemeenschap. Geldende verdragen zijn 
vrijwillig, handhavingmechanismen ontbreken. 
Het is onbegrijpelijk dat het voorkomen van men-
senrechtenschendingen valt onder de ‘corporate 
social responsibility’ en niet onder de ‘corporate 
legal obligations’ van een bedrijf. 
 Het versterken van de regelgeving en handha-
ving in ontwikkelingslanden is een langdurig en 
onzeker proces. Voor een bindend internationaal 
verdrag met een effectief rechtsforum bestaat 
geen draagvlak. Een goede en effectieve oplossing 
kan gevonden worden in het ‘thuisland’ van de 
multinationals. De speciale vn-vertegenwoordiger 
voor ‘business and human rights’, de Amerikaan 
John Ruggie, roept dan ook op tot meer nationale 
wetgeving op dit gebied. 
 Nederland kan aan deze aanbeveling van Rug-
gie op verschillende manieren gehoor geven. Een 
goede eerste aanzet zou zijn om internationaal 
opererende bedrijven te verplichten te rapporteren 
over de mensenrechtenrisico’s binnen hun onder-
nemingssfeer en het beleid dat zij daarop voeren. 
Het bedrijf zal bijvoorbeeld duidelijk moeten 
maken wat het doet wanneer blijkt dat een con-
tractpartij gebruikmaakt van kinderarbeid. Zet het 
de partij onder druk, wordt het contract opgezegd 
of wordt de kwestie genegeerd? Een onderzoeks- 
en transparantieplicht zorgt er onder andere voor 
dat de zorgplicht voor bedrijven wordt vergroot. 
Wanneer het toch misgaat kan een slachtoffer het 
bedrijf daardoor makkelijker aansprakelijk stel-
len. Het effectief waarborgen van mensenrechten 
zou allerminst een zaak van vrijwilligheid moeten 
zijn; waar mogelijk moet het langs juridische weg 
gebeuren. De politiek heeft dus een belangrij-
kere taak dan alleen het stimuleren van mvo als 
marketinginstrument. 

ruben zandvliet
Oud-voorzitter van de Jonge Socialisten en student 
Internationaal recht aan de Universiteit Leiden
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Zoden aan de dijk
Niemand minder dan Alexander Rinnooy Kan 
— in 2007 door de Volkskrant uitgeroepen tot 
invloedrijkste Nederlander — hield op 14 mei 
jongstleden de Erasmuslezing, een evenement 
dat wordt georganiseerd door de Nederlandse 
tak van de ‘Club of Rome’. In zijn lezing noemt 
Rinnooy Kan duurzaamheid ‘nationaal en in-
ternationaal de kernopgave voor de 21ste eeuw’. 
Nuchtere oplossingen acht hij dringend gewenst. 
Met deze uitspraken bevindt hij zich in goed 
gezelschap. Klimaatwetenschappers hebben 
aangetoond dat de trend van opwarming van de 
aarde binnen twintig jaar gekeerd moet zijn, an-
ders zal de wereld van onze kinderen geen pret-
tige zijn. Hun bezorgdheid is groot. Fred Pearce, 
een Britse wetenschapsjournalist, verzuchtte na 
een rondreis langs klimaatonderzoekers: ‘Ik ben 
nog nooit wetenschappers tegengekomen die in 
dramatischer woorden over een milieuonderwerp 
spreken dan milieuactivisten, maar bij klimaat-
verandering is dat het geval.’
 Van een gerenommeerd spreker die opgave 
en urgentie indringend weet te verwoorden, mag 
verwacht worden dat hij met oplossingen komt 
die zoden aan de dijk zetten. Maar hier laat Rin-
nooy Kan het afweten. Hij koestert hoge verwach-
tingen van maatregelen die het probleem niet bij 
de wortel aanpakken of die zich nooit bewezen 
hebben: maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, duurzame productontwikkeling volgens 
het principe ‘cradle to cradle’, het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ en verhandelbare emissierech-
ten. Zijn boodschap sluit overigens naadloos 
aan bij opvattingen die breed gedeeld worden in 
het bedrijfsleven en de politiek — de PvdA niet 
uitgezonderd. Beeldend schetst Rinnooy Kan het 
dilemma van de veeleisende consument die ook 
een verantwoordelijk burger wil zijn, maar een 
uitweg biedt hij niet. Hij is voorstander van een 
behoorlijke economische groei, zonder kritisch 
te zijn over het karakter daarvan. De heersende 
verslaving aan fossiele brandstoffen en materiële 
rijkdom blijft daardoor buiten beeld.

 Aan het slot van zijn betoog (voor een uitge-
breidere kritiek daarop, zie www.haagsmilieu-
centrum.nl) citeert Rinnooy Kan uitgerekend 
de klimaatscepticus Salomon Kroonenberg, die 
ontkent dat menselijk handelen de hoofdoorzaak 
van de klimaatcrisis is. Die stelling is weten-
schappelijk gezien volkomen onhoudbaar, maar 
het is iets wat veel mensen maar al te graag wil-
len geloven. Waarom verwijst Rinnooy Kan niet 
naar het werk van onze eigen Nobelprijswinnaar, 
Hans Crutzen? Dat is iemand die met verstand 
van zaken spreekt over de door de mens veroor-
zaakte klimaatcrisis. 
 Het is duidelijk wat ons te doen staat. Richt 
de samenleving zo in dat het burgers op alle 
mogelijke manieren gemakkelijk gemaakt wordt 
om duurzaam te leven. Overtuig mensen met 
een wervend verhaal van de noodzaak van een 
andere leefstijl. Creëer, via wet- en regelgeving, 
een eerlijk speelveld voor burgers en bedrijven. 
Bescherm de Nederlandse en de Europese markt 
tegen oneerlijke concurrentie van producenten 
die zich weinig aan mens en milieu gelegen 
laten liggen. 
 Van de Erasmuslezing van Rinnooy Kan gaat 
een gevaarlijke vrijblijvendheid uit, een ongefun-
deerd optimisme. Dat kunnen we ons eenvoudig 
niet veroorloven. Nodig zijn gefundeerd optimis-
me en effectief beleid. We beschikken al over alle 
benodigde technische en bestuurlijke middelen 
om een hoge kwaliteit van bestaan te combine-
ren met duurzaamheid en bestaanszekerheid. 
Weg dus met de vrijblijvendheid in het klimaat-
beleid, weg met het afschuiven van verantwoor-
delijkheid door de politiek op bedrijfsleven en 
burgers (onder het mom van ‘keuzevrijheid’). 
 Als iets de kerntaak van de overheid is, dan 
is het om een goed leven voor nu en voor de 
toekomst te waarborgen. Omdat er grenzen 
zijn aan wat het individu vermag, accepteren 
burgers een macht boven zich die het collectieve 
belang dient. Precies dat is de legitimatie van de 
overheid.

frans van der steen
Directeur Haags Milieucentrum 
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Godsdienst op school
Marijke Linthorst is tegen ‘het onderbrengen van 
islamitisch godsdienstonderwijs bij de openbare 
scholen’ en acht dit in strijd met ‘godsdienstvrij-
heid binnen de grondslagen van de Nederlandse 
rechtsstaat’ (s&d 2008/7-8). In feite bestaat dit 
keuzevak, naast het verplichte kennisgebied gees-
telijke stromingen, al tientallen jaren op openbare 
scholen, net als de keuzevakken protestants, ka-
tholiek en joods godsdienstonderwijs en humanis-
tisch vormingsonderwijs. Een stukje geschiedenis 
is kennelijk nodig.
 Sinds de Franse Revolutie hebben zich verschil-
lende modellen ontwikkeld van de scheiding van 
kerk en staat. Gemeenschappelijk is het uitgangs-
punt dat de overheid niet op de stoel van de 
kerken (en andere genootschappen op geestelijke 
grondslag) moet gaan zitten — en omgekeerd. In 
Frankrijk kent men de neutralistische interpretatie 
van dit beginsel: geen overheidsgeld voor gods-
dienstige en levensbeschouwelijke activiteiten. In 
Nederland kennen we een pluralistische interpre-
tatie: als de overheid godsdienstige en levensbe-
schouwelijke activiteiten bekostigt, dan dient dat 
te gebeuren op voet van gelijkwaardigheid van alle 
geestelijke stromingen. 
 Eind jaren tachtig heeft een adviescommissie 
onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin dit 
uitgangspunt op verzoek van de regering uitge-
werkt in een rapport getiteld Overheid, godsdienst 
en levensovertuiging (1988). Godsdienstige en le-
vensbeschouwelijke activiteiten in, onder andere, 
het onderwijs mogen worden ‘mee bekostigd’, zo 
wordt hierin gesteld, met inachtneming van een 
aantal randvoorwaarden: 1) voor de inhoud is niet 
de overheid verantwoordelijk maar de betrokken 
genootschappen op geestelijke grondslag; 2) niet 
deze genootschappen zelf worden bekostigd, maar 
activiteiten die daartoe opgeleide professionals 
verrichten binnen de marges van de Grondwet en 
overige wetgeving; 3) keuzevrijheid staat centraal, 
niemand mag gedwongen worden tot gebruik 
van deze voorzieningen; 4) alle godsdienstige 
en levensbeschouwelijke activiteiten komen in 

aanmerking voor bekostiging, mits zij voldoen aan 
door de overheid op te stellen kwaliteitseisen; 5) 
de verdeelsleutel van de overheidsbekostiging is 
niet gebaseerd op ledentallen cq. grootte van de 
genootschappen, noch op hun herkomst, maar 
op de omvang van de gebleken behoefte aan de 
betreffende voorzieningen. Vooral over dit laatste 
punt is veel gesteggeld, omdat sommige geeste-
lijke stromingen de herkomst belangrijker vonden 
dan de vrije keuze voor voorzieningen.
 De Partij van de Arbeid heeft zich altijd ingezet 
voor dit pluralistische model en met name voor 
een gelijke behandeling op basis van keuzevrij-
heid. Tot op heden wordt godsdienstonderwijs op 
confessionele scholen landelijk bekostigd, terwijl 
openbare scholen afhankelijk zijn van gemeen-
telijke bekostiging. Dat leidt tot grote rechts-
ongelijkheid, aangezien de meeste gemeenten 
— zoals Amsterdam — het benodigde geld niet of 
slechts voor een deel vrijmaken. Zeker nu, sinds 
de invoering van de Wet op de beroepen in het 
onderwijs (bio), aan godsdienstdocenten dezelfde 
pedagogische, didactische en andere eisen worden 
gesteld als aan andere docenten — terecht natuur-
lijk — is een gelijke behandeling in de bekostiging 
niet meer dan logisch: alleen zo kan de vereiste 
kwaliteit worden gewaarborgd. 
 Een meerderheid in de Tweede Kamer, waartoe 
ook de PvdA behoort, is dan ook voorstander van 
landelijke bekostiging van de keuzevakken gods-
dienst en humanistisch vormingsonderwijs binnen 
de openbare basisscholen. In de media wordt nog-
al eens verondersteld dat de PvdA antigodsdienstig 
zou zijn en dus vóór het neutralistische model. In 
werkelijkheid heeft de partij sinds haar oprichting 
altijd op positieve wijze aandacht besteed aan de 
levensbeschouwelijke pluriformiteit in Nederland 
— zie bijvoorbeeld de activiteiten van het Trefpunt 
van Socialisme en Levensovertuiging waarin alle 
belangrijke geestelijke stromingen vertegenwoor-
digd zijn en dat de partij gevraagd en ongevraagd 
adviseert. Misschien kan Marijke Linthorst daar 
eens te rade gaan?

rob tielman
Voorzitter landelijk platform openbaar onderwijs cboo

interventie
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Kleurrijker arbeidsmarkt
In s&d 2008/7-8 schrijft Paul de Beer naar aanlei-
ding van het verschijnen van het rapport Naar een 
toekomst die werkt van de commissie-Bakker over 
de eenzijdige nadruk die in Nederland ligt op het 
verhogen van de arbeidsdeelname. Verhoging van 
de arbeidsproductiviteit is minstens zo wenselijk, 
stelt De Beer. Dat het arbeidsaanbod de komende 
decennia zal veranderen door het toenemende 
percentage werknemers van allochtone afkomst 
laat de Beer, net als de commissie-Bakker, echter 
onbesproken. Dat is jammer, want voor de arbeids-
deelname en de arbeidsproductiviteit kan dit grote 
gevolgen hebben.
 Tussen 2001 en 2007 is het aantal jonge au-
tochtone werknemers (tussen 25 en 35 jaar) met 
circa 279.000 afgenomen. Daartegenover stond 
een stijging van het aantal jonge niet-westerse 
allochtone werknemers met 12.000 (cbs, Statline, 
cijfers beroepsbevolking). Allochtonen zijn volgens 
de definitie van het cbs personen van wie min-
stens één ouder in het buitenland is geboren. De 
verwachting van het cbs is dat de komende tien 
jaar het aantal autochtone jongeren tussen de 20 
en 40 jaar nog eens met zo’n 340.000 zal afnemen 
en dus ook de groep autochtone werknemers in 
(bijna) gelijke mate zal krimpen, terwijl de groep 
niet westerse allochtone inwoners/werknemers in 
deze leeftijdsgroep met ruim 73.000 zal groeien 
(cbs, Statline, raming bevolkingsontwikkeling). 
Het cbs gaat ervan uit dat deze trend ook de jaren 
daarna zal doorzetten.
 Deze voortgaande ontwitting van de arbeids-
markt vraagt om extra aandacht. Niet alleen omdat 
(niet-westerse) allochtone jongeren gemiddeld 
lager opgeleid zijn dan autochtone jongeren en zij 
daardoor een zwakkere positie op de arbeidsmarkt 
hebben, maar ook omdat wél hoog opgeleide 
allochtone jongeren last hebben van tamelijk 
hardnekkige discriminatie. Nu kan het natuurlijk 
zijn dat door de schaarste aan nieuw personeel 
deze discriminatie als vanzelf verdwijnt, maar het 
is te makkelijk en te riskant daarop te rekenen.
 Ook bij de (niet-westerse) allochtonen zelf is 

een aanpassing in het denken noodzakelijk, met 
name over de rol van de vrouw. Als verhoging van 
de arbeidsdeelname inderdaad noodzakelijk is om 
de kosten van de vergrijzing op te vangen — zoals 
de commissie-Bakker beweert — dan moet de 
aandacht snel gericht worden op de groep die het 
sterkst ondervertegenwoordigd is op de arbeids-
markt: (niet-westerse) allochtone vrouwen. Slechts 
vier van de tien allochtone vrouwen in de leeftijd 
van 25-45 jaar hebben betaald werk, tegenover 
acht van de tien autochtone vrouwen van die 
leeftijd (cbs, Statline, cijfers beroepsbevolking). 
Eén verklaring hiervoor is het lagere opleidingsni-
veau van allochtone vrouwen. Maar wat ook blijkt 
is dat veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
behoorlijk traditionele opvattingen hebben over de 
taakverdeling in het huishouden en werk buitens-
huis (Het dagelijks leven van allochtone stedelingen, 
scp, 2008). Die opvatting is, met het hogere op-
leidingsniveau van nieuwe generaties, aan slijtage 
onderhevig. De kloof is echter niet zomaar gedicht. 
 De ontwitting van de arbeidsmarkt vraagt om 
specifieke maatregelen, zoals een cultuurom-
slag achter de voordeur bij allochtone gezinnen, 
bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt 
en een aanzienlijk effectiever onderwijsbeleid 
gericht op het voorkomen van leerachterstanden. 
Deze maatregelen kunnen minstens zo ingrijpend 
zijn als verandering van het ontslagrecht, herzie-
ning van de ww of verhoging van de aow-leeftijd 
— de drie thema’s die centraal stonden in het 
recente Kamerdebat over de bevindingen van de 
commissie-Bakker.

harko van den hende
Raadslid namens de PvdA in het Amsterdamse stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer 

Een mall plan
Binnenkort beslist de Tilburgse gemeenteraad 
over de ontwikkeling van een ‘uniek project met 
gecombineerde thematische winkelactiviteiten en 
vrijetijdsbesteding’. Op een voormalig defensieter-
rein wordt vierhonderd miljoen euro belastinggeld 
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geïnvesteerd in een gigantisch winkelcentrum, 
gemodelleerd naar de Amerikaanse mall en met 
een vloeroppervlak van honderdduizend vierkante 
meter, dat wil zeggen de grootte van de Utrechtse 
binnenstad. Ruim tweeduizend arbeidsplaatsen zal 
het project opleveren.
 De gemeente heeft er niet om gevraagd, maar 
krijgt het aangeboden door de McMahon Deve-
lopment Group, een Amerikaanse investeerder 
die eerder outlet-centra in Roermond en Roosen-
daal voor zijn rekening nam. De PvdA’ers in de 
Tilburgse raad neigen naar steun voor het plan. Zij 
zijn, terecht, gecharmeerd van de extra werkgele-
genheid en vinden het project mooi voor het imago 
van hun stad. Ze kijken vooral op een bestuurlijk-
juridische manier naar het plan: wie zijn wij dat 
wij onze kiezers het plezier van zo’n mall zouden 
onthouden?
 Dat zal ik hun zeggen: wij, dat zijn sociaal-de-
mocraten met een visie op een duurzame toekomst 
voor stad en samenleving. De projectontwikke-
laar, ovg, belooft veel aandacht te besteden aan 
duurzaam bouwen en zuinig gebruik van energie 
en water in de mall. Maar al zullen de gebouwen 
duurzaam zijn, wat daaromheen en daarbinnen 
gebeurt is dat niet. Hoe duurzaam is het wanneer 
de verwachte twaalf miljoen bezoekers per jaar 
voor 80% met de auto moeten komen bij gebrek 
aan hoogwaardig openbaar vervoer? Het regionale 
wegennet wordt overbelast en de luchtkwaliteit 
verslechtert verder. Een fundamentele vraag is bo-
vendien waar in onze hyperactieve samenleving de 
morele en ecologische grenzen aan de consump-

tieve groei liggen: is nog meer ‘shoppen’ de beste 
besteding van de tijd en het geld van mensen?
 De risico’s zijn groot. Misschien blijkt het 
concept van de mall — een van de stad losgekop-
pelde monofunctionele ruimte — niet toekomst-
bestendig. Is er niet vooral behoefte aan kwaliteit 
in plaats van kwantiteit? In hoeverre zal de trend 
doorzetten dat winkelen en genieten zich ver-
plaatsen van de fysieke ruimte naar de virtuele 
ruimte van het internet? Dreigt er geen overschot 
aan winkels met smalle winstmarges? We zouden 
lering moeten trekken uit fouten uit het verleden: 
de vele overbodige bedrijventerreinen en kantoren 
op de verkeerde plaatsen, winkelcentra die in hoog 
tempo van eigenaar, gebruik en uiterlijk wisselen. 
En wat te denken van de sociale effecten van het 
hele project? De plannenmakers hebben bere-
kend dat als de mall er komt, winkelcentra in het 
nabijgelegen Tilburg-Noord erop achteruit zullen 
gaan. Laat dat nou precies een wijk zijn waar de 
afgelopen jaren fors en met succes is geïnvesteerd 
in de kwaliteit van leven. Ook elders komen initia-
tieven van de gemeente onder druk te staan, zoals 
de versterking van de binnenstad. 
 Misschien levert de mall een paar duizend 
nieuwe arbeidsplaatsen op, maar de echte winst 
wordt geboekt door de internationale wereld van 
het vastgoed. De stad doet een stap terug in duur-
zaamheid. Zij betaalt de prijs.

theo beckers
Hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling, 
 Universiteit van Tilburg 
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Over de auteurs  Martijn van Dam en Luuk Blom zijn 
lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA

Georgië moet kandidaat-lid 
van de navo worden

Toen Georgië dit voorjaar aangaf kandidaat-lid van de navo te willen 
worden, behoorde Nederland tot de lidstaten die een besluit daartoe 
blokkeerden. Verstandig, vond ook de PvdA. Nu zijn we een oorlog verder, 
met groot machtsvertoon van Russische zijde. Op het spel staat niet alleen 
het democratiseringsproces in voormalige Sovjetstaten, zo constateren 
Martijn van Dam en Luuk Blom, maar ook de stabiliteit in de aanvoer van 
gas en olie naar Europa. Tijd voor herbezinning?

martijn van dam & luuk blom

De oorlog tussen Rusland en Georgië die begin 
vorige maand escaleerde heeft in een tijdsspanne 
van enkele dagen de wereld veranderd. Het 
conflict heeft het Westen de ogen geopend ten 
aanzien van de nieuwe rol die Rusland speelt op 
het wereldtoneel. Moskou zet politieke, militaire 
en economische middelen in om zijn eens zo 
grote machtspositie te herstellen. Wat moet onze 
reactie zijn? Niemand wil een nieuwe Koude 
Oorlog, maar de Russische agressie mag ook niet 
onbeantwoord blijven. Gezien de grote geopoli-
tieke betekenis van deze kwestie is intern debat 
binnen de PvdA over hoe met de situatie om te 
gaan noodzakelijk. Wij doen een aftrap.
 Rusland heeft onder Vladimir Poetin ¬ van 
31 december 1999 tot 7 mei 2008 president van 
het land, sinds 8 mei premier ¬ een opmerke-
lijke ontwikkeling doorgemaakt. Poetin heeft 
een autoritair staatsapparaat gecreëerd, waarin 

de democratie wordt doodgedrukt en een zekere 
mate van nationalisme wordt gekoesterd. 
Het regime heeft de controle over de olie- en 
gaswinning hernomen en wist daar klinkende 
munt uit te slaan. De sterke staat en de stevige 
economische opleving maakten de weg vrij voor 
een nieuwe politieke rol van Moskou. Rusland 
wenst weer als grootmacht erkend te worden 
en tracht zijn buurlanden opnieuw onder zijn 
invloedssfeer te brengen. Recente aanvarin-
gen met Estland, Oekraïne, Turkmenistan en 
Wit-Rusland zijn exemplarisch. Het is geen 
toeval dat juist met Georgië de spanningen zijn 
opgevoerd totdat deze zomer de zaak escaleerde. 
Georgië is van alle voormalige Sovjetstaten 
voor Moskou het makkelijkste en meest voor 
de hand liggende slachtoffer. Het is het makke-
lijkste slachtoffer omdat de handel met Rusland 
verwaarloosbaar is, Georgië geen grote olie- en 
gasvoorraden heeft (zoals Azerbeidzjan, Kazach-
stan en Turkmenistan die hebben), er geen Rus-
sische pijleidingen door het land lopen (zoals 
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door Oekraïne en Wit-Rusland) en het land geen 
navo-lid is (zoals de Baltische Staten dat zijn). 
Het meest voor de hand liggende slachtoffer 
van Russisch machtsvertoon is Georgië, omdat 
dat land de blik het sterkst op het Westen heeft 
gericht en de Georgische president Michail 
Saakasjvili zich steevast bedient van anti-Russi-
sche retoriek. Georgië is voor Moskou, al met al, 
het ideale land om ten voorbeeld te stellen aan 
andere voormalige satellietstaten.
 Rusland heeft nog een ander groot belang 
bij destabilisatie van Georgië. Rusland probeert 
opzichtig een zo groot mogelijk aandeel van de 
gastoevoer naar Europa in handen te krijgen. 
Sinds het einde van de Koude Oorlog doet het 
Westen pogingen een weg te vinden om olie 
en gas uit Centraal-Azië buiten Rusland om te 
transporteren. De belangrijkste routes lopen op 
dit moment dwars door Georgië. Zou het toeval 
zijn dat de oorlog daar uitbrak in de aanloop naar 
de beslissing van een Europees consortium, bin-
nenkort, over de aanleg van de Nabucco-pijplijn 
van Turkije naar Europa? Dat consortium weet 
nu ook dat de aanvoer van gas uit Georgië niet ge-
garandeerd is. Daar komt bij dat het signaal aan 
het adres van voormalige Sovjetstaten rond de 
Kaspische Zee dat met het nieuwe Rusland niet 
te sollen valt onderhandelingen over de levering 
van gas aan Rusland zal beïnvloeden. Datzelfde 
geldt voor disputen over de ligging van lands-
grenzen op de bodem van de Kaspische Zee.
 Georgië voelde zich al langer bedreigd door 
Rusland. Saakasjvili heeft nooit een geheim 
gemaakt van zijn voornemen Georgië lid te 
laten worden van de navo. Al in 2006 heeft 
de navo aangegeven dit als een reële optie te 
beschouwen, door een intensieve dialoog met 
Georgië aan te gaan met het oog op toekomstige 
toetreding. Dit voorjaar vroeg Georgië de navo 
om de volgende stap, de zogeheten map-status. 
Dat is een kandidaat-lidmaatschap dat vergezeld 
gaat van een actieplan dat na verloop van tijd 
moet leiden tot volwaardig lidmaatschap. Geor-
gië kreeg steun van onder meer de vs en Oost-
Europese lidstaten, maar West-Europa zette de 
voet dwars. Ook de Nederlandse regering sprak 

zich uit tegen de map-status voor Georgië ¬ 
met steun van de Partij van de Arbeid.
 De Russische dreiging schatten we op dat 
moment ¬ ten onrechte, weten we nu ¬ in als 
vervelend maar niet gevaarlijk: wel intimidatie, 
geen actie. Georgië moest van ons eerst zelf zijn 
problemen oplossen, zowel die met de afvallige 
regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië als die met Rus-
land. Bovendien zagen we geen reden om Geor-
gië te ‘belonen’, aangezien de regering in Tbilisi 
enkele maanden daarvoor protesten met geweld 
had neergeslagen en een kritische tv-zender 
uit de lucht had gehaald. Georgië moest eerst 

maar eens aantonen voldoende respect te heb-
ben voor de democratie en de mensenrechten, 
kernwaarden die de navo-landen met elkaar 
verbinden. Uiteindelijk bepaalde de navo dat 
Georgië op termijn lid zou worden, maar dat de 
discussie over de verlening van de map-status 
zou worden verdaagd tot december.
 De gebeurtenissen van de afgelopen weken 
plaatsen die afweging in een ander licht. 
Enerzijds mag duidelijk zijn dat Saakasjvili 
overmoedig gehandeld heeft, zich heeft laten 
provoceren en bovendien geweld heeft laten 
gebruiken tegen de burgerbevolking van Zuid-
Ossetië. Zo beschouwd is er nu nog minder 
reden om Georgië concreet zicht te geven op 
het navo-lidmaatschap dan er in het voorjaar 
al was. Anderzijds is gebleken dat de Russen 
bereid zijn om geweld te gebruiken tegen 
een buurland ¬ vanwege de Russische trots, 
vanwege de gewenste macht over de regio, 
maar zeker ook vanwege de grote economi-

Een navo-lidmaatschap voor 
Georgië kan de machtsverhouding 
tussen het democratische Westen 
en het autoritaire Rusland in 
balans helpen houden
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sche en politieke belangen die verweven zijn 
met de energiesector. De Russen gebruiken 
immers hun politieke en militaire macht om 
hun energiebelangen veilig te stellen, terwijl ze 
bereid zijn om hun energiemacht in te zetten 
om hun politieke positie te versterken. Dat is 
zeer zorgwekkend. De Europese afhankelijk-
heid van Russisch gas is groot en zal vanwege 
de teruglopende eigen productie en de groter 
wordende Russische controle over de gasmarkt 
alleen maar verder toenemen. Europa wordt zo 
in toenemende mate chantabel.
 Het Westen moet niet accepteren dat de 
Russen langs gewelddadige weg hun economi-
sche en politieke macht over Europa trachten te 
vergroten, net zomin als het kan accepteren dat 
de Russen de autonomie van een zich tot een 
democratie ontwikkelend buurland schenden. 
We moeten dus in de bres springen voor het 
democratiseringsproces in voormalige Sovjet-
republieken én onze eigen politieke onafhanke-
lijkheid met kracht verdedigen.

 Wij zijn van mening dat een nieuwe discus-
sie over navo-lidmaatschap voor Georgië nodig 
is. Wat ons betreft kan Georgië op de navo-
top in december de status van kandidaat-lid 
aangeboden krijgen, mits in het bijbehorende 
actieprogramma zeer strikte afspraken wor-
den vastgelegd over verdere versterking van 
de democratie, eerbiediging van de mensen-
rechten en medewerking aan de oplossing van 
de conflicten over Abchazië en Zuid-Ossetië. 
De komende tijd moet daarover met Georgië 
gesproken worden. Een navo-lidmaatschap 
voor Georgië kan helpen om de machtsverhou-
ding tussen het democratische Westen en het 
autoritaire Rusland in balans te houden. Dat 
machtsevenwicht is nodig om de relatie met 
Rusland op een normale wijze verder te ontwik-
kelen. Wij sturen aan op een toekomstig navo-
lidmaatschap voor Georgië juist om de strijd om 
economische en politieke macht, zowel over de 
Kaukasus als over Europa, tot staan te brengen 
nu het nog kan.

Martijn van Dam & Luuk Blom  Georgië moet kandidaat-lid van de navo worden
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Over de auteur  Erik Jurgens was woordvoerder  
eu-zaken voor de PvdA-fracties in de Tweede en de 
Eerste Kamer (1993-2005).

Noten  zie pagina 21

PvdA en eu: tijd voor een 
 democratisch offensief

De partijdemocratie van de PvdA vertoont een ernstig mankement: de vierde 
bestuurslaag, die van de Europese Unie, kent geen verankering binnen de 
partij — aldus constateert Erik Jurgens. Verantwoording over eu-beleid 
krijgt weinig prioriteit, ‘Den Haag’ spant zich te weinig in om ‘Brussel’ waar 
nodig kort te houden, ledeninspraak is slecht geregeld. Recent mislukten 
drie initiatieven om hier iets aan te doen. ‘De PvdA had een voortrekkersrol 
kunnen spelen, maar zij liet het afweten.’ 

erik jurgens

De uitslag van het referendum van 1 juni 2005 
was een schok voor de Partij van de Arbeid. 
Nadat alle partij-instanties zich volmondig 
achter het verdrag hadden geschaard dat zich 
aandiende als een ‘Grondwet voor Europa’ ¬ 
ten onrechte: het verdrag was geen grondwet en 
gold maar voor een deel van Europa, namelijk 
de Europese Unie ¬ stemde bij het referendum 
twee derde van de eigen achterban tégen.
 In elke andere organisatie zou zo’n uit-
slag aanleiding hebben gegeven tot grondig 
zelfonderzoek over de relatie tussen leiding en 
achterban. Zo niet bij ons. Behalve de woord-
voerder van de Eerste-Kamerfractie, die als 
zodanig aftrad, trok niemand enige consequen-
tie uit de zeperd die de partij had gekregen. De 
woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie zou 

later zelfs staatssecretaris voor Europese zaken 
worden. Niemand bezon zich op de vraag hoe 
binnen de partij beter verantwoording zou 
kunnen worden afgelegd over eu-beleid en 
hoe leden intensiever in de gedachtenvorming 
zouden kunnen participeren.
 Dat is nodig, want van de vier politieke 
bestuurslagen die we kennen mist alleen de eu 
een verankering in de partij. Voor de gemeenten 
bestaan afdelingen, voor de provincies en de 
grote gemeenten gewesten, voor het lande-
lijke beleid de landelijke partijorganisatie, het 
congres en sinds kort gelukkig ook weer de 
partijraad. Daar worden onze volksvertegen-
woordigers en bestuurders ter verantwoording 
geroepen voor hun daden en plannen. De eu 
komt er zelden aan de orde. Onze delegatie in 
het Europese Parlement (ep) doet haar best om 
netjes verantwoording af te leggen over wat ze 
doet binnen de eu-instituties, maar dit krijgt in 
afdelingen, gewesten, het partijbestuur en het 
congres nauwelijks prioriteit (in het voormalige 
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‘politiek forum’ was het al niet anders). 
 Bovendien voelen de Europarlementariërs 
zich om begrijpelijke redenen vooral geroepen 
om in te staan voor wat zij in Brussel doen. Maar 
dat is maar de helft van waarover verantwoor-
ding aan de leden moet worden afgelegd! De 
andere, minstens zo wezenlijke helft is wat de 
nationale partij en de nationale Kamerfracties 
doen om invloed uit te oefenen op wat in Brussel 
over ons, burgers van Nederland, wordt beslist. 

 Op 1 juni 2005 bleek dat de kiezer juist 
daarin geïnteresseerd is: wat doen onze eigen 
mensen in Den Haag om richting te geven en 
een grens te stellen aan wat Brussel decreteert?1 
Het antwoord is: bedroevend weinig. En het 
weinige dat wel gebeurt wordt ook nog eens 
door de media en de kiezers niet waargenomen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de toepassing van 
het werkingsvol gebleken instemmingsrecht 
dat onze Kamers bij het Verdrag van Maastricht 
voor zichzelf hebben bedongen. Dit beperkt 
zich overigens tot besluiten die onze ministers 
in Brussel nemen op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken. 
 De PvdA-delegatie in het ep verdedigt, 
vanzelfsprekend, de beslissingen waaraan zij 
heeft meegewerkt in Brussel. Zij gaat terecht uit 
van het belang van de Europese integratie, ook 
voor Nederland. Als er al debat wordt gevoerd in 
onze partij, gaat het ook grotendeels daarover. 
‘Wat staat de PvdA te doen?’, vraagt Ieke van der 
Burg in haar boeiende artikel in s&d 2008/7-8. 
Het antwoord: een ambitieuze agenda voeren 
voor een eerlijk Europa. Dat is mooi. Maar de 
Europarlementariërs zijn veel minder gevoelig 
voor de andere kant van het palet: zorgen dat 
de eu binnen haar taak en bevoegdheden blijft. 

In Brussel wordt sneller geconcludeerd dat het 
regelen van een bepaald onderwerp beter op 
eu-niveau kan plaatsvinden dan in Den Haag, 
terwijl daaraan soms ernstig getwijfeld kan 
worden. 

gewestelijke werkgroepen

Waar wordt dit wezenlijke en door de kiezer 
als zeer belangrijk ervaren conflict dan binnen 
de partij uitgevochten? Dat zal ik u zeggen: 
nergens. Nooit heeft in het ‘politiek forum’ 
de vraag centraal gestaan of onderwerp x door 
de eu, op de manier zoals voorgesteld, moest 
worden geregeld. Nooit was zo’n kwestie voor-
werp van grondig beraad in het partijbestuur, 
laat staan dat er congressen voor bijeen werden 
geroepen. Geen wonder dat partijleden intuïtief 
aanvoelen dat hun bezwaren en wensen ¬ of 
deze nu getuigen van politieke werkelijkheids-
zin of niet ¬ weinig serieus worden genomen.
 Onze leden van het ep vervallen, als kritiek al 
aan de orde komt, volautomatisch in de verde-
diging van het eu-beleid tegenover wat zij zien 
als te nationaal gegronde bezwaren. De meeste 
leden van de Tweede-Kamerfractie weten op dit 
terrein van toeten noch blazen. Aan het organi-
seren van een tegenstem komen zij dus niet toe, 
ook niet aan het kritisch volgen van Nederlandse 
ministers bij besluitvorming in de Raad van Mi-
nisters (en dat terwijl deze besluiten voor Neder-
landse burgers bindend zijn!). Het feit dat Haagse 
parlementaire redacties van eu-zaken al even 
weinig kaas hebben gegeten, terwijl hun beter 
ingevoerde collega’s te Brussel helaas niet bezig 
zijn met de vraag hoe eu-besluiten in Nederland 
worden uitgevoerd, maakt dat een Kamerlid met 
dit onderwerp niet kan ‘scoren’ in de media.
 Dit vrijwel totale gebrek aan toezicht op wat 
onze ministers in Brussel doen ¬ en namens 
hen Nederlandse ambtenaren in werkgroepen 
van de Raad ¬ is de kern van het probleem. 
Zouden kiezers regelmatig meemaken dat 
ministers terzake worden teruggefloten door 
de Tweede Kamer, dan wel dat zij voor con-
crete vraagstukken een helder omschreven 
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mandaat meekrijgen, dan zouden zij geruster 
kunnen zijn over de wijze waarop zij worden 
vertegenwoordigd. Wat kiezers zich afvragen 
is dit: ‘Worden belangen van mij als burger van 
Nederland even goed behartigd als belangen 
van mij als burger van de eu?’ Nee dus.
 Vrijwel nimmer roept de PvdA haar Kamer-
fracties op dit punt tot de orde, vandaar ook 
dat er in geen jaren verbetering is opgetreden. 
Wat nodig is, is dat de partij intern een officieel 
forum creëert voor de discussie over eu-beleid. 
Voor dat forum zouden voor- en tegenstanders 
van concrete voorstellen voor eu-beleid (onder 
wie ook ep-leden en leden van de Kamerfrac-
ties) met elkaar in debat moeten gaan. Was dit 
vóór 1 juni 2005 gebeurd, dan zou eerder vanuit 
de achterban vernomen zijn waarom de ‘Grond-
wet’ de leden niet beviel. Nu werd de partijtop 
overrompeld. 
 Het bestuur van de Adviescommissie 
Europese Politiek (acep), adviseur van onze 
ep-delegatie maar ook van de Kamerfracties 
en het partijbestuur, heeft in augustus 2006 
voorgesteld om binnen de partij diegenen apart 
te organiseren die sterke gevoelens koesteren 
over eu-beleid (zeg niet ‘over Europa’; dat telt 
48 staten, waarvan er slechts 27 lid zijn van de 
eu). Waarom niet alle leden die dat wensen per 
gewest organiseren om invloed uit te oefenen 
op de inzet van onze mensen in Brussel en Den 
Haag inzake eu-beleid? Die invloed zou kunnen 
bestaan uit adviezen aan partijorganen en Ka-
merfracties over wenselijk eu-beleid, gekoppeld 
aan het recht om deze adviezen tot besluitvor-
ming in de partij te laten leiden. 
 De PvdA is bovendien lid van de Partij van 
Europese Socialisten (pes). Elk PvdA-lid kan zich 
in Brussel opgeven als ‘pes-activist’. Gewoon 
individueel lid worden kan helaas niet, wat 
achterlijk is voor een organisatie die zich ‘partij’ 
noemt; in feite is de pes dus geen partij, maar 
een bundeling van nationale partijen. Hoe dan 
ook, deze pes-activisten zouden betrokken kun-
nen worden bij die in te richten gewestelijke 
werkgroepen. Men zou de zogeheten pes-dele-
gatie, die wordt aangewezen door het congres 

maar nu geen enkele zinnige functie heeft, de 
leiding kunnen geven over deze opzet.
 Ik ga er hierbij overigens vanuit dat zich on-
der de pes-activisten meer partijleden zouden 
scharen ¬ uit de meerderheid van 1 juni 2005! 
¬ die kritisch zijn over wat de PvdA, Neder-
landse ministers en ep-leden binnen de eu zoal 
uitspoken. Pas dan krijgen we behoorlijk te 
horen wat er in de achterban terzake leeft. Het 
eu-beleid moet niet, zoals nu, worden overgela-
ten aan Europa-adepten (waarvan ik er overi-
gens zelf een ben).
 Twee jaar lang is met dat acep-advies niets 
gedaan. In maart 2008 nam het partijbestuur 
ten langen leste een notitie-Wiersma/Laffeber 
aan. De strekking daarvan luidt: men wil geen 
meningsvormende organisatie over eu-zaken 

binnen de partij, alleen ruimte om in te spreken 
via een ‘webgroep Europa, een discussiegroep 
op het PvdA-web: mijnpvda.nl’. Het idee dat 
leden bijeen zouden kunnen komen en door ge-
zamenlijke besluitvorming democratische druk 
op partij en fracties zouden kunnen uitoefenen 
kreeg geen ruimte.
 Daarop formuleerde de afdeling Amsterdam 
Oud-Zuid een amendement dat tijdens het 
partijcongres van 13 en 14 juni 2008 in Breda 
in stemming werd gebracht. Het doel van het 
amendement was om de pes-activisten alsnog 
officieel binnen de partij te organiseren, dit om 
‘de potentiële Europese achterban in de partij in 
beweging te brengen’. Dit amendement werd 
door het partijbestuur ontraden, nota bene 
omdat de partij niet zou weten wie zich bij de 
pes als activist hadden aangemeld, terwijl de pes 
dit ook niet aan de PvdA zou mogen mededelen. 
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Die argumentatie is onjuist en doet nodeloos 
geheimzinnig aan. Bovendien, de partij kan toch 
gewoon de eigen leden die zich bij de pes heb-
ben aangemeld, vragen om zich ook te melden 
bij het partijbureau in Amsterdam? Blijkbaar 
zijn de pes-activisten onder ons gevaarlijke 
lieden die wellicht, eenmaal georganiseerd 
onder leiding van de pes-delegatie, echt invloed 
zouden kunnen gaan uitoefenen binnen de 
PvdA... Het amendement werd helaas in Breda 
verworpen ¬ op de eerste zin na, die opriep 
om pes-activist te worden. Drie jaar later bleek 
‘1 juni 2005’ dus totaal vergeten.

wel of geen referendum?

Dat was al eerder gebleken, op het partijcongres 
in december 2007. Er lag toen een reeks moties 
voor over de vraag of de partij voelde voor 
een referendum over het nieuwe eu-verdrag, 
dat van Lissabon. In 2005 hadden we fouten 
gemaakt. We hebben er toen als partij actief aan 
meegewerkt dat bij wet een raadgevend referen-
dum werd uitgeschreven over het ‘grondwet-
telijk’ verdrag ¬ een referendum waar niemand 
om had gevraagd. Dat bleek een stommiteit. Je 
moet nooit referenda opleggen. Je moet, vind ik, 
de kiezers wel de ruimte geven om zelf aan te 
geven dat zij een referendum wensen. Dat heet 
een facultatief referendum. Daartoe heeft enige 
tijd de mogelijkheid bestaan, namelijk binnen 
de kaders van de Tijdelijke referendumwet 
2001 die tot stand werd gebracht onder Paars ii. 
‘Tijdelijk’, want deze wet verviel per 1 januari 
2005, nadat het kabinet Balkenende i besloten 
had van verlenging af te zien. Had de wet begin 
2005 nog gegolden, dan hadden kiezers op het 
gemeentehuis een handtekening kunnen zetten 
om een referendum te eisen. Mijn inschatting is 
dat de wettelijke ondergrens van 600.000 hand-
tekeningen destijds niet gehaald zou zijn. Zou 
dat toch zijn gebeurd, dan was gebleken dat de 
kwestie onder de mensen leefde. Zo is het niet 
gegaan. Het opgelegde referendum is helaas een 
eigen leven gaan leiden, goeddeels losgezongen 
van de tekst van het verdrag.

 In het PvdA-verkiezingsprogramma van 
2006 stond dat er over een nieuw verdrag op-
nieuw een referendum zou worden gehouden. 
In 2007 sprak de Tweede-Kamerfractie zich daar 
echter tegen uit. Op het partijcongres in decem-
ber 2007 bleek dat dit standpunt werd gebillijkt. 
De discussie betrof, opnieuw, een opgelegd 
referendum. Maar was herinvoering van de Tij-
delijke referendumwet 2001 niet een verstandig 
alternatief geweest, eventueel alleen voor deze 
gelegenheid? Dan hadden in 2008 kiezers zelf 
om een referendum over ‘Lissabon’ kunnen vra-
gen. En de PvdA zou zich aan haar verkiezings-
belofte hebben gehouden. Een reeks moties 
op het congres om zo’n facultatief referendum 
mogelijk te maken werd door de congresleiding 
buiten de orde verklaard, met als argument dat 
er reeds een motie-Brussel was aangenomen 
tegen een opgelegd referendum. Volgens mij 
begreep de congresleiding het verschil niet tus-
sen ‘opgelegd’ en ‘facultatief ’. De PvdA ging dus 
af als een gieter: eerst een referendum beloven 
en vervolgens helemaal niets doen om er een 
mogelijk te maken.

 Eerder dat jaar, in de zomer van 2007, had ik 
een eenregelig e-postbericht gekregen van de 
toenmalige voorzitter van de Tweede-Kamer-
fractie, aan wie ik in april per brief mijn idee 
had voorgelegd om een facultatief referendum 
mogelijk te maken om zo tenminste ons gezicht 
te redden. Op de zondag die voorafging aan 
het partijcongres in december was ik te gast 
in het tv-programma Buitenhof, waar ik mijn 
voorstel verdedigde. De dag erop veronderstelde 
Jan Blokker in nrc.next dat de partijleiding mij 
deze ontsnappingskier had gesuggereerd. Was 
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het maar waar! Het eenregelige berichtje van 
Jacques Tichelaar luidde dat mijn voorstel niet 
uitvoerbaar was ‘omdat het cda daar tegen is’. 
Dat kan zijn, maar dat belet een partij en een 
fractie toch niet om althans terzake met voor-
stellen te komen? Laat het cda dat dan maar in 
het openbaar afwijzen en vertellen waarom! Dat 
is nou politiek. 

behandelingsvoorbehoud

Geen interne partijorganisatie voor eu-
vraagstukken. Geen referendum. Er bleef nog 
één mogelijkheid over om iets te doen aan het 
probleem dat ik hierboven schetste, het feit dus 
dat aan nationale gedachten en gevoelens over 
eu-beleid stem gegeven moet worden. Dat is 
dan wel beleid waaraan de PvdA ¬ via onze mi-
nisters en onze delegatie in het ep ¬ zelf heeft 
meegewerkt, maar toch. Die ene mogelijkheid 
die restte was om in de Goedkeuringswet van 
het Verdrag van Lissabon over de hele linie voor 
ministers een verplichting op te nemen om zich 
concreet te verantwoorden tegenover het parle-
ment voor wat zij, of hun ambtenaren, in Brus-
sel namens Nederland bespreken en besluiten 
¬ en wel op zodanige wijze dat zulke debatten 
net zo normaal worden in de beide Kamers als 
debatten over nationale wetgeving.
 Nationale wetsvoorstellen die bij de Tweede 
Kamer worden ingediend worden voor het 
voorbereidende werk toebedeeld aan commis-
sies. Die kunnen besluiten dat de voorstellen 
geen beraadslaging vergen. Meestal echter vindt 
er een schriftelijke gedachtenwisseling met de 
regering plaats en soms een wetgevingsoverleg 
in de commissie, waarna de zaak plenair wordt 
behandeld en afgedaan. Ontwerp-wetgeving 
van de eu krijgt in de Tweede Kamer in de 
verste verte niet zo’n consequente inhoudelijke 
behandeling in de periode dat onze ministers en 
ambtenaren in Brussel erover aan het beraad-
slagen en onderhandelen zijn. Dat is raar, want 
als eu-wetgeving eenmaal is aanvaard, dan is 
zij voor de lidstaten bindend: de Nederlandse 
wetgever is ertoe gehouden om eu-besluiten in 

Nederlandse wetgeving om te zetten. De vraag 
is dus waarom het parlement het ene soort 
ontwerp-wetgeving wel grondig bekijkt en het 
andere niet?
 Het antwoord pleegt te luiden: omdat ‘het 
communautaire systeem’ zo werkt. De Raad 
van Ministers van de eu beslist, het Europees 
Parlement beslist mee. In beide instituten zijn 
Nederlandse vertegenwoordigers aanwezig. 
Dat moet voldoende zijn. Dit verhaal overtuigt 
de Nederlandse burger blijkbaar steeds minder. 
Die vraagt zich af: wie houdt dan die Nederland-
se ministers in de gaten, daar in Brussel? Dat 
doen de beide Kamers, is het antwoord. O, zegt 
de kiezer, dan is dat deel van het dagelijks werk 
in die Kamers wel heel slecht zichtbaar.

 Vandaar dus dat de gedachte ontstond om in 
de Goedkeuringswet van het verdrag van Lis-
sabon te regelen dat de Kamers ten aanzien van 
ontwerp-voorstellen van de Europese Commis-
sie een ‘behandelingsvoorbehoud’ zouden mo-
gen maken. Dat zou betekenen dat de Kamers 
al zulke ontwerp-voorstellen zouden moeten 
schiften. Bij de grote meerderheid ¬ veronder-
steld wordt: 90% ¬ zullen de Kamers zo’n voor-
behoud waarschijnlijk niet maken. Maar het 
schiftingsproces is op zichzelf al heel belangrijk, 
omdat dan tenminste alle ontwerp-regelgeving 
van de eu in eerste instantie getoetst wordt. 
Ten aanzien van ontwerp-regelgeving waarover 
de Kamers wel een behandelingsvoorbehoud 
uitspreken zou gelden dat die de normale parle-
mentaire procedure moet doorlopen: toewijzen 
aan commissies, schriftelijke of mondeling 
voorbereiding, plenaire afdoening ¬ net zoals 
bij nationale wetsvoorstellen gebruikelijk is. 
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Bij zulke eu-ontwerpen is de regering vrij om 
in Brussel namens ons te beraadslagen, maar 
zij moet de Kamers daarvan actief op de hoogte 
stellen. In Brussel moet zij een ‘parlementair 
voorbehoud’ maken, dat wil zeggen: kenbaar 
maken dat ze erover met het eigen parlement in 
gesprek is. Aan de finale besluitvorming in Brus-
sel (het voor of tegen stemmen) mag de regering 
pas deelnemen als de kwestie met de Kamers is 
geklaard. Tussen regering en parlement moeten 
goede afspraken worden gemaakt, vastgelegd in 
het Reglement van Orde, om te zorgen dat het 
overleg met het parlement tijdig is afgerond.
 Op 28 mei, nog geen week voor de plenaire 
behandeling van het Lissabon-verdrag in de 
Tweede Kamer (op 3 juni 2008), vroeg de com-
missie Europese Zaken van de Tweede Kamer 
tijdens een hoorzitting advies aan deskundigen: 
een lid van de Raad van State en vier (emeritus) 
hoogleraren. Van de laatsten was een meerder-
heid ¬ naar mij bekend ¬ partijgenoot. Zij 
adviseerden unaniem om een behandelings-
voorbehoud in de Goedkeuringswet vast te 
leggen. In de dagen daarop formuleerden zij 
zelfs ontwerp-amendementen terzake. De PvdA-
woordvoerder uit de Tweede-Kamerfractie, 
Luuk Blom, was voor die ontwerpen echter niet 
te porren. Zij zijn ¬ in een door de indieners 
geformuleerde versie ¬ uiteindelijk ingediend 
als het amendement-Ten Broeke c.s (gesteund 
door met name vvd, sp, GroenLinks en d66).2

 Tijdens de plenaire behandeling bleek waar 
bij de PvdA het verzet vooral zat: bij de staats-
secretaris voor Europese Zaken, Frans Timmer-
mans. Deze hield bij hoog en bij laag vol dat 
een behandelingsvoorbehoud de handen van 
de regering in Brussel te zeer zou binden ¬ 
dit terwijl de helft van de eu-lidstaten iets 
vergelijkbaars kennen.3 ‘Waarom maken de 
Kamers niet gewoon gebruik van hun recht om 
inlichtingen te krijgen van de regering?’, vroeg 
Timmermans, verwijzend naar artikel 68 van 
de Grondwet, ‘Dan is deze regeling van een 
behandelingsvoorbehoud toch overbodig?’ 
 De voorstanders brachten daartegen in 
stelling dat deze mogelijkheid, die al bestaat 

sinds de eg/eu werd opgericht, in de praktijk 
niet heeft geleid tot behoorlijk toezicht door de 
Kamers op wat de regering in Brussel doet. Het 
structureel inbouwen van een schifting, gevolgd 
door een goede procedure van behandeling 
in de Kamers, althans voor een beperkt aantal 
eu-voorstellen, leidt ertoe dat die voorstellen 
consequent eenzelfde behandeling krijgen als 
nationale wetgeving. Dat is grote winst voor het 
toezicht op de regering en voor de zichtbaarheid 
daarvan voor de kiezers.
 Het amendement-Ten Broeke werd verwor-
pen, alleen de drie regeringspartijen stemden 
tegen. Had de PvdA voorgestemd, dan was het 
amendement aangenomen. Dan had de PvdA 
duidelijk kunnen maken aan de kiezers dat zij 
had meegewerkt aan een opzet waarin de Kamers 
beter in de gaten houden wat onze regering in 
Brussel doet en dat zij haar daarvoor zo nodig ter 
verantwoording wil roepen. Dat is precies wat 
onze achterban op 1 juni 2005 aangaf te willen.

 Een ander amendement werd wel met alge-
mene stemmen aangenomen ¬ dus inclusief 
die van de PvdA. Dat was het amendement van 
Wiegman/Ten Broeke (cu/vvd) dat een proce-
dure vastlegt voor ‘een bijzondere informatie-
plicht van de regering ten aanzien van voorstel-
len van wetgevende aard (van de eu) die door 
een van beide Kamers van bijzonder politiek 
belang wordt geacht’.4 Dit is een zwakkere ver-
sie van het amendement-Ten Broeke. De meest 
wezenlijke bepaling daaruit ontbreekt, namelijk 
dat de regering niet mag meewerken aan de 
vaststelling van zulke eu-wetgeving totdat de 
Kamer het behandelingsvoorbehoud heeft opge-
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heven. Het is precies die stok achter de deur die 
het toezicht van beide Kamers in, althans, zaken 
op het terrein van justitie en binnenlandse za-
ken, sinds de Goedkeuringswet van het Verdrag 
van Maastricht zo sterk heeft gemaakt.

wat nu?

Het is een treurig lijstje voor de PvdA: 
> tégen een referendum, ook als dat alleen 
wordt gehouden als 600.000 kiezers erom vra-
gen (een constructie waar de PvdA tijdens Paars 
nog vóór was); 
> tégen organisatie van partijleden en pes- 
activisten binnen de partijgewesten om zo-
doende het interne debat over eu-zaken meer 
inhoud en gewicht te geven;
> tégen een procedure die ervoor zorgt dat de 
Eerste en Tweede Kamer strikter gaan toezien 
op hetgeen de regering in Brussel namens de 
Nederlandse burgers doet.
 Bij al deze drie gelegenheden had de PvdA 
een voortrekkersrol kunnen spelen en zo het 
trauma van 1 juni 2005 kunnen verwerken. 
Maar zij liet het afweten. Dat de PvdA nu deel 
uitmaakt van de regering en gebonden is aan 
verplichtingen binnen de coalitie is geen geldig 
argument. Waarom zouden de Kamers niet ster-
ker kunnen komen te staan tegenover de rege-
ring in eu-zaken? Waarom zou de PvdA niet een 
voorstel kunnen doen om een eu-referendum 
mogelijk te maken op verzoek van de kiezers? 
En waarom zou de PvdA zich niet beter intern 

kunnen organiseren op het punt van eu-zaken?
 Politiek gaat, hoe je het ook wendt of keert, 
over procedures: over de bevoegdheid tot uitoe-
fening van macht en vooral over controle op die 
macht. Mij is het vooral om dat laatste te doen. 
Wat helpt het als de PvdA voor de Europese 
verkiezingen van 2009 een inhoudelijk prachtig 
manifest opstelt als kiezers ¬ terecht ¬ de in-
druk hebben dat zij weinig greep hebben op wat 
er in de eu feitelijk gebeurt? Die controle moet 
zichtbaar uitgaan van de landelijke partij en van 
de nationale fracties, met name als het gaat om 
de vraag of de eu op een bepaald beleidsterrein 
al dan niet een rol heeft.
 In de periode 2007/2008 zijn drie belang-
rijke kansen gemist om hier iets aan te doen. 
Wat nu? De interne organisatie van de partij 
voor wat betreft eu-zaken zou op een volgend 
congres opnieuw aan de orde gesteld moeten 
worden ¬ en wel door het partijbestuur zelf. 
De Kamerfracties zouden zich voorts heel sterk 
moeten maken voor de feitelijke uitvoering van 
het amendement-Wiegman/Ten Broeke. En de 
Tweede-Kamerfractie zou het initiatief kunnen 
nemen tot herinvoering van de Tijdelijke refe-
rendumwet van Paars ii. Waar het om gaat is dat 
onze kiezers nog vóór de Europese Verkiezingen 
te zien krijgen dat de PvdA wel degelijk de re-
gering kritisch volgt bij wat zij in Brussel doet. 
Daarvoor moet nu alles op alles worden gezet. 
Gebeurt dat niet, dan herhaalt zich volgend jaar 
wat op 1 juni 2005 zo pijnlijk bleek.

Noten

1 Hans Wansink noteerde in zijn 
column in de Volkskrant op 19 
juli 2008: ‘Mark Bovens, hoogle-
raar bestuurskunde, herinnert 
zich een eenzame demonstrant 
op de markt in Leiden, aan de 
vooravond van het referendum. 
(...) Op het bord van de demon-
strant stond de leus: “Liever na-
tionale politici dan Euro-acade-

mici”. Voor Bovens illustreerde 
deze uiting van protest treffend 
een nieuwe politieke kloof in 
Nederland. Aan de ene kant 
staan hoog opgeleide interna-
tionaal georiënteerde burgers. 
(...) Aan de andere kant staan la-
ger opgeleide burgers, ouderen, 
vroegtijdige schoolverlaters en 
kijkers naar commerciële tele-
visie. Zij zijn maatschappelijk 
minder actief, voelen zich in po-

litiek opzicht buitengesloten en 
vinden de internationalisering 
te snel gaan.’ 

2 Wetsvoorstel 31384 (R 1850), 
nr.14. 

3 Zie echter ook: Frans Timmer-
mans, ‘Gewenst: een Senaat van 
nationale vertegenwoordigers’, 
in: s&d 2001/7-8, p.342-346.

4 Dit amendement is opgenomen 
als art. 4 van de Goedkeuringswet 
van het verdrag van Lissabon.
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Over de auteur  Janneke Plantenga is hoogleraar Eco-
nomie van de Welvaartstaat aan de Universiteit van 
Utrecht

Kinderopvang in het hart 
van het gezinsbeleid

Eerder dit jaar bleek dat de kinderopvangrekening veel zwaarder op de 
overheidsfinanciën drukt dan voorzien. De voorstellen die het kabinet 
daarop presenteerde geven geen blijk van een brede visie op kinderopvang 
als onderdeel van een modern gezinsbeleid, aldus Janneke Plantenga.  
‘Een goede pedagogische infrastructuur komt niet alleen de arbeidsmarkt 
ten goede, maar de hele samenleving.’

janneke plantenga

Een mijlpaal in de geschiedenis van de kinder-
opvang in Nederland is de introductie van de 
Wet Kinderopvang (wk) per 1 januari 2005. De 
wk geldt als een moderne wet, in die zin dat 
wordt ingezet op vraagfinanciering. Dit bete-
kent dat niet langer de kinderopvanginstellin-
gen (via de gemeenten) worden gesubsidieerd, 
maar de ouders. De veronderstelling is dat een 
dergelijke financieringsstructuur onderne-
mers dwingt tot een efficiënte prijszetting en 
bovendien prikkelt tot een meer aan de wensen 
van ouders aangepast product. De wk geldt ook 
als een moderne wet, omdat hierin vorm wordt 
gegeven aan het principe ‘eigen verantwoor-
delijkheid eerst’. Er is niet gekozen voor een 
basisvoorziening à la het primair onderwijs, 
maar voor een financieringssystematiek die een 
deel van de rekening nadrukkelijk bij de ouders 
legt. Daarbij wordt de toegankelijkheid van de 

voorziening gewaarborgd door de introductie 
van inkomensprijzen. 
 Maar al deze nieuwigheid kent wel een prijs. 
Een eerste complicatie betreft het feit dat de 
gekozen financieringssystematiek een zekere 
onvoorspelbaarheid met zich meedraagt. Door 
de introductie van vraagfinanciering krijgt 
de ouder een leidende rol toebedeeld in de 
capaciteitsontwikkeling van de kinderopvang. 
Het is niet langer de overheid die de groei van 
de kinderopvang bepaalt (‘70.00 kindplaatsen 
erbij in vier jaar’), maar de consument die 
via de wetten van vraag en aanbod de sector 
aanstuurt. Vraagfinan ciering heeft dus het 
karakter van een open-einde-regeling: recht-
hebbenden kunnen er aanspraak op maken 
zonder dat van tevoren is te overzien hoe groot 
de groep van rechthebbenden is en/of wat de 
omvang van de aanspraak zal zijn. Een tweede 
complicatie betreft het feit dat kinderopvang 
binnen de wk heel nadrukkelijk als een dienst 
aan ouders in de markt is gezet; kinderopvang 
wordt vooral gezien als een arbeidsvoorwaarde. 
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Een van de consequenties is dat kinderopvang 
voor wat betreft financiering, toegankelijkheid 
en verantwoordelijkheidsverdeling volledig 
losstaat van het basisonderwijs. Dat is lastig 
wanneer toch meer en meer, vanuit een brede 
visie op kinderopvang, wordt gepleit voor een 
zekere integratie van opvang, onderwijs en 
vrijetijdsvoorzieningen.
 De eerste complicatie leidde dit voorjaar tot 
een wat crisisachtige sfeer, waarin met name 
PvdA-bewindslieden hun uiterste best deden 
om duidelijk te maken dat er weliswaar moest 
worden bezuinigd op de kinderopvang, maar 
dat desalniettemin de oorspronkelijke beleids-
voornemens toch volledig werden gehandhaafd. 
De tweede complicatie smeult op de achter-
grond en leidt enerzijds tot existentiële bespie-
gelingen over de aard van het product kinder-
opvang en anderzijds tot praktische perikelen 
rond voorstellen gericht op meer integratieve 
voorzieningen. 
 Deze bijdrage beoogt het debat enigszins 
te ontrafelen. Om te beginnen worden de 
ontwikkelingen geanalyseerd die hebben 
geleid tot de budgetoverschrijdingen van dit 
voorjaar en maatregelen waarmee de overheid 
tracht de problemen te bezweren. Vervolgens 
wordt ingegaan op drie vraagstukken die op de 
achtergrond een rol spelen: de relatie tussen 
de prijs van kinderopvang en de arbeidsmarkt-
participatie, de verhouding tussen informele 
en formele opvang en de aard van het product 
kinderopvang. Tot slot wordt een kinderopvang-
beleid geschetst dat afstand neemt van de smalle 
arbeidsvoorwaardenvisie en dat kinderopvang 
veeleer interpreteert als onderdeel van een 
modern gezinsbeleid. 

groeifactoren in de kinderopvang

Het valt niet mee om een eenduidig beeld te 
schetsen van de ontwikkelingen in de kinder-
opvang over de afgelopen jaren, vooral niet 
wanneer het accent moet liggen op de nieuwste 
ontwikkelingen. Vanuit de aanbodzijde zijn 
er (enkele) cijfers over het aantal kindplaat-

sen; vanuit de vraagzijde zijn er cijfers over de 
aantallen huishoudens en kinderen die gebruik 
maken van de opvang. Recent zijn er ook nog 
cijfers via de Belastingdienst beschikbaar 
gekomen over het aantal kinderen waarvoor 
een kinderopvangtoeslag wordt ontvangen. 
Het voordeel van deze laatste gegevens is dat ze 
potentieel zeer nauwkeurig zijn; een nadeel is 
dat ze gevoelig zijn voor beleidswijzigingen ¬ 
waarover later meer. 

 Tabel 1 (zie p. 24) geeft een korte samenvat-
ting van de groei in de kinderopvangsector 
sinds de invoering van de wk, met als invals-
hoek het aantal kinderen dat gebruik maakt 
van de (formele) kinderopvang. Uit de cijfers 
blijkt een sterke groei. In de kinderdagopvang 
worden in 2007 50.000 kinderen meer opge-
vangen dan in 2006; een stijging van 15,7%. 
Buitenschoolse opvang (bso) noteert zelfs een 
groeicijfer van ruim 30% over dezelfde periode. 
De meest spectaculaire groei wordt echter door 
de gastouderopvang genoteerd: het gebruik is in 
een jaar tijd verdubbeld tot 140.00 kinderen in 
2007. Gerelateerd aan het totale aantal kinderen 
in Nederland blijkt in 2007 circa 25% van alle 
kinderen in de leeftijdsklasse 0-12 jaar gebruik 
te maken van formele kinderopvang; in 2006 
was dit nog 19%. In deze groei spelen een aantal 
factoren een rol (verg. ocw 2008a; cpb 2008). 

> Dalende prijs. De wk gaat uit van tripartiete 
financiering, dat wil zeggen dat de kinderop-
vangrekening wordt gedeeld tussen werkgevers, 
werknemers en de overheid. In principe betalen 
de werkgevers eenderde deel van de rekening 
(elke werkgever eenzesde deel). Ouders en 
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Een politiek gevoelige vraag 
is tot welk inkomensniveau 
huishoudens recht hebben op 
subsidie voor kinderopvang
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overheid betalen de overige tweederde, waarbij 
de overheidsbijdrage afneemt naarmate het 
inkomen van de ouders toeneemt. Een poli-
tiek gevoelige vraag in dit verband is tot welk 
inkomensniveau huishoudens nog recht heb-
ben op subsidie. Bij de invoering van de Wet 
Kinderopvang hadden huishoudens met een 
inkomen boven de € 74.000 geen recht meer op 
een financiële tegemoetkoming; deze ouders 
betaalden dus de volledige 66,7% van de kinder-
opvangrekening. Dit leidde tot felle discussies 
over dure kinderopvang, met name voor de mid-
den- en hoge inkomensgroepen (verg. Plantenga 
et al. 2005). Mede als gevolg van deze discussies 
is de bovengrens opgetrokken tot € 96.000 in 
2006 en € 130.000 in 2007, met als resultaat 
aanzienlijk lagere kosten voor met name mid-
den- en hogere inkomens. 
 Een tweede beleidswijziging betreft de werk-
geversbijdrage. Bij de invoering van de wk was 
deze werkgeversbijdrage niet verplicht, vanuit 
de redenering dat het hier een arbeidsvoor-
waarde betrof waarover sociale partners nadere 
afspraken zouden moeten kunnen maken. Dat 
leidde tot nogal wat witte vlekken, in die zin dat 
sommige ouders slechts één betalende werkge-
ver hadden, terwijl ook een redelijk aantal ou-
ders ∑berhaupt geen aanspraak kon maken op 
een werkgeversbijdrage (verg. Van der Linden 
& Van der Werf 2006). Per 1 januari 2007 is dit 
opgelost door de introductie van een verplichte 

werkgeversbijdrage, te betalen via een ophoging 
van het werkgeversdeel van de ww-premie. 
Als gevolg van deze maatregel is de kinderop-
vang voor ouders van wie de werkgever niet of 
onvoldoende bijdroeg goedkoper geworden. 
Bijkomend voordeel is dat de transactiekosten 
voor ouders lager zijn geworden doordat zij niet 
langer een contract hoeven te sluiten met de 
(beide) werkgevers; net als de inkomensafhan-
kelijke toeslag wordt nu ook de werkgeversbij-
drage, als een inkomensonafhankelijke toeslag, 
betaald via de Belastingdienst. 

> Motie Van Aartsen/Bos. Een tweede belangrijke 
factor die heeft bijdragen aan de groei van de 
kinderopvang betreft de motie Van Aartsen/
Bos die ¬ tamelijk verrassend ¬ in september 
2005 door de Tweede Kamer werd aangenomen. 
Als gevolg van deze motie hebben scholen sinds 
1 september 2007 de verantwoordelijkheid 
om voor- en naschoolse opvang te organise-
ren, althans wanneer ouders daarom vragen. 
De motie geeft scholen de regie; het is aan de 
scholen zelf dit verder in te vullen. In de praktijk 
kiest het overgrote deel van de scholen voor 
het zogeheten makelaarsmodel. In dit model 
organiseert de school de opvang niet zelf, maar 
gaat men een samenwerkingsverband aan met 
een kinderopvangorganisatie. Hoewel dit op 
papier een betrekkelijk marginale verandering 
lijkt te impliceren in de relatie tussen opvang en 
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Tabel 1. Aantal kinderen naar soort kinderopvang, 2005-2007 (aantal x 1.000) 

2005 2006 2007 2006 t.o.v. 2005 2007 t.o.v. 2006

Kinderdagopvang – 255 295 – 15,7%

Buitenschoolse opvang – 165 215 – 30,3%

Gastouderopvang 0-12 jaar – 70 140** – 100%

Totaal aantal kinderen 410* 490 625 20%* 19,4%

* Voor 2005 zijn de cijfers geschat.
** Circa 25.000 kinderen gingen ook naar een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang; in het totaal worden zij 
slechts één keer meegeteld. 

Bron: cbs (wko 2006-2007)
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onderwijs, zijn de veranderingen in de praktijk 
toch substantieel, omdat school en kinderop-
vanginstelling zich nu nadrukkelijker tot elkaar 
moeten verhouden. Een belangrijk neveneffect 
is dat het relatief sterke imago van het basis-
onderwijs zich als het ware uitstrekt over de 
kinderopvang, met als resultaat een groeiend 
draagvlak voor de buitenschoolse opvang (Task-
force bso 2007). 

> Stijgende arbeidsmarktparticipatie. De dalende 
kosten en het impliciete kwaliteitskeurmerk 
van de basisschool doen de vraag naar kinderop-
vang groeien, maar deze groei hoeft zich niet te 
vertalen in een stijgende arbeidsmarktpartici-
patie. Een deel van de extra vraag zal het gevolg 
zijn van een omzetting van informele opvang 
(bijvoorbeeld via familie, de buren of de zelfge-
zochte oppas aan huis), dan wel van een additi-
onele vraag naar kinderopvang, zonder dat de 
arbeidsmarktparticipatie wordt aangepast. Het 
groeiende aantal kinderen dat gebruik maakt 
van de kinderopvang kan echter ook voor een 
deel worden teruggevoerd op de groeiende ar-
beidsmarktparticipatie van met name vrouwen. 
Terwijl de netto participatiegraad van vrouwen 

in de leeftijdsklasse 25-45 jaar in de periode 
2000-2005 rond de 68% schommelde, nam deze 
vanaf de zomer van 2005 gestaag toe tot 76% in 
februari 2008. Er zijn ook aanwijzingen dat het 
gemiddelde aantal uren per werkende groeit 
(verg. ocw 2008a).

> Formalisering van opvang. Een laatste factor 
schuilt in de spectaculaire groei in de gastou-
derzorg. Gastouderopvang is altijd een betrek-
kelijk marginaal verschijnsel geweest binnen de 
Nederlandse verhoudingen. In jaren negentig 
lag het marktaandeel van de gastouderopvang 
(gerelateerd aan het totale aantal opgevangen 
kinderen) onder de 10%. Blijkens tabel 1 is dit 
in 2007 toegenomen tot ruim 22%. Deze groei 
wordt voor een deel veroorzaakt door de omzet-
ting van informele opvang door de grootouders 
in formele opvang door diezelfde grootou-
ders. Deze constructie wordt door de wk niet 
uitgesloten op voorwaarde dat vraagouders en 
gastouders aan de gebruikelijke eisen voldoen. 
Vraagouders moeten bijvoorbeeld allebei actief 
zijn op de arbeidsmarkt en gastouders moeten 
aan de gebruikelijke kwaliteitseisen voldoen. 
Wat echter niet was voorzien was dat een 
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Tabel 2. Aantal kinderopvangtoeslagen naar soort kinderopvang, 2006-2007* (aantal x 1.000) en kinder-
opvangkosten voor de overheid

2006 2007 2007 t.o.v. 2006

Kinderdagopvang 225 290 28,9%

Buitenschoolse opvang 130 190 46,2%

Gastouderopvang 0-12 jaar 55 130** 236,4%

Totaal aantal toeslagen 410 585 42,7%

Totaal kosten kinderopvang e 1,8 miljard e 2,4 miljard 33,3%

— waarvan voor rekening van de overheid e 0,8 miljard e 1,9 miljard 100%

* Voor 2005 zijn geen cijfers bekend.
** Circa 25.000 kinderen gingen ook naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang; in het toeslagentotaal 
worden zij slechts één keer meegeteld.

Bron: cbs (wko 2006-2007)
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groeiend aantal gastouderbureaus zich specifiek 
zou gaan toeleggen op de formalisering van der-
gelijke informele opvang ¬ veelal met inbegrip 
van een redelijke marge voor de bureaukosten. 

Voor de overheid betekenen de geschetste ont-
wikkelingen een groeiend beslag op de publieke 
middelen. Enerzijds zijn er dus meer huishou-
dens die gebruik maken van kinderopvang 
¬ hetzij vanwege substitutie van informele 
naar formele kinderopvang, hetzij vanwege 
een hogere arbeidsmarktparticipatie. Ander-
zijds nemen de kosten ook toe doordat meer 
kinderen onder het regime van de wk vallen; 
het verhogen van de maximale subsidiegrens 
impliceert dat huishoudens die voorheen geen 
subsidie ontvingen nu ook recht hebben op een 
kinderopvangtoelage. 
 Het resultaat wordt samengevat in tabel 2 
(zie p. 25), waarin de gegevens worden gepre-
senteerd voor alle kinderen die in 2006-2007 
een kinderopvangtoeslag ontvingen. Uit 
een vergelijking van tabel 1 en 2 blijkt dat de 
groeicijfers in tabel 2 vanwege de beleidsinten-
sivering aanzienlijk hoger liggen dan de toch al 
royale groeicijfers van tabel 1. Verder kan uit de 
tabellen worden afgeleid dat in 2006 83,6% van 
alle kinderen in de formele kinderopvang een 
kinderopvangtoeslag ontving; in 2007 geldt dit 
voor 93,6%. Het resultaat is dat de overheids-
bemoeienis stijgt van e 0,8 miljard in 2006 tot 
e 1,9 miljard in 2007 ¬ met de kanttekening 
dat een deel van deze 1,9 wordt verhaald op de 
werkgevers (zie p. 24 over de betalingssystema-
tiek rond de werkgeversbijdrage).
 De toegenomen kosten voor de overheid 
impliceren een budgetoverschrijding van e 0,7 
miljard in 2008 oplopend tot e 1,2 miljard in 
2011 (ocw 2008a: 9). Dit vraagt om een beleids-
wijziging; voorstellen daartoe worden uiteenge-
zet in het ‘Meerjarenperspectief kinderopvang’ 
van juni 2008 (ocw 2008a). Om de betaalbaar-
heid van de kinderopvang ook in de toekomst 
te kunnen garanderen, stelt het kabinet onder 
meer voor om de tabel kinderopvangtoeslag 
naar beneden aan te passen. Na een periode van 

beleidsintensivering en een verhoging van de 
subsidiegrens zal per 1 januari 2009 een hogere 
bijdrage van de ouders worden gevraagd. In to-
taal wordt een verhoging van de eigen bijdrage 
voorzien van circa 20-25%. Een tweede voor-
stel betreft sanering van de gastouderopvang. 
Gastouderopvang wordt minder aantrekkelijk 
gemaakt door een verlaging van de maximum-
uurprijs en door introductie van de verplichting 
dat alle vormen van opvang worden gelieerd aan 
kinderdagverblijven dan wel buitenschoolse 
opvang. Gespecialiseerde gastouderbureaus 
verdwijnen dus uit het stelsel.

kinderopvang: drie basisvragen

De bezuinigingsvoorstellen die worden ge-
presenteerd in het Meerjarenperspectief zijn 
ingrijpend. Kiezen we een breder perspectief, 
op enige afstand van de details, dan blijken 
in het debat drie kwesties een principiële rol 
te spelen: de relatie tussen kinderopvang en 
arbeidsmarktparticipatie, de verhouding tussen 
informele en formele kinderopvang en de aard 
van het product. 

> De relatie tussen kinderopvang en arbeidsmarkt-
participatie. Overheidsbemoeienis met kinder-
opvang kan worden verdedigd op basis van 
verschillende argumenten (verg. Jaumotte 2003, 
Plantenga 2006). Een klassiek argument is dat 
de markt voor kinderopvang wordt gekenmerkt 
door een zekere onvolledigheid. Kinderopvang 
kan worden gezien als een gemengd of quasi-
collectief goed; er is sprake van een individuele 
baat, maar ook van externaliteiten die het ka-
rakter hebben van een collectief goed. Kinder-
opvang stimuleert de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen, zo is de gedachte, met als resultaat 
een betere benutting van het menselijk kapitaal 
en een hogere economische groei. Dergelijke 
maatschappelijke baten zullen in de individuele 
besluitvorming geen rol spelen. Als gevolg daar-
van zal de markt voor kinderopvang naar alle 
waarschijnlijkheid kleiner zijn dan maatschap-
pelijk gewenst (verg. oecd 2001). Deze externe 
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effecten kunnen worden geïnternaliseerd door 
subsidies. In het Meerjarenperspectief van het 
kabinet is dat als volgt verwoord: ‘Kinderopvang 
bevordert de combinatie van arbeid en zorg en 
ondersteunt een duurzame ontwikkeling van de 
arbeidsmarktparticipatie. Deze functie is leidend 
bij aanpassingen van het stelsel.’ (ocw 2008a: 6) 
 Intussen is de relatie tussen de prijs van 
kinderopvang en de arbeidsmarktparticipatie 
niet buitengewoon helder. In verschillende 
publicaties van het scp, bijvoorbeeld, wordt 
gesteld dat het arbeidsmarktgedrag van moe-
ders vooral wordt beïnvloed door hun sociale 
omgeving en de heersende opvattingen over 
werk en kinderopvang; de kosten van opvang 
zijn van secundair belang (Portegijs et al. 2006). 

Dit beeld van een geringe prijselasticiteit van 
het arbeidsaanbod komt ook naar voren in een 
recente doorrekening van het cpb: een forse 
verhoging van de overheidssubsidies richting 
kinderopvang, te financieren door een aanpas-
sing van de tarieven van de loon- en inkomsten-
belasting, leidt slechts tot een kleine toename 
van de participatie van vrouwen (cpb 2007). 
Omgekeerd zal een verlaging van de overheids-
bijdrage dan ook niet leiden tot een erg veel 
lagere arbeidsmarktparticipatie ¬ al helemaal 
niet wanneer deze verhoging vooral de hogere 
inkomensgroepen treft die over het algemeen 
een sterke oriëntatie hebben op betaalde arbeid. 
Gegeven deze redenering zijn de kosten van de 
kabinetsvoorstellen uit het Meerjarenperspec-
tief in termen van arbeidsmarktparticipatie 
dus betrekkelijk beperkt. Tegenover de Tweede 
Kamer formuleerde staatssecretaris Dijksma het 

zo: ‘Het Planbureau heeft vastgesteld dat deze 
maatregelen een effect van min 0,1% hebben. 
(…) De redenering dat deze maatregelen slecht 
zouden zijn voor de doelstelling van het kabinet, 
klopt dus niet. Voor ons is dat belangrijk, want 
wij vinden dat de arbeidsparticipatie niet mag 
lijden onder deze maatregelen.’
 Samenvattend zou kunnen worden gesteld 
dat voor de arbeidsmarktparticipatie vooral de 
beschikbaarheid en de acceptatie van kinderop-
vang van belang zijn; de betaalbaarheid speelt 
¬ binnen bepaalde marges ¬ een secundaire 
rol. Dat doet de vraag rijzen waarom er in 2006 
en 2007 eigenlijk is besloten tot een beleids-
intensivering. Het antwoord luidde toen: ‘De 
intensivering zal een positief effect hebben op 
de arbeidsparticipatie van met name vrouwen.’ 
(wk 2006, 7) Het zou te eenvoudig zijn om deze 
tegenstelling te overbruggen met een verwij-
zing naar voortschrijdend inzicht. Het probleem 
is eerder dat de huidige stand van het onderzoek 
beleidsmakers voldoende ruimte laat om de 
relatie tussen de kosten van kinderopvang en 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen naar 
eigen inzicht te interpreteren. Tegen deze ach-
tergrond vormt het kinderopvangdossier dan 
ook een mooie illustratie van wat Hemerijck en 
Visser (1999) ooit omschreven als de onge-
plande, lerende of probleemoplossende stijl van 
besluitvorming. Van een uitgesproken visie of 
doelgericht beleid is minder sprake. 

> De verhouding tussen informele en formele kinder-
opvang. Een ander discussiepunt betreft de rela-
tie tussen informele en formele kinderopvang. 
Ondanks de groei van de formele kinderopvang 
is de informele sector nog steeds omvangrijk. 
Een schatting over 2006 suggereert dat 42% 
van de kinderen gebruik maakt van informele 
arrangementen, terwijl op datzelfde moment 
19% gebruik maakt van formele kinderopvang. 
Vooral in de leeftijdscategorie 4-12 jaar is het 
aandeel van de informele markt relatief groot 
(cbs 2008). Wanneer formele kinderopvang 
meer beschikbaar en beter toegankelijk wordt, 
is een zekere mate van substitutie tussen het 
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beleidsmakers de ruimte om de 
relatie tussen kinderopvangkosten 
en arbeidsmarktparticipatie naar 
eigen inzicht te interpreteren
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informele en formele segment te verwachten. 
Deze substitutie kan verschillende vormen aan-
nemen. Betaalde informele opvang aan huis kan 
worden omgezet in betaalde formele gastouder-
opvang. Inschrijven bij een gastouderbureau, 
zodat aanspraak kan worden gemaakt op de kin-
deropvangtoeslag is voor oppasmoeders veelal 
gunstiger en voor ouders goedkoper. Op deze 
manier wordt de oppas aan huis dus goedkoper, 

net zoals voor andere gezinnen het gebruik van 
formele kinderdagopvang goedkoper is gewor-
den. Met illegale praktijken heeft dat niets te 
maken (mogroep Kinderopvang 2008). 
 Een andere vorm van substitutie betreft het 
omzetten van informele betaalde opvang in 
formele opvang via een kinderdagverblijf, dan 
wel het omzetten van informele onbetaalde 
opvang via het eigen netwerk, bijvoorbeeld 
door grootouders, in formele gastouderopvang 
door dezelfde grootouders. Vooral deze laatste 
variant kan op weinig sympathie rekenen. In de 
media wordt vaak met enige verontwaardiging 
gesproken over de ‘oma-en-oparegeling’, waarbij 
de suggestie is dat de kinderopvangtoeslag wordt 
misbruikt voor informele opvang door familiele-
den. Kennelijk worden de hand- en spandiensten 
van grootouders gezien als een vorm van mantel-
zorg die gratis moet worden verstrekt. Daarbij is 
niet helemaal duidelijk waarom een grootouder 
binnen de structuur van de wk wel op de kinde-
ren van de buren mag passen, maar niet op haar 
eigen kleinkinderen. Ook is niet helder waarom 
de keuzevrijheid van de ouder ¬ die in de wk 
zo centraal is komen te staan ¬ kennelijk haar 

begrenzing vindt bij de eigen familieleden. 
 Meer in het algemeen wordt de verschuiving 
van informele naar formele zorg te snel afge-
daan als een deadweight loss; de subsidie op de 
prijs van kinderopvang heeft ook die gebruikers 
overgehaald voor wie de baten van het product 
eigenlijk niet opwegen tegen de reële kosten. 
Wanneer de focus uitsluitend bij arbeidsmarkt-
participatie ligt is dit een begrijpelijke reactie. 
Kinderopvang dient evenwel meer doelen, 
waarvan het bevorderen van sociale integratie 
een buitengewoon belangrijke is. De motie 
Van Aartsen/Bos bijvoorbeeld wijst nadruk-
kelijk op mogelijke positieve gevolgen op dit 
vlak: achterstanden in taal of sociaal-culturele 
vaardigheden zouden kunnen worden bestreden 
door sluitende samenwerking tussen scholen en 
kinderopvang. Eenzelfde discussie vond plaats 
rond het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA 
om te komen tot een basisvoorziening kinder-
opvang (tk 2005-2006). Een substitutie van 
informele opvang via het eigen netwerk naar 
formele opvang kan, kortom, als positief worden 
aangemerkt, bijvoorbeeld indien het gaat om 
kinderen van laagopgeleide allochtone ouders. 

> De aard van het product. Ten slotte is daar dan 
nog de meest wezenlijke vraag, die naar de aard 
van het product. Wat willen we met die kinder-
opvang? Waartoe dient die nu eigenlijk? Binnen 
de context van de wk is kinderopvang nadrukke-
lijk als een dienst aan ouders in de markt gezet. 
In de internationale literatuur wordt over het al-
gemeen een veel breder perspectief gehanteerd. 
Een recente publicatie binnen de reeks Babies and 
Bosses van de oecd, bijvoorbeeld, voert een lange 
lijst argumenten aan ter onderbouwing van de 
stelling dat in de combineerbaarheid van arbeid 
en zorg geïnvesteerd moet worden. Het gaat 
daarbij niet alleen om de arbeidsmarktparticipa-
tie van moeders, maar ook om de ontwikkeling 
van kinderen, het bevorderen van economische 
zelfstandigheid (bijvoorbeeld onder alleen-
staande ouders), gelijkheid (tussen mannen en 
vrouwen en/of sociaal-economische groepen), 
het bestrijden van armoede (onder kinderen en 
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ouderen) en het bevorderen van fertiliteit (oecd 
2007). Sommige argumenten spelen in de Ne-
derlandse beleidsoverwegingen een rol, andere 
blijven grotendeels buiten beschouwing. 
 Onlangs brak ook de wrr een lans voor een 
bredere visie op kinderopvang, door in haar 
studie over de verzorgingsstaat kinderopvang te 
plaatsen onder de functie van ‘verheffen’. Gepleit 
werd voor investeringen in zowel de kwantiteit 
als de kwaliteit van de opvang. Verheffen ver-
wijst in dit verband naar het streven om mensen 
de mogelijkheid te bieden om op een zinvolle en 
verantwoorde wijze invulling aan hun leven te 
geven en hun talenten te ontplooien. Onderwijs 
is een voor de hand liggend voorbeeld, maar in 
het wrr-rapport wordt dus ook de kinderopvang 
tot deze functie van de verzorgingsstaat gere-
kend. Aan die keuze ligt de visie ten grondslag 
dat de moderne verzorgingsstaat niet alleen 
moet verzekeren en verzorgen, maar vooral ook 
verheffen en verbinden (wrr 2006). Kinder-
opvang zou in dit licht eerder als een vorm van 
gezinsbeleid kunnen worden geïnterpreteerd 
dan als een strikt arbeidsmarktinstrument. 
Moderne gezinnen die worden geacht arbeid 
en zorg te combineren, kunnen daarbij worden 
geholpen door een goed functionerende pedago-
gische infrastructuur met naadloze overgangen 
tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. De rust, 
ruimte en regelmaat die dat genereert, komt niet 
alleen de arbeidsmarkt ten goede, maar de hele 
samenleving (verg. swk groep 2008). 
 Als we deze suggestie nu serieus nemen en 
kinderopvang inderdaad interpreteren als een 
vorm van modern gezinsbeleid, hoe zou dat 
beleid er dan uit kunnen zien? En wat zou dat 
betekenen voor de kinderopvang? 

naar een brede visie

In Nederland wordt opvallend weinig geld aan 
gezinsbeleid besteed. Cijfers van de oecd voor 
2005 geven voor de oecd-24 een gemiddelde 
score van 2,9% voor family spending; dat wil zeg-
gen dat gemiddeld 2,9% van het bruto nationaal 
product gaat naar uitgaven voor kinderopvang, 

ouderschapsverlof en belastingfaciliteiten voor 
ouders, zoals kinderbijslag. Nederland scoort 
met 1,5% ver onder dat gemiddelde, ongeveer 
even laag als Polen. Griekenland en Italië scoren 
nog lager, Portugal en Spanje hoger (oecd 2008). 
 Een van de posten waaraan relatief weinig 
geld wordt besteed is verlof. Vooral het ou-
derschapsverlof is met 13 onbetaalde weken 
per persoon ronduit zuinig te noemen. Het 
is bekend dat in Scandinavische landen de 
verloffaciliteiten een stuk royaler zijn. Minder 
bekend is dat ze ook bij onze directe buren 
veelal beter zijn. Zo kent Duitsland een betaald 
ouderschapsverlof van in totaal 14 maanden. In 
Groot-Brittannië kunnen moeders rondom de 
bevalling circa een jaar betaald verlof opnemen 
en zijn er plannen om per 2010 een jaar betaald 
ouderschapsverlof te introduceren. Daar komt 
bij dat kinderen in Nederland pas op relatief 
late leeftijd aanspraak kunnen maken op (voor-)

schoolse arrangementen. Terwijl in België en 
Frankrijk kinderen vanaf tweeënhalf jaar ge-
bruik kunnen maken van algemeen toegankelij-
ke, (vrijwel) gratis voorzieningen, beginnen we 
in Nederland pas bij vier jaar. Kinderopvang is 
dus voor Nederlandse ouders een buitengewoon 
belangrijk arrangement om de periode tussen 
verlof en school te overbruggen.
 Ook als kinderen eenmaal naar school gaan 
blijft opvang belangrijk, aangezien de school-
tijden slecht te combineren zijn met (voltijdse) 
werkweken. Omdat scholen historisch gezien 
vóórlopen op kinderopvanginstellingen zijn 
zij sturend in het dagarrangement van oudere 
kinderen. Om toch tot een volledig dekkend 
arrangement te komen, is de dag nu verkaveld 
in voorschoolse opvang (7.30-8.30 uur), school 
(8.30 ¬ 12.00 uur), tussenschoolse opvang 
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(12.00-13.00 uur), school (13.00-15.15 uur) en 
naschoolse opvang (15.15-18.30 uur). Een der-
gelijke dagindeling is niet erg kindvriendelijk, 
met als gevolg dat er een drukkend effect van 
uitgaat op het gebruik van kinderopvang en 
de arbeidsmarktparticipatie van ouders. Deze 
conclusie trekt ook de commissie-Bakker. ‘Insti-
tuties zijn nog te veel afgestemd op het man-
nelijke kostwinnersmodel. Tijdsarrangementen 
in het onderwijs en arbeidsdomein (inclusief 
kinderopvang) sluiten niet goed op elkaar aan. 
Dit gaat ten koste van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen.’ (Cie Bakker 2008: 41) 
 Als we deze snippers bijeenvegen zijn de con-
touren van een modern, eigentijds gezinsbeleid 
al tamelijk helder. Een eerste prioriteit is het 
introduceren van een betaald ouderschapsver-
lof, op zodanige wijze dat iedere ouder in staat 
wordt gesteld dit verlof ook daadwerkelijk op te 
nemen. Een tweede prioriteit ligt bij het verkor-
ten van de periode tussen verlof en school, via 
de introductie van een algemeen toegankelijke 
basisvoorziening voor kinderen vanaf twee jaar, 
bijvoorbeeld via de harmonisatie van peuter-
speelzaalwerk en kinderopvang. Een derde 
prioriteit, ten slotte, betreft de invoering van 
een minder versnipperd dagarrangement met 
meer rust, regelmaat en ruimte voor kinderen, 
ouders, onderwijs en opvang. Dat kan door de 
introductie van een continue rooster met een 
schooldag van bijvoorbeeld 8.00 tot 14.00 uur 
met aansluitend kinderopvang van 14.00 tot 
18.30 uur. Deze prioriteiten hoeven niet per 
direct, in de huidige kabinetsperiode, te worden 
gerealiseerd. Waar het om gaat is dat nieuw be-
leid wordt ingebed in een brede visie en dat de 
stappen die worden gezet tegen de achtergrond 
van die brede visie kunnen worden beoordeeld.
 Tot nu toe zijn de aanknopingspunten betrek-
kelijk dun. Zo lijkt er weliswaar enige beweging 
te zitten in het verlofdossier, maar de ontwik-
kelingen zijn nog heel voorzichtig. Zo belooft het 
ministerie van ocw in een reactie op het Plan 
van de Man, dat Mariëtte Hamer in november 
2007 namens haar fractie aanbood aan minister 
Plasterk, om in het najaar van 2008 te komen 

‘met een verkenning van de mogelijke aanpas-
singen in het wettelijke stelsel van verlofregelin-
gen’. (ocw 2008b: 7) Wel wordt de duur verdub-
beld van het wettelijk ouderschapsverlof, dat 
overigens onbetaald blijft; alleen via de omweg 
van de levensloopregeling is betaling mogelijk. 
Wat betreft de kinderopvang blijkt de harmoni-
satie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
een zaak van lange adem en datzelfde geldt voor 
het streven om te komen tot meer geïntegreerde 
dagarrangementen voor schoolgaande kinderen. 
Ook het Meerjarenperspectief kinderopvang 
ademt vooral de sfeer van korte-termijn-nood-
verband; de pedagogische infrastructuur en de 
baten van kinderopvang worden slechts terloops 
aan de orde gesteld. Dat heeft uiteraard gevolgen 
voor de beleidsvoorstellen. Zo lijken de voorstel-
len die de gastouderopvang betreffen enerzijds 
gericht op een informalisering van deze vorm 
van opvang en anderzijds op het laten verdwij-
nen ervan, gezien de introductie van de verplich-
ting om aansluiting te zoeken bij formele aan-
bieders van kinderopvang onder voorwaarden 
die voor die aanbieder tamelijk oninteressant 
zijn (een lage maximum-uurprijs en minimum-
eisen met betrekking tot de te werken uren en 
het aantal kinderen dat wordt opgevangen). 
Vanuit een perspectief dat de pedagogische in-
frastructuur consequent centraal stelt, zijn beide 
ontwikkelingen ongewenst. Informele arran-
gementen vallen daar per definitie niet onder, 
terwijl hoogwaardige gastouderopvang in de pe-
dagogische infrastructuur juist wel een plaatsje 
verdient ¬ alleen al gegeven de flexibiliteit die 
met deze opvangvorm kan worden bereikt.
 De ontwikkeling van een brede visie op 
gezins- en kinderopvangbeleid is des te drin-
gender omdat het onwaarschijnlijk is dat we op 
middellange termijn met de huidige beleids-
voornemens uit de voeten kunnen. Volgens 
de berekeningen in het Meerjarenperspectief 
kinderopvang zou de huidige beleidsinzet vanaf 
2010 een groeipad van circa 4,5% faciliteren. Uit-
gaande van een groei van 20% in 2008 en 15% in 
2009 zou dan in 2010 circa 35% van de kinderen 
gebruik kunnen maken van kinderopvangvoor-
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zieningen. Dat cijfer verhoudt zich moeizaam 
tot het ideaal van maximale arbeidsparticipatie 
dat door de ser en de commissie-Bakker is uit-
gedragen. Bovendien is in de berekeningen van 
het kabinet het gemiddelde gebruik per kind 
constant gehouden. Ook dat lijkt een weinige 
realistische veronderstelling wanneer meer 
mensen meer uren per week moeten werken. 
Wellicht kan een deel van de (extra) kosten 

worden verhaald op de ouders, via verlaging van 
de kinderopvangtoeslag. Desalniettemin lijkt 
de conclusie onontkoombaar dat het beslag dat 
kinderopvang legt op de overheidsbegroting 
in de komende jaren nog fors zal stijgen. Een 
goede pedagogische infrastructuur kost nu 
eenmaal geld. Daar staan echter ook belangrijke 
baten tegenover. Een modern gezinsbeleid kan 
simpelweg niet meer zonder. 

Janneke Plantenga  Kinderopvang in het hart van het gezinsbeleid

Literatuur

cbs (2008), Een op de vijf kinderen 
naar formele kinderopvang. Web-
magazine Centraal Bureau voor 
de Statistiek, woensdag 30 janu-
ari 2008 (www.cbs.nl)

Commissie-Bakker (2008), Naar 
een toekomst die werkt. Advies 
Commissie Arbeidsparticipatie. 
Rotterdam

cpb (2007), Macro-economische 
Verkenningen 2008. Den Haag: 
Centraal Planbureau 

cpb (2008), Een analyse van de groei 
van de formele kinderopvang in het 
recente verleden en in de nabije toe-
komst. cpb-notitie, 14 mei 2008. 
Den Haag: Centraal Planbureau

Hemerijck, A. en J. Visser (1999), 
‘Beleidsleren in de Nederlandse 
verzorgingsstaat’, in: Beleid en 
Maatschappij, 26(1), pp. 13-26

Jaumotte, F. (2003). Female labour 
force participation. Past trends 
and main determinants in oecd 
countries. Parijs: Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development

Linden, van der L. & C. Van der Werff 
(2006), Werkgeversbijdrage kinder-
opvang meting 2006. Eindrapport. 
Leiden: Research voor Beleid 

mogroep kinderopvang (2008), Het 
grote misverstand over gastouder-
opvang. Fabels en feiten. Utrecht: 
mogroep

ocw (2008a), Meerjarenperspectief 
kinderopvang. Den Haag: Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap

ocw (2008b), Brief 14 augustus 
2008, Plan van de Man, de/32735. 
Den Haag: Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap

oecd (2001), Starting strong. Early 
childhood education and care. Pa-
rijs: Organisation for Economic 
Co-operation and Development

oecd (2007), Babies and Bosses. 
Reconciling Work and Family Life. 
A Synthesis of Findings for oecd 
Countries. Parijs: Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development 

oecd (2008), Babies and Bosses. 
Balancing Work and Family Life. 
Policy brief juli 2008. Parijs: 
Organisation for Economic 
Co-operation and Develop-
ment

Onderwijsraad (2008), Een rijk 
programma voor ieder kind, Den 
Haag: Onderwijsraad

Plantenga, J., Y. Wevers, B. Rijkers 
en P.de Haan (2005), ‘Arbeids-
marktparticipatie en de kosten 
van kinderopvang’, in: Econo-
misch Statistische Berichten, 11 
maart 2005

Plantenga, J. (2006), ‘Arbeidsmarkt-
participatie en de kosten en 
baten van kinderopvang’, in: 

Economisch Statistische Berichten, 
4492, pp. 402-406

Portegijs, W., M.Cloïn, I.Ooms en 
E. Eggink (2006), Hoe het werkt 
met kinderen. Moeders over kinder-
opvang en werk. Den Haag: Soci-
aal en Cultureel Planbureau

swk groep (2008), Een eigentijds 
arrangement. Op weg naar rust, 
regelmaat en ruimte voor kinderen. 
Visiedocument. Rotterdam: 
swk groep 

Taskforce Bestrijding Wachtlijsten 
in de bso (2007), Groeistuipen! 
Wachtlijsten Buitenschoolse Op-
vang. Tijdelijk en onvermijdelijk op 
weg naar structurele oplossingen. 
Utrecht: Buitenhek Manage-
ment & Consult bv

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
2005-2006, Voorstel van wet van 
het lid Hamer houdende regels met 
betrekking tot een tegemoetkoming 
in de kosten van kinderopvang en 
waarborging van de kwaliteit van 
kinderopvang (Wet basisvoorzie-
ning kinderopvang en ontwikke-
lingsstimulering), 30 479, nr.4

Wet Kinderopvang (2006), Jaarver-
slag 2005 Wet Kinderopvang. Den 
Haag: Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid

wrr (2006), De verzorgingsstaat her-
wogen. Over verzorgen, verzekeren, 
verheffen en verbinden. Amster-
dam: Amsterdam University 
Press



s& d  9  |  20 0 8

32

f o t o  renee teunis  |  na tionale  beeldbank 

De internetrevolutie, groeiende invloed van eigenaren 
en adverteerders, een explosie aan commerciële 

zenders, de opkomst van gratis kranten, ontzuiling 
en ontlezing — het zijn factoren die het Nederlandse 

medialandschap ingrijpend hebben veranderd.  
Zullen serieuze media overleven? 

Al krimpt de markt, een goede krantenredactie blijft 
trouw aan haar missie, vindt Hans Wansink. Weten wat 
er speelt, de macht controleren, misstanden onthullen 

— daar draait het om. ‘Compacte kwaliteitskranten 
met een heldere journalistieke agenda moeten 
de publieke sfeer heroveren op de commerciële 

amusementsindustrie.’
Piet Bakker keert zich tegen het beeld dat het 

aanbod van omroepen en gedrukte media vervlakt 
en verschraalt. Verschuivingen tussen genres 

weerspiegelen de wensen van het publiek:  
‘Het historische succes van traditionele dagbladen  

en verzuilde omroepen was een gevolg van  
gedwongen winkelnering.’ 

Media onder  
commerciële druk
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Over de auteur  Hans Wansink is politiek commentator 
van de Volkskrant. Hij werkt met Warna Oosterbaan 
aan ‘De krant moet kiezen. De toekomst van de 
kwaliteitsjournalistiek’, dat dit najaar verschijnt bij 
uitgeverij Prometheus. 

Noten  zie pagina 39

Media onder commerciële druk (1)

Geen kwaliteitskrant  
zonder paternalisme

hans wansink

Elf jaar geleden voorspelde J. Th. J. (Joop) van den 
Berg ¬ oud-journalist, oud-senator, gewezen 
directeur van de Wiardi Beckman Stichting en 
emeritus hoogleraar parlementaire geschiede-
nis ¬ de ondergang van de kwaliteitskranten. 
In zijn beschouwing ‘Overleeft de journalistiek 
de nieuwe media?’ (s&d 1997/5) betwijfelt Van 
den Berg of de Nederlandse journalistiek er 
sinds de ontzuiling op vooruit is gegaan, zoals 
vrij algemeen wordt aangenomen. Gegeven 
de Nederlandse traditie van de pers als spreek-
buis van een levensbeschouwelijke zuil, is het 
volgens Van den Berg nog maar de vraag ‘of een 
krant en zijn redacteuren het wel helemaal zon-
der binding met een buitenjournalistieke groep 
of stroming kunnen stellen’.
 Van den Berg zag in de jaren zeventig, tachtig 
en negentig weinig journalistieke vooruitgang. 
Het commerciële succes van de Volkskrant was 
volgens hem te danken aan modegevoeligheid: 
‘In plaats van de katholieke zuil kwam tijdelijk 
het middenkader van de Partij van de Arbeid 
als maatstaf; in plaats van engagement met de 
veranderingen in de katholieke kerk een bijna 
antikatholieke weerzin, in plaats van verzuiling 

de politieke en culturele modes.’ Daartegenover 
stond de ‘bijna hardnekkige en antimodieuze 
houding van Het Parool, dat misschien daardoor 
wel in de problemen kwam en de band met 
nieuwe lezersgeneraties niet wist te leggen’. Van 
den Berg bekroop ‘het akelige vermoeden (…) dat 
voor een succesvolle journalistiek een zekere 
hoerigheid jegens maatschappelijke modes 
blijkbaar onvermijdelijk is’. Dat vond hij ‘voor 
iemand die de journalistiek liefheeft (…) geen 
prettige conclusie’.
 Deze grote behoefte van journalisten om 
politiek en sociaal ‘ergens bij te horen’ was nog 
maar een deel van het probleem. Een traditie op 
het gebied van kritische onderzoeksjournalis-
tiek ontbrak, constateerde Van den Berg, evenals 
een debat over de doeleinden, kwaliteitsmaat-
staven en de ethiek van het vak. Of de beroeps-
groep over genoeg professioneel zelfbewustzijn 
zou beschikken om de uitdagingen van de 
‘dekolonisatie van de lezer’ en de opkomst van 
de nieuwe media het hoofd te bieden, waagde 
hij ernstig te betwijfelen. De vraag is: hoe staat 
de zaak er nu, ruim een decennium later, voor?

de taken van de krant

De opdracht van de professionele dagbladjour-
nalistiek bestaat ¬ in de woorden van Van den 
Berg ¬ uit twee componenten: ‘(1) het voorzien 
van een ruim en betrekkelijk ongeprofileerd 
publiek van nieuws, analyse en commentaar in 
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een samenhangend geheel, op basis van vak-
manschap en globale kennis van zaken geleverd; 
(2) het produceren van die informatie in een ge-
zamenlijk vervaardigd product dat een variëteit 
biedt aan informatie op diverse terreinen van 
leven en samenleven.’
 Serieuze journalisten oriënteren zich 
primair op het maatschappelijk belang ¬ en 
niet op de luimen van de lezer. Want, zo stelt 
Van den Berg, ‘het democratisch ideaal van de 
goed geïnformeerde burger veronderstelt (…) 
een informatietoevoer die meer doet dan hem 
op zijn individuele wenken bedienen; die ook 
nog iets anders levert dan meer van hetzelfde; 
die de burger vertrouwd tracht te maken met 
tendensen waarin hij goed zou doen belang te 
stellen, ook als hij er niet onmiddellijk eigener 
beweging toe neigt. Zeker, hier komt de neiging 
tevoorschijn de journalistiek te blijven betrek-
ken in een oud ideaal van verheffing van het 
volk. Deugt die neiging als zodanig niet, of is de 
tijd daarvoor voorbij?’
 Wat betreft Van den Berg leek het daar, in 
1997, wel op. Hij wees op de enorme invloed 
van ten eerste de televisie en ten tweede het 
internet. In zijn ogen is televisie niet primair 
een informatief medium, maar een producent 
van amusement. Dat levert mengvormen op 
als reality-tv en infotainment. Televisie heeft 
de natuurlijke behoefte om het niet te laten bij 
het registreren van feiten en gebeurtenissen, 
maar die te regisseren ¬ en vooral te drama-
tiseren met theatrale middelen. Zo wordt een 
Kamer debat steevast gereduceerd tot een reeks 
interruptiedebatjes. De dagbladjournalistiek 
is daarin meegegaan. De ‘kleedkamerjour-
nalistiek’ heeft het gewonnen van de infor-
matievoorziening, de verbrokkeling van de 
samenhang. 
 De opkomst van het internet heeft volgens 
Van den Berg geleid tot versterking van de 
segmentatie. De veelgeprezen interactiviteit 
werkt volgens hem juist het ‘uiteenrukken’ van 
de traditionele krant in de hand, ‘niet alleen 
in katernen, zoals nu, maar in los verkrijgbare 
informatie, op te vragen via het beeldscherm 

van televisie/computer met de printer ernaast. 
Alleen de ordening van koppen en zeer korte 
mededelingen, zoals wij die nu al kennen van 
Teletekst, zijn nog een zaak van algemeen 
journalistiek vakmanschap. De journalistiek zal 
zodoende aan algemeenheid en daarmee aan 
vormende betekenis verliezen. Mede daardoor 
zal ook het vak als zodanig aan betekenis ver-
liezen en alleen ruimte laten aan de combinatie 
van journalistiek vakmanschap en uitgesproken 
kennis van zaken op een specifiek terrein.’

 De diagnose van Joop van den Berg zou als 
volgt kunnen worden geparafraseerd. De ont-
zuiling riep de vraag op waaraan de journalist 
zijn professionele ethos zou moeten ontlenen. 
Pas sinds de jaren zestig hebben de kranten 
zich weten te ontworstelen aan de levens-
beschouwelijke zuilen, politieke partijen en 
belangenorganisaties waaraan ze hun bestaan 
te danken hadden. Maar wat kwam daarvoor 
in de plaats? Van den Berg vindt dat kwali-
teitskranten zich niet tevreden mogen stellen 
met een redactiebeleid dat er alleen maar op 
gericht is de lezer te geven wat hij verlangt. 
Sprekend van volksverheffing, pleit hij voor 
een redactiebeleid van verlicht paternalisme. 
Een krant bevordert het functioneren van de 
democratie alleen als de redactie haar lezers 
in staat stelt zich een oordeel te vormen over 
belangrijke maatschappelijke en politieke ont-
wikkelingen. De concurrentie van televisie en 
internet maakt die opdracht extra ingewikkeld. 
Beide plegen een aanslag op de schaarse tijd 
van lezers en de budgetten van adverteerders. 
Bovendien ondermijnen de televisie en het 
internet elk op hun eigen manier het concept 
van de krant als samenhangend geheel van in-
formatie, analyse en commentaar dat de lezers 
vaste grond onder de voeten kan geven.

Kwaliteitskranten moeten hun 
prioriteiten opnieuw bepalen 
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weten hoe het zit

De verwachting van Van den Berg en vele 
anderen dat burgers, bloggers en amateur-
journalisten met behulp van het internet 
belangrijke functies van de journalistiek zouden 
overnemen, is de afgelopen jaren niet uitgeko-
men. Op het net domineren de nieuwssites van 
de klassieke kranten. De Nederlandse praktijk 
bewijst dat de beschikbaarheid van nieuwe 
technische mogelijkheden niet betekent dat er 
ook met vrucht gebruik van wordt gemaakt. Van 
den Bergs bewering dat kranten het niet zonder 
binding met een stroming kunnen stellen blijkt 
evenmin goed houdbaar. Juist de meest succes-
volle landelijke dagbladen hebben zich steeds 
onafhankelijker en pluriformer opgesteld, on-
der andere door op hun opiniepagina’s ruimte te 
gunnen aan allerlei opvattingen.
 Een element dat ontbreekt in de analyse 
van Van den Berg is de afname, sinds de jaren 
negentig, in de publieke waardering voor de 
juist steeds professioneler gemaakte kranten. 
Het duidelijkst blijkt dit uit de daling van de 
oplagen die zich voordeed (en voordoet), terwijl 
een stijgend opleidingspeil onder de bevolking 
tot méér vraag naar kwaliteitskranten zou 
moeten leiden. Zeker jongere generaties zijn 
niet per definitie geïnteresseerd in traditioneel 
krantennieuws over politiek, economie, cultuur 
en de wereld ¬ nieuws dus dat verder gaat dan 
het aanbod op televisie, teletekst of in de gratis 
krant.
 De Amerikaanse mediaprofessor Daniel 
Hallin legt een verband tussen het teruglopen 
van het aantal krantenlezers en de afnemende 
betekenis van de politiek: ‘In de jaren dertig, 
veertig en vijftig zagen de burgers de politiek 
als een middel om de problemen in de samen-
leving op te lossen. Onze huidige cultuur is veel 
individualistischer. Als mensen zich afvragen 
hoe hun kinderen een betere toekomst kun-
nen krijgen, denken ze niet meer aan het soort 
veranderingen waarvoor politieke partijen of 
overheden kunnen zorgen. Ze denken dan in de 
eerste plaats aan hun eigen inspanningen.’1

 Dit functieverlies van de kwaliteitskrant is 
een aanslag op het zelfvertrouwen van de be-
roepsgroep. Toch ben ik minder pessimistisch 
dan Van den Berg. De journalistieke methode 
blijft, mits gewetensvol toegepast, de meest 
effectieve methode om snel te weten wat er 
in een samenleving aan de hand is. Dat is ook 
precies de reden dat veel lezers nog steeds op 
kwaliteitskranten vertrouwen. Maar de kwa-
liteitskrant moet wel kiezen, daarin heeft Van 
den Berg volkomen gelijk. De huidige praktijk, 

waarbij de kranten steeds dikker worden terwijl 
de gemiddelde leestijd afneemt, is erg moeilijk 
uit te leggen. De prioriteiten zullen opnieuw 
bepaald moeten worden, de bladformules zul-
len moeten worden aangescherpt. Kranten die 
inderdaad keuzes maken, zoals Het Financieele 
Dagblad, nrc.next en Het Parool (dat zich nu voluit 
profileert als krant van Amsterdam) doen het 
beter dan catch all-kranten die met de audio-
visuele media willen concurreren en zo veel 
mogelijk groepen proberen te bereiken. 
 Een krimpende markt betekent niet dat 
de klassieke functies van de journalistiek aan 
belang inboeten. Nu de publieke ruimte steeds 
meer gecommercialiseerd raakt, is de noodzaak 
van neutrale en nuchtere berichtgeving groter 
dan ooit. Kranten moeten niet proberen hun 
marktaandeel koste wat kost te behouden, maar 
ze moeten kiezen voor hun missie, het contro-
leren van instellingen en personen met macht, 
voor nuchtere berichtgeving zonder aanzien 
des persoons. Hun podiumfunctie moeten ze in 
stand houden. 
 Dat impliceert, zoals Van den Berg stelt, een 
houding die de afgelopen tijd onder invloed van 
allerlei factoren onder vuur is komen te liggen: 

Wat moeten burgers weten om te 
kunnen functioneren? Dat is de 
leidraad bij de selectie van nieuws
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een zeker paternalisme, het zelfbewust hante-
ren van het perspectief dat journalisten door 
hun kennis en training weten wat de belangrijk-
ste ontwikkelingen in de samenleving zijn. Bij 
de selectie van binnenlands, economisch, cultu-
reel en buitenlands nieuws vormt niet de wens 
van de lezers de voornaamste leidraad, maar 
datgene wat burgers in de ogen van de redacties 
moeten weten om te kunnen functioneren. Dat 
is de belangrijkste les van Joop van den Berg.
 Met de International Herald Tribune voor ogen 
pleitte hij voor het concept van de compacte 
krant. Die wordt gekenmerkt door beknoptheid, 
overzichtelijkheid en documentatie: de ‘droge 
feiten’. Hard nieuws dus, verslaggeving van de 
gebeurtenissen, onvermengd met de mening 
van de verslaggever. Behaagzieke sfeerrepor-
tages, human interest en interviews die de lezer 
willen amuseren in plaats van informeren, 
kunnen gemist worden. In feite zijn die droge 
feiten in een krant als de International Herald Tri-
bune natuurlijk zorgvuldig geselecteerd om als 
grondstof voor de oordeelsvorming van de lezer 
te kunnen dienen. Daarnaast, voeg ik er aan toe, 
zou de dagbladjournalistiek meer aan uitleg en 
analyse moeten doen.
 Op dit punt hebben kranten, zoals Van den 
Berg signaleert, een voordeel boven de audio-
visuele media. De eigen aard van de geschreven 
journalistiek, de expertise van de redacties en 
de verschijningsfrequentie lenen zich goed 
voor analyse en uitleg. Maar in de praktijk valt 
te constateren dat kranten vaak terugschrikken 
voor deze interpretatieve genres. Liever laten 
ze zo veel mogelijk mensen aan het woord: in 
reportages, in interviews en op opiniepagina’s 
¬ dit in de veronderstelling dat zo aan de 
gecompliceerde werkelijkheid het meest recht 
wordt gedaan. Daartegenover kan een veronder-
stelling geplaatst worden die plausibeler is: veel 
lezers willen liever weten hoe het werkelijk zit. 
 Ik zeg het Joop van den Berg na: de krant 
moet een gids zijn. Daarmee bedoel ik niet dat 
kranten zich moeten binden aan een politieke 
stroming ¬ al was het maar omdat de klassieke 
politieke bewegingen in nog grotere verwarring 

over de te varen koers verkeren dan de kranten. 
Daar komt bij dat de ‘gedekoloniseerde’ lezers er 
niet op zitten te wachten.

kansen en risico’s

Blijft over de vraag die Van den Berg als uit-
gangspunt voor zijn betoog nam: gaat de seri-
euze dagbladjournalistiek ten onder in de strijd 
met andere media? Of, iets preciezer geformu-
leerd in de context van vandaag: wat betekent 
de toenemende macht van adverteerders en con-
sumenten in combinatie met de ontlezing en de 
opkomst van nieuwe media en gratis kranten 
voor het aanbod van serieuze journalistiek? 
 De economische omstandigheden waaronder 
uitgevers van kwaliteitskranten en journalisten 
hun producten moeten maken en verkopen 
zijn verslechterd ¬ waarschijnlijk voor altijd. 
Om het hoofd boven water te houden schake-
len veel redacties over op een multimediale 
aanpak. Journalisten werken gelijktijdig voor 

de papieren krant en de website. Dit vereist om-
scholing in videopresentatie, audio en online 
schrijven. In een geïntegreerde newsroom komt 
al het nieuws van de persbureaus en de eigen 
verslaggevers binnen en wordt het uitgezet 
voor producties op de site en in de krant. Ook 
het dagritme van de krant verandert: de eerste 
video’s en nieuwsstukken moeten voor 9.00 uur 
online staan. Omdat op de krantensites snel dui-
delijk wordt wat lezers wel en niet waarderen, 
zal de neiging om de lezer ter wille te zijn veel 
groter zijn dan in de papieren krant. Sommige 
kranten gaan nog een paar stappen verder. 
Zo experimenteert de Volkskrant-redactie met 
gecombineerde producties voor krant, site én 
televisie en werkt de redactie van Het Financieele 

Als er gewerkt moet worden  
voor krant én website komt  
‘slow journalism’ in de knel
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Dagblad in één gebouw nauw samen met een 
radiostation: Business News Radio.
 In de praktijk is er weinig ruimte voor 
uitbreiding van de redacties, zodat de lopende 
band voor de zittende redacteuren steeds snel-
ler gaat draaien. Als er gelijktijdig gewerkt moet 
worden voor de krant en de site, komt ‘slow 
journalism’ ¬ studeren, onderzoeken, analyse-
ren, achtergrondgesprekken voeren, contacten 
onderhouden, eigen nieuwsgaring ¬ al gauw 
in de knel. Hetzelfde effect heeft het werken 
voor papieren ‘afsplitsingen’ van de krant, zoals 
nrc.next of een aan de moederkrant gelieerde 
gratis jongerenkrant. 

 Zo komen de kritische functies van de 
journalistiek in het gedrang: het brengen van 
eigen nieuws, het verifiëren van informatie die 
door belanghebbenden wordt verspreid en het 
controleren van instellingen met macht. In zijn 
boek Flat earth news analyseert de Britse journa-
list Nick Davies het proces van verschraling en 
uitholling van het journalistieke ambacht bij 
grote Engelse kranten als The Times, The Guardi-
an, The Independent en The Daily Telegraph.2 Jour-
nalisten moeten zo veel stukken schrijven voor 
de krant en de site dat ze nauwelijks tijd meer 
overhouden om berichten van persbureaus en 
pr-organisaties te controleren, het redactiekan-
toor te verlaten om bronnen te spreken en op 
onderzoek uit te gaan. Zo bleek uit onderzoek 
van Cardiff University naar de herkomst van 
het binnenlandse nieuws dat slechts 30% van 
de artikelen geheel eigen producties waren. De 
helft van de artikelen was geheel of grotendeels 
overgenomen van persbureaus en de overige 
20% bestond gedeeltelijk uit materiaal van pers-
bureaus. De onderzoekers ontdekten bovendien 
dat 41% van de berichten in de Engelse kwali-

teitskranten zichtbaar was ingestoken door pr-
mensen. Steeds meer journalisten bij de Britse 
kwaliteitskranten doen dus weinig anders dan 
materiaal recyclen van persbureaus en com-
municatiemensen. Deze lopende-bandwerkers 
kunnen tegenover hun lezers niet meer instaan 
voor het waarheidsgehalte van hun berichtge-
ving, omdat hun de tijd, de kennis en de contac-
ten ontbreken om zelfstandig op onderzoek uit 
te gaan, concludeert Davies. 
 Sommige kranten zullen zich, in plaats van 
op eigen nieuwsgaring, gaan toeleggen op 
opiniëring (‘viewspapers’) of op news you can 
use, dat vooral moet voorzien in de particuliere 
behoeften van de consument. Er zullen fusies 
plaatsvinden en samenwerkingsverbanden 
ontstaan waarbij een krant niet langer over de 
volle breedte eigen verslaggevers inzet, maar 
bijvoorbeeld buitenlands nieuws, sportnieuws, 
nieuwsfoto’s of financieel nieuws inkoopt bij 
andere media. Specialisten van de krant (zoals 
buitenlandse correspondenten) zullen voor 
steeds meer media gaan werken. Naarmate min-
der lezers bereid zijn te betalen voor excellente, 
maar ‘dure’ journalistiek, zullen redacties en 
journalisten minder genegen zijn te investeren 
in onderzoeksjournalistiek, het kritisch volgen 
van overheidsbeleid of van de internationale po-
litiek. De productie van wat eens ‘hard nieuws’ 
was, zal dan meer en meer in handen komen 
van persbureaus, voorlichters en belangheb-
benden. Onderzoeksjournalistiek zal minder 
op krantenredacties en meer door freelance 
journalisten ¬ voor eigen risico ¬ worden 
bedreven. Omdat deze kleine zelfstandigen los 
worden ingehuurd, zijn ze altijd goedkoper dan 
redacteuren in vaste dienst. Met de opkomst 
van het internet en andere nieuwe media zullen 
steeds minder nieuwsconsumenten gelijktijdig 
geconfronteerd worden met het typische kran-
tenproduct: maatschappelijk waardevolle infor-
matie waar ze niet zelf om hebben gevraagd.
 Dit is, kortom, de trend: dure vormen van 
journalistiek (hard nieuws, onderzoeksjour-
nalistiek, politieke journalistiek, buitenlandse 
berichtgeving) komen onder druk te staan, de 

De krant moet bouwen aan 
een republiek van weerbare, 
geïnformeerde staatsburgers
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productie-eisen die aan journalisten worden 
gesteld worden opgeschroefd en de wensen van 
lezers en adverteerders bepalen steeds sterker 
het redactionele beleid. De macht controleren, 
misstanden onthullen en gezagsdragers ter 
verantwoording roepen mogen dan activiteiten 
zijn die de samenleving als geheel ten goede 
komen, als ze voor uitgevers en redactie niet 
langer lonend zijn, zal de neiging groter worden 
uitsluitend de adverteerders te bedienen en de 
lezers te vermaken.
 Redacties van serieuze kranten moeten die 
weg van de minste weerstand mijden. Dat ver-
eist journalisten die zelfbewust, geëngageerd, 
onafhankelijk en ter zake kundig zijn, die niet 
bezwijken onder de druk van de omstandighe-
den, maar juist blijk geven van het zelfvertrou-
wen om die omstandigheden naar hun hand 
te zetten. De redacties van kwaliteitskranten 
moeten centres of excellence vormen: journalisten 
moeten specialisten zijn in het Grote Nieuws, in 
de achtergronden en de interpretatie daarvan. 
Kranten moeten een net van buitenlandse 

Noten

1 Gesprek met Daniel Hallin, aan-
gehaald in: Warna Oosterbaan 

en Hans Wansink, De krant moet 
kiezen. De toekomst van de kwa-
liteitsjournalistiek, Amsterdam: 
Prometheus, 2008 (in druk).

2 Nick Davies, Flat earth news, Lon-
den: Chatto & Windus, 2008.
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correspondenten in stand houden en volwaar-
dige deelredacties op het gebied van cultuur, 
economie en politiek. Dat is noodzakelijk om de 
steeds complexer wordende wereld te kunnen 
volgen en vooral om die te kunnen verhelderen. 
De ambitie moet zijn om compacte kwaliteits-
kranten met een duidelijke hiërarchie en een 
heldere journalistieke agenda de publieke sfeer 
te laten heroveren op de commerciële amuse-
mentsindustrie. De krant moet bouwen aan een 
republiek van weerbare, geïnformeerde staats-
burgers en tegenwicht bieden aan de digitale 
versplintering van de samenleving in virtuele 
communities van gelijkgezinden.
 Het debat daarover ¬ Joop van den Berg 
zei het al ¬ moet zowel binnen als buiten de 
redactielokalen op gang komen. Overigens ben 
ik ervan overtuigd dat er in Nederland altijd en-
kele honderdduizenden kritische, veeleisende, 
nieuwsgierige en goed opgeleide lezers zullen 
blijven die bereid zijn te betalen voor kranten 
die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
serieus nemen. 
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Over de auteur  Piet Bakker is lector Crossmedia 
Content aan de Hogeschool Utrecht en universitair 
hoofddocent bij de afdeling Communicatieweten-
schap van de Universiteit van Amsterdam 

Media onder commerciële druk (2)

Eerst de gossip,  
dan de  moraal

piet bakker

Het was maar een flikkering in de duistere kom-
kommertijd van de zomer van 2008, maar toch 
zal het nieuwtje dat bij Nederlandse studenten 
de Donald Duck populairder is dan de Volkskrant 
bevestigd hebben wat velen al dachten: het 
is niet alleen droevig gesteld met de huidige 
informatievoorziening, maar ook met het 
mediagebruik van de aanstormende generaties. 
Oom Dagobert is niet alleen de held van de 
jonge lezers, maar ook van de media-eigenaren 
bij wie het opschroeven van rendementen en 
het doorvoeren van besparingen hoger in het 
vaandel lijken te staan dan investeren in infor-
matievoorziening en opinievorming. 
 Geween en tandengeknars over informatie-
voorziening en mediagebruik zijn waarschijn-
lijk zo oud als de media zelf. Tegenwoordig 
spitst de discussie zich vooral toe op de sterke 
commercialisering van de media en de gevolgen 
die dat kan hebben voor de nieuwsvoorzie-
ning en opinievorming. Traditionele media als 
publieke omroepen, opiniebladen en betaalde 
kranten hebben het lastig in een hevig concur-
rerende mediaomgeving. Marktaandeel en 
oplages lopen terug. Buitenlandse investeer-
ders hebben zich meester gemaakt van diverse 
uitgeverijen. In de strijd om de lezer, kijker en 

luisteraar doen de media in de ogen van velen 
verregaande concessies aan de markt: meer sen-
satie en oppervlakkigere verslaggeving, terwijl 
de eigenlijke taak ¬ onafhankelijke informatie-
voorziening ¬ in het gedrang komt. 
 Sprekende voorbeelden van media die onder 
druk van eigenaren dreigen te bezwijken zijn er 
te over. Nadat pcm (uitgever van onder andere 
de Volkskrant, ad, nrc Handelsblad en Trouw) zich 
liet leeghalen door de Britse investeerder apax 
is nu uitgeverij Wegener aan de beurt. Toen Me-
com (ook Brits), dat daar aan het bewind is, deze 
zomer ruim vierhonderd banen wilde schrappen, 
kon een staking maar net worden afgewend. 
Zelfs De Telegraaf is niet veilig voor aandeelhou-
ders die de rendementseisen willen opschroeven, 
wat onvermijdelijk tot ontslagen en saneringen 
zal leiden. Bij alle uitgevers zijn de afgelopen 
jaren overigens al fikse bezuinigingen doorge-
voerd die veel journalisten hun baan hebben 
gekost. Bij Algemeen Dagblad, Het Parool, Trouw en 
de Limburgse dagbladen verdwenen tientallen 
banen, bij De Telegraaf werden vrijwel alle buiten-
landse correspondentschappen opgeheven. 
 Een te sterke positie van eigenaren, inves-
teerders en aandeelhouders leidt, zo wordt in 
brede kring gevreesd, tot een inhoud waarbij 
hún belangen maatgevend worden, waarop 
de inhoud zich aanpast aan de grootste ge-
mene deler van de vervlakte publiekssmaak. 
De gevolgen laten zich raden: rtl Boulevard 
trekt meer kijkers dan EénVandaag, de oplage 
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van Metro is hoger dan die van nrc Handelsblad 
en de Volkskrant bij elkaar, hp/De Tijd legt het 
af tegen Gala, Glamour en  andere glitterbladen, 
terwijl jongeren hun ‘nieuws’ vooral vinden 
op www.nu.nl en GeenStijl (en kennelijk in 
de  Donald Duck). De vraag is nu: is er reden 
tot zorg?

het nederlandse medialandschap

Lang werd het medialandschap in Nederland, 
maar ook in andere West-Europese landen, 
gedomineerd door maatschappelijk verantwoor-
delijke uitgevers of in elk geval door uitgevers 
met op zijn minst een gevoel van verantwoor-
delijkheid voor de groep die ze dachten te 
vertegenwoordigen, en door publieke omroe-
pen met een duidelijke taak ten behoeve van 
openbare informatievoorziening. Deze situatie 
is ingrijpend gewijzigd. Aan de alleenheerschap-
pij van de publieke omroep op radio en televisie 
kwam een einde in 1989 met de komst van het 
Luxemburgse, maar op Nederland gerichte, rtl 
Veronique. Later volgden de andere rtl-zenders 
en de sbs-groep. Bekabeling, satellietzenders, 
schotelontvangers en digitale set-up boxen zorg-
den voor een exponentiële groei van het aantal 
kanalen. Dertig is al snel het minimumaantal 
(binnen- en buitenlandse) kanalen dat een Ne-
derlands gezin ontvangt ¬ een aantal dat met 
decoder, digitenne of schotel kan oplopen tot 
honderd of meer.
 De Nederlandse nationale tv-markt wordt nu 
beheerst door drie partijen, waarvan er twee vol-
ledig commercieel zijn. De derde, de publieke 
omroep, is half commercieel daar deze voor 
een belangrijk deel afhankelijk is van reclame-
gelden en ledenaantallen, dus van kijkcijfers, 
zodat men gedwongen wordt te concurreren 
met de ‘echte’ commerciëlen. Het marktaandeel 
van de publieke omroep schommelt de laatste 
jaren rond de 40%. Dat kan als een dieptepunt 
worden beschouwd, maar overigens ook als een 
bewijs van de veerkracht van de publieke om-
roep die zich temidden van tientallen concur-
renten staande weet te houden. Kijkers trekt de 

publieke omroep vooral met Boer zoekt Vrouw, 
Spoorloos, Man Bijt Hond en de sportprogram-
ma’s, alhoewel Het Journaal ook nog steeds een 
kijkcijferkanon is.
 Nieuws en informatie zijn voor veel van 
de concurrenten geen hoofdtaak, zelfs geen 
bijzaak: de strijd om de kijker wordt hier vooral 
gevoerd tussen ‘reality’-programma’s als De 
Gouden Kooi, Supernanny en Big Brother. rtl 
heeft op één zender een volwaardig journaal en 
exploiteert overdag rtl-z; sbs6 heeft als infor-
matief zwaartepunt Hart van Nederland, maar 
daar blijft het bij ¬ actualiteitenprogramma’s, 
documentaires en achtergronden ontbreken. 
Voor de commerciële omroep is nieuws vooral 
geen prioriteit omdat het duur is om te maken 
en snel problemen oplevert, terwijl de kijker 
ook met goedkopere amusementsprogramma’s 
tevreden lijkt te zijn. 

 Intussen zijn de (traditionele) printmedia 
aan een terugtocht begonnen. Van de opinie-
bladen ziet alleen Elsevier zijn oplage stijgen. hp 
en De Tijd fuseerden en dreigt veertiendaags te 
worden, Hervormd Nederland, De Nieuwe Linie en 
Opinio verdwenen, vn en De Groene Amsterdam-
mer verkeren vrijwel constant in zwaar weer. De 
familiebladen Panorama en (Nieuwe) Revu, die 
traditioneel ook veel informatie brachten, zagen 
in tien jaar hun oplage gehalveerd worden. De 
gezamenlijke oplage van de vrouwenbladen 
Margriet en Libelle is het laatste decennium 
gedaald van ruim 1,2 miljoen naar 800.000.
 Betaalde dagbladen hebben de laatste twaalf 
jaar hun oplage met een kwart zien teruglopen, 
van 4,7 miljoen in 1995 naar 3,6 miljoen nu. 

Een marktaandeel van 40% voor 
de publieke omroep kan worden 
beschouwd als een dieptepunt, 
maar ook als een bewijs van 
veerkracht 
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Concurrentie tussen regionale dagbladen is zo 
goed als verdwenen ¬ de ‘one-paper-city’ is de 
norm geworden. De inhoud van veel dagbladen 
is opgeleukt met gossip, lifestyle en product-
informatie. Alles moet korter, visueler en een-
voudiger. Meer dan de helft van de Nederlandse 
dagbladoplage verschijnt inmiddels op tabloid-
formaat, waarbij artikelen gemiddeld 15% korter 
zijn dan in de ‘broadsheet’.
 De enige groeimarkt bij de dagbladen zijn 
de gratis titels. In juni 1999 begonnen Metro 
en Spits met een gezamenlijke oplage van zo’n 
500.000; na de introductie van De Pers en dag 
in 2007 zijn er nu vier nationale titels met een 
gezamenlijke oplage van 1,8 miljoen en een 
lezerspubliek van ruim drie miljoen. Voor een 
miljoen lezers is de gratis krant het enige dag-
blad dat ze lezen. Ook hier zijn achtergronden, 
opiniebijdragen en onderzoeksjournalistiek 
geen zwaartepunten. De gratis kranten zijn 
gemaakt om in 15 à 20 minuten te lezen.
 Alles bij elkaar lijkt de conclusie onontkoom-
baar dat de serieuze nieuwsmedia aan verval 
onderhevig zijn en dat de ruimte voor onafhan-

kelijke nieuwsgaring, achtergronden en opinies 
slinkt ¬ een trend die voor de samenleving 
nadelig kan uitpakken. Het internet biedt op het 
gebied van achtergronden en analyses weinig 
soelaas; die informatie is er wel, maar het pu-
bliek surft niet in de eerste plaats naar nieuws-
sites. msn-en, gamen en downloaden zijn de po-
pulairste bezigheden van de internetgeneratie.
 Toch is het de vraag of het allemaal wel klopt. 
Wordt het nieuws inderdaad commerciëler 
en oppervlakkiger? Komt de onafhankelijke 
informatievoorziening in gevaar? Laten de 
media onder druk van hun eigenaren inderdaad 
het oor hangen naar een vervlakkende publieks-

smaak? In deze discussie spelen drie elementen 
een hoofdrol: de oprukkende commercie, de 
vermeende negatieve gevolgen daarvan voor de 
inhoud en het mediagebruik van het publiek. 
Deze elementen vertonen weliswaar gemeen-
schappelijke kenmerken en ze staan in relatie 
tot elkaar, maar ze kunnen niet zomaar op één 
lijn gesteld worden, zoals toch vaak gebeurt.

in de greep van het geld

De oorzaak voor de negatieve trend wordt nogal 
eens bij de eigenaren van de media gelegd, die 
de weg van de minste weerstand kiezen en se-
rieuze journalistiek inruilen voor amusement. 
Een vaak impliciete veronderstelling is dat com-
merciële eigenaren sowieso weinig op hebben 
met serieuze journalistiek ¬ en vooral niet met 
kritische ¬ omdat een dergelijke beroepsopvat-
ting hun belangen en die van hun bondgenoten 
zou kunnen schaden. Bovendien zou kritische 
journalistiek adverteerders kunnen afschrikken 
en in een mediawereld waar het merendeel van 
de inkomsten afkomstig is van adverteerders, 
zou zoiets groot gewicht in de schaal kunnen 
leggen. Dit is een nogal naïeve, neomarxistische 
opvatting over hoe media werken en hoe media-
inhoud tot stand komt. Met name de recht-
streekse inmenging van eigenaren in de inhoud 
is in Nederland ¬ en ook in veel andere West- 
en Noord-Europese landen ¬ de laatste jaren 
eerder uitzondering dan regel. Eigenaren zijn 
wel altijd zeer geïnteresseerd in de opbrengsten 
en winsten van hun onderneming, maar zolang 
daar geen klachten over zijn, worden de makers 
van de inhoud in het algemeen met rust gelaten. 
 In de meeste landen is die relatie overi-
gens heel anders. In Zuid- en Oost-Europa, 
het Midden-Oosten, Afrika, grote delen van 
Zuid-Amerika en Azië zijn veel media in handen 
van politieke partijen, industriëlen, bedrijven, 
personen of de staat. Rechtstreekse ingrepen 
in de inhoud of de redactionele lijn zijn daar 
eerder regel dan uitzondering. In een land als 
Frankrijk zijn belangrijke mediabedrijven in 
handen van bouwbedrijven, transportonderne-
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mingen en wapenfabrikanten terwijl de top van 
de staatsomroep na een politieke machtswisse-
ling doorgaans vervangen wordt. De Italiaanse 
situatie behoeft geen nadere toelichting, terwijl 
ook in Oost-Europa de verhoudingen volledig 
anders zijn dan bij ons. Het probleem in deze 
landen is vaak een te geringe commercialisering.
 In Nederland en in de landen met een over-
eenkomstige mediastructuur ¬ zoals de Scan-
dinavische landen, Duitsland, België, Zwitser-
land en Oostenrijk ¬ zijn de media de laatste 
decennia juist sterk vercommercialiseerd. De 
eerste en waarschijnlijk belangrijkste ontwikke-
ling is de beëindiging van het monopolie van de 
publieke omroepen geweest. In vrijwel alle wes-
terse landen heeft zich die verandering pas in 
de laatste decennia voltrokken, vaak onder grote 
druk van het bedrijfsleven en Europese richt-
lijnen. Technische ontwikkelingen in de vorm 
van satellieten en bekabeling maakten verzet 
overigens zinloos. De komst van commerciële 
omroepen zette twee ontwikkelingen in gang: 
een snelle verhuizing van een groot deel van 
de tv-kijkers naar de nieuwe omroepen en een 
concurrerende opstelling van de bestaande 
publieke omroepen die hun publiek probeerden 
te behouden.
 Ook bij de printmedia is de eigendomsstruc-
tuur veranderd, zij het dat deze verandering 
minder ingrijpend is geweest dan bij de om-
roep en dat deze zich ook geleidelijker, over een 
langere periode heeft afgespeeld. Onder de uit-
gevers van kranten en tijdschriften bevonden 
zich in Nederland traditioneel veel politieke 
partijen, vakbonden en religieuze organisaties; 
daarnaast waren er relatief veel familiebedrij-
ven actief die hun aandelen liever niet naar 
de beurs brachten. Nu zijn vrijwel alle Neder-
landse uitgevers beursgenoteerd of in handen 
van investeerders. pcm mag als voorbeeld 
dienen. Het bedrijf was jarenlang eigendom 
van stichtingen zonder winstoogmerk, maar 
met die fondsen was expansie een lastige zaak 
terwijl dat volgens de bedrijfsleiding nu juist 
noodzakelijk was om te overleven. Besloten 
werd de uitgever aan een commerciële partij te 

verkopen waardoor er geïnvesteerd zou kunnen 
worden (via overnames) en uiteindelijk een 
beursgang van het bedrijf mogelijk zou worden. 
De verkoop lukte wel, de rest niet. Na drie jaar 
verkocht apax zijn belang in de uitgever terug 
aan de nieuwe stichting Democratie en Media, 
pcm achterlatend met een torenhoge schuld en 
een negatief eigen vermogen. Geen investerin-
gen, geen beursgang ¬ niet goed: geld weg.

 Nauwelijks wijs geworden door deze erva-
ringen werd Nederlands grootste regionale 
uitgever Wegener in 2008 verkocht aan de 
Britse investeringsmaatschappij Mecom. De 
topman van Mecom, David Montgomery, had 
op dat moment al een reputatie van saneerder 
die zijn investeerders een rendement beloofde 
van 15% of meer. Over zijn methodes was 
genoeg bekend. Montgomery zag te veel vet 
en te weinig efficiency bij uitgevers die vanuit 
een familietraditie werkten en beloofde met 
snel en hard ingrijpen de kosten bij de nieuwe 
aanwinsten snel naar beneden te brengen ¬ 
en dat lukt alleen met ontslagen en de verkoop 
van onderdelen. Bij vorige overnames in Noor-
wegen, Denemarken, Duitsland en Nederland 
(Mediagroep Limburg) had Montgomery de 
hakbijl en de kaasschaaf al gehanteerd. De 
journalisten van het Franse Midi Libre ver-
zetten zich overigens met succes tegen een 
Mecom-overname door met een staking te 
dreigen. Wellicht dacht men bij Wegener de 
ontslagdans te kunnen ontspringen omdat het 
bedrijf sowieso een goed rendement liet zien. 
Maar goed kan altijd beter en toen de koers van 
Mecom daalde werden de eerste Nederlandse 
onderdelen subiet verkocht. 
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 De verstevigde greep van commerciële 
partijen op de media valt nauwelijks te ontken-
nen: er is meer druk om de rendementen te 
verbeteren, er wordt sterk bezuinigd en een 
einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. 
En dat leidt tot wijzigingen in de inhoud. Van de 
overblijvende journalisten wordt meer output 
verwacht ¬ ook doordat zij voor andere plat-
forms bijdragen moeten leveren ¬ terwijl er 
in toenemende mate een beroep wordt gedaan 

op freelancers en tijdelijke krachten. Wanneer 
zoiets negatieve gevolgen voor de inhoud van de 
media zou hebben, verloopt die invloed dus niet 
rechtstreeks doordat de eigenaren andere eisen 
aan die inhoud stellen, maar indirect doordat de 
context waarin die inhoud tot stand komt veran-
dert: meer werk voor minder journalisten, meer 
materiaal van persbureaus, meer samenwerking 
tussen titels.

mix van hard en zacht

Of die inhoud inderdaad ‘slechter’ is dan vroeger 
is overigens nog maar de vraag. Er is geen 
empirisch onderzoek dat in die richting wijst. Is 
het nos Journaal van nu oppervlakkiger dan dat 
van twintig jaar geleden? Is de inhoud van onze 
nationale kwaliteitskranten de Volkskrant, nrc 
Handelsblad en Trouw van een lager niveau dan 
vroeger? Staat er in het Dagblad van het Noorden 
van nu minder nieuws dan in de Winschoter 
Courant in de jaren zestig? Het omgekeerde zou 
met evenveel verve kunnen worden verdedigd. 
Het huidige nos Journaal is langer, bevat meer 
items en wordt veel vaker uitgezonden. Er hoort 
ook nog eens een internetsite bij die permanent 

wordt ververst. De nieuwsselectie van de Volks-
krant en Trouw is veel breder en uitgebreider dan 
in hun verzuilde periode terwijl nrc en Alge-
meen Handelsblad voor hun fusie op sterven na 
dood waren. De institutionele benadering van 
de overheid is verlaten. Losse correspondenten 
zijn vervangen door vaste, geschoolde krachten. 
In de regionale kranten met een ‘monopolie’ 
in een bepaalde stad of streek staat vaak meer 
nieuws dan hun voorlopers in de verzuilde 
concurrentieperiode brachten. 
 Het ‘vroeger was alles beter’-gevoel lijkt inge-
geven door een nostalgische hang naar over-
zichtelijker tijden. Het wordt nauwelijks gestut 
door zakelijke argumenten of harde gegevens. 
Dat wil niet zeggen dat er niets mis is met de 
berichtgeving ¬ integendeel, die is vaak slor-
dig, oppervlakkig of eenzijdig. Maar wat over 
het hoofd wordt gezien is dat de berichtgeving 
in het verleden ook vaak slordig, oppervlakkig 
en eenzijdig was ¬ en vaak saai, langdradig en 
institutioneel op de koop toe.
 Een werkelijk essentiële verandering betreft 
de verhouding tussen nieuwscategorieën. 
Kranten, tijdschriften en tv-nieuws zien er anno 
2008 misschien niet fundamenteel anders uit 
dan zo’n twintig jaar geleden, maar op detail-
niveau zijn de veranderingen opzienbarend. 
Dagbladen bijvoorbeeld gebruiken meer kleur, 
meer grafische ondersteuning, laten adver-
tenties op vrijwel alle pagina’s toe en hebben 
de gewoonte ontwikkeld om grotere artikelen 
op te knippen in onderdelen. Daarnaast is er 
veel meer aandacht voor ‘soft’ nieuws, human 
interest, productinformatie, service en zaken 
waar vroeger de neus voor werd opgetrokken, 
zoals nieuws over vermeende beroemdheden, 
roddels en een uitgebreide royalty-watch. 
Weekendbijlagen en magazines gaan niet alleen 
over literatuur, cultuur en wetenschap, maar 
ook over reizen, lifestyle, mode, sport, woning-
inrichting en uitgaan. Ook het nos-nieuws en 
de actualiteitenrubrieken worden zo nu en dan 
verluchtigd met vrolijke items.
 Het is zonneklaar dat ‘licht en leuk’ nieuws in 
opkomst is. Daarmee is echter geenszins aange-
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toond dat al het andere, ‘serieuze’ nieuws min-
der aan bod komt of in de verdrukking raakt. 
Wie de Nederlandse kranten van nu vergelijkt 
met die van twintig jaar geleden kan onmoge-
lijk volhouden dat er minder discussie is of dat 
er een minder breed nieuwsaanbod is ¬ wel is 
evident dat er ook aan andere zaken aandacht 
wordt besteed en dat de categorie ‘ouderwets 
serieus’ minder prominent gebracht wordt.
 De grootste verandering op het gebied van 
de nieuwsmedia zit niet in de inhoud maar in 
het gebruik. Het feit dat de Donald Duck, Metro 
en Spits door meer mensen worden gelezen dan 
‘serieuze’ media en dat gossip en reality popu-
lairder zijn dan nieuws en achtergronden is 
ongetwijfeld voor menigeen een moeilijk te ver-
teren vaststelling. Deze ontwikkeling kan echter 
niet worden toegeschreven aan toenemende 
oppervlakkigheid of een doorgeschoten sensa-
tiezucht. De inhoud van de media verandert de 
voorkeuren van het publiek niet. De voorkeuren 
van het publiek werden vóór de invoering van 
commerciële televisie, glossy magazines, inter-
net en gratis kranten gewoon te weinig herkend 
of erkend. De komst van de tros, en het succes 
daarvan, was in dit opzicht de eerste doorbraak, 
de komst van de commerciële omroep de 
tweede. Het historische succes van traditionele 
dagbladen en verzuilde omroepen was in feite 
schijn, een gevolg van gedwongen winkelne-
ring: er waren weinig alternatieven. Nu zijn die 
alternatieven er wel en er wordt volop gebruik 
van gemaakt.
 De harde werkelijkheid is dat een groot deel 
van de bevolking helemaal geen behoefte heeft 
aan dagelijkse nieuwsanalyses, nieuws over 
buitenlandse politiek of de populariteitsmeting 
van Balkenende iv ¬ laat staan dat men er geld 
voor over heeft. Echt nieuws en goed beargu-
menteerde opinies zijn schaarse producten 
die relatief kostbaar zijn om te produceren en 
slechts door een relatief beperkte groep op prijs 
worden gesteld. Het publiek is geen slachtoffer 
van de media, het publiek is de schepper van het 
huidige media-aanbod; de rol die de media daar 
zelf in spelen is bescheiden.

anders, niet slechter

Het totaalbeeld is er een van verschuivingen en 
veranderingen, veel minder een van verschra-
ling en vervlakking. Traditionele kwaliteitsjour-
nalistiek moet zich temidden van allerlei andere 
journalistieke subgenres handhaven en heeft 
niet meer de vooraanstaande plek die zij eens 
had. Maar verdwenen is ze geenszins. Toene-
mende commerciële druk heeft wel slachtoffers 
geëist: kranten en tijdschriften fuseerden of 
verdwenen, de publieke omroep is in een hevige 
concurrentiestrijd verwikkeld met commerciële 
aanbieders. Daar staat tegenover dat het aanbod 
is verbreed en in sommige opzichten kwalita-
tief verbeterd; er is meer keuze, met name in 
de digitale sfeer. Het is allemaal vooral heel erg 
‘anders’ geworden. Achter het Nieuws, Het Vrije 
Volk en De Nieuwe Linie bestaan niet meer. Daar-
voor in de plaats hebben we dikkere kranten 
gekregen, meer tijdschriften, internet en een 
paar dozijn radio- en tv-kanalen die 24 uur per 
dag uitzenden.

 Wie vindt dat er wel degelijk sprake is van 
vervlakking en verschraling kan daarvoor de 
media zelf of de overheid verantwoordelijk 
houden en zal daar dan dus ook de oplossing 
moeten zoeken. De kans op succes lijkt gering. 
Commercieel opererende media functioneren 
nu eenmaal binnen een omgeving waarin zij 
afhankelijk zijn van veranderende publieks-
smaken en adverteerdersvoorkeuren. Als 
de Volkskrant zich opnieuw zou ontpoppen als 
de krant voor de voorhoede van progressief 
Nederland en het lichtere nieuwsgenre zou 
vervangen door meer analyses, achtergronden 
en discussies, zou dat een dagelijkse Groene Am-
sterdammer opleveren die voor de overgebleven 
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lezers minstens tweemaal zo duur zou worden.
 En de overheid? Die kiest er in Nederland 
al jaren voor om ‘op afstand’ te opereren waar 
het de media betreft. Het voornaamste middel 
dat zij hanteert is het programmavoorschrift 
voor de publieke omroep, met als resultaat dat 
daar een behoorlijke hoeveelheid nieuws en 

informatie te zien is. Voor het overige staat de 
politiek aan de zijlijn: men faciliteert vooral en 
intervenieert zo min mogelijk. Op mededin-
gingsregels, cross-media beperkingen en btw-
tarieven kan de overheid invloed uitoefenen. 
Volksopvoeding en rechtstreekse subsidiëring 
daarentegen zijn gepasseerde stations.
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Noten  zie pagina 52

Hoe geef je les in kritisch 
burgerschap?

Sinds enige tijd zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan de 
burgerschapsvorming van hun leerlingen. Die wet blijft een dode letter, 
tenzij de overheid op inhoud durft te koersen, aldus Jola Jakson. ‘Nu kan 
het gebeuren dat een katholieke school aan zijn leerlingen een heel andere 
interpretatie van burgerschap leert dan een islamitische of openbare.’

jola jakson

Ieder jaar behandel ik met mijn studenten 
hbo pedagogiek de passage over arbeidsdeling 
in  Politeia (‘De staat’) van Plato. Volgens Plato 
worden in de ideale staat alle functies, ook die 
van het bestuur, uitgeoefend door degenen die 
daarvoor als meest geschikt zijn geselecteerd. 
Als ik mijn studenten vraag of ze een dergelijk 
systeem rechtvaardig vinden, zegt steevast een 
meerderheid ‘ja’: het is efficiënt als ieder zich 
met die zaken bezighoudt waarin hij of zij het 
beste is. Dat Plato’s ideale staat het tegendeel is 
van een democratie lijkt de meesten niet echt 
te deren.
 Ik ben bepaald niet de enige die zich zorgen 
maakt om de verankering van democratische 
beginselen bij de jonge generatie. Deze zorgen 
liggen ook aan de basis van de wettelijke plicht 
om in het basisonderwijs en in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs het ‘actief burger-
schap’ van leerlingen te bevorderen.1 Vooralsnog 

schrijft de overheid echter nauwelijks iets voor 
over de inhoud van dit burgerschap. De plicht tot 
burgerschapsvorming blijkt in de praktijk een 
dode letter.

angst voor de toekomst 

Uit opiniepeilingen, debatten tussen politici, 
columns en reacties van krantenlezers blijkt 
dat er in brede kring wordt getwijfeld aan de 
houdbaarheid van ons sociaal-politieke bestel. 
Volgens het onderzoek 21minuten.nl (editie 
2006) vindt ruim twee derde van de bevolking 
‘dat Nederland zich op dit moment niet in de 
juiste richting ontwikkelt’. 2 Negen op de tien 
Nederlanders vinden onze samenleving indivi-
dualistisch, gericht op materieel succes, brutaal 
en informeel, terwijl zij liever een solidaire en 
bescheiden samenleving zouden zien met meer 
aandacht voor de kwaliteit van het bestaan en 
respect voor gezag. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau constateerde in 2004 in zijn rapport 
In het zicht van de toekomst dat veel Nederlanders 
verwachten dat de betrokkenheid bij de politiek 
en de bereidheid om politiek actief te worden 
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zullen afnemen; twee derde van de bevolking 
denkt dat de problemen rond veiligheid en 
criminaliteit zullen toenemen.3

 Is het democratische, open en liberale karak-
ter van onze maatschappij kwetsbaarder dan we 
lange tijd hebben gedacht? Zal Nederland over 
tien of twintig jaar nog wel zo tolerant, sociaal 
denkend en leefbaar zijn als nu? Kunnen de 
sociale rechten die zijn belichaamd in de voor-
zieningen van de verzorgingsstaat op voldoende 
draagvlak onder de bevolking rekenen? In de 
media komen dit soort vragen vooral aan de 
orde na incidenten: jeugdbendes die een buurt 

terroriseren, asociaal gedrag van topbestuurders 
die alleen in hun eigen bonus geïnteresseerd 
zijn, rijken die emigreren om de hoge belas-
tingen in Nederland te ontvluchten. Maar ook 
uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek komen 
factoren naar voren die leiden tot erosie van de 
maatschappelijke cohesie en de steun voor de 
verzorgingsstaat. 
 Een van deze factoren is individualisering: 
de burger zou zich steeds meer losmaken van 
maatschappelijke verbanden en de wereld uit-
sluitend bekijken vanuit het perspectief van zijn 
eigen belangen.4 Het consumentisme zou de 
oriëntatie van het individu op zijn eigen belang 
nog versterken en bij hem steeds meer, nieuwe 
behoeften oproepen. Het punt van verzadiging 
wordt nooit bereikt.
 Een andere factor die veel aandacht krijgt is 
de immigratie en de toenemende etnische, re-
ligieuze en culturele heterogeniteit die daarvan 
het gevolg is. Veel immigranten, en soms ook 
hun kinderen nog, lijken weinig binding met 
het land van aankomst te hebben en nemen de 
dominante waarden van die maatschappij niet 
zonder meer over, zoals de gelijkwaardigheid 

van alle burgers onafhankelijk van sekse, geloof 
en seksuele geaardheid.5 Door de aanwezigheid 
van grote groepen nieuwkomers die waarden en 
taal niet met haar delen, kan de autochtone be-
volking zich minder betrokken gaan voelen bij 
de maatschappij als geheel, die zij steeds minder 
als de hare herkent. 
 Ten slotte vernietigt de voortschrijdende 
globalisering het beeld dat we in een stabiele 
werkelijkheid leven met duidelijke normen en 
verwachtingen ¬ in die zin tornt zij aan onze 
collectieve identiteit en bereidheid tot solidari-
teit met anderen.6

 Steeds vaker klinkt de waarschuwing dat 
onze democratie zich niet vanzelfsprekend re-
produceert en voortdurend onderhoud behoeft.7 
Juist in deze tijd is expliciete aandacht voor de 
instandhouding van de democratische samen-
leving noodzakelijk, ook in het onderwijs. Dit 
geluid klinkt ook door in de koersdocumenten 
van het ministerie van ocw: ‘(De) school moet 
kunnen omgaan met de toenemende individua-
lisering van de samenleving en met onderlinge 
verschillen tussen de leerlingen. De keerzijde 
van de toenemende individualisering is ver-
mindering van samenhorigheidgevoel en een 
afname van sociale cohesie. (…) Dit individua-
lisme zet de sociale cohesie onder druk.’8

containerbegrip

Natuurlijk kunnen niet alle problemen via het 
onderwijs worden opgelost, maar het is in onze 
moderne, pluriforme samenleving nog een van 
de weinige plekken waar de overheid in beginsel 
iedere burger kan bereiken. Lange tijd bestond er 
veel weerstand tegen overheidsbemoeienis met 
opvoeding en onderwijs voor politieke en sociale 
doelen. Toen per 1 februari 2006 onderwijsinstel-
lingen wettelijk verplicht werden het ‘actief bur-
gerschap’ van leerlingen te bevorderen, vormde 
dit dan ook een belangrijke breuk met de ‘neutra-
liteit’ van de Nederlandse onderwijspolitiek. 
 Twee jaar later, in een in mei 2008 versche-
nen rapport, constateert de Onderwijsraad dat 
zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet 
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onderwijs nog te weinig aandacht wordt besteed 
aan burgerschapsvorming en socialisatie. In het 
voortgezet onderwijs is burgerschapsvorming 
zelfs verengd tot een maatschappelijke stage. De 
raad wijt dit aan een gebrek aan sturing en aan 
het feit dat scholen onvoldoende voor deze taak 
zijn toegerust. Zo vermeldt het rapport dat de 
lerarenopleidingen geen aandacht besteden aan 
de burgerschapsvormende taak van de school.9 
 Vooralsnog onthoudt de overheid zich 
van een oordeel over de inhoud van ‘burger-

schap’, uit angst voor een te grote inmenging 
in het onderwijs. Zo stelt het ministerie van 
ocw: ‘Bij een sector die zijn maatschappelijke 
verantwoordelijkheid neemt en zelf beslist 
over de manier waarop het onderwijs aan 
kinderen wordt aangeboden en ingericht, past 
geen overheid die zich in detail bemoeit met 
hoe scholen dit doen.’10 Elke school krijgt dan 
ook de ruimte om op grond van de eigen visie 
vorm en inhoud te geven aan burgerschapsvor-
ming.11 Het is echter de vraag of daarmee niet te 
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Definities: wat is burgerschap?

De literatuur biedt uiteenlopende definities van 
het begrip burgerschap. De rechtsfilosoof Herman 
van Gunsteren onderscheidt er vier: 1) de individu-
alistische variant (populair in liberale kring), 
waarin de calculerende burger centraal staat; 2) de 
gemeenschapsvariant (bepleit door communitaris-
ten), waarin de burger primair wordt gezien als lid 
van de gemeenschap, waaraan hij zijn identiteit 
ontleent; 3) de republikeinse variant, waarbij de 
nadruk ligt op de bijdrage van de burger aan het 
publieke domein, in het bijzonder de politiek;  
4) de neo-republikeinse variant die elementen van 
de drie andere varianten combineert en het 
burgerschap als ‘een ambt in de publieke gemeen-
schap’ beschouwt.12 Deze laatste is de variant die 
Van Gunsteren zelf bepleit.13 Burgerschap is in 
deze opvatting slechts één ‘element’ van de mens, 
die daarnaast nog andere rollen vervult en die 
moet beschikken over competenties als autonoom 
en oordeelkundig handelen in een pluriforme 
samenleving.
 De opvatting van pedagoog Mischa de Winter, 
die veel over burgerschapsvorming heeft geschre-
ven, sluit aan bij dit concept van neo-republikeins 
burgerschap. In navolging van Amy Gutman14 
stelt De Winter15 dat opvoeding tot democratisch 
burgerschap twee belangrijke componenten kent: 
de ontwikkeling van de autonomie van het individu 
en de ontwikkeling van gemeenschapszin. Met 
gemeenschapszin wordt bedoeld dat het indi-

vidu in staat en bereid is zich te schikken naar de 
wetten van de maatschappij en oog heeft voor de 
belangen van de gemeenschap16, dat wil zeggen 
dat hij of zij beschikt over ‘alter-competenties’, 
waaronder dienstbaarheid en bescheidenheid.17 
Tot de tegenpolen van gemeenschapszin behoren 
desinteresse in de maatschappij, discriminatie, het 
zich keren tegen democratische waarden en het 
beslechten van conflicten met geweld.18

 De Winter acht deze twee componenten — 
autonomie en gemeenschapszin — onontbeer-
lijk voor goed burgerschap. Een goede match 
is noodzakelijk om de democratie in stand te 
houden. Democratie vergt immers mondige, 
autonome burgers die zich tegelijkertijd bewust 
zijn van de begrenzingen die de gemeenschap aan 
individueel handelen stelt.19 Een eenzijdige nadruk 
op de autonomie van het individu en zijn rechten 
bergt het risico in zich dat de geëmancipeerde en 
mondige burger zich weinig gelegen laat liggen 
aan het algemeen belang en zich uitsluitend op 
zijn particuliere belang richt.20 Eenzijdige nadruk 
op de andere component — gemeenschapszin, 
dienstbaarheid aan de maatschappij, gezagsge-
trouwheid — brengt het gevaar met zich mee dat 
burgers niet weerbaar genoeg zijn om de demo-
cratie te verdedigen als die in gevaar is. Zij zouden 
ertoe geneigd kunnen zijn zich kritiekloos te schik-
ken in het oordeel van de meerderheid, ook indien 
een minderheid onrecht aangedaan wordt. Beide 
componenten zijn dus onmisbaar in de opvoeding 
tot democratisch burgerschap.
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veel verantwoordelijkheid bij de school wordt 
gelegd.21 Burgerschap is een containerbegrip 
waarachter veel verschillende interpretaties en 
betekenissen schuilgaan. Om burgerschaps-
vorming daadwerkelijk te laten bijdragen aan 
het in stand houden van onze democratische 
rechtsstaat moeten heldere eisen worden 
gesteld aan de aard ervan; het kan niet zo zijn 
dat iedere school er een eigen interpretatie op 
nahoudt. Nu kan het gebeuren dat een katho-
lieke school zijn leerlingen een heel andere 
interpretatie van burgerschap leert dan een 
islamitische of openbare, terwijl het doel van 
burgerschapsvorming nu juist in belangrijke 
mate is om bepaalde essentiële, gedeelde 
waarden over te dragen. Het is hoog tijd dat 
de overheid zich expliciet uitspreekt over de 
inhoud van het burgerschapsbegrip en de aard 
van de burgerschapsvorming.

een dubbele drieslag

In haar bemoeienis met burgerschapsvorming 
op scholen zou de overheid zich moeten richten 
op het ontwikkelen van zowel autonomie als 
gemeenschapszin bij leerlingen (zie kader op 
p.49). Bij beide moet steeds een combinatie van 
drie elementen terugkomen: kennis, vaardighe-
den en attitude. Wat betekent dit concreet? 
 Van het begrip autonomie doen vele de-
finities de ronde. Een goede omschrijving is 
deze: het zichzelf als individu zien en overzien 
(zelfbewustzijn), zelfrespect, bewustzijn van de 
eigen individuele rechten en het vermogen hier-
voor uit te komen. Dit vereist in de eerste plaats 
een zekere kennis van de eigen rechten, wensen 
en mogelijkheden. Verder zijn nodig de vaardig-
heden zelfreflectie, mondigheid en assertiviteit: 
men moet zichzelf als een verantwoordelijke 
actor zien, in staat zijn wensen en voorkeuren te 
uiten en weerbaar zijn als men bij de realisering 
daarvan in de praktijk belemmeringen onder-
vindt. Ten slotte is het ook gewenst dat men een 
kritische houding aanleert (attitude).
 De ontwikkeling van leerlingen tot dergelij-
ke autonome individuen is nu al een belangrijke 

doelstelling van het onderwijs. Al in het basis-
onderwijs worden leerlingen gestimuleerd hun 
eigen meningen en voorkeuren te formuleren. 
In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
reflecteren studenten op hun leerproces en hun 
toekomstplannen (pop’s: ‘persoonlijke ontwik-
kelplannen’). Nederlandse docenten benaderen 
leerlingen en studenten in het algemeen niet 
autoritair, maar op een manier die hen als per-
soon respecteert. 

 Minder evident is wat de tweede component 
van burgerschap, die van gemeenschapszin, pre-
cies omvat en wat deze van burgers-in-wording 
vergt. In algemene zin roept de term gemeen-
schapszin vragen op als: om welke gemeenschap 
gaat het (wie hoort er wel toe en wie niet)? 
Welke waarden vertegenwoordigt deze gemeen-
schap? Welke bijdrage moet het individu aan de 
gemeenschap leveren? Op deze vragen worden 
zeer uiteenlopende antwoorden gegeven ¬ 
zie bijvoorbeeld de grote verscheidenheid aan 
opvattingen in de communitaristische litera-
tuur. Als het gaat om burgerschapsvorming 
in het onderwijs kunnen we aan die discussie 
echter grotendeels voorbijgaan, omdat hierbij 
één specifieke gemeenschap centraal staat: die 
van de nationale staat.22 De essentiële waarden 
van deze gemeenschap zijn die waarden die 
noodzakelijk zijn om de gemeenschap, in casu 
onze democratische sociale rechtstaat, in stand 
te houden. Het gaat hierbij niet alleen om waar-
den die zijn belichaamd in de Grondwet, maar 
bijvoorbeeld ook om waarden die ten grondslag 
liggen aan de verzorgingsstaat, zoals een zekere 
mate van solidariteit. 
 Bij gemeenschapszin gaat het steeds om de 
relatie tussen het ik en de anderen. Dit vereist 
kennis over het functioneren van de samenle-
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In het voortgezet onderwijs is 
burgerschapsvorming verengd 
tot een maatschappelijke stage
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ving en de eigen rol daarin. Onontbeerlijk is 
kennis van de democratische waarden ¬ zoals 
vastgelegd in de Grondwet ¬ en het functio-
neren van de democratie en de (verzorgings-)
staat (collectieve voorzieningen). Veel leerlin-
gen lijken niet veel waarde te hechten aan ons 
democratische politieke systeem. Dat duidt op 
een lacune in hun kennis: zij kunnen zich niet 
voorstellen hoe het is om in een dictatuur te le-
ven. Daarnaast hebben ze vaak geen flauw benul 
van het sociale karakter van onze samenleving 
en van het feit dat de verzorgingsstaat afhanke-
lijk is van medewerking van en ondersteuning 
door burgers. Zij missen het inzicht dat hun 
gedrag ook van invloed is op anderen en op de 
gemeenschap als geheel. Enig historisch besef 
bij de leerlingen is ook welkom, al was het maar 
omdat zij zich dan realiseren dat veel verworven 
rechten in het verleden allerminst vanzelfspre-
kend waren.23 Historische kennis kan bijdragen 
aan het verstevigen van de band met de gemeen-
schap waarvan de leerlingen deel uitmaken.
 Vaardigheden die met gemeenschapzin ver-
bonden zijn, hebben te maken met het omgaan 
met anderen.24 Zelfbeheersing hoort hier ook 
bij. In een open democratische samenleving 
worden mensen onvermijdelijk geconfronteerd 
met verschillende, soms botsende meningen. 
Het is van belang dat leerlingen leren omgaan 
met meningsverschillen op een manier die 
past bij een democratie: een conflict beslecht je 
niet met geweld. Op school zouden leerlingen 
moeten leren debatteren, zoeken naar consen-
sus, gezamenlijk problemen oplossen.25 Voordat 
een kind dit kan leren moet het zijn driften en 
verlangens kunnen beheersen. Dit is de essentie 
van de opvoeding en eigenlijk zou men ervan 
uit moeten kunnen gaan dat kinderen vanaf de 
middelbare-schoolleeftijd niet alleen in staat 
zijn zichzelf te beheersen in het vooruitzicht 
van straf en beloning, maar ook dat zij gericht 
werken aan hun wil als ‘zelfbepalingsinstru-
ment’.26 Helaas slagen tegenwoordig lang niet 
alle ouders erin om hun kinderen zoveel zelfbe-
heersing bij te brengen.27 Hoewel de school dit 
opvoedingsdoel moeilijk volledig kan overne-

men, zijn aanmoediging en begeleiding van de 
kant van docenten ¬ en het goede voorbeeld 
van andere kinderen ¬ beproefde pedagogische 
middelen. 
 Onder de attitude van gemeenschapszin 
vallen, tot slot, drie zaken. Ten eerste: acceptatie 
van en respect voor de rechtsstaat. Dit houdt de 
bereidheid in om zich aan het rechtssysteem en 
de autoriteit van gezagsdragers te onderwerpen, 
ook als dit indruist tegen het eigenbelang. Daar-
bij hoort het inzicht dat regels niet leuk hoeven 
te zijn, maar dat het handhaven ervan toch be-
langrijk is. Dit leren kinderen zowel door conse-
quent en integer optreden van de autoriteit (in 
het onderwijs: de docent), als door angst voor 
straf en door vertrouwen in de rechtvaardig-
heid van het systeem. Een tweede noodzakelijke 
attitude is betrokkenheid bij de gemeenschap. 
Burgers dienen zich daar medeverantwoordelijk 
voor te voelen. Zij moeten morele gevoeligheid 
bezitten, zodat zij rekening houden met de 
belangen van anderen. De school kan leerlingen 
aansporen tot reflectie op hun eigen rol in de 
gemeenschap, hun verwachte eigen bijdrage 
aan het welzijn van de samenleving.28 Inlevings-
vermogen is een derde noodzakelijke attitude. 
Aan deze houding kan de school werken door 
kinderen te stimuleren zich in te leven in ande-
ren. Zelfs bij kleine kinderen kan dit vermogen 
met succes worden gestimuleerd. 

 Het kweken van gemeenschapszin als 
 attitude is lastiger dan het overdragen van 
 kennis en vaardigheden.29 De juiste houding 
kan alleen in de praktijk worden geleerd. 
 Burgerschapsvorming vraagt om een school-
klimaat waarin leerlingen c.q. studenten 
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De school moet leerlingen 
aansporen tot reflectie op hun 
bijdrage aan het welzijn van 
de samenleving
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initiatieven kunnen nemen, waarin ze met 
 vrijheid mogen experimenteren, maar waarin 
zij ook serieuze verantwoordelijkheid dragen. Er 
zouden in het onderwijs, met andere woorden, 
arrangementen moeten worden geschapen 
waarin leerlingen hun burgerschap kunnen 
uitoefenen.30 Dit ideaal spoort echter slecht 
met de in het onderwijs heersende cultuur van 
consumentisme, die mede door de overheid is 
gestimuleerd. Hoezeer leerlingen en hun ouders 
als consumenten worden benaderd in plaats van 
als burgers blijkt wel uit het veelvuldige gebruik 
van enquêtes en evaluaties, de inrichting van 
allerlei kwaliteits- en klachtencommissies, de 
ranking van scholen et cetera. Als het gaat om de 
attitude van gemeenschapszin geven overheid 
en onderwijs dus zelf het verkeerde voorbeeld.

einde aan de vrijblijvendheid 

De wijze waarop burgerschapsvorming in het 
Nederlandse onderwijs is ingevoerd illustreert 
hoe angst voor paternalisme en voor een teveel 
aan bemoeizucht van de kant van de overheid 
leidt tot halfslachtigheid. De effectiviteit van de 
maatregel laat daardoor te wensen over. 
 De overheid kan de inhoud van burger-
schapsvorming niet langer aan de scholen zelf 
overlaten. Zij moet aansturen op een vorm van 
burgerschapsvorming waarin de aspecten van 
autonomie en gemeenschapszin in gelijke mate 
aandacht krijgen: kritisch democratisch burger-
schap is het ideaal. Net als bij andere vakken 
zou de overheid duidelijke eindtermen voor 
burgerschapsvorming in het onderwijs moeten 
formuleren, die aangeven over welke kennis, 

vaardigheden en attitudes met betrekking tot 
burgerschap de leerlingen bij het verlaten van 
de school dienen te beschikken.
 De overheid lijkt ook zelf te onderkennen dat 
de geldende algemene verplichting tot burger-
schapsvorming erg vrijblijvend is. Met ingang 
van 1 februari 2008 zijn de eisen enigszins 
aangescherpt. De Onderwijsinspectie dreigt een 
school een onvoldoende te geven als deze niet 
aan ten minste twee van de volgende domeinen 
aandacht schenkt:
> de competenties om met andere mensen om 
te gaan;
> voorbereiding op deelname aan de Neder-
landse samenleving;
> bevordering van de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat;
> het als school zelf in de praktijk brengen van 
burgerschap.31

 Dit kwartet is zeker een stap in de goede rich-
ting, al zijn de eisen nog erg algemeen geformu-
leerd. Uiterst merkwaardig is bovendien dat een 
school slechts aan twee van de vier eisen hoeft te 
voldoen, zodat men bijvoorbeeld de basiswaar-
den van de democratische rechtsstaat onbespro-
ken kan laten! Het ware beter geweest indien 
men elk van deze vier domeinen verplicht zou 
opleggen. Verder zouden scholen verplicht moe-
ten worden om te expliciteren hoe zij de kennis, 
vaardigheden en attitudes die samenhangen 
met persoonlijke autonomie en gemeenschaps-
zin aan hun leerlingen overdragen.

Dit artikel kwam tot stand binnen de kenniskring 
‘Leren innoveren’ van de HvA.
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schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Noot  zie pagina 62

Op 10 november 2007 deed zich een diploma-
tieke rel voor tijdens een Ibero-Amerikaanse top 
in Santiago. In een verhit debat maakte de pre-
sident van Venezuela, Hugo Chávez, de Spaanse 
oud-premier José María Aznar bij herhaling 
uit voor fascist. Aznars opvolger José Zapatero 
kwam voor hem op, benadrukkend dat Aznar 
democratisch gekozen werd en dus respect 
verdiende. Nerveuze pogingen van de president 
van Chili, Michelle Bachelet, om de gemoederen 
te sussen werden door het gekibbel overstemd. 
De Spaanse koning Juan Carlos hield zich niet in 
en viel uit tegen Chávez: ‘Porqué no te callas!’ Dit 
‘houd toch je mond!’ haalde de wereldpers. Het 
werd omgetoverd tot een populair salsanummer 
en een ringtone voor mobiele telefoons. 

 Het incident is exemplarisch voor de poli-
tieke verhoudingen. De botsing tussen Chávez 
en de Spaanse koning vormde het melodrama-
tische slot van een bijeenkomst die vanaf het 
begin gepaard ging met grote politieke span-
ningen. De hoofdrollen waren weggelegd voor 
gematigd of democratisch centrum-links met 
aan het hoofd Michelle Bachelet en nationalis-
tisch-populistisch links onder aanvoering van 
Hugo Chávez. De top, door Bachelet georgani-
seerd, had tot doel consensus te bereiken over 
het onderwerp ‘sociale cohesie’; de Venezolaanse 
president eiste echter ‘sociale transformatie’. Hij 
sloeg met de vuist op tafel en probeerde het ge-
voel van de straat te vertolken. De Spanjaarden, 
komend uit een heel andere traditie, konden 
hun irritatie nauwelijks verbergen.
 De strijd tussen populistisch links en gema-
tigd links in Latijns-Amerika laat zich ook in 
andere termen vatten, namelijk als een gevecht 
dat draait om de verenigbaarheid van enerzijds 
een urgente strijd voor sociale democratise-

Nieuw links  
in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika voltrekt zich een beweging naar links. Terwijl in landen 
als Brazilië en Uruguay democratisch centrum-links regeert, zetten 
charismatische populisten de toon in onder meer Venezuela en Bolivia. 
Levert hun macht het bewijs van de volwassenwording van de democratie 
of bedreigt ze de fundamenten ervan? Een ding is zeker, betoogt Álvaro 
Pinto Scholtbach, het vullen van de ‘lege ruimte die gaapt tussen staat en 
samenleving’ verdient de hoogste prioriteit. 

álvaro pinto scholtbach
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ring en tegen ongelijkheid en anderzijds het 
noodzakelijke behoud, met onderhoud, van de 
representatieve liberale democratie. De vraag 
is: hoe hierin te kiezen? Welke politieke route 
biedt de beste vooruitzichten voor landen op dit 
continent?

economische groei en sociale 
 ongelijkheid

Met achttien landen en meer dan vijfhonderd 
miljoen inwoners is Latijns-Amerika een com-
plex en zeer divers gebied. Maar overeenkom-
sten zijn er ook. Zeker op cultureel gebied zijn 
die groter dan op andere continenten. Een an-
dere gemene deler schuilt in de grote dynamiek 
die de Latijns-Amerikaanse landen de afgelopen 
dertig jaar ¬ sinds het einde van de militaire 
dictaturen en het herstel van de democratie ¬ 
aan de dag hebben gelegd. Als je er nu rondreist 
zie je overal wat optimistische waarnemers 
graag onderstrepen: vruchten van de democra-
tie, economische groei en controle over de infla-
tie.1 Op Haïti en Cuba na hebben alle landen in 
de regio vrije en eerlijke verkiezingen gehad en 
hebben zij een einde zien komen aan mensen-
rechtenschendingen en politiek geweld.
 Het continent heeft aanzienlijke sociale 
veranderingen doorgemaakt. De armoede is 
relatief afgenomen, alfabetisering en scholing 
namen een hoge vlucht. De voortschrijdende 
urbanisatie heeft steden niet alleen groter, maar 
ook moderner gemaakt: een meerderheid van 
de huishoudens beschikt nu over elektriciteit en 
drinkwater. In veel huizen vind je een tv-toestel, 
een koelkast en een wasmachine. Computers, 
internet en mobiele telefonie dragen eraan bij 
dat burgers tamelijk goed geïnformeerd zijn. 
De gemiddelde economische groei sinds 2003 
bedraagt iets meer dan 5%. Dat cijfer is minder 
indrukwekkend dan de cijfers van China, India 
en andere succeslanden in Azië, maar de groei 
is betrekkelijk stabiel, zeker in het licht van de 
ervaringen uit het verleden, en dat heeft het 
vertrouwen onder de bevolking bevorderd. 
 In dit licht is het niet verrassend dat de in 

academische en politieke kringen invloedrijke 
opiniepeilingen van de Latino-barometer2 vanaf 
2005 meer steun laten zien onder de bevolking 
van Latijns Amerika voor de democratie. Die 
stemming staat in scherp contrast met het beeld 
dat heerste tijdens de recessie in de periode 
van 1999 tot 2003, toen het vertrouwen in de 
democratie en de politieke partijen en institu-
ties juist afnam.3 Het was in die periode dat het 
nationalistische links-populisme opkwam en de 
Verenigde Naties in hun verontrustende rapport 
Democracy in Latin America4 de politieke en econo-
mische elites een wake-up call gaven. De andere, 
arme en ontevreden helft van de dualistische 
Latijns-Amerikaanse samenlevingen kwam in de 
schijnwerpers te staan.

 Want die is er. Latijns-Amerika kent de groot-
ste ongelijkheid ter wereld. Dat gold toen, in 
die recessiejaren, maar dat geldt vandaag de dag 
nog steeds. Sterker, de inkomensongelijkheid 
is de laatste jaren alleen maar toegenomen, ook 
in landen waar de armoede drastisch is gedaald 
(zoals in Chili, waar in 1990 38,6% van de bevol-
king in armoede leefde en in 2006 nog ‘slechts’ 
13,7%).5 Latijns-Amerika is een politiek gespan-
nen en problematisch continent dat antwoor-
den verschuldigd blijft op vraagstukken die zijn 
blijven liggen na de belangrijke democratische 
transities van begin jaren negentig. Dit complex 
van sociale en politieke vraagstukken kunnen 
we, zonder de ogen te willen sluiten voor de ver-
schillen tussen landen, het ‘democratisch tekort’ 
van Latijns-Amerika noemen.
 Het gaat hier om een diepgeworteld pro-
bleem. Na het einde van de militaire dictaturen 
koos de politieke elite nadrukkelijk voor demo-
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cratie en niet voor democratisering. Zij durfde 
niet te veel toe te geven aan de roep om mede-
zeggenschap van maatschappelijke bewegingen. 
Dat leek haar ook niet nodig; her en der was het 
maatschappelijk middenveld door repressie en 
privatisering verzwakt of uitgeschakeld. Het 
herstel van de democratie vond zodoende plaats 
zonder brede maatschappelijke participatie. De 
gedachte was dat een combinatie van politiek-
electorale democratie en economische groei 
via een ‘trickle down-effect’ zou zorgen voor een 
zachte aanpassing van de samenleving na de 
jaren van repressie onder militair bewind. 

 Nog altijd gaapt er echter een lege ruimte 
tussen de staat en de samenleving ¬ een 
ruimte die gevuld moet worden met een sociale, 
economische en culturele democratisering, als 
aanvulling op de politieke democratie. Daar-
voor is onder meer een structurele hervorming 
noodzakelijk van het financiële beleid, dat sinds 
begin jaren negentig gemodelleerd is naar de 
Washington Consensus.6 Daarin staat centraal 
het streven naar macro-economische stabiliteit 
in combinatie met een kleinere staat en open-
stelling van de economie voor internationale 
handel. Groeiende sociale ongelijkheid is het 
gevolg. Alle linkse of centrum-linkse regeringen 
die vanaf eind jaren negentig zijn gekozen (of 
herkozen, als het alternatief nog minder veran-
deringsgezind was) hebben hun overwinning te 
danken aan de onvrede hierover.
 Opmerkelijk is dat ook deze regeringen 
het beleid van de Washington Consensus min 
of meer hebben voortgezet. Dat geldt voor de 
gematigd linkse regeringen, maar ook voor 
de nationalistisch-populistische regeringen 

van Chávez (Venezuela), Correa (Ecuador), 
Morales (Bolivia), Ortega (Nicaragua) en tot 
op zekere hoogte ook voor die van Kirchner 
(Argentinië). Nergens is tot nu toe getornd aan 
de fundamentals van het politieke regime en 
het sociaal-economische systeem. Hoogstens 
is er sprake geweest van heronderhandelingen 
over de termen van internationalisering van de 
economie7 en de aanpak van de nationale staats-
schulden.8 Pas sinds kort wordt hoger ingezet: 
via constituerende assemblees wordt gepro-
beerd om fundamentele veranderingen teweeg 
te brengen, met alle polarisatie van dien. Dat 
geen van de links-populistische presidenten er-
toe is overgegaan om de fiscale discipline los te 
laten, het monetaire beleid om te gooien en de 
nationale markt af te sluiten voor internationale 
handel is verstandig, een teken van verantwoor-
delijk beleid. Maar het is betreurenswaardig dat 
nog niemand een doordachte strategie ontwierp 
voor een sociaal pact of voor fiscale hervormin-
gen om de publieke sector van de middelen te 
voorzien die nodig zijn voor een sociale politiek 
en herverdeling van de welvaart. 
 Het besef groeit dat het aanpakken van de 
sociale ongelijkheid noodzakelijk is, maar zon-
der fiscale hervormingen zal dit nooit lukken. 
Zelfs niet in landen als Venezuela waar met veel 
oliedollars omvangrijke sociale steun wordt 
gegeven aan de bewoners van krottenwijken. De 
fiscale druk, het geheel aan belastinginkomsten 
van de overheid, varieert in Latijns-Amerika tus-
sen de 8 en 24% van het bnp (een uitschieter is 
Brazilië met 34%) terwijl deze in Europa tussen 
de 35 en 45% ligt. Verhoging van de belasting-
inkomsten is nodig om het overheidsapparaat 
te equiperen. Andersom geldt: zonder goed 
apparaat geen efficiënte belastingheffing. Chili 
heeft in de afgelopen jaren het beleid vooral 
daarop gericht, wat de inkomsten van de staat 
heeft verhoogd maar de ongelijkheid niet heeft 
verlaagd, integendeel. 
 Dat er iets moet veranderen is duidelijk, 
maar een consensus over het te voeren beleid 
ontbreekt. Niets minder dan een paradigma-
wisseling is geboden. Sinds de Tweede Wereld-
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oorlog heeft Latijns-Amerika er daar twee van 
gekend. Stond aanvankelijk alles in het teken 
van protectionisme en vergroting van de rol van 
de staat in de economie en publieke sector, na de 
oliecrises van de jaren zeventig werd dat denken 
op hardhandige wijze ¬ via ‘shocktherapieën’ 
¬ aan de kant geschoven en vervangen door het 
neoliberale credo van privatisering en wereld-
wijde vrijhandel. Beide paradigmawisselingen 
werden aangejaagd door populisme en autori-
tarisme. Het lijkt erop dat die dynamiek zich nu 
opnieuw voltrekt.

een beweging naar links

Het politieke spectrum van Latijns-Amerika (zie 
kader op p.58-59) valt in drie groepen uiteen: 
links-populisten, democratisch centrum-links 
en centrum-rechts. In het afgelopen decennium 
heeft zich onmiskenbaar een beweging naar 
links voorgedaan. Sinds de verkiezing van Hugo 
Chávez in 1998 is een hele reeks sociaal-demo-
cratische en links-populistische overwinningen 
genoteerd. In Brazilië won Luis Inácio ‘Lula’ da 
Silva (in 2002 en 2006), in Argentinië Nestor 
Kirchner (in 2003; in 2007 was de beurt aan zijn 
echtgenote), in Uruguay Tabaré Vázquez (in 
2004), in Bolivia Evo Morales (in 2005). Het jaar 
2006 bracht overwinningen van achtereenvol-
gens Michelle Bachelet in Chili, Oscar Arias in 
Costa Rica, Alan García in Perú, Rafael Correa in 
Ecuador en Daniel Ortega in Nicaragua. In 2007 
kwam in Guatemala Alvaro Colón aan de macht. 
In 2008 volgde Fernando Lugo in Paraguay. 
 Het zijn met name de overwinningen van 
links-populisten die de aandacht hebben getrok-
ken. Dit gedachtegoed kent in Latijns-Amerika 
een lange geschiedenis. Aan het begin van de 
twintigste eeuw zorgden de eerste populistische 
bewegingen voor de openstelling van oligarchi-
sche regimes en de participatie van met name 
de middengroepen uit de steden in het politieke 
leven. Later werden ook armere bevolkings-
groepen uit de stad en de rurale gebieden bij het 
proces betrokken. Deze integrerende rol binnen 
de context van het bestaande politiek-econo-

misch systeem was een van de belangrijkste 
kenmerken van het traditionele populisme. In 
dit opzicht is er een groot contrast met moderne 
links-populisten: die stellen zich juist op als ra-
dicale systeemhervormers. Een constante factor 
vormen de autoritaire neigingen die populisti-
sche leiders aan de dag leggen, hun typerende 
charismatische stijl van leiderschap (caudillismo) 
hun claim op een monopolie op het ‘vertolken 
van de wil van het volk’ en hun sterke voorkeur 
voor een plebiscitaire democratie en polarise-
rend gedrag.9 
 Aan de opkomst van de huidige generatie 
linkse populisten liggen verschillende omstan-
digheden ten grondslag. In Bolivia, Ecuador en 
Venezuela zijn outsiders aan de macht geraakt 
nadat de traditionele politieke systemen waren 
ingestort als gevolg van incompetentie en cor-
ruptie van partijen en leiders. De bevolking was 
het vertrouwen in de politiek en de democrati-
sche instituties verloren en koos voor politici 
die beloofden alles ‘anders’ te zullen doen. In het 
geval van Venezuela gebeurde dat na de bloedige 
Caracazo-opstand van eind jaren tachtig.10 

Chávez kapitaliseerde het heersende ongenoe-
gen en is nog altijd zeer populair (al verloor hij 
eind 2007 een referendum over wijzigingen in 
de grondwet die zijn macht zouden hebben ver-
groot). Overigens kent zijn land, net als Ecuador, 
een lange traditie van populistisch leiderschap.
 Ook de etnische verhoudingen in de 
verschillende landen moeten in ogenschouw 
worden genomen. In Bolivia en Ecuador zijn de 
regerende partijen voortgekomen uit sociale 
bewegingen van indianen (in Bolivia ook coca-
boeren, zie kader p. 58-59) die het oude politieke 
systeem wilden inruilen voor een systeem 
waarin ook de inheemse bevolking ¬ die groot 
is, maar altijd uitgesloten is geweest van de poli-
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Toelichting bij tabel 1

Links/rechts Centrum-rechts in Latijns-Amerika 
zijn liberale en conservatieve regeringen die aan de 
 representatieve democratie niets willen veranderen. 
Tot democratisch centrum-links worden partijen gere-
kend die evenmin willen tornen aan de bestaande de-
mocratische instituties en die bovendien aangesloten 
zijn bij de Socialistische Internationale (si) en/of een 
gematigd links beleid voorstaan. Links-populistisch 
zijn regeringen die het transformeren van het politieke 
systeem centraal stellen in hun programma.
 De si-gelieerde Sandinisten in Nicaragua ambië-
ren in hun discoursen een meer participatieve demo-

cratie, voeren een autoritaire en polariserende poli-
tiek en zijn derhalve ondergebracht bij de populisten. 
Hoewel de Peronisten in Argentinië allerlei kenmer-
ken van traditioneel populisme vertonen, zijn ze in 
het schema bij democratisch centrum-links geplaatst 
vanwege de beperkte reikwijdte van de institutionele 
veranderingen die ze voorstaan. De regering van de 
sociaal-democratische apra van Alan García in Peru 
wordt doorgaans als centrum-rechts gezien vanwege 
haar beleid, maar is hier bij democratisch centrum-
links ondergebracht vanwege haar lidmaatschap 
van de si, haar lange links-populistische traditie en 
het beleid van de eerste regering-García in de jaren 
tachtig.

Álvaro Pinto Scholtbach  Nieuw links in Latijns-Amerika

Tabel 1 De politieke kaart van Latijns-Amerika

N.B. Cuba is niet in de tabel opgenomen omdat het geen gekozen regering heeft, Haïti en andere Caribische landen niet omdat 
hun situatie zeer specifiek is.

Politieke kleur van de huidige regering Samenstelling  
van het kabinetLinks-populisten Dem. centrum-links Centrum-rechts

Centraal-Amerika

Costa Rica * partij (zwak)

El Salvador * partij (zwak)

Honduras * partij (sterk)

Guatemala * partij (zwak)

Nicaragua * partij (zwak)

Panama * partij (sterk)

Mexico * partij (zwak)

Dom. Republiek * partij (sterk)

Zuid-Amerika

Argentinië * partij (sterk)

Bolivia * coalitie (zwak)

Brazilië * coalitie (sterk)

Chili * coalitie (sterk)

Colombia * coalitie (sterk)

Ecuador * coalitie (sterk)

Paraguay * partij (zwak)

Peru * partij (zwak)

Uruguay * coalitie (sterk)

Venezuela * coalitie (sterk)
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Sterk/zwak Van de zittende regeringen kunnen 
er tien als sterk bestempeld worden en acht als zwak. 
Onder die laatste zijn er zeven die uit slechts één partij 
bestaan. De achtste zwakke regering is die van de 
mas in Bolivia. Deze ‘Beweging naar het Socialisme’ 
ontstond uit een in 1995 opgerichte politieke bewe-
ging van cocaboeren, die een alliantie aangingen met 
mijnwerkers die hun baan waren verloren als gevolg 
van privatisering van de staatsmijnen. De regering is 
zwak doordat ze geen nationale consensus weet te 
creëren over belangrijke onderwerpen als een nieuwe 
grondwet, decentralisatie en meer provinciale of 
departementale macht, en een eerlijker verdeling van 
inkomsten tussen de kleine, vooral blanke bovenlaag 
en de meerderheid van arme indianen. Evo Morales 
kreeg in het referendum van augustus jl. een nog gro-
ter mandaat van de bevolking maar is niet bij machte 
om de opstandige, door rechts geregeerde rijke 
departementen onder controle te krijgen. Gevreesd 
moet worden voor escalatie.
 De zwakte van de meeste regeringen in Centraal-
Amerika (Honduras, Panama en de Dominicaanse 
Republiek zijn uitzonderingen) heeft te maken met 
het feit dat de presidenten er geen meerderheid in het 
parlement hebben en/of met een zeer klein verschil 
de verkiezingen hebben gewonnen. Dit gaat op voor 
Ortega in Nicaragua, Calderón in Mexico en Arias in 
Costa Rica. Voor de driehoek El Salvador/Guatemala/
Honduras geldt dat er na een periode van grof politiek 
geweld in de jaren tachtig nu sprake is van geweld 
in de politiek en toenemende criminalisering van 
het publieke domein. Alleen al in Guatemala werden 
in 2007 54 politici vermoord, waarschijnlijk door de 
georganiseerde misdaad.
 Bijna alle sterke regeringen zijn coalitieregeringen. 
Brazilië dankt die kracht mede aan de continuïteit van 
beleid sinds de sociaal-democraat Fernando Henrique 
Cardoso in 1993 minister van Financiën werd. Later 
was hij als president verantwoordelijk voor het Econo-
misch Plan dat een einde maakte aan de hyperinflatie. 
Lula dankt zijn verkiezing in 2002 en zijn herverkiezing 
in 2006 aan de waardering voor zijn gematigde en 
pragmatisch linkse beleid, dat aantoonbare resulta-
ten heeft opgeleverd in de strijd tegen armoede en 
monetaire instabiliteit. Corruptieschandalen binnen 

zijn Arbeiderspartij hebben geen roet in het eten 
gegooid. Net als Brazilië hebben Uruguay en Chili 
relatief sterke regeringen. Uruguay en Chili kennen 
historisch gezien de meest geïnstitutionaliseerde 
politieke partijen van het continent; de regeringspar-
tijen zijn er bijna synoniem voor de consolidatie van 
de democratie.
 In Argentinië werd in 2003 de regering omverge-
worpen door een beweging van piqueteros (krakers), 
die vervolgens werd gecoµpteerd door de van oudsher 
belangrijkste politieke partij van het land, de Peronis-
ten. President Nestor Kirchner slaagde erin om in de 
beste tradities van het Argentijnse populisme en cor-
poratisme de macht volledig naar zich toe te trekken. 
Dat, gecombineerd met een fabuleus economisch 
herstel, leidde in 2007 tot de verkiezing van zijn echt-
genote Cristina Fernández de Kirchner tot president. 
Haar regering geldt nu als zeer zwak en staat lijnrecht 
tegenover de machtige agrarische ondernemers. 
 Colombia en Mexico hebben centrum-rechtse 
regeringen. In Colombia heeft zich rondom president 
Álvaro Uribe een krachtige coalitie gevormd bij wijze 
van alternatief voor de traditionele liberale en conser-
vatieve partijen. In Mexico is de pan aan de macht, 
die om te regeren echter sterk afhankelijk is van de 
medewerking van andere partijen. 

Centraal-/Zuid-Amerika Alle Centraal-Amerikaan-
se landen zijn sterk op de markt van de Verenigde 
Staten gericht, ze zijn voor hun economische groei in 
hoge mate afhankelijk van het geld dat daar wonende 
emigranten opsturen en ze hebben zich voorstander 
getoond van de cafta (Central American Free Trade 
Area). De groep Zuid-Amerikaanse landen daarente-
gen wordt gekenmerkt door a) een sterke oriëntatie 
op de wereldmarkt, b) een relatief hoge en stabiele 
economische groei die steunt op de beschikbaarheid 
van energiebronnen en strategische grondstoffen 
(waaronder goud, koper, water en voedsel) en c) 
een kritische houding ten opzichte van de Verenigde 
Staten. Dat laatste geldt niet alleen voor Venezuela 
onder Chávez maar voor alle landen in de regio, met 
als enige uitzondering Colombia — vanwege zijn 
afhankelijkheid van militaire hulp in de strijd tegen 
de guerrilla en drugskartels.
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tiek ¬ gerepresenteerd zou worden. In beide 
landen woedt een harde machtsstrijd tussen 
oude en nieuwe elites, een bijna klassieke klas-
senstrijd die in de komende jaren waarschijnlijk 
niet beslecht zal worden. Vooralsnog zijn de 
regeringen er sterk afhankelijk van de steun van 
de indianen, die hoge verwachtingen koesteren, 
weinig geduld hebben en van concessies en 
compromissen nauwelijks willen weten.

 Charismatisch leiderschap is de derde factor. 
Hugo Chávez is op dit moment de meest mar-
kante caudillo van Latijns-Amerika. Van begin 
af aan heeft hij allerlei pogingen ondernomen 
om zijn ‘Bolivariaanse revolutie’11 naar elders te 
exporteren. Hij voert een actieve buitenlandse 
politiek voor een ‘multipolaire wereld’, waar-
bij hij goed gebruikmaakt van een groeiende 
stroom oliedollars.12 De laatste tijd moest vooral 
buurland Colombia het ontgelden, waar Chávez 
zich ¬ tegen de zin van president Uribe ¬ pro-
beerde te bemoeien met de linkse guerrilla en 
de gijzelaarskwesties. De bevrijding van Ingrid 
Betancourt in juli jl. en de klappen die de Farc-
guerrilla vervolgens te verduren kreeg, hebben 
Chávez een toontje lager doen zingen, maar dit 
zal slechts tijdelijk zijn. Uribe is niet de enige 
president voor wie de Venezolaan, onder arme 
latino’s nog altijd zeer geliefd, een steeds onaan-
genamere collega wordt. Met Lula in Brazilië is 
hij verwikkeld in een strijd om de hoofdrol op 
het continent. Beiden maken daarbij gebruik 
van staatsbedrijven in de energiesector (olie 
en aardgas) en proberen de leiding te voeren 
over initiatieven voor regionale integratie en 

samenwerking in de economische en politieke 
sfeer. Dat Brazilië die strijd zal winnen ligt voor 
de hand, zeker nu daar de rijkste olievelden van 
Latijns-Amerika zijn ontdekt. 
 De vierde factor schuilt in een hang naar een 
sterke staat en een voorkeur voor strategisch 
opererende staatsbedrijven. De regeringen van 
Bolivia, Ecuador en Venezuela en tot op zekere 
hoogte ook die van Argentinië en Nicaragua 
staan voor de terugkeer van het nationalisme in 
economie en samenleving. Anders dan hun vroe-
ge voorgangers, de nationalistisch-populisten 
uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, 
beogen ze niet via protectionistische maatrege-
len de nationale industrie per se te beschermen; 
hun target zijn de grote staatsbedrijven, die ze 
willen benutten als bron van macht en geld voor 
het voeren van een herverdelingspolitiek. Dat 
laatste maakt hen links; hun beleid staat haaks 
op dat van de neo-populistische leiders die eind 
jaren negentig juist marktwerking en privatise-
ring bepleitten, zoals Menem in Argentinië en 
Fujimori in Peru. Dat regeringen naar staatsbe-
drijven en natuurlijke hulpbronnen grijpen om 
publieke middelen in handen te krijgen valt ove-
rigens wel te begrijpen: de ‘smalle marges van de 
politiek’ zijn in Latijns-Amerika veel smaller dan 
in West-Europa, terwijl de sociale problemen er 
gigantisch veel groter zijn.
 Het kernprobleem dat aan het moderne po-
pulisme kleeft is dat presidenten uit deze school 
de democratie niet versterken, maar de toch 
al labiele ‘checks and balances’ verder dreigen 
aan te tasten. In Bolivia, Ecuador, Nicaragua en 
Venezuela worden de media en politieke partijen 
beschouwd als obstakels voor de directe of 
participatieve democratie. Maar wie controleert 
de regerende partij als er geen sprake is van een 
goed georganiseerde civil society? Alle landen in 
Latijns-Amerika kennen van oudsher een wankel 
stelsel waarin een relatief zwakke president 
regeert zonder de ruggensteun van een politieke 
meerderheid in het parlement. Dat gold voor de 
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de 
komst van de militaire dictaturen. Sinds het her-
stel van de democratieën geldt het opnieuw. In 

Populistische regeringen  
staan voor de terugkeer van  
het nationalisme in economie  
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de afgelopen dertig jaar zijn politieke crises altijd 
binnen de institutionele kaders van de democra-
tie opgelost, waarbij parlementen een cruciale rol 
speelden. Populistische presidenten manifeste-
ren zich nu als sterke leiders die willen besturen 
buiten deze kaders. Zij opereren buiten het 
parlement om of gaan er rechtstreeks tegenin, 
zij regeren per presidentieel decreet of door de 
straat te mobiliseren en staatsinstellingen onder 
druk te zetten om bepaalde besluiten te nemen. 
Dit is de vijfde en meest problematische factor.

de urgentie van democratisering

In hoeverre doen we Chávez, Morales, Correa en 
Ortega tekort door hen populisten te noemen? 
Doen we, door een onderscheid te maken tussen 
hen en politici zoals de voormalige president 
van Chili Ricardo Lagos, zijn opvolgster Bache-
let, Lula in Brazilië en Tabaré in Uruguay niet 
mee met de demonisering van wat in feite een 
legitieme, nieuwe vorm van linkse politiek is? 
Die vraag wordt vaak gesteld in Latijns-Ameri-
ka, met name in wat je sociaal-democratische 
kringen zou kunnen noemen.13 Men worstelt 
¬ net als wij hier in Nederland ¬ met de vraag 
hoe te reageren op populistisch links. Hoe te 
voorkomen dat men een politieke beweging 
onderschat die het systeem als zodanig durft 
te bekritiseren en die zegt de belangen van het 
volk duidelijk en zonder omwegen te vertolken?
 In Latijns-Amerika woedt, net als in Europa, 
een maatschappelijk debat over de gevolgen van 
globalisering en over de kwaliteit van de demo-
cratie en van de politiek. Het populisme is zeker 
niet de oorzaak van dat debat of van de crisis van 
de democratie, het is een gevolg daarvan onder 
specifieke omstandigheden. De huidige lichting 
populisten in Latijns-Amerika is nationalis-
tisch-populistisch op terreinen waar vrijhandel 
en privatiseringen voor de meerderheid van de 
burgers niet goed hebben uitgepakt. Zij staan 
ambivalent tegenover de liberale representatie-
ve democratie daar waar deze is tekortgeschoten 
in legitimatie, representatie en (beleids)effecti-
viteit. Het linkse populisme vormt, met andere 

woorden, een antwoord op een oligarchisch 
georiënteerde en georganiseerde democratie.
 De groeiende macht van links-populistische 
regeringsleiders zorgt voor spanningen en is in 
bepaalde opzichten zorgwekkend, met name daar 
waar de fundamenten van de democratie aan het 
wankelen worden gebracht doordat de macht 
van het parlement wordt ondergraven of media 
aan banden worden gelegd. Tegelijkertijd kan de 
verkiezing van deze leiders ook worden gezien 
als een bewijs van de volwassenwording van de 
democratie in hun landen. De formele electorale 
democratie in Latijns-Amerika is enorm versterkt 
in de afgelopen jaren. Bijna overal is nu sprake 
van algemeen kiesrecht en van groeiende op-
komstcijfers bij vrije en eerlijke verkiezingen. De 
overwinningen van kandidaten van indiaanse af-
komst zoals Toledo in Peru en Morales in Bolivia, 
van vrouwen als Bachelet in Chili en Fernández 
in Argentinië en van een voormalig handarbeider 
als Lula in Brazilië liegen er niet om. 
 Vandaag de dag stralen de Latijns-Amerikaan-
se samenlevingen een zelfverzekerdheid uit die 

vergelijkbaar is met de bravoure waarmee Hugo 
Chávez eind vorig jaar Juan Carlos trotseerde. 
Ze zijn even dynamisch als het salsanummer 
met de koninklijke reprimande. De moderni-
seringsslag die Latijns-Amerika doormaakt is 
complex en polariserend. Nu sinds enkele jaren 
de economie op het continent weer groeit, is het 
van het grootste belang dat de politiek alles op 
alles zet om een sociaal pact te realiseren dat de 
bevolking beschermt tegen de onvermijdelijke 
grilligheid van de wereldeconomie en dat de 
onverteerbare culturele, sociale, economische en 
politieke ongelijkheid eindelijk zal doen slinken. 

Het populisme is niet de oorzaak 
van de crisis van de democratie, 
het is een gevolg daarvan onder 
specifieke omstandigheden
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Álvaro Pinto Scholtbach  Nieuw links in Latijns-Amerika

Noten

1 Zie bijvoorbeeld de veelgepre-
zen publicatie van de Latijns-
Amerika-specialist van The 
Economist, Michael Reid, Forgot-
ten continent: The battle for Latin 
America’s soul, Yale University 
Press, 2007.

2 De Latino-barometer meet al 
dertien jaar de stemming in 
Latijns-Amerika. Het onderzoek 
wordt gefinancierd door onder 
andere de Europese Unie en de 
Wereldbank. Zie www.latinoba-
rometro.org. 

3 Zie de verschillende jaarrappor-
ten op www.latinobarometro.
org.

4 Democracy in Latin America, 
undp, New York, 2004.

5 Deze afname van 24,9 procent-
punt is de grootste van heel 
Latijns-Amerika. Elders is het 
beeld als volgt: Mexico -16,0 
procentpunt; Brazilië -14,7; 
Venezuela -9,6; Costa Rica 
-7,3; Peru -3,1; Dominicaanse 
Republiek -2,4; Panama -1,9; Ar-
gentinië -0,2; Uruguay +0,6; Pa-
raguay +17,3. Voor het continent 
als geheel bedroeg de afname 
van de armoede 11 procentpunt: 
leefde in 1990 nog 48,3% van 
de Latijns-Amerikanen in ar-
moede, in 2006 was dat 37,3%. 
Bron: A. Garciá, Economic 

Commission for Latin America 
(ecla), Santiago, 2008.

6 In 1989 formuleerde John Wil-
liamson een aantal basisregels 
voor goed economisch beleid. 
Het imf en de Wereldbank ¬ 
beide gevestigd in Washing-
ton, vandaar de ‘Washington 
Consensus’ ¬ baseerden hun 
beleid ten opzichte van de 
Latijns-Amerikaanse landen 
hierop. Kenmerken: structurele 
aanpassingsprogramma’s, be-
zuinigen op publieke uitgaven, 
hervormen van belastingstel-
sels, liberaliseren van de handel, 
verlagen van importtarieven, 
aantrekken van buitenlandse 
investeringen, privatiseren en 
dereguleren. 

7 Van nationalisering (namelijk 
van de aardgaswinning) is al-
leen sprake geweest in Bolivia.

8 Vooral in Argentinië heeft een 
harde lijn in de aanpak van de 
staatsschuld succes opgeleverd. 

9 Zie F. Freidenberg, La tentación 
populista, Editorial Síntesis, Ma-
drid, 2007.

10 Op 27 februari 1989 braken 
massale rellen en plunderin-
gen uit, uit protest tegen het 
harde aanpassingsbeleid dat de 
sociaal-democraat en populist 
Carlos Andrés Perez voerde in 
een poging om de economische 
crisis te bezweren. Het geweld 

kostte het leven aan meer dan 
duizend mensen.

11 Het bolivarisme (in het Spaans: 
bolivarianismo) is een vorm 
van socialisme die is genoemd 
naar de negentiende-eeuwse 
onafhankelijkheidsstrijder 
Simón Bolívar. Hugo Chávez is 
er momenteel de belangrijkste 
propagandist van. Bij de grond-
wetsherziening van 1999 werd 
zijn land omgedoopt tot ‘Boli-
variaanse Republiek Venezuala’. 
Kernpunten in Chávez’ beleid: 
politieke en economische soe-
vereiniteit, anti-imperialisme, 
economische zelfvoorziening, 
uitbreiding van de participa-
tieve democratie (onder andere 
via referenda), nationalisme, 
herverdeling van welvaart (met 
name olie-opbrengsten), be-
strijding van corruptie. 

12 Zie América Latina en tiempos 
de Chávez, in: ‘Nueva Sociedad’ 
(een uitgave van de Friedrich 
Ebert Stiftung), okt/nov 2006,  
p. 205.

13 Zie het eerder geciteerde artikel 
uit ‘Nueva Sociedad’ alsmede 
het artikel ‘Latin America’s Left 
Turn’, door de voormalige mi-
nister van buitenlandse zaken 
van Mexico, Jorge Castañeda 
(in: Foreign Affairs, mei/juni 
2006).
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 in memoriam

Rein Bloem (1932-2008) 

De dichter Rein Bloem leerde ik, zoals het hoort, 
kennen door zijn werk. Het was 1968. In Parijs 
schreven opstandige studenten hun verbeel-
ding aan de macht op daartoe niet aangewe-
zen muren. Ik was scholier en kocht van mijn 
zakgeld af en toe gedichten. Woorden met veel 
wit eromheen die de verbeelding prikkelden. De 
Bezige Bij gaf toen dichtbundels uit op een af-
wijkend groot, vierkant formaat. In die vormge-
ving was het wit tussen de woorden nog sterker 
aanwezig. Hans Faverey maakte daar prachtig 
gebruik van, Rein Bloem ook. Groen omslag, 
vage contouren van een foto, zwarte tekst: de 
bomen en het bos. 
 Het is moeilijk te zeggen waar deze gedich-
ten over gaan. De woorden en de dingen, dat 
zeker. Er komt een filmscript in 54 scènes in 
voor waarin een jager en een meisje ondui-
delijke dingen doen. De voorwerpen die de 
jacht oplevert blijken foto’s te zijn van wild dat 
op de barbecue wordt geroosterd. De dichter 
haalt woordenboeken aan, beschrijft oude 
schilderijen, spreekt een filosofische taal. In 
een uitgebreid register, dat we als deel van de 
poëzie moeten opvatten, worden bomen, bos-
sen, lekkere dieren en spelers gerubriceerd. Er 
zijn voortdurend literaire verwijzingen gaande, 
maar er worden geen conclusies getrokken. De 
teksten zijn vaak zo kort dat ze het omspannen-
de wit van het vierkant worden ingetrokken. De 

betekenisverlening stokt, er wordt een denk-
proces getoond en een dialoog aangevangen die 
in de ruimte om de woorden verdwijnt. Het is 
een toonbeeld van wat Umberto Eco later een 
‘open tekst’ zou noemen.
 Twintig jaar later leerde ik de dichter per-
soonlijk kennen, bij het jaarlijkse medewerkers-
diner van Socialisme & Democratie. Rein Bloem 
verzorgde een poëzierubriek die niet onomstre-
den was. Hij nodigde mensen uit om over een 
jaarlijks wisselend thema een gedicht te maken, 
zelf schreef hij er enkele woorden ter introduc-
tie bij. Zo ontstonden ketens van associatieve 
teksten. De voorspelbare kritiek was dat deze 
gedichten plompverloren tussen de serieuze 
beschouwingen over bijvoorbeeld de toekomst 
der sociaal-democratie waren geplaatst. Wat had 
de lezer er eigenlijk aan?
 Bij herlezing valt mij op hoe fraai de thema’s 
zijn gekozen, hoe ze elkaar oproepen en uitlok-
ken: tristia, een rood woord, de toekomst van het 
verleden, heden!, pas op de plaats, het punt van 
vertrek, in den vreemde, waar in Europa waar-
heen?, apocalyps, van de partij. Bij elkaar is het 
een soort gedicht. Rein Bloem was als regisseur 
van deze rubriek democratisch en ruimdenkend. 
We vinden hier een enkele gevestigde naam, 
maar ook veel destijds onbekende dichters, van 
wie een aantal nu tot de canon behoren. De 
vormen zijn zeer verscheiden, de poëtische mid-



s& d  9  |  20 0 8

64

delen verschillen, de boodschap is vaak verre van 
eenduidig. Rein Bloem was een eigenzinnige 
figuur die via vele omwegen de politiek gemoti-
veerde lezer vanuit zijn alledaagse pragmatiek 
wilde terugvoeren tot het cultuursocialisme (een 
hele jaargang is gewijd aan variaties op dicht-
regels van Herman Gorter). In de literatuur zag 
hij de worstelingen terug om een rechtvaardige 
wereld te bewonen waar ook de andere bijdra-
gen aan de nummers uiteindelijk over gingen.
 Kunnen we dit preciezer zeggen? De rubriek 
van Rein Bloem bereikte drie dingen. De lezer 
werd telkens herinnerd aan de cultuurpolitieke 
opdracht van het democratische socialisme, niet 
met een vaste overtuiging of ideologisch com-
mitment, maar vanuit de vraag: wat doen we 
daar nu mee? De lezer las een bladzij lang de taal 
van de verbeelding en dat ondermijnde de te 
vanzelfsprekende scheiding van domeinen, het 
liet zien dat het jargon dat elke politiek actieve 
burger op een gegeven moment onontkoom-
baar gaat spreken hem vervreemdt van de ge-
wone taal en van de literaire taal, hem dreigt af 
te sluiten van zowel de lage als de hoge cultuur. 
Gedichten die een thema van algemeen belang 
op ongewone manieren verwoorden, houden 
een uitnodiging tot dialoog in. Ze vragen de 
lezer even het wit in te gaan, voor men weer 
met zekerheid spreekt over de woorden en de 
dingen en overgaat tot de orde van de dag. Rein 
Bloem was zo iemand die alle bomen in het bos 
zag en door de bomen het bos niet uit het oog 
verloor. Ja, dat had ook te maken met de idealen 
van ’68. Ik denk met warmte aan hem terug.

willem witteveen
Lid van de redactieraad van s&d

Tristia

Het is alles anders dan je denkt, dan ik denk,

de vlag wappert nog,

de kleine geheimen blijven je nog bij,

ze werpen nog schaduw af, waarvan

jij leeft, ik leef, wij leven.

Paul Celan/Rein Bloem

Dit is een door Rein Bloem vertaald gedicht 
van Paul Celan, een eerbewijs aan de door Stalin 
vervolgde dichter Osip Mandelstam. Bloem nam 
het op in de reeks Tristia die in s&d-jaargang 
1992 verscheen. Hij schreef erbij: ‘Het gevoel 
van letterlijk of figuurlijk ontheemd te zijn, er 
niet bij te horen, schept de afstand, dat is de 
voorwaarde voor poëzie om onder woorden te 
brengen wat er im grossen Ganzen misgegaan 
is en zal gaan. (...) Nu in het huidige Europa de 
een na de andere cultuur vernietigd wordt en in 
een kunstmatige, lachwekkende Eenheid elke 
culturele paragraaf ontbreekt, neem ik mij in 
mijn marge voor een kleine ruimte te geven aan 
dichters die dat ontheemd-zijn verwoorden.’ 
(WW)

in memoriam  Rein Bloem
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elzinga / witteveen

Amerikanen noemen hun volksvertegenwoor-
digers ‘legislators’; mensen dus die over wetten 
beraadslagen en ze vaststellen. Uiteraard doen 
Amerikaanse volksvertegenwoordigers ook nog 
andere dingen. Net als hun Europese collega’s 
moeten ze in dit tijdperk van televisiedemocra-
tie bijvoorbeeld voortdurend in beeld komen en 
anders dan hun Europese tegenhangers voeren 
ze permanent campagne om herkozen te wor-
den. Maar toch is de aanduiding ‘wetgevers’ ¬ 
een eretitel eigenlijk die verwijst naar de volks-
soevereiniteit en het algemeen belang ¬ in het 
gewone taalgebruik in zwang gebleven. 
 Hoe anders is dat bij ons! Volksvertegen-
woordigers heten politici of zelfs ‘de politiek’, 
termen die niet naar wetgevende taken ver-
wijzen. Hebben we het over ‘de wetgever’, dan 
denken we aan ambtenaren, ministers of zelfs 
de Hoge Raad (als wetgever-plaatsvervanger). 
Het Nederlandse parlement (de Staten-Gene-
raal) is echter volgens de Grondwet wel degelijk 
medewetgever, op gelijke voet met de regering.
 Dit is geen onschuldig verschil in taalge-
bruik. De Tweede Kamer heeft duidelijk moeite 
met het vervullen van haar wetgevende functie. 
De Eerste Kamer ziet controle op de wetgevings-
kwaliteit weliswaar als haar hoofdtaak, maar 
durft het slechts zelden aan een wet af te wijzen. 
Het inhoudelijke debat over nieuwe wetgeving 
wordt in de Tweede Kamer doorgaans summier 
of ongeïnformeerd gevoerd. In de Eerste Kamer 
gaat het een stuk beter, maar daar kunnen alleen 
met kunst- en vliegwerk nog veranderingen 
aangebracht worden in de wetten. Waar is het 
democratische wetgevingsdebat eigenlijk geble-
ven dat zich in het forum van de volksvertegen-
woordiging dient af te spelen?
 Het afgelopen parlementaire jaar werden de 
verschillen tussen de twee Kamers verder opge-
voerd dan ooit. De Tweede Kamer houdt zich zo 

Waar blijft het wetgevingsdebat?
vaak bezig met spoeddebatten dat er weinig tijd 
overblijft voor het degelijke handwerk van het 
beraad over wetsvoorstellen. Ook een immense 
toename van het aantal Kamervragen leidt veel 
energie weg van het vele werk dat voor een goed 
oordeel over wetten en regels nu eenmaal nood-
zakelijk is. Het aantal mensen met juridische 
expertise in de Tweede Kamer is afgenomen. 
Nieuw gekozen Kamerleden als Kalma (PvdA) 
en Schinkelshoek (cda) spraken publiekelijk 
hun verbazing uit over de jachtigheid en vluch-
tigheid van het parlementaire werk. In de Eerste 
Kamer werd daarentegen geklaagd over het feit 
dat er zo weinig wetgeving lag waar men zijn 
tanden in kon zetten. Men ging maar wat vaker 
beleids debatten houden om toch iets te doen 
te hebben. Beleidsdebatten in de Eerste  Kamer 
zijn van die gelegenheden waarbij verstandige 
dingen gezegd worden aan dovemansoren.
 Op de laatste dag voor het zomerreces konden 
we zien waar het ontbreken van een serieus wet-
gevingsdebat in de Tweede Kamer toe leidt. De 
Eerste Kamer verwierp, vrijwel unaniem, de Aan-
bestedingswet. De juridische kwaliteit was ver 
onder de maat. De wet moet aanbestedingsregels 
voor overheidsopdrachten uniformeren, maar 
is op zo’n gedetailleerde manier uitgewerkt (een 
lege raamwet met 650 pagina’s uitvoeringsrege-
lingen) dat een enorme groei van de administra-
tieve lasten voor het bedrijfsleven het gevolg zou 
zijn. Wat was er misgegaan? Sinds 2002 is al aan 
de wet gewerkt, naar aanleiding van de parle-
mentaire enquête bouwnijverheid; vier kabinet-
ten-Balkenende hebben zich erover gebogen. De 
Tweede Kamer gaf in 2006 unaniem het groene 
licht. Kennelijk is er toch geen goede publieke 
afweging geweest over de manier waarop de wet 
het aanbestedingswerk moet sturen. De prijs is 
hoog: geen wet, verdere vertraging, nog langer 
niet voldoen aan Europese richtlijnen.
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 Het is bijzonder verleidelijk om van de ana-
lyse meteen over te stappen op de aanbevelingen. 
Het parlement zou dit of dat eens moeten ver-
anderen aan zijn werkwijze. Ik heb nog wel wat 
ideetjes in een la liggen. Maar te vrezen valt dat 
zulke voorstellen slechts rituele aandacht krij-
gen. Beter is het om maar eens de vraag te stellen, 
vooral aan de fractieleiders in de Tweede Kamer: 
waarom organiseren jullie het parlementaire 

elzinga / witteveen

werk niet zo dat er goede, openbare, kritische, 
democratische wetgevingsdebatten plaatsvinden 
waarbij alle honderdvijftig Kamerleden zich 
onderscheiden door hun inzet, kennis en bereid-
heid de burger uitleg te geven over de gemaakte 
afwegingen? Waar zijn onze ‘legislators’? 

willem witteveen
Lid van de redactieraad van s&d
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Een kind dat leert kruipen, lopen en klimmen 
probeert steeds net die dingen te doen die het 
eigenlijk nog niet beheerst. Dat gaat alleen goed 
onder toezicht van ouders of andere volwas
senen. Voor ernstige ongelukken behoeden we 
het kind, we zeggen niet: ‘Zoek het zelf maar 
uit.’ Maar we binden het ook niet vast voor de 
rest van zijn leven om het risico van een val te 
minimaliseren. We blijven gecommitteerd aan 
het proces van vallen en opstaan.
 Met de kredietcrisis is het net zo. In de 
commerciële sector is risico nemen een deugd: 
zonder risico’s geen groei en innovatie. De 
financiële markten vormen geen uitzondering 
in dit opzicht. Groot is de verleiding om steeds 
grotere risico’s aan te gaan door ook minder 
kredietwaardige burgers en bedrijven leningen 
te verkopen. Groot is de verleiding om produc
ten steeds complexer te maken, waardoor ze 
ondoorzichtiger worden. Groot is de verleiding 
om tekenen van naderend onheil te negeren.
 Wanneer het misgaat, zoals nu, is de neiging 
groot om te vluchten in extreme reacties. Zo 
roepen sommigen dat ‘de markt het zelf maar 
moet uitzoeken’. Zij lijken te vergeten dat de 
schade van een financiële crisis niet alleen in 
de financiële sector neerslaat. Anderen stellen 
zich op het standpunt dat het socialisme ineens 
weer aantrekkelijk zou zijn. De ingrepen van 
Amerikaanse, Nederlandse en andere overheden 
vertegenwoordigen echter eerder een vorm 
van ‘staatskapitalisme’ dan van socialisme. Die 
overheden hebben immers niet de ambitie 
om op lange termijn eigenaar te blijven van de 
leningen die nu worden opgekocht. Er blijft een 
markt bestaan voor financiële producten.
 Aldus verschuift de politiek relevante vraag 
naar regulering en toezicht. Die moeten de 
kern vormen van een politieke strategie voor de 
lange termijn, die herhaling van de crisis moet 

voorkomen. En dan doemt al snel de aloude 
vraag op: wie bewaakt de bewakers? Wie houdt 
toezicht op de toezichthouders en wie bepaalt 
waarop zij moeten toezien?
 De neiging bestaat om regulering en toezicht 
als een ‘technische’, apolitieke kwestie te zien. 
Dat is een misvatting. De voorwaarden waaron
der markten opereren zijn door en door politiek 
¬ de boetes die de NMa onlangs oplegde aan 
thuiszorgorganisaties bewijzen dat weer eens. 
Maar ook in de financiële sector zijn er talloze 
voorbeelden. Politieke debatten over de woning
markt bijvoorbeeld beperken zich veelal tot de 
hypotheekrente en het prijsopdrijvende effect 
daarvan. Maar wat te denken van regulering van 
de hypotheekvoorwaarden waaronder banken 
hypotheken verstrekken? Wat zou er van de 
huizenprijzen in Nederland zijn geworden als 
twintig jaar geleden aflossingsvrije hypotheken 
niet zouden zijn toegestaan? En wat als niet was 
besloten dat een tweede inkomen mag worden 
meegeteld? 
 Politieke partijen zouden zich niet alleen 
moeten uitspreken over de vraag welke goe
deren en diensten ¬ energie, zorg, onderwijs 
et cetera ¬ zij wel of niet aan marktwerking 
onderhevig willen laten zijn. Zij zouden zich 
ook moeten uitspreken over de concrete vor
men van regulering die hun voorkeur hebben 
als er eenmaal een markt is voor een dergelijk 
product. Bovendien zouden zij stelling moeten 
nemen wanneer het toezicht faalt, bijvoorbeeld 
doordat gevestigde belangen de toezichthouder 
in hun greep hebben. Daarover horen we veel 
te weinig. Waar blijft de sociaal-democratische 
agenda van regulering en toezicht op de finan
ciële sector?

rutger claassen
Redacteur s&d

column

Wie bewaakt de bewakers?
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Vol in de tegenaanval
Hoe pakken we Geert Wilders aan? De Tweede 
Kamer blijft het antwoord schuldig. Bij de jongste 
Algemene Beschouwingen wist de pvv-leider weer 
eens de show te stelen met een minutenlange 
tirade tegen een groep landgenoten: hoe Marok-
kaans tuig Nederland koloniseert. Ja, wat kranten-
knipsels zijn altijd wel voorhanden: dit keer gingen 
ze over buschauffeurs in Gouda en ambulanceper-
soneel in Amsterdam.
 En wederom bleek het effectief. De politieke 
barometer registreerde prompt een verdubbeling 
van de virtuele pvv-aanhang. En in de week na 
Prinsjesdag schoven de Kamerfracties gewillig aan 
voor een ingelast debat over ‘de situatie in Gouda’, 
dat op een beschamend potje Wilders imiteren 
uitdraaide. Tactisch en strategisch wint de pvv zo 
op alle fronten. Wilders provoceert en dirigeert. 
 Waarom laten de grote fracties hem in debatten 
zo gemakkelijk wegkomen? En vooral: waarom is 
de linkse volkspartij PvdA zo stil? (Opmerkelijk: 
Pechtold en Halsema, die als enigen voor wat 
weerwerk zorgen, werden beloond in de peilingen. 
De zwijgzame PvdA schoot vier zetels in de min.)
 Laat ik vooropstellen: Geert Wilders is lastig 
te bestrijden. Hij redeneert vanuit een gesloten 
wereldbeeld: de islam is een potentieel gevaar en 
daarom moet haar maatschappelijke positie maxi-
maal worden ingeperkt. Dit wereldbeeld kent zijn 
eigen moraal. Verwijten als ‘u generaliseert’ of ‘u 
zet een hele bevolkingsgroep in de hoek’ hebben 
weinig zin, ze raken hem niet eens. Voeg daarbij 
’s mans uitstekende debattechniek en zijn goed 
ontwikkeld retorisch vermogen en de power die van 
zijn optredens uitgaat is verklaard.
 Aangezien morele verontwaardiging niet 
volstaat om Wilders af te troeven, zal de contra-
attaque zich op iets anders moeten richten: de 
fundamenten van zijn gedachtegoed en de con-
sequenties daarvan. Die moeten worden bloot-

gelegd. Hier is hij kwetsbaarder dan vaak wordt 
gedacht. En dan is het misschien helemaal niet zo 
moeilijk om hem in debatten midscheeps te raken. 
Hier wat munitie.
 In een interview in het Kerstnummer 2007 van 
hp/De Tijd biedt Wilders ons een inkijkje in zijn 
denkwereld. Wat hem drijft is een politieke theo-
logie van wantrouwen jegens alles wat islam is. Ook 
gematigde moslims kunnen niet worden vertrouwd: 
in essentie draagt het geloof elke moslim op om 
zich te bekennen tot de politieke islam en die staat 
haaks op onze westerse waarden. De eventualiteit 
dat een moslim islamist wordt, rechtvaardigt een 
inperking van de grondwettelijke bescherming van 
alle islamieten, i.c. hun godsdienstvrijheid, aldus 
Wilders. Vandaar zijn pleidooien voor een politiek 
van indamming, zijn voorstellen tot de-islamisering 
van Nederland en zijn gebetenheid op het non-
discriminatie-artikel uit de Grondwet. Het ongelijke 
hoeft immers niet gelijk te worden behandeld.
 Waartoe leidt zo’n politieke theologie waarin de 
staat niet langer godsdienstneutraal is? Schrijver 
en jurist Afshin Ellian, zelf bepaald geen vriend van 
de islam, gaf het antwoord in zijn column in nrc 
Handelsblad van 19 januari 2008: ‘Een terugkeer naar 
de middeleeuwen, waar machthebbers het onware 
geloof uitsloten van de samenleving.’ Ellian verwijt 
Wilders dat hij zich op een lijn stelt met de door 
hem zo verafschuwde Profeet. Immers, was het niet 
juist de profeet Mohammed ‘die met geweld een 
einde maakte aan de polytheïstische en op gods-
dienstvrijheid gebaseerde samenleving van Mekka’? 
 Met zijn ‘terug naar de middeleeuwen’-recept is 
Geert Wilders niet zomaar een populist, het maakt 
hem tot een gevaarlijk politicus. Want consequent 
is hij zeker, zie zijn tienpuntenplan voor de de-isla-
misering van Nederland waarin hij pleit voor onder 
meer een immigratiestop uit moslimlanden, een 
verbod op de koran en op de bouw van moskeeën, 
sluiting van islamitische scholen en uitzetting van 
moslims die problemen veroorzaken. In wat voor 
land wil Geert Wilders eigenlijk leven? Als dit geen 
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recept is voor een verkapte burgeroorlog… Sterker 
nog: wordt dit regeringspolitiek, dan zou ons land 
op voet van oorlog raken met 1,2 miljard moslims 
wereldwijd.
 Waarom wordt Geert Wilders zo zelden aan-
gesproken op de praktische consequenties van 
wat hij wil? Neem het koranverbod. Krijgen we 
massale huiszoekingen in Kanaleneiland en Bos en 
Lommer? Komt er een speciale Brigade Opsporing 
Islamisering bij alle politiekorpsen? Ten koste van 
de aanpak van welke andere soorten delicten zou 
dat moeten gaan? Moeten onze jongens vanuit 
Afghanistan naar Gouda? Laten we Uruzgan dan 
maar over aan Al Qaida? Hoe had Wilders zich dit 
allemaal voorgesteld?
 Ander voorbeeld. Uitgesproken zwak reageer-
den de overige partijen toen pvv-kamerlid Hero 
Brinkman voorstelde om de Antillen op Markt-
plaats.nl te zetten. Een handige provocatie, want 
de band met dit overzeese rijksdeel heeft bij veel 
Nederlanders sterk aan populariteit ingeboet. Wat 
zij zien is eindeloos gepraat over een nieuw statuut, 
terwijl er scheppen belastinggeld naartoe gaan en 
Antilliaanse jongeren in Nederland voor veel crimi-
naliteit en overlast zorgen. ‘Neokoloniaal gedrag’, 
was het zwaarste politieke verwijt dat Brinkman 
werd gemaakt — alsof dat ook maar enige indruk 
zou maken op hem of zijn sympathisanten.
 Waarom zo’n provocatie niet effectiever neer-
gesabeld? Kwam nou niemand op het idee om de 
pvv een geopolitieke spiegel voor te houden? De 
betreffende eilanden liggen dicht onder de kust 
van Venezuela, een land met een nauwverholen 
belangstelling voor ‘onze’ Antillen. Momenteel 
resideert daar Hugo Chávez, een onberekenbare 
figuur die zich de nieuwe Fidel Castro waant. Is 
het tegen die achtergrond niet ronduit idioot en 
gevaarlijk om de eilanden zomaar in de etalage te 
zetten? Gaat Chávez op avontuur, dan kan Ameri-
kaanse interventie niet uitblijven. De pvv wil toch 
niet een oorlog in de Cariben op haar geweten 
hebben? Zo gek is Gekke Geert toch niet?
 Ik bedoel maar.

pieter nieuwenhuijsen
Freelance journalist 

Diender buiten 
zijn boekje
‘Politici hebben de mond vol van integratie van 
buitenlanders, maar scheuren zelf de samenleving 
uiteen.’ Was getekend: korpschef Jan Stikvoort, 
 regiopolitie Hollands-Midden. Zijn uitspraken wer-
den vastgelegd door de Volkskrant naar aanleiding 
van recente ‘rellen’ in Gouda — rellen die volgens 
de korpschef nooit hebben plaatsgevonden. Hoog-
stens was er sprake van overlast op beperkte schaal. 
Specifiek in de wijk Oosterwei. Veroorzaakt door 
Marokkaanse jongens. Dat wel.
 Toegegeven, het is niet niks. De gemeente waar 
jij verantwoordelijk bent voor de handhaving van de 
openbare orde afgeschilderd zien als een oorlogsge-
bied. Parlementariërs die elkaar naar de kroon ste-
ken in het gebruik van krachttermen en daarbij de 
indruk wekken het dossier niet volledig bestudeerd 
te hebben. Met als klap op de vuurpijl een pleidooi 
voor inzet van het leger. Dat geeft je als korpschef, 
om het voorzichtig te stellen, niet het gevoel dat er 
waardering is voor je werk en dat van je dienders.
 En toch had de korpschef zich op deze manier 
niet moeten uitlaten. Hij is een benoemde over-
heidsdienaar die zich met uitvoerend werk hoort 
bezig te houden. Het geeft geen pas dat Stikvoort 
gekozen volksvertegenwoordigers kapittelt, hoe 
dom en ongenuanceerd die zich ook uitlaten. Wil hij 
zich met het politieke spel bemoeien, dan moet hij 
het mooie vak van korpschef vaarwel zeggen, zich 
aansluiten bij een politieke partij en zich kandidaat 
stellen voor een vertegenwoordigende functie. Wil 
hij diender blijven, dan dient hij de spelregels in 
acht te nemen. Dat wil zeggen: zijn boosheid venti-
leren op de momenten waarop hij zijn politieke en/
of politie-superieuren ontmoet en dan hopen dat zij 
er iets mee doen. Nu acteert hij in een arena die de 
zijne niet is. Daarmee draagt hij bij aan de vervuiling 
van het debat die hij nu juist zo graag wil bestrijden.
 Daar komt bij dat Stikvoort met zijn krantenin-
terview ‘de zaak’ helemaal geen goed heeft gedaan. 
Dat bleek wel bij de uitzending van het radiopro-
gramma Standpunt.nl waar de korpschef tekst en 
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uitleg mocht komen geven. De bellers zetten hem 
in meerderheid weg als een meneer die alles maar 
wil vergoelijken en het beestje niet bij de naam wil 
noemen. Als een man die vanachter zijn bureau het 
zicht op de werkelijkheid kwijt is geraakt. Wie is met 
deze, door Stikvoort zelf opgeroepen, beeldvorming 
gediend? De gemeente Gouda? De Marokkaanse 
gemeenschap in Gouda en Nederland? Zijn hardwer-
kende agenten op straat? Geen van allen, valt te 
vrezen. Stikvoort had zich rekenschap moeten geven 
van de consequenties van zijn uitspraken in een toch 
al oververhit klimaat. Dat heeft hij niet gedaan.
 Blijft over de vraag: klopt Stikvoorts analyse 
van de situatie in Oosterwei? Valt het mee met de 
overlast daar? De feiten, cijfers en statistieken zal 
hij wel aan zijn zijde hebben. Toch waren de (mis-
schien niet representatieve?) uitspraken van inge-
zetenen van Gouda in de media weinig geruststel-
lend. Bovendien: maken ‘repeterende incidenten’ 
niet dat er sprake is van een structureel probleem? 
Zeker is dat Stikvoort niet de harten en hoofden 
heeft gewonnen van degenen die geconfronteerd 
worden met de overlast. 
 Naar aanleiding van uitspraken van de korpschef 
stelde Geert Wilders voor om hem te degraderen tot 
parkeerwachter op Texel. Die sanctie lijkt me aan 
de zware kant. Maar waardering — zoals geuit door 
minister Ernst Hirsch Ballin en door Job Cohen, in 
zijn hoedanigheid van voorzitter van het korpsbe-
heerdersberaad — is ook niet op zijn plaats. Voor 
een keer kan ik me van harte vinden in de onvrede 
van een belangrijk deel van de politieke elite, wier 
reacties zijn samen te vatten onder het motto: ‘De 
toon bepalen we zelf wel.’

job van amerongen 
Politicoloog 

Pleidooi voor 
 blokvorming 
Als uit één linkse mond klinkt sinds het uitbreken 
van de bankencrisis dat het gedaan is met de neoli-
berale ordening. Te midden van al het financiële en 

economische tumult gloort de hoop dat er weer na-
gedacht mag worden over het progressieve alterna-
tief van de interventiestaat die regulerend optreedt 
tegen de uitwassen van de vrije markt. De indeling 
‘links’ versus ‘rechts’ doet er ineens weer toe.
 Maar die herwaardering van de staat als red-
dende engel maakt geen einde aan een kloof die 
in Nederland al decennialang te constateren valt: 
die tussen burger en politiek. Het komt erop neer 
dat mensen niet alleen hun vertrouwen kwijt zijn 
in de toegevoegde waarde van politici en politieke 
partijen in onze parlementaire democratie, maar 
nu ook nog eens ervaren dat hun financiële en 
economische zekerheden op drijfzand rusten. De 
statuur die Wouter Bos in deze financiële meltdown 
als crisismanager weet te verkrijgen, bestempelt 
hem nog niet tot de politicus die ook de politieke 
vertrouwenskloof kan dichten.  
 Het evenredige kiesstelsel zoals dat sinds 1917 
in Nederland bestaat, heeft een ingebouwde 
neiging tot versplintering die coalitiepolitiek 
onvermijdelijk maakt. De kiezer in het stemhokje 
leeft met de fictie dat zijn stem naar een persoon 
gaat die een politiek programma zal weten te rea-
liseren. Voor dat laatste is echter een ongedeelde 
aanspraak op de uitvoerende macht vereist en daar 
voorziet de Nederlandse politiek niet in.
 De versplintering geldt beide kanten van het 
politieke spectrum. Maar er is een uitweg: blok-
vorming vóórdat kiezers de gang naar de stembus 
maken, zowel ter linker- als ter rechterzijde. Laat 
ik me tot links beperken. Wat heeft die burger 
van het huidige gefragmenteerde linkse kamp te 
verwachten als het alternatief voor de neoliberale 
ordening al snel verzandt in een kakofonie van met 
elkaar wedijverende progressieve partijtjes? 
 Het kan zo veel beter. Links heeft zelfs een 
historisch voorbeeld: Keerpunt’72, het verkie-
zingsprogramma waarmee PvdA, d’66 en ppr in 
1972 gezamenlijk ten strijde trokken. Uit dit pact 
kwam in 1973 het roemruchte kabinet-Den Uyl 
voort. De machtsanalyse die aan de samenwerking 
ten grondslag lag is ook toepasbaar op de huidige 
Nederlandse politieke verhoudingen. Ze werd in 
1984 door wijlen Bart Tromp als volgt verwoord: 
‘… gezamenlijk links heeft hier nimmer reëel 
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uitzicht op een verkiezingsuitslag waarbij de vijftig 
procent gehaald zou kunnen worden. Nederland 
is bovendien uniek in ander opzicht: nergens in 
Europa is “links” zo versplinterd over verschillende 
partijen.’*

 Tromp stelde dat de omvang van links een func-
tie is van de mate waarin linkse partijen erin slagen 
de sociaal-economische scheidslijn en de daarmee 
corresponderende  tegenstelling tussen links en 
rechts tot de dominante dimensie in de politiek 
te maken. De polarisatiepolitiek was een ten dele 
geslaagde poging om bij het afbrokkelen van de 
verzuiling die scheidslijn manifest te maken. PvdA, 
d’66 en ppr mikten niet op een meerderheid, 
maar schatten in dat zij de kans zouden krijgen 
een minderheidskabinet te vormen. Tromp con-
cludeerde dat deze polarisatie de PvdA weliswaar 
in het centrum van de macht bracht, maar dat dit 
succes verwerd ‘tot as in de mond’ vanwege het 
triomfalisme in de eigen achterban en vanwege de 
afkeer van de PvdA die groeide bij het cda. Aldus 
werd de bezwering ‘dat tweede kabinet-Den Uyl, 
dat komt er tóch’ niet vervuld. 
 De deceptie die volgde op het historische 
succes doet niets af aan de concrete kansen die 
samenwerking van linkse partijen voor een meer-
derheidsalternatief biedt, ook vandaag de dag. Bij 
de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 behaal-
den PvdA, sp, GroenLinks, d66 en cu (die alle een 
progressief sociaal-economisch programma heb-
ben) samen 74 zetels. Kort daarvoor had zich rond 
de motie inzake het generaal pardon zelfs een 
hagelslagcoalitie van genoemde partijen plus de 
Partij voor de Dieren gemanifesteerd. Samenwer-
king is een aantrekkelijker pad om in te slaan dan 
de moedeloos makende d66-weg van bestuurlijke 
hervorming. Misschien komt van samenwerken 
wel fuseren. In reactie mag ook blokvorming ter 
rechterzijde verwacht worden. Prachtig! Dan heeft 
de kiezer pas écht invloed in het stemhokje.
 Welke charismatische politicus kan de progres-
sieve partijen tot zo’n reuzenommezwaai bewegen 
en hen naar een gezamenlijk programma leiden 
met houdbare beloften? Wouter Bos is gebonden 
aan het huidige coalitie-kabinet. Maar het ‘toeval’ 
wil dat een andere bindende kracht voorhanden 

is: Jan Marijnissen. Ja, u leest het goed. Het is 
nauwelijks voorstelbaar dat het immense politieke 
kapitaal dat Marijnissen heeft opgebouwd in de 
waagschaal wordt gesteld vanwege zijn recente 
terugtreden als fractievoorzitter, om gezondheids-
redenen. Niet alleen maakte hij van de sp de op 
twee na grootste partij, hij won ook nog eens in 
segmenten van het electoraat die grotendeels tot 
de natuurlijke aanhang van de sociaal-democratie 
behoren. Marijnissen heeft het huis gebouwd voor 
de bewoners die de PvdA van zich vervreemd heeft. 
Laten we hem beterschap wensen, zodat hij kan 
gaan bouwen aan een duurzaam huis voor heel 
links, inclusief de PvdA.
 Want de taak van de PvdA is niet om beschik-
baar te zijn als regeringspartner voor het cda. 
De taak van de PvdA is om in de aanloop naar de 
volgende Kamerverkiezingen te werken aan een 
breed gedragen alternatief voor het neolibera-
lisme: Keerpunt 2008.

henne pauli
Journalist en debatleider bij De Burcht

* Bart Tromp (1984), ‘Kanttekeningen bij de 
 ontwikkeling van de machtspositie van de PvdA’, 
in: Tekens in de tijd. 

Toekomstagenda  
financiële markten
De financiële crisis raakt het hart van ons economi-
sche systeem. Tijdelijke noodgrepen in de financi-
ele sector zullen permanente gevolgen hebben. In 
de nieuwe marktordening wordt het noodzakelijk 
dat de overheid een centrale rol op zich neemt en 
dat de financiële sector streng wordt gereguleerd. 
Dat klinkt niet alleen sociaal-democratisch, dat 
is het ook. De PvdA moet daarom het voortouw 
nemen met een toekomstagenda voor de financi-
ele markten in Nederland. Typisch sociaal-demo-
cratische thema’s moeten daarbij vooropstaan: 
duurzaamheid, risicobeheersing, een sturende 
overheid en internationale samenwerking. 
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 De kredietcrisis is in haar huidige fase bovenal 
een stabiliteitsprobleem door een gebrek aan 
vertrouwen en informatie tussen banken onder-
ling. Als de crisis overslaat naar pensioenfondsen, 
bedrijfsconglomeraten en (kleinere) overheden 
en de continuïteit van deze instellingen in gevaar 
komt, zullen de gevolgen nog groter zijn en ook 
toekomstige generaties raken. 
 Het huidige systeem, waarin banken zich 
laten leiden door yield op de korte termijn, kent 
geen waarborging voor zijn eigen duurzaamheid. 
Toezichthouders moeten de bevoegdheid krijgen 
harde eisen te stellen aan de risicobeheersing van 
banken. Het gaat daarbij niet alleen om een juiste 
waardering van de risico’s van financiële producten 
(de noodzakelijke maatregelen hiervoor zijn intus-
sen al onomstreden) maar ook om nieuwe eisen die 
gesteld worden aan de balans van een bank. 
 In Europa liggen vrijwel alle banken aan het 
infuus van de ecb omdat de interbancaire markt 
is opgedroogd. Gezonde, solvabele, banken die 
prachtige jaarcijfers noteerden veranderden in 
een mum van tijd in zorgenkindjes met zeer ern-
stige liquiditeitsproblemen. De maturity mismatch 
(op korte termijnen lenen om lange termijnen 
uit te lenen) die hier aan ten grondslag ligt is een 
risico dat in de toekomst ingeperkt moet worden. 
Ook aan de debt-to-equity ratio (de verhouding 
tussen geleend geld en eigen vermogen) moeten 
eisen gesteld worden. Tezamen met een per-
manente leenfaciliteit bij de centrale bank kan 
hiermee bewerkstelligd worden dat de onderlinge 
afhankelijkheid van banken sterk vermindert. 
 De grote vraag is natuurlijk wie de belangrijk-
ste verbindingen in het financiële systeem in han-
den moet krijgen. Tot nu toe was dit altijd een taak 
van de banken zelf. De systeembanken — denk 
aan Fortis — hebben zo’n fundamentele positie 
dat ze altijd gesteund zullen worden door natio-
nale overheden. Waarom worden banken met zo’n 
nadrukkelijke maatschappelijke verantwoordelijk-
heid niet ook door de overheid (aan)gestuurd? 
Door het permanent nationaliseren van het hart 
van het financiële systeem wordt de verantwoor-
delijkheid voor een stabiel systeem weggehaald 
bij commerciële banken. Omdat commerciële 

banken dan niet meer over een systeemtaak be-
schikken, zullen zij beseffen dat de overheid hen 
in geval van nood niet meer automatisch te hulp 
schiet. Zo wordt de moral hazard voorkomen die er 
nu voor gezorgd heeft dat banken onverantwoord 
veel risico’s nemen.
 Het toezicht moet plaatsvinden op Europees 
niveau. Bij voorkeur komt er één verantwoor-
delijke toezichthouder voor de emu-landen. 
Pan-Europese banken vallen dan niet meer onder 
meerdere toezichthouders maar worden streng 
gecontroleerd door één toezichthouder die over 
alle informatie beschikt. Europese afspraken 
over depositogaranties en andere vormen van 
staatssteun zorgen voor zekerheid, vertrouwen en 
transparantie tussen de lidstaten.
 Een duurzame financiële markt mag niet 
zuchten onder het korte-termijnopportunisme van 
speculanten. Stabiliteit moet weer het uitgangs-
punt worden. Met zo’n agenda kan de PvdA het 
voortouw nemen.

sven stevenson
Landelijk voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Zoden aan de dijk (2)
In s&d 2008/9 plaatst Frans van der Steen, de 
directeur van het Haags Milieucentrum, een aantal 
kritische kanttekeningen bij de Erasmuslezing 
die ik hield op 14 mei en die handelde over de 
politieke en maatschappelijke implicaties van het 
streven naar duurzame ontwikkeling. Ik noemde in 
die lezing duurzaamheid ‘de kernopgave voor de 
21ste eeuw’. Van der Steen is het daar van harte mee 
eens. De door mij voorgestelde oplossingsrichtin-
gen beschouwt hij echter als te vrijblijvend en hij 
beschuldigt mij van ongefundeerd optimisme over 
hun effectiviteit.
 Ik neem die kritiek serieus, al was het maar om-
dat er inmiddels nieuwe cijfers zijn gerapporteerd 
over de wereldwijde uitstoot van co2, die sugge-
reren dat de eerdere (toch al sombere) prognoses 
over de toekomstige uitstoot nog aan de optimis-
tische kant zijn geweest. Het is zeker niet uitgeslo-

interventie
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interventie

ten dat een aanscherping van de bestaande (toch 
al ambitieuze) doelstellingen van het Europese 
klimaatbeleid, die overigens door de ser unaniem 
zijn ondersteund, onvermijdelijk zal zijn.
 Maar Van der Steen draaft wel door. Zo heeft 
hij geen enkel vertrouwen in de systematiek van 
verhandelbare co2-emissierechten, terwijl dat een 
van de weinige mogelijkheden is om een mondiale 
verantwoordelijkheidsverdeling af te dwingen. Veel 
te veel vertrouwen stelt hij juist in de mogelijkheid 
om milieu-onvriendelijke producten de toegang 
tot de Europese markt te ontzeggen. Ontwikke-
lingslanden zouden dat met recht en reden ervaren 
als een vorm van protectionisme.
 Nu is het Van der Steens goed recht om stevige 
kritiek te leveren. In de discussie over duurzaam 
politiek beleid heeft de directeur van een single 
issue movement nu eenmaal een andere rol dan de 
voorzitter van een adviesorgaan dat economische, 
sociale en ecologische belangen realistisch tegen 
elkaar moet afwegen. Maar mijn realisme staat 
optimisme niet in de weg. Integendeel: ik zie 
voldoende historisch gefundeerde redenen om 
optimistisch te zijn over het vermogen van Neder-
land om de bakens te verzetten, mocht dat nodig 
zijn. Het kan onvermijdelijk blijken om de prijs-
verhoudingen in onze economie, meer dan nu het 
geval is, de echte schaarsteverhoudingen te laten 
weerspiegelen, ook de tot dusver ongeprijsde. Dat 
zou leiden tot veeleisende aanpassingsprocessen. 
Onze Scandinavische buren lijken bereid zich op 
langere termijn te committeren aan een doelstel-

ling van co2-neutraliteit op nationaal niveau. Het 
eerstvolgende middellange-termijnadvies van de 
ser biedt ons de mogelijkheid een vergelijkbaar 
ambitieuze doelstelling voor Nederland te verken-
nen. Gelukkig wijst alles erop dat de indrukwek-
kende innovatiekracht van de oecd-landen, 
met inbegrip van de Verenigde Staten, zich in 
toenemende mate zal richten op het dienen van 
de duurzaamheid. Dat zal ons de komende jaren 
geweldig helpen. Toch zal het waarschijnlijk niet 
voldoende zijn.
 Juist grote, vitale doelstellingen zijn gebaat bij 
een aanpak die getuigt van passende nuchterheid 
en realiteitszin. Het werk van Salomon Kroonen-
berg — door mij geciteerd en door Van der Steen 
nogal ruw samengevat — herinnert ons eraan dat 
wij met ons klimaatbeleid proberen te interve-
niëren in een proces dat op een tijdschaal wordt 
gemeten die zich onttrekt aan het menselijk voor-
stellingsvermogen. Met vier miljoen jaar achter 
de rug, heeft onze planeet al vele bewoners zien 
komen en gaan. Deze notie ontslaat ons niet van 
de plicht — juist niet — om in vol besef van onze 
beperktheden veel zorgvuldiger met die erfenis om 
te springen dan wij tot dusver hebben gedaan; in 
onze kortjarige aanwezigheid hebben wij al heel 
wat onherstelbare schade aangericht. Over de 
urgentie van die opgave verschillen Van der Steen 
en ik niet van mening.

alexander rinnooy kan
Voorzitter Sociaal-Economische Raad
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f o t o  marti jn beekman |  hollandse hoog te 

Maatschappelijke onvrede is een veelbesproken maar 
tamelijk ongrijpbaar fenomeen. Hoe manifesteert het 
zich in onze welvarende samenleving van burgers die 

met het eigen leven veelal best tevreden zijn?
Mark Elchardus analyseert de symbolen met behulp 

waarvan 'politieke partijen van het extreme' munt 
slaan uit vage angsten. Hun verhaal 'grijpt mensen en 
stuwt hen naar een onwenselijke toekomst'. Kunnen 

middenpartijen een alternatief bieden?
Paul Dekker houdt statistieken over onbehagen 
tegen het licht — een deel stelt gerust, een deel 

verontrust. Stellige conclusies zijn riskant: 'Wat minder 
psychoanalyse en iets meer gedragstherapie lijkt 

geboden: moedig vertellen dat sommige klachten niet 
reëel zijn, oplossingen zoeken als ze dat wel zijn.'

Staat bij slinkend vertrouwen onze democratie onder 
druk? Mark Bovens & Anchrit Wille relativeren 

dreigende mediaberichten. Opvallend is dat politiek 
vertrouwen een nieuwe rol kreeg: 'Behalve als cement 

van de democratie dient het meer en meer als een 
barometer voor beleid, regering en politiek.' 

Het onbehagen  
bij de burger
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Over de auteur  Mark Elchardus is hoogleraar sociolo-
gie aan de Vrije Universiteit Brussel en lid van tor 
(‘tempus omnia revelat’), een onderzoeksgroep voor 
de studie van tijd, cultuur en samenleving.

Noten  zie pagina 22

Het onbehagen bij de burger (1)

Politiek van betekenis  
kan het onbehagen keren

mark elchardus

De middenklasse is voorwerp van klaagzangen, 
medelijden en leedvermaak. Ze zit bekneld, is 
kwetsbaar, verdwijnt, zinkt weg… en laat een 
nerveuze leemte achter. Een kalme kijk op de 
statistieken laat zien dat er veel minder aan 
de hand is dan het gehanteerde pathos laat 
vermoeden.
 Uit een analyse van Paul de Beer1 bijvoor
beeld, blijkt dat de middenklasse wel degelijk 
nog bestaat en geen tekenen van verdamping 
vertoont. De relatieve achteruitgang van haar 
economische positie ¬ die misschien wel 
kan worden onderkend, hoewel ook dat niet 
zo zeker is ¬ blijkt in elk geval niet groot te 
zijn. Als we naar (subjectieve) indicatoren van 
inkomens tevredenheid in Vlaanderen kijken 
(tabel 1), stellen we vast dat het veeleer de 
lagere klasse is ¬ hier gedefinieerd als de 50% 
van de bevolking die geen diploma secundair 
onderwijs heeft ¬ die het gevoel heeft achter
uit te gaan.2 De hogere klasse ¬ de 20% van 
de bevolking met een diploma hogeschool of 
universiteit ¬ verheugt zich in reële vooruit
gang. De middenklasse zit daar netjes tussenin. 
Geen verbazende vaststellingen zijn dat. Men 
verwacht ze immers in een kennismaatschap

pij: hoe hoger het diploma, hoe beter men het 
gemiddeld stelt en, belangrijker nog, hoe groter 
de kans dat men vooruitgang ervaart. Laagge
schoolden glijden af, zeker als ze zonder werk 
zitten en van een vervanginkomen in plaats van 
een loon moeten leven.
 De bezorgde belangstelling voor de mid
denklasse dient waarschijnlijk grotendeels 
op rekening van de invloed van Amerikaanse 
wetenschappelijke literatuur te worden geschre
ven. Daar stelt men inderdaad vast dat over de 
laatste twintig jaar enkel een gegoede bovenlaag 
van de bevolking gedeeld heeft in de vruchten 
van de economische groei. Hard werken om ter 
plaatste te trappelen of weg te zakken, dat is het 
lot dat velen daar beschoren is. Dat die toestand 
dikwijls zonder meer op de Nederlandse of 
Belgische bevolking wordt geprojecteerd, heeft 
mijns inziens veel te maken met het onbehagen 
dat in die landen is gegroeid. Er heeft zich in 
België en in Nederland ontegensprekelijk een 
klimaat van onbehagen verspreid, niet alleen 
onder kwetsbare bevolkingsgroepen, maar 
onder brede lagen van de bevolking, ook onder 
de middenklasse. 

gelukkig onbehaaglijk

‘Onbehagen’ kan op verschillende manieren 
worden gedefinieerd. Het wijst op een zich 
slecht voelen in de eigen samenleving en een 
zich slecht voelen bij de gang van zaken in die 
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Geen diploma  
hoger secundair  
50% van de bevolking

Diploma  
hoger secundair  
30% van de bevolking

Diploma  
hoger onderwijs  
20% van de bevolking

Tevredenheid met 
inkomen (loon of 
vervanginkomen)

– 5,9% – 2,0% (77,9) + 1,4%

Tevredenheid met 
levensstandaard

– 0,1% – 0,1% (90,7) + 0,5%

Tevredenheid met  
loon (werkenden)

– 0,6% + 2,7% (71,7) + 2,3%

Tabel 1  Percentage ‘(heel) tevreden’, procentpunten verschil tussen 1998 en 2006,  
Vlaanderen (tussen haakjes de proportie ‘(heel) tevreden’ in 2006)

Tabel 2 Onbehagen, Belgen, 18 tot 80 jaar, 2006 (n=4487)

(helemaal) 
oneens

midden
positie

(helemaal) 
eens

Onveiligheidsgevoelens (8 items)

De politie is niet meer in staat ons nog te beschermen 
tegen criminelen

21% 32% 47%

In deze tijd is een alarmsysteem geen overbodige luxe 20% 27% 54%

Teloorgang intermenselijke relaties (7 items)

Er is geen respect meer in onze samenleving 13% 34% 53%

Er is vandaag te veel normloosheid en zedenverval 16% 38% 47%

Toekomst van verdraagzaamheid en geweld (6 items)

De onverdraagzaamheid tussen de verschillende volkeren 
zal in de toekomst alleen maar toenemen

16% 32% 53%

De relatie tussen moslims en Europeanen zal in de toe-
komst gekenmerkt zijn door gewelddadige conflicten

21% 32% 47%

Toekomst economie en sociale zekerheid (7 items)

Er zal steeds meer van mensen worden geëist  
op de arbeidsmarkt

4% 17% 79%

De werksituatie van de meerderheid van de Belgen  
zal in de toekomst alsmaar onzekerder worden

10% 29% 62%
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samenleving. Om het begrip concreet te maken 
gebruik ik hier vier indicatoren: 1) onveilig
heidsgevoelens; 2) het gevoel dat intermen
selijke relaties teloorgaan of aan kwaliteit 
inboeten, dat respect verdwijnt; 3) het gevoel dat 
de samenleving onverdraagzaam en geweld
dadig wordt, niet meer met haar diversiteit kan 
leven; 4) het gevoel dat op het werk steeds meer 
van mensen wordt gevergd, dat de prestatie
druk groeit. Anders gezegd, mensen voelen 
zich onbehaaglijk in hun samenleving als zij 
zich onveilig voelen, de indruk hebben dat die 
samenleving ontrafelt, zich zorgen maken over 
toenemend geweld en de indruk hebben dat 
ondanks alle inspanningen de economische toe
komst niet rooskleurig is. In de praktijk blijken 
die gevoelens dikwijls samen voor te komen.
 Om een idee te geven van de omvang van 
het onbehagen van de Belgen worden in tabel 2 
een aantal uitspraken gegeven die typisch zijn 
voor de beschreven houdingen, samen met het 
percentage respondenten dat het ‘eens’ of ‘hele
maal eens’ is met die uitspraken.3 De Belgische 
bevolking voelt zich behoorlijk onbehaaglijk. 
Zowat de helft voelt zich onveilig, is van oordeel 
dat de onverdraagzaamheid zal toenemen en dat 
de diversiteit gaat uitmonden in gewelddadige 
conflicten. Evenveel mensen hebben het gevoel 
dat de intermenselijke relaties en het wederzijd
se respect verloren gaan. Op economisch vlak is 

het perspectief nog donkerder. Meer dan 60% 
verwacht dat de tewerkstelling in de toekomst 
onzekerder zal worden en bijna 80% verwacht 
dat op de arbeidsmarkt steeds meer van mensen 
zal worden gevergd. 
 Het is verleidelijk dat onbehagen meteen 
toe te schrijven aan een verslechtering of een 
relatieve achteruitgang van de economische 
positie van bepaalde bevolkingsgroepen. Het 
is echter verkeerd dat te doen. Het onbehagen 
is een betrekkelijk autonoom verschijnsel. Een 
van de meest sprekende indicaties daarvan is 
het verschil tussen onbehagen en ontevreden
heid. Er zijn heel wat auteurs die het welbeha
gen of onbehagen in de samenleving gelijkstel
len aan tevredenheid met het eigen leven of aan 
geluk.4 In feite gaat het om twee verschillende 
verschijnselen. 
 Als zij worden gemeten op basis van de 
componenten weergegeven in tabel 3, blijkt het 
verband tussen het aldus gemeten geluk en on
behagen vrij zwak te zijn: de correlatiecoëfficiënt 
is gelijk aan –0.27.5 Dat verband kan ook anders 
worden weergegeven: van het meest gelukkige 
derde deel van de bevolking, behoort 1 op 4 tot 
het derde deel dat zich het meest onbehaaglijk 
voelt. Het maatschappelijke onbehagen is dus 
een heel ander verschijnsel dan de persoonlijke 
tevredenheid of het persoonlijke geluk. Er zijn, 
met andere woorden, heel wat gelukkige Belgen 

Tabel 3 Componenten van de maten voor geluk en onbehagen

• Tevredenheid met lichaam 
•  Tevredenheid met gezin, levensstandaard  

en buurt
•  Tevredenheid met tijdsbesteding  

en sociale contacten
• ‘Affect balance’

• Tevredenheid leven in het algemeen
•  ‘Satisfaction with Life Scale’ (vergelijking van 

zichzelf met anderen en met persoonlijke 
verwachtingen)

(32 items)

• Onveiligheidsgevoelens
• Teloorgang intermenselijke relaties
• Toekomst verdraagzaamheid en geweld

• Toekomst economie en sociale zekerheid

(28 items)

Het onbehagen bij de burger  Mark Elchardus  Politiek van betekenis kan het onbehagen keren

Componenten van de maat voor geluk 

Componenten van de maat voor onbehagen
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die zich zeer onbehaaglijk voelen. Omgekeerd 
zijn er ook heel wat ongelukkige Belgen die 
toch van oordeel zijn dat het goed gaat met de 
samenleving en die van geen onbehagen weten. 
Grote levenstevredenheid gaat voor een niet on
aardig deel van de bevolking gepaard met groot 
onbehagen of verzuring. Het is overigens niet 
duidelijk wat daarbij oorzaak en wat gevolg is.
 Dit fenomeen kent men ook in Nederland: 
mensen die tevreden zijn met hun eigen leven, 
geven blijk van een grote mate van maatschappe
lijk onbehagen.6 Het verschijnsel is er zo mogelijk 
nog opvallender dan in België omdat de Neder
landers zo gelukkig zijn. Volgens het beschikbare 
internationaal vergelijkende onderzoek behoren 
zij tot het kleine kransje van gelukkigste bevol
kingen ter wereld. Dat behoedt hen echter niet 
voor een flinke dosis maatschappelijke verzuring. 
We kunnen het maatschappelijke onbehagen, 
kortom, zeker niet herleiden tot een gebrek aan 
levenstevredenheid of geluk. Het is een verschijn
sel dat op zich moet worden bekeken.
 Als we kijken naar de relatie tussen het 
gezinsinkomen en de mate van geluk en 
onbehagen (tabel 4), zien we dat het inkomen 
een sterker effect heeft op het geluk dan op het 
onbehagen. Het geheel van de levensomstan
digheden blijkt het geluk sterk te beïnvloeden.7 
Het is in zeer grote mate afhankelijkheid van de 
stevigheid en uitgebreidheid van het sociale net
werk, van de gezondheid, de financiële situatie, 
de ervaren tijdsdruk, de persoonlijke economi
sche toekomstverwachtingen, de sociale par
ticipatie en de aard van de vrijetijdsbesteding 
¬ kortom, van de ervaringen van de mensen. 
Het onbehagen is veel minder gevoelig voor die 
ervaringen. Het is daarentegen veel gevoeliger 
voor wat in de media wordt gehoord en gezien.8    
 Dit confronteert de politiek en het beleid met 
een bijzonder probleem. Het beleidsarsenaal van 
de welvaartsstaat is gericht op het verbeteren 
van de levensomstandigheden van de burgers en 
op het vermijden van onrechtvaardige ongelijk
heden in die omstandigheden. Het wil de bur
gers, via het sleutelen aan die omstandigheden, 
een redelijke kans geven op tevredenheid en ge

luk. Zo’n beleidsdoel is niet alleen ethisch, maar 
ook politiek en electoraal verantwoord zolang 
burgers de politiek afrekenen op de mate waarin 
deze hun kans geeft op geluk en tevredenheid. 
Net dat doen burgers blijkbaar niet (meer), 
althans niet in Vlaanderen en naar ik vermoed 
evenmin in Nederland. Het stemmen tegen de 
‘traditionele partijen’ en voor het Vlaams Belang 
(voormalig Vlaams Blok) wordt in Vlaanderen 
in slechts heel geringe mate gemotiveerd door 
ontevredenheid of een gebrek aan geluk, in veel 
grote mate door onbehagen.9 Mensen rekenen 
de middenpartijen niet af op een gebrek aan 
tevredenheid of geluk, maar stellen ze wel ver
antwoordelijk voor hun onbehagen.  
 Het maatschappelijke onbehagen, niet een 
gebrek aan levenstevredenheid, ondergraaft de 
steun voor de partijen van het midden en voor 
de beleidspartijen, ten voordele van de partijen 
van het extreme. In termen van hun discours en 
stellingen kan men een aantal van deze laatste, 
in Vlaanderen net als in Nederland, trouwens 
best omschrijven als de partijen van het onbeha
gen. Zij verzilveren onbehagen electoraal.

symbolische vertaling

Hoe werkt dit mechanisme? Waarom heerst er 
groot onbehagen in een welvarende samenle
ving van tevreden mensen? Die vraag ¬ die ook 
centraal staat in de discussie over de kwets

Geluk Onbehagen

Minder dan € 1000  
(19,4%)

55,9 62,4

€ 1000 – € 2500  
(52,4%)

60,6 60,7

Meer dan € 2500  
(28,2%)

64,9 57,5

Tabel 4  Gemiddelde geluk en onbehagen (schalen 
van 0 tot 100) naar gezinsinkomen, Belgen, 
18 tot 80 jaar, 2006 (n=4487)
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bare middenklasse ¬ heeft betrekking op de 
relatieve rol van, laat het me gemakshalve even 
zo formuleren, objectieve versus subjectieve 
gegevens. We weten inmiddels dat het onbeha
gen niet goed op basis van objectieve gegevens 
(zoals armoede, onzekerheid, werkloosheid, 
vereenzaming, relatieve deprivatie, relatieve 
achteruitgang…) te verklaren is.
 Om de rol van objectieve gegevens precie
zer te kunnen inschatten, onderzochten we de 
determinanten van onbehagen in verband met 
een belangrijke en eenduidige indicator: de on
veiligheidsgevoelens. Objectieve verklaringen 
worden hier geboden door het slachtofferschap 
en door de factoren die de kans op slachtoffer
schap verhogen. Direct en indirect slachtof
ferschap (gemeten als het slachtoffer zijn van 
handelingen die als crimineel kunnen worden 
beschouwd of in de nabije omgeving dergelijke 
slachtoffers kennen) hebben een effect op de on
veiligheidsgevoelens, maar dat is een heel klein 
effect. Zij dragen ternauwernood bij tot het 
verklaren van die gevoelens. Veel belangrijker 
verklaringen worden geboden door gevoelens 
als anomie en een negatief maatschappelijk 
toekomstbeeld (eigenlijk ook indicatoren van 
maatschappelijk onbehagen), alsook het media
gebruik. Bij dat laatste gaat het niet zozeer om 
de hoeveelheid tv die wordt gekeken, maar om 
de zendervoorkeur. Mensen met een voorkeur 
voor commerciële, meer populaire zenders, voe
len zich veel onveiliger dan de anderen. Daarbij 
dient wel aangestipt dat de kijkers met een com
merciële zendervoorkeur ook de intense kijkers 
zijn. Waarschijnlijk spelen beide factoren ¬ de 
intensiteit van het kijkgedrag en de zendervoor
keur ¬ een rol. Mensen die veel kijken naar 
commerciële zenders zijn bange mensen.10 
 Wat kunnen we uit die vaststellingen leren? 
Ook als we te maken hebben met een ogen
schijnlijk concrete vorm van onbehagen of 
angst, zoals de onveiligheidsgevoelens, is die 
concreetheid misleidend. Wat we zien is een 
algemene vorm van angst of onbehagen, die 
vertaald wordt in de ene of andere concrete 
vorm. Men voelt, als ik mij zo mag uitdrukken, 

een vaag onbehagen, een vage onbestemde, 
beklemmende angst, en men wil daar graag wat 
greep op hebben, weten wat het is, het minstens 
een naam geven. Als we pijn hebben, gaan we 
naar de dokter. Die geeft de pijn een naam, een 
ingewikkelde Latijnse soms, of een acroniem 
van een syndroom dat misschien niet eens be
staat. Toch voelen we ons dan al beter. De media 
zijn in onze samenleving het mechanisme dat 
voor grote groepen die therapeutische func
tie vervult, maar dat tegelijk de angst en het 
onbehagen aanzwengelt en bevestigt door het te 
rationaliseren, het te voorzien van een concrete, 
schijnbaar aanwijsbare, haast tastbare oorzaak. 
Op die manier wordt weliswaar een oplossing, 
een ongedaan maken van de bedreiging, in het 
verschiet gesteld, maar ook wordt de collectieve 
verbeelding bevolkt met golven misdadigers, 
drummen gewelddadige allochtonen, horden 
infiltrerende terroristen, enzovoort. Ten gevolge 
van de invloed van de media op onze voorstel
ling van de werkelijkheid, leven wij in een sa
menleving die aan de gangbare logica ontsnapt. 
Angst is in onze samenleving niet alleen een 
gevolg van risico’s, risico’s zijn er ook een gevolg 
van angst, bedacht om angst te rationaliseren.
 Bij het nadenken over het onbehagen, is 
het daarom nuttig drie elementen te onder
scheiden: 1) de onbestemde angst of het vage 
onbehagen; 2) de symbolische verwerking 
daarvan (de projectie op concrete oorzaken, de 
rationalisering); 3) de concrete angsten die uit 
die verwerking voortvloeien. 

een meeslepend verhaal

Er zijn vele soorten concrete angsten. Soms heb 
ik de indruk dat laaggeschoolden schrik hebben 
van criminelen en hooggeschoolden van wat 
er op hun bord terecht kan komen. Wat we in 
onderzoek hebben onderkend (in zijn eerste 
fases ging het om kwalitatief onderzoek en 
inhoudsanalyse) is het uitkristalliseren van een 
welbepaald verhaal over de samenleving.
 Het gaat over een samenleving, de onze, die 
ooit, met name in de jaren vijftig, nagenoeg uto
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pisch was: de mensen gaven veel om elkaar, had
den respect voor elkaar, voelden zich verbonden, 
gaven van de ene op de andere generatie die 
gevoelens en deugden door. Men voelde zich 
terecht veilig, want er was haast geen crimina
liteit, maar ook geen dodend verkeer. Men kon 
de kinderen op straat laten spelen en slapen met 
de voordeur ontgrendeld. Er waren ook geen 
vreemdelingen, dus geen racisme, geen pijnlijke 
en gewelddadige conflicten tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. Men kon goed en rustig 
werken. Men werd niet opgejaagd, niet uitge
perst als een citroen. Men voelde zich ook ge
steund door zekerheid. Men kon trouwens een 
gans leven bij eenzelfde werkgever aan de slag. 
Men hoefde zich geen zorgen te maken over het 
pensioen. Dat alles, zo vervolgt het verhaal, gaat 
teloor, is al grotendeels verloren. De teloorgang 
voltrekt zich via drie assen, en de onveiligheid is 
een gevolg daarvan:
> de saamhorigheid, de verbondenheid, het 
respect, het normbesef gaan verloren;
> de multiculturele samenleving ontspoort, 
wordt een bron van conflict, geweld en 
criminaliteit;
> de economie globaliseert en dat schept 
onzekerheid en economische achteruitgang en 
kondigt de afbouw van de welvaartsstaat aan. 
 Laten we dit verhaal de ‘teloorgang van de 
deugdzame en vreedzame welvaartsstaat’ noe
men. Het is op basis van dat verhaal dat de vier 
maten van onbehagen werden ontworpen, waar
van in tabel 2 ter illustratie een paar uitspraken 
worden gegeven. Die maten waren bedoeld om 
na te gaan hoe sterk verspreid dat verhaal is 
onder de Belgische bevolking. De conclusie ¬ 
die ook voor mij onthutsend was ¬ is dat de 
grote lijnen van dat verhaal een meerderheid 
van de bevolking overtuigen. Politieke partijen, 
bewegingen en personen die het verhaal vertel
len, vinden bij een ruime helft van de bevolking 
een gewillig oor, een voorbereide geest en een 
vruchtbare voedingsbodem. Dat verhaal lijkt me 
een van de belangrijke hedendaagse concreti
seringen van het onbehagen en de angst. Het 
steunt in zijn narratieve vorm op klassieke 

en zeer vertrouwde structuren: de mythe van 
een gouden tijd en van een zondvloed. Daar
aan ontleent het ongetwijfeld een deel van zijn 
overtuigingskracht.
 Boeiend aan de ‘teloorgang van de deugd
zame en vreedzame welvaartstaat’ is dat het 
een aangrijpende combinatie voorstelt van 
onmiskenbare maatschappelijke tendensen, 

noeste intellectuele arbeid, rationalisering 
van angst en klassieke scripts. Globalisering, 
de toegenomen internationale economische 
concurrentie, noodzakelijke aanpassingen van 
de verzorgingsstaat, de toegenomen diversiteit, 
multiculturaliteit of multietniciteit van de 
samenleving, detraditionalisering, de afname 
van geloof, het vervagen van tradities, ethische 
evoluties van een meer traditionele naar een 
meer moderne ethiek… al die ontwikkelingen 
zijn heel reëel. Zij werden niet ten behoeve van 
het verhaal uitgevonden. Dat verhaal is een 
interpretatie van die gegevens ¬ een inter
pretatie daarenboven die we niet volkomen op 
rekening van sensatiebeluste media of popu
listische politici kunnen schrijven. Het is een 
verhaal dat neergeschreven in een aangepast 
vocabularium gemakkelijk zijn weg vindt naar 
de universiteitsbibliotheek. Men kan verwijzen 
naar verschillende gezaghebbende werken van 
vooraanstaande intellectuelen waarin gespro
ken wordt over de detraditionalisering van de 
samenleving en zijn gevolgen, over de globalise
ring en de druk die daardoor wordt gegenereerd 
op de verzorgings of welvaartsstaat, over de 
groeiende diversiteit en de risico’s op cultu

Drie elementen bij het nadenken 
over onbehagen: onbestemde 
angst, symbolische verwerking 
daarvan en concrete angsten die 
daaruit voortvloeien

Het onbehagen bij de burger  Mark Elchardus  Politiek van betekenis kan het onbehagen keren



s& d  10  |  20 0 8

18

rele conflicten. Men kan ternauwernood een 
werkgever aan het woord laten of hij of zij pleit 
voor verhoogde prestatiedruk en sociale krimp 
in naam van de globalisering. Het verhaal, zoals 
hierboven geschetst en bij de bevolking gepeild, 
verschijnt als slechts een popularisering van 
toonaangevende maatschappijdiagnoses. Het 
is een van de manieren waarop die maatschap
pijdiagnoses, via het aannemen van de nogal 
conventionele, maar daarom vertrouwde vorm 
van een goudentijdmythe en een zondvloedmy
the, in de populaire verbeelding zijn doorgesij
peld en daar nu leven als een evidentie. Geloof 
in dat verhaal hangt nauw samen met gevoelens 
van anomie en met onveiligheidsgevoelens en 
wie in het verhaal gelooft heeft, in Vlaanderen, 
een veel grotere kans voor het Vlaams Belang te 
stemmen dan wie daar niet in gelooft.
 Men kan de intellectuelen en de wetenschap
pers die geschreven hebben over de verschij
ningsvormen en de negatieve of potentieel 
negatieve gevolgen van detraditionalisering, 
globalisering en diversiteit, dat natuurlijk niet 
kwalijk nemen. Het is de taak van intellectu
elen en wetenschappers dat te doen. In een 
gemediatiseerde democratie worden dergelijke 
diagnoses echter onvermijdelijk vertaald in 
verhalen. Deze nemen grotendeels de plaats 
van de vroegere ideologieën in. Die vertaalslag 
heeft voorlopig enkel geleid tot onbehagen. 
Er is geen plausibel klinkend verhaal dat wijst 
op de positieve gevolgen van de gesignaleerde 
ontwikkelingen.  

wat te doen?

Het werken aan een ander verhaal begint bij 
de vraag: wat kunnen we doen tegen dat vage 
onbehagen en de concrete angsten die er een 
vertaling van zijn? Deze vraag naar remedies 
leidt op haar beurt naar de vraag naar oorzaken. 
Vanwaar komt uiteindelijk dat onbehagen, die 
onbestemde angst? Ik heb (voorlopig) geen 
antwoord op die vraag, althans geen antwoord 
waarvan ik echt overtuigd ben, slechts een aan
tal hypothesen. 

 Het meest zeker ben ik van het volgende: 
onbehagen, onbestemde angst is een gevolg 
van een gevoel van kwetsbaarheid, van zich 
bedreigd voelen, van het gevoel niet in staat te 
zijn de bedreiging af te wenden. Die gevoelens 
kunnen vele oorzaken hebben. Ze zullen groter 
zijn in een bevolking met veel oude mensen. In 
de kennismaatschappij zijn zij groter bij laag
geschoolden. Zij zijn groter bij mensen die zich 
economisch bedreigd voelen. Een vergrijzende 
kennismaatschappij geplaatst in een globali

serende economie produceert kwetsbaarheid 
en dus onbehagen. We weten echter dat die, 
aanwijsbare, objectieve oorzaken het onbeha
gen maar gedeeltelijk verklaren. Andere, minder 
grijpbare factoren spelen ook een rol. 
 Ik verwees al naar de rol van de media. Zon
der de ambitie exhaustief te zijn, wil ik nog een 
tweetal andere hypothesen vermelden. Psycho
analytisch aangelegde auteurs (bijvoorbeeld 
Slavoj Zizek in Welcome to the desert of the real) 
verklaren de onbestemde angst op basis van de 
grote NoordZuidverschillen. Wij hebben, zo 
menen zij, schrik dat we alles wat wij hebben 
¬ die ongelooflijke weelde ¬ via economische 
competitie of gewelddadig conflict zouden kun
nen verliezen aan het Zuiden. Die auteurs zien 
in het populaire genre van de rampenfilm een 
van de manieren waarop die angst wordt uitge
drukt en gerationaliseerd. Onze weelde heeft, 
zeker als men hem bekijkt in het licht van de 
wijze waarop de overgrote meerderheid van de 
mensheid leeft, inderdaad iets onwezenlijks. In 
het licht van hoe de meerderheid van de mens
heid leeft, lijkt hij haast onmogelijk. Het gevoel 
dat men alles kan verliezen leidt tot angst en 

Het verhaal over de ‘teloorgang 
van de vreedzame welvaartsstaat’ 
steunt op de klassieke mythe van 
een gouden tijd en een zondvloed
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onbehagen, die gemakkelijk mobiliseerbaar en 
exploiteerbaar zijn en die zowel rampenfilmen 
als de politiek van het onbehagen succesrijk 
maken.
 We hebben ¬ tweede hypothese ¬ de 
laatste decennia een meer neoliberale vorm van 
bestuur ontwikkeld. Daarbij zijn we ons minder 
gaan beschouwen als een solidaire gemeen
schap van individuen die wel en wee met elkaar 
delen, meer als een verzameling van individuen 
die zich tegenover het eigen leven dienen op 
te stellen als verantwoordelijke ondernemers. 
Daarmee worden risico’s en hun gevolgen 
doorgeschoven naar het individu. Hoewel deze 
ontwikkeling dikwijls wordt verantwoord in 
termen van individuele vrijheid, gaat ze gepaard 
met de opkomst van testen en evaluaties, 
benchmarking en visitaties, verantwoording en 
verificatie. Het is best mogelijk, waarschijnlijk 
zelfs, dat veel mensen zich in zo’n geverifieerd 
leven bedreigd en kwetsbaar voelen.
 Wat zouden we dan kunnen doen, gegeven 
de stand van onze kennis en, zoals de laatste 
twee speculatieve hypothesen duidelijk maken, 
van onze onwetendheid? Inspanningen kunnen 
zich richten op zowel het verminderen van het 
onbehagen als op het verminderen van zijn poli
tieke impact. Ik deel mijn bescheiden suggesties 
op in vier luikjes, waarbij ik enkel stil sta bij wat 
me minder vertrouwd lijkt of waarover ik niet 
eerder uitvoerig heb geschreven.11 Het aantal 
woorden besteed aan een beleidsonderdeel is 
dus geen indicatie van het belang ervan. 

> Conventioneel beleid
In de mate dat kwetsbaarheid door lage scho
ling, economische onzekerheid en hoge leeftijd 
aan de basis ligt van onbehagen, kunnen we 
natuurlijk de ons vertrouwde beleidsmiddelen 
van de verzorgingsstaat inzetten. We hebben in 
deze samenleving, ondanks haar welvaart en on
danks de tevredenheid van de mensen, meer ze
kerheid nodig dan in het verleden, onder meer 
doordat de bronnen van onzekerheid structu
reel zijn. De onzekerheid en de kwetsbaarheid 
vloeien niet meer alleen of misschien zelfs niet 

meer hoofdzakelijk voort uit risico’s die ieder
een kunnen treffen, maar uit structureel zwakke 
posities zoals lage scholing en hoge leeftijd.12 De 
actieve welvaartsstaat, met bijzondere aandacht 
voor het gegeven dat wij een oude, vergrijzende 
kennismaatschappij zijn, kan hier waarschijn
lijk helpen en dient zich in elk geval aan als een 
vruchtbare piste. 

> Vragen bij de recente vormen van bestuur 
Misschien moeten we ons ook eens durven af
vragen of die razendsnelle toename van verifica
tie en evaluatie en visitatie en verantwoording 
wel verantwoord is. Winnen we daar meer bij 
dan we verliezen? Het lijkt hoog tijd om de vele 
evaluaties die werden opgezet zelf eens meedo
genloos te evalueren. Worden doeltreffendheid 
en efficiëntie daadwerkelijk gediend door de 
vele evaluaties of dienen die laatste dikwijls als 
een soort ritueel van controle en verificatie?  

> Geluk als beleidsdoel
Er zijn ook wat aanwijzingen dat wij een paar 
decennia geleden in de rijke landen ongemerkt 
een drempel hebben overschreden die de relatie 
tussen onze economie en ons sociaalcultureel 
leven grondig heeft veranderd (zie figuur 1). Als 
men steunt op de (toegegeven, nogal simplisti
sche) internationaal vergelijkbare maten, stelt 
men inderdaad vast dat onder bnpniveaus van 
€ 15.000 per capita economische groei gepaard 
gaat met een flinke gemiddelde verhoging van 
de levenstevredenheid of het geluk, terwijl dat 
op hogere niveaus van economische ontwikke
ling niet meer het geval is. Wij, in Nederland en 
België, bevinden ons in een situatie waarin voor 
heel wat mensen de prestatiedruk toeneemt, 
maar economische groei niet meer bijdraagt tot 
meer levenstevredenheid of geluk. De conclusie 
die we daaruit moeten trekken is niet dat eco
nomische groei niet meer hoeft. Elke achteruit
gang drukt het geluk en de tevredenheid. 
 Voor een democratie is het echter zeer 
onheilspellend vast te stellen dat de burgers 
hun tevredenheid en geluk nog nauwelijks 
gebruiken als een basis om over politiek en 
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beleid te oordelen, maar daarentegen oordelen 
op basis van een onbehagen dat voortvloeit 
uit mechanismen van angstbeheersing en dat 
hun grotendeels door de media is aangepraat. 
Voor democratische politieke partijen is hier 
een belangrijke taak weggelegd. Zij moeten de 
mensen ervan overtuigen dat zij hun persoon
lijke levenstevredenheid, hun geluk best mogen 
gebruiken als richtsnoer voor het beoordelen 
van beleid en partijprogramma’s. Wie niet tevre
den is, moet tegen de regering stemmen. Wie 
gelukkiger werd van het gevoerde beleid, moet 
dat beleid steunen. Dat is de manier waarop 
de burger terug voeling moet krijgen met de 
politiek. Dat kan uiteraard enkel gebeuren als 

politiek en beleid ook in grotere mate en zeer 
expliciet worden afgestemd op het scheppen 
van de voorwaarden waaronder een zo groot 
mogelijk aantal mensen, volgens hun eigen 
inzichten, een gelukkig en tevreden leven 
kunnen leiden. Een dergelijk beleidsdoel zal 
het onbehagen hoogstwaarschijnlijk niet sterk 
drukken. Er is immers slechts een betrekkelijk 
zwak verband tussen geluk en maatschappelijk 
onbehagen. Een dergelijk beleidsdoel kan wel 
de band tussen het onbehagen en de electorale 
keuze verzwakken, ten bate van de relatie tussen 
tevredenheid of ontevredenheid en de electorale 
keuze. Het kan niet het onbehagen, wel de poli
tiek van het onbehagen verzwakken. 

Het onbehagen bij de burger  Mark Elchardus  Politiek van betekenis kan het onbehagen keren

Figuur 1 Relatie bnp en geluk voor 78 landen

Bron: Mark Elchardus & Wendy Smits, Het grootste geluk, Lannoo, Tielt, 2007
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> Een nieuw politiek verhaal 
Beleid is een kwestie van kennis en beleids
technologieën. De ons vertrouwde kennis en 
technologieën zijn in grote mate die van de ver
zorgingsstaat. Dat beleidsarsenaal bevat vooral 
allocatiemechanismen, recent aangevuld met 
verificatiemechanismen. Het lijkt me onwaar
schijnlijk dat dit beleidsarsenaal volstaat om het 
onbehagen aan te pakken. Onbehagen heeft te 
maken met onbestemde angst die we misschien 
wel kunnen verminderen, maar niet volkomen 
wegnemen. Het beleid moet zich dus toespitsen 
op wat er met die angst gebeurt. Beleid moet 
zich richten op het verwerken van die angst. 
Kan die angst op een andere manier worden 
verwerkt dan in onveiligheidsgevoelens, in een 
verhaal als de teloorgang van de deugdzame en 
vreedzame verzorgingsstaat, in politiek extre
misme? Is het mogelijk van globalisering en 
diversiteit een positief verhaal te maken? En hoe 
zou dat op een overtuigende manier kunnen 
gebeuren?
 Dat zijn de nieuwe vragen die zich aandie
nen voor het beleid en de beleidskunde. Bij het 
nadenken over dergelijke vragen is het handig 
een onderscheid te maken tussen de politiek 
van middelen en de politiek van betekenis
sen. Nemen we gezondheid als voorbeeld. In 
Nederland, net als in Vlaanderen, zijn er grote, 
schokkende verschillen tussen de levensver
wachtingen van laag en hooggeschoolden. We 
weten inmiddels dat die niet zozeer aan mate
riële verschillen te wijten zijn. Zij worden niet 
in betekenisvolle mate verklaard door ongelijke 
toegang tot artsen en medicamenten, licht, zui
ver water en riolering. Zij hebben veel te maken 
met levensstijl, met toegang tot de juiste sym
bolen en betekenissen. Kennis speelt daarbij 
geen doorslaggevende rol. Nagenoeg iedereen 
weet inmiddels dat roken, overdadig alcohol en 
vetgebruik niet goed zijn voor de gezondheid. 
Het heeft daarentegen veel te maken met het 
aannemen van gezonde leefgewoonten en dat 
is dan weer een functie van wat men beschouwt 
als een aangename, waardige, eigentijdse, 
respectvolle, hippe… manier van leven. Opvat
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tingen over wat een aantrekkelijke wijze van 
leven is zullen het voorwerp van beleid moeten 
worden. Nu zijn ze dat van reclame en media
invloed en die sectoren hebben geen dwingend 
belang bij gezondheid. 
 Over hoe de overheid kan ingrijpen in de 
sferen van betekenis en levensstijl weten we 
niet veel. Verder dan het idee een campagne 
uit te besteden aan een reclamebureau reikt de 
verbeelding dikwijls niet. Daar ligt een grote 

uitdaging. Niet de economische kwetsbaarheid 
van de middenklasse, wel het feit dat haar le
venskansen zo sterk afhankelijk zijn geworden 
van de omgang met symbolen, is mijns inziens 
het cruciale gegeven. 
 Een groot deel van de bevolking is gevat 
in een verhaal dat verwijst naar reële ontwik
kelingen, maar dat deze op een welbepaalde 
manier interpreteert. Dat verhaal bestendigt 
onbehagen, zwengelt het aan. Het grijpt mensen 
en stuwt hen naar een onwenselijke toekomst. 
Dergelijke verhalen werken als een zelfbeves
tigende voorspelling. Het is verleidelijk voor 
politieke bewegingen om in te spelen op zo’n 
krachtig verhaal ¬ vandaar de politiek van het 
onbehagen, die op zijn beurt het verhaal beves
tigt en verspreidt. 
 De politiek van het onbehagen wijst mis
schien wel op ontwikkelingen die maken dat 
partijen niet langer gedefinieerd worden door 
een ideologie of een traditie, maar door een ver
haal, door de correspondentie die bestaat tussen 
het verhaal dat de partij vertelt en het verhaal 

Partijen die iets anders willen 
doen dan het onbehagen 
aanzwengelen, zullen een eigen 
verhaal moeten ontwikkelen: een 
andere weg uittekenen tussen 
verleden en toekomst
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waarin een deel van de kiezers leeft. Partijen 
die iets anders willen doen dan het onbehagen 
aanzwengelen en verzilveren, zullen in dat 
geval een eigen verhaal moeten ontwikkelen. 
Dat moet, net als het verhaal van de teloorgang 
van de deugdzame en vreedzame welvaarts
staat, overtuigende raakpunten hebben met de 

werkelijkheid en de ervaring, maar het moet 
een ander perspectief bieden, een andere weg 
uittekenen tussen verleden en toekomst. 

Deze bijdrage is de neerslag van een lezing die Mark 
Elchardus hield bij de vierde bijeenkomst van de de-
batreeks Hollands Spoor, op 3 juni 2008 te Den Haag.
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4 Bijvoorbeeld, E. Bruynickx 
& D.Mortelmans, ‘Kwaliteit 
van het leven en gezondheid 
in verandering’, in: Tijdschrift 
voor Sociologie, 1999, 20,1:25
50; H.Pope & M.D.Ferguson, 
‘Age and anomia in middle and 
later life: a multivariate analyis 
of a national sample of white 
men’, in: International Journal of 
Aging and Human Development, 
1982,15,1:5174.

5 Deze meting is het resultaat van 
een confirmatorische factor
analyse die de twee factoren ¬ 
geluk en onbehagen ¬ onder
scheidde. Zie bijlage bij het boek 
Het grootste geluk, figuur B41 op: 
www.vub.ac.be/tor.

6 Paul Schnabel, ‘Het zestiende 
Sociaal en Cultureel Rapport 
kijkt zestien jaar vooruit’, in: 
Sociaal en Cultureel rapport 2004. 
In het zicht van de toekomst, scp, 
Den Haag, 2004: 6972.  

7 Zie Mark Elchardus & Wendy 
Smits, Het grootste geluk, o.c.:140
187.

8 Mark Elchardus & Wendy 
Smits, Anatomie en oorzaken van 
het wantrouwen, Brussel, vub-
Press, 2002:44.

9 Zie Mark Elchardus & Wendy 
Smits, Het grootste geluk, o.c.:118.

10 Mark Elchardus, Saskia De 
Groof & Wendy Smits, ‘Rational 
Fear or Representd Malaise. A 
Crucial Test of Two Paradigms 

Explaining Frear of Crime’, in: 
Sociological Perspectives, 2008, 53, 
3:45371.

11 Een luikje media ontbreekt. 
Nochtans is het evident dat deze 
een belangrijke rol spelen in de 
verwerking en rationalisering 
van angst en op die manier ook 
bijdragen tot het onbehagen. 
Over de politieke rol van de 
media heb ik elders uitvoerig 
geschreven (zie: De dramade-
mocratie, Lannoo, 2002). Om de 
rol van de media te veranderen, 
dienen zich m.i. slechts drie 
pistes aan. De eerste maakt de 
politiek minder gevoelig voor 
mediainvloed, wat leidt tot een 
vermindering van de volkssoe
vereiniteit. De tweede contro
leert de media in grotere mate, 
wat het spook van de censuur 
oproept. De derde rekent op 
een leerproces en zelfcorrectie 
van de mediamakers, wat mij 
bijzonder naïef lijkt. Men zal 
onbehagen moeten bestrijden 
in de media, maar zonder de 
rol of de logica van de media te 
kunnen veranderen.

12 Dit probleem werd omschreven 
als de nieuwe sociale kwestie. 
Zie B. Cantillon, M.Elchardus, 
P.Pestieau, Ph. Van Parijs e.a., De 
nieuwe sociale kwestie, Garant, 
AnrwerpenApeldoorn, 2003.
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Het onbehagen bij de burger (2)

Onvrede: problemen  
bij een diagnose 

paul dekker

De afgelopen jaren is er veel gesproken over 
maatschappelijk onbehagen in Nederland, over 
collectief ongenoegen, sociale en politieke on
vrede, afkeer van de politiek en massaal gebrek 
aan vertrouwen (in de politiek, de toekomst en 
de medemens). De termen worden vaak min of 
meer als synoniemen gebruikt en ook slechts 
vaag omschreven, zo vaag als de dreiging die 
ervan uitgaat. Ik ga hier geen poging wagen om 
scherpere definities te formuleren. Uitgaande 
van divers empirisch materiaal probeer ik de 
stemming beter in kaart te brengen.
 Bij deze opzet heb ik me laten inspireren 
door het artikel van Mark Elchardus elders in 
deze s&d. Hij duidt onbehagen aan als een 
‘onbestemde angst’ en een ‘zich slecht voelen’ 
in de eigen samenleving, tot uitdrukking 
komend in gevoelens van onveiligheid en 
ervaringen van de teloorgang van menselijke 
relaties, verharding en toenemende werkdruk. 
Elchardus bepleit onderzoek naar het onbe
hagen in een gelaagd model van onbestemde 
angst, symbolische verwerking daarvan en 
daaruit voortvloeiende concrete angsten. Dat 
is een ambitieus conceptueel kader, dat ik 
zelfs niet bij benadering kan vullen met de mij 
ter beschikking staande gegevens. Ik zal het 

maatschappelijk onbehagen vooral zoeken in 
de samenhang tussen maatschappelijke zorgen 
en ontevredenheid op uiteenlopende terreinen 
en in gevoelens van onmacht om onwenselijke 
ontwikkelingen te keren.
 Aan de hand van enquêtecijfers kijk ik naar 
Nederland in Europa en in de tijd en naar 
verschillen in onbehagen tussen bevolkings
groepen. Dat leidt enerzijds tot geruststellende 
conclusies over de omvang van en trends in 
het vaderlandse onbehagen, anderzijds tot een 
signalering van verontrustend grote sociale ver
schillen. Het collectieve gevoel van onbehagen 
wordt vervolgens meer kwalitatief benaderd via 
diagnoses van burgers van de toestand van het 
land, zoals verwoord in antwoorden op open 
enquêtevragen en in focusgroepen. In de slot
paragraaf kom ik terug op de conceptualisering 
van onbehagen.

is nederland een uitschieter?

Maatschappelijk onbehagen zal zich onder 
andere uiten in een gering vertrouwen in 
maatschappelijke instituties en waarschijnlijk 
ook in een gering vertrouwen van mensen in 
elkaar. Niet voor niets was afnemend vertrou
wen, met name in de politiek, de afgelopen 
jaren een belangrijk onderwerp van publiek 
debat en onderzoek.1 
 Figuur 1 toont combinaties van ‘sociaal ver
trouwen’ en ‘institutioneel vertrouwen’ in lan
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den van de Europese Unie. Sociaal vertrouwen 
is eenvoudig gemeten aan de hand van de vraag: 
‘Vindt u dat over het algemeen de meeste men
sen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men 
niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang 
met mensen?’ Bij institutioneel vertrouwen gaat 
het om een gemiddelde geneigdheid om vijftien 
maatschappelijke en politieke instituties ¬ 
vakbonden, media, regering en parlement et 
cetera ¬ ‘eerder wel te vertrouwen’ dan niet. De 
stippellijn onderscheidt landen met relatief veel 
vertrouwen in instituties (boven de stippellijn) 
van landen met relatief veel vertrouwen in men
sen (onder de stippellijn). Het eerste is duidelijk 

het geval in Cyprus en Finland, het laatste in 
Bulgarije en Zweden. 
 Nederland wordt qua sociaal vertrouwen 
slechts geëvenaard door Finland en Zweden 
en slechts gepasseerd door Denemarken; qua 
institutioneel vertrouwen zit het ook in de Eu
ropese topgroep. Dat is een opmerkelijke score, 
gezien de berichtgeving van de afgelopen jaren. 
Die had echter vooral betrekking op een dalend 
politiek vertrouwen (in partijen, het parlement 
en bovenal in de regering). Daarbij is na 2002 
ook wel een relatieve verslechtering opgetre
den, maar vanaf een hoog niveau en met enig 
herstel vanaf 2005. Anno 2008 staat Nederland 

* Landcodes: at: Oostenrijk, be: België, bg: Bulgarije, cy: Cyprus, cz: Tsjechië, de: Duitsland, dk: Dene-
marken, ee: Estland, el: Griekenland, es: Spanje, fi: Finland, fr: Frankrijk, hu: Hongarije, ie: Ierland,  
it: Italië, lt: Litouwen, lv: Letland, lu: Luxemburg, mt: Malta, nl: Nederland, pl: Polen, pt: Portugal,  
ro: Roemenië, se: Zweden, si: Slovenië, sk: Slowakije, en uk: Verenigd Koninkrijk.

Bron: Eurobarometer 62.0 en 62.2 (najaar 2004)

Figuur 1 Sociaal en institutioneel vertrouwen in de eu-lidstaten* in 2004 
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volgens Eurobarometercijfers bij vertrouwen in 
het parlement op de vijfde en bij vertrouwen in 
de regering op de achtste plaats in de rangorde 
van 27 eulidstaten.2 Op de specifieke positie 
van politieke instellingen ga ik hier verder niet 
in (zie daarvoor het artikel van Mark Bovens en 
Anchrit Wille in deze s&d), want het gaat me nu 
om een breder maatschappelijk onbehagen. Het 
sociale en institutionele vertrouwen in Neder
land is in Europees perspectief dan bepaald niet 
alarmerend. 
 Laten we nog een andere Europese ver
gelijking bekijken. Figuur 2 toont voor de 27 
eulidstaten combinaties van het percentage 
mensen dat ‘zeer tevreden’ is met het eigen leven 
en het percentage dat vindt dat het de goede 
kant op gaat met het eigen land. Tegenover een 
persoonlijk zeer tevreden en maatschappelijk 
optimistisch Denemarken (dk) staan de per

soonlijk zelden zeer tevreden en maatschappelijk 
pessimistische landen Hongarije (hu), Italië 
(it) en Portugal (pt); in Estland (ee) gaat geringe 
tevredenheid gepaard met veel optimisme. Ne
derland ligt daar min of meer tegenover met de 
hoogste persoonlijke tevredenheid na Denemar
ken maar slechts een gemiddeld maatschappelijk 
optimisme. Het al vaker gesignaleerde contrast 
tussen persoonlijk geluk en maatschappelijk 
pessimisme lijkt dus inderdaad wel een beetje 
‘typisch Nederlands’. Als het gaat om een ‘onbe
haaglijk’ land gaan de gedachten toch eerder uit 
naar Hongarije of (zie ook figuur 1) Bulgarije.

verzuurt en verkilt nederland? 

Landen vergelijken levert, zo blijkt dus, geen 
aanwijzingen op voor veel onbehagen in Ne
derland. Onbehagen wordt waarschijnlijk ook 
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Bron: Eurobarometer 68.1 (najaar 2007); bevolking van 15 jaar en ouder

Figuur 2 Tevredenheid met het leven en de ontwikkeling van het land in de eu-lidstaten in 2007
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niet comparatief opgewekt. Nederland zou de 
laatste jaren minder naar buiten kijken, minder 
vergelijken en meer in zichzelf gekeerd zijn. Het 
land zou zich, al terugblikkend, onbehaaglijk 
ineenrollen. In hoeverre laat een cijfermatige 
terugblik een verslechtering zien?
 Voor de door Mark Elchardus aangeduide 
angstgevoelens en door hem gebruikte in
dicatoren hebben ik geen equivalenten met 
lange tijdreeksen. Ik heb uit het scponderzoek 
‘Culturele veranderingen in Nederland’ 
bijeengesprokkeld wat in de buurt komt van 
Elchardus’ onderwerpen van onbehagen plus 
wat in Nederland wordt aangehaald als blijken 
van onbehagen en onvrede. Tabel 1 toont voor 
de periode 19962006 ontwikkelingen in een 
aantal opvattingen, die op onbehagen kunnen 
wijzen. Het jaar 1996 was een jaar waarin de 
wereld nog in orde was ¬ ten tijde van de scp
enquête in het najaar wentelt Nederland zich 
in de warme woorden die The Economist, The 
Financial Times en Le Monde over hebben voor 
ons poldermodel. Het jaar 2006 is het laatste 
jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. De 
tabel begint met een viertal verwachtingen 
en percepties van maatschappelijke ontwik
kelingen, gaat door met vijf opvattingen over 
overheid en politici, en besluit met drie meer 
algemene normatieve kwesties.3 
 De economische crisisverwachtingen fluctu
eren sterk. Zonder duidelijke trend zijn ook de 
opvattingen over inkomensongelijkheid en over 
de aanwezigheid van buitenlanders. De percep
tie van de misdaad in Nederland wijst op een 
positiever wordende ¬ of beter gezegd: minder 
negatieve ¬ stemming. Nogmaals, dit zijn 
zeker geen ideale maatstaven voor onbehagen. 
We zouden liever in de tijd vergelijkbare cijfers 
hebben over grote angst voor misdaad, armoede 
en werkloosheid, alsmede hardere statements 
over de teloorgang van de solidariteit en de mate 
waarin het land overspoeld wordt door vreem
delingen. Maar de vier opiniemetingen zeggen 
wel iets over kernkwesties in de discussie over 
onbehagen en onvrede, namelijk dat van een 
toename geen sprake is.

 Het volgende blokje opvattingen over over
heid en politici lijkt het onbehagen beter te 
treffen: ‘ze’ luisteren niet, doen te weinig voor 
mij en te veel voor zichzelf of machtige groepen. 
Echter, ook geen van deze metingen suggereert 
een trendmatig toenemend onbehagen. Een 
duidelijke toename is er wel bij de voorkeur 
voor sterke leiders in plaats van procedures en 
organisaties.4

 Tot slot toont tabel 1 een drietal algemenere 
normatieve kwesties. De opvatting dat de 
normen en zeden achteruit gaan blijft in de vier 
meetjaren populair, maar toont geen trend. So
ciaal wantrouwen en onzekerheid over wat goed 
en fout is zijn vanaf 2000 wel meer gangbaar 
dan ze waren in 1996, maar er zijn te weinig 
meetpunten om van een neerwaartse trend te 
spreken.
 De twaalf opvattingen zouden kunnen 
wijzen op een achterliggend onbehagen, maar 
ze kunnen ook elk hun eigen achtergronden 
en eigen dynamiek hebben. Dat laatste is in 
ieder geval óók het geval: de gepercipieerde 
misdadigheid neemt af, de behoefte aan sterke 
leiders neemt toe. De mate waarin individuen 
de neiging hebben antwoorden in dezelfde 
richting te geven, zegt wat over het bestaan van 
een achterliggend of samenvattend onbehagen. 
Om dat te onderzoeken beperk ik me verder tot 
het eerste en de twee laatste jaren, waarvoor alle 
twaalf opinies beschikbaar zijn.
 In alle drie de jaren blijkt de samenhang in 
de antwoorden van de respondenten voldoende 
sterk om de steun voor de opvattingen  samen 
te vatten in een schaal.5 Dat is opmerkelijk, 
gezien de verscheidenheid aan onderwerpen ¬ 
van minderheden tot moraal en van misdaad 
tot ministers. Het gemeenschappelijke in deze 
diversiteit rechtvaardigt een betiteling van de 
schaal als ‘onbehagen’. Tabel 2 toont in de eerste 
cijferregel dat het gemiddelde onbehagen (= de 
gemiddelde instemming met de opvattingen) is 
toegenomen van 46 in 1996 naar 57 in 2004 om 
daarna weer te dalen naar 50 in 2006. Behalve 
dit gemiddelde toont de eerste cijferregel van 
tabel 2 ook percentages van de respondenten 
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met ‘groot onbehagen’. Het aandeel mensen met 
hoge scores is bij dit onderwerp interessanter 
dan een gemiddelde score, maar wat hoog is 

kan slechts arbitrair worden vastgesteld. Gaan 
we uit van het onderschrijven van minstens 
negen van de twaalf opvattingen, dan stijgt het 
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1996 1998 2000 2002 2004 2006

Verwacht in de nabije toekomst een crisis met  
grote werkloosheid i.p.v. aanhoudende welvaart

17 31 14 43 45 21

Vindt de inkomensverschillen te groot 54 61 64 55 63 63

Vindt dat er te veel mensen van een andere  
nationaliteit in ons land wonen

40 . 51 48 47 41

De misdadigheid in ons land neemt toe 81 . 84 . 77 64

Vindt dat de regering onvoldoende doet voor  
de welvaart van mensen ‘zoals ik’

51 46 47 49 59 48

‘Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed  
op wat de regering doet’

46 46 52 49 54 50

‘Ik denk niet dat Kamerleden en ministers  
veel geven om wat mensen zoals ik denken’

43 . 48 46 51 46

‘Kamerleden letten te veel op het belang van enkele 
machtige groepen in plaats van op het algemeen 
belang’

54 56 58 60 64 59

‘Wat we nodig hebben zijn minder wetten  
en instellingen en meer moedige, onvermoeibare  
en toegewijde leiders waar het volk vertrouwen in  
kan hebben’

29 . 32 . 59 54

Vindt gedrag en zeden in ons land achteruitgaan 60 68 . . 66 62

‘Je kan niet voorzichtig genoeg zijn in je omgang met 
mensen’ (i.p.v. ‘de mensen zijn wel te vertrouwen’)

35 . 48 44 44 46

‘Er zijn zoveel verschillende opvattingen over wat 
goed en wat verkeerd is dat je soms niet meer weet 
waar je aan toe bent’

39 . . . 51 51

Tabel 1 Ontwikkelingen in de publieke opinie in Nederland,*1996-2006 (% instemming)

* De ‘weet niet’-categorie is opgenomen bij de complementaire antwoordcategorie. Zie voor vollediger 
vraagstellingen de hoofdstukken over politiek en publieke opinie in De sociale staat van Nederland 2005 en 
2007, Den Haag: scp. 

Bron: Culturele veranderingen in Nederland (scp); Nederlandstalige bevolking van 16 jaar en ouder (alleen 
mondeling ondervraagden: ongeveer 1500 in 2000 en 2002 en meer dan 2000 in de andere jaren)
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bevolkingsaandeel met groot onbehagen van 
17% naar 33% en daalt het vervolgens naar 22%. 
Zowel bij het gemiddelde als bij deze selectie 
is het onbehagen dus toegenomen sinds 1996, 
maar zijn we in 2006 wel duidelijk over het 
hoogtepunt heen.6 Na de comparatieve relative
ring van het onbehagen in de vorige paragraaf 
worden we nu dus ook door een vergelijking in 
de tijd enigszins gerustgesteld. 

waar concentreert zich  
het onbehagen?

Tabel 2 gaat verder met een beschrijving van 
hoe de scores van een aantal bevolkingsgroepen 
afwijken van de nationale cijfers. Statistische 
significantietoetsen laat ik daarbij achterwege 
omdat dankzij de grote omvang van de steek
proeven vrijwel alle verschillen statistisch 
significant zijn. In overeenstemming met de 
door Mark Elchardus gesignaleerde verschillen 
vinden we meer onbehagen bij lager opgeleiden 
en bij ouderen en blijft het verschil tussen zeer 
gelukkigen en niet (zo) gelukkigen beperkt.
 De in tabel 2 genoemde kenmerken overlap
pen. Onder de ouderen zijn meer lager opge
leiden en ook minder mensen die studeren of 
betaald werk verrichten. Welke kenmerken zijn 
het meest onderscheidend als rekening wordt 
gehouden met alle kenmerken samen? Nadere 
analyse van de kans op groot onbehagen leert 
dat in alle drie de jaren het opleidingsniveau 
het meest beslissend is. Gecorrigeerd voor de 
effecten van de andere kenmerken blijken 
politieke positie, kerkgang en hoofdactiviteit 
vaak niet meer onderscheidend. In de periode 
19962006 vinden we geen aanwijzingen dat 
kenmerken meer of minder onderscheidend 
worden. Het kan best zijn dat over een langere 
periode gezien het opleidingseffect sterker is 
geworden, maar het ontbreekt mij aan data om 
dat voor onze onbehagenindicator te toetsen.7 
 Voor de gecombineerde data van 2004 en 
2006 heb ik op nog een andere manier naar de 
gecombineerde effecten gekeken, namelijk door 
stapsgewijs de statistisch meest onderscheiden

de kenmerken uit tabel 2 op te sporen. Zoals te 
verwachten valt is de driedeling in opleidingsni
veau dan het eerste onderscheidende kenmerk. 
Binnen elk opleidingsniveau blijkt vervolgens 
het verschil van mening over de welvaart in het 
eigen gezin het meest onderscheidende. Beperkt 
men de selectie van kenmerken in eerste instan
tie tot de hardere kenmerken (tot en met kerk
gang in tabel 2), dan krijgt men als scherpste 
contrast dat tussen enerzijds de studerende of 
werkende hoger opgeleiden van wie slechts 8% 
groot onbehagen kent en anderzijds de onkerk
se lager opgeleiden, van wie 52% dat ervaart. Dat 
laatste percentage loopt op tot 67% als men zich 
ook nog tot de arbeidersklasse rekent en vindt 
dat er geen welvaart in het gezin heerst. Bij de 
studerende en werkende hoger opgeleiden is 
het percentage van 8 naar 6% te drukken door 
uitsluiting van mensen die zich tot de arbeiders
klasse en lagere middenklasse rekenen. 
 Dit zijn enorme verschillen. Wat de opvat
ting over de welvaart in het eigen gezin betreft 
zou men kunnen tegenwerpen dat deze zelf een 
manifestatie van onbehagen kan zijn en daarom 
niet zo waardevol is als achtergrondkenmerk. 
Dat is zo en ook andere opvattingen en houdin
gen zijn in die zin problematisch. Dat zet het 
simpele en harde verschil in opleidings niveaus 
centraal in de schijnwerpers: 32% van de lager 
opgeleiden tegen 4% van de hoger opgeleiden 
koestert groot onbehagen in 1996, 55% respec
tievelijk 11% in 2004 en 39% respectievelijk 8% 
in 2006. Dat zijn schrijnende verschillen (en 
daar kan geen meer of minder tautologisch 
leefstijlkenmerk tegenop).

oogst van kwalitatief onderzoek

Tot zover de kwantitatieve verkenningen. Het 
resultaat is geruststellend wanneer we ons land 
met andere landen vergelijken of wanneer we 
een vergelijking maken voor de hele Neder
landse bevolking door de jaren heen. Veront
rustend is het resultaat daar waar de analyse 
grote verschillen naar opleidingsniveau aan het 
licht brengt. Dit rechtvaardigt veel aandacht 
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Tabel 2 Gemiddeld en groot maatschappelijk onbehagen in 1996, 2004 en 2006

* Gemiddelde score op een schaal van 0 tot 100 (0 stemt in met geen van de opinies in tabel 1, 100 stemt 
in met alle opinies).
** Stemt met minstens negen van de twaalf uitspraken in tabel 1 in.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland (scp); Nederlandstalige bevolking van 16 jaar en ouder

gemiddeld onbehagen* % groot onbehagen**

1996 2004 2006 1996 2004 2006

Allen 46 57 50 17 33 22

afwijkingen hiervan:

sekse
man - 1 -3 -2 -1 -5 -3

vrouw + +2 +2 +1 +4 +3

leeftijd

16-34 -6 -6 -6 -6 -11 -7

35-59 -1 -1 -1 -1 -1 -1

60+ +10 +7 +8 +11 +11 +8

opleidingsniveau

laag (t/m lbo/vmbo-praktijk) +13 +13 +14 -15 +22 +17

midden -2 +3 +1 -3 +2 -0

hoog (hbo+) -14 -15 -13 -13 -22 -14

hoofdactiviteit

studerend/betaald werkend -7 -6 -5 -7 -10 -6

huishouden/pensioen +7 +7 +8 +7 +11 +9

werkloos/arbeidsongeschikt +10 +10 +8 +11 +16 +9

sociale klasse
(zelfplaatsing)

arbeidersklasse +13 +12 +12 +15 +18 +17

lagere middenklasse +5 +6 +4 +4 +9 +1

hogere (midden)klasse -9 -10 -10 -10 -15 -11

kerkgang
wel (eens) +1 -1 -1 -0 -3 -4

nooit -0 +1 +1 +0 +2 +3

politieke positie
(zelfplaatsing)

links -7 -2 -3 -7 -1 -3

midden/geen positie +5 +2 +5 +5 +4 +6

rechts -1 -1 -1 -2 -3 -4

welvaart in het 
eigen gezin

vindt dat er welvaart heerst -3 -4 -3 -4 -6 -4

vindt dat niet +15 +14 +13 +20 +24 +18

tevredenheid met 
het eigen leven

is zeer tevreden -5 -5 -7 -5 -9 -9

is dat niet +4 +4 +5 +3 +7 +6

geluk
vindt zich (erg) gelukkig . -2 -2 . -3 -3

vindt dat niet . +6 +8 . +11 +12
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voor het onderwijs, zowel in onderzoek (wát 
maakt onderwijsniveau zo belangrijk? zijn 
het effecten binnen het onderwijs of is het dat 
onderwijs zo dominant de maatschappelijke 
positie bepaalt dat opleidingsniveau daarvan de 
beste meting is?) als in beleid. Dat beleid moet 
misschien eens wat minder draaien om de vraag 
hoe we iedereen hoger opgeleid krijgen en wat 
meer om de vraag hoe lager opgeleiden meer 
respect en maatschappelijke invloed kunnen 
krijgen. Dit raakt aan de lopende discussie over 
meritocratie.8 Die dekt echter het breed ervaren 
onbehagen niet.
 Ons land voelt zich niet behaaglijk. Dat beeld 
komt niet alleen naar voren in talrijke media
verslagen uit de afgelopen jaren, maar ook in de 
kwartaalberichten van het eind 2007 door het 
scp begonnen ‘Continu Onderzoek Burgerper
spectieven’ (cob).9 Twee derde van de Neder
landers vindt dat het land meer de foute dan de 
goede kant op gaat; driekwart vindt dat het met 
de normen en waarden de verkeerde kant op 
gaat. Uit de antwoorden op open enquêtevragen 
en uit focusgroepen komen drie zaken naar 
voren waarin maatschappelijk onbehagen zich 
manifesteert als gevoelens van onzekerheid en 
van collectieve onmacht.
 Ten eerste bestaat er onzekerheid over het 
behoud van persoonlijke en nationale wel
vaart. We krijgen uit het onderzoeksmateriaal 
niet de indruk dat er in Nederland massale en 
massieve angst voor de toekomst heerst, maar 
men maakt zich wel zorgen over de vraag of 
men zich op de huidige positie zal kunnen 
handhaven (alles wordt steeds maar duurder, 
er worden steeds hogere eisen gesteld aan het 
functioneren van mensen, de internationale 
concurrentie neemt toe) en of de volgende 
generatie het even goed zal hebben.
 Ten tweede heerst er twijfel over de moge
lijkheden om via de politiek maatschappelijke 
problemen op te lossen en ontwikkelingen bij te 
sturen. Dit uit zich in veel negatieve opmerkin
gen over politici, hun spelletjes, hun ‘alleen maar 
gepraat’ en gebrek aan visie. De politiek staat 
machteloos en er is geen alternatief voor de poli

tiek om grootschalige problemen aan te pakken. 
 Ten derde, als laatste maar niet als minste, is 
er onvrede over hoe we samenleven en onge
rustheid over hoe dat verder moet. Dit is dé 
grote zorg die opborrelt uit antwoorden op open 
vragen en in de focusgroepen van het cob. In 
die groepen wordt opvallend vaak naar voren 
gebracht dat men zich ergert aan omgangsvor
men en daar niets van durft te zeggen omdat je 
zo een mes tussen je ribben of een pistool tegen 
je voorhoofd hebt. Dat mogen overdreven ang
sten zijn, ze brengen wel diepzittende zorgen 
tot uitdrukking en illustreren wellicht toch ook 
het gelijk van Balkenende (ik schrijf dit als sym
pathisant van cda noch PvdA, en ook maar even 
niet als scp’er). De ‘normen en waarden’ zitten 
veel mensen hoog en ze leggen ook wel een link 
tussen alledaags onfatsoen en ernstige vormen 
van agressie. Het begint met elkaar negeren, het 
eindigt bij geweld ¬ en we weten niet wat we 
eraan kunnen doen. Dat laatste markeert een 
cruciaal verschil met problemen op het gebied 
van milieu, economie of zorg: die kun je oplos
sen met goed beleid en voldoende geld.

het geluk van de anderen

Op de slotbalans hebben we nu aan de ene kant 
geruststellende bevindingen staan ten aanzien 
van manifestaties van onbehagen in Nederland 
in Europa en in de tijd. Aan de andere kant staan 
verontrustende sociale verschillen en aanwij
zingen voor een breed ervaren ongemak en 
pessimisme ten aanzien van maatschappelijke 
ontwikkelingen. Er is geen simpele methode om 
te bepalen wat zwaarder weegt. Met de zorgen 
die uit de open vragen en gesprekken van het 
cob naar voren komen kom ik waarschijnlijk 
wel dichter in de buurt van wat we ‘aanvoelen’ 
als maatschappelijk onbehagen dan met de en
quêtecijfers en hun onderlinge samenhang.
 Zonder problemen is het kwalitatieve 
materiaal echter niet. Het blijven vooralsnog 
indrukken, lastig te generaliseren en altijd ge
baseerd op uitingen die vertekend worden door 
retorische bedoelingen en de dynamiek van de 
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Noten

1 Zie bijvoorbeeld A. Korsten en P. 
de Goede (red.), Bouwen aan ver-
trouwen in het openbaar bestuur; 
diagnoses en remedies, Den Haag: 
Elsevier, 2006.

2 Zie P. Dekker en E. Steenvoor
den, cob-kwartaalbericht 2008/2, 
p.17, Den Haag: scp, 2008.

3 Ik neem hier houdingen tegen
over de politiek dus mee als 
mogelijke elementen van het 
maatschappelijke onbehagen. 
Burgers beginnen niet voor 
niets vaak over politieke gebre
ken als gevraagd wordt naar 
de belangrijkste maatschap
pelijke problemen (zie Dekker 
en Steenvoorden). Zie voor een 
onpolitieke meting van onbeha
gen ter verklaring van het ont
breken van politiek vertrouwen 
mijn bijdrage aan de bundel van 
Korsten en De Goede.

4 De populariteit van deze oude 
stelling uit de autoritarisme
schaal van Adorno c.s. kan zowel 
zijn gestegen door een grotere 

hekel van mensen aan bureau
cratie als een groeiende be
hoefte aan politieke daadkracht. 
Blijkbaar rust op sterke leiders 
geen antiautoritair taboe meer. 
Toch lijkt van een toegenomen 
autoritarisme, gezien andere 
opinies, geen sprake. Zo wordt 
de doodstraf in deze jaren niet 
populairder. 

5 De schaalbaarheidscoëfficiënt 
KuderRichardson voor de 
twaalf gedichotomiseerde items 
bedraagt 0,72 in 1996, 0,73 in 
2004 en 0,70 in 2006 en wordt 
niet hoger door het schrappen 
van items. De eerste principale 
component verklaart elk jaar 
2426% van de totale variantie. 
De componentscore correleert 
0,99 met de ongewogen optel
ling. Vanwege de grotere een
voud gebruiken we de laatste.

6 Dat spoort met metingen van 
institutioneel vertrouwen. Die 
suggereren geen nieuwe daling 
na 2006.  

7 Ook bij de (zelfgekozen) sociale 
klassen is er geen verandering 

aanwijsbaar. Op een of andere 
manier is de discussie over 
maatschappelijk onbehagen 
verknoopt geraakt met de ver
onderstelling dat de midden
klasse bedreigd wordt of zich 
benauwd voelt. Het is de moeite 
waard om met een ingekorte 
onbehagenschaal nog eens naar 
veranderingen te kijken in een 
wat objectievere klasseninde
ling (en voor opleidingsni
veaus).

8 Zie bijvoorbeeld T. Swierstra 
en E. Tonkens (red.), De beste de 
baas? Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2008, en D. 
van Reybrouck, Pleidooi voor po-
pulisme, Amsterdam: Querido, 
2008. 

9 Zie P. Dekker en E. Steenvoorden, 
cob-kwartaalberichten 2008 /1 en 
2008/ 2, Den Haag: scp (beschik
baar op www.scp.nl waar ook 
verslagen van de focusgroepen 
te vinden zijn). Ik ben bij dit pro
ject betrokken als onderzoeker, 
maar maak hier slechts gebruik 
van deze publicaties.

groepsgesprekken. Die vertekeningen kunnen 
ernstiger zijn dan de oppervlakkigheid van de 
cijfers. Dat maakt me ook huiverig om mee te 
gaan in een meerlagige modellenbouwerij van 
maatschappelijk onbehagen, zoals voorgesteld 
door Mark Elchardus. Met het construeren van 
een fundament van onbewezen diepe angsten 
onder nostalgische verhalen en (schijnbaar) 
concrete zorgen lopen we als sociale weten
schappers het gevaar dat we het maatschap
pelijke onbehagen eerder verstevigen als een 
collectief probleem dan dat we het helpen 
oplossen. Wat minder psychoanalyse en iets 
meer gedragstherapie lijkt geboden: de geuite 
klachten en zorgen als zodanig serieus nemen, 
moediger vertellen dat ze soms niet reëel zijn en 
volhardend naar praktische oplossingen zoeken 
als ze dat wel zijn.

 Dat ligt ook in de lijn van de aandacht die 
Mark Elchardus aan het einde van zijn artikel 
vraagt voor conventioneel beleid en de actieve 
welvaartsstaat. De enorme opleidingsverschil
len in onbehagen die ik hiervoor beschreef 
onderstrepen de actualiteit van ouderwetse 
sociale ongelijkheid. Elchardus biedt aan het 
slot van zijn artikel meer interessante over
wegingen en hypothesen. Als welopgevoede 
calvinist voel ik me wel wat onbehaaglijk bij 
het ongegeneerde hedonisme waarmee zijn 
verhaal eindigt: ‘Wie gelukkiger werd van het 
gevoerde beleid, moet dat beleid steunen.’ Kom 
op, als we gaan moraliseren, dan graag wat 
verheffender: wie gelukkiger werd van wat 
dan ook, moet meer doen om het ongeluk van 
anderen te verminderen en steun geven aan 
beleid dat daarop is gericht.

Het onbehagen bij de burger  Paul Dekker  Onvrede: problemen bij een diagnose
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Het onbehagen bij de burger (3)

Politiek vertrouwen  
langs de meetlat

mark bovens & anchrit wille

Aan het einde van de vorige eeuw bereikte het 
politieke vertrouwen in ons land ongekende 
hoogten. In het najaar van 1998, kort na het 
aantreden van het tweede kabinetKok, vond 
maar liefst twee derde van de bevolking dat de 
overheid goed functioneerde en was 80% (zeer) 
tevreden met de regering ¬ cijfers van welhaast 
NoordKoreaanse of Cubaanse proporties. Ter
wijl elders in de westerse wereld het politieke 
vertrouwen daalde, nam het hier juist toe. 
Nederland werd alom gezien als een solide high 
trust country. 
 Tien jaar later is het politieke vertrouwen ook 
bij ons een bron van zorg. Vanaf 2002 daalde het 
vertrouwen in overheid en regering scherp. In 
2004 vond nog maar iets meer dan een derde 
van de bevolking dat de overheid goed functio
neerde en was nog maar 49% tevreden met de 
regering.1 Volgens het Sociaal en Cultureel Plan
bureau is Nederland zelfs een low trust country 
geworden, zoals België of Duitsland.2 
 Die snelle daling van het politieke vertrou
wen roept de nodige vragen op. In dit artikel 
gaan wij allereerst na wat nu de stand van zaken 
is. Is het politieke vertrouwen nog net zo laag als 

in 2004? Is er sprake van een blijvende daling 
of van een tijdelijke dip? En hoe zou je die dip 
of dat dal dan kunnen verklaren? En als het een 
definitief dal is, hoe erg is dat? 

wat is politiek vertrouwen?

Voordat we ingaan op de cijfers over politiek 
vertrouwen moeten we stilstaan bij de vraag 
waar we precies over praten. Politiek vertrou
wen is een parapluterm waar allerlei verschil
lende fenomenen onder schuilgaan. Onderzoe
ken zijn vaak onderling niet goed vergelijkbaar 
omdat ze vertrouwen in ongelijksoortige 
politieke of bestuurlijke instituties meten. 
Vertrouwen in de overheid is bijvoorbeeld iets 
anders dan vertrouwen in de regering of in het 
kabinet. Je kunt heel goed weinig fiducie hebben 
in de zittende regeringscoalitie, maar redelijk 
tevreden zijn over hoe het openbaar bestuur 
functioneert (een optelsom van honderden 
publieke instellingen ¬ van gemeenten en 
provincies tot departementen en zelfstandige 
bestuursorganen).
 Weer andere onderzoeken of uitspraken 
gaan over vertrouwen in politieke partijen of in 
het parlement, instituties met een specifieke rol 
binnen het politieke systeem. Sommige onder
zoeken, zoals het Nederlands Kiezersonderzoek 
(nko), ontlokken respondenten uitspraken over 
politici ¬ waarbij soms wel en soms geen onder
scheid wordt gemaakt tussen parlementariërs 
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en bewindslieden. En dan zijn er nog onderzoe
ken die gaan over vertrouwen in de politiek of in 
de democratie in het algemeen.
 Lang niet alle respondenten zijn in staat om 
deze subtiele staatsrechtelijke verschillen te 
hanteren. Zo maken lager opgeleiden vaak geen 
onderscheid tussen Tweede Kamer en regering.3 
Ook in de berichtgeving over politiek vertrou
wen worden instellingen en actoren geregeld op 
een hoop gegooid. Maar het maakt nogal wat uit 
of het vertrouwen in de regering of het vertrou
wen in de democratie laag is. Van het eerste 
hoeven alleen bewindslieden en hun spindok
ters wakker te liggen, het tweede zou voor alle 
democratisch gezinde burgers reden tot zorg 
moeten zijn. 
 Hoe worden de diverse subtypes van ‘politiek 
vertrouwen’ in de praktijk gemeten? De aanpak 
verschilt. Zo vraagt het scp in zijn tweejaarlijkse 
onderzoek naar culturele veranderingen aan 
zijn respondenten of ze het eens zijn met de 
stelling dat de overheid ‘goed functioneert’ en 
vervolgens of ze ‘tevreden’ zijn met de regering. 
Voor de Eurobarometer, die in opdracht van de 
Europese Commissie in alle eulanden wordt 
bijgehouden, wordt elk half jaar over een aantal 
instituties ¬ zoals parlement, politieke partijen 
en regering ¬ expliciet aan respondenten 
gevraagd of men ‘geneigd is deze te vertrouwen’. 
Ook de Belevingsmonitor die het kabinet de 
afgelopen jaren gebruikte, vroeg expliciet naar 
vertrouwen in de regering. Ander onderzoek 
toetst of men tevreden is met het regeringsbe
leid ¬ een veel specifiekere en meer politieke 
vraag ¬ of het meet opvattingen over politieke 
partijen en politici, zoals het nko doet.

eenmalige metingen

Hoe staat het momenteel met het vertrouwen in 
overheid, regering en democratie? De berich
ten in de media zijn, als altijd, onheilspellend. 
Enkele voorbeelden uit het lopende jaar:
> In februari 2008 meldde de actualiteiten
rubriek EénVandaag dat slechts 27% van haar 
opiniepanel (bestaande uit 23.000 deelne

mers) vertrouwen had in het kabinet. Over het 
regeringsbeleid was een magere 13% tevreden, 
terwijl Balkenende iv een jaar eerder toch met 
een goed imago was begonnen. Opvallend was 
het hoge percentage respondenten dat aangaf 
tevreden te zijn met het functioneren van de 
democratie: 75%. 

> Een maand later, kort na het Kamerdebat 
over ‘Fitna’, haalde Maurice de Hond alle voorpa
gina’s met het bericht dat ruim een derde van de 
Nederlanders vond dat de regering had gelo
gen over een gesprek dat ze voerde met Geert 
Wilders in de aanloop naar de vertoning van de 
film. Dit cijfer werd gepresenteerd als nieuw 
bewijs voor het zeer lage vertrouwen in de 
regering en van de diepe kloof tussen burger en 
politiek. Weinigen hebben de moeite genomen 
om het onderzoek van De Hond na te trekken. 
Wie dat wel doet, zal zien dat het vooral een 
geval is van lying with statistics. In geen enkele 
antwoordoptie was expliciet de stelling voor
gelegd dat de regering had gelogen.4 Andere, 
zorgvuldigere onderzoeken kwamen tot veel 
mildere conclusies, maar kregen geen aandacht 
in de pers.5

> Begin mei berichtte het tvprogramma Nova 
dat het vertrouwen in de regering afnam. Dat 
bleek uit een nadere analyse van gegevens 
verzameld voor de Politieke Barometer. Had bij 
het aantreden van het kabinet nog 43% van de 
Nederlanders er vertrouwen in, begin mei 2008 
was dat nog maar 30%.
> In augustus meldden de media op gezag van 
het cbs dat het cynisme over de politiek sterk 
was toegenomen. Wie het persbericht bekijkt 
ziet dat het hier gaat om stellingen uit het nko 
van november 2006, waarbij de respons werd 

Op losse enquêtes over politiek 
vertrouwen valt nauwelijks een 
peil te trekken
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vergeleken met de uitkomsten van het nko van 
1977. Alle tussenliggende jaren, waarin het cy
nisme vrijwel even hoog was als in 2006, waren 
gemakshalve weggelaten. Al met al was het een 
niet onjuist, maar wel heel mager en gedateerd 
berichtje.
 Wat zijn al deze uitkomsten eigenlijk waard? 
Het punt met losse enquêtes is dat er nauwelijks 
een peil op te trekken valt. De vraagstellingen 
zijn soms suggestief en telkens weer anders, 
waardoor meetresultaten niet goed met elkaar 
te vergelijken zijn. Momentopnamen kunnen 
geen antwoord geven op de vraag of het vertrou
wen in de loop der jaren stijgt of daalt. 

langjarige metingen

Langjarige metingen en doorlopend opinie
onderzoek waarin telkens dezelfde vragen 
worden gesteld laten zien hoe opinies zich 
ontwikkelen. Dit soort onderzoeken geeft een 
beeld van de trends en maakt het mogelijk om 
sociaalculturele onderstromen te traceren. We 
bespreken hier de meest relevante.
 Het scp laat elke twee jaar ¬ meestal tus
sen september en Kerst ¬ de mening van de 
bevolking op een reeks van terreinen peilen en 
brengt daarover verslag uit in haar rapporten 
over de sociale staat van Nederland. Twee vragen 
gaan over het vertrouwen in de regering, res
pectievelijk de overheid (zie figuur 1). De laatste 
peiling dateert van najaar 2006 ¬ de nadagen 
van het demissionaire kabinetBalkenende iii. 
Was in 2004 nog niet de helft van de burgers 
tevreden of zeer tevreden met de regering; in 
2006 steeg dit percentage tot 67%, slechts 10% 
lager dan in de beginjaren van Paars ii. Ook het 
vertrouwen in de overheid was vrijwel terug 
op het niveau van de jaren negentig: 57% van 
de respondenten vond dat de overheid goed 
functioneerde. 
 Een soortgelijk beeld komt naar voren uit de 
Belevingsmonitor Rijksoverheid (zie figuur 2), 
een driemaandelijkse peiling onder burgers 
die in 2003 in opdracht van de regering werd 
ingesteld. Onbarmhartig registreerde de Bele

vingsmonitor de afgelopen jaren het zeer lage 
vertrouwen in de regering. Bij de eerste meting 
had nog ongeveer de helft van de respondenten 
er vertrouwen in, daarna daalde de score tot 
ongeveer een derde en rond dat lage percentage 
bleef het jarenlang schommelen. In 2007 heeft 
de regering in arren moede besloten om maar 
met peilen op te houden. Dat bleek prematuur, 
want vanaf september 2006 gingen de cijfers 
ineens omhoog. Bij de laatste peiling die ge
houden is, in maart 2007, had ruim 60% van de 
respondenten vertrouwen in de regering. 
 In maart 2008 is het scp begonnen met het 
Continue Onderzoek Burgerperspectieven 
(cob), de opvolger van de Belevingsmonitor. 
Ongeveer 50% van de respondenten geeft daarin 
aan veel tot zeer veel vertrouwen in de rege
ring te hebben. Dat is lager dan het cijfer van 
de Belevingsmonitor uit maart 2007, maar nog 
altijd beduidend hoger dan de score in de jaren 
ervoor.6 Ook de tevredenheid over de overheid 
is gemeten: 59% is neutraal tot zeer tevreden 
over het functioneren van de overheid. Dat 
percentage is vergelijkbaar met de scpmeting 
uit 2006.7

 Een van de meest gebruikte politieke surveys 
is de Eurobarometer. Twee maal per jaar, in 
november en april, wordt daarvoor het vertrou
wen in een reeks van instituties in alle eu
lidstaten gemeten. De vertrouwenscijfers voor 
parlement, regering en politieke partijen in 
Nederland staan in figuur 3. De grafiek laat goed 
zien hoe vanaf april 2002 het vertrouwen in 
parlement en regering sterk terugloopt. In 2003 
en 2004 blijft het laag, om dan weer geleidelijk 
op te lopen. Vanaf najaar 2006 stijgt het vertrou
wen sterk; bij het aantreden van het kabinet
Balkenende/Bos in april 2007 is het zelfs hoger 
dan aan het einde van de vorige eeuw. Daarna 
zakt het vertrouwen echter weer in.
 Het Nederlands Kiezersonderzoek biedt 
vooral inzicht in de waardering van kiezers 
voor politieke partijen en politici. Gegevens 
uit onder meer de Eurobarometer (zie figuur 3) 
laten zien dat politieke partijen aanmerkelijk 
minder vertrouwen genieten dan het parlement 
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Figuur 1  Vertrouwen in de regering en de overheid 1996-2006

Figuur 2  Vertrouwen in de regering 2003-2007

Bron: scp, De sociale staat van Nederland 2007

Bron: Belevingsmonitor Rijksoverheid

en de regering. Opvallend is dat uit het nko 
geen grote toename of fluctuaties in antipartij
sentimenten blijken. Figuur 4 laat zien dat in de 
afgelopen dertig jaar het negatieve beeld over 
politieke partijen wat is versterkt, maar 2002 
vormt geen duidelijke trendbreuk. Interessant 

is ook dat, in weerwil van het eerdergenoemde 
alarmerende persbericht van het cbs, het 
percentage respondenten dat vindt dat politici 
meer beloven dan ze kunnen waarmaken al 
sinds 1994 ¬ toch een van de jaren van het 
grote vertrouwen ¬ schommelt rond de 90%.
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 In het Eurobarometeronderzoek en bij het 
nko wordt ook gevraagd of men tevreden is met 
hoe de democratie functioneert. Dit is een vraag 
die al decennialang voorkomt en die dus een 
goed beeld geeft van de langetermijntrend. Bij 
de Eurobarometer manifesteert zich opnieuw 

het bekende patroon (zie figuur 5). Aan het 
einde van de vorige eeuw, tijdens Paars, stijgt 
het aantal mensen dat tevreden is met het func
tioneren van de democratie tot een ongekend 
hoog niveau: meer dan 90% is tevreden. Daarna 
daalt dit tot zo’n 60% in 2003 ¬ een cijfer dat 
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Figuur 3  Vertrouwen in parlement, regering en politieke partijen 1997-2008

Figuur 4   Instemming met opvattingen over politici en politieke partijen,  
gemeten rond de Kamerverkiezingen (%)

Bron: Eurobarometer

Bron: nko 1977-2006

parlement

regering

politieke partijen

Tegen beter weten in beloven 
politici meer dan ze kunnen 
waarmaken

Bewindslieden zijn vooral uit op 
eigen belang

Kamerlid word je eerder door 
je politieke vrienden dan door 
bekwaamheden

Kamerleden bekommeren zich 
niet om de mening van mensen 
zoals ik

De politieke partijen zijn alleen 
maar geïnteresseerd in mijn stem 
en niet in mijn mening
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overigens nog beduidend hoger is dan de scores 
uit de ‘loden jaren’ na 1980. De laatste jaren 
groeit de tevredenheid weer en inmiddels is ze 
vrijwel terug op het niveau van de jaren negen
tig. Eenzelfde beeld rijst op uit het nko. Na een 
terugval in 2002 gaf in 2006 77% van de respon
denten aan tevreden of heel tevreden te zijn met 
hoe de democratie functioneert.8 Opvallend in 
de Eurobarometergrafiek is de stijgende lijn in 
de afgelopen drie decennia: de algemene trend 
is positief.
 Is er nu sprake van een blijvende daling van 
het politieke vertrouwen of eerder van een tij
delijke dip? Op basis van de hiervoor besproken 
onderzoeken vallen de volgende conclusies te 
trekken:
1) Het vertrouwen in de overheid is, na de dip be
gin deze eeuw, in 2008 weer terug op het niveau 
van de jaren negentig. Van een permanente 
daling lijkt vooralsnog geen sprake.
2) Ook de ontevredenheid over de regering is 
na 2002 niet structureel laag gebleven. Tussen 
zomer 2006 en zomer 2007 liep de tevredenheid 
weer fors op ¬ en was ze zelfs even hoger dan 
in de jaren negentig. In 2008 is de tevredenheid 
met het kabinet en zijn beleid echter weer sterk 
afgenomen. 
3) Opvallend is ook dat het vertrouwen in de 
democratie zeer hoog is. Na een dip rond 2003 is 
tegenwoordig meer dan 75% van de bevolking 
tevreden met hoe de democratie functioneert. 

De positieve trend van de laatste 35 jaar is in 
2006 weer opgepikt.
4) Politieke partijen kunnen daarentegen op veel 
minder vertrouwen rekenen. Maar dat is geen 
nieuws. Na een dip rond 2003 is het vertrou
wen bijna weer terug op het ¬ tamelijk lage ¬ 
niveau van de jaren negentig.
5) De meeste reden tot zorgen hebben politici. 
De afgelopen jaren is er sprake van een lichte 
toename van het cynisme over Kamerleden en 
bewindslieden. 

wat veroorzaakte de dip?

Voorlopig lijkt er dus eerder sprake te zijn van 
een forse dip dan van een definitief dal.9 Hoe 
valt die dip, die optrad tussen 2002 en 2006, te 
verklaren? Elders hebben wij een tiental moge
lijkheden uitgebreid nagelopen.10 Hier volstaan 
we met het noemen van de meest plausibele. 
Met het feitelijke functioneren van de overheid, 
de vermeende ‘puinhopen van Paars’, had de dip 
in ieder geval niet veel te maken. De publieke 
sector deed het in 2002 niet veel slechter dan 
anders en in 2006 ook niet ineens veel beter. 
De echte oorzaak schuilt in een samenloop van 
conjuncturele factoren. 
 Het ligt voor de hand te veronderstel
len dat de verwikkelingen rond Pim Fortuyn 
een belangrijke oorzaak zijn geweest voor de 
plotselinge daling. Het kan toch geen toeval 
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Figuur 5  Vertrouwen in de democratie 1973-2006

Bron: Eurobarometer
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zijn dat het vertrouwen in regering, parlement 
en politieke partijen scherp terugloopt vanaf 
het voorjaar van 2002? Toch aarzelen wij om de 
opkomst en ondergang van Fortuyn centraal te 
stellen. Analyse van de Eurobarometercijfers 
(zie figuur 6) laat zien dat in alle eulanden het 
vertrouwen in de nationale regering piekt in 
het najaar van 2001, vervolgens sterk daalt, om 
dan weer op te lopen vanaf 2006. Al die andere 
landen hadden geen Pim Fortuyn en toch zie je 
er hetzelfde patroon als in Nederland. Hoog
stens zou je kunnen stellen dat het drama van 
de moord op Fortuyn ervoor heeft gezorgd dat 
de daling in ons land scherper en dieper was 
dan elders. Er moeten dus andere factoren in het 
spel zijn. Dekker en Van der Meer verklaren de 
vertrouwenspiek in november 2001 vanuit een 
‘rally around the flag’effect na de aanslagen in de 
vs op 11 september. Nadien keren de meeste lan
den terug naar het oude niveau.11 Deze redene
ring verklaart wel de piek van 2001, maar niet de 
diepe dip in de jaren 20032004 en de stijging 
vanaf 2006.
 Het is niet uitgesloten dat de diepte van 
de dip in ons land ook te maken had met de 
signatuur en het optreden van de verschillende 
kabinettenBalkenende. De paarse kabinetten 
hadden een zeer brede politieke basis en er 
was nauwelijks verschil in vertrouwen tussen 
linkse, midden en rechtse kiezers.12 De scherpe 
daling in de tevredenheid met de regering na 
2002 kwam in hoge mate voor rekening van 
linkse kiezers die zeer ontevreden waren over 
de eerste twee (centrumrechtse) kabinetten
Balkenende.13 Vooral het sociaaleconomische 
beleid kon op weinig waardering rekenen. Het 
verbaast daarom ook niet dat in het voorjaar van 
2007, na het aantreden van een meer centrum
georiënteerd kabinetBalkenende iv, de vertrou
wenscijfers aanvankelijk oplopen. 
 De diepte van de dip in Nederland na 2002 
valt deels ook te verklaren uit een verandering 
in politieke mores. Onderzoek in andere landen 
laat zien dat een polariserende politieke cul
tuur en een verruwing van het politieke spel 
een negatieve invloed hebben op het politieke 

vertrouwen van burgers.14 In Nederland werden 
de rustige jaren van polderen onder de paarse 
kabinetten ¬ een periode waarin het vertrou
wen gestaag steeg ¬ gevolgd door een turbu
lente periode van politisering en polarisatie. De 
ingetogen en zakelijke stijl van Paars maakte 
plaats voor een populistische ambiance waarin 
felle, persoonlijke aanvallen niet langer taboe 
waren. Dat heeft het aanzien van de politiek 
geen goed gedaan. (De peilingen van het scp uit 
2002 werden nota bene gehouden in de weken 

nadat het tamelijke bizarre kabinetBalkenen
de i uit elkaar was gespat ¬ herinnert u zich 
de ruzies tussen Bomhof en Heinsbroek nog?). 
Met het aantreden van het kabinetBalkenende/
Bos lijkt de toon van het politieke debat milder 
geworden. De regering trok honderd dagen uit 
om met de samenleving te praten en de verhou
ding met de sociale partners kwam in rustiger 
vaarwater. Die terugkeer van de polderaanpak 
zou een verklaring kunnen zijn voor de aan
vankelijk goede rapportcijfers voor het huidige 
kabinet.
 Verreweg de meest plausibele verklaring 
voor de geconstateerde trends in politiek ver
trouwen vinden wij echter de toestand van de 
economie. Er bestaat een zeer sterke correlatie 
¬ in ons land zowel als in de meeste andere 
Europese landen ¬ tussen het consumenten
vertrouwen en het politieke vertrouwen.15 In 
2000 bereikte het consumentenvertrouwen 
een ongekend hoog peil, net als het vertrouwen 
in overheid, regering en democratie. Na het 
uiteenspatten van de internetluchtbel en de eco
nomische recessie van begin deze eeuw daalde 
het consumentenvertrouwen zeer scherp, met 
als dieptepunt het jaar 2003. Daarna nam het 

Er bestaat een zeer sterke correlatie 
tussen consumentenvertrouwen 
en politiek vertrouwen
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39vertrouwen in de economie geleidelijk weer toe. 
Met enige vertraging volgden het vertrouwen 
in de overheid en het vertrouwen in de demo
cratie, volgens hetzelfde patroon. Vooral vanaf 
2006, als de economie in de lift zit, lopen het 
consumentenvertrouwen en vervolgens ook het 
politieke vertrouwen sterk op. De opleving van 
het vertrouwen in de regering in het najaar van 
2006 en het voorjaar van 2007, zoals dat zicht
baar wordt in de Eurobarometer en Belevings
monitor, valt precies samen met de uitstekende 

economische vooruitzichten in die periode. Zo 
presenteerde het demissionaire kabinetBal
kenende iii in september 2006 een juichende 
troonrede met veel ‘zoet’ voor de kiezers. Vanaf 
de zomer van 2007 begint de internationale 
kredietcrisis zich te manifesteren en daalt het 
consumentenvertrouwen sterk. We zien dan in 
de hele eu, inclusief Nederland, het vertrouwen 
in de regering dalen.
 De vraag of hier behalve van een correlatie 
ook van een causaal verband sprake is, is een 
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Figuur 6  Vertrouwen in de regering in Nederland vergeleken met de andere eu-landen 1997-2007

Figuur 7  Consumentenvertrouwen in Nederland 1973-2008

Bron: Eurobarometer

Bron: cbs
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apart artikel waard. Theoretisch gezien kan het 
vertrouwen in de regering het consumenten
vertrouwen beïnvloeden ¬ al is dat in een open 
economie wel heel erg veel eer voor een zittende 
regering en bovendien onwaarschijnlijk gezien 
het feit dat in alle eulanden, ongeacht het na
tionale beleid en de signatuur van de regering, 
het vertrouwen in de regering meebeweegt op 
het consumentenvertrouwen. Ook is het goed 
mogelijk dat het vertrouwen in de economie en 
het vertrouwen in de politiek meebewegen met 
meer algemene gevoelens van maatschappelijk 
(on)behagen.16

wat nu als de daling toch structureel 
blijkt?

De stelling van het scp dat Nederland een low 
trust country is geworden lijkt ons, als het om 
politiek vertrouwen gaat, tamelijk prematuur. 
Het vertrouwen in de regering ligt in ons land 
nog steeds ruim boven het gemiddelde van 
de eulanden. Ook is de tevredenheid met de 
democratie zeer groot en is de langjarige trend 
positief. De fluctuaties in het vertrouwen in 
regering en kabinet zijn bovendien zo fors dat 
het te vroeg is om te kunnen spreken van een 
blijvende daling van het politieke vertrouwen. 
De daling van de afgelopen jaren lijkt eerder een 
correctie op de extreem hoge cijfers van rond de 
eeuwwisseling.
 Toch valt niet uit te sluiten dat over een aan
tal jaren zal blijken dat het politiek vertrouwen 
in ons land structureel lager ligt dan het geval 
was in de ‘gouden’ jaren negentig. In sommige 
andere westerse landen is al sinds decennia 
sprake van een geleidelijke daling van het 
vertrouwen in politieke instituties, dus waarom 
zou Nederland daarvan verschoond blijven?17 
Een dergelijke structurele daling valt niet te 
verklaren uit conjuncturele factoren, zoals een 
politieke crisis of de stand van de economie. 
Structurele veranderingen zijn vooral te verkla
ren aan de hand van structurele factoren. 
 De belangrijkste verklaringen die in de in
ternationale literatuur worden aangevoerd voor 

structurele dalingen van politiek vertrouwen 
zijn demografisch van aard: vergrijzing (oudere 
mensen zijn wantrouwender), secularisatie 
(nietkerkelijke burgers zijn minder gezags
getrouw), stijgend opleidingsniveau (hoger 
opgeleiden zijn kritischer) en generatiewisse
lingen (opkomst van postmaterialisten).18 Tot 
nu toe snijden die verklaringen voor Nederland 
weinig hout. Secularisatie, postmaterialistische 
waarden en vergrijzing manifesteren zich hier 
al sinds de jaren zeventig en tachtig, terwijl het 
vertrouwen daarna toch tot grote hoogte steeg. 
Bovendien zijn er vooralsnog geen grote ver
schillen tussen ouderen en jongeren te consta
teren als het gaat om de mate van vertrouwen. 
Sterker nog, voorlopig koesteren hoger opgelei
den en postmaterialisten in ons land juist meer 
politiek vertrouwen dan lager opgeleiden en 
meer materialistisch ingestelde groepen in de 
samenleving.

 Als het in ons land ooit tot een structurele 
daling van het vertrouwen komt, dan zou dat 
vermoedelijk eerder het gevolg zijn van de 
steeds hogere verwachtingen over wat de 
politiek vermag en van de teleurstellingen die 
daar onherroepelijk uit voortvloeien. Dalton 
spreekt over een ‘expectations spiral’.19 In de 
laatste decennia zijn er naast de traditionele 
sociaaleconomische issues tal van andere cul
turele en sociale issues op de politieke agenda 
verschenen ¬ milieu, immigratie en integratie 
bijvoorbeeld. Dit heeft nieuwe verwachtingen 
gecreëerd, en ook nieuwe teleurstellingen. 
Omdat deze nieuwe issues niet gemakkelijk te 
integreren zijn in de traditionele politiekecon
flictdimensie, wordt het voor politieke partijen 
vrijwel onmogelijk om burgers met hun multi

Politiek is vaak een ‘zero sum 
game’: het compromis stelt 
iedereen teleur
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dimensionale preferenties allemaal tevreden te 
stellen. In Daltons woorden: ‘...the expanding 
diversity of policy goals may create a dynamic 
in which dissatisfaction easily develops. Spatial 
analysis of social choice suggest that, as politics 
becomes more complex and the government 
must act on several distinct policy dimensions 
this makes it difficult for government to find a 
median position on an overarching programme 
that simultaneously satisfies most voters.’20 
Denk voor het gemak maar aan de PvdA die 
al jaren worstelt met de vraag hoe klassieke 
sociaaleconomische thema’s en nieuwere 
onderwerpen zoals milieu en integratie kunnen 
worden verbonden in één coherent programma 
dat voor een brede achterban aantrekkelijk is.
 Intussen zijn in de samenleving de belangen
tegenstellingen groot en is de speelruimte klein, 
wat maakt dat politiek vaak een zero sum game is: 
het compromis stelt iedereen teleur. Neem het 
onderwerp immigratie. Op dat terrein zijn de 
maatschappelijke tegenstellingen zeer fors. Bij 
het Onderzoek Burgerperspectieven van het scp 
uit maart 2008 blijkt bijvoorbeeld dat 33% het 
(zeer) oneens is met de stelling dat Nederland 
een prettiger land zou zijn als er minder im
migranten zouden wonen, terwijl 38% het daar 
juist (zeer) mee eens is. Ga er maar aan staan als 
regering: elke maatregel, of deze de immigratie 
nu beperkt of verruimt, zal leiden tot frustratie 
bij een aanzienlijk deel van de bevolking. Bij 
veel andere onderwerpen ¬ de multiculturele 
samenleving, natuur en milieu, de aanpak van 
files, criminaliteitsbestrijding ¬ werkt het net 
zo. De winst van de ene groep betekent verlies 
voor de andere groep: meer asfalt voor de auto
mobilisten komt neer op minder natuur voor 
de natuurliefhebbers. (En om het nog lastiger te 
maken: veel burgers zijn zowel automobilisten 
als natuurliefhebbers.) 
 Een belangrijke rol speelt ook de fragmen
tatie van het maatschappelijk middenveld, die 
leidt tot fragmentatie in de politieke beeld
vorming.21 Door het wegvallen van generieke 
kaders, zoals die bestonden in de periode van de 
verzuiling, vindt er geen pacificatie meer plaats 
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van allerlei deelbelangen en trekt er in de media 
en rond het Binnenhof een eindeloze stoet langs 
van teleurgestelde actie en belangengroepen. 

‘voorwaarde’ zowel als ‘uitkomst’

Hoe belangrijk is het politieke vertrouwen? 
Sinds Almond en Verba’s beroemde studie over 
‘civic culture’22 wordt een bepaalde mate van 
vertrouwen gezien als een voorwaarde voor 
een stabiele democratie. Hoewel onduidelijk 
is hoeveel vertrouwensverlies een democratie 
kan verdragen voordat we in de gevarenzone 
komen, zijn na de vertrouwensval in Nederland 
veel bezorgde beschouwingen verschenen over 
de staat van onze democratie. De vraag is echter 
of we een hoge mate van politiek vertrouwen 
als een noodzakelijke voorwaarde voor goed 
functionerende politieke instituties moeten 
blijven zien.
 Om te beginnen maakt het nogal wat uit 
waar het vertrouwen in daalt. Een lager vertrou
wen in regering en politieke partijen kan gezien 
worden als een gezonde dosis politieke scepsis: 
in een land waar coalities en compromissen 
onvermijdelijk zijn, kunnen politici nu eenmaal 
niet alles waarmaken wat ze beloven. Veel 
zorgelijker zou het zijn als het vertrouwen in de 
democratie sterk en blijvend zou afnemen, zoals 
in de jaren dertig overal in Europa het geval was, 
maar daar is in ons land nu geen sprake van. De 
vertrouwensbasis van de democratie is zeer ste
vig en lijkt door de decennia heen eerder sterker 
dan zwakker te worden.
 Voorts valt op dat er in het gevarieerde cijfer
materiaal sprake lijkt te zijn van een zeker pa
troon: of we het nu hebben over het vertrouwen 
in politieke instituties, tevredenheid met het re
geringsbeleid of meer algemene oordelen over 
het functioneren van overheid en democratie, 
alle statistieken laten door de jaren heen vrijwel 
identieke schommelingen zien ¬ niet alleen 
in Nederland, maar in de hele eu. De mate van 
vertrouwen in deze verschillende instituties 
verschilt nogal ¬ zo ligt het vertrouwen in de 
democratie systematisch veel hoger dan het ver
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trouwen in kabinet of politieke partijen ¬ maar 
het lijkt wel of ze onderhevig zijn aan dezelfde 
soort stemmingswisselingen. De Amerikaanse 
politicoloog Stimson stelt dan ook dat we hier te 
maken hebben met een meer algemeen gevoel 
van vertrouwen en (on)behagen: ‘What we are 
observing is generic approval and trust, a spirit 
that moves up and down overtime and seems 
to respond to generalized satisfaction or dis
satisfaction with the state of things.’23 Dit meer 
algemene gevoel van welbevinden reageert op 
wereldgebeurtenissen, economische schomme
lingen en politieke omstandigheden en is sterk 
aan fluctuaties onderhevig.
 Daarnaast lijkt de rol die politiek vertrouwen 
in ons politiek systeem vervult fundamenteel 
te zijn veranderd in de afgelopen jaren. Sinds 
diverse media ¬ en in hun kielzog politici en 
bestuurders ¬ aan het begin van deze eeuw be
sloten om meer aandacht te gaan besteden aan 
de geluiden van de straat, zijn opinieonderzoe
ken op radio, televisie en internetsites steeds 
populairder geworden.24 Er worden steeds 

meer peilingen gegenereerd, gepubliceerd en 
tot zelfstandig nieuwsfeit gemaakt.25 Daarmee 
heeft de stem van ‘het volk’ een prominentere 
plaats in de openbaarheid gekregen.26 Het 
regelmatig peilen van het vertrouwen in de 
overheid en in de regering past in deze trend. 
De grote hoeveelheid gepubliceerde resultaten 
oefent zelfs een zelfstandige invloed uit op ‘het 
opinieklimaat’. Moest men tot aan het midden 
van de twintigste eeuw verkiezingen houden, 
protestmarsen organiseren, handtekeningen 
verzamelen om de grootte van de aanhang aan 
te tonen, nu kan men verwijzen naar de jongste 
opiniepeiling.27 
 Politiek vertrouwen lijkt er zo een nieuwe rol 
bij te hebben gekregen. Gold het voorheen als 
een voorwaarde voor een stabiele democratie, te
genwoordig wordt het ook als een indicatie ge
hanteerd, als de uitkomst van een actief oordeel 
van burgers over hoe de regering functioneert. 
Behalve als cement van de democratie dient het 
politieke vertrouwen nu dus meer en meer als 
een barometer voor beleid, regering en politiek.
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Minder overheid voor meer 
dynamiek in het onderwijs

Ondanks de pittige conclusie van de commissie-Dijsselbloem dat de 
overheid haar kerntaak ernstig heeft verwaarloosd, ging het slotdebat over 
het rapport Tijd voor onderwijs in de Tweede Kamer uit als een nachtkaars. 
Sietske Waslander analyseert het hardnekkige fenomeen inconsistent 
onderwijsbeleid. ‘Het is de vraag of de overheid binnen het huidige stelsel 
überhaupt in staat geacht mag worden tot het scheppen van de condities 
voor het realiseren van langgekoesterde onderwijsambities.’

sietske waslander

De grote onderwijsvernieuwingsoperaties van 
de afgelopen decennia vinden hun belangrijkste 
legitimatie in een combinatie van twee ambities. 
Eén: het algehele onderwijsniveau moet omhoog. 
Twee: de invloed van sociale achtergrond op het 
onderwijsniveau van leerlingen moet omlaag. De 
ontwikkeling van het algehele onderwijsniveau 
wordt inmiddels breed uitgemeten. Hoewel de 
feiten allesbehalve eenduidig zijn, menen velen, 
inclusief de verantwoordelijke minister, dat 
het niveau is gedaald.1 De tweede ambitie zorgt 
daarentegen nauwelijks voor ophef. 

 Dat de sociale achtergrond van kinderen 
invloed heeft op hun onderwijsloopbaan is een 
van de weinige wetmatigheden in de sociale 
wetenschappen. In nagenoeg alle landen is 
daar sprake van. Maar de overdracht van sociale 
ongelijkheid via het onderwijs is in Nederland 
aanmerkelijk groter dan in andere, vergelijk
bare landen.2 In Nederland hebben kinderen 
uit de lagere sociaaleconomische groepen dus 
minder kansen om hun achterstand in te lopen 
dan kinderen in menig ander land. Onduidelijk 
is waarom de invloed van sociale achtergrond 
hier zo groot en hardnekkig is. Waarschijnlijk 
gaat het om een combinatie van (a) de inrich
ting van het onderwijsstelsel, waarin kinderen 
rond hun twaalfde jaar worden gesorteerd over 
tamelijk gescheiden leerwegen in het voortge
zet onderwijs;3 (b) een aanzienlijke sociale en 
etnische segregatie tussen scholen, die deels te 
maken heeft met de inrichting van steden en 
wijken en deels voortkomt uit het keuzegedrag 
van ouders; (c) diepgewortelde opvattingen over 
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talenten die er wel of niet ‘in zitten’, waar dus 
weinig aan te doen zou zijn ¬ een perspectief 
dat haaks staat op het uitgangspunt dat talenten 
ontwikkeld kunnen worden met gerichte aan
dacht en inzet.4

 De twee ambities die aanleiding waren voor 
de grote vernieuwingsoperaties van de laatste 
decennia gelden nog steeds.5 De grote vraag 
blijft wat ervoor nodig is om ze te realiseren. 
Tot voor kort was de neiging groot om bij het 

zoeken naar antwoorden van macro naar 
microniveau te redeneren: wat is de taak van de 
overheid en wat betekent dat vervolgens voor 
besturen, voor scholen en voor docenten? Ook 
bij het Tweede Kamerdebat over de bevindin
gen van de Tijdelijke Commissie Parlementair 
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen ¬ zoals 
de commissieDijsselbloem voluit heet ¬ viel 
op hoe vaak als eerste werd benoemd wat de 
overheid moet doen. Daaruit volgt dan waar 
ruimte en taken voor ‘het veld’ overblijven. Het 
topdowndenken zit kennelijk stevig verankerd. 
 Zinvoller is het om juist van micro naar 
macroniveau te werken.6 Leren vindt immers 
bij uitstek plaats op het microniveau van de 
 didactische driehoek leraar leerlingleerstof.7 
De startvraag moet zijn wat ervoor nodig is om 
zo veel mogelijk talenten van zo veel moge
lijk leerlingen tot ontwikkeling te brengen. 
Pas daarna volgen vragen over taken voor 
de overheid. In de beleidsreactie op Tijd voor 
onderwijs, het eindrapport van de commissie
Dijsselbloem, schrijven de bewindslieden dat ‘... 
voorop [staat] dat de inspanningen van de over
heid dienstbaar moeten zijn aan het primaire 
proces in de klas en aan de professional’.8 Dat 

klinkt veelbelovend, maar dit uitgangspunt 
heeft waarschijnlijk grotere implicaties dan de 
bewindslieden bevroeden.
 Het onderzoek naar effectieve scholen, 
schoolverbetering, schoolontwikkeling en 
onderwijsinnovatie kent verschillende tradities. 
En hoewel op het terrein van talentontwikkeling 
en effectief onderwijs nog veel onduidelijk of 
onbekend is, valt er op basis van wetenschap
pelijk onderzoek wel het een en ander over te 
zeggen.9 Op hoofdlijnen en ietwat kort door de 
bocht: talenten van leerlingen komen het best 
tot ontwikkeling als er duidelijke en hoge eisen 
aan hen worden gesteld, ze ervaren dat docen
ten er daadwerkelijk alles aan doen om hen te 
ondersteunen bij het realiseren van die eisen en 
ze merken dat het door hun eigen toedoen beter 
gaat.10 Leerlingen zijn ¬ net als ieder ander ¬ 
gevoelig voor prikkels en (verborgen) bood
schappen uit hun omgeving. De effecten van een 
leeromgeving zijn groter naarmate de prikkels 
en boodschappen uit die leeromgeving consis
tenter zijn. Docenten kunnen bijvoorbeeld wel 
allemaal zeggen dat het maken van huiswerk 
belangrijk is, als leerlingen ervaren dat het niet 
maken van huiswerk weinig consequenties 
heeft, verliest de verbale boodschap betekenis.
 Binnen het bestek van deze bijdrage beperk 
ik me tot één thema: de vraag wat er nodig is 
om binnen onderwijsorganisaties samenhang 
te laten ontstaan zodat leerlingen tot maxi
male prestaties gebracht kunnen worden. Veel 
blijft hier dus buiten beschouwing ¬ zoals het 
immense belang van docenten die beschikken 
over een breed repertoire aan pedagogische en 
didactische vaardigheden en instrumenten, 
en die ook bereid en in de gelegenheid zijn om 
deze gericht in te zetten om het gewenste leren 
tot stand te brengen.11 Ook op effectieve vormen 
van instructie ga ik niet in. 

de kunst van consistentie

Scholen zijn complexe organisaties waarbinnen 
veel verschillende mensen veel verschillende 
activiteiten verrichten en met elkaar interac
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De overdracht van sociale 
ongelijkheid via het onderwijs 
is in Nederland aanmerkelijk 
groter dan elders
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teren. Het is dan ook een ware kunst om een 
leeromgeving te realiseren met zo weinig moge
lijke dubbele boodschappen voor de leerlingen. 
Als een school erin slaagt focus en lijn aan te 
brengen in al haar activiteiten, kunnen relatief 
kleine effecten van afzonderlijke activiteiten 
samen tot grotere effecten op het leren van 
leerlingen leiden. De uitdaging is, populair 
gezegd, om binnen de school alle energie te 
bundelen en in eenzelfde richting te bewegen. 
Er moeten duidelijke en gedeelde doelen zijn, 
waar alle activiteiten en interacties uiteindelijk 
op gericht kunnen worden. Zo kan bovendien 
samenhang ontstaan tussen verschillende as
pecten van de school als organisatie, waaronder 
het personeelsbeleid en de inzet van mensen en 
middelen. 
 Dat betekent niet dat iedereen binnen een 
school precies hetzelfde moet doen. Integen
deel, het onderstreept vooral het belang van 
onderlinge afstemming. Een voorbeeld. Uit on
derzoek blijkt dat we maar tot op zekere hoogte 
in algemene termen kunnen spreken over meer 
of minder effectieve vormen van instructie. De 
effectiviteit blijkt eerder in de mix van instruc
tievormen te zitten.12 Af en toe een hoorcollege 
kan uiterst effectief zijn, maar als een leerling 
louter hoorcolleges krijgt, is dat te veel van 
het goede. Toetsen kan heel nuttig en effectief 
zijn, maar veel toetsen leidt tot een ineffectieve 
benutting van onderwijstijd.
 Het nastreven van consistentie betekent 
evenmin dat alle scholen er precies hetzelfde 
uit moeten zien. Juist niet. De opgave voor een 
school is om de verschillende onderdelen van 
haar eigen organisatie goed bij elkaar te laten 
passen. De school moet keuzes maken en met 
die keuzes zal niet iedereen het altijd eens zijn. 
Zeker als het over onderwijs gaat, hebben men
sen verschillende, diepgevoelde want waarde
gebonden overtuigingen over wat wel en niet 
goed is. Moet de nadruk liggen op het eindresul
taat, op wat leerlingen weten en kunnen, of gaat 
het juist om het leerproces, om de ontwikkeling 
die leerlingen doorlopen? Pogingen om aan al 
te zeer uiteenlopende voorkeuren tegemoet te 

komen kunnen een school volledig lamleggen. 
 Consistentie bereiken binnen de schoolorga
nisatie ¬ alle neuzen dezelfde kant op krijgen 
¬ is vaak moeilijk. En daarmee zijn we er nog 
lang niet. Het verhogen van leerprestaties van 
leerlingen, wat we daarmee ook precies op 
het oog hebben, vereist een lange adem. Het 
ontwikkelen van zo veel mogelijk talenten van 
zo veel mogelijk kinderen vraagt tijd, focus en 
vooral doorzettings en uithoudingsvermogen 
van docenten, schoolleiders en anderen die 
direct of indirect bij het onderwijs zijn betrok
ken. Volgens grootschalige metaanalyses van 
Amerikaans onderzoek mogen scholen pas na 
jaren doelgericht werken een systematische en 
substantiële verbetering van de leerlingpresta
ties verwachten.13 Effecten op korte termijn zijn 
beslist mogelijk, maar over het geheel genomen 
lijken substantiële effecten pas na een jaar of 
zeven op te treden. 
 Op de langere termijn blijken scholen het 
meest gehinderd te worden door inconsis
tenties in onderwijsbeleid.14 Niet alleen ‘Den 
Haag’, maar alle instanties die op enigerlei wijze 
invloed uitoefenen op scholen, zijn hierbij 
betrokken. Het gaat niet alleen om regels en 
wetten, maar ook om vormen van bekostiging, 
subsidies, toetsingskaders van de inspectie en 
om subtielere vormen van sturing in de vorm 
van voorlichting, campagnes et cetera. Ook voor 
scholen geldt dat zij het beter doen als dubbele 
boodschappen worden vermeden; in de praktijk 
blijken zij echter juist veel tegenstrijdige bood
schappen te krijgen. Het roer recht houden en 
op koers blijven vraagt in die context veel van 
hen die leidinggeven. 

twee opdrachten voor de overheid

Uit deze onderzoeksbevindingen volgen twee 
opdrachten voor de overheid. De eerste is om op 
het niveau van het onderwijsbestel verscheiden
heid te stimuleren en reële keuzemogelijkheden 
te faciliteren. Het realiseren van consistentie 
binnen de schoolorganisatie gaat immers beter 
als er ruimte is voor verschillen tussen scho
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len: dat vergroot dat de kans dat leerlingen en 
ouders, maar ook docenten en schoolleiders, 
een school vinden die past bij wat ze belangrijk 
vinden. 
 De variëteit en dynamiek in het stelsel is 
de afgelopen jaren eerder kleiner dan groter 
geworden. Met de aanscherping van stich
tingsnormen is het aanmerkelijk moeilijker 
geworden om een nieuwe school op te richten. 
Bestuurlijke schaalvergroting heeft er op veel 

plaatsen toe geleid dat de centrale aansturing 
is versterkt, met als gevolg dat scholen bin
nen hetzelfde bestuurlijke verband meer op 
elkaar zijn gaan lijken. Niet de omvang van een 
schoolbestuur is hier de kwestie, maar de wijze 
van aansturing. Grote schoolbesturen bevinden 
zich bij uitstek in een positie om zelf voor ver
scheidenheid tussen scholen te zorgen. Hoewel 
een aantal grote schoolbesturen deze mogelijk
heden benut, is in zijn totaliteit de ruimte voor 
nieuwe initiatieven binnen het bestel kleiner 
geworden.15 
 In het Nederlandse stelsel vinden we de 
verscheidenheid vooral tussen de afzonderlijke 
leerwegen. Gegeven de leerweg zijn de ver
schillen tussen scholen betrekkelijk klein. Het 
onderwijsbeleid koerst vooral op het vergroten 
van individuele keuzemogelijkheden binnen 
relatief grote scholen. De ingeslagen richting 
lijkt te zijn: betrekkelijk weinig variatie tussen 
scholen en veel variatie tussen leerroutes van 
individuele leerlingen. Vanuit het oogpunt van 
maximale talentontwikkeling is er veel voor te 
zeggen om juist in te zetten op een combinatie 
van begrensde variëteit in leerroutes van indi

viduele leerlingen, begrensde verscheidenheid 
bínnen (organisatieeenheden van) scholen en 
een grote variëteit tussen (organisatieeenheden 
van) scholen.16 Zo blijken leerlingen beter te 
presteren bij een beetje keuzeruimte dan bij 
veel keuzeruimte.17 Als elke leerling een eigen 
leerroute volgt, kan dat bovendien ten koste 
gaan van zowel de inhoudelijke als de sociale 
samenhang.18 
 Een tweede opdracht voor een overheid die 
de ambities voor het onderwijs serieus ter hand 
wil nemen, is het voeren van consistent beleid 
op de lange termijn. Uiteindelijk zouden de 
boodschappen van alle bij het onderwijs betrok
ken actoren ¬ denk aan het drukbewandelde 
middenveld ¬ elkaar moeten versterken. Een 
absolute voorwaarde daarvoor is dat het lan
delijke onderwijsbeleid in zichzelf voldoende 
samenhang kent. Dat blijkt niet het geval te zijn. 
 Twee hoogleraren onderwijsrecht, Zoontjens 
en Mentink, kregen van de commissieDijssel
bloem de opdracht een reconstructie te maken 
van de parlementaire besluitvorming rond de 
invoering van de basisvorming, de leerwegen 
en de profielen. Bestudering van hun lijvige 
onderzoeksrapport19 is zeer de moeite waard. 
De feitelijke, gedetailleerde reconstructie van 
de parlementaire besluitvorming is doorlopend 
ontnuchterend en bij vlagen onthutsend: het 
parlement is in het geval van de bestudeerde 
vernieuwingsoperaties niet in staat gebleken 
beleid te maken dat voldoende consistent is 
om te mogen verwachten dat de beleidsdoelen 
gerealiseerd werden.20 Terwijl de vraagstukken 
complex waren en juist daarom integraliteit en 
continuïteit vereisten, werden wetgeving en 
implementatie tijdens het besluitvormingspro
ces meer en meer belast met substantiële incon
sistenties. Zoals dat gaat bij politieke besluitvor
ming wil elke politieke partij (en soms welhaast 
elke politicus), zijn eigen punt in het traject 
terugzien. Als dat lukt, geldt de politieke missie 
als geslaagd, ook al zijn er zichtbare weeffouten 
in het resultaat. Dat de gestelde doelen ook 
bereikt worden, kan nauwelijks meer worden 
verwacht. 
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 Er is weinig reden om aan te nemen dat het 
probleem van inconsistente beleidsvorming 
beperkt blijft tot de basisvorming, de leer
wegen en de profielen. Een paar jaar geleden 
kwam de Algemene Rekenkamer tot eenslui
dende conclusies op basis van onderzoek op 
verscheidene andere terreinen.21 De parlemen
taire besluitvorming heeft een eigen dynamiek 
waarin weinig ruimte is voor het consequent 
doordenken van invoering en uitvoering. 
Onderwijsdebatten zijn onverminderd en 
waarschijnlijk ook onvermijdelijk ideologisch 
gekleurd. Dat maakt het onderwijs wellicht 
extra kwetsbaar voor inconsistenties in beleid. 

 De parlementaire onderzoekscommissie 
onderkent het probleem van de inconsistente 
beleidsvorming. Als oplossing geeft zij in haar 
eindrapport de aanbeveling ‘... voor de toekomst 
het onderscheid tussen het “wat” en het “hoe” 
weer te gaan hanteren als basiscriterium in de 
rolverdeling tussen overheid en scholen’.22 Een 
merkwaardig voorstel. Dat het kabinet en een 
groot deel van onze parlementariërs dit voorstel 
omarmen is al net zo opmerkelijk. Je vraagt je 
af of men de beleidsanalyse heeft gelezen die 
BronnemanHelmers (scp) in opdracht van de 
commissie maakte. Hierin staat beschreven wat 
er gebeurde nadat tien jaar geleden werd beslo
ten om langs het onderscheid ‘wat’ en ‘hoe’ on
derwijsbeleid te voeren. De combinatie van de 
beleidsreconstructie van Zoontjens en Mentink 
en de beleidsanalyse van BronnemanHelmers 
maakt niet alleen duidelijk dat van dit voorne
men weinig terechtkwam, maar ook waarom. 
Zoals menigmaal is opgemerkt, veronderstelt 
het onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’ een duide

lijkere scheidslijn dan in de praktijk te trekken 
valt. Eindtermen (wat) en didactiek (hoe) zijn 
direct met elkaar verbonden. Hoe concreter de 
eindtermen, hoe beter er gestuurd kan worden 
op het wat, maar ook hoe sturender dat is voor 
het hoe.23 Belangrijker nog is dat beide onder
zoeken illustreren dat Kamer en kabinet er niet 
in slagen zich aan het zelfopgelegde onder
scheid te houden. Keer op keer deinst men terug 
voor de consequenties van een vorm van sturen 
op hoofdlijnen. Dat geldt overigens niet alleen 
voor beleid op het gebied van onderwijs.24 Het 
laten ontstaan van verscheidenheid, het gevolg 
van sturen op hoofdlijnen, blijkt erg moeilijk 
voor een overheid. Zeker in een tijd waarin 
lokale incidenten en incidentele klachten breed 
worden uitgemeten in de media en ‘de politiek’ 
tot reactie en actie wordt opgeroepen.

brevet van onvermogen

Om zo veel mogelijk talenten van zo veel 
mogelijk leerlingen op microniveau te kunnen 
ontwikkelen moet, zoals gezegd, op macroni
veau aan een aantal condities worden voldaan. 
Zo is het nodig dat parlement en overheid conse
quent en gedurende lange tijd sturen op enkele, 
duidelijke doelen. Tegelijkertijd is het nodig dat 
daadwerkelijk verscheidenheid ontstaat tussen 
scholen en dat dit ook wordt gestimuleerd. De 
onderzoeken die de parlementaire commissie 
liet uitvoeren illustreren het onvermogen van 
parlement en bureaucratie op deze punten. Het 
voorstel van de commissie om de taakverdeling 
tussen overheid en veld af te bakenen volgens 
‘wat’ en ‘hoe’, suggereert dat het geconstateerde 
disfunctioneren van de overheid tijdelijk was, 
een incident. De beleidsreconstructie en be
leidsanalyse maken echter duidelijk dat dit type 
onvermogen inherent is aan het functioneren 
van het parlement en de bureaucratie. Dat roept 
de ongemakkelijke vraag op of de overheid bin
nen het huidige stelsel ∑berhaupt in staat geacht 
mag worden tot het scheppen van de condi
ties voor het realiseren van langgekoesterde 
onderwijsambities.
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 Vooralsnog wijst weinig erop dat het parle
ment zich voortaan wel aan de zelfopgelegde 
taakverdeling zal houden. Een van de obstakels 
schuilt in het fenomeen van de schriftelijke 
Kamervraag. Geregeld vinden Kamerleden in 
mediaberichten aanleiding om bewindsperso
nen vragen te stellen. Traditiegetrouw begint 
zo’n vraag met ‘Heeft u gelezen/gehoord in me
diabron x dat...’ en eindigt hij met een variatie 
op ‘Wat gaat u aan deze misstand doen?’
 Om een indruk te krijgen van de praktische 
haalbaarheid van het onderscheid tussen ‘wat’ 
en ‘hoe’, bekeken onderzoekster Maartje van 
der Weide en ik vijftig Kamervragen. Al die 
vragen werden gesteld nadat het rapport Tijd 
voor Onderwijs was gepresenteerd. Vervolgens 
trachtten we deze vragen in te delen volgens 
het onderscheid waarlangs het parlement zelf 
zegt (wederom) te willen gaan werken. Onze 
welwillende poging tot indeling leerde dat iets 
meer dan de helft van de vragen (n=27) een 
‘watvraag’ betrof. Dat betekent tegelijkertijd 
dat bijna de helft van de vragen betrekking had 
op onderwerpen die welbeschouwd al jaren niet 
meer tot het domein van de centrale overheid 
behoren. Bijna een derde van de vragen (n=15) 
betrof een ‘hoevraag’. De overige Kamervragen 
(n=8) waren niet, ook niet met enige fantasie, 
in te delen volgens het onderscheid ‘wat’ versus 
‘hoe’. Deze kleine vingeroefening mag illustre
ren dat het Kamerleden nog niet mee zal vallen 
zich zo terughoudend op te stellen als ze heb
ben beloofd. 
 Een tweede indicatie dat er nog weinig is 
verbeterd inzake de consistentie van de beleids
voering, is te vinden in de beleidsreactie op het 
rapport van de commissieDijsselbloem. Daarin 
staat dat beleidsmaatregelen in hun samenhang 
moeten worden beoordeeld op uitvoerbaar
heid. De brief verwijst daarbij naar de Nieuwe 
Uitvoeringsorganisatie Onderwijs. Dat deze 
nuo ontstaat uit een fusie tussen Cfi en ibg25 
staat er niet bij. Die fusie is ongetwijfeld een 
verstandige operatie, maar om consistentie in 
beleid te realiseren is zij volstrekt onvoldoende. 
De beleidsanalyse van BronnemanHelmers 

concludeert dat de overheid een te beperkte 
definitie van uitvoerbaarheid hanteert, namelijk 
die van juridische en technische consequen
ties van een wet voor de overheid zelf.26 Over 
uitvoerbaarheid voor docenten en schoolleiders 
ging het steeds veel te weinig. De zinsnede in 
de beleidsreactie op het rapport illustreert die 
conclusie wederom. Het gaat nog steeds niet 
over de uitvoerbaarheid vanuit het perspectief 
van de eigenlijke uitvoerders. 

 Een derde indicatie voor het onvermogen 
van de overheid om op hoofdlijnen en con
sequent te sturen, kwam aan het licht bij het 
slotdebat over het rapport Tijd voor onderwijs 
tussen Tweede Kamer en kabinet. De lange lijst 
met toezeggingen van de kant van de bewinds
lieden geeft een aardige indruk van de thema’s 
die tijdens het debat aan de orde kwamen. 
Zo ging het over maatschappelijke stages en 
gratis schoolboeken; over nieuwe vormen van 
overleg tussen ministerie en ‘veld’; over aantal 
en omvang van de leerstoelen onderwijsrecht 
aan Nederlandse universiteiten; over differenti
atie van leerwegen op de Pabo opdat studenten 
zich specifieker voorbereiden op lesgeven in 
de onderbouw dan wel de bovenbouw van 
het basisonderwijs; over het instellen van een 
klokkenluidersregeling voor leraren; enzovoort 
enzovoort. Geen lijst die de indruk wekt dat het 
parlement zich vanaf nu terughoudend opstelt 
en van zins is alleen op het ‘wat’ te sturen. Ook 
veelzeggend is wat er niet aan de orde kwam 
in het debat: het eigen functioneren van het 
parlement en de inconsistenties die het gevolg 
zijn van parlementaire besluitvorming bleven 
onbesproken. 
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Vooralsnog wijst weinig erop 
dat het parlement zich voortaan 
wel aan de zelfopgelegde 
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tijd voor een ander stelsel

In deze bijdrage heb ik vanuit beschikbare 
kennis over het microniveau van leerlingen en 
scholen een vertaling gemaakt naar noodza
kelijke condities op het macroniveau van het 
onderwijsbestel. Op dat macroniveau gaat het 
om een combinatie van enerzijds consistent 
onderwijsbeleid gedurende een lange termijn 
en anderzijds om ruimte en stimulering van 
verscheidenheid tussen scholen. Ons hui
dige stelsel kenmerkt zich door relatief grote 
verschillen tussen leerwegen en, gegeven de 
leerweg, om relatief kleine verschillen tussen 
scholen voor wat betreft inrichting en aanpak. 
Daarnaast is het beleid erop gericht om ver
scheidenheid en maatwerk met name te zoeken 
op het niveau van de individuele leerling. 
Onderzoek suggereert dat deze inrichting van 
het bestel waarschijnlijk niet de verstandigste 
is. Vruchtbaarder lijkt een combinatie van reële 
verschillen tussen scholen voor wat betreft 
inrichting en aanpak en begrensde verschei
denheid binnen scholen.  
 Het onderzoek dat in opdracht van de 
commissieDijsselbloem is uitgevoerd maakt 
duidelijk dat de overheid er de afgelopen 
decennia niet in is geslaagd om een consistent 
onderwijsbeleid te voeren en dat sturen op 
hoofdlijnen niet tot de kerncompetenties van 
het parlement behoort. Het voorstel van de com
missie om in de toekomst (wederom) volgens 
het onderscheid tussen ‘wat’ en ‘hoe’ te werken 
vond breed weerklank, maar heeft weinig kans 
van slagen. De wijze waarop het ‘rapportDijs
selbloem’ in de Kamer en met het kabinet werd 
behandeld onderstreept dat nog eens. Tal van 
onderwerpen kwamen aan bod, steeds met een 
echo van de roep om meer greep, meer controle 
en meer regels. De fundamentele vragen wer
den vakkundig vermalen in de parlementaire 
machinerie. 
 De vraag die ‘Dijsselbloem’ achterlaat is of 
het in de toekomst ∑berhaupt mogelijk is om 
via parlementaire besluitvorming een consis
tent onderwijsbeleid te voeren waarmee meer 

verscheidenheid en dynamiek in het stelsel 
ontstaan. De voortekenen zijn niet gunstig. 
Daarom is een fundamentele herbezinning 
nodig op de inrichting van het onderwijsstelsel 
en de rol van de overheid daarin. Gegeven de 
gevarieerde wensen en behoeften van leerlin
gen, ouders en scholen én de onmacht van de 
overheid om daaraan tegemoet te komen, is 
meer ruimte voor private partijen, al dan niet 
forprofit, gewenst. Het negeren van die realiteit 
zal ertoe leiden dat er meer initiatieven aan 
de rafelranden van het stelsel en daarbuiten 
ontstaan.
 Als de overheid niet achter de feiten aan wil 
lopen, zal ze actief moeten stimuleren dat er 
verscheidenheid tussen scholen ontstaat en 
dat op kleine schaal ervaring wordt opgedaan 
met nieuwe ideeën. Dat kan ze doen door meer 
ruimte te bieden aan nieuwe toetreders en ook 
private partijen te verwelkomen. Of door ‘vrij
havens’ in het leven te roepen voor scholen die, 
ongehinderd door regelgeving, daadwerkelijk 
hun eigen koers kunnen bepalen en volgen. 

 In diverse landen wordt momenteel ervaring 
opgedaan met combinaties van publieke, pri
vate nonprofit en private forprofit bemoeienis 
met scholen. De eerste bevindingen suggereren, 
niet verrassend, dat het in hoge mate afhangt 
van details of potentiële positieve effecten daad
werkelijk tot stand komen en negatieve (zoals 
segregatie en grotere ongelijkheid) worden 
voorkomen.27 De enige manier om erachter te 
komen wat voor Nederland een passende meng
vorm is, is ruimte maken voor nieuwe initia
tieven en daarvan leren. Met doormodderen op 
de huidige weg zal het niet lukken. En dan blijft 
talent onbenut. 
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Over de auteurs  Frans Becker en René Cuperus zijn 
werkzaam bij de Wiardi Beckman Stichting

Noot  zie pagina 55

Vlakbij de poel van hebzucht

Aan de vooravond van de ‘sociaal-democratische’ rehabilitatie van de staat 
als gevolg van de systeemcrisis van het financiële kapitalisme, confereerde 
een kleine groep politici en politieke adviseurs uit Europa in Londen over de 
politieke agenda van onze partijen voor de nabije toekomst. Frans Becker en 
René Cuperus peilden de stemming en constateren onder andere dat met 
toenemende zorg over Europa wordt gesproken: ‘Men stelt een (onbedoelde, 
ongewilde) verandering van het Europese project vast.’  

frans becker & rené cuperus

Het initiatief voor het beraad, dat plaatshad 
op 15 en 16 september jongstleden, lag bij de 
Britse internationale denktank Policy Network 
en de Duitse Friedrich Ebert Stiftung, die ook 
in Londen een vestiging heeft. De agenda was 
breed: hoe gaan we om met de erfenis van de 
‘Derde Weg’? (Het thema voor politicoloog 
Andrew Gamble uit Cambridge.) Is het tijd 
voor een nieuwe fase van het revisionisme? 
Wat betekenen sociale rechtvaardigheid 
en vooruitgang in tijden van globalisering, 
toenemende maatschappelijke diversiteit 
en verplaatsing van de politiek naar Europa? 
Moet centrumlinkse politiek een progressieve 
kracht van verandering blijven? En zo ja, hoe 
biedt zij tegelijkertijd houvast aan een onzeker 
electoraat? En hoe goed zijn onze partijen op 
deze taak eigenlijk berekend, qua denkkracht 
en organisatiekracht? Which way out?, luidde 
de titel van onze eigen schriftelijke inbreng 
namens de PvdA: hoe staan we ervoor en hoe 

komen onze partijen uit hun lichte tot zware 
herfstdepressies?1

 Het zijn, zoals wel vaker bij dit type conferen
ties, nogal algemene vragen; het hangt vooral 
van de deelnemers af of daaruit spanning, debat 
en resultaat ontstaan. Daar zat het deze keer wel 
goed mee. Interessante vergelijkingen kwamen 
aan de orde tussen de Franse ps en het Britse 
New Labour, tussen de Duitse spd, de Spaanse 
psoe en de PvdA. Tijdens bijeenkomsten als 
deze ontstaan nieuwe gemeenschappelijke 
oriën tatiekaders voor wat ook een internatio
nale beweging wil zijn.
 Vanzelfsprekend ging het ook over de 
onaangename gevolgen van globalisering ¬ 
en in het bijzonder over de hypotheekcrisis, 
met speciale aandacht voor de gevolgen voor 
de laagstbetaalden. ‘Will there be a “return 
to planning” in some form and what kind of 
state and market do we want to frame in the 
global financial era?’ Maar de echte hitte van de 
financiële crisis van de laatste weken was op de 
bijeenkomst nog niet voelbaar, hoe dicht die 
zich ook bij de poel van hebzucht, de Londense 
City, afspeelde. 
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 Terwijl de continentale sociaaldemocraten 
behoedzaam zijn bij het omarmen van nog 
meer verandering ¬ met krachtige populisti
sche stromingen en linkse concurrenten om 
zich heen ¬ blijft Labour de noodzaak daarvan 
benadrukken. Zo hield Will Hutton van de Work 
Foundation een onstuimig verhaal over de tech
nologische revoluties die de wereld de komende 
vijftien jaar opnieuw te wachten staan, met een 
nieuwe stroomversnelling in de globalisering 
als gevolg. Wij zullen daar onvermijdelijk in 
mee moeten gaan, zo was zijn boodschap. En 
James Purnell, Secretary of State for work and 
pensions, was onverminderd optimistisch over 
de toekomstkansen van de globaliserende we
reldsamenleving. Labour heeft, zo hield hij ons 
voor, nog lang niet radicaal genoeg hervormd. 
Het is nu tijd voor grote systeemveranderingen.
 Een belangrijk deel van de conferentie was 
gewijd aan thema’s die hier inmiddels tot de 
‘culturele kant’ van de politiek worden gerekend 
en die kiezers niet meer langs de traditionele 
linksrechts tegenstelling verdelen: vraagstuk
ken van integratie en diversiteit en de verhou
ding van de natiestaat tot Europa. Nederlandse 
politicologen die zich bezighouden met het 
onderzoek naar Tweede Kamerverkiezingen of 
naar de Europese stem ¬ bijvoorbeeld bij het 
referendum over het Europese grondwettelijke 
verdrag in 2005 ¬ signaleren in toenemende 
mate een politisering op deze culturele, iden
titeitsgebonden issues. Juist op het vlak van 
cultuurpolitieke meningen en houdingen zien 
zij een problematische mismatch tussen de 
sociaaldemocratische partijen en hun klas
sieke achterban (‘onze mensen, voor wie we 
het doen’): over integratie, immigratie en de 
multiculturele samenleving (de mate waarin 
migranten zich aan de ‘gastsamenlevingen’ die
nen aan te passen), over Europa (de mate waarin 
nationale soevereiniteit kan worden overgehe
veld), over streng straffen.
 Ook op dit terrein van cultuurpolitiek bestaan 
grote verschillen tussen landen. Op elke confe
rentie van dit type is er wel een Spanjaard met 
een heel optimistisch verhaal over de Spaanse 

migratieervaring. De Spaanse economie floreert 
dankzij omvangrijke groepen arbeidsmigranten 
uit Midden en ZuidAmerika en van interetni
sche spanningen of problematische segregatie
verschijnselen is in deze verhalen geen sprake. 
Daartegenover staan dan weer somberdere 
ervaringen uit NoordWestEuropese landen, 
zoals Duitsland en Nederland. Labour, dat altijd 
aan de zonnige kant van het multiculturele in
tegratieverhaal zat, schuift per conferentie meer 
naar het Nederlandse pioniersdebat toe. Dit keer 
bij monde van Sunder Katwala, algemeen se
cretaris van the Fabian Society, die een pleidooi 
hield voor ‘Britishness’ als gemeenschappelijke 
kapstok voor identiteit van nieuwkomers en 
ingezetenen. De verschillen tussen Londen en 
de rest van Engeland zijn in dit opzicht groot, 
maar zelfs in het zo florerende kosmopolitische 
Londen was het New Labour niet ontgaan dat 

de nadrukkelijk multiculturele Ken Livingstone 
zijn burgemeestersherverkiezing had verloren 
in de ‘white working class areas’. Een analyse 
die goed aansloot op het verhaal van de jongste 
ondergetekende (rc), dat het gespleten electoraat 
van links met de spagaat tussen hoger en lager 
opgeleiden als onderwerp had. 
 En hoe spreken Europeanen over Europa? 
Met toenemende zorg. Men stelt een (onbedoel
de, ongewilde) verandering van het Europese 
project vast. De Europese pioniers vervingen 
oorlog en machtsstrijd door recht. Nu staan 
macht en recht in dienst van de markt. Er is in 
Europa, zo liet de Griekse Europaexpert Loukas 
Tsoukalis goed zien, een growing gap between 

Ooit waren politieke partijen 
gefilterde doorgeefluiken van de 
vox populi. Nu moeten politici 
het doen met opiniepeilingen en 
vertekende mediabeelden
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policies and politics. De kern van het Europese 
project voor links: liberalisering in toom hou
den en markten verzoenen met economische 
regulering en de sociale beschavingstandaarden 
van Europa. Daarvoor is politisering van de 
Europese politiek hard nodig. Maar dat is om 
twee redenen lastig: hoe ver reikt het mandaat 
in Europa, daar waar de gebruikelijke democra
tische verhoudingen ontbreken? En wie moet 
in Brussel politiseren? Het kiezersvolk wordt 
bovendien niet aangesproken door de Europese 
politiek, zeker niet de jongeren onder hen, aldus 
Nita Clarke van de Involvement and Participa
tion Association ¬ zelf dertiger. De ‘movers and 
shakers’ zitten niet in Europa; het is ‘male, pale, 
old’ wat daar de klok slaat. En dan rijst ook de 
vraag: hoe goed doen partijen het op dit terrein?
 De journalist John Lloyd sloot de conferen
tie af met een klemmende oproep aan de te 
bestuurlijk ingestelde sociaaldemocraten om 
het thema van de democratie veel serieuzer te 
overdenken. Politieke partijen zijn er beroerd 

aan toe. Zij slagen er niet meer in de politiek te 
verbinden met het engagement van de burgers. 
Voor zover ze nog handelingsvermogen en 
geestelijk leven hebben, zijn het elitepartijen 
geworden. Daar waar partijen vroeger ontmoe
tingspodia waren voor mensen van allerlei 
pluimage, en gefilterde doorgeefluiken van de 
vox populi, daar moeten politici het nu doen met 
opiniepeilingen en vertekende mediabeelden. 
Dat is een riskante situatie die de democratie 
onder druk zet. De internetexperimenten van 
de Obamacampagne in Amerika moeten door 
de Europese sociaaldemocraten bestudeerd 
worden, als nieuwe vorm om mensen opnieuw 
bij de politiek te betrekken. 
 En toen was er de financiële crisis…

Noot

1 Het programma van de conferentie en de bijdragen 
hieraan zijn te vinden op www.policynetwork.net/
events/events.aspx?year=&id=2630 en via www.
progressivegovernance.net. 
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Over de auteur  Jan Marinus Wiersma is lid van het 
Europees Parlement voor de PvdA en vice-fractievoor-
zitter van de sociaal-democratische fractie.

Noten  zie pagina 63

Wat was de grootste ramp van de twintigste 
eeuw? Die vraag stelde Vladimir Poetin, president 
van Rusland, in een officiële rede tot de natie op 
25 april 2005. Zijn antwoord? Niet de Tweede We
reldoorlog, maar het uiteenvallen van de Sovjet
Unie. Daarmee gaf Poetin blijk van heimwee naar 
de tijd dat Moskou een groot rijk bestierde. Hij 
sprak van een waarlijk drama dat tientallen mil
joenen Russische medeburgers tot een bestaan 
buiten Russisch territorium had veroordeeld. 
 Twee jaar later, bij de 43ste Veiligheidscon

ferentie van M∑nchen, kregen de Verenigde 
Staten de zwartepiet toegespeeld in een scherp 
getoonzette rede van Poetin. Hij zei daar dat het 
idee van een dominante vs in een unipolaire 
wereld niet correspondeert met de verschui
vende internationale machtsbalans, gelet op het 
groeiende belang van landen als Rusland, India, 
China en Brazilië.1 
 Deze opmerkingen zijn voorbeelden van de 
steeds hardere toon van Moskou in het interna
tionale overleg. Niet een goede relatie met het 
Westen, maar herstel van het gezag van Rusland 
is tegenwoordig de eerste prioriteit.2 Op 31 
augustus 2008 verkondigde de huidige president 
Dmitri Medvedev voor de televisie vijf uitgangs
punten voor zijn buitenlandse politiek: respect 

 debat (1)

De Koude Oorlog  
komt niet terug

Aan Rusland heeft de Europese Unie een lastige buur. Onder de presidenten 
Poetin en Medvedev heeft het Kremlin zijn greep op de samenleving 
versterkt. In het buitenlands beleid is herstel van gezag de eerste prioriteit, 
onder meer in de Kaukasus. Wat moet het antwoord zijn van de Europese 
Unie? Een zakelijke opstelling, zegt Jan Marinus Wiersma. ‘Er is geen 
alternatief voor zoeken naar samenwerking, desnoods in de vorm van een 
ijzig partnerschap.’ Georgië snel het kandidaat-lidmaatschap van de navo 
aanbieden — zoals bepleit door Martijn van Dam en Luuk Blom in s&d 
2008/9 — zou onverstandig zijn.

jan marinus wiersma
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voor het internationaal recht, streven naar een 
multipolaire wereld, geen isolement van Rus
land, bescherming van Russische burgers en het 
verdedigen van bijzondere belangen in de landen 
van de voormalige SovjetUnie.3 Hij zei het niet 
met zoveel woorden, maar het laatste principe 
werd alom geïnterpreteerd als een terugkeer naar 
een ‘politiek van invloedssferen’. Het uit zich in 
een agressievere benadering van exSovjetrepu
blieken. Medvedev blijkt een krachtige vertolker 
van de lijn van zijn voorganger.
 De vraag is nu wat het antwoord van de 
Europese Unie moet zijn: blijft de beste koers een 
zakelijke, pragmatische houding gericht op over
leg, tussen Brussel en Moskou zowel als in de 
bredere context van internationale fora, of is de 
tijd rijp voor een hardere, meer confronterende 
opstelling? Er zijn er die stellen dat een nieuwe 
fase van de Koude Oorlog is ingetreden. Hebben 
zij gelijk? Mijn stelling is dat we Moskou eerst en 
vooral tegemoet moeten treden als een belang
rijke gesprekspartner, niet als onze tegenstander. 
Dat is de enige realistische optie. In het licht van 
de actualiteit betekent dat onder meer dat een 
navolidmaatschap voor een land als Georgië 
¬ zoals bepleit door Martijn van Dam en Luuk 
Blom in s&d 2008/9 ¬ er voorlopig niet in zit. 

sterk leiderschap

In Rusland waait een nieuwe wind. Het ene ver
leden ¬ de periode onder Boris Jeltsin ¬ wordt 
zwartgemaakt en het andere ¬ het tijdperk van 
de SovjetUnie ¬ wordt steeds rooskleuriger 
voorgesteld. De heersende opinie is dat Jeltsin 
zich heeft laten inpakken door het Westen waar
door het land veel aan invloed heeft verloren, 
mondiaal maar vooral ook in zijn directe omge
ving. Jeltsin zou de economische plundering van 
Ruslands rijkdom mogelijk hebben gemaakt en 
het land wanordelijk bestuurd hebben. Poetin 
heeft met dit verleden afgerekend door interne 
stabiliteit boven democratie te stellen, door het 
staatsgezag te herstellen (onder meer door een 
aanzienlijke centralisatie van de macht in het 
Kremlin), door een groeiende invloed op de eco

nomie ¬ in het bijzonder de energiesector ¬ te 
doen gelden en door te kiezen voor een meer on
afhankelijke en assertieve internationale koers 
waarin harde retoriek niet wordt geschuwd. 
 In Moskou spreekt men een andere taal dan 
voorheen. Zelfs degenen die als liberalen bekend 
stonden hanteren een vocabulaire dat niet langer 
met het onze overeenkomt. Mijn ervaring is dat 
gesprekken over bijvoorbeeld het gebrek aan 
democratie steeds moeizamer verlopen: men 
heeft er simpelweg geen boodschap meer aan. De 
eigen vorm van ‘soevereine democratie’ past het 
best bij Rusland, is de dominante gedachte. Het 
lijkt soms alsof je bent teruggekeerd naar de tijd 
van voor 1989, toen de communistische ideologie 
een open dialoog erg moeilijk maakte. Het grote 
verschil met toen is echter dat het huidige bewind 
door een grote meerderheid binnen de bevolking 
wordt gesteund. Rusland beleeft een golf van nati
onalisme waarin regelmatig wordt verwezen naar 
de tijd van de tsaren. Een sterk Rusland heeft be
hoefte aan krachtige leiding, menen de meesten. 
 Het is vrijwel uitgesloten dat een democra
tische vernieuwingsbeweging van onderop 
substantiële aanhang zou kunnen vergaren. Een 
‘kleurenrevolutie’ zit er voor Rusland niet in. De 
publieke ruimte wordt bezet door staatsmedia 
en de nationalistische jeugdbeweging Nashi 
(‘Van Ons’), die vanuit het Kremlin werd opge
zet om het risico van een eventueel ontluikende 
volksbeweging te neutraliseren. Voor zijn 
aantreden werd alom gespeculeerd over een 
mogelijke koerswijziging onder de als relatief li
beraal bekend staande Medvedev. Maar behalve 
in het geval van een ideologische omwenteling 
onder de politieke en economische elite valt 
een substantiële verandering van het Russische 
staatsbestuur, dat gekenmerkt wordt door een 
delicate machtsbalans tussen concurrerende 
facties, niet te verwachten.4

 De klimaatverandering in Rusland is alleen 
te begrijpen in zijn historische en internatio
nale context. Veel Russen hebben nooit kunnen 
aanvaarden dat het land na het uiteenvallen 
van de SovjetUnie op het wereldtoneel geen 
rol van betekenis meer had, terwijl de vs zich 
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opwierpen als de dominante speler. In de jaren 
negentig bleef dit ressentiment goeddeels 
onder de oppervlakte. Het Westen heeft in deze 
periode de fout gemaakt dergelijke gevoelens 
te negeren. Hoewel een probleemloze transitie 
naar een liberale democratie niet te verwach
ten viel, werd Rusland min of meer aan zijn 
lot overgelaten. In de kapitalistische recepten 
die het land kreeg voorgeschreven werd de 
noodzaak institutionele randvoorwaarden 
te creëren goeddeels over het hoofd gezien. 
President Jeltsin, wiens democratische creden-
tials toch niet de beste waren, kreeg weinig 
tegenspel. De financiële crisis van 1998 vormde 
het dieptepunt. Miljoenen Russen zagen hun 
spaargeld verdampen, maar steun van de bui
tenwereld ¬ de Europese Unie incluis ¬ bleef 
uit. Dat daarop een reactie zou komen werd 
in 2000 door George Soros voorspeld in een 
spraakmakend artikel in de New York Review of 
Books, getiteld: ‘Who lost Russia?’5 Zijn diagnose 
is helder: het Westen kan het vooral zichzelf 
kwalijk nemen dat het Rusland als partner heeft 
verspeeld. Toen al, minder dan een jaar na het 
aantreden van Poetin als president, voorspelde 
Soros zijn lezers dat deze een nationalistische 
en autocratische koers zou varen.
 Ook de Europese benadering van Rusland in de 
jaren negentig heeft bijgedragen tot de afstande
lijke houding van nu.6 Terwijl de eu zich al vroeg 
in de jaren negentig vergaand engageerde met 
de voorheen socialistische landen in Centraal
Europa, die stuk voor stuk op een goed moment 
in de richting van eulidmaatschap gingen, was 
haar benadering van Rusland eerder ambiva
lent. Lidmaatschap was niet aan de orde, maar 
Rusland werd wel langs dezelfde meetlat gelegd 
als kandidaatleden. Het in 1994 uitonderhan
delde Partnerschaps en Samenwerkingsakkoord7 
tussen de eu en Rusland ademt optimisme over 
de uiteindelijke transformatie van Rusland tot 
een liberale democratie, de bijdrage daaraan van 
de eu en de innige samenwerking die eruit voort 
zou vloeien. Gedeelde waarden als democratie, 
mensenrechten en rechtsstaat staan centraal. 
Het verdrag is daarmee veel meer dan een echo 

van de conditionaliteitsbenadering van de eu ten 
aanzien van de beoogde nieuwe lidstaten. Rusland 
werd, kortom, op dezelfde manier behandeld als 
de andere nieuwe democratieën, terwijl de om
standigheden, politieke dynamiek en doelstellin
gen van de samenwerking radicaal anders waren.8

 Dat zette kwaad bloed in Moskou, dat een 
status aparte wilde en dat ¬ zeker na afloop van 
de Jeltsinjaren ¬ niet wenste te voldoen aan 
de voorwaarden die de eu aan een partnerschap 
verbond. Tot stilstand kwam de concrete samen
werking daardoor niet ¬ de eu is bijvoorbeeld 
met afstand de belangrijkste handelspartner van 
Rusland ¬ maar ze is ook niet tot het soort was
dom gekomen waar velen in de jaren negentig 
op hoopten. De afgelopen jaren kenmerkte de 
relatie zich eerder door wederzijdse irritatie. 
Poetin en Medvedev hebben het idee van een 
partnerschap met Europa niet opgegeven ¬ let 
op het onderscheid tussen de eu en de vs in de 
Russische politieke retoriek! ¬ maar eenzijdig 
opgelegde voorwaarden wijzen ze af. Moskou 
streeft naar strategische samenwerking op 
hoofdlijnen, zonder gedetailleerde bepalingen 
over democratie of mensenrechten. Aan het 
tijdperk waarin Moskou Brussel grotendeels 
negeerde en liever rechtstreeks zaken deed met 
Berlijn, Parijs of Rome lijkt een einde gekomen 
te zijn. Tegelijkertijd klaagt men dat de eu van 
de 27 de oude niet meer is. Het feit dat nieuw
komer Polen onderhandelingen over een nieuw 
samenwerkingsakkoord lange tijd kon blok
keren (vanwege een bilateraal handelsconflict) 
was voor de Russen een schokkende ervaring. 

naar een nieuwe koude oorlog?

Ruslands zelfbewuste internationale optreden 
hangt ontegenzeggelijk samen met de relatieve 
economische voorspoed die het land groten
deels te danken heeft aan de hoge olieprijs. Het 
gebruikt eerst en vooral economische mid
delen om zijn politieke positie internationaal 
kracht bij te zetten. Rusland heeft omvangrijke 
financiële reserves aangelegd, waarvan een deel 
is omgezet in een internationaal investerings
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fonds en het moedigt zijn bedrijven aan in het 
buitenland op overnamepad te gaan.9

 Ten aanzien van Europa staan energierela
ties centraal. Poetin heeft zijn ambtstermijnen 
als president gebruikt om van de Russische 
voorraden fossiele brandstoffen een politiek 
instrument te maken. De staat heeft deze sector 
in handen en streeft een agressieve politiek van 
voorwaartse integratie na. Moskou wil controle 
over productie, maar ook over distributie en 
consumptie ¬ en niet alleen binnen Rusland. 
Om te voorkomen dat Europa zijn afhankelijk
heid van Rusland verkleint, probeert Rusland 
zijn greep op met name de gasvoorraden van 
zijn CentraalAziatische buren te versterken 
en dwarsboomt het plannen om in die regio en 
in de zuidelijke Kaukasus pijpleidingen aan te 
leggen die buiten het Russische grondgebied 
om gaan. Tegelijkertijd investeert het veel geld 
in afzonderlijke deals met eulidstaten ¬ zie 
bijvoorbeeld het Nord Stream project, een 
gasleiding door de Baltische Zee naar Duitsland. 
Het liefst zou Gazprom de levering beheersen 
tot aan de gasmeter van Europese huishoudens. 
Gegeven de afwezigheid van een Europees ener
giebeleid kost het Moskou weinig moeite om 
eulanden uit elkaar te spelen. 
 In de Russische bereidheid om olie en gas als 
politiek instrument te gebruiken zien velen, ook 
binnen Europa, een serieuze bedreiging. Sinds 
het optreden van Rusland in zijn conflict met 
Georgië zijn daar openlijke speculaties bijgeko
men over een ‘nieuwe Koude Oorlog’. Maar is 
daarvan werkelijk sprake?
 Dat Rusland internationale afspraken met 
voeten trad en daarmee bewust een confrontatie 
met zijn westerse partners riskeerde, is evident. 
Weliswaar begon het conflict met een militaire 
actie van Georgische zijde tegen ZuidOssetië, 
maar de Russische reactie was buitenpropor
tioneel en een schending van de territoriale 
integriteit van een land dat, net als Rusland, 
lid is van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (ovse), die juist ten 
doel heeft dergelijke escalaties te voorkomen. 
In Moskou wordt daartegen ingebracht dat het 

Westen zelf schuldig is aan het ondermijnen 
van de veiligheidsarrangementen in Europa 
door de uitbreiding van de navo (met onder 
meer drie exSovjetrepublieken), de ontwikke
ling van plannen voor het installeren van een 
raketschild in Tsjechië en Polen en de ‘eenzijdi
ge’ erkenning door veel Westerse landen van de 
onafhankelijkheid van Kosovo. Rusland recht
vaardigt zijn optreden in Georgië ¬ op cynische 
wijze ¬ met argumenten die gelijk zijn aan die 
van de navo inzake de kwestieKosovo.
 Het conflict markeert een zorgelijke nieuwe 
fase in het externe optreden van Rusland, maar 
van een terugkeer naar de Koude Oorlog is geen 

sprake. De vergelijking gaat principieel mank: 
de geschiedenis herhaalt zich niet. De situatie 
is wezenlijk anders dan wat we in de twintigste 
eeuw hebben meegemaakt. Rusland vormt in de 
verste verte niet de militaire bedreiging die de 
SovjetUnie veertig jaar lang was. Ondanks de 
aanzienlijke stijging van de defensiebestedin
gen blijven zijn militaire capaciteiten van een 
totaal andere orde dan die van de vs. Van een 
trendbreuk is wel sprake, constateert het gezag
hebbende iiss, maar op een confrontatie is Rus
land niet uit. Wat het beoogt is een vorm van 
strategische pariteit ¬ vandaar de nadruk op de 
modernisering van de strategische kernmacht.10

 Bovendien, Rusland is een markteconomie, zij 
het een die autoritair geregeerd wordt. Het land 
staat bloot aan de effecten van de globalisering en 
is gebonden aan de daarmee gepaard gaande eco
nomische interdependentie. Men wijst weliswaar 
het westerse democratiemodel van de hand, maar 
men heeft westerse technologie en investeringen 
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nodig voor de modernisering van het land. Dat 
Rusland niet immuun is voor turbulentie op de 
financiële markten ¬ en dat het land vanwege de 
politieke koers investeerders afschrikt ¬ is bij de 
huidige internationale financiële crisis duidelijk 
aan het licht gekomen. Eind september opende 
de Volkskrant, enigszins smalend, met het bericht 
dat Moskou nu de ‘rekening voor het Poetinisme’ 
kreeg gepresenteerd.11

 Mijn stelling is dat we een reactie beleven 
op de teloorgang van de SovjetUnie, niet een 
poging om deze of de scheidslijnen uit de Koude 
Oorlog weer in het leven te roepen. Rusland 
wil erkenning als macht in een multipolaire 
wereld en herstel van zijn zeggenschap over de 
eigen achtertuin. De Russen accepteren daarom 
niet langer wat zij zien als uitbreiding van de 
westerse invloedssfeer. Dat is de kern van het 
conflict met en rond Georgië. Dat het Moskou 
ernst is, blijkt uit de brutale en buitenpropor
tionele militaire reactie aldaar. Minister van 
Buitenlandse Zaken Lavrov zei achteraf dat met 
de Russische reactie de toon was gezet voor de 
omgang met buurlanden die tot de SovjetUnie 
hebben behoord.12 Het conflict is beslecht met 
militaire middelen, voorbijgaand aan internati
onale afspraken. De boodschap is tweeledig: ‘Als 
onze belangen geraakt worden grijpen we in, 
zo nodig militair.’ En: ‘Internationale afspraken 
zijn op dat moment van ondergeschikt belang.’

bevroren conflicten

Rusland is bereid gebleken een forse confronta
tie te riskeren. Maar of feitelijke en principiële 
steun voor de onafhankelijkheid van Zuid
Ossetië en Abchazië het meest effectieve middel 
is om Ruslands nieuwe vastberadenheid te 
tonen, valt te bezien. Het is niet onopgemerkt 
gebleven dat Rusland met zijn optreden vooral 
zijn relatieve internationale isolement heeft 
benadrukt.13 Het Russische optreden stuit niet 
alleen in Europa op verzet. Belangrijke part
ners als China en de landen van CentraalAzië 
reageerden zeer terughoudend.14 Volgens de 
prominente Bulgaarse politicoloog en commen

tator Ivan Krastev is het niet onwaarschijnlijk 
dat Rusland hier niet sterker, maar juist zwak
ker uit zal komen. 15

 De bredere implicaties van het conflict in 
Georgië zijn daarom niet volledig te overzien. 
Maar als Ruslands nieuwe koers opnieuw tot 
confrontatie leidt, zal dat gebeuren daar waar 
nog onopgeloste conflicten liggen die voortkwa
men uit het uiteenvallen van de SovjetUnie. 
In de jaren negentig kwamen de betrokken 
partijen niet verder dan het bevriezen van deze 
conflicten met wankele vredesarrangementen 
onder toezicht van een niet al te krachtige ovse. 
We moeten nu constateren dat de onmacht om 
op dat moment tot duurzame oplossingen te 
komen, de brandpunten heeft gecreëerd waar 
Ruslands assertiviteit zich op richt.
 Dat geldt niet alleen voor Georgië, maar ook 
voor Moldavië en Oekraïne. Het snelle uiteen
vallen van de SovjetUnie leidde tot de plotse
linge onafhankelijkheid van een aantal landen 
met feitelijk Russische enclaves. In het geval van 
Moldavië (Transdnistrië) en Georgië leidde dat 
tot een uitbarsting van geweld die alleen beëin
digd kon worden door een Russische militaire 
presentie te accepteren. In Azerbeidzjan speelde 
niet zozeer een Russische minderheid een rol, 
maar het feit dat Rusland via het bevriende 
Armenië het onafhankelijkheidsstreven steunde 
van de Armeense minderheid in Azerbeidzjan. 
Het probleem in Oekraïne wordt gevormd door 
de Krim, waar een meerderheid van de bevol
king uit Russen bestaat en dat pas in 1954 bij 
Oekraïne werd gevoegd. Sebastopol op de Krim 
dient nog steeds als basis voor de Russische 
ZwarteZeevloot. De woordenstrijd tussen Kiev 
en Moskou over de toekomst van de marine
basis en het uitdelen van Russische paspoorten 
woedt vrijwel onophoudelijk.
 Rusland heeft de afgelopen jaren consequent 
geweigerd constructief bij te dragen aan het 
oplossen van deze bevroren conflicten. Zo heeft 
het de internationalisering van de vredeshand
having in de genoemde gebieden systematisch 
geweigerd. Daarmee heeft het een voet tussen 
deur gehouden in landen die een westerse en 
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proEuropese koers hebben gevolgd. De separa
tistische enclaves zijn met opzet verder gerussi
ficeerd. De aanwezigheid van Russische burgers 
wordt nu als alibi gebruikt om ingrijpen te 
rechtvaardigen. Op deze manier kan Rusland 
de positie van de prowesterse bestuurselites 
in die landen ondermijnen, verzwakken of 
manipuleren. Sinds de oorlog met Georgië is 
daar een zekere militaire dreiging bijgekomen. 
Op deze manier houdt Rusland in meer of min
dere mate greep op de interne politiek van zijn 
buurlanden.

wat kan europa?

Hoe je het ook wendt of keert, Europa heeft een 
lastige buurman die we niet tot verhuizen kun
nen dwingen. De eu zou de schutting kunnen 
ophogen, maar dat biedt geen garantie dat er 
niet net over de grens een overslaande brand 
uitbreekt. Een politiek van bewuste isolering 
draagt niet bij aan de oplossing van de proble
men in de common neighbourhood. En wij kunnen 
niet zonder Rusland ¬ voor onze energie, maar 
ook bij het tegengaan van de verspreiding van 
kernwapens of in de strijd tegen klimaatveran
dering. We kunnen proberen te dreigen, maar de 
eu heeft weinig dwangmiddelen. Economische 
of diplomatieke sancties kunnen een averechts 
effect hebben of als een boemerang op onszelf 
terugslaan. Uit de ervaringen in de afgelopen 
twintig jaar moeten we concluderen dat Europa 
weinig rechtstreekse invloed heeft op de bin
nenlandse politieke ontwikkelingen in Rusland. 
De eu heeft er dan ook verstandig aan gedaan 
directe sancties vooralsnog niet in te zetten. 
 De Georgiëcrisis is niet zonder gevolgen 
voor de eu, maar realistisch gezien is er geen 
alternatief voor blijven zoeken naar samenwer
king, desnoods in de vorm van een ongemakke
lijk of zelfs ijzig partnerschap. Ik pleit voor een 
zakelijke en pragmatische houding tegenover 
Rusland. Dat betekent niet dat we onze kritiek 
hoeven in te slikken, of dat we voortaan aan de 
leiband van Moskou lopen. Rusland heeft Euro
pa uiteindelijk net zo hard nodig als andersom. 

De uitgangspositie van Europa is daarmee niet 
zo hopeloos als we soms krijgen voorgespiegeld. 
De eu heeft zich door snel en adequaat te reage
ren als bemiddelaar tussen Rusland en Georgië 
kunnen opwerpen. Rusland heeft die bemid
delende rol geaccepteerd en is akkoord gegaan 
met een euwaarnemingsmissie als onderpand 
voor de veiligheidssituatie in ZuidOssetië en 
Abchazië. Dat schept ook aan Russische zijde 
verplichtingen. De eu zou haar positie kunnen 
uitbouwen om een grotere rol te kunnen spelen 
in de vele veiligheidsvraagstukken in de regio.16

 In Washington gingen al snel na aanvang 
van de crisis stemmen op om de Winterspelen 
van 2014 in Sochi ¬ een kwartiertje rijden van 
de grens met Abchazië ¬ te boycotten om Rus
land onder druk te zetten. Daar nu mee dreigen 
zal weinig effect hebben. Maar de suggestie van 
de International Crisis Group om te vragen om 

Russische garanties dat tegen die tijd interna
tionale samenwerking met betrekking tot de 
conflicten in de regio van de grond is gekomen 
valt zeker serieus te nemen.17 Het conflict rond 
ZuidOssetië is voor het moment weer terug
gebracht in bevroren, zij het sterk gewijzigde 
toestand. Op het moment van schrijven moeten 
de internationale gesprekken over de status 
van ZuidOssetië en Abchazië, onderdeel van 
het SarkozyMedvedev akkoord, nog beginnen. 
De Europese betrokkenheid daarbij moet zich 
richten op een onderhandelde en internatio
naal aanvaarde oplossing voor alle bevroren 
conflicten in de voormalige SovjetUnie. Het 
is niet te verwachten dat de onderhandelingen 
snel resultaat zullen opleveren. Innovatieve 
opties, zoals het Turkse voorstel voor een 
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stabiliteitspact op de Kaukasus of de Russische 
suggestie voor een breed nieuw veiligheidsak
koord voor het hele Europese continent, mogen 
we niet bij voorbaat afschrijven.
 Europa hoeft zich in die gesprekken niet 
onderdanig op te stellen uit vrees voor een 
koude winter. Ik deel de opvatting van Pierre 
Noel en Daniel Korski van de European Council 
on Foreign Relations die menen dat de Euro
pese afhankelijkheid van Rusland op energie
gebied lang niet zo groot is als velen denken of 
suggereren.18 Het Russische oliewapen bestaat 
niet, omdat aardolie op een open wereldmarkt 
verhandeld wordt. Met gas ligt dat anders, maar 
daarvoor geldt: alle Russische pijpleidingen 
lopen naar het Westen. Rusland beweert dat 
het nieuwe verbindingen naar het Oosten wil 
aanleggen, maar het duurt hoe dan ook jaren 
voor die er liggen. Het is maar de vraag of 
Rusland wel gebaat is bij een grotere econo
mische afhankelijkheid van China. Bovendien 
zijn er grote vertragingen bij de ontwikkeling 
van de gasvelden: vooralsnog zit het gas voor 
een eventuele Chinese markt nog diep in de in 
OostSiberische bodem.
 Toch valt het gebruik van energie als politiek 
drukmiddel door Rusland niet uit te sluiten. 
Verschillende Europese landen zijn daar al mee 
geconfronteerd. Uit voorzorg moet de eu een 
gemeenschappelijk energiebeleid ontwikke
len: een raamwerk waarbinnen lidstaten hun 
energiebehoeften regelen en dat garanties bevat 
voor onderlinge solidariteit in het geval van 
onderbrekingen van de toevoer. Volledige onaf
hankelijkheid van Rusland is een illusie, maar 
een eensgezinde eu kan wel degelijk betere 
afspraken met Moskou afdwingen.
 Bij de ontwikkeling van onze relaties met 
de landen die deel uitmaken van het Europese 
Nabuurschapsbeleid zullen we bereid moeten 
zijn de stem van Rusland te horen: we moeten 
Rusland tegemoet treden als partner ¬ niet uit 
idealisme, maar uit realisme. Dat impliceert niet 
dat Rusland de ruimte moet krijgen om een veto 
uit te spreken over de koers van zijn buurlan
den. Dat sommige daarvan zich bedreigd voelen 

door Moskou en steun zoeken bij de eu en de 
navo valt te begrijpen. Een snelle uitbreiding 
van de navo ¬ zoals bepleit door Martijn van 
Dam en Luuk Blom ¬ zou echter het verkeerde 
antwoord zijn.19

 Ten eerste zou die stap enorme gevolgen 
hebben voor de navo zelf. Een discussie over de 
actuele betekenis van de militaire bijstandver
plichting, artikel 5 van het navoverdrag, zou 
onvermijdelijk worden. Zou die onverminderd 
gelden bij verdere uitbreiding naar het Oosten, 
dan lijkt het mij uitermate riskant om landen 
als Oekraïne of Georgië op te nemen. Concreet 
zou dat erop neerkomen dat ook de Nederlandse 
regering verdragsmatig gehouden zou zijn troe
pen naar Georgië te sturen, mocht het conflict 
daar opnieuw escaleren. Als deze landen lid wor
den met een afgezwakte bijstandverplichting, 
dan hebben ze er niets aan.
 Ten tweede, navolidmaatschap vereist 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. De huidige 
Georgische president, Michail Saakasjvili, heeft 
onverantwoorde risico’s genomen in de kwestie 
rond ZuidOssetië en geldt niet als een demo
craat. In Oekraïne bestaat geen consensus over 
navolidmaatschap, zelfs niet onder de elite. 
Het is een uitdrukking van verdeeldheid die 
zich vertaalt in voortdurende politieke insta
biliteit. navolidmaatschap van landen met 
zulke onopgeloste conflicten, zou de organisatie 
opzadelen met een enorm ‘onverzekerd risico’ 
(de term is van Ko Colijn).20 
 Ten derde, de indruk zou gewekt worden 
dat de navo uit is op een uitbreiding van zijn 
militaire invloedssfeer ¬ iets wat de schijn 
van ‘Koude Oorloglogica’ alleen maar zou 
versterken. In strategische zin schieten we daar 
niets mee op. Argumenteren in termen van de 
machtsbalans op het Europese continent past 
naadloos in de retoriek van Russische haviken, 
die voor eigen publiek maar al te graag waar
schuwen voor dreiging van buiten.
 De Europese Unie heeft meer te bieden. Een 
uitbreiding van de ‘civiele invloedssfeer’ van 
Europa is voor Rusland veel minder bedreigend, 
terwijl een sterk partnerschap met Oekraïne 

debat  Jan Marinus Wiersma  De Koude Oorlog komt niet terug



s& d  10  |  20 0 8

63

en Georgië ook een signaal is aan Moskou dat 
eenzijdige interventie in deze landen onaan
vaardbaar is. eulidmaatschap voor Moldavië, 
Oekraïne en Georgië is, gezien de huidige poli
tieke omstandigheden in Europa, zelfs op mid
dellange termijn geen realistische mogelijkheid. 
Intensivering van de bilaterale betrekkingen is 
wel een goed idee: dat draagt bij aan de nood
zakelijke modernisering en democratisering 
van deze landen, wat niet alleen ten goede komt 
aan hun burgers, maar ook impliciete garanties 
biedt voor hun soevereiniteit. 
 De eu zal in december een nieuwe vorm 
van samenwerking met de betrokken landen 
voorstellen. Het zal gaan om een aanzet voor 

een grondige herziening van het Nabuurschaps
beleid waar ik, onder gunstiger gesternte, 
in 2005 ook al eens voor heb gepleit.21 Het 
ontwerpmanifest van de pes bevat het voorstel 
om te komen tot de oprichting van een eu/
Zwarte Zeegemeenschap. Het pleit voor een 
nieuwe regionale samenwerkingsvorm waarin 
de landen van de Zwarte Zee samen met de 
eu op voet van gelijkheid gaan samenwerken. 
Turkije zou hierin een spilfunctie hebben, maar 
idealiter krijgen ook de Russen een centrale 
rol. Want alleen als zij aan tafel zitten kan voor 
gezamenlijke problemen en bevroren conflicten 
in de regio een duurzame oplossing tot stand 
worden gebracht.
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Moet Georgië kandidaatlid  
van de navo worden?

‘Wij sturen aan op een toekomstig navo-lidmaatschap voor Georgië om de 
strijd om economische en politieke macht, zowel over de Kaukasus als over 
Europa, tot staan te brengen nu het nog kan.’ Met deze woorden besloten 
de Tweede Kamerleden Martijn van Dam en Luuk Blom een artikel in s&d 
2008/9. Aan hun oproep tot discussie over dit thema is gehoor gegeven, zoals 
blijkt uit onderstaande bijdragen.

Frank Zuijdam: ‘De navo is geen goedkope 
 verzekering tegen Russisch ongemak’

Georgië heeft er nooit een geheim van gemaakt 
dat het aansluiting zoekt bij het Westen. Een 
eulidmaatschap lijkt buiten bereik, maar bij de 
navo kreeg men voet aan de grond. In septem
ber 2006 besloot het bondgenootschap tot ver
dere onderhandelingen over toetreding, zij het 
zonder garanties af te geven. ‘De geïntensiveerde 
dialoog zal aan Georgië toegang geven tot een in
tensievere politieke uitwisseling met navolid
staten over haar ambities voor het lidmaatschap, 
zonder verbinding aan een eventueel besluit van 
de Alliantie over het lidmaatschapsproces’, aldus 
het communiqué. Om in aanmerking te komen 
voor de Membership Action Planstatus (map), 
moet Georgië aan een serie voorwaarden voldoen 
betreffende het functioneren van de democratie, 
een rechtvaardige behandeling van minderheden 
en het vreedzaam oplossen van conflicten. 

 Hoewel aan de navoverklaring bepaald 
geen verstrekkende conclusies kunnen worden 
verbonden, werd het besluit in Georgië als een 
belangrijke politieke overwinning gevierd. 
Aansluiting bij de navo wordt er beschouwd als 
de enige manier om zich definitief aan de Russi
sche invloedssfeer te ontworstelen. Georgië leeft 
al vele jaren op gespannen voet met Rusland. 
Het heeft last van pesterijen en (energie)boycots 
en de problemen rond de regio’s Abchazië en 
ZuidOssetië zijn nog veel groter.
 Dit voorjaar gaf Georgië aan kandidaatlid van 
de navo te willen worden. De navo reageerde 
verdeeld. Bij de top in Boekarest in april stemden 
belangrijke landen als Duitsland en Frankrijk 
tegen. De Nederlandse regering deed hetzelfde, 
met steun van de Tweede Kamer. De Christen
Unie meende dat rekening gehouden moest 
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worden met de gevoelens van Rusland. Voor de 
PvdA en het cda woog zwaarder dat Georgië een 
broze, instabiele democratie was. Belangrijke 
aanwijzingen daarvoor waren het neerslaan van 
een protestbetoging van de Georgische oppositie 
in 2007 en de gang van zaken rond de presi
dents en parlementsverkiezingen dit jaar. 
 Andere navopartners, waaronder enkele 
OostEuropese landen en ook de Verenigde Sta
ten, stemden voor toekenning van de mapsta
tus. De vs steunden Georgië omdat zij hun greep 
op de regio willen versterken, met name met het 
oog op de grote energievoorraden in het gebied. 
Verder woog mee dat Georgië een loyale partner 
is in die zin dat het bereid is om daadwerkelijk 
in militaire operaties te participeren. Georgië 
heeft zich bereid getoond relatief grote aantallen 
soldaten te leveren voor vredesmissies, onder 
andere in Irak. Zo’n navopartner konden we 
er wel bij hebben, vonden de Amerikanen. De 
tegenstanders bleken evenwel in de meerder
heid en aldus werd een versnelde toetreding van 
Georgië tot de navo geblokkeerd. 
 De vraag is nu: werpt de recente oorlog in 
ZuidOssetië een nieuw licht op de argumenten 
inzake het kandidaatlidmaatschap van Georgië? 
Martijn van Dam en Luuk Blom menen van wel, 
zoals blijkt uit hun artikel in s&d 2008/9. Die 
oorlog heeft aangetoond dat Rusland bereid is 
geweld te gebruiken tegen een buurland, schrij
ven zij. Het belangrijkste motief daarvoor is, 
naast Russische trots, het verlangen naar contro
le over de omvangrijke energievoorraden in de 
regio. Die energiemacht zal Rusland gebruiken 
om zijn politieke positie te versterken ¬ lees: 
Europa te chanteren ¬ en dat moet te allen tijde 
worden voorkomen. Verder zou het Westen in 
de bres moeten springen voor het democratise
ringsproces in de voormalige Sovjetrepublieken, 
aldus Van Dam en Blom. 
 Hun betoog overtuigt niet. Aan de constate
ring van de PvdA van eerder dit jaar, dat Georgië 
onvoldoende respect toont voor ‘democratische 
kernwaarden die de navolanden met elkaar 
verbindt’, heeft de oorlog met Rusland niets 
afgedaan. Sterker nog, het optreden van Georgië 

in ZuidOssetië heeft de twijfel daarover alleen 
maar gevoed. Natuurlijk heeft Rusland er alles 
aan gedaan om Georgië te provoceren, maar 
de reactie van president Saakasjvili was buiten 
proportie en misplaatst. Het valt hem zwaar aan 
te rekenen dat hij voor een militaire optie heeft 
gekozen en niet voor een diplomatieke oplos
sing. De bombardementen op Tskhinvali waar
toe hij beval eisten veel slachtoffers. Meer in het 
algemeen heeft Saakasjvili er sinds 1991 weinig 
aan gedaan om de Abchazische en Ossetische 
minderheden op een voor hen bevredigende 
wijze te integreren in de Georgische staat. 
 De navoworst die Saakasjvili wordt voorge
houden, zal hem zeker stimuleren om serieus 
werk te maken van de opbouw van democrati
sche instellingen, hervorming van het rechts
systeem en bescherming van de mensenrech
ten. Duidelijk is echter dat de opbouw van een 
democratische rechtsstaat een lange adem vergt. 
Vrije verkiezingen zijn niet meer dan een goede 
start. De opbouw van een maatschappelijk en 
economisch middenveld en een onafhankelijk 
rechtssysteem zijn eveneens cruciaal. Aanslui
ting bij de navo zou daarom als het eindpunt en 
niet zozeer als het beginpunt van dat democrati
seringsproces gezien moeten worden.
 Het is een ongeschreven regel dat de navo 
alleen landen toelaat zonder uitzicht op een con
flict met een ander land. Terecht, want anders 
zou het bondgenootschap binnen de kortste ke
ren in oorlog zijn. Het kent immers artikel 5, dat 
stelt dat de bondgenoten militaire steun verle
nen als een navoland wordt aangevallen. In dit 
verband is ook de vraag relevant wélk Georgië lid 
zou mogen worden: zou dat inclusief of exclusief 
de dissidente regio’s zijn? De eerste optie zou 
neerkomen op een oorlogsverklaring aan Rus
land, dat zijn invloed niet vrijwillig zal opgeven. 
De tweede optie zou voor Georgië moeilijk te 
verteren zijn. Saakasjvili heeft bij zijn aantreden 
beloofd dat hij Abchazië en ZuidOssetië binnen 
het Georgische staatsbestel zou houden en hij 
heeft die belofte diverse keren herhaald.
 Van Dam en Blom hebben een punt waar zij 
hun zorgen uiten over de positie van Rusland 
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als energienatie en de afhankelijkheid van 
Europa van met name Russisch gas. Bekend is 
dat de Russen er niet voor terugschrikken om 
energieleveranties als politiek drukmiddel in te 
zetten. Verschillende landen in de regio kunnen 
daarover meepraten. De strategische positie van 
Rusland is door de oorlog met Georgië echter 
niet drastisch gewijzigd, hoogstens hebben de 
Russen hun geopolitieke aspiraties nog eens 
onderstreept. 
 Van Dam en Blom gaan echter volkomen 
voorbij aan het feit dat een navolidmaatschap 
voor Georgië de relatie tussen het Westen en 
Rusland ernstig zal verstoren, met alle gevol
gen van dien. Een vruchtbare dialoog over de 
toekomst van de regio en de energielevering in 
het bijzonder wordt dan nagenoeg onmogelijk, 
terwijl die dialoog juist zo belangrijk is. Het Eu
ropese energievraagstuk is veel omvattender (of 
zou dat moeten zijn) dan onze afhankelijkheid 
van energie uit het Oosten. Daar komt bij dat 

het Westen Rusland in tal van andere dossiers 
nodig heeft, bijvoorbeeld als het gaat om de 
strijd tegen het terrorisme of nonproliferatie. 
Een goede relatie met de Russen opbouwen 
lijkt verstandiger dan de boel op scherp zetten, 
aangezien dat te veel collateral damage oplevert.
 Georgië kan vooralsnog niet verwelkomd 
worden in de navo. Ook nu, na de oorlog in 
ZuidOssetië, blijven er grote zorgen over de 
democratie, over de onberekenbaarheid van 
Saakasjvili en over het schijnbaar onoplosbare 
conflict met Rusland. Voor Europa is het belang 
van een werkbare relatie met de Russen onver
minderd groot. Bovendien is de navo veel meer 
dan een goedkope verzekering tegen Russische 
ongemakken. Het zou mooi zijn als Van Dam 
en Blom deze overwegingen zouden willen 
meenemen bij hun standpuntbepaling namens 
de PvdA. 

Frank Zuijdam is senior consultant bij Technopolis

Herman Beltman: ‘Rusland is een primitieve staat, 
een ongetemde beer’

Met het afwikkelen van warme oorlogen heeft 
Europa enige ervaring: de vrede van M∑nster, 
het Congres van Wenen, Versailles, de confe
renties van Jalta en Potsdam. Een koude oorlog 
afwikkelen, dat hadden we nog niet eerder bij de 
hand. De val van de Muur en de implosie van de 
SovjetUnie kwamen onverwacht en westerse 
politici bleken onvoorbereid. De vs maakten een 
strategische keuze door niet alleen economische 
hulp te bieden, maar zich ook hard te maken 
voor integratie van de excommunistische 
landen in de structuren van Europa en de navo. 
De eu reageerde met één hand: wel hulp bieden, 
maar geen veiligheid. Het drama in Joegoslavië 
is een van de gevolgen van deze lamme Euro
pese hand. 

 Nu is het de situatie in de Kaukasus die 
onze aandacht opeist. Ik ben het eens met het 
pleidooi van Martijn van Dam en Luuk Blom 
(s&d 2008/9) om Georgië toe te laten tot de 
navo. Aan hun argumenten voeg ik nog enkele 
overwegingen toe.
 In 1990 was Rusland de grootste koloniale 
mogendheid ter wereld. Het Westen heeft zich 
sinds 1945 ontdaan van zijn kolonies, maar Rus
land breidde zijn ‘rijk’ uit in Midden en Oost
Europa. Zo ontstond een imperium dat reikte 
van Berlijn tot Vladivostok. Het huidige Rusland 
is aanzienlijk kleiner, maar nog altijd veruit het 
grootste land ter wereld ¬ twee keer zo groot 
als Canada, China, de vs en Brazilië. Dat neemt 
niet weg dat de Russische machthebbers het 
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verlies betreuren van veertien Sovjetrepublie
ken en de acht landen van de Comecon en het 
Warschaupact. De oude droom van een zo groot 
mogelijk Rusland omringd door landen binnen 
de Russische invloedssfeer leeft voort. Dit was 
de drijvende kracht achter het ‘kolonialisme’ van 
de tsaren en later de communisten. Uiteraard 
speelden bij de communisten ook ideologische 
motieven een rol ¬ net zoals bij het kolonialis
me van Spanje en Portugal katholieke bekerings
drang een rol speelde ¬ maar de belangrijkste 
drijfveren betroffen macht en grondstoffen.
 Vandaar ook dat Vladimir Poetin de ont
binding van de SovjetUnie de grootste geo
politieke blunder uit de twintigste eeuw heeft 
genoemd. Hij is naarstig op zoek naar symbolen 
die kunnen aantonen dat Rusland nog steeds 
een imperiale grootmacht is. Daartoe zijn ‘stra
tegische’ overeenkomsten met China, Venezuela 
en Cuba gesloten en ook het difficulteren in 
de kwestie Kosovo moet zo worden begrepen. 
Het zijn symbolen die voornamelijk voor bin
nenlands gebruik bestemd zijn. In plaats van 
te kiezen voor samenwerking met het Westen, 
gebaseerd op overleg en overeenkomsten, 
kiezen Poetin en Medvedev voor Rusland als een 
‘soevereine democratie’ ¬ een formule die erop 
neerkomt dat het Kremlin ongehinderd kan 
doen wat het denkt dat goed is.
 In de afgelopen eeuwen is de geschiedenis 
van Rusland beïnvloed door wat zich elders in 
Europa afspeelde, maar de belangrijkste ontwik

kelingen gingen in eerste instantie aan Rusland 
voorbij: de renaissance, de reformatie, de Ver
lichting, de bloei van de wetenschap, de ontwik
keling van rechtsstaat en democratie. Anno 2008 
zijn veel Russen hoogopgeleid en cultureel breed 
ontwikkeld, maar toch onwetend inzake het 
functioneren van een moderne staat. Weinigen 
kennen het begrip trias politica, iedereen is 
opgegroeid met het idee dat de staat almachtig 
is, het recht naar zijn hand kan zetten en de vrij
heid van meningsuiting kan knevelen. Rusland 
is een primitieve staat, die terecht wel vergele
ken wordt met een ongetemde beer. Zo’n beest 
kan weinig kwaad achter een hek of aan een 
ketting, maar wie hem tegemoet treedt als ware 
hij een kalm grazende koe is in levensgevaar.
 Het domesticeren van Rusland tot een waar
dig lid van de gemeenschap van democratische 
staten zal nog heel wat jaren vergen. Tot die tijd 
moeten zijn directe buren zich verzekerd weten 
van een veilig bestaan, zonder belemmeringen 
voor gestage democratische en economische 
ontwikkeling. Inbedding van de OostEuropese 
staten en de landen rond de Zwarte Zee in 
de Europese Unie en de navo draagt daar in 
belangrijke mate aan bij. Op die manier kan er 
bij Rusland geen misverstand over bestaan waar 
intimidatie ophoudt en vreedzame internatio
nale samenwerking begint.

Herman Beltman was van 1994 tot 1999 landbouw-
raad te Moskou 
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Arjan Vliegenthart: ‘Erken de behoefte aan 
 veiligheid van Rusland’

De ontwikkelingen in de Kaukasus hebben de 
internationale verhoudingen op scherp gezet. 
Het is goed dat de Nederlandse politiek hier 
aandacht aan schenkt. Het idee om met een 
kandidaatlidmaatschap van de navo voor 

Georgië ‘de machtsverhoudingen tussen het de
mocratische Westen en het autoritaire Rusland 
in balans te houden’ ¬ zoals geopperd door 
Martijn van Dam en Luuk Blom in s&d 2008/9 
¬ snijdt echter geen hout.
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 Hun analyse doet onrecht aan de feitelijke 
gang van zaken in de regio. Zoals de auteurs 
zelf al aangeven, gaf het ondoordachte optre
den van president Saakasjvili, die een aantal 
steden in ZuidOssetië bombardeerde, Rusland 
een aanleiding om Georgië binnen te vallen om 
de in zijn ogen bedreigde Ossetische min
derheid te beschermen. Dat Rusland daarbij 
buitenproportioneel geweld gebruikte doet 
niets af aan het feit dat het te simpel is om al
leen Moskou verantwoordelijk te houden voor 
de oorlog. Die was het gevolg van het falen van 
alle betrokken politieke autoriteiten. Geen van 
hen leek geweld te willen vermijden.
 Overigens heeft het Westerse optreden in de 
kwestie Kosovo in dit opzicht een precedent ge
schapen. De gevolgen worden nu pijnlijk duide
lijk. Toen Kosovo zich begin dit jaar met steun 
van de vs en Europa, maar in strijd met het 
internationale recht, onafhankelijk verklaarde, 
liet Rusland direct weten dat dit gevolgen zou 
hebben voor soortgelijke regio’s elders. Actuele 
verwijten dat Rusland volkenrechtelijke regels 
schendt doen dus bijzonder ongeloofwaardig 
aan, aangezien het Westen eenzelfde politiek 
gevoerd heeft in de Balkan. Ook een slecht voor
beeld doet, helaas, volgen.
 Van Dam en Blom verwijten Rusland dat 
het zijn economische macht misbruikt om 
zijn wil op te leggen aan andere landen, zowel 
in de Kaukasus als in Europa. Daarbij laten 
zij onbenoemd dat er in ieder geval in de 
relatie met Europa sprake is van wederzijdse 
afhankelijkheid: Rusland is in economisch 
opzicht minstens zo afhankelijk van Europa 
als andersom.
 Bovendien gaan de auteurs voorbij aan het 
feit dat Rusland zich bedreigd voelt door de 
steeds nauwere omsingeling door de navo. 
In de jaren negentig verkeerde het land in een 
haast permanente crisis. De ontmanteling van 
de SovjetUnie, de introductie van de markt
economie en de hervormingsprogramma’s van 
de Wereldbank en het Internationaal Monetair 
Fonds zorgden ervoor dat Rusland vooral met 
zichzelf bezig was. Als gevolg daarvan kon 

het Westen zijn invloed via de navo en de 
Europese Unie uitbreiden tot aan de grenzen 
van Rusland, zonder enige tegenstand. Recent 
kwamen daar nog bij het Amerikaanse plan om 
een rakettenschild in OostEuropa te bouwen 
en het voorstel om Oekraïne en Georgië lid 
te laten worden van de navo. Protesten van 
Rusland werden zonder noemenswaardige 
reactie terzijde geschoven. Dit beleid leek suc
cesvol zolang Rusland niet bij machte was zich 
ertegen te verzetten.
 Dat is anders komen te liggen. Een forse 
stijging van de olie en gasprijzen en het 
autoritaire bewind van Poetin dat intern orde 
op zaken heeft gesteld, hebben ervoor gezorgd 
dat Rusland zich op internationaal terrein weer 
kan laten gelden. Dat is de andere kant van 
de medaille die in de analyse van Van Dam en 
Blom niet aan bod komt.
 Op een nieuwe Koude Oorlog zit niemand 
te wachten. Daarom zou Nederland moeten 
bijdragen aan een relatie tussen het Westen 
en Rusland waarin recht wordt gedaan aan 
de wederzijdse behoefte aan veiligheid. Dat 
is een betere koers dan de verhoudingen op 
scherp zetten en zich sterk maken voor een 
navolidmaatschap van Georgië. In dit kader 
is het nieuwe strategische concept waar de 
navo aan werkt van het grootste belang. Met 
het oog op de internationale veiligheid is het 
cruciaal dat de ‘nieuwe’ navo wordt ingebed 
in een internationale veiligheidsarchitectuur 
die garandeert dat niet alleen het Westen zich 
veilig voelt, maar ook andere landen, waaron
der Rusland.
 Zolang wij internationale veiligheid primair 
definiëren in termen van geopolitieke machts
verhoudingen met een focus op ons eigen 
economische belang, wordt een dergelijke 
duurzame orde niet bereikt. Het zou de buiten
landspecialisten van de PvdA sieren als zij dit 
zouden onderkennen.

Arjan Vliegenthart is politicoloog aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam en lid van de Eerste Kamer 
voor de sp
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Marije Laffeber & Kirsten Meijer: ‘Voordat een 
land navolid wordt, moeten interne conflicten 
zijn opgelost’

Volgens Martijn van Dam en Luuk Blom moet Ge
orgië op de volgende navotop het kandidaatlid
maatschap worden toegekend. De argumentatie 
die zij hanteren is tweeledig: navolidmaatschap 
zou noodzakelijk zijn om het democratiserings
proces in Georgië te stimuleren en om de machts
verhoudingen tussen het democratische Westen 
en het autoritaire Rusland in balans te houden. 
Beide veronderstellingen zijn onjuist. 
 Lidmaatschap van de navo moet alleen 
weggelegd zijn voor landen die voldoen aan 
de voorwaarde van respect voor democratie 
en mensenrechten. Een beloning krijgt men 
niet bij voorbaat, maar alleen bij bewezen goed 
gedrag. Om die reden verzette Nederland zich dit 
voorjaar tegen een volgende stap in richting van 
navolidmaatschap voor Georgië. De gespannen 
verhoudingen tussen Tbilisi en de afvallige regio’s 
ZuidOssetië en Abchazië baarden zorgen, evenals 
het matige verloop van de presidentsverkiezin
gen in januari, waarbij een televisiestation werd 
gesloten en protesten werden neergeslagen.
 Zoals Van Dam en Blom zelf al aangeven is de 
situatie sindsdien niet verbeterd. In plaats van 
voor politieke onderhandelingen heeft Saakasjvili 
gekozen voor de militaire weg, waarbij Geor
gische troepen geweld hebben gebruikt tegen 
onschuldige burgers in ZuidOssetië. Aldus werd 
een bevroren conflict ontdooid en kreeg het al 
langer provocerende Rusland de gelegenheid om 
zich als verdediger van de afvallige regio’s op te 
stellen. Daarbij schond het op schandelijke wijze 
de soevereiniteit van zijn buurland. 
 Een land als Georgië, dat zo lichtvaardig 
omspringt met oorlogsdreiging, mag niet wor
den toegelaten tot de navo. Op grond van het 
befaamde artikel vijf zou een aanval door Rusland 

op Georgië dan immers moeten worden opgevat 
als een aanval op alle lidstaten, die vervolgens 
zouden moeten helpen om de aanvaller af te we
ren. In het belang van zowel internationale vrede 
en veiligheid als de stabiliteit van de navo gaat 
men een stap in de richting van een dergelijke 
verplichting alleen maar aan met landen die op 
militair gebied een passende terughoudendheid 
betrachten.
 Daar komt bij dat de Europese belangen het 
beste worden gediend door met Rusland om de 
tafel te blijven zitten. De Koude Oorlog is voorbij 
en een dialoog met Moskou, waarbij wij ons hard 
maken voor democratie en mensenrechten, is de 
beste manier om samenwerking inzake energie 
en handel vorm te geven. Op het buitenproporti
onele Russische machtsvertoon moet de eu reage
ren door zelfverzekerd met één stem te spreken 
en agressie te veroordelen, zoals ook is gebeurd.
 Het is van groot belang dat interne conflicten 
zijn opgelost voordat een land lid wordt van 
de navo. De oorlog tussen Georgië en Rusland 
mag voor de PvdA geen aanleiding zijn om dit 
standpunt te wijzigen. Alleen door toetreding 
tot de navo van Georgië uit te stellen tot het 
moment dat dit land de democratie en de men
senrechten daadwerkelijk eerbiedigt en door 
in Europees verband de dialoog met Rusland te 
blijven voeren, ondersteunt men het democra
tiseringsproces in Georgië werkelijk en dient 
men de belangen van Europa. Een kandidaat
lidmaatschap van de navo voor Georgië is 
gezien de principes van de Partij van de Arbeid 
voorlopig dan ook niet aan de orde. 

Marije Laffeber is Internationaal Secretaris van de 
PvdA. Kirsten Meijer is pes-congres delegatielid.
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Over de auteurs  Martijn van Dam en Luuk Blom zijn 
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

Noten  zie pagina 73

Geef Rusland  
een krachtig signaal

Georgië spoedig het kandidaat-lidmaatschap van de navo verlenen 
betekent het minste van twee kwaden kiezen, zo betogen Martijn van Dam 
en Luuk Blom in antwoord op hun critici. Rusland mag niet beloond worden 
voor zijn doelbewuste provocaties. Voordat Georgië voldoet aan de criteria 
voor volwaardig navo-lidmaatschap zullen er jaren verstrijken. Pas dan 
treedt ook de bijstandsverplichting (artikel 5) in werking. 

martijn van dam & luuk blom

Ons discussiestuk Georgië moet kandidaat-lid van 
de navo worden (s&d 2008/9) heeft de nodige 
reacties opgeleverd (zie de bijdragen op p. 56
69 van dit nummer). Het is goed dat het debat 
is losgekomen. De reacties die wij ontvingen 
zijn in vier categorieën onder te brengen. Om 
te beginnen zijn er steunbetuigingen, vaak 
afkomstig van mensen met ervaring binnen 
de Russische maatschappij en politiek. Er zijn 
ook respondenten die, anders dan wij, begrip 
kunnen opbrengen voor het Russische optre
den. Dan zijn er mensen die onze analyse van 
de Russische buitenlandpolitiek ter discussie 
stellen. Er zijn er ook die die analyse wel delen, 
maar ons standpunt bekritiseren om Georgië 
al op korte termijn het kandidaatlidmaatschap 
voor de navo aan te bieden. Alle vier de typen 

reacties zijn terug te vinden in deze s&d. 
 Wat was de aanleiding voor de geweldsesca
latie in augustus? spsenator Arjan Vliegenthart 
toont begrip voor het Russische optreden, net 
als zijn partijgenoot Van Bommel dat heeft ge
daan in de media en in de Tweede Kamer. Sinds 
het einde van de Koude Oorlog breidde het Wes
ten zijn invloedssfeer uit, de eu en de navo 
expandeerden tot aan de Russische grenzen, 
maar Rusland zelf werd aan zijn lot overgelaten. 
Het land leed onder zwak bestuur en woekerka
pitalisme, met als dieptepunt de exploitatie van 
natuurlijke rijkdommen buiten de staat om. Dat 
zijn argumenten die inzicht verschaffen in de 
ontwikkeling van de Russische getergdheid en 
de vastberadenheid van Rusland om zijn positie 
te heroveren. Het zijn echter geen argumenten 
die kunnen leiden tot begrip voor het Russische 
optreden. Wie de territoriale integriteit van 
een autonome staat schendt mag op geen enkel 
begrip rekenen. Het Russische optreden was een 
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grove schending van het internationale recht 
die niets anders dan een veroordeling verdient.
 Sommige critici, onder wie Vliegenthart en 
ook Marije Laffeber en Kirsten Meijer, leggen 
de schuld voor de escalatie bij Georgië: dat 
de Georgische regering geweld gebruikte in 
ZuidOssetië zou de Russische aanval hebben 
uitgelokt. Die reacties gaan voorbij aan het feit 
dat Rusland al sinds jaar en dag tracht Georgië 
te provoceren en te destabiliseren. Russische 
paspoorten werden uitgedeeld in de opstandige 
regio’s, de separatisten werden gesteund. Dit 
voorjaar was sprake van verkenningsvluchten 
en militaire oefeningen, bedoeld om Georgië 
te intimideren. Na die oefening bleven Rus
sische tanks en troepen vlak achter de grens 
paraat staan. De Russische vloot hield ook een 
oefening en keerde daarna niet terug naar de 
basis op de Krim. Kort voor de oorlog uitbrak 
werd een spoorlijn aangelegd die in augus
tus gebruikt werd voor de snelle aanvoer van 
troepen.1 Dat alles wijst niet op een toevallige 
escalatie. De snelheid waarmee Russische 
troepen doorstootten tot diep in Georgië en 
het feit dat ze daarbij behalve militaire doelen 
ook strategische locaties innamen versterken 
het beeld van een al langer geplande operatie. 
Het is juist dat de Georgische regering dom en 
schandelijk heeft gehandeld door met geweld 
te reageren op de provocaties, maar alles wijst 
erop dat de escalatie door Moskou was voorbe
reid. Zoals wij in ons artikel hebben betoogd, 
hebben de Russen duidelijke belangen bij dit 
conflict. Georgië was geen toevallig slachtoffer. 
Wij spraken over het strategische belang van de 
Kaukasus, het politieke belang van een conflict 
met een van de voormalige Sovjetrepublieken 
en het economische belang dat verbonden is aan 
de energiesector.
 Op dat laatste willen we nader ingaan. Rus
land wil macht over een zo groot mogelijk deel 
van de gasmarkt en zal tevens een belangrijke 
rol op de oliemarkt spelen in de komende de
cennia. Het Westen wil een zo divers mogelijk 
pakket energieleveranciers en is druk doende 
gas en olie uit de Kaspische regio buiten Rus

land om te transporteren, vooral naar Europa. 
Een drietal pijpleidingen loopt door Georgië. In 
zijn artikel elders in deze s&d lijkt Jan Mari
nus Wiersma de Europese afhankelijkheid van 
Russisch gas te onderschatten door te verwijzen 
naar een artikel2 waarin die afhankelijkheid 
wordt gebagatelliseerd. Dat is onterecht. Op dit 
moment is al vijftig tot tachtig procent van de 
Europese gasimport afkomstig uit Rusland. Het 
aandeel importen in de totale gasconsumptie 
loopt naar verwachting op tot tachtig procent 
in 2030. Minstens een kwart van de wereldgas
voorraad ligt in Rusland, de grootste concurrent 
is het voorlopig onbereikbare Iran. Daarnaast 
koopt Rusland elders gas op en tracht het via 
de aanleg van nieuwe pijpleidingen de investe
ringsmogelijkheden voor pijpleidingen buiten 
Rusland om te ondermijnen. Rusland investeert 
in nieuwe distributiekanalen naar Europa die 

een capaciteit hebben die de vraag zal overtref
fen en het heeft plannen gelanceerd om ook de 
distributiemogelijkheden naar China, Korea, 
India en zelfs de rest van de wereld (met behulp 
van vloeibaar gas, lng) te vergroten. Aldus ver
sterkt Rusland zijn mogelijkheden om afnemers 
tegen elkaar uit te spelen, de prijs op te drijven 
en gas te gebruiken als politiek instrument. Ook 
op de oliemarkt speelt Rusland een niet onbe
langrijke rol. Het Russische optreden in Georgië 
moet helaas ook in dit licht worden bezien. In 
gesprekken die wij voerden met vertegenwoor
digers van de energiesector kwam naar voren 
dat de escalatie van het conflict in Georgië een 
duidelijke invloed heeft gehad op de exploitatie
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De wederzijdse economische 
afhankelijkheid van de eu en 
Rusland zet een rem op een al te 
agressieve buitenlandpolitiek 
van Rusland
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mogelijkheden van de bestaande pijpleidingen 
en op de investeringskansen voor nieuwe pijp
leidingen, zoals Nabucco. Daar komt bij dat ook 
de CentraalAziatische republieken er nu eens te 
meer van doordrongen zijn dat er met Moskou, 
dat gebrand is op de distributie van hun olie en 
gasvoorraden via Russische netwerken, niet te 
spotten valt. Het zou naïef zijn om te denken dat 
dit alles voor Rusland geen rol heeft gespeeld bij 
het aangaan van het conflict met Georgië.
 De geopolitieke analyse van Wiersma en die 
van Herman Beltman en Frank Zuijdam sluiten 
grotendeels aan bij die van ons, in die zin dat 
zij onderkennen dat Rusland agressiever en 

assertiever optreedt dan voorheen. De vraag 
die daarop volgt is welke reactie passend is. 
Zoals Wiersma aangeeft is een voortzetting van 
een politiek van dialoog, handel en onderlinge 
betrokkenheid onvermijdelijk. De wederzijdse 
economische afhankelijkheid van de eu en Rus
land moet op waarde worden geschat. Die zet 
een rem op een al te agressieve buitenlandpoli
tiek van Rusland: niet de eu als zodanig, maar 
de aandelenkoersen en de koers van de roebel 
dwongen Rusland in te binden in Georgië. Voor 
de eu is een tweede noodzaak, naast handel en 
dialoog, de diversificatie van energieleveran
ciers ¬ ook dat is een punt dat Wiersma terecht 
maakt. Van een volwassen relatie tussen de eu 
en Rusland kan slechts sprake zijn als de eu niet 
voor het overgrote deel van haar energievoorzie
ning afhankelijk is van de Russen. Gezamenlijk 
moeten de Europese landen zorgen voor een 
mix van energiebronnen die de afhankelijkheid 
per bron en per leverancier minimaliseert. Extra 
aanvoerroutes via pijpleidingen of over zee 

(lng) zijn nodig. De grootste fout die de eu kan 
maken is om haar afhankelijkheid van Rusland 
en de mogelijke gevolgen daarvan te bagatellise
ren. Dat zou ons zowel economisch als politiek 
chantabel maken.
 Tot slot is er de vraag: welke koers moet de 
navo varen met Georgië en Oekraïne? De vraag 
of deze landen lid zullen worden is dit voorjaar 
al beantwoord. Bij de navotop in april jongst
leden werd de mapstatus3 nog niet verleend, 
maar de slotverklaring stelt wel onomwonden: 
‘nato welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro 
Atlantic aspirations for membership in nato. 
We agreed today that these countries will be
come members of nato.’4 Geen van onze critici 
in deze s&d stelt voor om die beslissing terug 
te draaien. Dat is begrijpelijk. Rusland zou dan 
immers een grote morele overwinning boeken. 
Sinds dit voorjaar is de afweging waarvoor de 
navolanden staan feitelijk gereduceerd tot 
de vraag in welk tempo naar het lidmaatschap 
wordt toegewerkt. Met de escalatie van het 
conflict in Georgië heeft die vraag aan urgen
tie gewonnen: moet de navo in reactie op de 
gebeurtenissen aan Georgië bij de eerstvolgende 
gelegenheid ¬ dat wil zeggen: bij de navo
top die gepland staat voor april 2009 ¬ het 
kandidaatlidmaatschap aanbieden of moet die 
beslissing opnieuw worden uitgesteld? Voor 
beide opties valt veel te zeggen. (Of Oekraïne 
zelf het lidmaatschap ambieert is op dit mo
ment onduidelijk.) 
 Zoals wij in ons artikel al aangaven, vormt 
het gedrag van de regeringSaakasjvili op dit 
moment nog minder aanleiding om zijn land 
de mapstatus te verlenen dan in het voorjaar 
het geval was. Van toekomstige navoleden 
mag worden verwacht dat zij de mensenrech
ten respecteren, de democratie koesteren en 
zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkhe
den die bij het lidmaatschap horen. Saakasjvili 
heeft zich hier niet naar gedragen. We hebben 
dan ook veel begrip voor de reacties die zijn 
binnengekomen van al diegenen die menen dat 
de navo de regeringSaakasjvili niet dient te be
lonen. De keerzijde van die redenering is echter 
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Een kandidaat-lidmaatschap is 
nog geen lidmaatschap. Alleen 
in het laatste geval geldt de 
bijstandsverplichting van artikel 5
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1 M. de Haas, ‘Geen “business as 
usual” meer na RussischGeor
gische oorlog’, in: De Internatio-
nale Spectator,  jaargang 62, nr. 9, 
september 2008. 

2 P. Noel en D. Korski, ‘Russian 
threats are just gas’, op: www.
ecfr.eu, 2 september 2008.

3 Het 'Membership Action Plan' 
(map) is een navoprogramma 
waarin kandidaatleden  advies, 
assistentie en praktische 

ondersteuning van de navo 
ontvangen, afgestemd op de 
individuele behoeften van het 
betreffende land. 

4 Bucharest Summit Declaration, 
3 april 2008, te vinden op www.
summitbucharest.ro.

dat daarmee de Russen beloond worden voor 
hún wangedrag. Uitstel van de mapstatus voor 
Georgië was voor Rusland immers een van de 
beoogde resultaten van de oorlog in augustus. 
De navo moet, kortom, kiezen uit twee kwa
den. Wij hebben betoogd dat wat ons betreft de 
geopolitieke betekenis van een krachtig signaal 
aan Rusland het zwaarst weegt.
 Bij een van de argumenten die daar tegenin 
zijn gebracht valt een belangrijke kanttekening 
te maken. Een kandidaatlidmaatschap is nog 
geen lidmaatschap. Alleen in het laatste geval 
geldt de bijstandsverplichting van artikel 5 uit 
het navoverdrag. Als een land de mapstatus 
krijgt, laat lidmaatschap in het algemeen nog 
vijf tot tien jaar op zich wachten. In het geval 
van Georgië zal dat waarschijnlijk eerder tien 
jaar dan vijf jaar zijn. Niemand wil Georgië als 
navolid zolang het onvoldoende respect toont 
voor democratie en mensenrechten en zolang er 
geen duurzame oplossing is gevonden voor de 
regio’s Abchazië en ZuidOssetië. De kandidaats
status kan worden volgehouden tot het zover is.
 Aangezien Westerse landen sowieso weinig 
vertrouwen hebben in de regeringSaakasjvili is 
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het ook denkbaar dat de navo in april 2009 op
nieuw voor een middenweg kiest, bijvoorbeeld 
door de relatie met Georgië te intensiveren of 
alsnog te kiezen voor een soort tussenstatus. 
Dat zou voor ons ook een acceptabele uitkomst 
kunnen zijn.
 Waar het ons om te doen is, is dat het Wes
ten aan Rusland een duidelijk signaal afgeeft. 
Rusland dient de autonomie van voormalige 
Sovjetstaten te respecteren, inclusief het feit 
dat die staten die autonomie kunnen gebruiken 
om relaties aan te gaan met andere mogend
heden. Het Westen zal niet tolereren dat die 
autonomie met intimidatie of zelfs geweld 
wordt ondermijnd. Wij moeten uitstralen dat 
we normale relaties wensen met Rusland, dat 
we de Russische rol op het wereldtoneel erken
nen, dat we bereid zijn om samen problemen 
op te lossen, maar ook dat we niet al te zeer 
afhankelijk wensen te worden van Russische 
energiebronnen en dat we niet accepteren dat 
Rusland zijn wil oplegt aan landen die het tot 
zijn invloedssfeer rekent. Kortom, het is zoeken 
naar de juiste combinatie van hardheid en 
vriendelijkheid.
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elzinga / witteveen

In 2006 verscheen in tweede druk de Neder
landse vertaling van Simon Sebag Montefiores 
Stalin, het hof van de tsaar. In dat boek wordt 
een onthutsend beeld geschetst van de per
soonlijke en politieke verhoudingen rondom 
Stalin. Montefiore beschrijft hoe de ‘kameraden’ 
in het Politbureau (Molotov, Beria, Mikojan 
en anderen) hun werkzaamheden verrichten 
terwijl ze, vanwege de verbijsterende paranoia 
van Stalin, vrijwel dagelijks met de dood worden 
bedreigd. Stalin beschikte vooral in het laatste 
deel van zijn regeerperiode naar willekeur over 
het lot van zijn politieke ‘vrienden’. Velen van 
hen verdwenen in de martelkamers van achter
eenvolgens Jezjov, Beria, Ablakoemov, Ignatjev 
en Rjoemin. Toen Stalin op 5 maart 1953 zijn 
laatste adem uitblies, veroorzaakte dat dan ook 
een zucht van verlichting onder zijn getrouwen. 
Ook in de poststalinistische periode bleef de 
Russische politiek echter getekend worden door 
oude potentaten die geleidelijk hun greep op 
de werkelijkheid verloren en om die reden vaak 
steeds wilder om zich heen gingen slaan. 
 Wie het huidige Rusland aanschouwt, ziet 
onder meer een worsteling met het beginsel 
van periodiciteit. Vladimir Poetin heeft zich op 
het eerste gezicht keurig gehouden aan de thans 
geldende grondwettelijke regel dat een presi
dent maar twee periodes kan regeren. Door de 
aanvaarding van het premierschap en het naar 
voren schuiven van Medvedev als president, 
laadt Poetin echter de verdenking op zich dat hij 
de macht niet kan afstaan.
 Een ware democratie staat of valt met een 
adequaat geregelde en diep geïnternaliseerde 
periodiciteit. Die periodiciteit komt tot uitdruk
king in het regelmatig houden van verkiezin
gen, het daaraan binden van de zittingsduur van 
regeerders en bestuurders en de mogelijkheid 

voor volksvertegenwoordigingen om tussen
tijds bestuurders tot aftreden te dwingen. 
 Democratische stelsels die deze periodiciteit 
erkennen, geven er op heel verschillende manie
ren invulling aan. In presidentiële stelsels is er 
meestal geen mogelijkheid om een rechtstreeks 
gekozen president tot aftreden te dwingen, be
halve via ‘impeachment’, zoals in de vs. Vaak is 
wel het aantal regeerperiodes gemaximeerd. Dat 
laat overigens de mogelijkheid onverlet om het 
presidentschap in de familie te houden: zie Bush 
sr. en Bush jr. en bijna Bill Clinton en Hillary. In 
de meeste parlementaire stelsels is de periodici
teit vormgegeven door reguliere verkiezingen, 
een daarop volgende regerings of bestuursvor
ming en de mogelijkheid tussentijds aftreden 
te bewerkstelligen. Dat heeft, ook in Nederland, 
tot gevolg dat bestuurders meerdere bestuurs
periodes voor hun rekening kunnen nemen.
 Enige maximering op dat punt zou verfris
send kunnen werken. Vooral op het decentrale 
niveau blijven wethouders en gedeputeerden 
vaak meer dan twee periodes aan. Na een der
gelijke lange zittingsduur ontstaat veelal een 
zekere politieke en bestuurlijke opluchting om
dat er ruimte komt om nieuwe politieke wegen 
in te slaan. Bestuurders die langer dan acht jaar 
in functie blijven ontwikkelen vaste patronen 
en hebben in de regel een eigen ambtelijke en 
politieke ‘claque’ om zich heen verzameld. Op 
het partijpolitieke of constitutioneelrechtelijke 
niveau kan worden afgesproken dat twee zit
tingsperiodes het maximum is. Dat zou een 
bestuurlijke vernieuwing zijn die tot de verbeel
ding spreekt ¬ iets wat niet gezegd kan worden 
van veel andere vernieuwingsvoorstellen.

douwe jan elzinga
Redacteur van s&d

Twee zittingsperiodes is genoeg
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Alles wijst erop dat we aan de vooravond staan 
van een zware recessie. Dat betekent grote onze-
kerheid over pensioenen, werkgelegenheid en 
welvaart in het algemeen. En toch, als de crisis 
leidt tot herbezinning op de inrichting van onze 
samenleving dan zou ze een blessing in disguise 
kunnen blijken.
 De afgelopen jaren is de publieke sector ertoe 
gestimuleerd ¬ ook door de PvdA ¬ om zich 
‘ondernemend’ op te stellen. Dat gold voor het 
openbaar vervoer, de nutsvoorzieningen en 
de (sociale) woningbouw, maar ook voor het 
onderwijs, provincies en gemeenten. Onderne-
mend gedrag behelst het behalen van (een zo 
hoog mogelijk) rendement. Dat leidt af en toe 
tot risicovol gedrag. Zolang dat rendeert lijkt 
iedereen het best te vinden, maar als het misgaat 
is de verontwaardiging niet van de lucht.
 Dat hebben Amstelveen en Noord-Holland 
gemerkt, die flinke sommen geld bij Icesave had-
den ondergebracht. Of neem de Ceteco-affaire 
uit 1999: Zuid-Holland verslikte zich in bankie-
ren met overtollig kasgeld. In 2000 was er grote 
consternatie over schoolbesturen die risicovol 
hadden belegd. Maar is al die ophef niet hypo-
criet? Haal maximaal rendement en vermijd elk 
risico ¬ dat is een onmogelijke opdracht.
 De markt kan niet zonder toezicht, dat inzicht 
is nu wel doorgedrongen. Maar voor de publieke 
sector is een andere kwestie belangrijker: de 
vraag waarom die zich ondernemend zou moeten 
gedragen. In s&d 2000/3 schreef ik dat de in 
opspraak geraakte schoolbesturen vooral gericht 
waren op het behalen van een zo hoog mogelijk 
rendement: iedereen pikte toch een graantje mee 
van de stijgende beurskoersen, waarom zij dan 
niet? Maar is dát wat wij van maatschappelijke 
instellingen verwachten? Zijn wij tevreden als 
de IJsselmeerziekenhuizen worden gered door 
private investeerders die die instelling financieel 

gezond maken of pas als de ziekenhuizen bieden 
wat de patiënten nodig hebben?
 De markt maakt slechts een beperkte afweging 
van belangen, de markt kent geen moraal. Als wij 
van publieke instellingen verwachten dat zij met 
meer rekening houden dan geld alleen, dan moe-
ten wij niet alleen het toezicht goed regelen, maar 
ook de kaders vaststellen waarbinnen een even-
wichtige belangenafweging kan plaatsvinden. 
 Dat kunnen geen andere kaders zijn dan mo-
rele. Strategieën die uitsluitend gericht zijn op 
het vergroten van rendement horen in de publie-
ke sector niet thuis. Zij verhogen misschien de 
efficiency, maar tot een verbetering van de kwa-
liteit van de dienstverlening ¬ en breder: van de 
kwaliteit van het bestaan ¬ leiden ze vaak niet. 
En laat dat nu net het bestaansrecht zijn van 
maatschappelijke en publieke instellingen.
 Burgers moeten erop kunnen vertrouwen 
dat ‘hun’ maatschappelijke organisaties een 
morele standaard hanteren. Dat is nog lang niet 
altijd het geval. Op 1 september, kort voor het 
uitbreken van de kredietcrisis, kondigden vijf 
pensioenfondsen, waaronder het abp, aan dat 
zij hun beleggingen in hedge funds fors zouden 
opschroeven. Van hedge funds is bekend dat 
zij weinig oog hebben voor langetermijnbelan-
gen (zoals werkgelegenheid) en dat zij soms 
handelen in strijd met het algemeen belang 
(bijvoorbeeld door bedrijven vol te stoppen met 
fiscaal aftrekbare leningen), maar voor de pen-
sioenfondsen gaven de hoge rendementen de 
doorslag. Je zult maar verplicht zijn aangesloten 
bij een dergelijk fonds. 
 De moraal moet terug in de publieke sector. 
Als de financiële crisis daartoe bijdraagt, dan 
mogen we daar dankbaar voor zijn.

marijke linthorst
Redacteur s&d

column

De moraal in de publieke sector
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Kats, 2 november 2008
Beste lezer,

Wat zou het Kats Beraad zijn zonder bolussen? 
Vijftien kocht ik er gisteren bij Francien in Colijn, 
ik reisde naar Rotterdam en samen met Marja 
Bijl zocht ik een schotel voor de bolussen in de 
keuken van het partijkantoor in Rotterdam. Met 
z’n vijftienen waren we niet, maar we spraken wel 
in het verband van het Kats Beraad over inhoud 
en organisatie van de Partij van de Arbeid, van de 
sociaal-democratie.
 Het Kats Beraad, een informeel clubje van 
PvdA’ers, ontstond in 2006, na de verloren verkie-
zingen voor de Tweede Kamer. Er zijn Kamerleden 
bij betrokken, maar evengoed een lid van het 
Europees Parlement, een gedeputeerde en wethou-
ders, partij-, gewestelijke en afdelingsbestuurders. 
Daarin ligt ook de aardigheid van het Kats Beraad: 
het is een ongeregelde verzameling partijgenoten, 
elkaar vindend en informerend, uit alle wind-
streken, uit alle geledingen. Aan de basis liggen 
eenvoudige brieven, verhalend over eenvoudige 
gebeurtenissen, geheel in de Erasmiaanse geest: ze 
worden gelezen en doorgegeven. 
 Sinds 2006 is er veel veranderd. Er is een nieuw 
partijbestuur, een nieuwe fractie, de PvdA maakt 
deel uit van de regering en een meer herkenbare 
sociaal-democratische partij wordt stapje voor 
stapje zichtbaar. Heeft een Kats Beraad dan nog 
zin? Ja, zeker. Het heeft zin om elkaar op te zoeken, 
verbindingen te leggen en in alle vrijheid verhalen 
te vertellen, gedachten te ontwikkelen, kritiek te 
formuleren, voorstellen te doen. Centraal daarbij 
staan steeds: inhoud en organisatie. 
 Deze vragen waren gisteren leidend: wat is de 
kern van de sociaal-democratie? En hoe bereik je 
de mensen die zo boos zijn, zo woedend, omdat 
overheid of samenleving hun de rug hebben toe-
gekeerd en die dat vooral de Partij van de Arbeid 
verwijten? En, ten slotte, hoe verbeter je de interne 
en externe communicatie?

 In de verhalen en brieven ontdekten we ver-
bondenheid als kern van de sociaal-democratie. 
Het begrip impliceert vrijheid, verantwoordelijk-
heid en emancipatie. Het zou op alle niveaus in de 
partij de herkenbare rode draad kunnen zijn, in de 
inhoud maar ook in de organisatie. We zoeken naar 
onorthodoxe methodes om burgers te bereiken. 
In Zeeland is dat een wekelijkse wandeltocht, een 
inspectietocht voor de democratie in de geest van 
Pieter Jelles Troelstra. Maar ook suggereren we 
een maandelijkse vergadering van de Europese en 
Tweede Kamerfractie, openbaar en telkens in een 
andere provincie. Of anders een wekelijks a4’tje 
met punten van hetgeen in Den Haag werd bereikt 
of gerealiseerd — of juist niet. Dat zou dan naar de 
fracties, gewesten en afdelingsbesturen in het land 
gestuurd kunnen worden en helpen om de mensen 
te vertellen wat we doen, en waarom. Tegelijk moe-
ten we de berichten en verhalen die we op straat 
horen, verder brengen: naar de gemeentehuizen, 
naar de provinciehuizen, naar Den Haag en Brussel. 
Analoog aan het gebruik van YouTube zou je een 
Radio PvdA kunnen produceren en via het internet 
verspreiden. En laten we dan vooral vertellen wat 
goed gaat en luisteren naar wat beter kan, wat knelt 
en schuurt. Democratie functioneert niet als de 
mensen zich er niet in herkennen; als de bureaucra-
tie de grenzen en dus de mogelijkheden bepaalt. 
 Het Kats Beraad zal zich zo verder ontwikke-
len, als inspiratiebron. Eenieder kan zich daaraan 
optrekken, eraan deelnemen en toevoegen. Dat 
zou het mooiste zijn, denk ik. Wie het Kats Beraad 
zoekt, kan het vinden op een website: www.devoet-
tocht.pvda.nl. Voor nu, vanuit Kats, sluit ik af. De 
grote bietenrooier heeft vanmorgen de laatste rijen 
suikerbieten achter het huis gerooid, de meeuwen 
en spreeuwen doen zich tegoed aan wat achter-
blijft. De komende weken wordt het land geploegd 
en wachten we stil op een volgend seizoen. 
 Tot hier, een heel hartelijke groet, en alle goeds,

Jan Schuurman Hess
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Orgaandonatie:  
kies voor solidariteit
Voor het probleem van het grote tekort aan 
donororganen kan niemand de ogen sluiten. Eind 
2007 stonden er 1284 patiënten op de transplan-
tatiewachtlijsten. De verwachting is dat het tekort 
zal toenemen door enerzijds een stijging van het 
aantal patiënten dat een transplantatie nodig 
heeft en anderzijds een daling van het aanbod van 
geschikte postmortale organen. In 2007 overleden 
er 152 patiënten terwijl ze op een transplantatie-
wachtlijst stonden. In datzelfde jaar werden vijftig 
mensen van de lijst gehaald omdat hun toestand 
zo slecht was dat een transplantatie niet (meer) 
mogelijk was. De 729 patiënten die in 2007 wel 
het geluk hadden een donororgaan te krijgen, 
hebben lang moeten wachten: voor veel organen is 
de wachttijd een jaar, voor een donornier zelfs vier 
jaar. Vanwege het heersende tekort wordt lang niet 
iedereen die medisch geschikt is voor transplanta-
tie, ook daadwerkelijk voor de wachtlijst aange-
meld. Elders in Europa zijn de vooruitzichten van 
orgaanbehoeftige patiënten beduidend gunstiger.
 Op 11 juni jl. bracht de Coördinatiegroep 
 Orgaandonatie, ingesteld om te zoeken naar nieu-
we mogelijkheden om het tekort aan donororga-
nen terug te dringen, het Masterplan Orgaandonatie 
uit. Enige dagen vóór de presentatie van dit plan 
lekte het kabinetsstandpunt uit: op het wezenlijke 
punt van het ‘beslissysteem’ volgde het kabinet de 
aanbevelingen van de Coördinatiegroep niet. Dit 
leidde tot grote beroering. Voorzitter Jan Terlouw 
overwoog de presentatie van het Masterplan niet 
bij te wonen. Het had er immers alle schijn van dat 
het kabinet al geruime tijd voor het gereedkomen 
van dit forse document zijn positie had bepaald. 
Kennelijk was de principiële keuze voor een ander 
systeem nooit bespreekbaar geweest.
 De Coördinatiegroep bepleitte de invoering van 
een ‘actief donorregistratie’-systeem (adr). Sinds 
de invoering van de Wet op de orgaandonatie in 
1996 is het aantal registraties ver beneden ver-
wachting gebleven. Van veel mensen is onbekend 

of zij na hun overlijden organen willen afstaan. 
In zo’n geval legt de wet de keuze bij de nabe-
staanden, die in meerderheid geen toestemming 
blijken te geven. In een adr-systeem, gebaseerd 
op het beginsel ‘ja, mits…’, betekent niet reageren 
op herhaalde uitnodigingen tot registratie (van 
toestemming, van bezwaar et cetera) dat de wens 
tot post mortem donorschap wordt verondersteld. 
 Op 8 oktober sprak de Tweede Kamer zich in 
meerderheid uit voor handhaving van het toestem-
mingssysteem, met als uitgangspunt ‘nee, ten-
zij…’. Merkwaardig was de opstelling van de PvdA-
fractie. Als enige partij aan de linkerzijde van het 
politieke spectrum stemde zij tegen het loslaten 
van de expliciete toestemming. Zelfs d66 — toch 
de kampioen van de individuele zelfbeschikking — 
pleitte voor de invoering van het adr-systeem.
 De opstelling van de PvdA-fractie bevreemdde 
des te meer, daar de eigen staatssecretaris van 
vws in 2007 menselijke waardigheid als uitgangs-
punt voor medisch-ethisch beleid heeft aangewe-
zen. Menselijke waardigheid is het internationaal 
aanvaarde uitgangspunt van erkende mensenrech-
ten. Het is niet hetzelfde als individuele zelfbe-
schikking of autonomie. Aantasting van de auto-
nomie van een individu betekent niet altijd een 
schending van diens waardigheid. Hierop wordt 
wel een inbreuk gepleegd in geval van schending 
van een erkend mensenrecht. Aantasting van de 
lichamelijke integriteit van een mens komt in be-
ginsel neer op schending van diens waardigheid.
 Volgens de toepasselijke mensenrechtenver-
dragen, waarbij Nederland vreemd genoeg nog 
steeds geen partij is, zijn ‘ja, mits’-systemen (die 
in Europa overigens veruit dominant zijn) niet in 
strijd met het recht op lichamelijke integriteit. In 
dat opzicht doet een ‘ja, mits’-systeem dus recht 
aan het uitgangspunt van menselijke waardigheid. 
Een ‘nee, tenzij’-systeem doet dat uiteraard ook. 
In een ander opzicht voldoet een ‘ja, mits’-systeem 
vermoedelijk beter dan een ‘nee, tenzij’-systeem. 
Het recht op gezondheidszorg is immers óók een 
mensenrecht. Het ontzeggen of belemmeren van 
toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg is 
niets minder dan een vergrijp tegen de menselijke 
waardigheid. Omdat aannemelijk is dat het adr-
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systeem leidt tot een groter donoraanbod (aan het 
zwijgen van de meerderheid — aangenomen dat 
zij blijft zwijgen — verbindt de wet immers een an-
der gevolg), wordt het recht op gezondheidszorg 
van velen hiermee beter gediend. 
 Binnen de ruimte die het mensenrechtenrecht 
staten laat, is de morele keuze voor expliciete 
toestemming dus allesbehalve vanzelfsprekend. 
Het had de PvdA gesierd als zij zich niet had laten 
leiden door een idee van persoonlijke autonomie 
dat zo is opgeblazen dat het zicht op menselijke 
waardigheid wordt beperkt. Men had de zijde 
van de zwakkere moeten kiezen: de patiënt op de 
wachtlijst. Anders gezegd, de PvdA had zich sterk 
moeten maken voor ouderwetse solidariteit. 

martin buijsen
Hoogleraar Recht & Gezondheidszorg aan het Erasmus 
Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit Rotterdam

De actualiteit  
van een klassieker 
De financiële crisis heeft een abrupt einde 
gemaakt aan de zegetocht van het economisch 
liberalisme. De wereld werd geconfronteerd 
met een ‘bloedbad op aandelenbeurzen’ (nrc 
Handelsblad, 10 oktober 2008). Beleggers die als 
‘financiële nomaden’ over de wereld zwierven, op 
zoek naar gewin op korte termijn, werden voor 
‘sprinkhanen’ uitgemaakt (spd-voorzitter Franz 
Müntefering). Transparantie gericht op fair value 
bleek een middel om de bedrijfswaardering op te 
hogen en mooie bonussen uit te keren. De term 
greed, hebzucht, dook op. 
 Nieuw is dat verschijnsel niet. Zo stond het 
centraal in The acquisitive society (‘de inhalige 
samenleving’) van de Britse economisch historicus 
Richard Tawney. Dit boek, waarvan de eerste druk 
in 1920 verscheen, is een socialistische klassieker 
van een verrassende actualiteit. Tawney analyseert 
het economisch liberalisme, verwerpt het aandeel-
houderskapitalisme en pleit voor herwaardering en 
versterking van de reële economie.  

 Locke, Adam Smith en Bentham formuleerden 
‘the magnificent formulae in which a society of far-
mers, merchants and master-craftsman enshrined 
its philosophy of freedom’, schrijft Tawney. Maar de 
tijden zijn veranderd. Aan het einde van de negen-
tiende eeuw raakten eigendom en arbeid ontkop-
peld. Honger en angst disciplineerden arbeiders in 
de opkomende industrie, terwijl zakencoalities en 
monopolies de vrije markt tot een farce maakten. 
Tawney toont zich hier zeer kritisch over. Het idee 
‘that the institution of private property involves the 
right of the owner to use it, or refrain from using it, 
in such a way as he may please, and that its prin-
cipal significance is to supply him with an income, 
irrespective of any duties which he may discharge’ 
staat haaks op de maatschappelijke verplichtingen 
die aan eigendom zijn verbonden, vindt hij.
 In toenemende mate worden eigendomsrech-
ten geclaimd voor inkomsten ‘irrespective of any 
personal service rendered by their owners’. Tawney 
omschrijft zulk eigendom als ‘passive property, 
or property for acquisition, for exploitation, or for 
power’. De economie wordt overheerst door een 
‘tyranny of functionless property’, door monopo-
liewinsten, grondrente en particuliere inkomsten 
uit bodemschatten, royalty’s. Bezitsrechten heb-
ben zich losgemaakt van verplichtingen. Tawney 
trekt een analogie met het feodalisme: als bezit 
geen bijdrage meer levert aan de productie, 
verliest het zijn rechtmatigheid. Net zoals feodale 
tolrechten zijn afgeschaft, dient dat te gebeuren 
voor de ‘private taxes’ van het passieve eigendom.
 Aan aandelenhandel kleeft een sterk speculatief 
element. De waarde bij verkoop is op te vatten 
als ‘the capitalized expectations of future profits’. 
Nieuwe eigenaren zien het bedrijf als belegging. 
Dat gaat ten koste van de positie van de werken-
den: zij moeten het dividend over een sterk ver-
groot kapitaal opbrengen. ‘Functionless property 
is the greatest enemy of legitimate property itself. 
It is the parasite which kills the organism that pro-
duced it’, vat Tawney, lid van een commissie die 
onderzoek deed naar de Engelse kolenindustrie, 
zijn oordeel over de ‘leisure class’ samen.
 In een functionele maatschappij worden rechten 
zonder verplichtingen tegengegaan. Aangemoe-
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digd worden vormen van economische organisatie 
waarin de werkende — eigenaar of niet — ‘is free 
to carry on his work without sharing its control or 
its profits with the mere rentier’. Aldus legt Tawney 
de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven 
terug bij degenen die het feitelijke werk verrichten. 
De industrie, zo betoogt hij, ontleent haar belang 
aan de bijdrage die zij levert aan de bevrediging 
van reële behoeften van mensen. Als zodanig dient 
zij onderworpen te zijn aan de gemeenschap — en 
wel op de technisch best mogelijke wijze. De indus-
trie dient als een functie te worden georganiseerd 
— gericht op nut, beheerd door professionals. 
Kapitaal is een middel: ‘its function is to serve and 
assist the labour of human beings’. 
 Als een waarachtige Fabian ontwaart  Tawney 
dat de maatschappij zich al in deze richting be-
weegt: ‘Behind the formal shell of the traditional 
legal system the elements of a new body of relati-
onship have already been prepared, and find pie-
cemeal application through policies devised, not 
by socialists, but by men who repeat the formulae 
of individualism, at the very moment when they 
are undermining it.’ Dit gebeurt, aldus Tawney in 
een herziene herdruk van zijn boek, als een uiting 
van ‘prudent conservatism’. Na de Eerste Wereld-
oorlog was een nieuwe situatie ontstaan. De angst 
voor honger kon niet langer gebruikt worden om 
ontevreden arbeiders te intimideren en de indus-
trie kon niet meer op basis van dwang worden 
georganiseerd. ‘The alternative to the discipline 
of capitalism exercised through its instruments of 
unemployment and starvation is the self-discipline 
of responsibility and professional pride.’

 Op dit punt laat Tawney geen ruimte voor twij-
fel. ‘The public cannot have it both ways. If it al-
lows workmen to be treated as “hands”, it cannot 
claim the service of their wills and their brains. If it 
desires them to show the zeal of skilled professio-
nals, it must secure that they have sufficient power 
to allow of their discharging professional respon-
sibilities.’ De collectieve verantwoordelijkheid van 
werknemers voor het onderhoud van de normen 
van hun beroep is het alternatief voor de discipline 
die het kapitalisme in het verleden uitoefende. Dit 
impliceert een fundamentele verandering in zowel 
de positie van ondernemers als die van de vakbon-
den. Vakbonden ontwikkelen zich van defensieve 
strijdorganisaties tot adviserende, initiërende 
en op vakmanschap gerichte organisaties. Alle 
aandacht moet gericht zijn op versterking van de 
beroepskwalificaties van de werkers. Daaronder 
is ook ‘the brain worker’ te scharen, de groep van 
‘managers, undermanagers, experts and techni-
cians’. In de achtste herdruk van zijn boek (1927) 
legt Tawney — lang voordat Schumpeter dat zou 
doen — bij hen de verantwoordelijkheid voor 
innovatie. 
 Op deze wijze geeft Tawney inhoud aan het 
begrip ‘industriële democratie’. Zijn nadruk op de 
‘reële economie’ is ook heden ten dage van het 
grootste belang, met name in de actuele zoektocht 
naar een niet-verstatelijkt socialisme. 

bertus mulder
Voorzitter PvdA-gewest Friesland

interventie
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aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en senior 
researcher aan het instituut Clingendael.

Noten  zie pagina 18

De wereld in alle staten

Bart Tromplezing 2008

Op vrijdag 24 oktober, ruim een jaar na het overlijden van weten schapper en 
sociaal-democraat, veelschrijver en operafanaat Bart Tromp, sprak Ko Colijn 
in Amsterdam de eerste Bart Tromplezing uit. De bijeen komst was 
georganiseerd door het Nederlands Gesprek Centrum in samen werking met 
de Rode Hoed en Het Parool. Geïnspireerd door krantenkoppen over een 
nieuwe wereldorde liet Colijn zijn licht schijnen over de status van de 
statenanarchie. Zijn wij getuige van een acute systeemcrisis? Nee, wel van 
een ‘fenomenale machtsverschuiving’. Die voltrekt zich ‘op kousenvoeten, 
in slow motion’ en wordt zichtbaar in de vorm van een krachtige, wereldwijde 
civil society.

ko colijn

Debatten over internationale politiek zijn als 
nabeschouwingen van voetbalwedstrijden. Je 
kunt je beperken tot het perspectief van een van 
de spelers: de Nederlandse buitenlandse politiek 
in het grote spel bijvoorbeeld. Of je analyseert 
de wedstrijd: de oorlog, de crisis of de goede 
afloop van een topontmoeting. Je kunt ook af-
stand nemen en de ontwikkeling in het spel zelf 
en de instituties onder het mes leggen: houden 
ze stand, of kraken ze in hun voegen? Schuiven 

we een andere wereldorde in? Zijn we getuige 
van het einde van de Pax Americana? Hebben 
we een nieuwe toezichthouder nodig? Met 
welke instrumenten rusten we die uit? Moeten 
we de oude spelregels niet aanpassen? Aan wie 
schenken we ons vertrouwen als het om onze 
veiligheid en welvaart gaat? Wie vertrouwd is 
met de leer der internationale betrekkingen 
herkent die drie verschillende invalshoeken 
onmiddellijk, maar zal liever niet vermoeid 
willen worden met lange verhandelingen over 
de laatste: systeemdebatten, de wereldorde, het 
paradigmatische debat. Maar we kunnen er 
vandaag niet helemaal onderuit. 
 Toen het Nederlands Gesprek Centrum mij 
afgelopen zomer vroeg of ik dit podium wilde 
beklimmen om de eerste Bart Tromplezing te 
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houden, zag ik in gedachten een koninklijke 
bibliotheek aan boeken en een ontzagwekkend 
panorama aan onderwerpen voor me. Barts fas-
cinatie met de wereldpolitiek en de doorgaans 
nietige rol van een land als Nederland leek een 
goed uitgangspunt voor mijn lezing, maar dat 
was voordat het woord ‘systeemcrisis’, als een 
nieuw massavernietigingswapen, op ons was 
afgevuurd. Bart beheerste overigens elk van de 
drie zojuist opgesomde fileermethoden.
 Systeemcrisis. Het woord viel wel eens 
binnen het vakgebied, maar dat sloeg dan op 
uitzonderlijke omstandigheden in de wereldpo-
litiek ¬ meestal voltrekken die zich langzaam. 
Een keer in het millennium verandert ‘het sys-
teem’ misschien, en dan nog was het meer iets 
voor politiek-filosofen en staatslieden dan voor 
de gewone burger, die bijvoorbeeld in 1648 echt 
niet door had dat hij op een dag de overgang 
naar het westfaalse statensysteem beleefde. En 
die nu ¬ hoewel het woord systeemcrisis sinds 
een maand een pijlsnelle opgang maakt ¬ meer 
wakker ligt van zijn IJslandse spaartegoed, dan 
dat hij met de vraag worstelt of hij afscheid 
neemt van het statenparadigma. 
 Mijn stelling van vanavond is dat we ons 
op een lopende band als in Schiphol bevinden. 
Noem die band het systeem, het statenpara-
digma. Daar stap je niet zomaar af. Je kunt erop 
vooruitlopen, achteruitlopen of stilstaan. Hij 
kan haperen, zelfs defect zijn en dan nog heb je 
de keus vooruit te lopen of de terugweg te kie-
zen. Uiteindelijk glijdt het systeem altijd voort, 
naar de gate, het begin van een ander systeem. 
 Door omstandigheden gedwongen moest 
ik eerder dan me lief was een titel voor deze 
voordracht aanleveren ¬ we spreken over begin 
augustus. Ik kreeg te maken met een houdbaar-
heidsdatum, dus ik koos de veilige kant. ‘De 
wereld in alle staten’ ¬ u kunt me verwijten dat 
ik er alle kanten mee uit kan, maar dat is ook 
precies wat ik wil en bovendien is het hoe ik de 
toestand van de wereld zou willen kenschetsen. 
Er is geen staat, van alle 193 die we er nu heb-
ben, die zich kan onttrekken aan kwesties van 
veiligheid en welvaart in de rest van de wereld. 

En omgekeerd: de wereld is niet ongevoelig 
voor wat in elk van die staten kan gebeuren ¬ 
of het nu een aanslag op de Twin Towers in het 
machtigste land op aarde is (waarbij trouwens 
burgers uit tachtig landen sneuvelden) of een 
uitbraak van burgeroorlog of honger in Somalië, 
het land dat nummer één staat op de lijst van 
zwakste landen op aarde, de Failed States Index.1

 De aangeleverde titel leek mij de onverhoed se 
oorlog tussen Rusland en Georgië, begin augus-
tus, te overleven. Even leek het paradigma van de 
vredelievende, verweven wereld terug te zwiepen 
naar het primaat van de zelfzuchtige, intersta-
telijke machtspolitiek. De Kaukasische oorlog 
leek ruw af te rekenen met de blufanalyses over 
globalisering die The end of history, The world is flat 
en The end of the nation state hadden verkondigd.2 
Terug waren de invloedssferen en de alliantiepo-
litiek, terug waren de territoriale aanspraken en 
de retoriek van de Koude Oorlog. Terug was de 
geopolitiek, in de wereld der staten. 
 Maar dat er toch iets was veranderd aan dat 
klassieke paradigma bleek al binnen een maand. 
De aandelen op de beurs in Moskou verloren de 
helft van hun waarde, de beurs werd stilgelegd, 
de oligarchen vreesden voor hun bezittingen in 
de Londense City en president Medvedev gaf toe 
dat ook Rusland last had van de kredietcrisis. De 
nieuwe wereld bleek wel degelijk zijn dwarsver-
bindingen naar het Kremlin te hebben, niet al-
leen bovengronds in de vorm van buitenlandse 
investeringen en via de buizen van Gazprom, 
maar ook via rioleringen die de geur van finan-
cieel wantrouwen en bederf verspreidden. Dat 
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De gewone burger ligt meer 
wakker van zijn IJslandse 
spaartegoed, dan van de vraag 
of hij afscheid neemt van het 
statenparadigma
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Rusland bleek bovendien zijn kaarten wel erg 
eenzijdig op een leeglopende gasbel te hebben 
gezet. Kortom: de ouderwetse soevereine staat 
die landjepik speelt is wel terug, maar anno 
2008 deint hij gevaarlijk mee op de grillen van 
het mondiale kapitalisme. Op 7 oktober riep 
president Medvedev de wereld in een podcast (!) 
op om samen het financiële systeem van de 
 ondergang te redden en snelde hij IJsland te 
hulp met een aanbod van miljarden dollars. 
 Moderne geo-economie, welbegrepen staats-
belang natuurlijk, maar van een staat die ¬ om 
met de Financial Times te spreken ¬ beseft dat ze 
zich in ‘the same sinking boat’ bevindt.3

oorlog en vrede

De fameuze Millenniumdoelstellingen van 
de Verenigde Naties beloofden ons acht jaar 
geleden dat honger, ziekte, armoede, het aantal 
vluchtelingen op deze wereld per 2015 gehal-
veerd zouden zijn. Maar hoe stond het eigenlijk 
met het voornemen om de wereld te verlossen 
van ‘the scourge of war’, wellicht het belang-
rijkste bovennationale publieke goed dat na 
de Tweede Wereldoorlog aparte vermelding in 
de preambule van het handvest van de vn had 
gekregen? Zou het geen loffelijk idee zijn om 
de wereld te beloven om ook de oorlog in 2015 
gehalveerd te hebben? 
 Dat idee kon natuurlijk op goed onthaal 
rekenen. Maar hoeveel oorlog was er eigenlijk, 
hoeveel was de helft daarvan en hoe kon je 
zoiets als ‘tweemaal zo veilig’ beloven? Niemand 
bleek de benodigde gegevens paraat te hebben. 
Dit milleniumdoel kon niet gerealiseerd wor-
den, niet omdat het niet op applaus kon rekenen 
maar omdat de boekhouding ontbrak. Men liet 
het er niet bij zitten: een excellent gezelschap 
van hoofdzakelijk noordelijke geleerden ¬ 
hoog boven een bepaalde breedtegraad wonen 
relatief veel vredeswetenschappers ¬ kreeg het 
verzoek om de leemte onverwijld te vullen en 
de veiligheidssituatie in de wereld naar wat bre-
dere maatstaven, die we tegenwoordig ‘human 
security’ noemen, in kaart te brengen. 

 Het rapport van die Human Security groep 
kwam eind 2005 uit en mocht bepaald specta-
culair worden genoemd.4 Welke maatstaf je ook 
hanteerde, vrijwel steeds was de conclusie dat het 
eigenlijk uitstekend gaat met de veiligheid. Ja, je 
kon welhaast zeggen dat de millenniumdoelstel-
ling zonder dat iemand het wist reeds gehaald 
was. Hoofdconclusie: het aantal oorlogen in de 
wereld is spectaculair gedaald. Aan het eind van 
de Koude Oorlog woedden er ongeveer zestig 
grote gewapende conflicten. Aan het begin van 
21ste eeuw waren het er nog maar dertig en 
intussen zijn het er alweer minder, vijfentwintig. 
 De slagvelden zelf lijken minder bloedig te 
worden. In de Tweede Wereldoorlog sneuvelden 
ongeveer vijf miljoen soldaten per jaar. Die aan-
tallen zijn vijftig jaar later trendmatig drie ordes 
van grootte, dus met een factor duizend, ge-
daald. De onderzoekers van de Human Security 
groep waren ootmoedig en geneerden zich bijna 
voor dat goede nieuws ¬ ‘we live in a decade of 
peace’, teken ik op uit hun rapport ¬ maar kwa-
men steeds tot dezelfde bevinding. Het aantal 
burgerdoden was lastig te bepalen, maar ook dat 
liep krachtig omlaag. Het aantal genociden in de 
wereld is sinds een jaar of dertig, veertig dras-
tisch afgenomen. Het aantal militaire coups of 
vluchtelingen idem dito. Enfin, het gaat steeds 
beter. Er was maar één uitzondering op dit 
patroon: het internationale terrorisme is sinds 
een jaar of tien met een factor drie toegenomen. 
Maar de jongste Human Security Brief 2007 
relativeert zelfs die bevinding weer.5

 Als er oorlog losbarst is de wereld in alle 
staten en schakelen we over naar cnn. Maar het 
omgekeerde is zelden breaking news. De Human 
Security groep turfde dat sinds de Tweede 
Wereldoorlog bijna vierhonderd keer vrede is 
uitgebroken op de wereld. Dat we sinds 1990 
in een andere wereld leven blijkt uit het feit dat 
ongeveer de helft van al die vredes uitbrak in de 
kleine twintig jaar na de Val van de Muur.
 Een andere conclusie uit het onderzoek is 
deze: niet alleen doet ‘oorlog’ zich veel minder 
vaak voor, dat geldt a fortiori voor de oorlog 
tussen staten. Dat verschijnsel is in de jaren 
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negentig bijna uitgestorven. De laatste jaren 
blijft de teller soms steken op nul. De rest, wat 
er dus aan oorlog over is, trekt zich niets van 
grenzen aan en is burgeroorlog en sektarisch 
geweld. Verder constateren de onderzoekers 
dat de wereld iets opmerkelijks begint te leren: 
succesvol onderhandelen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van oorlog en vrede slagen we erin 
¬ en denkt u dan aan het geruisloze geploeter 
van de Ahtisaari’s, de Brahimi’s, de Feiths en 
de Egelanden ¬ om meer conflicten aan de 
onderhandelingstafel te beëindigen dan door 
militaire overwinningen op het slagveld. Wa-
penstilstanden, vredesakkoorden, time outs ¬ 
het is een beetje rijp en groen door elkaar, maar 
het goede nieuws is dat bemiddelen loont. 
 Kunnen cijfers liegen? Het subjectieve gevoel 
van mensen wijkt sterk af van de gunstige 
grafieken. Peilingen geven aan dat maar één op 
de vijf mensen de wereld werkelijk veilig durft 
te noemen en, omgekeerd, dat veertig procent 
van de wereldburgers deze planeet ‘onveilig’ 
vindt. Dat zijn 2,5 miljard mensen. Dat roept de 
vraag op hoe die kloof tussen minder oorlog en 
meer angst kan worden uitgelegd. U raadt de 
reden al: de ‘dichtbijheid’. We kunnen de oorlog 
tegenwoordig real time en in breedbeeld volgen. 
Maar het gevaar is niet alleen dichtbij vanwege 
het plasmascherm. We vinden dat het ook in 
werkelijkheid om de hoek zit en dat benauwt 
meer. De kleine kans op een kolossaal conflict 
in de Koude Oorlog werkte mensen minder op 
het gemoed dan de tegenwoordige, grotere kans 
op een klein conflict in de buurt: de aanslag op 
het metrostation, de gewapende roofoverval, de 
kans dat de dijk het niet houdt of expres door 
een waterschap wordt doorgestoken, ja zelfs de 
kans dat een bankier er met uw pensioen van-
door gaat. Dat boezemt meer angst in dan zoiets 
als de vijfduizend megaton aan atoomwapens 
die nog altijd in de wereld gereed ligt, genoeg 
om vier en een halve dag lang iedere seconde 
een Hiroshimabom te laten ontploffen.6

 Hier raken we aan het fenomeen dat het be-
grip onveiligheid uitdijt. Tegen de gemiddelde 
burger kun je zeggen: uw ‘national security’-

probleem is opgelost, want uw land voert geen 
oorlog. Maar in de opsomming van mensen 
blijkt ‘onveiligheid’ om een holistisch rijtje van 
tientallen kwetsbaarheden te gaan, waarbij we 
oorlog met de Taliban of Rusland of een Iraanse 
atoombom onderin de top-tien zien bungelen, 
duidelijk achter criminaliteit, sociaal-economi-
sche onveiligheid, burgeroorlog, het besmette 
vlees en de dijkdoorbraak. 

 Het oude paradigma van onveiligheid als 
een probleem tussen staten miskent dat er een 
reeks veiligheidsproblemen boven en onder 
het interstatelijke stratum zit. De wereld is niet 
alleen in, maar zelfs boven en onder alle staten. 
Erboven bevindt zich de categorie veiligheids-
problemen die staten niet zelf kunnen oplossen, 
maar slechts gezamenlijk. Niet de ‘interstate 
security’, maar ‘global security’-issues zoals kli-
maatdreiging, de proliferatie van massavernie-
tigingswapens, de privatisering van het geweld 
in de vorm van burgeroorlogen, rondtrekkende 
milities, piraterij, de activiteiten van geweldda-
dige ngo’s met een eigen agenda zoals Al Qaida, 
de beschikbaarheid van wapens en huurstrij-
ders (al dan niet tot dat lot gedwongen, denk aan 
kindsoldaten). 
 Beneden het interstatelijke niveau zit de 
categorie ‘human security’. Die adresseert het 
lot van de miljarden burgers wier land niet in 
oorlog is, voor wie het global security-probleem 
ver weg is, maar die wel degelijk onveilig zijn 
omdat ze in een falende staat leven, temidden 
van crimineel geweld, omdat ze op de vlucht 
zijn voor krijgsheren, aids in vluchtelingenkam-
pen oplopen, slachtoffer worden van ‘strategic 
rape’, of lijden aan oorlogshonger en -armoede. 
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Voor het eerst in de geschiedenis 
slagen we erin om meer conflicten 
aan de onderhandelingstafel te 
beëindigen dan op het slagveld
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systeem van statenanarchie

Dit alles dwingt ons tot het stellen van de 
vraag in welke wereld we dan wel leven, nu 
we moeten constateren dat de inter-‘streepje’-
nationale politiek een te nauwe lens is om 
waar te nemen wat zich afspeelt en aan welke 
publieke goederen in deze wereld blijkbaar 
behoefte is. Hier betreden we dan het terrein 
waar ook Bart Tromp zich graag vertrad ¬ ik 
verwijs maar naar zijn fraaie, gedurfde bijdrage 
aan de Clingendael-bundel De herontdekking van 
de wereld uit 2004 ¬ waarin hij zocht naar een 
plaats voor Nederland in een wereld die de oude 
niet meer is.7 De herontdekking van de wereld, 
is dat niet het thema dat nu rondgonst en dat we 
onder dat woord ‘systeemcrisis’ en speculaties 
over het einde van de Pax Americana krijgen 
ingestampt?
 Ik geloof u enigszins gerust te mogen stel-
len: in de termen van de internationale betrek-
kingen is er geen sprake van een systeemcrisis, 
hoe ingrijpend de machtsverschuivingen ook 
kunnen zijn. Wij moeten hier onderscheid 
maken tussen het systeem van statenanarchie, 
dat niet van de ene op de andere dag verandert, 
en de orde binnen dat systeem die zomaar 
wel kan omslaan, al is ook dat een zeldzaam 
fenomeen. Een wisseling van de wacht, als er 
al sprake zou zijn van een plotselinge aflossing 
van de Pax Americana, is géén systeemcrisis. So 
what, zult u zeggen, ik vind de verschuivingen 
enorm en ze raken mijn ziel en portemonnee 
¬ veiligheid en welvaart zijn voor velen de be-
langrijkste collectieve goederen die de politiek 
ons te leveren heeft en het systeem dat ze moet 
leveren lijkt radeloos.
 Met de oervaders van onze discipline, Hans 
Morgenthau, Morton Kaplan en Kenneth Waltz, 
kunnen we deze discussie kortsluiten door te 
zeggen dat er eigenlijk maar twee denkbare 
systemen in de wereldpolitiek zijn, de anarchie 
en de hiërarchie. Het verschil schuilt in het or-
deningsprincipe: wel of geen centraal gezag. Na 
het afscheid van de hiërarchie (onder geestelijk 
gezag der kerk) sinds het einde van de mid-

deleeuwen rest ons het gezagsloze, horizontale 
systeem van de anarchie. 
 Daarnaast heeft elk systeem te maken met 
nog een tweede en derde variabele. De tweede 
luidt: wie of wat zijn de legitieme spelers? 
Antwoord: de hoofdspelers in ons systeem zijn 
historisch gesproken de staten, al hoeft dat geen 
eeuwigheid te duren en mag je de vraag stellen 
of andere spelers (Amnesty International, Al 
Qaida, de kerk, Microsoft, de Bill Gates Founda-
tion, het Internationaal Atoomagentschap, het 
bankwezen, maar ook de ‘global civil society’ als 
zodanig) intussen niet ook een zelfstandige rol 
in de wereldpolitiek spelen. Nee, zeggen som-
migen, als het er echt op aankomt doen zij dat 
niet, worden ze terzijde geschoven of blijken het 
willoze werktuigen in handen van machtige sta-
ten te zijn. Ja, zeggen anderen, ze zijn stuk voor 
stuk machtiger en bemiddelder dan IJsland, dus 
ze tellen wel degelijk mee. Dát is de systeemre-
levante vraag: hebben staten hun (legitimiteits)
monopolie verloren of niet? 

 De derde factor draait om de machtsorde of 
-verdeling: die is natuurlijk van groot belang 
maar ‘slechts’ een interne discussie. Binnen de 
statenanarchie loopt ze uiteen van een unipolai-
re machtsorde (de laatste vijftien jaar onder lei-
ding van de Verenigde Staten), via de bipolaire 
orde (daarvoor: de Sovjet-Unie versus de vs) tot 
varianten waarover de laatste tijd stevig wordt 
gespeculeerd. Met de opkomst van de bric-lan-
den (Brazilië, Rusland, India en China) zou ons 
het tijdperk van de multipolaire orde kunnen 
wachten. Vier of vijf grootmachten hebben het 
dan voor het zeggen en dat zal nog heel wat her-
verdelingsconflicten in de wereldpolitiek geven, 
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gedoe over zetels in de Veiligheidsraad, stem-
recht in het imf, wellicht het voortbestaan van 
deze instituten zelf enzovoort. Ten slotte noem 
ik de variant die Richard Haass, president van de 
Council on Foreign Relations, een invloedrijke 
Amerikaanse denktank, heeft opgeworpen als 
hoogstwaarschijnlijk de volgende: een nonpo-
laire orde.8 Niet alleen vindt er in de ogen van 
Haass nivellering onder de topclubs plaats ¬ tot 
zover de metafoor van de voetbalcompetitie ¬ 
maar er zullen zich allerlei andere spelers in het 
spel mengen met deellegitimiteit op specifieke 
terreinen. In mijn interpretatie zou dit bete-
kenen: terug naar de middeleeuwen, maar dan 
zonder de hiërarchische autoriteit van de kerk.
 Hoewel Haass een bezadigde icoon is uit het 
Amerikaanse foreign policy establishment, vind ik 
zijn variant in feite veel radicaler dan die van de 
hype-figuur Kishore Mahbubani, de Singaporese 
bestuurskundige, die met (of waarschijnlijk: 
door) aan leedvermaak grenzend venijn en ver-
werping van het westerse imperialisme en lei-
derschapsarrogantie een veel aangehaalde figuur 
is, maar die eigenlijk een gewone multipolarist 
is.9 Hij voorspelt ¬ en ik wil dat overigens niet 
ondenkbaar noemen ¬ het einde van de door 
het Westen gedomineerde orde en verlangt op 
zijn minst een aanzienlijke herverdeling van de 
macht in de grote bestuursorganen van deze we-
reld (Veiligheidsraad, wto, imf enzovoort). Nog 
verder dan dat gaat zijn relativering van de wes-
terse opvatting over rechtsorde en democratie, 
maar de bottom line is dat ook hij het bestaande 
systeem, de statenanarchie, als uitgangspunt 
neemt ¬ terwijl ik dat van Haass nog wel eens 
expliciet zou willen horen. Diens nonpolaire 
orde, hoewel anarchisch, onderscheidt zich 
beduidend van een orde waarin (grote) staten de 
beslissende polen blijven. 

naar een internationale gemeenschap

Maar er is meer. Wat mij zeer bevalt in onze 
discipline is de toevoeging die de zogenoemde 
Britse school aan dit systeemmodel van de 
statenanarchie heeft gegeven. Nu komen we bij 

die lopende band op Schiphol, die ons onver-
stoorbaar langzaam, haperend soms, voert 
naar de gate van de ‘internationale gemeen-
schap’. Dat is een dimensie die ontbreekt in 
het statische, naakte realisme van zelfzuchtige 
staten, voor wie alleen overleving de leidraad 
van buitenlandse politiek is, in een spel waarin 
elk collectief doel ontbreekt. Deel uitmaken 
van de internationale gemeenschap is meer 
dan meebewegen in de technische regelmaat 
van een systeem. Het idee van een internatio-
nale gemeenschap van staten impliceert een 
additioneel lidmaatschapsgevoel, een zeker 
medeverantwoordelijkheidsgevoel.
 Hoe verloopt die evolutie van de internatio-
nale gemeenschap? De Britse politiek-filosoof 
Andrew Hurrell leidt ons in zijn fraaie boek On 
global order door de evolutie van het vulgaire 
realisme, via de fragiele dunne internationale 
gemeenschap, naar wat hij noemt de ‘thick in-
ternational community’.10 In het eerste stadium 
is het ieder-voor-zich, de gemeenschap is non-

existent. Het tweede stadium kent een beetje 
orde. De nietigste definitie van orde is volgens 
Raymond Aron dat kleine beetje méér dat de 
internationale samenleving onderscheidt van 
chaos en dat neerkomt op de kwaliteit dat we 
onszelf net niet verwoesten.
 In de klassieker The anarchical society (1977) 
gaat Hedley Bull nog een stapje verder: de 
volgende fase is een zeer fragiel samen-bestaan 
van staten. In zijn ijle internationale gemeen-
schap ontwaart Bull dat staten in elk geval het 
vermogen tot drie kwaliteiten hebben ontwik-
keld: ze houden hun samen-bestaan in stand, 
vernietigen elkaar niet (het Aron-minimum); 
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ze weten hun onafhankelijkheid te bewaren, 
althans erkennen dat als hun doel; ze kunnen 
hun onderlinge geweld enigszins reguleren 
(maar niet elimineren). Hoe minimalistisch en 
negentiende-eeuws ook, deze opvattingen gaan 
er reeds van uit dat het systeem een doel heeft, 
de gemeenschap van staten heeft coëxisten-
tie als waarde. Dat is baanbrekend, want dat 
systeem onderscheidt zich van louter chaos, het 
niet willen coëxisteren, het onbeperkt willen 
voeren van oorlog. Let wel, Bull beschrijft de 
‘anarchical society’, wat geen contradictio in 
terminis is; hij verdedigt juist de stelling dat 
anarchie geen chaos hoeft in te houden en zelfs 
een begin van normontwikkeling kent.11

 Maar de twintigste eeuw eiste meer dan een 
statelijke orde die alleen maar tot doel had zijn 
bestaan te verzekeren. Schoorvoetend ontdekten 
staten hun lotsverbondenheid. En na de Tweede 
Wereldoorlog ontdekten búrgers, los van hun 
nationaliteit, hun lotsverbondenheid. Neem het 
internationaal recht: eerst niet meer dan een 
bandenplakdoosje in het peloton van staten, een 
hulpmiddel dat de dwarscontacten tussen staten 
smeerde om de problemen in hun horizontale 
verkeer op te lossen en dat als zodanig niet 
zelden een expressie was van het recht van de 
sterkste staat, een ‘foreign office model of law’. 
Een van de grote transformaties van de vorige 
eeuw was dat het internationale recht een kwart-
slag draaide en zich steeds meer ontpopte als 
een kracht die de rechten van burgers direct ging 
regelen, invloed kreeg achter de (zogenaamd 
onslechtbare) voordeur van die westfaalse staat. 
Het project-Mensenrechten, als je het zo zou 
mogen samenvatten, is een van de grootste slui-
pende revoluties geweest die de soevereiniteit 
van staten heeft uitgehold, of om het positiever 
te zeggen: die het besef van een internationale 
gemeenschap heeft doen groeien. 
 Een tweede bindmiddel was de collectieve 
notie van interdependentie, afhankelijkheid. 
Om problemen tussen staten op te lossen of ten 
minste te vergemakkelijken bleken steeds meer 
internationale instituties noodzakelijk. 
Of het nu gaat om triviale problemen (het aanleg-

gen van een hogesnelheidslijn tussen Breda en 
Antwerpen, het beheer van een rivier die over-
stroomt of juist opdroogt, de vogelpest die niet 
bij de grens stopt) of de meer sensitieve (zoals 
vluchtelingen die de Middellandse Zee over-
steken, de marktprijzen van olie of voedsel die 
wereldwijd effecten kunnen hebben op straatrel-
len, werkloosheid, overheidsbudgetten, politieke 
chantage of zelfs oorlogen, de ondeelbaarheid 
van veiligheid), al die problemen vereisen insti-
tuties waarin de enig effectieve oplossingen voor 
die problemen gevonden kunnen worden. 

 De vooruitgang op dit punt is indrukwek-
kend. Een eeuw geleden waren er maar een 
kleine veertig internationale gouvernementele 
organisaties, met circa 750 lidmaatschappen. 
Nu zijn het er zo’n 250, met duizenden lid-
maatschappen. Op het vlak van internatio-
nale non-gouvernementele organisaties is de 
explosie nog spectaculairder: in een eeuw tijd 
van 175 naar ruim 6000. Dat zegt veel over de 
emancipatie van de mondiale civil society. (Het 
totale aantal ngo’s in de wereld wordt geschat op 
40.000; ruim 25.000 daarvan zijn werkzaam op 
het terrein van de mensenrechten.) Je kunt het-
zelfde zien aan de ontwikkeling van het aantal 
verdragen. Een eeuw geleden sloten landen er 
zo’n twintig per jaar. In de Koude Oorlog liep dat 
al op naar 120, tegen de eeuwwisseling was het 
aantal gestegen naar 170. Ruw en netto: gemeten 
naar dit institutionele criterium is de interna-
tionale gemeenschap zeven à tien keer zo hecht 
geworden, op het vlak van de ngo’s liefst dertig 
keer zo hecht.12  
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desintegratie of verdikking?

De combinatie van meer aandacht voor het indi-
vidu ¬ via mensenrechten en democratisering 
als internationale projecten die verspreid wor-
den in een gemeenschappelijk vocabulaire ¬ en 
de onderlinge afhankelijkheid van staten bij het 
oplossen van collectieve noden maakt dat over-
heden feitelijk steeds minder baas in eigen huis 
zijn. Soevereiniteit kreeg er door die ontwik-
keling ook een nieuwe lading bij. De feitelijke 
handelingsbekwaamheid van de overheid is niet 
langer genoeg om soeverein te heten. Aan het 
eind van de twintigste eeuw groeide de neiging 
om te stellen dat overheden die kwalificatie 
moeten verdienen, door hun verantwoordelijk-
heid voor de rechten en veiligheid van de eigen 
burgers waar te maken. Alexander Loekashenko 
en Robert Mugabe zijn feitelijk soeverein, maar 
de ‘responsibility to protect’ maken zij natuur-
lijk niet waar. De geschetste ontwikkeling is ze-
ker niet afgerond, maar heeft intussen wel een 
debat losgewrikt over het recht op humanitaire 
interventie ¬ een ‘schending’ van soevereiniteit 
die kort geleden volstrekt onbespreekbaar was. 
Ook al zitten de Mugabes er nog, de mondiale 
civil society rammelt aan de poort en meldt zich 
als een systeemrelevante speler ¬ om nog maar 
eens het huidige crisisjargon te gebruiken. 
 Volgens de grote Britse historicus Michael 
Howard (emeritus president van het Interna-
tional Institute of Strategic Studies) gaat de 
moderne verantwoordelijkheid van de staat nog 
verder dan de ‘responsibility to protect’. Was de 
westfaalse staat alleen maar verplicht zijn eigen 
bestaan te beveiligen tegen externe gevaren, in 
het laatste nummer van Survival schrijft Howard 
dat de postwestfaalse staat verplicht is om al 
zijn burgers ‘globaliseringsproof ’ te maken, 
weerbaar tegen alle gevaren van de open inter-
netsamenleving.13 Dat is een kwantumsprong. 
De eis om je burgers te laten participeren in de 
mondiale civil society, op straffe van verlies van 
je soevereiniteit, raakt waarlijk de kern van het 
systeem: de staten zijn niet langer de hoofdrol-
spelers, maar slechts dienaar van dat systeem. 

Howard komt tot een dramatische conclusie: 
‘De wereldorde wordt nu bedreigd door ver-
andering, om niet te zeggen desintegratie, van 
het gehele statensysteem, dat gedurende een 
tijdperk van ruwweg driehonderd jaar het kader 
voor de internationale betrekkingen is geweest.’ 
Let wel, die conclusie trok hij al vóór de oorlog 
in de Kaukasus (die we gezien de lauwe reactie 
uit Washington als de geopolitieke uitdaging 
van de Pax Americana mogen interpreteren) 
en die trok hij ook vóór het losbarsten van 
financiële crisis (die nu door velen als de eco-
nomische uitdaging van de Pax America wordt 
geïnterpreteerd).
 Na zo’n voorspelling weersta ik de verleiding 
om over de volgende groeifase van de interna-
tionale gemeenschap te spreken. Er is overi-
gens niets onomkeerbaars aan die groei. Die 
verdikking van Hurrell kan best even wachten 
of zelfs tegenslag ondervinden, dus het zou 
sowieso voorbarig zijn om te voorspellen dat we 
afkoersen op een mondiaal rechtssysteem en dat 
democratie en veiligheid (en ieders spaartegoe-
den) overal in deze internationale gemeenschap 
in gelijke mate gegarandeerd zullen worden. Er 

wachten nog genoeg barrières: globalisering en 
de bevordering van mensenrechten, collectieve 
veiligheid en democratisering hebben in de 
praktijk te kampen met een neutraliteits- en dus 
een legitimiteitsprobleem. De een blijkt er, zacht 
uitgedrukt, meer van te profiteren dan de ander. 
 De vraag is: zijn ontwikkelingen zoals door 
Hurrell en Howard geschetst met elkaar te 
rijmen? Mijn antwoord is ja. Waar het me om 
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gaat is dat zich ogenschijnlijk dwarse ontwik-
kelingen voltrekken. Enerzijds ligt voor ons 
het betoog (van Hurrell cs) dat de internatio-
nale gemeenschap zich geleidelijk nestelt en 
consolideert, aangevoerd door de economische 
kracht van globalisering en de maatschappelijke 
emancipatie van de wereldwijde civil society. 
Anderzijds ligt voor ons de prognose (van 
Howard cs) dat het statensysteem kan desin-
tegreren, aangevreten van binnenuit, door de 
opkomende macht van allerlei concurrerende 
spelers, van Artsen zonder Grenzen tot Al Qaida, 
door het falen van staten en door het bewuste 
terugtreden van overheden als gevolg van ideo-
logie en bestuurskundige inzichten. 
 Die twee ontwikkelingen zijn geenszins 
aan elkaar tegengesteld. Integendeel, ze kun-
nen juist substituerend zijn. Misschien is de 
desintegratie van het statensysteem tot op 
zekere hoogte zelfs wel een voorwaarde voor de 
groei van de internationale gemeenschap. Is dat, 
after all, ook niet wat de Europese eenwording 
behelst? De voorspelling van Michael Howard 
hoeft dus nog niet tot somberheid te leiden. Het 
zou pas werkelijk dramatisch zijn als zijn desin-
tegratie zich zou voltrekken zonder die verdik-
king van de internationale gemeenschap! De 
angst voor een dergelijk -/- kwadrant verklaart 
mijns inziens de grote ongerustheid die velen 
sinds september 2008 in de greep heeft.

geen systeemcrisis, wel verandering

Ik nader mijn conclusie. We schetsten een 
aantal ontwikkelingen. De wereld wordt, als 
we de analyse van het Human Security rap-
port volgen, ontegenzeggelijk veiliger op een 
aantal indicatoren. Bij een bredere definitie van 
onveiligheid past hierbij wel voorzichtigheid. 
De progressie is bovendien niet onomkeerbaar, 
al duurt ze inmiddels wel lang genoeg om er blij 
over te zijn. Het is voor een groot deel wel dege-
lijk aan het nestelen van ‘democratic peace’ en, 
in de woorden van het rapport, de toenemende 
rol van ‘internationaal activisme’ (lees: veilig-
heidsinstituties, vn-bemoeienis, de mondiale 

civil society) te danken dat de planeet niet zo 
onveilig is als pakweg twintig of veertig jaar 
geleden. Ik zou dat internationale activisme een 
manifestatie van ‘verdikking van de internatio-
nale gemeenschap’ willen noemen, in de termen 
van de Britse school. Dat doet dus niets af aan 
het parallelle gevaar van statelijke desintegratie, 
de statelijke verdunning in de waarschuwing 
van Michael Howard. Het zijn wellicht twee 
kanten van dezelfde medaille. Zowel de verdik-
king van de internationale gemeenschap als de 
verdunning van de statelijke soevereiniteit zijn 

systemische veranderingen die zich sluipend, 
maar op een westfaalse tijdschaal wel degelijk 
snel, voltrekken. Het woord systeemcrisis, de 
laatste tijd zo’n hype, is hier niet van toepassing. 
De lopende band staat wellicht stil, door een 
storing in de financiële wereld, maar zolang de 
statenanarchie niet in twee maanden implo-
deert is er voor de internationale politiek geen 
systeemcrisis. Sterker nog, de financiële crisis 
maakt het beroep op de staten om voor bescher-
ming of voor een oplossing te zorgen krachtiger 
dan ooit. Zie de semi-nationalisatiegolf in de 
banksector en de roep om een publieke, Euro-
pese toezichthouder.
 De twee grote gebeurtenissen die het nieuws 
de afgelopen drie maanden beheersten zijn 
natuurlijk majeure testcases. De oorlog in de 
Kaukasus demonstreerde geen eensgezindheid 
in multilaterale verbanden: de navo worstelt 
ermee, de eu kan haar verdeeldheid nauwelijks 
verbergen, van de vn is niets vernomen. Koso-
vo, Irak, Afghanistan ¬ idem dito. ‘When push 
comes to shove’, zo luidt het oude adagium, als 
het er echt op aan komt, zijn nationale belangen 
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en machtsoverwegingen doorslaggevend. Bij de 
kredietcrisis lijkt het eender te gaan. Het is on-
verantwoord vroeg om grote conclusies te trek-
ken, maar de vlaag van Europese eensgezind-
heid die zich hier medio oktober voltrok kan 
nauwelijks verhullen dat de geprezen ‘collec-
tieve’ aanpak vooral werd geïnspireerd door de 
vrees voor een steunwedloop tussen landen om 
nationale banken te redden. De kapitaalinjecties 
aan grote, systeemrelevante banken geschieden 
vooralsnog op basis van nationale, niet pan-Eu-
ropese loyaliteit. Het is natuurlijk heel interes-
sant dat Europa hier vooropging. Het is zelfs 
dubbel interessant dat Europa in het collectieve 
belang achter premier Gordon Brown van het 
niet-euroland Groot-Brittannië aanliep, die zelf 
overigens weer tot actie was gedwongen door de 
unilaterale garanties vanuit Ierland, het zwarte 
schaap van Europa na de afwijzing van het 
Verdrag van Lissabon. We moeten de Europese 
eensgezindheid dus wel met een nationale kor-
rel zout nemen. Maar vooruit, waar lijfsbehoud 
meestal slechts leidt tot national(istisch)e actie, 
leek de onmogelijke sprong naar gecoµrdineerd 
nationalisme ¬ getemde beleidsconcurrentie 
¬ deze keer dan wel te maken.
 Het is als met de trojka van drs P.: die hoopte 
het te redden, desnoods door leeg en onbemand 
in Omsk te arriveren. Zo poogt ook de gemeen-
schap van de statenanarchie, die zijn laatste 
krachten verzamelt, zijn huid te redden. Maar 
onderhuids kruipt de lopende band van de 
systeemverandering door. Ja, als Gordon Brown 
zijn zin krijgt en we ontwerpen een nieuw Bret-
ton Woods, met mondiale toezichthouders met 
tanden, dan zou dat een stukje systeemverande-
ring zijn. ‘Nationalise to save the free market’, 
kopte de Financial Times op 14 oktober: het klinkt 
revolutionair, maar ook dat neigt juist weer naar 
revanche van de natiestaten.14

 Maar de omvallende staten dan, zoals IJsland, 
Pakistan, Argentinië? Toegegeven, het is opzien-
barend, maar geen systeemcrisis. Als een staat 
niet kan leveren noemen wij het geen omgeval-
len staat, maar een falende staat. Omvallen is 
niet: een paar spaarcenten niet kunnen uitke-

ren, hoe pijnlijk dat ook is. Het is insolventie 
van de hoogste orde: geen veiligheid, welvaart 
en rechtsbescherming aan je onderdanen kun-
nen leveren. Uit de Failed States Index 2008 van 
het Fund for Peace / Foreign Policy blijkt dat 
er in die zin al veertig staten omgevallen zijn, 
naast nog eens twintig gevallen van borderline 
staten. Liefst een op de drie staten maakt in die 
zin al geen deel uit van de internationale ge-
meenschap, maar dat was tot nu toe geen reden 
om van een systeemcrisis te spreken.
 Einde van de Pax Americana? We zullen zien, 
het is al zeker drie keer na de Tweede Wereld-
oorlog voorspeld. De politicoloog Harold Laski15 
voorspelde het zelfs daarvoor al: federale staten 
zouden niet opgewassen zijn tegen de kracht 
van het ‘giant capitalism’, het zijn naar hun aard 
disfunctionele systemen. Het woord globalise-
ring was toen nog niet uitgevonden. We weten 
nu wel beter, ‘the golden age of capitalism’ 
moest nog beginnen. De spoetnikcrisis in de 
jaren vijftig, de oliecrisis en de aftocht uit Viet-
nam in de jaren zeventig, in de jaren tachtig de 
voetval voor Japan dat halfgeleiders voor nieuwe 
wapensystemen van het Pentagon maakte, met 

het Decline-debat tot gevolg: het is allemaal ge-
presenteerd als het einde van de Pax Americana, 
maar die bleek steeds te worden uitgesteld. 
 Zelfs als het nu staat te gebeuren, dan is het 
geen systeemcrisis, maar een machtsverschui-
ving binnen het systeem. Een fenomenale en 
gevoelige machtsverschuiving, dat zeker, maar 
geen systeemcrisis. Die machtsverschuiving 
voltrekt zich al veel langer, op kousenvoeten, 
in slow motion, en we zien haar in de vorm van 
een steeds assertievere wereldwijde civil society. 
Eensgezind is zij overigens lang niet, eerder 
pluralistisch. Wat mij betreft is dat geen zwakte. 

Ko Colijn  De wereld in alle staten — Bart Tromplezing 2008

Het is geen zwakte dat de 
wereldwijde civil society eerder 
pluralistisch is dan eensgezind



s& d  1 1  |  20 0 8

18

Haar resultaten en eisen zijn divers: ze maakte 
reeds landmijnenprotocollen en kwam in het 
geweer tegen clustermunitie, ze zette Darfur op 
de veiligheidsagenda, ze eiste Milleniumdoelen 
en klimaatbeheersing, ze verlangt goede criteria 
voor humanitaire interventies en berechting 
van dictators, ze verlangt niet alleen vechtmis-
sies maar ook opbouwmissies en ze verlangt 
verantwoording door staten ¬ ook inzake de 
voorheen onaantastbaar verklaarde buitenland-
se politiek.

voorzien en doorzien

Bart Tromp, de on-Nederlands universele denker 
en beschouwer, bestreek meer dan een domein 
en hij deed dat vanuit meer dan een discipline. 
Geen onderwerp of hij sprak en schreef er met 
kennis over, waarbij hij er niet zelden in slaagde 
om niet alleen de gebruikelijke eerste en tweede, 
maar ook nog een derde weg aan te geven die 
meer was dan een uitvlucht door het midden. 
 Nog voordat het woord systeemcrisis of 
systeemverandering was uitgevonden, had hij 
er al een antwoord op. In De herontdekking van de 

wereld (2004) deed hij dat in een pleidooi voor 
‘een nieuwe Nederlandse zelfstandigheidpoli-
tiek’ ¬ soms alleen, maar liever in coalities van 
gelijkgezinde landen, en niet aan de leiband 
van grootmachten die het mondiale krediet niet 
verdienen. Drie jaar later, in een olijk en half-
apocrief bedoeld, maar niets verhullend mani-
fest getiteld Verboden toespraken, laat Tromp ons 
land niet langer klakkeloos achter de rampzalige 
politiek van de vs aanslenteren of achter Europa 
aan, dat als excuus en zondebok voor nare 
maatregelen wordt gebruikt.16 Scherper nog dan 
in De herontdekking van de wereld formuleert hij 
in dit manifest een zelfstandig, rechtvaardig 
beleid. De werking van de wereldeconomie leidt 
onvermijdelijk tot een catastrofe, schrijft hij, en 
Nederland moet zich niet langer gedragen als 
een eersteklaspassagier op de Titanic.
 Wie de jongste toespraak van minister 
Verhagen over ons buitenlands beleid leest, ge-
presenteerd bij de opening van het academisch 
jaar in Leiden17, kan de grote gelijkenis met deze 
‘verboden’ analyse van Bart Tromp niet ontgaan. 
Hij voorzag, en doorzag, de wereld inderdaad in 
al zijn staten.
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Peilingen zijn dagkoersen, zoals recente ontwikkelingen 
rond de bankencrisis weer eens bewijzen. 

De vraag is hoe de Partij van de Arbeid een meer 
structurele positieverbetering kan realiseren. 

Een scherp omschreven partijbeginsel werkt als ‘een 
zoeklicht dat helderheid kan geven bij onze opstelling in 

lastige kwesties’, aldus Willem Witteveen. 
Vereist is een driedubbele vertaalslag naar 

partijkader, media en burgers.
Kiezersonderzoek brengt de PvdA goed en slecht 

nieuws, schrijft Wouter van der Brug. Op sociaal-
economische onderwerpen is de uitgangspositie 

gunstig. Kwetsbaar blijft het integratiethema. 
‘Een culturele maakbaarheidsagenda hoort 

de partij niet te adopteren.’
Over wat zij wil vertegenwoordigen is de PvdA wel 

duidelijk, constateert Jos de Beus, maar niet over wie. 
Een strategie van ‘offensief socialisme’ moet 

een einde maken aan de ‘doorgeschoten verwatering 
van het onderscheid tussen vrienden en vijanden 

van de sociaal-democratie’. 

Waarden en kiezers.
Waar staat de PvdA?
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Noten  zie pagina 27

Waarden en kiezers (1)

Er is meer tussen  
woorden en daden

willem witteveen

Sociaal-democratische politiek is georiënteerd 
op waarden, wordt gestuurd door beginselen en 
komt tot uitdrukking in aansprekend leider-
schap. Ik begon mij voor politiek te interesseren 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat 
waren de jaren van het politieke leiderschap 
van Joop den Uyl. Zelf had ik in die tijd weinig 
op met de ‘oude’ politiek, die naar mijn mening 
weigerde lessen te trekken uit de door de Club 
van Rome overtuigend aangetoonde ecologische 
crisis. Tot mijn verrassing zag ik dat Den Uyl, 
van wie volstrekt duidelijk was welke sociaal-
democratische principes hij aanhing (‘spreiding 
van kennis, inkomen en macht’), ruimte maakte 
om te zoeken naar een constructief antwoord op 
de milieucrisis. Oude socialistische denkbeel-
den over de exploitatie van de natuur werden 
bijgesteld, maar benadrukt werd dat ook bij 
een op duurzaamheid en ecologisch evenwicht 
gerichte leefstijl verdelingsvraagstukken aan 
de orde blijven en daarmee ook de traditionele 
beginselen van de sociaal-democratie. 
 Den Uyl leek mij ook een tamelijk conse-
quente lijn aan te houden als het erom ging iets 
van deze fraaie uitgangspunten te realiseren 
in de politieke strijd die weliswaar ideologisch 
scherp was, maar toch tot moeizaam bevochten 
compromissen moest leiden. Nederland was nu 

eenmaal een land van minderheden. De marges 
van de democratie waren smal, zoals Den Uyl 
beklemtoonde, maar in die marges konden wel 
degelijk resultaten behaald worden.
 Het tijdperk Den Uyl is al lang voorbij. Het 
heeft niet veel zin er nostalgisch naar terug te 
verlangen. Ik denk wel dat veel van onze kiezers 
ook tegenwoordig, in heel andere omstandig-
heden, precies dit van de PvdA verwachten: 
aansprekende politiek waarin zichtbaar is dat 
de mensen die namens de PvdA optreden zich 
op gedeelde waarden oriënteren en waarin dui-
delijk is door welke beginselen zij zich precies 
laten leiden als het erom gaat grote kwesties in 
hanteerbare politiek om te zetten. De waarden-
oriëntaties van de sociaal-democratie hebben 
niet alleen betekenis in zondagse discussies 
over hooggestemde idealen maar zijn herken-
baar in alledaags, praktisch politiek handelen.
 De praktijk is anders. Het is vaak helemaal 
niet duidelijk waar ‘onze’ mensen voor staan 
of wat hen tot actie aanzet. Dat komt allereerst 
doordat niet geheel duidelijk is welke waarden 
in de sociaal-democratie vooropstaan en wat 
de beginselen inhouden. Er is geen eenvoudige 
formule die alle verschillende waardenoriënta-
ties kernachtig samenvat en de rangorde tussen 
beginselen vaststelt. Het ging ons nooit alleen 
om gelijkheid of vrijheid of broederschap, om 
internationale solidariteit of de democratische 
rechtsstaat. Ook de slogan ‘spreiding van kennis, 
macht en inkomen’ drukte maar een deel van het 
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streven uit, indertijd. We hebben te maken met 
een uit de sociaal-democratische traditie voort-
komende beginselwolk die uit vele punten ¬ 
beginselen ¬ bestaat. Sommige punten in de be-
ginselwolk zijn groter dan andere. In de loop van 
de tijd verschuiven ze van plaats en veranderen 
ze van gewicht; we interpreteren het gelijkheids-
ideaal of het vrijheidsprincipe of de solidariteits-
gedachte telkens weer een beetje anders. Zo zien 
we in de loop van een almaar voortgaand debat 
vele configuraties die op een bepaald moment 
actualiteitswaarde hebben. We zien betekenissen 
verschuiven in de tijd en toch blijft de wolk als 
geheel herkenbaar sociaal-democratisch. 
 Zelf vind ik het een teken van kracht dat 
we zo’n voortgaand debat hebben en dat we 
telkens weer de intellectuele moed en integri-
teit opbrengen om ons rekenschap te geven van 
veranderingen in de wereld en in onze opvat-
tingen, juist over de waarden die ons verbinden. 
Maar een gemakkelijke boodschap is dit niet; 
veel kiezers kunnen ons interne debat, dat vaak 
een moeizaam soort geharrewar is, niet volgen. 
Zij zien geen wolk van helder bepaalde punten 
voor zich, maar een mist. Dat is geen aanspre-
kend beeld.

een gelaagde vertaalslag

Het debat dat na vele jaren in 2005 tot een 
nieuw sociaal-democratisch beginselprogram-
ma leidde, bleef al te zeer binnen die begin-
selwolk. Het ging te veel over de onderlinge 
verhouding van elementen daaruit en over 
de toelating of uitsluiting van elementen. Te 
weinig werd duidelijk welke betekenis dit debat 
had voor het politieke handelen van onze verte-
genwoordigers in politieke organen en hoe we 
actuele kwesties in het licht van de beginselen 
konden interpreteren. Er is vanuit de begin-
selwolk dan ook ¬ altijd ¬ een driedubbele 
vertaalslag nodig: 
> naar de motivaties en verhalen van politici, 
bestuurders, partijkader ¬ van hoog tot laag 
(waarom stellen we ons op dit moment, bij deze 
omstandigheden, nu juist zo op?);

> naar de sfeer van de media, waar zichtbaar 
moet zijn hoe waarden en beginselen onze poli-
tici motiveren;
> naar de beleving van burgers en kiezers.

 Het is empirisch gezien een slag in de lucht 
¬ ik heb geen kiezersonderzoek verricht ¬ 
maar het zou mij niet verbazen als veel kiezers 
ons niet meer steunen vanwege het niet goed 
werken van deze driedubbele vertaalslag. Dat 
manifesteert zich in een zeker cynisme over de 
politiek: politici beloven meer dan ze kunnen 
waarmaken, ze lossen de problemen niet op en 
doen niet wat ze zeggen. In de regering heeft de 
sociaal-democratie hier meer last van dan in de 
oppositie, wanneer boze burgers gemobiliseerd 
kunnen worden tot maatschappelijk verzet of 
klakkeloos naar de mond gepraat. 
 Overschat ik het belang van waardenoriënta-
ties? Dat is mogelijk. Er gebeurt natuurlijk ook 
heel veel in de politiek dat niet waardengeoriën-
teerd of beginselgeleid is maar dat toch nuttig 
en waardevol kan zijn ¬ pragmatisch stap voor 
stap werken, de bureaucratische logica volgen, 
compromisbereid tonen, machtsgericht opere-
ren, hopen op outputlegitimiteit ¬ maar als de 
politiek in de perceptie van de mensen niet goed 
functioneert, zal over al die andere manieren 
van politiek bedrijven verantwoording moeten 
worden afgelegd. Dat gebeurt altijd in termen 
van waarden, beginselen, idealen. Zo werkt de 
taal van de democratie. Je moet ergens voor 
staan en dat kunnen uitleggen.
 Een conclusie die we dus meteen al kun-
nen trekken is dat de politiek niet meer moet 
beloven dan ze kan waarmaken; het besef van 
de smalle marges van de democratie moeten we 

We hebben te maken met 
een sociaaldemocratische 
beginselwolk van grote en kleine, 
verschuivende punten
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zelf levend zien te houden. Wat is het nu precies 
dat er misgaat bij het vertalen van onze beginse-
len naar de praktijk? Als we dat eenmaal hebben 
vastgesteld, is de weg vrij om een perspectief te 
schetsen op een betere omgang met onze im-
mer veranderlijke beginselwolk.

hinderlijke reflexen

Er zijn mechanismen en reflexen aan te 
wijzen, niet uitsluitend kenmerkend voor de 
sociaal-democratie overigens, die de vertaalslag 
hinderen. Zo is er de bureaucratische reflex, die 
diep, heel diep ingebakken zit in onze beweging 
en die ons het imago verschaft van onhandige 
regelneven die het goede voorhebben maar het 
verkeerde doen. Voorbeeld: de gratis school-
boeken. Vanuit welk ideaal was dit extraatje 
voor de burgers eigenlijk gemotiveerd? Welk 
structureel probleem in het onderwijs wordt 
erdoor opgelost? Hoe hebben we het tot een 
ingewikkelde juridische strijd over Europese 
aanbestedingsregels laten verworden? Waarom 

hebben we scholen, waar zoveel aanhang van de 
sociaal-democratie te vinden is, met de bijbeho-
rende administratieve lasten opgezadeld? Als de 
politieke intenties al nevelig zijn, is het des te 
erger om te constateren dat de uitvoering een 
bureaucratische gedaante heeft aangenomen.
 Dan is er de maakbaarheidspretentie, de te op-
timistische aankondiging dat we een kennelijk 
immens probleem wel even zullen oplossen met 
een pakket samenhangende maatregelen. Met 
elkaar uiteraard, we staan er wel samen voor! 
Schrijnende voorbeelden zijn te vinden in de 
zorg, waar we meewerken aan een herstructu-
rering die eigenlijk op neo-liberale opvattin-
gen over de markt geënt is, maar waarvan wij 
menen dat deze zowel een doelmatiger manier 
van werken als een betere cliëntgerichtheid zal 

voortbrengen. We projecteren onze eigen ide-
alen op processen die aan onze macht ontsnapt 
zijn, met averechtse effecten. 
 Bij veel grote projecten die tot permanente 
reorganisaties leiden van op zich redelijk goed 
functionerende instellingen is de belofte dat het 
allemaal veel beter wordt niet waar te maken. 
We kunnen deze processen niet in de juiste 
richting leiden. We accepteren niet dat dit heel 
moeilijke operaties zijn die beter stap voor stap 
dan vanuit één groot ontwerp ondernomen 
kunnen worden. De maakbaarheidspretentie 
gaat vaak naadloos over in een misplaatste voor
keur voor grootschalige oplossingen; oplossingen 
die op flinterdunne economische of bestuurs-
kundige inzichten gebaseerd zijn.
 Een valkuil voor elke politieke beweging is 
verkokering. Arbeidsdeling heeft functionele 
voordelen, niet kunnen samenwerken vanuit 
de gescheiden disciplines en werkvelden 
maakt deze voordelen grotendeels ongedaan. 
Ik veronderstel het mechanisme bekend. Het 
heeft tot gevolg dat er geen algemene afwe-
gingen worden gemaakt en dat niet duidelijk 
wordt welke waarde of welk beginsel dat per 
koker de toon zet, voor ons het belangrijkste 
is. Moet Schiphol uitbreiden vanwege de bloei 
van de economie en de bijdrage aan een sterk 
en solide Nederland? Of moet Schiphol zijn 
groei matigen vanuit het oogpunt van duur-
zaamheid? Een beweging die deze vragen uit de 
weg gaat of met onduidelijke ambtenarentaal 
beantwoordt, kan geen aansprekend leider-
schap claimen.
 We zien, vooral in tijden van electorale 
achteruitgang, de neiging het hoofd te buigen 
voor populistische trends. Zijn wij in dit conserva-
tieve tijdsgewricht eigenlijk wel rechts genoeg? 
Nadat eerst Verdonk, Wilders en het cda op 
een boerkaverbod hebben aangedrongen, dient 
onze minister Plasterk een wetsvoorstel in dat 
gebaseerd lijkt te zijn op het onvervreemdbare 
recht om iemands ontblote gezicht te zien in en 
rond de school, maar dat geen inzicht geeft in 
hoe wij denken over godsdienstige gevoelens en 
over tolerantie. We zijn met dit voorstel zeker 

De politiek moet niet meer beloven 
dan ze kan waarmaken
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rechts genoeg, maar we komen wel achter alles 
en iedereen aangehobbeld.
 De vervelendste valkuil is dat wij ¬ net als 
andere politieke bewegingen overigens ¬ ons 
inconsequent opstellen omdat we telkens gericht 
zijn op acties die op de korte termijn haalbaar 
zijn. Twee voorbeelden. We maken ons sterk 
voor een parlementair onderzoek naar de gang 
van zaken bij de Nederlandse steun aan de 
Amerikaanse aanval op Irak, maar het cda heeft 
er geen trek in en bij de kabinetsformatie ver-

kwanselen we dit belangrijke politieke beginsel 
van publieke verantwoording. Tandenknarsend 
zien we toe hoe zelfs in het Verenigd Konink-
rijk, dat toch sterker betrokken is geraakt bij 
Irak dan wij, het parlement onderzoek doet naar 
de toedracht van de start van de vijandelijkhe-
den. Kunnen wij uitleggen waarom we in de 
coalitieonderhandelingen een zo gewichtige 
kwestie opofferden aan volstrekte onvergelijk-
bare andere punten? 
 Inconsequent is ook onze opstelling inzake 
de Europese constitutie. Hier zien we een echte 
zigzagkoers. Eerst stellen we een raadgevend 
referendum voor, waarvan de strekking is dat de 
burgers een advies uitbrengen waarna de parle-
mentaire afweging gemaakt zal worden. Na de 
negatieve uitslag van het referendum, op 1 juni 
2005, draaien we om als een blad aan een boom. 
Het pro-standpunt wordt meteen opgegeven, 
zogenaamd omdat de kiezers hebben gespro-
ken. Daarna slagen we er niet in een heldere in-
houdelijke discussie te voeren over wat het nee 
betekent en hoe we ons verder zullen opstellen. 
Als er in een volgende fase een verdrag op tafel 
komt dat op versluierende wijze hetzelfde pro-
beert te bereiken als de ‘verworpen’ grondwet 
(op een paar randzaken na) menen we ineens 

dat dit wel zonder referendum door het parle-
ment geloodst kan worden. Al met al hebben 
we nu nog altijd nog geen visie op de toekomst 
van Europa, maar benaderen we in de praktijk 
van het beleid alle initiatieven om problemen 
in Europa op te lossen met achterdocht. Zeg nu 
zelf: is er peil op ons te trekken? Kan een burger 
ons pleidooi voor meer democratisch burger-
schap dat in abstracto altijd zo mooi klinkt, nog 
geloven?

vrijheid als niet-overheersing

Al deze valkuilen zijn vermijdbaar. Juist omdat 
het overbekende reflexen en mechanismen 
zijn, is het mogelijk ze in een politiek debat 
over wenselijk beleid tijdig op te sporen, opdat 
we ons aan de werking ervan kunnen onttrek-
ken. Daarbij kan het helpen om het onderwerp 
tegemoet te treden vanuit een of meer van de 
beginselen uit de sociaal-democratische begin-
selwolk. We gebruiken dat beginsel dan als een 
gezichtspunt, kiezen een hoek van waaruit een 
bepaald licht op het onderwerp valt. Dat werkt 
alleen als het beginsel niet vaag is, maar scherp 
omschreven. Ik geef een voorbeeld, overigens in 
het besef dat er vele andere sterke invullingen 
aan beginselen te geven zijn en dat we het debat 
daarover moeten aangaan. 
 Hoe interpreteren we vrijheid in de sociaal-
democratische traditie? We switchen tussen 
twee begrippen die Isaiah Berlin negatieve en 
positieve vrijheid heeft genoemd. Negatieve 
vrijheid draait om grenzen aan overheids-
bemoeienis: ‘Politieke vrijheid is het gebied 
waarbinnen iemand, ongehinderd door 
anderen, handelend kan optreden.’1 ‘Liberty as 
non-interference’ wordt dit ook wel genoemd. 
Positieve vrijheid bestaat uit ‘het meester over 
zichzelf zijn’; die vorm van vrijheid wordt ook 
wel autonomie genoemd.2 
 Er is nog een derde mogelijkheid. In de 
traditie van het republikeinse politieke denken, 
waar onder anderen Machiavelli, Harrington, 
Montesquieu en Madison deel van uitmaken, 
ziet men vrijheid als het recht om gevrijwaard 

De opstelling van de PvdA inzake 
de Europese constitutie vertoont 
een echte zigzagkoers
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te blijven van overheersing en onderdrukking 
door anderen (‘liberty as non-domination’). Vrij-
heid staat dan tegenover slavernij, in zware en 
lichte vormen. Wetten moeten erop gericht zijn 
deze vrijheid ¬ die de burger een grote mate 
van autonomie geeft ¬ mogelijk te maken en 
vorm te geven. Wetten houden (soms vergaan-
de) bemoeienis in met het leven van burgers, 
maar die bemoeienis moet aan deze vrijheids-
voorwaarde voldoen. 

 De Australische politicoloog Philip Pettit 
maakte dit republikeinse vrijheidsbegrip tot 
het kernthema van een omvattende politieke 
theorie. Het republikeinse vrijheidsideaal is 
volgens hem conceptueel verbonden met het ge-
lijkheidsideaal en met de solidariteitsgedachte. 
In hoeverre iemand overheerst en onderdrukt 
wordt hangt niet alleen af van zijn of haar eigen 
vermogens, maar ook van de macht van ande-
ren. Om deze vorm van vrijheid waar te maken 
is een structureel gelijkheidsstreven noodzake-
lijk. Vrijheid als niet-overheersing is een sociaal 
goed dat het beste verwezenlijkt kan worden in 
een gemeenschap waarin mensen solidair zijn 
met elkaar. Vandaar dat Pettit stelt: ‘To want 
republican liberty, you have to want republican 
equality; to realize republican liberty, you have 
to realize republican community.’3

 Zo laat Pettit zien dat vrijheid als niet-over-
heersing goed past bij de sociaal-democratische 
idealen. Vrijheid als afwezigheid van onderdruk-
king en overheersing is niet een mengvorm 
van negatieve en positieve vrijheid, maar een 
zelfstandig politiek ideaal. Het wortelt in verzet 
tegen onrecht. Het toonbeeld van overheersing en 
onderdrukking is de slavernij. Pettit denkt daarbij 
niet alleen aan fysieke of mentale onderdrukking. 
Wie in vergaande afhankelijkheidsrelaties ver-
keert, wie gedwongen is ondergeschikt of dienst-
baar te zijn, is niet vrij in de mate waarin dat zijn 

leven bepaalt. Bemoeienis van anderen, ook van 
de overheid, die mensen niet in een afhankelijke 
positie brengt of houdt, is in deze opvatting toe-
gestaan. Er wordt geen gebied afgebakend waar 
de overheid altijd buiten moet blijven. 
 Als in Rotterdam en andere gemeenten 
ambtenaren achter de voordeur komen om bij 
sterk afhankelijke, hulpbehoevende burgers 
de problemen te inventariseren en deze te 
helpen oplossen, wordt inbreuk gemaakt op 
het negatieve vrijheidsbeeld. De hulpverleners 
overschrijden een grens. Het republikeinse 
vrijheidsbegrip staat deze interventies toe, als 
de ambtenaren zich tenminste netjes volgens de 
regels gedragen en hun handelen erop gericht 
is toestanden van afhankelijkheid te beëindigen 
en de burger te helpen greep te krijgen op zijn 
of haar leven. ‘Given that interference and domi-
nation are different evils, non-domination and 
non-interference are different ideals’, schrijft 
Pettit.4 Het republikeinse vrijheidsbegrip staat 
niet ver af van het autonomiebegrip (positieve 
vrijheid), omdat het doel ervan is mensen de 
kans te geven autonomie te ontwikkelen en te 
ervaren, maar het aanvaardt daarbij de steun 
en bemoeienis van anderen als legitiem, ziet 
die niet als inbreuk op het streven meester te 
zijn over zichzelf. Het gaat om een legitieme 
bemoeienis die vrijheid niet nodeloos inperkt 
maar wel autonomie ondersteunt.
 Dit aangescherpte vrijheidsbegrip werkt 
als een zoeklicht dat helderheid kan geven 
bij onze opstelling in lastige kwesties waarin 
afhankelijkheidsrelaties aan de orde zijn. Neem, 
nogmaals, het boerkaverbod. Dat is een vorm 
van inmenging met de persoonlijke vrijheid 
van de boerkadraagster en dus in zichzelf een 
vorm van overheersing. Toegestaan is deze 
inmenging wanneer dat de beste manier is om 
de boerkadraagster juist te vrijwaren van on-
derdrukking, bijvoorbeeld door een tirannieke 
fundamentalistische echtgenoot of een bemoei-
zuchtige imam. Anders gezegd, een helder vrij-
heidsbeginsel dwingt tot het onderzoeken van 
de feitelijke maatschappelijke positie waarin 
boerkadraagsters verkeren. Die opdracht is best 

Het republikeinse vrijheidsideaal 
wortelt in verzet tegen onrecht
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uit te voeren. Er zijn naar schatting niet meer 
dan honderd vrouwen in Nederland die een 
boerka dragen of overwegen dat te doen. Het 
moet mogelijk zijn deze vrouwen op te sporen 
en met hen in contact te treden over hun mo-
tieven. Blijken zij gemotiveerd door religieuze 
overtuigingen of andere principiële voorkeuren, 
dan verdient een tolerante houding de voorkeur. 
Komt men echter gevallen van onderdrukking 
of uitbuiting tegen, dan kan strafrechtelijk 
worden opgetreden tegen de onderdrukker. 
Met de introductie van een wet die het dragen 
van de boerka verbiedt zijn kwetsbare vrouwen 
niet geholpen. Zo’n maatregel heeft slechts een 
symbolische betekenis, namelijk voor al die 
niet-boerkadragers die, met Geert Wilders, bang 
zijn voor islamisering van Nederland. Daar heb-
ben wij ¬ vanuit de optiek van republikeinse 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit ¬ niet aan 
mee te werken. De vrees voor islamisering moet 
op andere dan symbolische wijze onderzocht, 
serieus genomen, besproken en eventueel ook 
bestreden worden. We willen toch zeker de 
angst niet codificeren?

focus kiezen

Om aansprekende politiek te bedrijven moeten 
sociaal-democratische politici de vertaalslag 
maken van waarden en beginselen naar poli-
tieke stellingnamen en praktische resultaten. 
Omgekeerd moet ook telkens geprobeerd wor-

den kwesties die actueel zijn te verbinden met 
waardenoriëntaties. Dit alles moet niet alleen in 
eigen kring gebeuren, maar ook in een vertoog 
dat is gericht op alle burgers. Dit realiseren is 
verre van eenvoudig, het vergt veel energie en 
organisatievermogen. Het kan dus niet over de 
hele breedte van het politieke bedrijf gebeuren; 
dat zou ook met de medialogica bijten. De PvdA 
zal een focus moeten kiezen. 
 Maar welke? Eén thema springt eruit: onze 
houding en opstelling in kwesties aangaande 
Europese samenwerking. Die keuze ligt voor 
de hand, niet alleen vanwege de naderende ver-
kiezingen voor het Europees Parlement, maar 
ook omdat we op dit thema ¬ nota bene als 
van oudsher sterk op Europa gerichte beweging 
¬ in het recente verleden ernstig tekort zijn 
geschoten tegenover de burgers. We hebben iets 
goed te maken. Misschien zal de kredietcrisis, 
die tot zo’n verrassende herwaardering leidt 
van klassieke socialistische uitgangspunten  ¬ 
inclusief het eerder met de nodige gêne uit het 
beginselprogramma geschrapte streven naar na-
tionalisatie van banken en verzekeringsbedrij-
ven ¬ een uitgelezen kans blijken om woorden 
en daden weer met elkaar te verbinden.

Dit artikel is een bewerking van de inleiding die 
Willem Witteveen hield op 4 oktober 2008, bij de 
wbsconferentie ‘Waarden & kiezers. De politiek
ideologische en electoraalstrategische postionering 
van de sociaaldemocratie’.

Noten

1 Isaiah Berlin, Twee opvattingen 
van vrijheid, Amsterdam: Boom, 

1996 (oorspronkelijk 1958), 
p. 41.

2 Ibid., p. 52.
3 Philip Pettit, Republicanism. A 

theory of freedom and government, 
Oxford: Clarendon Press, 1997, 
p. 126.

4 Ibid., p. 23.
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Waarden en kiezers (2)

De valkuil van de  
culturele maakbaarheid

wouter van der brug

In Nederland, maar ook in andere West-Euro-
pese landen ¬ zoals Duitsland ¬ verliezen 
gouvernementele partijen terrein aan radica-
lere, vaak populistische, partijen aan de linker- 
en/of rechterzijde van het politieke spectrum. 
De vvd lijdt onder de concurrentie van de 
dissidenten Wilders en Verdonk, de PvdA 
heeft het in de peilingen al geruime tijd flink 
te verduren en ook het cda staat op verlies, zij 
het in mindere mate. Sommigen betogen dat 
de middenpartijen een populistische stijl van 
politiek bedrijven zouden moeten overnemen 
om hun electorale kansen te vergroten. Bij de 
vvd klonk de roep om meer jip-en-janneketaal, 
waarna men op zijn wenken werd bediend. 
Jan Peter Balkenende presenteerde tijdens de 
campagne van 2006 het showbizz-programma 
rtl Boulevard. Wouter Bos heeft gezegd dat 
wat meer populisme zo slecht nog niet is. 
 In deze bijdrage ga ik specifiek in op de 
electorale positie van de PvdA, met als startpunt 
kennis over het electoraat zoals verzameld in 
kiezersonderzoek. Ik zal betogen dat de PvdA 
¬ hetzelfde geldt overigens voor de andere 
middenpartijen ¬ zich niet moet blindstaren 
op stijlkenmerken. Juist de politieke inhoud is 
essentieel voor het veroveren van een stabielere 

electorale basis. Aan het slot van mijn betoog 
doe ik een voorzet voor inhoudelijke keuzes op 
enkele zwaarwegende beleidsterreinen. 

kiezers kiezen meer

Vanaf de jaren zestig heeft zich een proces van 
ontzuiling voltrokken dat samenhangt met 
processen van emancipatie van individuele 
burgers. Dit is geen typisch Nederlands ver-
schijnsel, het doet zich in alle westerse landen 
voor. Geëmancipeerde burgers voelen minder 
sterke groeps loyaliteiten dan vorige generaties. 
Kiezers zijn dus steeds meer gaan kiezen: zij 
bepalen bij iedere verkiezing opnieuw welke 
partij hun het meest aanspreekt. Doordat er 
gemakkelijker geswitcht wordt tussen partijen 
zijn verkiezingsuitslagen steeds grotere schom-
melingen gaan vertonen.
 Als gevolg van de afnemende invloed van 
sociaal-structurele factoren, zoals sociale klasse 
en religie, zijn inhoudelijke overwegingen 
belangrijker geworden voor het stemgedrag. 
Uiteraard is het voor kiezers niet mogelijk alle 
inhoudelijke thema’s mee te wegen en daarom 
is het voor hen belangrijk dat partijen een 
helder ideologisch profiel hebben. Ideologieën 
maken het handelen van partijen voor kiezers 
begrijpelijk en voorspelbaar. Op basis daar-
van kan men een inhoudelijk beredeneerde 
keuze maken, zonder kennis te hebben van de 
partijprogramma’s.
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 Sinds het einde van de jaren tachtig zien 
we echter dat het ideologische profiel van veel 
politieke partijen bleker is geworden en dat de 
grote partijen zich minder duidelijk van elkaar 
onderscheiden. Dit laatste geldt zeker voor twee 
stromingen die in belangrijke mate hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van de 

naoorlogse verzorgingsstaten in veel Europese 
landen: de sociaal-democratie en de christen-de-
mocratie. Partijen uit beide stromingen hebben 
medewerking verleend aan neoliberaal beleid 
dat is gericht op verzelfstandiging en privati-
sering van (voormalige) publieke sectoren. Ze 
hebben wel eigen accenten gezet bij deze hoofd-
zakelijk neoliberale koers, maar dragen geen 
heldere visie uit op de toekomst van de verzor-
gingsstaten die ze zelf hebben vormge geven. 
Ook zijn ze op zoek naar een toekomstvisie op 
problemen rond immigratie en integratie van 
minderheden.
 Naarmate het voor kiezers die zich op 
inhoudelijke kwesties oriënteren moeilijker 
wordt om te weten waar partijen precies (voor) 
staan, zullen zij vaker tot op het laatste moment 
twijfelen tussen twee of meer partijen die zij 
vrijwel even aantrekkelijk vinden.1 Een kleine 
verandering kan dan net de doorslag geven 
¬ beoordelingen van individuele kandida-
ten bijvoorbeeld, of kleine blunders in de 
campagnevoering.
 De opkomst van populistische partijen aan 
de linker- en rechterzijde van het politieke spec-
trum moet niet worden uitgelegd als een bewijs 
voor het belang van een populistische stijl van 
campagnevoeren en/of politiek bedrijven. 
Uit onderzoek blijkt juist dat mensen die op 
populistische partijen stemmen zich evenzeer 
door inhoudelijke overwegingen laten leiden als 
degenen die kiezen voor de gevestigde partijen.2

 Voor de PvdA komt dit alles erop neer dat 
electoraal herstel vooral zal moeten worden 
bereikt door een aantrekkelijk inhoudelijk pro-
gramma uit te dragen. Dat programma zal voor 
kiezers op een herkenbare manier moeten aan-
sluiten bij de sociaal-democratische beginselen.

profileren op links

Om inzicht te krijgen in de concurrentiepositie 
van de PvdA ten opzichte van andere partijen, 
kunnen we gebruikmaken van het Nationaal 
Kiezersonderzoek (nko). Aan respondenten 
wordt gevraagd op een tienpuntsschaal aan te 
geven ‘hoe waarschijnlijk het is dat ze ooit eens 
op een bepaalde partij zullen stemmen’. Deze 
vraag is in 2006 gesteld voor alle nu in het parle-
ment vertegenwoordigde partijen, behalve ton. 
Een score 1 betekent ‘ik zal zeker nooit op deze 
partij stemmen’, een 10 staat voor ‘ik zal zeker 
wel eens op deze partij stemmen’.
 In oktober 2006 gaf 41% van de respondenten 
een score van 7 of hoger aan de PvdA. Dit elec-
toraal potentieel zou goed zijn voor ruim zestig 
zetels in de Tweede Kamer, ware het niet dat de 
aanname dat een partij haar hele potentieel weet 
te mobiliseren uiteraard volstrekt onrealistisch 
is. Van die zestig zetels zijn er slechts twaalf 
(19%) min of meer zeker voor de PvdA. Dit is de 
groep kiezers die alleen aan de PvdA een hoge 
score geeft en aan geen enkele andere partij. 
Het PvdA-potentieel overlapt voor 32% (twintig 
zetels) met dat van één andere partij, voor 32% 
met dat van twee andere partijen en voor 17% 
met dat van drie of meer partijen. De grootste 
concurrent is de sp: 45% van de potentiële PvdA-
stemmers geeft ook aan de sp een score van 7 of 
hoger. Ook de overlap met GroenLinks is groot, 
net als die met het cda: 34%, respectievelijk 26%. 
Voor d66 en de vvd stopt de teller bij 18%, de 
overlap met het pvv-potentieel bedraagt 7%. 
 De PvdA concurreert dus vooral met de an-
dere linkse partijen, maar ook met het cda. Het 
is niet reëel om te verwachten dat de PvdA zich 
tegelijkertijd aantrekkelijk kan profileren voor 
zowel potentiële cda-kiezers als voor potentiële 

Niet stijl maar inhoud is essentieel 
voor het veroveren van een stabiele 
electorale basis



s& d  1 1  |  20 0 8

30

sp- of GroenLinks-stemmers. Aangezien er ter 
linkerzijde meer te verliezen en meer te winnen 
valt, lijkt een linkse profilering vanuit electoraal 
perspectief voor de PvdA het meest verstandig.

stabiele publieke opinie

Hoe zijn kiezersvoorkeuren verdeeld als het 
gaat om specifieke beleidsvraagstukken? Ik be-
perk mij hier tot de twee, in mijn ogen, grootste 
binnenlandse sociale kwesties van deze tijd: de 
toekomst van de verzorgingsstaat en de migra-
tie- en integratieproblematiek.
 Uit onderzoek van onder andere het scp is 
bij herhaling gebleken dat er in Nederland zeer 
veel steun is voor het behoud van sociale-ze-
kerheidsarrangementen.3 In het nko wordt de 
vraag gesteld of inkomensverschillen groter of 
juist kleiner zouden moeten worden. Respon-
denten kunnen antwoorden op een zevenpunts-
schaal waarvan alleen de uitersten zijn gelabeld. 
Figuur 1 toont de verdeling van de antwoorden 
sinds 1994. Wat blijkt is dat de publieke opinie 
in Nederland vrij stabiel is en al geruime tijd 
naar links neigt op dit sociaal-economische 
thema. Voor zover er veranderingen zijn, is er in 
2006 vooral een sterkere roep om inkomensni-

vellerende maatregelen, hetgeen waarschijnlijk 
verband houdt met onvrede over de topsalaris-
sen. Niet op alle sociaal-economische thema’s 
neigt de publieke opinie overigens naar links: 
de meerderheid van de Nederlanders wil de 
hypotheekrenteaftrek niet veranderen.
 Figuur 2 laat de verdeling zien van de 
antwoorden op de vraag in welke mate ‘al-
lochtonen hier mogen wonen met behoud van 
eigen cultuur’. Ook hier wordt gewerkt met een 
zevenpuntsschaal, waarbij de 1 als label heeft 
‘behoud van eigen cultuur voor allochtonen’ en 
de 7 ‘zij moeten zich geheel aanpassen’. De figuur 
laat zien dat er in elk geval sinds 1994, toen 
deze vraag voor het eerst werd gesteld, onder de 
Nederlandse bevolking zeer weinig steun bestaat 
voor het multiculturalisme. In 1994 plaatste 45% 
van de respondenten zich in die categorieën 6 en 
7 (geheel aanpassen); in 2006 de helft. Het beeld 
is dus stabiel. Kiezen we andere variabelen die in-
dicatief zijn voor de ‘culturele dimensie’, dan zien 
we eenzelfde beeld. Een duidelijke meerderheid 
van de burgers vindt dat het asielbeleid strenger 
moet worden en een overgrote meerderheid wil 
dat crimineel gedrag strenger wordt bestraft.
 Overigens blijkt er nauwelijks samenhang 
te bestaan tussen opvattingen over culturele 

Figuur 1  Verdeling kiezersvoorkeuren op ‘inkomensverschillen’ 

Kleinere inkomensverschillen Grotere inkomensverschillen
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issues (immigratie, asielzoekers, criminali-
teit) enerzijds en sociaal-economische issues 
anderzijds. De volgende vraag is welke posities 
politieke partijen innemen ten aanzien van deze 
thema’s. Figuur 3 (zie pagina 32) geeft grafisch 
weer waar de respondenten van het Nationaal 
Kiezersonderzoek een vijftal partijen in 2002 
(gemiddeld) plaatsten. Voor deze vragen werden 
dezelfde zevenpuntsschalen gehanteerd als 
voor de vragen over de eigen opinies van de 
respondenten. De percentages corresponderen 
met het aantal kiezers in elk van de kwadranten, 
waarbij de middelste antwoordcategorie (4) niet 
is meegenomen.
 Figuur 3 laat zien dat de partijen in 2002 net-
jes geordend waren van linksonder naar rechts-
boven: kiezers namen een vrijwel eendimensio-
naal partijstelsel waar. Aan de ene kant stonden 
de linkse partijen, die gezien werden als links 
op zowel het gebied van inkomensverdeling als 
op het punt van integratie. Aan de andere kant 
bevonden zich de rechtse partijen waarvoor, 
met enige nuances, het omgekeerde gold. Een 
belangrijke uitzondering betreft het cda, dat in 
2002 een opmerkelijk ‘linksig’ profiel had op het 
thema van inkomensverdeling.

 Willen we de verkiezingsuitslag van 2002 
beter begrijpen dan moeten we ook weten waar 
de kiezers stonden. Het kwadrant linksboven her-
bergt het grootste percentage kiezers: mensen die 
kleinere inkomensverschillen willen en vinden 
dat immigranten zich (geheel) moeten aanpas-
sen. Deze groep werd door geen enkele partij echt 
vertegenwoordigd. Op welke partij deze kiezers 
stemden hing dus sterk af van de vraag welk the-
ma voor hen zwaarder woog: sociaal-economische 
issues of integratie. Het historische verlies van de 
PvdA in 2002 laat zich grotendeels verklaren uit 
het feit dat immigratie/integratie het dominante 
onderwerp was geworden en de PvdA op dit 
thema een impopulaire positie innam. 
 Figuur 4 (zie pagina 32) laat de posities zien 
van partijen en kiezers in 2006. Vanwege de be-
schikbaarheid van data staan er ten dele andere 
partijen in afgebeeld dan in figuur 3. Opvallend 
is dat de groep kiezers in het vak linksboven 
iets is gegroeid ten opzichte van 2002 én dat 
PvdA, cda en vvd enigszins in hun richting 
bewegen. Verder blijkt uit de figuur dat kiezers 
op de twee onderzochte thema’s vrijwel geen 
inhoudelijke verschillen zien tussen de sp en 
de PvdA. 

Figuur 2  Verdeling kiezersvoorkeuren op ‘integratie’ 

Allochtonen mogen hun eigen 
cultuur behouden
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voorzet voor herpositionering

Zoals gezegd: structureel electoraal herstel kan 
de PvdA enkel bereiken door een aantrekkelijk 
inhoudelijk programma te formuleren dat op 
een herkenbare manier aansluit bij de sociaal-

democratische beginselen. Een charismatisch 
leider naar voren schuiven volstaat niet, zoals de 
PvdA in 2006 zelf heeft ondervonden. Wouter 
Bos is in zijn mediaoptredens en in het debat 
een zeer sterke persoonlijkheid. Dat hij desal-
niettemin zijn glans verloor tijdens de cam-

Figuur 3   Posities van kiezers en partijen in 2002 op inkomensverdeling en integratie (de percentages zijn 
de percentages respondenten in de categorieën 1 t/m 3 en 5 t/m 7)

Figuur 4   Posities van kiezers en partijen in 2006 op inkomensverdeling en integratie (de percentages zijn 
de percentages respondenten in de categorieën 1 t/m 3 en 5 t/m 7)
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pagne kwam doordat de PvdA haar inhoudelijke 
verhaal onvoldoende op orde had en daardoor in 
het defensief kon worden gedrukt. Bovendien: 
niets is zo onvoorspelbaar en ‘hype-gevoelig’ als 
het imago van een politiek leider. 
 De hier gepresenteerde gegevens laten een 
hoge mate van stabiliteit van de publieke opinie 
zien tussen 1994 en 2006. Recentere nko-cijfers 
zijn helaas nog niet beschikbaar, maar er is wei-
nig reden om aan te nemen dat er tussen 2006 
en 2008 grote veranderingen hebben plaats-
gevonden in opvattingen over bijvoorbeeld 
inkomensverdeling en integratie. Verder weten 
we dat electorale potentiëlen veel stabieler zijn 
dan verkiezingsuitslagen. Aangezien de PvdA 
in 2006 van alle partijen het grootste potentieel 
had binnen de twee groepen burgers linksboven 
en linksonder in figuur 4, staat de partij er struc-
tureel gezien niet slecht voor. 
 Het grote dilemma voor de PvdA is dat de 
potentiële achterban sterk verdeeld is over 
culturele thema’s als immigratie, integratie en 
inburgering. Een groot deel van de potentiële 
PvdA-kiezers is het op dit terrein meer eens 
met rechtse dan met linkse partijen. Daar staat 
tegenover dat de PvdA een ruime aanhang heeft 
onder migranten, van wie velen een gematigde 
variant van de islam belijden. Deze mensen 
wil de PvdA niet van zich vervreemden ¬ niet 
alleen uit electorale overwegingen, maar ook 
omdat migranten gezien hun kwetsbare sociaal-
economische positie bij uitstek een groep zijn 
waarvoor sociaal-democraten willen opkomen. 
 Gegeven de heersende kiezersopvattingen 
en waargenomen partijposities zullen rechtse 
partijen er in het algemeen garen bij spinnen als 
culturele thema’s de politieke agenda beheersen, 
terwijl linkse partijen ervan profiteren als sociaal-
economische thema’s sterk in de belangstelling 
staan. Deze informatie komt goed van pas in 
verkiezingscampagnes, structureel gezien zet ze 
echter weinig zoden aan de dijk. Voor de langere 
termijn gaat het voor de PvdA toch om de vraag 
hoe sociaal-economische thema’s verbonden kun-
nen worden met culturele thema’s, op een wijze 
die recht doet aan de beginselen van de partij. 

 Die inhoudelijke koers mag niet worden 
bepaald door opiniepeilingen, daarvoor is de 
PvdA niet opgericht. Enquêtes en focusgroepen 
kunnen inzicht verschaffen in de problemen die 
burgers ervaren, maar politici zullen zelf met 
oplossingen moeten komen. Op basis van de in 
deze bijdrage geschetste electorale krachtsver-
houdingen kunnen geen waardevrije conclusies 
worden getrokken over de richting die de PvdA 
zou moeten inslaan. Desalniettemin wil ik de 
gelegenheid aangrijpen om enkele punten aan 
te stippen.

 Op sociaal-economische thema’s is de 
uitgangspositie van de PvdA niet ongunstig. Er 
bestaat in ons land veel steun voor de verzor-
gingsstaat en ook voor inkomensnivellering. 
De PvdA bepleit al langere tijd een brede en 
activerende verzorgingsstaat: ‘van iedereen’ in 
die zin dat van iedereen wordt verlangd er naar 
vermogen aan bij te dragen, ‘voor iedereen’ in 
die zin dat sociale zekerheid niet alleen aan 
de laagste inkomensgroepen wordt geboden, 
maar ook aan de hogere. Voor dit uitgangspunt 
is onder de bevolking voldoende animo. Het 
grootste probleem zit dan ook niet daar, bij het 
principe, maar in de uitvoering. Schuldsanering 
en herintegratietrajecten zijn door de overheid 
verramsjt aan dubieuze, soms zelf malafide 
bureautjes. Ook in de (thuis)zorg wordt sterk 
vertrouwd op marktwerking. De PvdA zou zich 
duidelijker moeten afkeren van de typisch neoli-
berale opvatting dat diensten beter werken als 
ze worden overgelaten aan de markt.
 Een van de thema’s waar burgers zich grote 
zorgen over maken is de openbare orde. Links 
Nederland heeft op dit terrein vanaf de jaren ze-
ventig een deel van zijn ‘natuurlijke achterban’ 
van zich vervreemd door zeer libertaire stand-

De koers van de PvdA mag 
niet worden bepaald door 
opiniepeilingen
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punten in te nemen. Men vond het kleinburger-
lijk om mensen te beperken in hun keuze om 
zich te prostitueren, hard drugs te gebruiken 
of psychiatrische hulp te weigeren. Links stond 
hierin overigens niet alleen; deze opvattin-
gen vonden veel weerklank bij de vvd. Ze zijn 
vaak ook juist door rechtse partijen in beleid 
omgezet, met alle gevolgen van dien. Zo heeft 
de sluiting van psychiatrische ziekenhuizen 
in de jaren tachtig geleid tot een dramatische 
toename van het aantal schizofrene zwervers 
en is Nederland een internationaal centrum 
geworden voor drugs- en vrouwenhandel.
 Zoals Scandinavische zusterpartijen van de 
PvdA al eerder constateerden, druist dergelijk 
beleid in tegen de principes van de sociaal-
democratie. Aangezien er op al deze terreinen 
nauwelijks sprake is van individuele keuze-
vrijheid ¬ dat geldt voor de drugsverslaafde 
zo goed als voor de schizofreen die stemmen 
hoort of de prostituee wier familie in Oekraïne 
bedreigd wordt ¬ straalt het libertaire beleid 

in feite vooral maatschappelijke onverschillig-
heid uit.4 Daar komt bij dat de gevolgen ervan 
worden afgewenteld op de zwakste groepen. 
De ‘zorgmijdende’ schizofrene man die in 1993 
zijn Turkse buurmeisje doodsloeg met een stuk 
hout woonde in een sociale huurwoning in de 
Vrolikstraat in Amsterdam-Oost. De drugsover-
last in die stad concentreerde zich jarenlang in 
de Bijlmer. Bij rellen in het stadsdeel Slotervaart 
staken Marokkaanse jongeren auto’s in brand 
van hun eigen buurtgenoten. Juist omdat be-
woners van armere buurten de meeste last van 
criminaliteit en onveiligheid hebben zou cri-
minaliteitsbestrijding bij uitstek een prioriteit 
moeten zijn voor links. 

 Bij de PvdA heeft zich inmiddels een grote 
cultuuromslag voltrokken. Zo hebben Amster-
damse en Rotterdamse PvdA-wethouders de be-
strijding van criminaliteit en ernstige overlast 
tot een belangrijke beleidsprioriteit uitgeroe-
pen. Dat wordt door kiezers ook onderkend: de 
meesten zien de PvdA als een partij die misdaad 
strenger wil bestraffen. In electoraal opzicht is 
dat niet ongunstig; de meeste kiezers delen die 
opvatting immers.

het heetste hangijzer: integratie

Velen zien de PvdA als een partij van ‘open 
grenzen’ en cultuurrelativisme. Op dat beeld valt 
echter wel wat af te dingen, zeker ten aanzien 
van immigratie. Toen in de jaren zestig de eerste 
gastarbeiders werden gerekruteerd reageerden 
vooral de vakbonden maar ook linkse partijen 
afwijzend: het beleid werd gehekeld als een stra-
tegie om lonen te drukken. De opvattingen van 
de felste vroege criticasters van het immigratie-
beleid ¬ de oude en de jonge Drees, de sp ¬ kre-
gen binnen de PvdA evenwel zeer weinig steun.5 
Latere maatregelen om migratie te bemoeilijken 
waren juist wel weer afkomstig van de PvdA, i.c. 
de staatssecretarissen Kosto en Cohen. 
 Een streng toelatingsbeleid is niet onverenig-
baar met linkse opvattingen. Voor de verzor-
gingsstaat is het schadelijk als Oost-Europese 
zzp’ers ver onder de cao-lonen werken. Zolang 
de huisvesting van deze mensen niet goed is 
geregeld, legt hun komst een grote druk op de 
sociale huurvoorraad. Dat (klein)kinderen van 
Turkse en Marokkaanse migranten onge-
schoolde huwelijkspartners zoeken in het land 
van hun (groot)ouders is sociaal onwenselijk. 
Wie de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, 
is op de arbeidsmarkt in een kenniseconomie 
bij voorbaat zo goed als kansloos en kan niet 
volwaardig deelnemen aan de samenleving. 
Uiteraard zijn er grenzen aan de mate waarin 
een rechtsstaat de partnerkeuze van burgers 
kan beïnvloeden of asiel kan weigeren aan 
mensen die in hun eigen land worden vervolgd. 
Mijn belangrijkste punt is dat een restrictief 

Een streng migratiebeleid is 
goed te verenigen met sociaal
democratische beginselen
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toelatingsbeleid ¬ iets wat de meeste burgers 
wensen ¬ niet onverenigbaar is met de sociaal-
democratische beginselen, zeker wanneer men 
geen culturele criteria hanteert, maar sociale. 
 Het lastigste punt voor de PvdA ¬ en niet 
alleen die partij ¬ blijft het integratiebeleid. Het 
is mede aan de PvdA te wijten dat er zo lang een 
taboe op dit thema heeft gerust en dat vrijblij-
vend multiculturalisme de beleidsagenda be-
paalde. De meeste burgers vinden al veel langer 
dat immigranten zich ‘geheel moeten aanpas-
sen aan de Nederlandse gewoonten’ (zie figuur 
2). Vrijblijvend multiculturalisme is voor een 
meerderheid van de burgers niet aanvaardbaar. 
‘Volledige aanpassing’ kan voor de PvdA echter 
ook het uitgangspunt niet zijn. De rechtsstaat 
garandeert het recht van individuen om zich 
binnen bepaalde grenzen niet aan te passen aan 
de heersende normen. De enquêtevraag maakt 
niet duidelijk op welke punten burgers wensen 
dat nieuwkomers zich aanpassen. Zo zijn veel 
culturele uitingen voor de meeste autochtone 
burgers niet erg problematisch, zolang men er 
maar geen last van heeft. Veel Chinezen zijn 
bijvoorbeeld niet geassimileerd en toch maakt 
niemand zich daar druk over. Kortom, er zal een 
evenwicht gezocht moeten worden tussen de 
uiterste posities van volledig aanpassen (assimi-
latie) en volledige tolerantie (vrijblijvend mul-
ticulturalisme). Dit betekent dat diegenen die 
pleiten voor tolerantie zullen moeten aangeven 
waar de grenzen van die tolerantie liggen. Daar-
bij zou men drie niveaus moeten onderscheiden: 
de (Grond)wet, participatie en cultuur.6

 Iedere inwoner van Nederland moet zich 
houden aan de (Grond)wet. Dit punt is voor alle 
politieke partijen ononderhandelbaar, dus daar 
hoef ik verder niet op in te gaan. De participatie-
kwestie acht ik voor de PvdA cruciaal. De bood-
schap aan migranten en hun kinderen moet zijn 
dat zij geacht worden actief bij te dragen aan de 
Nederlandse samenleving waar zij nu zelf ook 
deel van uitmaken. Deze gedachtegang sluit aan 
bij de lijn die onder anderen Aboutaleb7 heeft 
ingezet, alsmede bij noties over burgerschap en 
bij het hierboven geformuleerde uitgangspunt 

dat de verzorgingsstaat ‘van iedereen en voor 
iedereen is’. Dit uitgangspunt vereist enerzijds 
dat autochtonen nieuwkomers dienen te ac-
cepteren als volwaardige burgers; anderzijds 
is de consequentie dat niet kan worden geduld 
dat iemand zich afwendt van de Nederlandse 
samenleving. Iedereen dient moeite te doen om 
de Nederlandse taal te leren en een opleiding te 
volgen of te werken.

 Het derde niveau betreft de culturele 
aanpassing. De PvdA moet weerstand durven 
bieden aan druk vanaf de rechterflank van het 
politieke spectrum om van overheidswege in 
te grijpen in de persoonlijke levenssfeer van 
mensen. Bolkestein, Fortuyn en Verdonk heb-
ben de komst van migranten een bedreiging 
genoemd voor liberale verworvenheden als de 
scheiding van kerk en staat en de emancipatie 
van homo’s en vrouwen. In het mede door hen 
geïnitieerde ‘islamdebat’ duiken deze argu-
menten telkens op. Paradoxaal genoeg vertrou-
wen deze liberalen nu juist op een sterke (en 
vooral strenge) overheid die door middel van 
verplichte inburgeringscursussen assimilatie 
moet realiseren. Links worstelt hiermee: men 
heeft kritiek op de patriarchale verhoudingen 
binnen islamitische gezinnen, maar vreest 
tegelijkertijd dat islamkritiek bijdraagt aan de 
stigmatisering van moslims. In mijn ogen is 
links in de jaren tachtig en negentig veel te ver 
doorgeslagen in deze angst. Onder het mom 
van antiracisme werd kritiek op de negatieve 
aspecten van immigratie of van culturele en 
religieuze gebruiken van migranten verdacht 
gemaakt, waardoor iedere discussie onmoge-
lijk werd.
 Nu dreigt de slinger juist te ver de andere kant 
uit te zwaaien. Ten onrechte wordt de huidige 
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islamkritiek vergeleken met de kritiek op de 
christelijke kerken in de jaren zestig en later.8 Een 
belangrijk verschil is dat de protestantse en ka-
tholieke kerken zich in het centrum van de macht 
bevonden. Gerard van het Reve en de makers van 
Zo is het toevallig ook nog eens een keer daagden dus 
de machthebbers uit, ridiculiseerden hen. De 
islamkritiek van Frits Bolkestein, Leon de Winter, 
Herman Philipse, Hans Jansen en Paul Cliteur is 
juist kritiek van een culturele elite op een groep 
met heel weinig machtsbronnen. Tegen een 

groep mensen die veel moeite heeft aansluiting te 
vinden bij de Nederlandse samenleving zegt een 
spraakmakend deel van de elite dat hun cultuur 
niet deugt en dat hun religie achterlijk is. Men 
kan zich afvragen hoe dit bijdraagt tot integratie. 
Waar links in de jaren tachtig en negentig door-
sloeg in het verdacht maken van critici van mul-
ticulturalisme door hen uit te maken voor racist, 
slaat rechts nu door in het verdacht maken van 
diegenen die oproepen de toon ietwat te matigen 
door hen uit te maken voor cultuurrelativist of lid 
van de ‘linkse kerk’. 
 Het is de taak van gouvernementele partijen 
om een genuanceerde positie in te nemen 
tussen de uitersten in. Voor de PvdA zou als uit-
gangspunt moeten gelden dat de vrijheid van 
meningsuiting onvoorwaardelijk beschermd 
dient te worden. Ook zou links Nederland steun 
moeten geven aan diegenen die zelf in een 
islamitisch gezin zijn opgegroeid en die zich 
losmaken uit een milieu dat zij als verstikkend 
hebben ervaren ¬ mensen als Ayaan Hirsi Ali, 
Hafid Bouazza en Afshin Ellian. Zeker als het 
gaat om fysieke bedreigingen moeten duidelij-
ke grenzen worden gesteld. Dit kan worden ge-

daan met een gewoon beroep op de wet, zonder 
dat daar een cultuurdebat aan verbonden wordt. 
De autochtone elite dient zich voortdurend 
bewust te zijn van de ongelijke machtsverhou-
dingen. Voor links moeten deze een reden zijn 
om zich in het islamdebat terughoudend op te 
stellen en niet mee te huilen met de wolven. 
Dat geldt des te sterker voor beleidsmakers: in 
een liberale rechtsstaat dient de overheid zich 
neutraal op te stellen ten aanzien van kwesties 
van cultuur en godsdienst. 
 De eis aan migranten om zich ook in 
cultureel opzicht aan te passen aan ‘de Neder-
landse cultuur’ is voor een deel omgezet in 
beleid, vooral door Rita Verdonk. De overheid 
poogt via streng ingrijpen vergaande doelen 
te realiseren, zoals assimilatie (via verplichte 
inburgeringscursussen), emancipatie van 
moslima’s en bestrijding van extremistische 
opvattingen. Velen binnen de PvdA vinden 
deze doelen nastrevenswaardig en het huidige 
kabinet heeft mede daarom niet principieel 
met dit beleid gebroken. De nieuwe culturele 
maakbaarheidsagenda is echter zeer problema-
tisch, om minstens vier redenen. 
 Ten eerste wordt de overheid erdoor ge-
dwongen aan te geven wat de kern is van die 
Nederlandse cultuur waaraan nieuwkomers 
zich zouden moeten aanpassen. Niemand slaagt 
daar echter in. Rechts Nederland is niet ‘trots 
op’ tradities van schikken en plooien, polderen, 
overleg en compromis, tolerantie en verdraag-
zaamheid. Verdonk komt bij het definiëren van 
de Nederlandse cultuur niet veel verder dan een 
verwijzing naar het Sinterklaasfeest. Bolkestein 
beroept zich op de joods-christelijke oorsprong 
van de Europese beschaving, die zou maken dat 
de Nederlandse cultuur zich niet laat verenigen 
met de islam. Dat zegt dus vooral wat onze cul-
tuur niet is, niet wat ze wel is. Ook de overigens 
genuanceerde Paul Scheffer loopt vast in zijn 
pogingen om de Nederlandse cultuur te duiden. 
 Ten tweede loopt de overheid bij deze cul-
tuurpolitiek al snel tegen de grenzen aan van de 
liberale rechtsstaat die men juist zegt te willen 
verdedigen: de overheid heeft immers niet het 

Ongelijke machtsverhoudingen 
moeten voor links een reden 
zijn om zich in het islamdebat 
terughoudend op te stellen
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recht om de ene cultuur en/of godsdienst boven 
de andere te stellen.
 Een derde gevolg van het culturele maakbaar-
heidsdenken is dat het bijbehorende beleid leidt 
tot een voortdurende schoffering van diegenen 
die men hoopt te ‘verheffen’. Dit werkt waar-
schijnlijk vooral averechts. Een vierde probleem, 
ten slotte, is de gigantische bureaucratie die 
wordt opgetuigd voor de implementatie van 
het beleid, bijvoorbeeld rond de verplichte 
inburgeringscursussen. 
 Bij haar oprichting na de Tweede Wereldoor-
log wilde de PvdA een politieke beweging zijn 
voor mensen met verschillende levensbeschou-
welijke achtergronden. Dit uitgangspunt staat 
op gespannen voet met een bureaucratische 
en vanuit principieel oogpunt problematische 
culturele maakbaarheidsagenda. De overheid 
hoort een neutrale positie in te nemen ten op-
zichte van verschillende culturen en religies; dit 
principe zou de PvdA voluit moeten onderschrij-
ven. Dat betekent niet dat integratieproblemen 
onder het kleed geschoven mogen worden en 
dat misstanden als vrouwenonderdrukking 
oogluikend kunnen worden toegestaan. Het 

betekent wel dat er grenzen zijn aan de mate 
waarin de overheid in de persoonlijke levens-
sfeer kan en mag ingrijpen.
 Net zoals het niet aan de overheid is om 
orthodox-christelijke vrouwen op Tholen te 
emanciperen, is het haar taak niet om de eman-
cipatie van moslima’s in Amsterdam-West van 
bovenaf op te leggen. Natuurlijk moet de over-
heid misdaad en terrorisme bestrijden, daders 
van huiselijk geweld aanpakken en optreden 
tegen overlast veroorzakende jongeren. Dat valt 
allemaal onder de gewone, kleurenblinde wets-
handhaving. Inburgering is een ander verhaal. 
Op dat terrein hoort de PvdA de culturele agenda 
van rechts niet te adopteren. In plaats daarvan 
moet zij pal staan voor sociaal-democratisch 
beleid dat is gericht op realistische doelen in de 
sociaal-economische sfeer. Dat zijn, kort maar 
krachtig: taal, onderwijs en werk.

Dit artikel is een bewerking van de inleiding die 
Wouter van der Brug hield op 4 oktober 2008, bij de 
wbsconferentie ‘Waarden & kiezers. De politiek
ideologische en electoraalstrategische postionering 
van de sociaaldemocratie’.
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Over de auteur  Jos de Beus is lid van de Partij van de 
Arbeid, afdeling Hilversum 

Noten  zie pagina 50

Waarden en kiezers (3)

Krijgt de Nederlandse sociaal-
democratie een derde eeuw?

jos de beus

Terwijl Nederland zich gesteld ziet voor meer-
dere crises tegelijk ¬ in de financiële sector, 
de energie- en voedselvoorziening, het milieu 
(de zeespiegelstijging), de geopolitiek (Georgië) 
¬ lijkt de Partij van de Arbeid te kiezen voor 
een hedendaagse vorm van biefstuksocialisme. 
Zie de beloftes over gratis schoolboeken, gratis 
crèches en algemeen koopkrachtbehoud in het 
begrotingsjaar 2008-2009. Zie ook de financiële 
garantie aan het adres van honderdduizend roe-
keloze spaarders bij een digitale bank uit IJsland. 
 De keuze voor dergelijk biefstuksocialisme, 
door Van den Doel omschreven als het geloof dat 
massaconsumptie en sociale vooruitgang samen-
vallen, is te verklaren uit  het verkiezingspro-
gramma van de PvdA maar ook uit de nederlaag 
die zij in november 2006 leed en de peilingen 
van de publieke opinie die een decimering te 
zien geven bij volgende verkiezingen: Europees 
in 2009, gemeentelijk in 2010, landelijk in 2011.1 
De leiding van de PvdA houdt rekening met een 
volgende dreun, na die van 1994, 2002 en 2006. 
Biefstuksocialisme is stellig een manier om 
verwacht electoraal verlies in te perken.2

 Toch vormt dit soort socialisme op lan-
gere termijn een onhoudbaar antwoord op de 
genoemde crises. Het komt voort uit vermij-
ding van een pijnlijke vraag. Hoe komt het dat 

zovele mondige werknemers een hekel hebben 
aan de sociaal-democratie, haar zelfs haten en 
verachten? In dit artikel stel ik deze kwestie van 
vertegenwoordiging van de ‘gedekoloniseerde’ 
werknemer centraal. Eerst bespreek ik de 
huidige prestatiedruk voor regeringspartijen, in 
het bijzonder sociaal-democraten. Dan komen 
de conceptuele en historische aspecten van het 
vraagstuk van democratische vertegenwoor-
diging van de arbeid aan bod. Ik schets twee 
nieuwe tendensen in de ruimte van kiezers en 
gekozenen, te weten de uitputting van econo-
misch liberalisme en de uitdaging van cultureel 
conservatisme. Aan het slot onderzoek ik de 
haalbaarheid van wat neo-traditionalisme ge-
noemd mag worden: heruitvinding van de PvdA 
als volkspartij. Daar pleit ik ook voor samenwer-
king met de Socialistische Partij (die partij komt 
uiteraard meermalen ter sprake, maar valt bui-
ten mijn toch al omvangrijke probleemstelling). 

prestatiedruk

Partijleider Bos en zijn ministersploeg in het 
kabinet-Balkenende iv ondervinden sinds de 
sluiting van het regeerakkoord in februari 2007 
een voortdurende druk in de openbaarheid om 
te presteren. Bij dat presteren hoort niet alleen 
het oplossen van uitvoeringsproblemen maar 
ook steun verzamelen, keuzen toelichten en 
verantwoording afleggen in een voortdurende 
wisselwerking met politieke nieuwsmedia.
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 Deze druk is niet typisch Nederlands. Rege-
rende sociaal-democratische partijen worstelen 
bijna allemaal met impopulariteit en vaagheid 
van visie, zowel daar waar ze de grootste partij 
zijn (Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk) 
als daar waar ze dat niet zijn (behalve in Neder-
land ook in België, Duitsland, Luxemburg en 
Oostenrijk). De droomstart van Rudd in Austra-
lië is uitzonderlijk en niet gemakkelijk over te 
dragen naar Europa. Dat geldt, mutatis mutan-
dis, ook voor sociaal-democratisch leiderschap 
in Zuid-Amerika (Lula in Brazilië, Bachelet in 
Chili) en het presidentschap van de Democraat 
Obama in de Verenigde Staten.3

 Evenmin is de druk enkel voelbaar op links. 
Ook rechtse leiders als de Canadese premier 
Harper, de Duitse bondskanselier Merkel en de 
Franse president Sarkozy ervaren de druk van 
impopulair bestuur in een tijd van mondiale en 
geopolitieke instabiliteit. De populaire Italiaan-
se premier Berlusconi is een uitzondering, met 
zijn greep op media en profijt van een versleten 
partijenblok op links.
 Het verschijnsel van de wisselvallige steun 
der kiezers is in Nederland voor rechts niet 
minder kwellend dan voor links. Het on-
derzoeksbureau Motivaction traceert maar 
liefst 4,5 miljoen Nederlanders (32%) die zich 
buitenstaanders wanen. Zij paren een agressief 
streven naar eigen gemak en genoegen aan een 
totaal gebrek aan belangstelling voor medebur-
gers, de publieke zaak en de politiek. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau heeft meer oog voor 
gevoelens van teleurstelling en frustratie. Het 
traceert niet alleen 20% ontevreden Nederlan-
ders maar ook 27% wantrouwigen. De wantrou-
wige vaderlander vindt zichzelf een geluksvogel, 
maar heeft de pest aan de rest. Men klaagt over 
het nihilisme van anderen en een verraad van 
de Tweede Kamer en de regering.4

 Toch lijkt vooral bij de sociaal-democraten 
sprake van een fundamenteel probleem. Aan 
de ene kant heeft een deel van het electoraat 
van deze partijen een gevoel van vervreem-
ding omdat men niet instemt met nieuwe 
projecten van de huidige sociaal-democratie, 

zoals de monetaire unie van Europa (de dure 
euro) en de kenniseconomie (de neergang van 
traditioneel onderwijs).5 Aan de andere kant 
ervaart de leiding van deze partijen een kloof 
met dat deel van het electoraat dat vijandig staat 
tegenover oude sociaal-democratische projecten 
als ontwikkelingshulp, toegankelijke kunst en 
(selectieve) verhoging van belastingen.
 Hebben partijen als de PvdA ¬ en ook een 
zich op regeermacht voorbereidende sp ¬ 
greep op de toekomst wanneer tevreden werk-
nemers een bevriezing eisen van verworven 
zekerheden uit de oude tijd van de industriële 
verzorgingsstaat en ongedeelde natiestaat en 
wanneer ontevreden werknemers bescherming 
eisen tegen zowel illegale als legale arbeidsmi-
granten uit met name Oost-Europa en Afrika?
 Tevreden werknemers zien zichzelf niet meer 
als arbeiders. Ze zijn consumptieve burgers 
geworden die zich bezighouden met eigen 
loopbaansucces, lonende beleggingen van hun 
pensioenfondsen, de exclusieve status van de 
opleiding van hun kinderen, tijdelijke emigratie 
naar warme landen dan wel voortgezette deel-
name aan de samenleving met een opgebouwd 
pensioen, en de persoonlijke kosten en baten van 
verzekeringen tegen werkloosheid, ziekte en ar-
beidsongeschiktheid.6 Heeft de sociaal-democra-
tische overheid nog wel het vermogen aan deze 
individualistische verwachtingen te voldoen?
 Ontevreden werknemers zijn teleurgesteld 
en gefrustreerd wat het middenklassebestaan 
betreft. Ze vrezen statusverlies, neerwaartse mo-
biliteit, schrale uitkeringen en volledige instor-
ting van de naoorlogse standaard van welstand 
en vrijheid.7 Maar vormen die werknemers nog 
wel een doelgroep voor partijen in de sociaal-
democratische traditie wanneer ze gevoelig 
blijken te zijn voor autoritarisme, populisme, 
protectionisme en nationalisme?8

 Bovendien zijn er zelfredzame of opstandige 
mensen die buiten het begrip van georgani-
seerde arbeid vallen ¬ van zakenvrouwen in de 
ban van power feminisme tot high potentials bij 
multinationale bedrijven, van kijkers van pulp- 
en sensatietelevisie tot liefhebbers van kwaliteit 
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en goede smaak op de publieke netten, van ont-
sporende Marokkaanse jongens tot ontketende 
Marokkaanse meisjes. De zelfredzame vindt het 
gedachtegoed van de PvdA over wederkerigheid 
achterhaald en belachelijk. De opstandige voelt 
zich belazerd door een zelfbenoemd partijkartel 
van fatsoenlijke en ervaren bestuurders. Beiden 
walgen van de schijnheiligheid en leegte van 
gevestigde sociaal-democraten met hun gebeds-
molen van emancipatie en progressiviteit. 
 Ik zie de huidige verdeeldheid en verwarring 
over de reden van bestaan van de Nederlandse 
sociaal-democratie als een representatiepro-
bleem. Hoe komt het dat een oud dan wel nieuw 
(doch potentieel) electoraat van de PvdA is 
veranderd in een diaspora in de sp maar ook in 
de lpf (een kwart van diens 1,6 miljoen stem-
mers in 2002), in de vrijzinnige partijen d66 en 
GroenLinks, in de vvd en via die partij in de pvv 
van Wilders, Trots op Nederland (Verdonk), en 
zelfs in het cda?
 De PvdA is in haar bijdragen aan het regeer-
akkoord en de nota’s van haar ministers tamelijk 
duidelijk over de vraag wat zij wil vertegenwoor-
digen. Dat is langetermijnbeleid in de geest van 
het gelijkheidsbeginsel ter bestrijding van mi-
lieuvernietiging (waaronder fatale zeespiegel-
stijging in de Nederlandse delta), de uitwassen 
en verstoringen van aandeelhouderskapitalisme 
en financieel kapitalisme, segregatie en misdaad 
in de steden, disfunctioneren van delen van de 
publieke sector (zoals het onderwijs), grensover-
schrijdende terreurnetwerken, en verarming 
en achterstelling van het Afrikaanse continent 
(het bodemmiljard van de mensheid). Maar wie 
wil de partij vertegenwoordigen in het kabinet 
en tevens in het parlement en in de colleges 
van steden in de dichtstbevolkte provincies van 
Nederland? 

doelgroep en achterban

Vaak wordt gezegd dat politieke partijen in een 
democratische samenleving iedereen behoren 
te vertegenwoordigen en dat zij de steun van zo 
veel mogelijk kiezers proberen te verwerven. 

Maar een politieke partij kan enkel kiesgerech-
tigde landgenoten vertegenwoordigen. Andere 
groepen figureren wel in de verklaringen en 
acties van partijen. In de formule van de open 
samenleving van de PvdA zijn dat kinderen, 
toekomstige generaties, vreemdelingen op het 
grondgebied, Europese zustervolken, inwoners 
van arme landen, en wereldburgers met uni-
versele mensenrechten. In politieke zin ¬ als 
kiezers, leden, deelnemers aan de openbaarheid 
en toezichthouders op gekozenen ¬ bestaan ze 
helemaal niet. Ze vormen veeleer een virtuele en 
morele kring rond de kring van sociaal-demo-
cratisch kiezersvolk in strikte zin.

 In een democratie, opgevat als heerschappij 
van, door, voor en met een soeverein en zelfbe-
wust volk, streeft een politieke partij naar de ge-
weldloze verwezenlijking van een onderscheidende 
zienswijze op het algemene belang van de natie. 
Deze partijdigheid houdt per definitie in dat een 
partij als de PvdA niet elke kiesgerechtigde burger 
van Nederland wil en kan vertegenwoordigen. 
Dergelijke onpartijdige of bovenpartijdige repre-
sentatie zou namelijk betekenen dat de PvdA een 
orgaan van de staat wordt en in de burgerlijke 
samenleving haar geloofwaardigheid en doeltref-
fendheid verliest. Bovendien werken politieke 
stelsels door in de electorale strategie van partijen 
en hun kandidaten. In een tweepartijenstelsel is 
een relatieve meerderheid voldoende om rege-
ringsmacht te krijgen. In een veelpartijenstelsel 
is stemmenmaximalisatie nodig om een zo sterk 
mogelijke positie in een regeringscoalitie af te 
dwingen, maar gaat het daarbij wel om stemmen 
binnen in een segment van de politieke markt 
(een zogeheten zuil, volksdeel of segment).
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 Er behoort een overlap te zijn tussen de 
maatschappelijke groep die een partijleiding 
aan zich probeert te binden (de doelgroep) en de 
maatschappelijke groep die zich gebonden voelt 
door een bepaalde partij en zich ook met haar 
verbonden weet (de achterban). Een optimale 
aansluiting tussen doelgroep en achterban op 
grond van vrijwilligheid en redelijkheid zou 
betekenen dat iedereen die wordt benaderd 
door de PvdA ook zelf door die partij wenst te 
worden bereikt, maar ook dat iedereen die zich 
afsluit voor een campagne van de PvdA door 
deze partij wordt overgeslagen. Het bijbehoren-
de stemmenpercentage, dat een getalsmatige 
aanwijzing bevat over het praktisch vermogen 
tot representatie op enig moment, is niet exact 
vast te stellen: 40% van de kiesgerechtigden in 
de periode Drees, 35% in de periode Den Uyl, 
30% in de periode Kok en 25% in de periode Bos?
 Er bestaat echter wel een vermoeden dat de 
PvdA met haar schamele score bij de verkiezin-
gen van november 2006 (21,2%, 33 zetels) en bij 
de almaar zakkende peilingen tot oktober 2008 
¬ de piek van Bos als daadkrachtige crisis-
beheerder ¬ ver achterblijft bij de optimale 
aansluiting in onze tijd, het eerste decennium 
dus van een nieuwe eeuw en de derde eeuw van 
de sociaal-democratie. Verkiezingsonderzoekers 
rekenden uit dat 41% van de ondervraagde Ne-
derlanders in november 2006 de PvdA noemde 
als een partij die behoort tot de partijen waarop 
men onder bepaalde omstandigheden zou kun-
nen stemmen. Dit zogeheten potentiële electo-
raat is bijna tweemaal zo groot als het feitelijke 
electoraat destijds.9

 Wat nochtans twee jaren later bij handrei-
king aan morrende kiezers, herovering van 
verloren kiezers en verovering van jonge kiezers 
moet worden vermeden zijn twee fouten: de 
‘valse positief ’ (iemand meent in goede handen 
te zijn bij de PvdA, maar het partijbeleid schaadt 
diens belang ) en de ‘valse negatief ’ (iemand 
meent te worden verwaarloosd door de PvdA 
terwijl het partijbeleid diens belang bevordert).
 We weten veel over het kiezersbestand van 
de PvdA uit november 2006. Ondervertegen-

woordigd bij deze partij waren toen mannen; 
mensen tussen 26 en 37 jaar en 38 en 47 jaar; 
inwoners van oost- en zuid-Nederland; deeltijd-
werkers en zelfstandigen; welgestelden (met 
een jaarinkomen boven € 42.000); en mensen 
met een diploma havo/vwo/mbo. Daartegen-
over stonden de oververtegenwoordigden 
in gradaties: vrouwen; mensen van 48 tot 57 
jaar, van 58 tot 71 jaar en van 72 jaar en ouder; 
inwoners van noord-Nederland; lagere inko-
mensgroepen; en mensen met weinig opleiding 
(l.o., lbo, mavo/vwo-3) alsmede mensen met 
een hoge opleiding (hbo, universiteit).10 Het is 
dus, om hieruit een opvallend punt te halen, een 
fabel om de algemene stelling dat laag opgelei-
den niet meer in de politiek worden geduwd of 
getrokken, te illustreren met het voorbeeld van 
de Nederlandse sociaal-democratie, zeker als 
daartoe ook de sp wordt gerekend.11

 Maar ondanks al het verkiezingsonderzoek 
van onafhankelijke politicologen en door de 
PvdA ingehuurde onderzoekers, bestaat er nog 
steeds geen profiel van partijverlaters.12 Zijn 
het cynische staatsverlaters of ware idealisten, 
actieven in de marktsector of actieven in de pu-
blieke sector, liefhebbers van hard gezag of van 
gezellige ordeloosheid, aanhangers van slachtof-
ferschap en multiculturalisme of aanhangers 
van burgerschap en patriottisme, winnaars of 
verliezers van mondiale modernisering, man-
nen of vrouwen, jongeren of ouderen, laag op-
geleiden of hoog opgeleiden? Het debat hierover 
gaat tussen critici als Van Dam, Pronk en Van 
der Zwan die Bos verwijten dat hij kiezers uit de 
partij jaagt (de ‘valse positief ’), terwijl Bos stelt 
dat te veel partijverlaters onwetend zijn over het 
heilzaam effect van PvdA-beleid op hun leven 
(de ‘valse negatief ’).13  

politieke vertegenwoordiging  
in historisch perspectief

Een historische beschouwing van het repre-
sentatieprobleem van de PvdA laat een doorge-
schoten verwatering zien van het onderscheid 
tussen vrienden en vijanden van de sociaal-
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 democratie, tussen oude en nieuwe achterban, 
en tussen partijverlaters (kiezers, leden) die de 
leiding eigenlijk niet kwijt wil en partijtoetre-
ders die men liever weert.14 Die laatste groep 
laat men meestal in de waan dat zij bediend 
wordt terwijl zij in de praktijk wordt verwaar-
loosd; iets wat tot voor kort bijvoorbeeld gebeur-
de met Nederlandse werknemers met precaire 
banen die riepen om een stop op de instroom 
van niet-westerse arbeidsmigranten.
 De sdap van de jonge Troelstra begon als de 
schrik van conservatieven en oud-liberalen.15 
Zij wilde de parlementaire woordvoerder zijn 
van een proletariaat in de fabrieken en op het 
platteland, met een internationalistisch, repu-
blikeins en revolutionair programma dat in de 
plaats kwam van religie en gericht was tegen 
de bourgeois overheid en het liberalisme. Later 
consolideerde de sdap van de oude (onder cura-
tele gestelde) Troelstra en Albarda zich als zuil, 
een samenstel van arbeidersverbanden in de sa-
menleving dat zich bezighield met de vorming 
van een subcultuur, stedelijke hervorming en 
vernieuwing van de burgerlijkheid. De rode zuil 
bleef buiten de nationale regeermacht en het 
staatsapparaat, tot verdriet van de vrijzinnig-
liberalen en een deel van de christelijk-histori-
schen maar tot genoegen van de katholieken en 
antirevolutionairen. 
 De PvdA van Drees vond de doorbraak uit 
naar de volkspartij als een vertegenwoordiging 
van arbeiders, employés en ambtenaren aan-
gevuld met leden van hogere maatschappelijke 
lagen alsmede gelovigen met een progressieve 
levensovertuiging. Drees bond bestuurlijk 
doch principieel de strijd aan met de kvp en 
later ook de vvd.
 De PvdA van Den Uyl verving de scheidslijn 
van arbeid en kapitaal door een onderscheiding 
tussen links en rechts met het oogmerk om de 
instorting van de confessionelen te bevorderen 
en een confrontatie met de volkse liberalen van 
Wiegel aan te gaan op basis van samenwerking 
tussen linkse partijen. Den Uyl wilde een uitdij-
end volksdeel vertegenwoordigen dat in bezit 
was van luxegoederen en bezield werd door een 

progressief ethos, een geseculariseerd soort 
naastenliefde.
 De PvdA van Kok liet het onderscheid tussen 
links en rechts los, gaf vorm aan een tot dan 
toe in de Nederlandse politiek verwaarloosde 
synthese van socialisme en liberalisme, en ver-
zamelde al besturend steun per strijdpunt onder 
allerlei soorten kiezers voor een pragmatisch 
beleid ter verbetering van nationaal concurren-
tievermogen met behoud van sociale rechtvaar-
digheid.16 Het beginselprogramma van de PvdA 
van Bos over de fatsoenlijke samenleving is te 
zien als een voortzetting van sociaal-liberalisme 
op humanistische grondslag.17 
 Kok en Bos propageren het idee van vaardig 
beheer van de publieke sector door een mid-
denpartij. De eerste hield, en de laatste houdt, 
ook altijd een zekere afstand tot de Third Way 
van de Labour Party van Blair en de Neue Mitte 
van de spd van Schrµder, waarbij Kok meer naar 
de technocratische stijl neigde en Bos zich in 
zijn tijd als oppositieleider na Fortuyn bereid 
verklaarde tot ‘een beetje’ populisme. Toch 
passen hun beider opvattingen over represen-
tatie in de vernieuwing van de Derde Weg. Die 
vernieuwing wilde het onderscheid tussen links 
en rechts overschrijden en politiek bedrijven 
zonder oude vijandbeelden (de bourgeoisie, de 
kerk, het communisme) en ook zonder nieuwe 
vijandbeelden (de neoliberalen, de neoconserva-
tieven, de moslimfundamentalisten).18

politiek zonder vriend-vijandpatroon

Met het voordeel van de terugblik kunnen we 
zowel de sterke als de zwakke kanten bepalen 
van verwatering van het verschil tussen de 
sociaal-democratische doelgroep en achterban 
en die van rivaliserende partijen. Het sterk-
ste punt is dat verkiezing en herverkiezing 
vaak worden veiliggesteld door polarisatie te 
mijden en een eigensoortig, op de maat van 
de partijleider geschreven mandaat te vragen 
dat veel ruimte laat aan het ondernemerschap, 
communicatieve talent en opportunisme van 
de partijleider zodra die eenmaal een bevredi-
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gend verkiezingsresultaat heeft behaald. Op die 
manier wonnen Clinton, Blair en Schrµder. Ook 
rechtse politici als Merkel, premier Reinfeldt 
in Zweden, oppositieleider Cameron in het 
Verenigd Koninkrijk en vooral Sarkozy pakken 
het zo aan. Het wereldbeschouwelijke houvast 
dat de leider van een volkspartij ooit bood is 
vervangen door de authenticiteit van de leider 
van een campagnepartij, vaak compleet met 
autobiografische teksten ten behoeve van een 
vormloos doch assertief kiezerspubliek.
 Hier staan drie zwakke punten van bewust 
beperkte partijprofilering tegenover. Ten 
eerste hoeven tegenstanders niet aan partij-
convergentie mee te doen en kunnen ze het 
ragfijne pragmatische spel van de derdewegger 

verknoeien door radicale herprofilering. Bush 
junior beantwoordde de inhoudelijke openheid 
van zijn opponent Gore niet met de matiging 
van een conservatisme met mededogen maar 
met een verharding van het Reaganisme.19 
Dichterbij huis koppelde de liberaal Bolkestein 
zijn handtekening onder de paarse afspraken 
aan een uitdrukkelijke doodverklaring van het 
democratisch socialisme en een scherpe uitwer-
king van de liberale doctrine, bijvoorbeeld rond 
de stop van verdere Europese integratie en de 
afwijzing van multiculturalisme.
 Ten tweede kan een als principe en bestem-
ming gepresenteerde toenadering tussen de 
sociaal-democratie en haar voormalige rivalen 
(liberalen, christen-democraten) door woord-
voerders van nieuwe politiek worden uitgelegd 
als kartelvorming. De sp, die in 1994 in de 

Tweede Kamer kwam, politiseerde de weeffou-
ten in de gereguleerde marktwerking van Kok 
en Melkert. Populisten als Fortuyn in Nederland 
en Lafontaine in Duitsland sloegen toe op het 
moment dat een loyale sociaal-democratische 
achterban zich niet meer herkende in de re-
toriek en symboliek van de Derde Weg en het 
eigenbelang geschaad zag door het beleid van 
voortdurende vernieuwing en mondialisering 
dat de Derde Weg voorstaat. (Door het twee-
partijenstelsel en de verwantschap tussen New 
Labour en de liberaal-democraten had Blair het 
voordeel dat vervreemde kiezers nergens heen 
kunnen. Een meerpartijstelsel is opener en 
gevoeliger voor een inbraak van populisten van 
links en rechts.) Kortom, een politiek zonder vij-
anden wekt radicalisering op, onder aanvoering 
van uitdagers die vijandig staan tegenover een 
verwaterde sociaal-democratie en zich gesterkt 
voelen door het feit dat sociaal-democraten de 
strijdbijl zo diep hebben begraven dat ze niet 
meer weten waar het ding ligt. 
 Ten derde is een politiek zonder vijanden 
niet lang vol te houden. Neem Blair, de kame-
raad van de Britse middenklasse en onderne-
mers. Die ontdeed zich eerst van de radicale 
vakbonden en zocht vervolgens zijn vijanden 
bij transnationale netwerken van terroristen, 
bij barbaarse regimes en ¬ in eigen land ¬ 
bij de ontspoorde stadsjeugd en de in de Irak-
oorlog zo kritische bbc. Volgens Blair moest het 
progressieve internationalisme in de nieuwe 
eeuw de oorlog verklaren aan regimes die 
kernwapens verspreiden, terreur bevorderen en 
mensenrechten schenden.20

herkansing voor het  
sociaal-democratische ideaal?

Nederland hoort bij de landen waar sprake is 
van een wijdverbreid en tamelijk resistent ge-
voelen van onbehagen in de partijendemocratie 
aan de kant van zwevende kiezers en zwevende 
gekozenen tegelijk. Beweren dat de kredietcrisis 
en de implosie van het Anglo-Amerikaanse mo-
del van kapitalisme een uitgelezen kans vormen 

Waarden en kiezers  Jos de Beus  Krijgt de Nederlandse sociaal-democratie een derde eeuw?

Het wereldbeschouwelijke houvast 
dat de leider van een volkspartij 
bood is vervangen door de 
authenticiteit van de leider van 
een campagnepartij



s& d  1 1  |  20 0 8

44

voor een vastgelopen partij als de PvdA om haar 
macht en gezag te herstellen is op zichzelf een 
vorm van wensdenken.21 Eerder brak immers al 
een andere grote crisis uit, die nog aanhoudt: de 
instorting van het politieke ideaal en beleids-
model van progressief multiculturalisme heeft 
sociaal-democratische partijen in de westerse 
immigratielanden in een diep dal gestort.22 
Terwijl de meeste Europese zusterpartijen aan 

het begin staan van een pijnlijke herwaardering, 
is de PvdA al wat verder met open discussie en 
koerswijziging, als gevolg van de uitdaging aan 
haar adres van Vuijsje, Scheffer, Fortuyn, Van 
Gogh, Hirsi Ali en de Tweede-Kamercommissie-
Blok (2004). Toch heeft dit alles geen nieuw 
elan gegeven aan de PvdA. De interne tweede-
ling tussen differentiatiepolitici (Cohen) en 
integratiepolitici (Bos) blijkt een fundamenteel 
probleem te zijn. Dit voorbeeld leert ons dat een 
tijdelijke nationalisatie van vallende banken 
niet vanzelf een blijvende steun zal opwekken 
voor links etatisme. Zeker, er is een soort bui-
tenkans op terugkerende aanhang, zelfvertrou-
wen, toekomstgerichtheid en slagkracht van de 
sociaal-democratie na de generatie van Kok en 
de zijnen en de vernieuwing van Blair en de zij-
nen. Maar om die kans te grijpen is het nodig ¬ 
zo luidt mijn stelling ¬ dat het sociaal-demo-
cratisch begrip van de mondige werknemer an-
nex consument en kiezer in de eenentwintigste 
eeuw wordt heroverwogen.
 Twee trends geven in deze context de 
doorslag. Ten eerste lijkt de uitputting van 
economisch liberalisme sinds de laatste eeuw-
wisseling op de vergelijkbare uitputting van 
het bourgeois liberalisme rond 1900, met dit 

verschil dat het socialisme toen het veelbeloven-
de collectivistische alternatief was, terwijl het 
thans in diskrediet is geraakt, onder meer door 
consumentisme, mislukte ontbureaucratisering 
van de publieke sector en de verdwijning van 
vooruitgangsgeloof. Ten tweede is de recente 
stagnatie van het culturele conservatisme in de 
Verenigde Staten niet van toepassing op Europa, 
en Nederland in het bijzonder, omdat hier de 
uitvinding van een volks en voor werknemers 
aantrekkelijk conservatisme veel later van de 
grond is gekomen. 
 Tegen deze achtergrond tekenen zich de 
contouren af van een meer aanvallende sociaal-
democratie, voorbij het pragmatisme van de 
huidige PvdA en het populisme van de huidige 
sp. Dit neo-traditionalisme biedt soelaas als 
alternatief voor neoliberalisme en neoconserva-
tisme.23 In de rest van dit artikel wil ik aantonen 
dat een brug tussen ‘ingenieurssocialisme’ (be-
stuurlijk redeneren) en ‘gezindheidssocialisme’ 
(ethisch redeneren) een van de voorwaarden 
is voor herstel van de PvdA, maar ik presenteer 
géén uitgewerkt minimumprogramma, géén 
tekening van die brug zelf.24  

uitputting van economisch  
liberalisme

Bij de verkiezingen van 2006 verloren alle par-
tijen die campagne voerden voor economische 
of morele vrijheden en wonnen alle partijen die 
economische of morele bindingen beloofden. De 
totstandkoming van het kabinet-Balkenende iv 
conform deze uitslag lijkt met zijn formule samen 
werken, samen leven te passen in een kleine cyclus. 
In reactie op de technocratie van het poldermodel 
van Lubbers en Kok (1982-2002) verrees in de 
nieuwe eeuw het gemeenschapsmodel van de 
kabinetten van Balkenende ¬ eerst de rechtse 
versie met liberalen en Fortuynisten, daarna de 
linkse versie met sociaal-democraten en ortho-
doxe christenen. Maar past de regeringsdeelname 
van de PvdA van Bos ook in de grote cyclus?
 Ik doel hier op een vergelijking tussen de vo-
rige eeuwwisseling en die van 2000. Rond 1900 
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kondigde het einde van de toenmalige mondi-
alisering zich aan in de vorm van een crisis en 
uitputting van het bourgeois liberalisme. De 
beschaafde democratische alternatieven waren 
socialisme en christelijke politiek. De liberale 
intelligentsia waren indertijd geobsedeerd door 
hun analyse van het socialisme als aanstor-
mende beweging en onomkeerbaar stelsel van 
de toekomst (denk aan de beschouwingen over 
socialisme van Quack, Pierson en Treub). De 
verdachte alternatieven waren anarchisme met 
zijn terreur en verschillende vormen van totale 
volks- en partijdemocratie: communisme, later 
ook fascisme en nationaal-socialisme. In de 
praktijk van de Nederlandse politiek waren het 
vooral de christelijke partijen die profiteerden 
van de liberale terugtred, waar de sdap het mo-
ment verprutste (de weigering van Troelstra om 
mee te regeren met de vrijzinnig-democraten, 
later zijn mislukte revolutie). De christelijke 
partijen ontwikkelden een geslaagde tactiek van 
cordon sanitaire en de sociaal-democraten trok-
ken zich terug in hun middenveld, wethouder-
schap en studeerkamer.
 Vandaag is er eveneens sprake van een 
crisis en uitputting van neoliberalisme. Er is 
een brede en besmettelijke afvalligheid wat 
betreft het geloof in het heil van marktwerking, 
privatisering, belastingverlaging en deregu-
lering. De waarde van de internationalisering 
daarvan plus de toepassing ervan op de publieke 
sector (de overheid als bedrijf, de verkiezing als 
contract, de hoge ambtenaar als manager) en op 
de politiek (politiek consumentisme, politieke 
verantwoordelijkheid/zelfregulering van bedrij-
ven, sociaal eergevoel in plaats van wettelijke 
plicht) staat stevig ter discussie. Dit werkt vroeg 
of laat door in een electorale en machtspolitieke 
terugtred van liberale partijen. De huidige 
ontmanteling van de vvd en uitsluiting van de 
fdp in Duitsland getuigen hiervan. De democra-
tische alternatieven zijn seculier conservatisme, 
confessionalisme dan wel sociaal-democratie. 
De verdachte alternatieven heten ditmaal de 
politieke islam en een daardoor geïnspireerde 
terreur, het rechtse populisme (een menging 

van liberalisme met nationalisme en quasi-
directe democratie) en een ondemocratisch 
autoritarisme (zoals in Poetins Rusland).
 Een belangrijk verschil tussen de ideologi-
sche wereld van 1900 en die sinds 2000 is dat 
eertijds het socialistische idealisme voor velen 
een quasi-religieuze belofte inhield, terwijl van-
daag het reëel bestaande socialisme in de oude 
democratieën van het Westen in diskrediet 

is geraakt. De achtergrond wordt hier slechts 
aangestipt: consumentisme als overwinning 
van een specifiek Amerikaans imperialisme, 
afwijzing van centrale leiding naast disfunc-
tioneren van de vernieuwde, deels vercom-
mercialiseerde, publieke sector, nadruk op 
uittreding uit de betaalde arbeid, bescherming 
van uitkeringsrechten en armoedebestrijding 
onder radicale socialisten (zoals in Nederland 
de sp). Dit laatste vormt een afwijking van de 
klassieke reformistische strategie van integratie 
van werknemers via volledige werkgelegenheid, 
humanisering van werk en democratisering van 
arbeidsverhoudingen.
 Deze beknopte vergelijking tussen 1900 
en 2000 leert ons dat christen-democraten en 
populisten ten opzichte van sociaal-democraten 
in het voordeel zijn bij de aanvulling op en 
vervanging van de doctrine van mondialisering 
van economisch liberalisme die heerste sinds de 
val van de Berlijnse Muur maar die nu uitgeput is. 
Christen-democraten betreuren de terugtred der 
kerken en de greep van de natiestaat over grotere 
en kleinere kringen van zinvol samenleven (de 
bedreigde soevereine kringen, zoals de liefdadig-
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heid en de ledenomroep). Ze voorzien niettemin 
in de groeiende behoefte aan quasi-religieuze zin-
geving en een quasi-nationale gemeenschap van 
waarden en normen. Populisten betreuren het 
verlies van eigenheid en een gouden tijd (de jaren 
vijftig). Hun program voorziet niettemin in een 
behoefte aan homogeniteit en schaalverkleining.
 Wil de PvdA haar achterstand inlopen, dan 
moet zij afstand bewaren tot de vrijzinnigheid 
en post-nationaliteit van GroenLinks en d66. 
Met alle respect voor de respectieve leiders, 
vastgesteld moet toch worden dat beide partijen 
geen interessant vernieuwingsdebat voeren 
omdat ze vasthouden aan een geromantiseerd 
decennium van sociale beweging (GroenLinks 
en de jaren tachtig) of van staatsrechtelijk 
protest (d66 en de jaren zestig), zoals Fortuyn 
teruggreep op het decennium van de weder-
opbouw.25 De PvdA moet juist een alternatief 
vertegenwoordigen voor de aantrekkingskracht 
van het zachte, religieuze en conservatieve 
gemeenschapsbegrip van het cda; het harde, se-
culiere en nationalistische gemeenschapsbegrip 
van de pvv en ook ton, de twee opvolgers van 
de lpf; en het verzorgingsstaat-patriottisme van 
de sp (‘Heimat’). In al deze begrippen wordt im-
mers een Nederlandse variant op het westerse 
culturele conservatisme zichtbaar.

uitdaging van cultureel  
conservatisme

De Verenigde Staten zijn de eerste rijpe demo-
cratie geweest waar het culturele conservatisme, 
alias neoconservatisme, een dominante kracht 
werd als politiek idee, sociale beweging, verkie-
zingsprogram en beleidsparadigma.26 Cultureel 
conservatisme is, kort gezegd, het geloof dat de 
vrijheid, onzekerheid en beweeglijkheid van de 
mondige enkeling in een moderne maatschap-
pij moeten worden ingebed in de honkvast-
heid van huwelijkstrouw, gezinsvorming met 
ouderlijk gezag, geloof in God, vaderlandsliefde 
en de overtuiging dat het Westen overleeft en 
zelfs superieur is. Dit onbeperkt democratische 
en deels proletarische conservatisme werd in 

de jaren zestig voorbereid door de Republikein 
Goldwater. Het kwam aan de macht met het 
presidentschap van Reagan (1980-1988) en het 
bleef de voornaamste dynamische factor in de 
Amerikaanse politiek, zowel tijdens het pragma-
tische en ideologisch rekkelijke presidentschap 
van Clinton (1992-2000) als tijdens het populis-
tische en dogmatische presidentschap van Bush 
Junior (2000-2008). De conservatieve inbedding 
van wild liberalisme in de Verenigde Staten 
kreeg een laatste kans met McCain. Maar zelfs 
een fanatieke en ongebroken conservatief, zoals 
McCains running mate Palin, zou een antwoord 
moeten geven op de crisis van wat Reich het 
superkapitalisme heeft genoemd.27

 In Europa heeft de cyclus ¬ afgezien van de 
invloed van Thatcher in het Verenigd Konink-
rijk ¬ een ander tempo, ook in Nederland. Het 
culturele conservatisme is bij ons veel later 
tot volle wasdom gekomen, door de misluk-
king van restauratie in de tweede helft van 
de jaren zeventig, de veerkracht van de pru-
dente progressiviteit in het rechtsbewustzijn 
en de publieke moraal, en de late toetreding 
van populisten die deze progressiviteit met 
onverwacht succes ontmaskerden (de Fortuyn-
factor).28 Langer dan andere West-Europese 
landen heeft Nederland een naoorlogs traject 
van modernisering gevolgd dat afscheid nam 
van angst en eerbied voor God, de arbeidsmo-
raal, de nationale identiteit en de rol van leiders 
en elites bij de overdracht van hoogcultuur.
 Nog steeds zijn er linkse denkers en doe-
ners die aannemen dat de electorale kracht 
van offensief conservatisme als opvolger van 
neoliberalisme bestaat uit vals bewustzijn bij de 
werkloze, de bedreigde werknemer en ambte-
naar, en een deel van de nieuwe middenklasse. 
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Dit valse bewustzijn zou zijn opgewekt door 
verdachte nieuwsmedia die van de democratie 
een dagelijks drama maken. Deze aanname gaat 
samen met een hulpeloos en zielloos politiek 
repertoire tegenover conservatieve politici: 
demonisering, verlamming door overschatting 
van cultureel conservatisme, onmiddellijke 
capitulatie en, vooral, rationele onwetendheid.
 Rationele onwetendheid betreft de soms 
verborgen egalitaire en populaire uitingen van 
hedendaags conservatisme. Het oude conser-
vatisme was helemaal Europees en anti-Ame-
rikaans. Het omhelsde een donker mensbeeld, 
een tragische visie op de geschiedenis (degene-
ratie, neergang, barbarij, heerschappij van het 
gepeupel), een sceptische benadering van het 
politieke en redelijke, vrees voor schrikbewind 
en overheersing door de overheid (beperkt en be-
hoorlijk bestuur), en behoud van hiërarchie met 
het sociale cement van godsdienst, eenhoofdige 
leiding en tucht. Het oude conservatisme was 
anti-liberaal en anti-democratisch. Het heden-
daagse nieuwe conservatisme is van Amerikaan-
se makelij. Het is individualistisch, optimistisch, 
commercieel, gevoelig voor de gegeven wil van 
de meerderheid, vulgair, gericht op partijdig be-
stuur en de politieke en beleidsmatige maakbaar-
heid van deugden en plichten van de burgers. Het 
omarmt de mondialisering als volgende ronde 
van modernisering. Het verwerpt progressieve 
waarborgen tegen de persoonlijke en gezamen-
lijke ordeloosheid in een overgangsperiode (zoals 
de waarborg van baanzekerheid) en suggereert 
andere waarborgen: religieuze toewijding, 
huwelijks- en gezinstrouw, goed nabuurschap en 
krijgshaftige vaderlandsliefde, tot uiting komend 
in steun voor de krijgsmacht en een omvangrijke 
begroting voor landsverdediging.
 De gevaarlijkste dimensie van neoconserva-
tisme vanuit het gezichtspunt van democratisch 
socialisme is zijn geldige en betrouwbare aan-
spraak op egalitarisme (gelijkheid onder land-
genoten en gelovigen) en populisme (bescher-
ming van gewone burgers in moeilijkheden en 
zelfredzame buitenstaanders). Het is onjuist om 
ontstaan en alleenheerschappij van conservatie-

ve ideeën en bewegingen toe te schrijven aan de 
overmoed en blunders van links. Toch zijn vele 
cultuurconservatieven in vele westerse landen 
erin geslaagd diep door te dringen tot de natuur-
lijke achterbannen van gevestigde (centrum-)
linkse partijen. Ze betoogden tamelijk doelge-
richt dat zij in een tijd van grote transformatie 
¬ sinds 1989, zoals het gezegde luidt ¬ veel 
betere woordvoerders zijn van de vitale belan-
gen, existentiële zorgen en diepe overtuigingen 

van de arbeidersklasse en de middenklasse dan 
sociaal-liberalen en sociaal-democraten.
 Zelfs vandaag zijn er nog veel progressieve 
politici en intellectuelen die de opkomst van 
arbeidersconservatisme en middenklasse-
conservatisme miskennen en onderschatten. 
Ze beweren dat een geactiveerde herinnering 
aan de spectaculaire feilen van conservatisme 
in de jaren dertig en zeventig voldoende zal zijn 
om dit conservatisme ¬ door Marx en Engels 
al aangeduid als ‘reactionair socialisme’ ¬ af te 
stoppen. Of dat het voldoende is aan te tonen 
dat het overheidsbeleid in een rechts teken 
de sociaal-economische onzekerheden van de 
meeste kiezers vergroot, terwijl beleid in een 
links teken dergelijke onzekerheden matigt en 
wegneemt. Sommigen stellen dat een open-
baar bewijs van de kloof tussen conservatief 
gepraat over gemeenschap en mededogen en 
de conservatieve strategie van polarisatie van 
inkomens- en vermogensverhoudingen en 
verhoging van de openbare schuld van de staat 
(ter blokkering van verhoging van het budget 
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voor sociaal beleid) voldoende is om de merk-
waardige schepping van een egalitaristisch en 
populistisch conservatisme met een ecologische 
component (groen rechts) ongedaan te maken.
 Ik zie het anders. Enerzijds zijn sommige 
interessante conservatieven behoorlijk over-
tuigend geweest in hun aanval op de dubbele 
standaard van de radicaal-linkse chic en de 
gevestigde progressieve partijen. Ik vat hun 
visie op de scheidslijn tussen het volk en zijn 
binnenlandse vijanden als volgt samen: ‘Wij, 
het volk, worden getroffen door hen, de pro-
gressieve standen en lagen. Zij ¬ de nieuwe 
arbeidsaristocratie, om Lenin aan te halen, 
gebruiken het vertoog van slachtofferschap 
(“de PvdA regeert enkel wanneer de confessio-
nelen dit toestaan en zo lang als nodig is om de 
rotzooi van een voorafgaande centrum-rechtse 
coalitie op te ruimen”). Daarmee wordt verhuld 
dat links een kerk vormt die de hoogste plaat-
sen inneemt binnen de overheid, de media, de 
kunsten en wetenschappen. Deze bovenlaag 
zingt het lied van de kosmopoliet en polijst 
neoliberale hervorming van verzorgingsstaten 
landelijk en op de schaal van internationale 
regeringsinstanties en non-gouvernementele 
verenigingen. Men leeft vroom links verder 
in omheinde gemeenschappen, rijke voor-
steden en bevoorrechte metropoolwijken 
(Manhattan, Amsterdam-Zuid, bepaalde delen 
van Londen en Parijs) terwijl men arbeiders 
en gezinnen uit de middenklasse beticht van 
vreemdelingenhaat en racisme, uitgerekend 
dus die groepen die de echte last van verdraag-
zaamheid in open volkshuishoudingen dragen 
(concurrentie om banen, verlies van veiligheid 
en wij-gevoel in oude wijken).’ Ook in deze 
samenvatting klinkt dit verwijt aan de sociaal-
democratie als biotoop van zelfgenoegzame 
bestuurders en schijnheilige welgestelden als 
een dodelijk verwijt.
 Aan de andere kant zijn de geloofsbrieven 
van sommige conservatieve leiders geloofwaar-
dig als het om democratische mobilisatie van 
mondige werknemers gaat (Reagan en Thatcher 
gisteren, Sarkozy en Balkenende vandaag). 

Dergelijke leiders heromschrijven elementaire 
noties van zedelijke gelijkwaardigheid (van 
ongeborenen en gehandicapten bijvoorbeeld), 
zedelijk zelfvertrouwen (de aanspraak op vrije 
godsdienst en economische zelfstandigheid van 
vreedzame islamitische immigranten bijvoor-
beeld), opwaartse mobiliteit van vlijtige achter-
blijvers, open mededinging, meritocratie, goede 
manieren, sociaal kapitaal en een weerbaar 
geloof in de superioriteit van de beschaving en 
orde in het Westen. 

uitvinding van offensief socialisme: 
een neo-traditionele pvda 

Wij begonnen dit betoog over het representa-
tieprobleem van de Partij van de Arbeid met een 
conceptuele toelichting: wie behoort een politie-
ke partij te vertegenwoordigen? Gebleken is dat 
onder Kok en Bos een verwatering is opgetreden 
van het onderscheid tussen vrienden en vijanden 
van de sociaal-democratie. Deze politiek zonder 
vastomlijnde doelgroep en herkenbare tegen-
stander heeft zwakke punten. Velen beweren dat 
de recente instorting van het Anglo-Amerikaanse 
model van kapitalisme tegen de achtergrond van 
een al langer bestaande malaise een uitgelezen 
kans is voor vastgelopen sociaal-democratische 
partijen om hun macht en gezag te herstellen. 
Mijn stelling luidt dat deze kans pas zal worden 
gegrepen wanneer het sociaal-democratisch 
begrip van de wereld waarin werknemers leven 
wordt herzien en aangescherpt.
 Het is mogelijk dat de socialistische traditie 
zich verweert tegen burgerlijke partijen en 
geloofspartijen en opnieuw drager wordt van 
een beschavingsoffensief. Een neo-traditionele 
PvdA probeert een volksdeel van aanhangers te 
vormen op grond van een idee over actief bur-
gerschap, sociale rechtvaardigheid en publieke 
solidariteit. Dat volksdeel omvat werknemers 
in de marktsector en ambtenaren in de publieke 
sector, laagst betaalde werknemers en werk-
nemers in het brede midden (met een bruto 
jaarinkomen tussen € 30.000 en € 60.000), 
immigranten en inheemse burgers, minst be-
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voorrechten (onder wie armen) en bevoorrechte 
gepensioneerden. Ook de elkaar ontmoetende 
partijleden zouden samen een dwarsdoorsnede 
van deze groepen moeten vormen.
 Het begin is er. Verschillende politici in de 
PvdA ¬ onder wie Aboutaleb, Asscher, Dijs-
selbloem, Kalma, Plasterk en Schaapman ¬ 
geven een zinnig antwoord op de uitputting 
van economisch liberalisme, de wraking van 
de Derde Weg (bij ons het paarse poldermodel) 
door populisten en de uitdaging van cultureel 
conservatisme. Dat antwoord bevat de volgende 
bestanddelen: 
> herformulering van het ideaal van techni-
sche vernieuwing, sociale stijging en culturele 
verheffing;29

> vormgeving van creatieve wedijver tus-
sen PvdA en sp, waarbij men gezamenlijk een 
volksmacht vormt tegen superkapitalisme, 
multiculturalisme en Europees federalisme 
teneinde een open samenleving te organiseren 
met productief en inclusief ondernemerschap, 
levensbeschouwelijk pluralisme en Europese 
eenwording die de lidstaten sterker maakt (en 
niet ondermijnt, zoals de Europese aanbeste-
dingsregels doen);
> herstel van de volkspartij van links in alle 
steden, waarbinnen klassen, standen, minder-
heden, seksen, stijlgroepen elkaar ontmoeten;
> en, tot slot, herstel van competent bestuur 
en stabiliteit in de publieke sector, ter ver-
vanging van de huidige drift en ziekte van 
voortdurende vernieuwing, ofwel ‘adhd-
bestuur’ (zie de discussie over doorgeschoten 
onderwijshervormingen).30

 Het gangbare bezwaar tegen deze benadering 
is dat zij niet concreet en instrumenteel genoeg 
is. Aan dat bezwaar ga ik hier voorbij, omdat dit 
een apart artikel vergt. Een veel groter bezwaar 
verdient meteen bespreking en weerlegging. 
Dat bezwaar luidt dat deze hele benadering 
nostalgisch is, achterhaald en onuitvoerbaar in 
de huidige tijdgeest, door verschuiving aan de 
vraagzijde en de aanbodzijde van de politiek.
 Aan de vraagzijde is er een aanzienlijke 
groep geëmancipeerde burgers ontstaan die 

haar vrijheid benut om te genieten van een 
kapitalistische beschaving en die geen electo-
rale steun geeft aan partijen die een of andere 
vorm van collectivisme en paternalisme willen 
terugbrengen. Elders noemde ik deze groep de 
‘getatoeëerde klasse’, niet zozeer om mijn puur 
persoonlijke weerzin tegen toetakeling van de 
huid te uiten of mijn chagrijn over stijgend cul-
tuurgoed (de middenklasse heeft de tatoe van de 
arbeidersklasse overgenomen), maar om te la-
ten zien hoeveel mensen goede redenen menen 
te hebben om sociaal-democraten belachelijk te 
maken en hun uitgestoken hand te weigeren.31

 Het gaat hier om mensen die geweld ge-
bruiken tegen openbare dienstverleners als ze 
hun zin niet krijgen, die een gevaar zijn in de 
openbare ruimte en op het web, die zwelgen 
in de rotzooi van de vermaaksindustrie en 
de pulptelevisie, maar ook om mensen uit de 
zogenaamde goede kringen die hardwerkende 
ambtenaren als verliezers zien, die hun kinde-
ren afraden bij de overheid te gaan werken, die 
besluiten van de gemeenteraad onderuit halen 
door inschakeling van hun netwerk of een col-
lectieve actie van de rijken, en uiteraard ook om 
alle mensen die wetten, collectieve spelregels 
en heffingen minachten en ontduiken (maar 
wel het beste profijt van publieke goederen 
willen trekken) en die geen moeite nemen om 
de politiek te volgen via serieuze nieuwsmedia 
(een blik in een forenzenblaadje of een minuut 
talkshow is al genoeg).
 Er is een methode bedacht om deze groep 
asociale burgers toch zo te laten handelen dat het 
algemeen belang wordt gediend: de strategie van 
het ‘por-principe’. Zo moet je mensen niet vrij la-
ten in de keuze om na hun overlijden lichaams-
delen te doneren, noch iedereen wettelijk dwin-

De sociaaldemocratie kan 
opnieuw drager worden van een 
beschavingsoffensief
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gen (vergelijk het Europese rookverbod), maar 
in plaats daarvan de regel invoeren dat iedereen 
kandidaat-orgaandonor is die er niet uitdruk-
kelijk voor kiest om dat niet te zijn. Deze keuze 
moet dan snel en gemakkelijk geregistreerd 
kunnen worden.32 Ik zie veel in dit soort beleid 
dat de vrije keuze van de burger om irrationeel 
te leven respecteert en toch corrigeert. Maar 
een campagne voor intelligente bestrijding van 
asociaal handelen begint toch met een iden-
tificatie van een vijand voor links vlakbij, een 
nieuw proletariaat van min of meer gelukkige en 
bemiddelde doch asociale medeburgers.
 Aan de aanbodzijde is de politieke partij 
als staatsdragende kracht getransformeerd 
van volkspartij met een breed en bezig kader 
in campagnepartij. Een dergelijke partij is 
een eenhoofdig en strak geregisseerde, door 
en door geprofessionaliseerde verzameling 
van politici, deskundigen (waaronder media-
adviseurs), sponsors en vrijwilligers, voorzien 

van toegankelijke websites, goede banden met 
bepaalde nieuwsmedia en wortels in machtige 
netwerken van deelbelangen in de samenleving 
en het staatsapparaat. In een sterke versie van 
het toekomstige model van de ‘publieksdemo-
cratie’ sterven alle volkspartijen uit ¬ dus niet 
enkel de PvdA maar ook het cda en de vvd. Het 
socialisme als wereldbeschouwing van werk-
nemers wordt vervangen door idiosyncratische 
doctrines van charismatische partijleiders, zoals 
het Blairisme in het Verenigd Koninkrijk.33

 In een afgezwakte versie van het model van 
de publieksdemocratie weten bepaalde partijen 
met massaal lidmaatschap uit het tijdperk 
van de ‘partijendemocratie’ (zoals de spd in 
Duitsland), het beste uit de oude volkspartij te 
revitaliseren en te verbinden met het beste uit 
de nieuwe campagnepartij. Mijn hele verhaal 
is geschreven met als uitgangspunt dat de PvdA 
nog steeds de veerkracht heeft om dit optimum 
van vertegenwoordiging te bereiken.
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 in memoriam

Hans Daudt (1925–2008)

Al geruime tijd had Hans Daudt, hoewel tot 
het laatst een overtuigd sociaal-democraat, 
uiterst kritisch gestaan tegenover de Partij van 
de Arbeid, toen hij aan het begin van 2007 zijn 
lidmaatschap opzegde. Dat moet hem, die ruim-
schoots meer dan een halve eeuw lid is geweest 
en die stamde uit een sociaal-democratisch nest, 
veel moeite hebben gekost. Zoals het dan echter 
gaat: des te sterker was hij van de juistheid van 
zijn beslissing, eenmaal genomen, overtuigd. 
Al jaren vond hij dat het de leiding van de partij, 
Wim Kok voorop, ontbrak aan visie en over-
tuigingskracht. Dat werd er niet beter op toen 
Wouter Bos Koks plaats innam. Hij werd dan 
ook somber over de toekomst van de Nederland-
se sociaal-democratie. 
 Hans Daudt bezocht slechts af en toe een 
ledenvergadering ¬ meestal nog meer uit 
nieuwsgierigheid (hij was ooit als journalist 
begonnen) dan om zijn stem te laten horen. 
Wel was hij steeds bereid als deskundige zijn 
bijdrage te leveren. Zo nam hij deel aan de 
partijcommissie-Den Uyl die, in 1967, het rap-
port Een stem die telt leverde en maakte hij van 
1967 tot 1970 deel uit van het PvdA-smaldeel in 
de Staatscommissie voor de herziening van de 
Grondwet en de Kieswet (de commissie-Cals/
Donner). Hij leverde bijdragen aan de Jaarboe-
ken voor het democratisch socialisme en aan 
s&d, waarvan hij tot zijn dood een aandachtig 
lezend abonnee zou blijven.

 De politicoloog Daudt was primair geïnteres-
seerd in vraagstukken van democratie, zowel 
empirisch als normatief, hoewel hij daarnaast 
goed thuis was in de economie. Het laatste is 
niet zo wonderlijk, want hij had zijn politiek-
wetenschappelijke studie verricht aan de oude 
Amsterdamse Zevende Faculteit, die alleen maar 
hoofdvakken kende, waaronder de economie. 
Haar studenten hadden daardoor vele jaren no-
dig om hun doctoraalbul te halen. Als hoogleraar 
(vanaf 1963) zou Daudt zich sterk inspannen 
om van de politicologie een echte discipline 
te maken en dus een korter studieprogramma 
bevorderen.
 In partijverband zou hij zich concentreren 
op vragen rond de democratische instituties 
en trachten de ‘Regentenrepubliek Nederland’, 
zoals hij het noemde, tot een echte democratie 
te maken. Dat bracht hem, als gezegd, in de 
Staatscommissie-Cals/Donner. Zijn politieke 
bondgenoten en hij zouden een nipte meerder-
heid in de commissie weten te overtuigen van 
de wenselijkheid van een gekozen kabinets-
formateur en een vorm van districtenstelsel 
voor de Kamerverkiezingen. Helpen deed het 
allemaal niet, hoewel de Kamerleden Ed van 
Thijn, Jacques Aarden (ppr) en Anneke Gouds-
mit (d66) via een initiatiefvoorstel in 1970 een 
poging hebben ondernomen. 
 Voor het overige had Hans Daudt in de jaren 
zeventig weinig plezier van zijn politieke vrien-
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den. Toen hij zijn wetenschappelijke integriteit 
en die van zijn collegae moest verdedigen tegen 
radicaal-linkse drijvers en hun meelopers, gaven 
de partijvrienden niet thuis. In de Kamer moest 
hij het hebben van partijen als ds’70, vvd en 
kvp; daarbuiten van de rechter. In het kabinet 
was de verantwoordelijke staatssecretaris, Ger 
Klein, zijn meest fervente tegenstander, gesti-
muleerd door de Amsterdamse universiteits-
bestuurders (ook PvdA), die meer over hadden 
voor de lieve vrede met studenten dan voor de 
vrijheid van wetenschapsbeoefening.
 Eigenlijk is het een wonder dat Daudt toen 
niet het lidmaatschap van de partij heeft op-
gezegd. Maar neen, hij liet zich niet wegjagen; 
liever bleef hij van binnenuit zijn partij con-
fronteren en uitdagen, op den duur met succes. 
In latere jaren volgde immers de ontnuchtering, 
in partij en universiteit. Daudt werd bovendien 
door een volgende generatie studenten materi-
eel gerehabiliteerd. Zo kon er ook vrede worden 
gesloten met de partij. Want Daudt was goed in 
kritiek en zelfs verzet, maar niet in rancune.
 De kritiek was er al vroeg. Het eerste blijk 
daarvan vormde een uiterst kritische beschou-
wing van de 27-jarige Daudt over De weg naar 
vrijheid, het alomvattende ‘Plan’ van PvdA en 
nvv, verschenen in 1951. Zo kritisch was Daudts 
artikel, dat het door de redactie van s&d werd 
geweigerd; het verscheen vervolgens in De 
Nieuwe Stem in 1952. 
 Zijn kritische gezindheid en bijbehorende 
onverzettelijkheid zouden hem blijven kenmer-
ken: niet alleen in de PvdA en in de universiteit, 
maar ook in de Stichting Het Parool, waarvan hij 
jarenlang de zowel beminnelijke als onschok-
bare voorzitter zou wezen. 
 Nog dit voorjaar fileerde hij in een toe-
spraak de gang van zaken rond de overname en 
terugverkoop van de pcm- en ndu-bladen door 
het hedge fund Apax. In de beslotenheid van 
de huiskamer zou hij de uitverkoop van klm 
aan Air France en a fortiori de overname en het 
uiteenrijten van abn-amro door drie buiten-

landse banken beargumenteerd veroordelen. 
Hij wond zich erover op dat de Nederlandse 
regering, ook als de PvdA eraan deelnam, daar 
zo passief onder bleef. Het waren dit soort ge-
beurtenissen en ontwikkelingen, meer dan zijn 
persoonlijke treurigheid van de jaren zeventig, 
die hem hebben vervreemd van de Partij van de 
Arbeid.
 Het lidmaatschap van de PvdA sloot voor 
Hans Daudt het stemmen op een andere partij 
niet uit. Hij was zelf proeflaboratorium voor 
zijn belangrijkste wetenschappelijke onder-
zoeksthema: de floating voter. De term stamt uit 
de dissertatie waarop hij in 1961 cum laude was 
gepromoveerd. Vaststaat dat Daudt in 1967 heeft 
gestemd op d’66 en waarschijnlijk ook in 1994. 
Eind 2006 stemde hij, net als Bart Tromp, op de 
sp, nadat hij bij de Amsterdamse raadsverkie-
zingen in het voorjaar even overtuigd de PvdA 
had verkozen. 
 Daudts rebelse trekken kwamen boven in de 
jaren negentig, toen hij samen met de sociaal-
geograaf Willem Heinemeyer als een volleerde 
actievoerder de ‘stadsprovincie’ Amsterdam 
te lijf ging. Zoals het duo oude heertjes uit de 
Muppetshow dreven de twee op at5 vrolijk en 
verwoestend de spot met deze voornemens. 
Met succes: de stadsprovincie sneuvelde bij een 
daarover gehouden referendum.
 Voor het overige waren het zijn vrienden in 
de PvdA-familie ¬ dat bleef een vaste kern ¬ 
die bij ontmoetingen de vrolijke volle laag van 
hem kregen. Tot het laatst heeft hij daarmee 
een invloed uitgeoefend die groter is geweest 
dan hij zich wellicht realiseerde. Opeens was 
het gegrom en gebrul van de oude leeuw in Bui-
tenveldert verstomd, voorgoed. Wij zullen zijn 
karakteristieke maar ook karaktervormende 
stemgeluid missen.

j.th.j.  van den berg
Oud-directeur Wiardi Beckman Stichting, oud-lid van 
de Eerste Kamer, hoogleraar parlementair stelsel aan de 
Universiteit Maastricht

in memoriam  Hans Daudt
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elzinga / witteveen

Waarom hebben wij een onzichtbare Grond-
wet? Dat was de vraag die eind februari centraal 
stond op een feestelijke bijeenkomst ter viering 
van de laatste grote wijzing van de Grondwet, 
vijfentwintig jaar geleden. De Grondwet is een 
belangrijk juridisch document dat vastlegt hoe 
de verhoudingen tussen de politieke organen 
behoren te zijn, dat de monarchie in het leven 
roept en dat in juridische zin bestaansrecht 
geeft aan regering, parlement, rechtspraak, 
provincies en gemeenten. Burgers vinden er een 
catalogus van grondrechten in: zeer open gefor-
muleerde bepalingen waaraan een uitgebreide 
jurisprudentie inhoud heeft gegeven. De tekst 
als geheel geeft uitdrukking aan de waarden die 
zich in onze staatkundige geschiedenis hebben 
uitgekristalliseerd.
 Toch getuigt de vraag over de onzichtbaar-
heid van de Grondwet eerder van scepsis dan 
van tevredenheid. De Grondwet is flets, zei 
minister Ter Horst op het symposium. Burgers 
kennen de tekst niet en als ze erin lezen zullen 
ze hem niet begrijpen vanwege de vele juri-
dische begrippen. Dat moet veranderen. Een 
staatscommissie zal advies uitbrengen over een 
nieuwe tekst, een die ervoor moet zorgen dat de 
Grondwet weer ‘een educatieve, instructieve en 
bindende functie’ heeft, aldus de minister.
 Heeft dit zin? Staatsrechtgeleerde Kortmann 
waagde al eens een poging de tekst te hertalen. 
Dat leverde leesbaar proza op, maar ook een 
heel andere Grondwet. Zonder daartoe te zijn 
uitgenodigd had Kortmann allerlei wijzigingen 
in de staatkundige arrangementen aangebracht. 
Zo schafte hij met een pennenstreek de Eerste 
Kamer af en stelde hij een andere methode voor 
het beperken van grondrechten vast. Hij deed 
dat met opzet, om reacties uit te lokken. Maar 
ook andere projecten waarbij de wet in ‘gewoon 
Nederlands’ wordt vertaald leveren teksten op 

Hoe instructief moet de Grondwet zijn?
die niet de oorspronkelijke juridische beteke-
nis dragen. Hertalen betekent interpreteren en 
interpreteren leidt tot veranderen. Zodra men in 
ernst probeert de Grondwet leesbaar te maken 
voor iedereen, moet er dus eigenlijk een heel 
nieuwe Grondwet worden gemaakt.
 Maar dat is niet de bedoeling van Ter Horst, 
zo blijkt uit de opdracht aan de staatscommis-
sie. Die wordt geacht geen oude twistpunten te 
heropenen, zoals over de onderwijsvrijheid (een 
van de minst leesbare bepalingen trouwens), 
niet te morrelen aan het fraaie en eigenlijk te 
begrijpelijk geformuleerde artikel 1 (over gelijke 
behandeling en het verbod op discriminatie) en 
te zwijgen over Nederland als democratische 
rechtsstaat (dat komt in de Grondwet nu toeval-
lig helemaal niet ter sprake), want daar hebben 
we toch maar verschillende ideeën over. 
 Is het erg, zo’n onzichtbare Grondwet? Een 
‘educatief, instructief en bindend’ document 
willen bezitten dat Nederlanders bij de les haalt 
en hun vertrouwen opdraagt in de politiek, 
lijkt mij typisch een projectie van politieke 
wensen. Een nieuwe tekst zal heus niet veel 
bijdragen aan de maatschappelijke saamhorig-
heid of aan het vertrouwen in de boven ons 
gestelde machten. Eerder gaan we een periode 
van twisten tegemoet waarin we voorstellen 
zullen vernemen om het gelijkheidsbeginsel af 
te schaffen en de doodstraf in te voeren. Intus-
sen is het jubileumfeestje dit jaar aan 99% der 
burgers voorbijgegaan. Gezegend zij het land 
dat kennelijk een zo vaste institutionele orde 
kent dat de Grondwet er geen gewoon mens in-
teresseert. Orakeltaal die op zon- en feestdagen 
vanaf de kansels van het recht geciteerd wordt, 
is meer dan genoeg.

willem witteveen
Lid redactieraad s&d
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Toen ik een jaar geleden begon als directeur bij de 
wbs trof het mij hoezeer de sociaal-democratie ¬ 
in binnen- en buitenland ¬ werd geconfronteerd 
met een paradox. Enerzijds leken haar beginselen 
buitengewoon actueel: alle maatschappelijke 
en internationale tekens wezen in de richting 
van instabiliteit, onzekerheid en ongelijkheid. 
Anderzijds leek het geloof in een op deze waarden 
gebaseerde politiek tanende ¬ juist ook binnen 
de sociaal-democratische partijen zelf.
 Iemand die de sociaal-democratische waar-
den is blijven prediken, ook bij neo-liberale 
westenwind, is Jan Pronk. Daarvan getuigen de 
lezingen en artikelen ¬ alle uit 2007 ¬ die zijn 
opgenomen in de bundel Het pantser afleggen. 
Ideeën voor een open politiek (Bert Bakker, 2008). 
In een tijd dat de luiken in Nederland werden 
gesloten, herinnerde Pronk de sociaal-democra-
tie aan haar internationale traditie: ‘Hoe dienen 
we, in de wereld van nu, vrijheid, gelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid zodanig met elkaar te 
verbinden dat overleven gewaarborgd is, niet 
alleen voor bevoorrechten, maar voor iedereen?’
 Hoe is de voor dit politieke programma beno-
digde internationale solidariteit te organiseren? 
Doe een sterker beroep op de moraal, zegt Pronk 
allereerst. Vroeger kwam de sociaal-democratie 
op voor een meerderheid van de Nederlandse be-
volking die in abominabele omstandigheden leef-
de of dreigde terug te vallen. Belang en beginsel 
vielen samen. Tegenwoordig bevindt de onder-
klasse zich grotendeels buiten de landsgrenzen. 
Daarom zullen politici meer dan voorheen over 
morele overtuigingskracht moeten beschikken 
en burgers op de waarde van solidariteit moeten 
aanspreken. Pronks tweede suggestie: bied een 
alternatieve visie op het eigenbelang. ‘Ook al zit 
niet iedereen in hetzelfde schuitje, allen bevaren 
dezelfde zee, sommigen in goede, stevige schui-
ten, anderen in wrakke scheepjes’, schrijft hij. 

Vond deze visie vorig jaar weinig weerklank, de 
schokgolf van de kredietcrisis heeft de ontvanke-
lijkheid ervoor ontegenzeggelijk vergroot ¬ met 
als bijeffect dat de paradox in de sociaal-democra-
tie grotendeels lijkt te zijn opgelost.
 Een moreel appèl en een alternatieve visie op 
het eigenbelang kunnen hun waarde bewijzen, 
maar er is nog een belangrijke randvoorwaarde 
voor het vormkrijgen van internationale solida-
riteit: de legitimiteit van systemen voor interna-
tionale samenwerking (vn, imf, Wereldbank, 
eu et cetera). Juist aan dit punt hebben Pronk, ik 
en onze medecommissieleden ruime aandacht 
besteed bij het schrijven van het concept-pro-
gramma van de PvdA voor de Europese verkie-
zingen in 2009.
 De eu staat voor de dringende opgave om 
maatregelen te treffen in het licht van de wereld-
wijde financiële crisis en de voedsel-, klimaat- en 
energiecrises. Om de Unie te laten slagen, moe-
ten de zorgen van burgers ten opzichte van dit 
‘politieke systeem in wording’ serieus worden 
genomen. Die zorgen betreffen onder meer haar 
democratische gehalte, de reikwijdte van de 
interne markt, de gevolgen van vrij verkeer van 
werknemers, de effecten van een voortvarende 
uitbreidingsstrategie en het aantal en de unifor-
miteit van regels. In ons verkiezingsprogramma 
formuleren wij maatregelen die deze zorgen 
addresseren; pas daarna werken we per beleid-
sterrein onze politieke visie uit.
 De kredietcrisis is een stevige aanleiding om 
ook de hervorming van andere internationale 
instellingen eindelijk ter hand te nemen. Willen 
zij in de toekomst effectief zijn in de organisatie 
van internationale solidariteit, dan zal hun legi-
timiteit aanzienlijk moeten worden versterkt.

monika sie dhian ho
Directeur wbs

column

Legitimiteit en solidariteit
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Partijbetrekkingen
Op 13 november werd Ella Vogelaar uitgenodigd 
om ’s avonds bij Wouter Bos te komen. In de loop 
van de dag liet hij met een sms’je weten dat ook 
Mariëtte Hamer en Lilianne Ploumen aanwezig 
zouden zijn. Hun gezamenlijke doel bleek te zijn 
het opzeggen van het vertrouwen in de minister. 
Daags erna verklaarde Hamer dat de reactie van 
Vogelaar op deze mededeling haar had gesterkt 
in de conclusie dat het zo niet langer kon.
 Natuurlijk waren politiek leider, fractievoor-
zitter en partijvoorzitter niet over een nacht ijs 
gegaan. Sterker nog, ze hadden de opvolging al 
geregeld voordat Vogelaar haar congé kreeg. Die 
strakke regie was ongetwijfeld bedoeld om de 
schade aan de partij te beperken.
 Toch is het maar de vraag of alle betrokkenen 
hun rol naar behoren hebben gespeeld. Waarom 
was het Bos die het vertrouwen in Vogelaar 
opzegde? Normaal gesproken is het de fractie-
voorzitter die kandidaten voor ministersposten 
voordraagt. Dan is die dus ook de aangewezen 
persoon om, als daar aanleiding toe is, het 
vertrouwen op te zeggen. Het was dus logischer 
geweest als Hamer het gesprek met Vogelaar had 
gearrangeerd en, eventueel, Bos had uitgenodigd 
om aan te schuiven. En wat deed de partijvoorzit-
ter eigenlijk aan tafel? Gegeven het leerstuk van 
macht en tegenmacht was dat geen verstandige 
zet. De partij heeft een directe band met de Twee-
de Kamerfractie, niet met de bewindspersonen. 
Tegenover wie had Bos — of beter: Hamer — zich 
kunnen verantwoorden als de vertrouwensbreuk 
een controversiële kwestie was gebleken?
 Een andere vraag is wat deze hele geschie-
denis zegt over de manier waarop de PvdA 
bewindspersonen selecteert. Vorig jaar werd in 
het rapport van de commissie-Vreeman priori-
taire aandacht gevraagd voor het opsporen en 
opleiden van geschikte volksvertegenwoordigers 

en bestuurders. Hoe zat het nu met Vogelaar, 
was zij gekwalificeerd voor haar taak? Buiten 
kijf staat dat zij grote kwaliteiten en een interes-
sante achtergrond heeft. Maar dat is niet genoeg. 
Iemand kan, in mijn visie, alleen minister worden 
als hij of zij voldoet aan — laten we coulant zijn 
— minstens twee van de volgende drie criteria: 1) 
over ruime ervaring beschikken met het Haagse 
politieke spel, voor een juiste rolinvulling en een 
hoge reactiesnelheid op cruciale momenten; 2) 
een relevante visie bezitten op het toegewezen 
beleidsterrein (een visie die idealiter blijkt uit 
zelfgeschreven artikelen of andere uitingen); 3) 
een gezaghebbende positie bekleden binnen het 
betreffende beleidsterrein.
 Op deze set criteria scoort Ella Vogelaar een 
onvoldoende. Had ze dan wel moeten worden 
gevraagd voor het ministerschap? De PvdA zou er 
goed aan doen bij een volgende gelegenheid het 
uitzoeken van ministers en staatssecretarissen 
professioneler aan te pakken.

arie de jong
Voorzitter PvdA-gewest Zuid-Holland

De bank en de politiek
Onlangs had de Tweede Kamer een gezelschap 
bankiers op bezoek om geïnformeerd te worden 
over de achtergronden van de financiële crisis en 
de rol van de banken daarbij. Veel wijzer werden 
de parlementariërs er niet van, zo luidden de 
krantenberichten. Ik zou zeggen, laat ze dan het 
nieuwe boek van Jeroen Smit lezen.
 Deze onderzoeksjournalist, auteur van Het 
drama Ahold, heeft onlangs De prooi gepubliceerd, 
met als veelbetekenende ondertitel: Blinde trots 
breekt abn amro (Prometheus, 2008). Het is 
een buitengewoon scherpe en goed geschreven 
reconstructie van de geschiedenis van de bank: 
vanaf de fusie van de abn Bank en de amro Bank 
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in 1990 tot de overname en splitsing van abn 
amro in 2007. Het laatste staartje van de teloor-
gang, de staatsovername van een deel van abn 
amro en Fortis, kon de schrijver nog meenemen 
in een epiloog.
 Het betoog zoomt in op het handelen van en 
de interactie binnen de top van de bank en op de 
onderhandelingen van de bank met externe par-
tijen — eerst als jager, later als prooi. De hoofd-
rolspelers uit de raad van bestuur en de raad 
van commissarissen staan centraal. Vanwege de 
dramatische afloop en dankzij Smits aanpak en 
stijl is het boek een echte page turner geworden. Al 
gaat De prooi niet over de financiële crisis, Smits 
analyse van de besluitvormingsprocessen binnen 
de bank biedt ons toch nuttige inzichten in de 
achtergronden daarvan. Ik noem er een paar.
 Wat opvalt is hoe groot de cultuurkloof is tus-
sen de oude generatie bankiers, zoals Jan Kalff, 
en de nieuwe, gesymboliseerd door Rijkman 
Groenink. De kritiek op de oude generatie vanuit 
progressieve hoek was natuurlijk dat zij deel uit-
maakte van een gesloten kaste van ondernemers 
en bankiers die elkaar de hand boven het hoofd 
hielden. Meer macht aan de aandeelhouders zou 
voor een frisse wind kunnen zorgen. Maar de 
nieuwe generatie ontpopte zich tot een club to-
venaarsleerlingen. Hanteren zij ten opzichte van 
elkaar allerlei voortgezette corporale omgangs-
vormen, in hun strategisch handelen laten zij zich 
door de nieuwste modes leiden. Beschermings-
constructies worden opgeheven en de deuren 
worden wijd open gezet voor aandeelhoudersin-
vloed. Aandeelhouderswaarde en beurskoersen 
dienen als ijkpunten voor hun koersbepaling. Het 
lijkt wel alsof ze de aandeelhouders gebruiken om 
intern tot kostenbeheersing te komen, waar zij 
daar zelf niet in slagen. Bovendien gaan de rem-
men los als het gaat om salarissen en bonussen 
voor de investment bankers en de raad van bestuur. 
Het belang van de bestuurders loopt daardoor 
niet langer meer als vanzelfsprekend in de pas 
met het belang van de instelling.
 Wat verder opvalt is dat het toezicht faalt. Wie 
het werk kent van de historicus James Kennedy 
over de politieke en bestuurlijke elite in Neder-

land in de jaren zestig, ziet een sterke parallel. 
Zeker, de commissarissen schieten in functioneel 
opzicht tekort, maar het is duidelijk dat zij de 
nieuwe generatie vooral niet in de weg willen zit-
ten. Zij zetten hun eigen waarden niet hard in te-
gen de nieuwkomers. Het personeel van de bank 
is in het grote financiële Stratego van de raad van 
bestuur een afgeleide categorie. De bestuurders 
staan mijlenver af van de werkvloer. De human-
resourcesafdeling staat feitelijk buiten spel. 
 Tot slot nog een opmerking over de rol van de 
politiek. Nogal wat waarnemers hebben opge-
merkt dat de politiek — en dan in het bijzonder 
de minister van Financiën en de minister-presi-
dent — heeft gefaald, dan wel dat zij te lichtzin-
nig deze steunbeer van onze nationale economie 
ten onder heeft laten gaan. Voor mij bevestigt 
Smits boek dit beeld niet, al beziet hij het han-
delen van beide kabinetsleden kritisch. Tegen de 
tijd dat Wellink, president van de Nederlandsche 
Bank, aanklopte bij Bos en Balkenende en tegen 
de tijd dat Rijkman Groenink contact zocht met 
Bos, restte de politiek nauwelijks nog handelings-
mogelijkheden. Het beeld dat uit dit boek oprijst 
is eerder dat van een totaal gebrek aan contact 
tussen besluitvormers binnen de bank en besluit-
vormers in Den Haag.
 De bank, zo laat Smit zien, liet die contacten 
lopen. Hoe dat van de zijde van de politiek ver-
liep, vermeldt hij niet. Van een heldere visie op de 
toekomst van de Nederlandse financiële sector, 
inclusief een antwoord op de vraag of ‘nationale 
kampioenen’ nu wel of geen bescherming ver-
dienen (een kwetsbare kwestie na de overname 
door abn amro van een Italiaanse bank), lijkt 
daar echter geen sprake te zijn geweest. In andere 
Europese landen, zo blijkt uit sommige passages 
in De prooi, zijn de banden tussen bank en politiek 
duidelijk hechter.
 Toen ik het boek dichtsloeg dacht ik: zo, nu 
nog dat parlementaire onderzoek naar de finan-
ciële crisis. En dan graag Smit als topadviseur van 
de onderzoekscommissie aanstellen.

frans becker
Adjunct-directeur Wiardi Beckman Stichting
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In gouvernementeel 
vaarwater
Dit najaar bracht ons twee opmerkelijke uitverkie-
zingen. De Keniaans-Amerikaanse Democraat Ba-
rack Obama wordt de eerste post-raciale president 
van de Verenigde Staten. En het burgemeesterschap 
van wereldhaven Rotterdam gaat naar de Marok-
kaans-Nederlandse sociaal-democraat Ahmed 
Aboutaleb: onze eigen, post-allochtone Obama!
 Maar wat een verschil in ambiance en bele-
ving… Dáár een lange campagne vol passie en en-
gagement, gevolgd door gefeest, gedans en gehuil 
op de verkiezingsavond. We, the people — dat idee 
leeft nog in Amerika. En hier? In Rotterdam werd 
de bekendmaking van de naam van de nieuwe 
burgervader ‘gevierd’ met de aankondiging van 
een intern onderzoek naar het lek in de sollicitatie-
commissie: de vertrouwelijkheid was geschonden, 
de namen van de kandidaten lagen voortijdig op 
straat. Ai, een ambtsmisdrijf!
 Het is al een eeuwigheid zo: in Nederland ken-
nen we geen volksinvloed en geen openbaarheid bij 
de personele invulling van belangrijke uitvoerende 
publieke ambten. Zo wil onze politieke elite het. 
Maar de vergelijking met het Amerikaanse feest van 
de democratie blijft pijnlijk. Vroeger was er voor 
ons, PvdA-leden, nog de troost dat het aan onze 
partij waarachtig niet lag. Na 1970 kon er geen ver-
kiezingsprogramma verschijnen of vergroting van 
de volksinvloed werd gekoesterd, met de door de 
gemeenteraad gekozen burgemeester en — later — 
het correctieve referendum als de meest promi-
nente en consistente eisen. Nee, de beknotting van 
de volksinvloed lag aan de regenten van ‘rechts’.
 Maar sinds enige tijd vertoont de PvdA op-
merkelijke zwaktes. Vorig jaar al baarde minister 
Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken opzien 
door — in haar Burgemeesterslezing — de eis van 
de gekozen burgemeester naar de mestvaalt der 
geschiedenis te verwijzen. Bij ons bestel, wist Ter 
Horst, hoort nu eenmaal een ‘bestuurlijke’ burge-
meester. Een openbare reactie van de PvdA-fractie 
in de Tweede Kamer bleef uit. Waarom? Vindt de 

PvdA de democratisering van het burgemeester-
schap niet belangrijk meer?
 Er is meer dat erop wijst dat de partij in wel 
heel gouvernementeel vaarwater is beland. Zo 
is van de PvdA-wensen aangaande staatkundige 
vernieuwing niets, maar dan ook helemaal niets 
terug te vinden in het regeerakkoord. Ook het 
besluit om geen medewerking te verlenen aan een 
onderzoek naar het beleid van de Nederlandse 
regering inzake de Irak-oorlog past in het gouver-
nementele beeld: de coalitieverhoudingen mogen 
niet worden belast, dus onderzoek exit. En toen 
de oppositie onlangs vroeg om een parlementair 
onderzoek naar de achtergronden van de finan-
ciële crisis, vond ze uitgerekend de PvdA op haar 
weg — naar verluidt omdat minister Bos er niet 
aan wil. Behoort de controle- en onderzoekstaak 
niet langer tot de onvervreemdbare rechten van 
het parlement?
 Nog zoiets: het afzien van een referendum over 
het Verdrag van Lissabon, ondanks de belofte 
dienaangaande in het verkiezingsprogramma. En 
over Europa gesproken, in s&d 2008/9 beschrijft 
Erik Jurgens hoe bij de parlementaire behandeling 
van genoemd Verdrag de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA een amendement om zeep hielp dat 
tot beter parlementair toezicht had moeten leiden 
op het doen en laten van Nederlandse politici in 
Brussel. Het kabinet was not amused, dus stemde 
de fractie tegen.
 En dan waren er nog de onfortuinlijke burge-
meestersreferenda in Utrecht en Eindhoven. Het 
naar voren schuiven van twee PvdA-kandidaten 
bleek een staaltje gouvernementeel denken dat 
door het publiek niet meer wordt gepikt.
 Met haar lauwe houding — ‘ach ja, dat speeltje 
van d66…’ — miskent de PvdA(-top) de beteke-
nis van staatkundige vernieuwing. In feite is die 
vandaag misschien nog wel groter dan in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Staatkundige vernieu-
wing is een noodzakelijk antwoord op de gevol-
gen van de ontzuiling. De verzuiling fungeerde 
generaties lang als een unieke stabilisator in onze 
politieke democratie. Het politieke vertrouwen was 
langs die lijnen georganiseerd — en dat werkte. 
Maar met de ontzuiling is dat vehikel weggeval-
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len, zonder dat er iets nieuws voor in de plaats 
kwam. Is het toeval dat Nederland sinds 1990 — de 
ontzuiling was zo ongeveer voltooid — van alle 
Europese landen de meest volatiele verkiezingsuit-
slagen kent? 
 Met zelfgenoegzaamheid over vierjaarlijkse 
algemene verkiezingen komt de vaderlandse 
politiek niet meer weg. Men zal op zoek moeten 
naar nieuwe politieke expressiemogelijkheden en 
nieuwe vormen van zeggenschap en participatie 
voor burgers. De politieke elite heeft daar tot nu 
toe veel te weinig oprechte belangstelling voor aan 
de dag gelegd.
 De politicus wie het referendum een gruwel 
is — dat staat iedereen natuurlijk vrij — heeft wél 
de plicht om iets anders te bedenken. En ach, een 
correctief referendum ‘winnen’ is iets wat je kunt 
leren. Maar de politicus die bang is voor de kiezer, 
die leert het natuurlijk nooit.

pieter nieuwenhuijsen
Freelance journalist

Molenmanie
Op het platteland woedt een forse strijd. Meer dan 
honderd lokale actiegroepen stellen zich teweer 
tegen plannen om in korte tijd talrijke open, 
winderige plekken vol te zetten met gigantische 
windturbines. Hun tegenstanders: lokale politici 
en bestuurders die zijn bezweken onder de druk 
van een machtig monsterverbond van milieuacti-
visten en energiebedrijven.
 Volgens Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar 
geografie in Groningen, heeft de politiek zich 
kennelijk nooit afgevraagd of de voordelen van 
windenergie wel opwegen tegen de maatschappe-
lijke, financiële en landschappelijke nadelen (nrc 
Handelsblad, 5-11-2008). Het lijkt wel of we door de 
windmolenlobby worden geregeerd, vindt Lukkes. 
En gelijk heeft-ie. De energiebedrijven beweren 
dat elke moderne windmolen voldoende energie 
levert voor tweeduizend huishoudens. Dat is mooi, 
maar ging het er niet om de co2-uitstoot terug te 
dringen? Tja, die cijfers zijn minder indrukwek-

kend: diezelfde windmolen levert een co2-reductie 
ter grootte van de uitstoot die het resultaat zou zijn 
van het gemiddelde ‘reguliere’ energieverbruik van 
hooguit zeventig personen. Zelfs als men gelooft 
dat die besparing mooi meegenomen is, dan nog 
is het duidelijk dat deze Orwelliaanse bouwwerken 
niet op het vaste land thuishoren, maar in zee. Ons 
land is er gewoon te klein voor. In Duitsland en 
Frankrijk wordt bij de aanleg van windparken uit 
voorzorg een afstand van 1500 tot 2000 meter tot 
de bebouwing bewaard. Hier mag een vergelijk-
baar park op nog geen 350 meter van de bebou-
wing worden aangelegd. 
 Sommige politici en bestuurders — opvallend 
vaak PvdA’ers — krijgen een waas voor de ogen als 
je over windenergie begint. Niets willen ze horen 
van dat geringe co2-voordeel en van de bezwaren 
die de bevolking naar voren brengt: geluidoverlast, 
slagschaduw, gezondheidsrisico’s, waardevermin-
dering van woningen… ‘Niet zeuren, mensen. Flink 
zijn.’ is het antwoord dan, ‘U bent toch ook voor 
het klimaat? Nou dan. Wij vinden dat u dat offer 
best kunt brengen. Anders haalt onze eigen mi-
nister Cramer haar politieke doel niet: binnen drie 
jaar moet 4% van de energievoorziening afkomstig 
zijn van wind.’
 Cramer zelf beweert in een reactie op Lukkes’ 
artikel dat ‘het kabinet in een open dialoog met 
de bevolking [kiest] voor windenergie én voor 
een mooi en open landschap’ (nrc Handelsblad, 
12-11-2008). De praktijk is anders — zoals in 
Gelderland, waar onder leiding van gedeputeerde 
Annelies van de Kolk (ChristenUnie) in rap tempo 
de Betuwe wordt vernield. Onder deze windmo-
lenadept, die al aardig in het nuon-taaltje orakelt 
(‘Reeds 30.000 huishoudens draaien hun wasje op 
Gelderse wind’), viert het planologisch vandalisme 
hoogtij. Door plukjes windturbines aan weerszijde 
van de a15 te planten wordt de streek, al ernstig 
verwond door de aanleg van de Betuwelijn, de 
genadeslag toegebracht. En een dialoog met de 
bevolking? Vergeet het maar. 
 De term ‘windpark’, die zo gemakkelijk wordt 
geassocieerd met vijvers en eendjes, staat symbool 
voor de wijze waarop de bevolking een hak wordt 
gezet. In het Betuwse Buren, waar de PvdA de 
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scepter zwaait, is men zelfs zover gegaan dat men 
een viertal windturbines op de gemeentegrens 
heeft gesitueerd zónder omwonenden — van de 
eigen gemeente en van de buurgemeente Neder-
Betuwe — daarover fatsoenlijk te informeren. 
Verder bestond men het om in het plaatselijke 
advertentieblad de vergunningaanvraag weg te 
moffelen tussen die voor een dakkappel en een 
dubbele garage. Ook in Neder-Betuwe zit de PvdA 
in het college. Daar heeft men een poosje terug de 
bevolking dezelfde poets gebakken. ‘Geruisloos 
invoeren’ heet dat in wethouderskringen.
 Kennelijk moet alles wijken voor de targets van 
minister Cramer, desnoods de democratie zelve. 
Laten we de ongemakkelijke waarheid toch einde-
lijk eens onder ogen zien. Een handjevol mensen 
verdient een fortuin aan die windparken, terwijl 
een grote groep aanzienlijke schade wordt berok-
kend. Windmolens kosten de gemeenschap een 
onwaarschijnlijk vermogen en de milieuwinst is te 
verwaarlozen. Zoiets moeten sociaal-democraten 
niet voor hun rekening willen nemen. 

fred van leeuwen & ries de jong
Bestuursleden van de PvdA-afdeling Buren

Partijfinanciering  
en kansengelijkheid
In september verscheen een rapport van de Raad 
van Europa over transparantie van partijfinancie-
ring in ons land, het zogenoemde Greco-rapport. 
Wat zal het resultaat zijn als de aanbevelingen 
daaruit hun weg vinden naar de nieuwe Wet 
financiering politieke partijen die al enkele jaren in 
voorbereiding is?
 Naar alle waarschijnlijkheid zal inderdaad een 
bijna volledige transparantie van de partijfinanciën 
worden bereikt: van praktisch iedere cent die een 
politieke partij bezit zal de bron zichtbaar zijn. Dat 
vereist wel een aanzienlijke boekhoudkundige en 
administratieve inspanning van de politieke par-
tijen en een al even omvangrijke en ingewikkelde 
controleoperatie door de overheid. De gezamen-

lijke taak zal zo gecompliceerd worden dat het 
Greco-rapport adviseert om ‘politieke partijen en 
verkiezingskandidaten advies en training te bieden 
over de toepasselijke regelingen inzake de finan-
ciering van politieke partijen’.
 In de nieuwe omstandigheden zou men in een 
oogopslag kunnen zien dat dankzij donaties de 
‘oorlogskas’ van partij a vele malen groter is dan 
die van partij b. Maar wat schiet de kiezer daar 
eigenlijk mee op? In globale zin was die informatie 
al bekend. Weinigen zullen hun stemgedrag er in 
directe zin van laten afhangen.
 Mijns inziens zou de belangrijkste leidraad 
voor de nieuwe wetgeving niet de bevordering 
van transparantie moeten zijn, maar het begin-
sel van gelijke kansen voor politieke partijen. Wil 
men een zuivere nationale politieke wilsvorming 
realiseren, dan gaat het niet aan dat partijen die 
beschikken over vermogende sympathisanten in 
de particuliere of bedrijvensfeer via ruime giften 
bij verkiezingen de kansengelijkheid verstoren 
ten nadele van hun qua donaties kariger bedeelde 
concurrenten. De werking van het beginsel van 
kansengelijkheid voor politieke partijen — waar-
aan een grondwettelijke status overigens niet zou 
misstaan! — zal horizontaal moeten zijn. Dat wil 
zeggen dat het niet alleen de partijrelatie met de 
overheid beheerst, maar ook die met alle andere 
rechtsgenoten.
 Is het om bovengenoemde redenen niet 
juister om het hele instituut van schenkingen aan 
politieke partijen, kandidaten en aan partijen 
gelieerde instellingen eenvoudig te verbieden? 
Het strafbaar stellen van giften zou de schijn van 
beleidsbeïnvloeding wegnemen. De contributie 
van partijleden, zo die er zijn, zou aan een niet al 
te hoog wettelijk maximum gebonden moeten zijn. 
 Ter compensatie van de giftenderving zou 
het aan partijen uitgekeerde subsidiebedrag van 
thans ongeveer e 15 mln per jaar (cijfers: 2006) zó 
verhoogd moeten worden, dat het compensatie-
bedrag niet alleen schenkingen en legaten, maar 
ook de bij sommige partijen bestaande verplichte 
salarisafdracht van afgevaardigden volstrekt onno-
dig en daarom zinloos zal maken. De toedeling van 
subsidies zal naar rato van het aantal Kamerzetels 

interventie
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moeten geschieden, zoals nu ook al het geval is. 
Aldus zal de kiezer hier periodiek de maatvoering 
aangeven. Vanzelfsprekend dienen bij deze opzet 
nieuwe partijen na geldigverklaring van hun kan-
didatenlijsten een royale bijdrage in de campagne-
kosten te ontvangen.
 Voor dit alles geldt de oude mantra: ‘Democra-
tie mag wel wat kosten.’ Overigens zal tegenover de 
subsidieverhoging een niet onbelangrijke bespa-
ring staan voor partijen zowel als overheid, in de 
sfeer van administratie- en accountantsuitgaven. 
 De voorgestelde aanpak heeft niet alleen als 
voordeel dat wet en wetstoepassing aanzienlijk 
simpeler worden, maar ook dat de zo gewenste 
transparantie van partijfinanciering optimaal 
wordt. Een nog veel belangrijker winstpunt is 
echter dat een schenkingsverbod werkelijke 
kansengelijkheid voor politieke partijen dichterbij 
brengt. En ten slotte: in het licht van de bestaande 
politieke controverses over dit onderwerp is het 
niet ondenkbaar dat het gewijzigde uitgangspunt 
een opening biedt voor inderdaad broodnodige 
nieuwe wetgeving. 

jan eskes 
Politicoloog, oud-docent staatsrecht aan de Universiteit 
Utrecht en oud-lid van de Kiesraad

Op naar de bul
Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, heeft aangekondigd op alle Ne-
derlandse universiteiten de zogeheten ‘harde knip’ 
te willen invoeren. Dat betekent dat om aan een 
masteropleiding te mogen beginnen een student 
alle studiepunten uit de bachelorfase op zak moet 
hebben. De meeste studenten en ook de Landelij-
ke Studenten Vakbond zijn tegen deze maatregel, 
terwijl de meeste politici en universiteitsbestuur-
ders zich erachter hebben geschaard — en zij zijn 
het die beslissen. 
 Nu is het nog zo dat een aanzienlijk aantal ba-
chelorstudenten doorstroomt naar een eenjarige 
master die naadloos aansluit op hun bachelor en 
waarvoor relatief soepele toelatingseisen gelden 

(in termen van het aantal behaalde bachelor-
studiepunten). Met het invoeren van de harde knip 
wil minister Plasterk bereiken dat studenten beter 
nadenken over de keuze van hun master. Het lijkt 
erop dat hij deze gedachte baseert op een rapport 
over de ‘onderwijskosten per student’ dat het 
onderzoeksbureau cheps in 2008 uitbracht (te 
vinden op www.minocw.nl). Een ander argument 
voor invoering van de harde knip is dat bachelor en 
master op zichzelf staande opleidingen dienen te 
zijn. Bovendien zou de harde knip bachelorstuden-
ten tot grotere inspanningen aanzetten en aldus 
het studierendement doen toenemen. 
 Het is echter maar de vraag of het zo zou 
uitpakken. Als masteropleidingen niet bereid of 
in staat zijn om extra instroommomenten aan te 
bieden, zal het mislopen van enkele studiepunten 
een student al fikse vertraging opleveren: minder 
studierendement dus, in plaats van meer. Een an-
der bezwaar is dat de maatregel zal leiden tot een 
slinkend animo voor bestuurs- en medezeggen-
schapswerk en — meer in het algemeen — tot een 
afname van het aantal extracurriculaire activiteiten 
van studenten. Iedereen wordt gedwongen om zo 
min mogelijk risico’s te nemen en elke kans op 
studievertraging uit de weg te gaan.
 In het Nederlandse hogeronderwijsbeleid staat 
de geestelijke ontplooiing van de student allang 
niet meer voorop. De harde knip is niet de enige 
beleidsmaatregel die haaks staat op een rijke 
academische cultuur met studenten die zich breed 
ontwikkelen. Wetenschappelijke of maatschap-
pelijke verdieping wordt niet gestimuleerd. Elke 
student moet zo snel mogelijk zijn bul halen, dat is 
het devies — om puur financiële redenen.
 Inderdaad, studeren kost geld. Hoger onderwijs 
is nu eenmaal een kostbare investering. Het is ook 
een waardevolle investering, in de breedste zin des 
woords. Niet alleen studenten plukken er de vruch-
ten van, maar ook de maatschappij als geheel. 
Als dit bewustzijn nóg verder naar de achtergrond 
verdwijnt, is dat een kwalijke zaak. 

micha lubbers
Lid van de Werkgroep Hoger Onderwijs van de Jonge 
Socialisten in de PvdA

interventie
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f o t o  adrian judd |  hollandse hoog te 

‘De tijd van het Amerikaanse voorbeeld is voorbij. 
Er zal een nieuw voorbeeld gesteld moeten worden,’ 

aldus Arie van der Zwan in een bespiegeling over 
het aandeelhouderskapitalisme en de kredietcrisis. 
Terugkijken heeft zin: managers en politici moeten 

ter verantwoording worden geroepen.
‘Het zou een gemiste kans zijn als we ons beperken tot 

reparatiewerkzaamheden in de financiële sector,’ meent 
Rutger Claassen. Het komt erop aan de fixatie 
op economische golfbewegingen los te laten 

en hun morele, sociale en culturele basis 
— de ‘dieptedimensies’ van het kapitalisme — 

op waarde te schatten.
De gevolgen van de crisis voor de reële economie zijn 

ingrijpend, waarschuwt Ieke van den Burg. 
De tijd is rijp voor krachtig Europees beleid van sociaal-

democratische snit. ‘Fundamentele problemen 
in onze economische ordening kunnen nu 
met voortvarendheid worden aangepakt.’

De politiek van het geld: 
een nieuwe koers
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Over de auteur  Arie van der Zwan is econoom
Noot  zie pagina 16

De politiek van het geld (1)

Schuld en boete 
na de superkrach

arie van der zwan

‘Het kapitalisme is een monster dat door zijn 
dynamiek een grote welvaartsscheppende 
potentie bezit maar als het niet beteugeld wordt, 
de neiging heeft alles (zichzelf inbegrepen) te 
verslinden.’ Dat is een oude waarheid die het 
eerst opgeld deed in conservatieve kringen in 
Engeland tijdens de industriële revolutie die 
grote weerstand opriep door zijn ontwrichting 
van het platteland en de sociale verhoudingen. 
Eind negentiende, begin twintigste eeuw raak-
ten verlichte liberalen overtuigd van dit inzicht 
en baseerden daarop hun politiek-maatschap-
pelijke project: beteugeling van het kapitalisme. 
Sociaal-democraten zijn daar schoorvoetend in 
gevolgd; pas na de Eerste Wereldoorlog namen 
ze afstand van hun revolutionaire aspiraties en 
bekeerden ze zich tot het reformisme.
 Wat we op dit moment ondergaan zijn pre-
cies de gevolgen van deze zelfde waarheid. Hoe 
komt het toch dat elke generatie de gevolgen 
moet ondervinden alvorens ervan overtuigd te 
raken? De oorzaak daarvan is de andere kant 
van de zaak: ‘Beteugel het kapitalisme en het 
boet aan dynamiek in.’ Die beteugeling kan zo 
verstikkend werken dat de geesten rijp worden 
voor een paradigmawisseling en de beteugeling 
wordt afgezworen.
 Aan het eind van de jaren zeventig van de vo-
rige eeuw zagen Reagan en Thatcher dat de tijd 

daarvoor rijp was. Links had geen antwoord op 
de depressie die toen om zich heen greep en de 
anti-krachten wonnen snel terrein. Medio jaren 
tachtig waren de visie en het beleidsprogramma 
van Reagan en Thatcher algemeen aanvaard. 
De eerste resultaten waren gunstig, de keer-
zijde werd pas later duidelijk. Maar toen was 
het te laat. Als de beslissende stappen eenmaal 
zijn gezet, dat wil zeggen dat de beteugeling is 
afgeworpen, komt er een zichzelf versterkend 
proces op gang dat ten slotte uitmondt in een 
krach, in eerste aanleg een beurskrach die ge-
volgd wordt door economische neergang. 
 Ten tijde van het superkapitalisme neemt 
die krach de vorm aan van een superkrach. Het 
scenario is echter niet anders dan bij vorige 
gelegenheden: het debacle van de ene onderne-
ming of financiële instelling neemt de andere 
mee. De Schotse spaarbank Northern Rock was 
de eerste (september 2007), vele zijn gevolgd 
in wat in een lawine is uitgemond die de reële 
economie meesleurt.
 Hoezeer deze crisis velen in hun directe be-
staan ook zal raken, er zit ook iets goeds in. De 
weg ligt nu open om af te rekenen met het sys-
teem dat tot deze crisis leidde en moest leiden. 
Het is aan de huidige generaties om het kapita-
lisme (opnieuw) te beteugelen en dienstbaar te 
maken aan bredere maatschappelijke belangen 
dan het enge aandeelhoudersbelang. Op afstand 
bezien, was deze crisis onafwendbaar. Zij berust 
niettemin op concrete keuzes die gemaakt zijn 



s& d  1 2  |  20 0 8

13

De politiek van het geld  Arie van der Zwan  Schuld en boete na de superkrach

en op concrete beslissingen die zijn genomen. 
Het zou dan ook naïef zijn om te denken dat de 
kredietcrisis anoniem is en wel ontvangers telt 
maar geen aanwijsbare afzenders. 
 Deze crisis roept morele en politieke vragen 
op. Moreel: hoe hebben leiders in verantwoor-
delijke posities binnen bedrijven zulke onver-
antwoorde risico’s durven nemen, veelal mede 
uit persoonlijk gewin en met uitbanning van 
elk gemeenschapsbesef? Politiek: hoe hebben 
politieke leiders de tekenen van dit economi-
sche en morele bederf, die er al jaren waren, in 
de wind kunnen slaan en kunnen goedpraten? 
Opvallend is het hoe deze direct betrokkenen 
¬ geheel voorspelbaar ¬ de vraag naar de ver-
antwoordelijkheid afweren met de formule: ‘We 
moeten nu de crisis bezweren en oplossingen 
vinden. Terugkijken leidt af van de oplossing.’ 
Terugkijken heeft echter wel degelijk zin.
 Opmerkelijk is het hoezeer de publieke 
media in de Verenigde Staten ¬ waar de crisis 
volop heeft toegeslagen en juist mensen raakt 
die er geen enkele verantwoordelijkheid voor 
dragen ¬ wel indringend terugkijken en open-
lijk de schuldvraag stellen. Die vraag dringt te 
meer aangezien overheden nu, in een ultieme 
poging om een systeemcrisis af te wenden, op 
hun beurt financiële risico’s nemen (hebben 
moeten nemen) die ze uitermate kwetsbaar 
maken en heel wel de systeemcrisis dichterbij 
kunnen brengen. En dan is er geen achtervang, 
geen ‘lender of last resort’ meer. 

hoe kon het zo ver komen? 

De ontwikkeling die in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw is ingezet, was sluipend. Het begon 
met denivellering in de inkomensverdeling, 
gericht op herstel van de prikkel tot het leveren 
van prestaties. Deze draaide al heel snel uit op 
een toenemende inkomensongelijkheid die 
versterkt werd door belastingvoordelen voor 
grootverdieners. In de loop van de jaren negen-
tig waren we wat de ongelijkheid in inkomen 
en vermogen betreft terug in vooroorlogse ver-
houdingen. De Angelsaksische wereld voorop, 

de Europese Unie erachteraan. We stonden toen 
aan de vooravond van de ongekende verrijking 
aan de top, die de verhoudingen nog schever zou 
trekken.
 Het begon ook met deregulering en interna-
tionalisering van het economische en financiële 
verkeer, die bepleit werden ter wille van een 

economische opleving. Het footloose karakter 
van ondernemingen die daarvan het directe 
gevolg was, leidde ertoe dat overheden door in-
ternationaal opererende ondernemingen tegen 
elkaar werden uitgespeeld. Overheden gaven 
daaraan toe met het oog op de werkgelegenheid. 
De noodzaak om het vestigingsklimaat inter-
nationaal concurrerend te houden maakt dat 
overheden scherp blijven, zo luidde de verdedi-
ging. Het eindigde ermee dat ondernemingen, 
de grote voorop, zich via allerlei financiële en 
juridische constructies op grote schaal onttrok-
ken aan belastingheffing ¬ een trend die werd 
doorgetrokken naar de inkomstenbelasting van 
de hoogste managers van deze ondernemingen.
 Ondertussen is het gewicht van de inkom-
stenbelasting onevenredig zwaar op de mid-
denklasse komen te rusten terwijl de laagste 
inkomens hun bijdrage leveren via de btw die 
voor overheden in de hele wereld een steeds 
belangrijkere inkomstenbron is geworden. Dat 
is een fenomeen dat in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw alleen gold voor de onontwikkelde 
landen; de ontwikkelde landen lieten zich toen 
voorstaan op hun vermogen om inkomsten- en 
vennootschapsbelasting te kunnen heffen.
 Het begon daarnaast met een opleving van 
de beurs, zodat ondernemingen hun expansie 
konden financieren door uitgifte van nieuwe 
aandelen. De daarna ingezette koersstijgingen 

Het zou naïef zijn te denken dat 
de kredietcrisis wel ontvangers telt 
maar geen afzenders
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kregen een steeds speculatievere inslag om 
in 2001 ¬ de internetzeepbel ¬ in één slag 
ongedaan gemaakt te worden. De beurs gaf na 
een adempauze evenwel geen krimp en stortte 
zich op fusies en overnames, die de koersen 
weer omhoog stuwden. Het eindigde met de 
activiteiten van hedge funds en equity-fondsen, 
die zich erop toelegden om ondernemingen met 
voorbijgaan aan andere dan aandeelhoudersbe-
langen over te nemen en al of niet na splitsing 
weer door te verkopen ¬ en dat alles op basis 

van leverage (financiering met leningen), die tot 
onverantwoorde proporties werd opgeblazen. 
 Terwijl allerlei geleerden kwamen aange-
sneld om te beweren dat zo de zwakke partijen 
door de sterke broeders werden overgenomen 
¬ wat economisch en maatschappelijk een 
pluspunt was ¬ werden ondernemingen en 
financiële instellingen in hun rendement ver-
geleken met een winstvermogen dat niet veel 
later op schijn bleek te berusten. Een lawine van 
afboekingen en verliezen liet zien hoe bedrieg-
lijk de cijfers waren waarop de vergelijking 
berustte.
 Het begon er bovendien mee dat de huizen-
markt in beweging kwam en hypotheekfinan-
ciering voor brede groepen bereikbaar werd. En 
het eindigde ermee dat risico’s van hypotheken, 
afgesloten door tussenpersonen, werden gemas-
keerd. Die tussenpersonen streken hun provisie 
toch wel op en datzelfde deden de zakenbanken 
die deze hypotheken in gebundelde vorm door-
schoven naar gerenommeerde financiële instel-
lingen die werden aangetrokken door de relatief 
hoge rendementen en ongevoelig bleven voor 
de eenvoudige waarheid dat hoge rendementen 
samengaan met hoge risico’s.

verantwoording afleggen

Is deze werkelijkheid, hierboven op een viertal 
gebieden geschetst, de spiegel die ons wordt 
voorgehouden? Zo zit de maatschappij nu 
eenmaal in elkaar, zo reageert de mensheid, is 
het geliefde antwoord van de direct verantwoor-
delijken. En zij zijn niet zonder argumenten. Ja, 
het is waar dat het aandeelhouderskapitalisme 
effectief wist in te spelen op de hebzucht van 
mensen. Het is onmiskenbaar dat dit aandeel-
houderskapitalisme waarvan we nu de val 
meemaken, heeft gesteund op een brede coalitie 
van (vermeende) belanghebbenden. Zolang de 
koersen en de huizenprijzen omhooggingen, 
waanden zij zich winnaars en wilden zij van de 
keerzijden geen weet hebben. Nu weten en voe-
len zij dat er ook verliezers zijn. In een artikel in 
het wbs Jaarboek uit 1999 heb ik dit verschijnsel 
al beschreven en met de term volkskapitalisme 
aangeduid. Ik sprak toen ook de verwachting 
uit dat dit alleen kan eindigen met een beurs-
krach.1 Het is ook waar dat het bijvoorbeeld 
voor bestuurders van beursgenoteerde onder-
nemingen moeilijk was zich te onttrekken aan 
de waan van de beurs en hun beleid te richten 
op solide doelen op de lange termijn in plaats 
van op schijnwinsten op de korte termijn. Ze 
liepen gerede kans om door de beurs te worden 
afgestraft. Maar deze redeneringen zijn niet 
sluitend. 
 De tekenen van het morele bederf van de 
zelfverrijking en de onverantwoorde risico’s 
waren al lang duidelijk. En de verantwoordelijke 
instanties ¬ de bestuurders en hun toezicht-
houders voorop ¬ hadden hun verantwoorde-
lijkheid moeten nemen door in te grijpen. In 
dit verband wijs ik op een interessant interview 
in nrc Handelsblad van 6 november 2008 met 
Niek Hoek, bestuursvoorzitter van Delta Lloyd, 
waarin hij afstand neemt van vooral zakenban-
ken en financiële analisten die de afgelopen 
jaren beweerden ‘dat je de hoeveelheid eigen 
vermogen die je in een onderneming gebruikt, 
zo minimaal mogelijk moet houden. Met de 
briljante frase: je moet efficiënt gebruikmaken 

Het gewicht van de inkomsten
belasting is onevenredig zwaar op 
de middenklasse komen te rusten
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van je kapitaal. En alles in het belang van de 
aandeelhouder. Maar wij verzetten ons tegen 
dit ongebreidelde aandeelhouderskapitalisme. 
En waarom? Aandeelhouders zijn daar op lange 
termijn niet bij gebaat. Bovendien, als wij 65 
miljard aan bezittingen hebben, dan is ongeveer 
60 miljard daarvan van onze polishouders en 5 
miljard van onze aandeelhouders. Het is te gek 
voor woorden dat je je bedrijf dan alleen in het 
belang van de aandeelhouders moet runnen.’ 
Aldus Hoek, met een waarheid als een koe die 
niet alleen voor Delta Lloyd geldt maar ook voor 
ing en aegon en eveneens voor abn amro en 
al die andere. 
 Hoe kwamen bestuurders en toezichthou-
ders ertoe om deze essentialia uit het oog te ver-
liezen en te gaan spelen c.q. te laten spelen met 
tegoeden van polishouders, spaarders en andere 
stakeholders in de onderneming? Die vraag zal 
in zijn volle omvang gesteld moeten worden aan 
de verantwoordelijke bestuurders, hun raden 
van commissarissen en de officiële toezichthou-
ders. Van de bestuursvoorzitter van de Autori-
teit Financiële Markten is de ‘briljante frase’ dat 
de overheid met een teveel aan toezicht de valse 
schijn van zekerheid zou hebben gecreëerd. Dat 
de financiële instellingen de suggestie hebben 
gewekt dat hun faits et gestes waren gesanctio-
neerd aangezien de toezichthouder niet had in-
gegrepen, pleit de toezichthouder niet vrij. Het 
drukt hem met de neus op de noodzaak om juist 
tijdig in te grijpen. Financiële instellingen heb-
ben de grenzen van het toezicht opgezocht en 
overschreden zonder dat het toezicht zich daar 
tegen keerde. Niet alleen de financiële instellin-
gen verschuilen zich achter elkaar ¬ anderen 
deden het toch ook, waarom wij niet? ¬ ook de 
toezichthouders doen dat. Als de Amerikaanse 
centrale bank, de Federal Reserve (Fed) in zijn 
rentepolitiek Wallstreet tegemoet gekomen is 
en zich ook in het toezicht lankmoedig heeft 
opgesteld, is dat dan voor de ecb c.s. een reden 
om de financiële wereld binnen de Europese 
Unie ook ongemoeid te laten? Het heeft er veel 
van weg dat dit de denkwijze was. Het wordt 
tijd dat ook binnen de eu de media deze vragen 

aankaarten; de direct betrokkenen zullen het 
niet doen, de politiek alleen als ze daartoe door 
de publieke opinie gedwongen wordt.
 Het aandeelhouderskapitalisme is een 
uitwas die hele samenlevingen in een toestand 
van verwarring, morele ontreddering en in 
een uiterst riskante economische positie heeft 
gebracht. Het is waar dat elk beleidsparadigma 

het in zich heeft om, als het de overhand krijgt, 
te worden toegepast tot over de grenzen van zijn 
werkbaarheid heen. Zo is het ook gegaan met 
het Keynesianisme dat in stagflatie zijn Water-
loo vond. Maar de gevolgen daarvan alsook de 
beheersbaarheid van de situatie die erdoor ont-
stond zijn niet te vergelijken met wat zich nu 
afspeelt. Willen we deze uitwas ¬ althans voor 
enige decennia ¬ uitbannen dan zit er niets 
anders op dan degenen die tot het nemen van de 
onverantwoorde risico’s hebben besloten, en die 
daar persoonlijk van hebben geprofiteerd, ter 
verantwoording te roepen.

een nieuw voorbeeld

Over het Keynesianisme gesproken: dat is weer 
helemaal terug. Daarbij staan ons nog hachelijke 
zaken te wachten. De ene wereldmacht, China, 
wordt door de crisis geraakt als gevolg van een 
teruglopende export naar de vs. Maar het land 
beschikt over overschotten op de handelsbalans 
en de begroting alsook over een ongekende 
deviezenvoorraad. China heeft dan ook aan-
gekondigd de economische koers te verleggen 
door het gat dat in de export geslagen is te com-
penseren via stimulering van de binnenlandse 
vraag. Een traditioneel pakket van maatregelen 
ter waarde van niet minder dan $ 400 mrd zou 
hiertoe ingezet worden. De andere grootmacht, 

Uitgerekend ten tijde van crises 
worden de kaarten in de wereld 
opnieuw geschud
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de Verenigde Staten, heeft elke financiële en re-
ele ruimte meer dan opgebruikt, maar wil onder 
Obama dezelfde weg opgaan. Daartoe moet de 
schuldenpositie van de vs verder worden op-
gerekt in de hoop dat de economische opleving 
ruimte biedt om die schulden af te lossen. 
 De verschillen in de wereld kunnen niet 
scherper tot uitdrukking worden gebracht dan 
in deze crisisperiode gebeurt. Ook op een ander 
gebied liggen de posities van beide landen ver 
uiteen. Terwijl de vs zich de afgelopen jaren 
hebben laten verleiden tot twee uitzichtloze 
militaire operaties, heeft China in Zuid-Amerika 
en Afrika bilaterale overeenkomsten gesloten die 
het verzekeren van grondstoffen en energie als-
ook van een afzetmarkt voor industrieproducten. 
 Uitgerekend ten tijde van crises worden de 
kaarten in de wereld opnieuw geschud. Zo zal dat 
nu ook weer gaan, met alle gevolgen voor de geo-
politieke positie van het Westen van dien. Lei-
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derschap berust niet alleen op militaire kracht, 
maar juist en vooral op morele kracht, namelijk 
het vermogen om de wereld een economisch en 
sociaal systeem voor te houden dat tot aanspre-
kende prestaties blijkt te kunnen komen. De 
industriële kracht van de vs gepaard aan een 
succesvolle middenklassemaatschappij en ‘way 
of living’ vormden de basis voor de hegemonie 
gedurende de afgelopen decennia. Dat krediet 
hebben de vs verspeeld. De eu zou er verstandig 
aan doen zich op alle gebied losser van de vs op 
te stellen en een eigen weg te gaan. De tijd van 
het Amerikaanse voorbeeld is voorbij. Er zal een 
nieuw voorbeeld gesteld moeten worden.

Op 12 november jl. organiseerde de wbs in de Haagse 
sociëteit De Witte een debat over het superkapitalisme 
en de financiële crisis. Arie van der Zwan ging in debat 
met Arnoud Boot. Zie voor een verslag en een geluids
opname www.wbs.nl.

Noot

1 Arie van der Zwan, ‘Verant-
woordelijke onderneming of 

verantwoordelijke maatschap-
pij?’ in: Frans Becker, Wim van 
Hennekeler en Bart Tromp 
(red.), Twintigste jaarboek voor het 

democratisch socialisme. Heden
daags kapitalisme. Amsterdam: 
wbs/De Arbeiderspers, 1999, p. 
126-143.  



s& d  1 2  |  20 0 8

17

Over de auteur  Rutger Claassen is redacteur van s&d

De politiek van het geld (2)

Voorbij de reguleringsreflex

rutger claassen

De kredietcrisis heeft de politiek in eerste 
instantie voor de taak gesteld direct in te grijpen 
in de financiële markten. Crisismanagement 
was het toverwoord. Nu breekt de tijd aan om de 
vraag te stellen welke structurele aanpassingen 
nodig zijn. Welke lessen moeten wij trekken 
uit de kredietcrisis voor de economische orde 
van onze samenleving? Weinigen bepleiten 
de afschaffing van het kapitalisme, weinigen 
bepleiten handhaving van de status-quo. 
 Onderschrijven we de noodzaak van her-
vormingen, dan kunnen we grofweg kiezen uit 
twee richtingen: die van een aanpassing (c.q. 
verscherping) van regelgeving en toezicht, of 
die van een ‘ander’ kapitalisme dan het hui-
dige. De eerste richting beperkt zich tot een 
bestuurlijk-technocratische invalshoek en is op 
dit moment dominant. In dit artikel wil ik laten 
zien op welke diagnose van het crisiskarakter 
van het kapitalisme deze benadering stoelt en 
dat deze enkele ‘dieptedimensies’ van het kapita-
lisme mist, die om een verder reikend antwoord 
vragen. Ik zal betogen dat het een gemiste kans 
zou zijn ons op dit historische moment slechts 
te beperken tot reparatiewerkzaamheden in de 
financiële sector.

luchtbellen

De bestuurlijk-technocratische diagnose begint 
bij de constatering dat in het kapitalisme twee 
elementen met elkaar worden verenigd, na-
melijk de menselijke drijfveer tot hebzucht en 

het marktmechanisme. Hebzucht is een van de 
fundamentele menselijke motivaties (altru-
isme is een andere). Omdat deze drijfveer niet 
kan worden uitgeroeid, heeft elk economisch 
systeem er rekening mee te houden. Hebzucht 
is er ook onder het communisme, of binnen een 
ruil- of gifteconomie. In het kapitalisme krijgt 
hebzucht evenwel een speciale plaats, omdat zij 
aan het marktmechanisme wordt gekoppeld. 
 Vragers en aanbieders in de markt houden 
primair hun eigen belang in het oog en worden 
ook geacht dat te doen, volgens de regels van 
het spel. De regels van het spel zijn zodanig dat 
het spel alleen werkt indien elke marktpartij 
zich concentreert op zijn eigenbelang. De koper 
probeert een product zo goedkoop mogelijk te 
krijgen, de verkoper streeft naar een zo hoog 
mogelijke prijs. Zij onderhandelen, kijken met 
een schuin oog naar potentiële transactiemo-
gelijkheden met andere (ver)kopers, en komen 
zo tot een voor beiden bevredigend resultaat. 
Indien allen dit doen, komt een marktprijs tot 
stand die reflecteert wat kopers bereid zijn te 
betalen (gegeven hun preferenties en budget) 
en wat verkopers bereid zijn te leveren (gege-
ven hun kostenstructuur). Dit alles wijkt af 
van de gang van zaken in andere economische 
systemen, zoals het communisme ¬ waarin 
de centrale planner geacht wordt het algemeen 
belang te behartigen ¬ of een gifteconomie 
¬ waarin deelnemers geacht worden volgens 
sociale codes te handelen. Hebzucht is in zulke 
systemen niet afwezig, maar als de economische 
spelers hun eigen belangen nastreven, moeten 
zij tegen de regels van het systeem in handelen. 
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In het kapitalisme lopen eigenbelang en het eco-
nomische mechanisme (het prijsmechanisme) 
juist parallel; samen vormen ze een ijzersterke 
cocktail. Adam Smith gebruikte voor deze har-
monie het bekende beeld van de ‘invisible hand’. 
 Hiermee is nog niet het crisiskarakter van 
het kapitalisme verklaard, zijn neiging tot 
conjuncturen: op- en neergangen die zich, als 
zij hevig zijn, ontwikkelen tot ‘bubbles’ en 
‘busts’, luchtbellen die zich vormen ¬ in de 
huizenmarkt, de financiële markt, de ict-markt 

et cetera ¬ en dan weer uiteenspatten. De crux 
van de bestuurlijk-technocratische redenering 
is dat deze dynamiek wordt beschouwd als 
inherent aan het kapitalisme: crises zijn niet 
te vermijden, ze horen erbij. ‘Bubbles’ worden 
veroorzaakt doordat het marktmechanisme aan 
spelers twee prikkels geeft: om te innoveren en 
om met de markt mee te handelen. Als, bij-
voorbeeld, de markt voor gewone hypotheken 
verzadigd is (enkele grote spelers hebben de 
klanten verdeeld; het speelveld is min of meer 
stabiel), biedt dat een prikkel voor hypotheek-
verstrekkers om te zoeken naar nieuwe afzet-
mogelijkheden. Ze kunnen er dan toe overgaan 
om aan nieuwe doelgroepen (zoals armlastige 
klanten) hypotheken aan te bieden om aldus 
winsten op te strijken die hun concurrenten 
niet maken. Voor die concurrenten geeft dit een 
prikkel om ook in te stappen en ‘met de markt 
mee’ te handelen. Doen zij dat niet, dan riskeren 
ze marginalisatie. Stijgt de markt, dan is het ra-
tioneel om in te stappen. Daalt de markt, dan is 
het rationeel om uit te stappen. Tegen de markt 
in handelen is altijd kostbaar. Dat dit op lange 
termijn verstandiger kan zijn voor een bedrijf 

is irrelevant als dat bedrijf op korte termijn kan 
worden opgekocht door spelers die wel met de 
markt zijn meegegaan.
 De nieuwe afzetmogelijkheden zijn per 
definitie producten waarvan de vermarkting 
in een eerdere fase van competitie nog niet 
benut was. Een prominente reden daarvoor is 
dat die nieuwe producten risicovoller zijn dan 
de traditionele producten. Een boer neemt eerst 
het beste nog vrije areaal landbouwgrond in de 
omgeving in gebruik. Pas als alle goede gronden 
in gebruik zijn, wendt hij zijn blik naar armere 
gronden, waarvan het nog maar de vraag is of 
zij een goede oogst zullen dragen. Dat is de wet 
van de afnemende meeropbrengsten. Op een 
gegeven ogenblik zullen de nieuwe productmo-
gelijkheden die worden aangeboord zo risicovol 
zijn dat succes uitblijft (de oogst mislukt ¬ 
of in het actuele voorbeeld: leners blijken hun 
hypotheek niet te kunnen betalen). Alle produ-
centen van het risicovolle product komen in de 
problemen. Als producenten deze risicovolle 
producten onderling verhandeld hebben, wor-
den de problemen verergerd; de ene producent 
sleept dan bijna automatisch de andere in zijn 
val mee. De zeepbel barst, de crisis is een feit. 

een vlakkere golf

Crises horen dus bij het kapitalisme, althans vol-
gens de logica van de bestuurlijk-technocratische 
benadering. Het ontstaan en barsten van luchtbel-
len is op zichzelf geen probleem. De economie 
kent een golfbeweging waarin de markt zich 
ook weer herstelt; na een neergang volgt even 
onvermijdelijk weer een opgang. Wat telt is de 
tendens op lange termijn, het beeld over al die op- 
en neergangen heen. Het kapitalisme heeft, met 
al zijn crises, al zeker tweehonderd jaar telkens 
meer welvaart gebracht; over het geheel genomen 
tekent zich een stijgende lijn af, door de golfbe-
wegingen heen. Begonnen in het Westen, wordt 
het systeem niet voor niets geadopteerd door lan-
den met geheel andere culturele en politieke sys-
temen. Het kapitalisme werkt, en daarom moeten 
we crises zoals de huidige voor lief nemen. 

Volgens de regels van het spel 
houden vragers en aanbieders op 
de vrije markt primair hun eigen 
belang in het oog
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 Tot dusver geeft deze redenering ons geen 
enkele reden om in te grijpen. Het crisiskarakter 
is op de lange termijn niet schadelijk, het werkt 
zelfs zuiverend. Bedrijven die experimenteren 
met onverantwoord risicovolle producten (waar 
uiteindelijk geen brood in zit) zullen ten onder 
gaan, de markt herstelt zichzelf. Een politieke 
benadering van laissez faire past het best bij 
deze analyse. Naast economische zijn hiervoor 
ook morele argumenten te geven: degenen die 
de risico’s hebben gelopen moeten zelf op de 
blaren zitten. Getroffen sectoren moeten geen 
hulp krijgen; zij zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun verkeerde inschattingen. Voor zover hun 
inschattingen bovendien door hebzucht moed-
willig te rooskleurig waren, is faillissement de 
straf voor de zonde. Hulp zou bovendien een 
verkeerd precedent scheppen: er zou uit afgeleid 
kunnen worden dat iedereen ¬ ook degenen 
die onverantwoorde risico’s nemen ¬ altijd 
weer door de staat uit de brand wordt geholpen. 
 Heden ten dage komen de representanten 
van de bestuurlijk-technocratische invalshoek 
evenwel tot een andere conclusie. Op basis van 
dezelfde economische analyse ¬ de erkenning 
dus dat het kapitalisme op de lange termijn 
welvaart oplevert en dat crises geaccepteerd 
moeten worden ¬ constateren ze dat te heftige 
schommelingen (vooral: te diepe dalen) op korte 
termijn grotere nadelen met zich mee kunnen 
brengen. ‘Publieke belangen’ zouden in het ge-
drang zijn. Bij nadere beschouwing blijken bijna 
altijd economische belangen te worden bedoeld. 
Het ‘publieke’ aan die economische belangen 
is dat het de belangen zijn van anderen dan de 
direct betrokkenen in de markt waar de zeepbel 
zich voordoet. Markten zijn immers onderling 
afhankelijk. Consumenten die niets te maken 
hebben met de activiteiten van banken in de 
huizenmarkt, kunnen daardoor toch nadeel 
ondervinden van het feit dat banken in de pro-
blemen komen, omdat zij belang hebben bij het 
dagelijkse betalingsverkeer dat deze uitvoeren. 
Meer in het algemeen kan alle economische 
activiteit in de ‘reële economie’ lijden onder 
de problemen in de ‘financiële economie’. Dat 

veroorzaakt onrust of zelfs paniek, geluiden die 
doorklinken in de politiek.
 Aanhangers van de bestuurlijk-technocrati-
sche benadering stellen zich tot doel deze eco-
nomische belangen van derden te beschermen 
en paniek te voorkomen. Zij willen komen tot 
een vlakkere golf: de dalen moeten minder diep 
worden, de economie moet een ‘zachte landing’ 
maken. Striktere regulering van de markt kan 
hiervoor zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van 
aanscherping van de voorwaarden die worden 
verbonden aan hypotheken voor armlastige 
klanten. Wie eerlijk is, zal erkennen dat strik-
tere regulering ook een deel van de innovatieve 
kracht uit het kapitalisme haalt. Een vlakkere 
golf betekent niet alleen minder diepe dalen, 
maar ook minder hoge toppen. Het nemen van 
grote risico’s wordt ontmoedigd, ook van risico’s 
die achteraf gezien succesvolle innovaties zou-
den hebben opgeleverd. De opgaande lijn door 
een vlakkere golf heen is mogelijk zelf ook wat 
vlakker ¬ de welvaart groeit minder snel. Het 

is daarom niet verwonderlijk dat in tijden van 
voorspoed, als het gevaar ver weg is, de strikte 
regelgeving vaak weer wordt versoepeld. Maar 
stel dat we dit kunnen voorkomen; dan is een 
consequent volgehouden benadering van strikte 
regulering een politiek eerbare optie. Zij haalt 
de angel uit het kapitalisme zonder het volledig 
af te schaffen. 
 De charme van de bestuurlijk-technocrati-
sche benadering wordt versterkt doordat deze 
een antwoord lijkt te bieden op de moge-
lijke politieke gevolgen van al te heftige crises. 
Economische crisis betekent immers ook een 
verhoogde kans op maatschappelijke onrust en 
het ontstaan van populistische bewegingen die 
beloven met radicale (bijvoorbeeld protectio-

Strikte regulering haalt een deel 
van de innovatieve kracht uit het 
kapitalisme
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nistische) maatregelen het volk te beschermen. 
Dat zou in een extreem geval het einde van het 
kapitalisme kunnen betekenen. Door de scherpe 
kantjes ervan af te vijlen beschermt de bestuur-
lijk-technocratische benadering het kapitalisme 
dus tegen zichzelf. In woelige tijden dient zij 
zo als reddingsboei voor politieke partijen: niet 
speculeren over weidse vergezichten, gewoon 
de handen uit de mouwen steken en de markt 
aanpakken. Dat is ook de lijn die nu wordt uit-
gedragen, niet in de laatste plaats door de Partij 
van de Arbeid. Daarmee zit de partij echter op 
het verkeerde spoor.

dieptedimensies van het kapitalisme

Een programma van regulering en toezicht 
is weliswaar noodzakelijk, maar het is niet 
voldoende. De bovenstaande diagnose is niet 
zozeer foutief als wel incompleet. Zij bekijkt 
de zaken als het ware in een plat vlak, en mist 
daardoor de derde dimensie, de dieptedimensie 
in de analyse van de economie. Het platte vlak 
is dat van de op- en neergaande golf, waarin 
slechts twee parameters bestaan: de tijd waar 
de golf zich doorheen beweegt (op de horizon-
tale as) en een economische indicator (op de 
verticale as) die winst en verlies in termen van 
financiële waarde uitdrukt. 
 Een eerste probleem is dat deze diagnose 
in sterke mate is gebaseerd op hebzucht als de 
persoonlijke motivatie van mensen in de econo-
mie. Deze moet in toom gehouden worden. Dat 
is een nogal schrale analyse van wat gaande is 
op het moment dat marktpartijen ongegronde 
risico’s nemen en zo de markt tot onverant-
woorde hoogten stuwen. Wat is immers het 
nut, voor de financiële topmanager, van een 
nog hogere beloning dan zijn ongetwijfeld al 
riante inkomen? Zou het hem werkelijk te doen 
zijn om het vergaren van een zo groot mogelijk 
fortuin voor zichzelf? Dat klinkt ongeloofwaar-
dig. Aannemelijker is dat het hem gaat om iets 
dat niet in financiële termen zelf kan worden 
uitgedrukt: status. De winst van het bedrijf, de 
beloning van de manager functioneren als een 

signaal aan anderen over de status van het be-
drijf of die manager. Het feit dat publicatie van 
topinkomens (transparantie!) de hoogte hiervan 
alleen maar heeft opgedreven, ondersteunt deze 
lezing. Het gaat niet zozeer om de beloning 
zelf (en de hebzucht ten aanzien daarvan), als 
wel om de symboolwaarde ervan. Winsten en 
beloningen bepalen de pikorde.
 Economische activiteiten insnoeren in 
een reeks van beperkende maatregelen om zo 
de ‘hebzucht te beteugelen’ is daarom onvol-

doende. Het is ook nodig iets te doen aan de 
onderliggende maatschappelijke definities van 
status en succes. Als alleen telt dat wie financieel 
succes heeft het ‘gemaakt’ heeft, zullen sectoren 
waar in korte tijd met risicovol gedrag veel geld 
te verdienen valt een aantrekkelijk speelveld 
blijven voor grote aantallen mensen. Restrictie-
ve regulering zal dan moeten blijven opboksen 
tegen een toevloed van mensen die uit zijn op 
snelle statuswinsten. Dat is een schier onmo-
gelijke opgave. Beter is het te zorgen voor een 
hoger aanzien van sectoren waar succes bepaald 
wordt door volharding op de lange termijn, 
waar investeringen pas na lange tijd ‘uitbetalen’. 
Een voorbeeld daarvan is de topsport: pas na ja-
renlange intensieve oefening en toewijding valt 
daar iets te oogsten. Dat is een aanlokkelijker 
model voor wie de statusdrang van mensen wil 
kanaliseren.
 Een tweede probleem met de bestuurlijk-
technocratische analyse openbaart zich met 
betrekking tot dat andere element van de 
cocktail van het kapitalisme: het marktmecha-

Zolang financiële beloningen de 
pikorde bepalen, zullen sectoren 
waar met risicovol gedrag veel 
geld te verdienen valt voor velen 
een aantrekkelijk speelveld blijven
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nisme. Het probleem met innovatie, zo luidt 
de analyse, is dat de risico’s achteraf te hoog 
kunnen blijken te zijn geweest. Dat beperkt het 
blikveld tot maar één mogelijk probleem, name-
lijk het economische. Er kunnen echter allerlei 
niet-economische bezwaren bestaan tegen de 
verhandelbaarheid van nieuwe ¬ en trouwens 
ook oude ¬ producten. De handel in pornogra-
fie op internet kan een verwrongen beeld van de 
vrouwelijke belangen bij seksualiteit opleveren. 
De handel in rundvlees of palmolie kan het 
regenwoud onherstelbare schade toebrengen. 
De handel in zorg of onderwijs kan wringen 
met overwegingen van rechtvaardigheid. Het 
is veelzeggend dat midden in de kredietcrisis 
het Kennemer Gasthuis doodleuk begint met 
‘voorrangszorg’ voor patiënten die uit eigen zak 
€ 900 bijbetalen. Het illustreert hoe het markt-
mechanisme zijn eigen logica kent, die een vaak 
onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent 
op de marktspelers. Het vereist nogal wat van de 
politiek om deze te verenigen met andersoor-
tige overwegingen. 
 Dit duidt erop dat beheersing van economi-
sche risico’s, hoe moeilijk op zichzelf ook, niet 
genoeg is. Er is ook nog de principiëlere taak 
van begrenzing van de economie: afbakening van 
het marktdomein. Het gevaar bestaat nu dat de 
beteugeling van de kredietcrisis de aandacht af 
zal leiden van deze taak. Het managen van de 
kredietcrisis is geen doel op zich; dat zou een on-
derdeel moeten zijn van een poging om ook de 
rol van de markt opnieuw tegen het licht te hou-
den. Die poging vereist veel meer dan regulering 
en toezicht op financiële risico’s. Positief gesteld: 
de scepsis over de vorm van kapitalisme die 
de afgelopen decennia wortel heeft geschoten, 
biedt ons een kans om ook paal en perk te stellen 
aan andere uitwassen dan de problemen die de 
directe aanleiding voor deze crisis vormen. De 
ecologische crisis is daarvan de belangrijkste. 
Het gigantische verbruik van voedsel en energie 
dat de moderne economieën vereisen, kan bij 
ongewijzigd beleid in de toekomst tot een crisis 
leiden waarbij vergeleken de kredietcrisis een 
rimpeling in de vijver zal zijn. 

 Een derde en laatste voorbeeld van het ‘platte’ 
karakter van de bestuurlijk-technocratische di-
agnose zien we in haar visie op de belangen die 
in het geding zijn binnen de markt. Louter over-
wegingen van welvaartswinst en -verlies spelen 
een rol. Bedrijven zijn functionele eenheden die 
welvaartswinst moeten genereren. Als dat het 
beste lukt met het opsplitsen en verkopen van 
bedrijfsonderdelen, dan spreekt het vanzelf dat 
niets zich daartegen verzet. Buiten beeld blijft 
de mogelijkheid dat mensen niet-economische 
waarde hechten aan bepaalde economische 
activiteiten en organisaties. Zij identificeren 
zich bijvoorbeeld met een bepaald bedrijf omdat 
zij er al heel lang werken of zij beschouwen dat 
bedrijf, al werken zij er niet, als een boegbeeld 
van het land waarin zij wonen (zie de casus abn 
amro). Een dergelijke identificatie kan econo-
mische waarde hebben; zij kan mensen ertoe 
brengen zich harder in te zetten voor de orga-
nisatie. Evengoed kan die economische waarde 
uitblijven. Hoe dan ook, dat is niet het punt. 

Als mensen het waarderen te werken in een 
omgeving waarin concurrentieoverwegingen 
niet continu de boventoon voeren en waarin 
werknemers niet puur als instrumenten voor 
het bedrijf worden beschouwd, dan schiet de 
bestuurlijk-technocratische benadering funda-
menteel tekort. Die benadering biedt evenmin 
ruimte voor het laten meewegen van belangen 
van partijen van buiten de onderneming, die 
niet direct in haar financiële plaatje tot uitdruk-
king komen. 
 Er zit een paradoxale kant aan deze con-
stateringen. Als de heersende wet- en regel-
geving de onderneming louter opvat als een 

Het managen van de kredietcrisis 
is geen doel op zich; de rol van de 
markt moet opnieuw tegen het 
licht worden gehouden
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concurrerende business unit, en deze alleen 
extern beteugelt door regulering, zal het spel 
ook volgens die opvatting gespeeld worden. 
Individuele werknemers of werkgevers mogen 
dat betreuren, zij kunnen het niet betwisten. 
De onderneming kan geen niet-economische 
waarden behartigen indien zij daartoe niet in 
staat gesteld wordt door de regels van het spel. 
De opvatting dat bedrijven koelbloedig calcu-
lerende machines zijn met het oog enkel op 
de winst- en verliesrekening, versterkt in zo’n 
omgeving zichzelf. Alleen wanneer de regels van 
het spel het toelaten, kan er een andere opvat-
ting van economische activiteit wortel schieten. 
Regulering van onverantwoorde risico’s is dus 
niet voldoende; vereist is een ander ‘model van 
het kapitalisme’, of toch in ieder geval van de 
onderneming (corporate governance). Dit raakt de 
kern van de veelbesproken tegenstelling tussen 
aandeelhouderskapitalisme en stakeholderka-
pitalisme; tussen een kapitalisme waarin van 
bedrijven wordt gevraagd ‘het oog op de bal’ te 
houden en een kapitalisme waarin marktpar-
tijen zelf een verantwoordelijkheid dragen om 
economische en andere belangen te wegen. Dat 
laatste verwachten van bedrijven in de huidige 
context is naïef; vandaar de permanente en 
terechte argwaan jegens ‘maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen’. Dat neemt niet weg dat 
een economische orde denkbaar en mogelijk is 
waarin zo’n verwachting wél gerechtvaardigd is. 
Die ontstaat echter niet vanzelf, maar is het ge-
volg van de voorwaarden die de politiek schept. 

kansen verzilveren

Moeten we ons werkelijk juist nu bezighouden 
met deze ‘dieptedimensies’, in deze hectische pe-
riode waarin veel politieke energie wordt gesto-
ken in het herijken van regelgeving en toezicht? 
Die herijking is een fors project dat gepaard gaat 
met allerlei meningsverschillen en conflicten 
(dreigen we niet met nieuwe regels ‘de vorige 
oorlog’ te voeren?) en dat ik dus, eerlijk is eerlijk, 
geen recht doe door er het etiket ‘bestuurlijk-

technocratisch’ op te plakken. En dan is er nog de 
economische recessie, veroorzaakt door de kre-
dietcrisis, die gemanaged moet worden. Daarbij 
dient zich ook heel wat politieke conflictstof aan 
(is de stimulering van de economie op de schaal 
die we nu zien wel zo verstandig?). Tegen het 
houden van een meer fundamentele discussie op 
dit moment kan verder nog als bezwaar worden 
ingebracht dat het risico bestaat dat deze wordt 
gekaapt door radicalen. Voor politici die midden 
in de praktijk staan rieken discussies over ‘een 
ander kapitalisme’ naar vermoeiende avonden 
waarin vooral de voorstanders van afschaffing 
ervan komen opdagen.
 Toch lijken al deze overwegingen tezamen 
mij onvoldoende reden om een gematigde, 
constructieve dialoog uit de weg te gaan. De 
dieptedimensies van het kapitalisme kunnen 
daartoe een aanzet vormen, omdat zij laten zien 
waar economische activiteit in al haar facetten 
raakt aan niet-economische verschijnselen: de 
complexe, deels niet-economische menselijke 
motivatie in de markt, de niet-economische 
(externe) effecten van het marktmechanisme 
zelf, de niet-economische belangen rondom 
de onderneming. In hoeverre deze motivaties, 
effecten en belangen een politieke vertaling 
verdienen, is vers twee. Eerst gaat het erom door 
onze fixatie op de economische golfbeweging 
heen te durven kijken, en te beseffen dat we 
haar niet los mogen zien van de morele, sociale 
en culturele basis waarop zij rust. 
 Op dit moment bestaat hiervoor een onge-
kende ‘window of opportunity’. De kredietcrisis 
kwam niet alleen: op de Azië-crisis en de ict-
luchtbel volgden de voedsel- en energiecrisis. De 
onverbeterlijke voorstanders van de vrije markt 
hebben van dramatische rampen gebruikge-
maakt om lang gekoesterde programma’s van 
privatisering en deregulering door te voeren 
(zie The shock doctrine van Naomi Klein, Penguin 
2007). Het zou van een gebrek aan politieke 
koelbloedigheid getuigen om een soortgelijke 
kans aan de ándere kant te laten liggen. Zo vaak 
keert het tij niet. 

De politiek van het geld  Rutger Claassen  Voorbij de reguleringsreflex
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Een Europees antwoord  
op de mondiale crisis

ieke van den burg

De kredietcrisis die de wereld in zijn greep 
houdt noopt tot meer dan alleen interventies 
in de financiële sector. Ook de reële economie 
van productie en dienstverlening verdient de 
volle aandacht van politici. Burgers de prijs 
laten betalen voor de hebzucht van bankiers en 
effectenhandelaars zou onacceptabel zijn. Een 
stevige aanpak van de economische teruggang, 
herverdeling van de welvaart en vergroting van 
de solidariteit moeten bij het maken van keu-
zes, ook op Europees niveau, vooropstaan. De 
sociaal-democratie kan hierin als van nature de 
leiding nemen, vanuit haar traditie van welover-
wogen staatsbemoeienis met markten.
 Het imf en de oecd voorspellen een wereld-
wijde recessie. Alle seinen staan op rood. De 
vraag stagneert, groeicijfers duikelen omlaag, 
voorraden stapelen zich op. De eerste faillis-
sementen als gevolg van de crisis zijn een feit, 
ook in Nederland. Sphinx in Maastricht sluit de 
poorten. Bij Nedcar worden honderden mensen 
die pas waren opgeleid overtollig verklaard. 
Corus stelt voor een half jaar een van zijn hoog-
ovens buiten werking. Uitzendbureaus zien het 
vacatureaanbod slinken, flexkrachten worden 
niet meer opgeroepen. Niet alleen de banken-
sector wordt getroffen, overal droogt het krediet 
nu op. Banken die geherkapitaliseerd werden 

met privaat kapitaal of overheidsgeld, potten 
die miljarden op. Het onderlinge vertrouwen 
tussen financiële instellingen blijft onder het 
vriespunt. Er lijkt zelfs een apart circuit te ont-
staan van staatsgesteunde banken, die de markt 
voor hun niet-gesteunde concurrenten doen 
verslechteren, zodat ook die in de problemen 
raken.
 De (woning)bouw en de auto-industrie, met 
zijn vele toeleveranciers, zijn de sectoren die 
het het zwaarst te verduren hebben. Consu-
menten schrikken terug voor grote aankopen 
en houden de hand op de knip. Willen ze toch 
tot aanschaf overgaan, dan krijgen ze leningen 
die ze daarvoor nodig hebben moeilijker rond 
dan voorheen het geval was. De uitstraling van 
de bouw en auto-industrie op allerlei andere 
sectoren is zo groot dat we hier haast van een 
systeemrisico kunnen spreken. Als er niet tijdig 
en gericht wordt ingegrepen, zal de recessie zich 
verdiepen.
 Veel andere Europese landen staan er aan-
zienlijk slechter voor dan Nederland. Hongarije 
heeft een noodkrediet van de eu gekregen om-
dat zijn munt niet meer vertrouwd werd. IJsland 
houdt de hand op bij het imf. Landen die (nog) 
niet mee doen en soms ook niet mee wílden 
doen aan de euro, staan te trappelen om zich aan 
te sluiten, nu de gemeenschappelijke munt en 
de Europese Centrale Bank bakens van stabi-
liteit zijn gebleken. Ook Nederland profiteert 
daarvan. Echter, vanwege de steunoperaties ten 



s& d  1 2  |  20 0 8

24

bate van ing en Fortis en onze relatief grote 
financiële sector moet Nederland inmiddels 
al fors meer betalen voor staatsleningen op de 
obligatiemarkt dan bijvoorbeeld Duitsland; als 
we geen euro hadden zou onze gulden nu flink 
onder druk staan.
 Duidelijk is dat bestrijding van de recessie 
niet aan de markt kan worden overgelaten. 
Overheden, ook de Europese, zullen een bijzon-
der actieve rol moeten spelen. Op 26 november 
presenteerde de Europese Commissie een Euro-

pees economisch herstelplan.1 Commissievoor-
zitter Barroso, die graag een nieuwe termijn wil, 
probeert daarmee zijn gezicht te redden. Op de 
achtergrond is het vooral de Spaanse Eurocom-
missaris Almunia, een sociaal-democraat, die de 
route naar economisch herstel heeft uitgestip-
peld. Het formuleren van zo’n plan is geen sine-
cure, want al heeft een groot deel van Europese 
Unie dezelfde munt en hetzelfde Groei- en Sta-
biliteitspact, de economische situatie verschilt 
van land tot land ¬ afhankelijk van specifieke 
omstandigheden alsook van de mate waarin 
in de jaren van hoogconjunctuur een solide 
begrotingsbeleid is gevoerd. Daar komt bij dat 
lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk zich niet 
makkelijk laten beïnvloeden, laat staan ‘sturen’ 
door de Europese Commissie.
 In dit artikel schets ik een aantal concrete 
stappen die, mijns inziens, moeten worden 
gezet. Ad hoc reddingsoperaties voor specifieke 
financiële instellingen zullen niet volstaan; 
geboden zijn structurele economische hervor-
mingen. Binnen de eurozone moeten we samen 
de schouders eronder zetten en de nieuw toege-
treden landen, die het het zwaarst te verduren 

hebben, bijstaan. De successen van het Mars-
hallplan na de Tweede Wereldoorlog kunnen ter 
inspiratie dienen. 

regulering financiële markten

De Europese sociaal-democraten in het Europees 
Parlement, verenigd in de Partij van Europese 
Socialisten (pes), hebben al in een vroeg sta-
dium gewezen op de uitwassen en risico’s van 
zwak gereguleerde financiële markten. In 2006 
verscheen een pes-rapport over hedge funds 
die via speculatie de beurskoersen opjoegen en 
private equity firma’s die bedrijven opkochten, 
ontmantelden en met grote schulden achterlie-
ten.2 Een aantal malen heb ik kritische vragen 
gesteld aan Eurocommissaris Neelie Kroes over 
de marktdominantie van investeringsbanken 
en hun belangenverstrengelingen, om haar te 
bewegen daar een grondig sectoronderzoek 
naar te doen.3 Inmiddels is gebleken wat een 
spoor van vernieling die investeringsbanken 
hebben achtergelaten. De piramideachtige con-
structies die ze hebben opgezet en de complexe 
investeringsproducten waarmee ze flinke provi-
siewinsten maakten, hebben het hele financiële 
systeem aan het wankelen gebracht. Samen met 
anderen heb ik gepleit voor een veel robuuster 
Europees systeem van toezicht op met name de 
grote financiële spelers die wereldwijd opereren 
en die meer dan twee derde van de omzet op de 
Europese financiële markt bepalen.
 Pas na de zomer, toen de kredietcrisis met 
volle kracht over Europa heen rolde, kreeg de 
pes substantiële steun van conservatieven en 
liberalen in het Europees Parlement en wer-
den er ¬ met een ruime meerderheid ¬ drie 
stevige rapporten aangenomen die Eurocom-
missaris McCreevy opdragen om de financi-
ele sector meer en beter te reguleren, sterker 
Europees toezicht te realiseren en wetgeving 
voor te stellen inzake hedge funds en private 
equity firma’s.4 Tegelijkertijd verschoven ook de 
posities van de ministers van financiën en van 
de regeringsleiders. Commissaris McCreevy ziet 
zich nu door de omstandigheden gedwongen 

Reddingsoperaties voor specifieke 
financiële instellingen volstaan 
niet; structurele economische 
hervormingen zijn geboden
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om snel met reparatiewetten te komen, zoals 
aangepaste richtlijnen over depositogarantie-
systemen en kapitaalvereisten van banken en 
een voorstel voor regulering van credit rating 
agencies.5 Het lijkt er zelfs op dat hij zijn verzet 
opgeeft tegen het aanscherpen van de aanbeve-
ling uit 2003 over beloningssystemen. 
 Van grote betekenis was het optreden van de 
Franse president Sarkozy. Hij heeft de regerings-
leiders van de eurozone bijeengebracht en de 
Amerikaanse president Bush ertoe bewogen 
een extra g20-top te houden, op 15 november 
te Washington. Vooraf was binnen de eu goed 
nagedacht over de agenda. Hopelijk leveren de af-
spraken die in Washington zijn overeengekomen 
met steun van de aanstaande regering-Obama en 
met medewerking van de opkomen de economie-
en goede resultaten op. Vóór 1 april 2009 moeten 
plannen voor een krachtiger mondiaal toezicht 
op de financiële markten zijn uitgewerkt. 
 

Dat het zover zou komen dat nationale overhe-
den vele miljarden in de bankensector steken en 
dat zij overgaan tot nationalisaties en gedwon-
gen overnames ¬ allemaal om het economisch 
verkeer op gang te houden ¬ had niemand voor 
mogelijk gehouden. Nederland alleen al heeft er 
miljarden euro’s voor uitgetrokken: voor abn/
Fortis € 16,8 mrd, voor ing € 10 mrd, voor Fortis 
€ 34 mrd in de vorm van liquiditeitssteun, voor 
IJsland € 1,1 mrd in de vorm van een lening, voor 
sns Reaal € 750 mln om het kapitaal te verster-
ken. Dat zijn ongekende uitgaven die nodig 
zijn, niet om de bankiers te redden, maar om te 
voorkomen dat spaarders en ondernemers hun 
geld kwijtraken en om ervoor te zorgen dat het 
monetair verkeer overeind blijft en de economie 

draaiende. Opvallend is dat het veelal sociaal-de-
mocraten zijn ¬ zoals Gordon Brown in Groot-
Brittannië, José Luis Zapatero in Spanje en onze 
eigen Wouter Bos ¬ die het meest doortastend 
optreden. Zij durven aan de staatssteun heldere 
voorwaarden te verbinden en benoemen bij-
voorbeeld overheidscommissarissen om ervoor 
te zorgen dat er niet, zoals nu in de vs gebeurt, 
grote sommen belastinggeld weglekken naar 
bonussen en gouden handdrukken voor dege-
nen die alle ellende hebben veroorzaakt. 

structurele hervormingen

Noodmaatregelen volstaan niet. Structurele her-
vormingen zijn minstens zo belangrijk. Daarbij 
moet Europa de rest van de wereld niet uit het 
oog verliezen. In China sluit de ene fabriek na 
de andere nu de export keldert. Sociale onrust is 
er een reëel gevaar. De Chinese overheid heeft 
inmiddels enorme bedragen aan investerings- 
en vraagimpulsen in de economie gepompt die 
neerkomen op minstens het tienvoudige van de 
bnp-percentages waar men in Europa nu over 
spreekt. Ontwikkelingslanden ¬ getroffen 
door een voedsel- en grondstoffencrisis eerder 
dit jaar ¬ zullen niet op eigen kracht het hoofd 
boven water kunnen houden. Die kunnen we 
niet aan hun lot overlaten. De Millenniumdoel-
stellingen voor bestrijding van de armoede in de 
wereld mogen niet worden losgelaten.
 Het imf en de Wereldbank (de instellingen 
van Bretton Woods) moeten opnieuw, net als 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog, een 
breed mandaat krijgen om stabiliteit in de 
wereldeconomie te bevorderen en ongelijkhe-
den tegen te gaan. Met name voor het imf lijkt 
hier een belangrijke rol weggelegd. Om die tot 
zijn recht te laten komen moet de Europese 
Unie met één stem spreken. Een obstakel kan de 
slechte reputatie zijn die het imf heeft bij veel 
opkomende economieën. Als wij willen dat die 
nieuwe economieën volwaardig meedoen, zul-
len zij grotere zeggenschap moeten krijgen dan 
ze nu hebben, wat betekent dat wij met onze 
Europese zetels moeten inschikken. 

Eurocommissaris McCreevy  
ziet zich door de omstandigheden 
gedwongen om snel met 
reparatiewetten te komen
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 De crisis biedt ook kansen. Een aantal 
fundamentele problemen in onze economische 
ordening kan nu met voortvarendheid worden 
aangepakt. Daarbij moet de oproep tot change 
van Barack Obama worden gekoppeld aan de 
inconvenient truth van Al Gore. Initiatieven om 
de uitstoot van co2 te verminderen en een scho-
nere economie te realiseren kunnen uitstekend 
worden gecombineerd met een economisch 
herstelplan: een New Green Deal. Nu in Europa 
de markt voor brandstof slurpende, vervuilende 
auto’s met tientallen procenten is ingezakt, 
moet de focus worden verlegd naar kleinere, 
schone auto’s en een betere infrastructuur 
van openbaar vervoer. De bouwsector zou een 
soortgelijke omslag kunnen maken: van dure 
kantoorgebouwen naar degelijke, energiezui-
nige (sociale) woningbouwprojecten en zorg- en 
onderwijsvoorzieningen. 

 We hebben in de Europese Unie een pu-
blieke bank, de Europese Investeringsbank 
(eib), die veel meer zou kunnen doen dan ze 
nu doet.6 De eib zou van de Europese minis-
ters van financiën, die het bestuur vormen en 
namens de nationale overheden garant staan, 
meer armslag moeten krijgen om geld aan te 
trekken op de internationale kapitaalmarkt 
via het uitgeven van Eurobonds, die een hoge 
rating en lage kosten hebben. Met dat geld kun-
nen grote (ook sociale) infrastructuurprojecten 
worden gefinancierd en kan een extra impuls 
worden gegeven aan de ontwikkelingsinspan-
ningen voor schone technologie. Er kunnen ook 
voordelige leningen mee worden verstrekt aan 
het midden- en kleinbedrijf en aan startende 
ondernemingen, om zo de economie en de 
werkgelegenheid op peil te brengen. 

 De Washington consensus heeft afgedaan. 
De liberale spelregels van de financiële mark-
ten zijn evident tekortgeschoten. Hebzucht en 
onverantwoord gedrag hebben geleid tot gok-
ken en speculeren met opgestapelde schulden 
en leningen. De financiële wereld heeft veel te 
veel ruimte gekregen en is een slechte meester 
geworden van de economie, terwijl ze een goede 
dienaar zou moeten zijn ¬ van welvaart zowel 
als welzijn. Die misstand moet worden recht-
gezet. Het is tijd voor nieuwe spelregels, voor 
het terugbrengen van fatsoen en moraal in de 
markt, voor verantwoord bankieren en krachtig 
toezicht. Het zal spannend zijn om te zien of 
dat in Nederland bij de genationaliseerde abn 
amro/Fortis-combinatie waargemaakt kan wor-
den. De bonussen over 2008 zijn al geschrapt. 
Overheidscommissarissen zullen toezicht 
houden, werkend vanuit het principe dat niet 
alleen de belangen van aandeelhouders tellen, 
maar vooral ook die van klanten, werknemers 
en leveranciers. Als Gerrit Zalm dat principe 
stevig neerzet, zou het ook na privatisering van 
de ‘nieuwe’ bank stand moeten houden. 
 In het Europees Parlement neemt de sociaal-
democratische fractie de leiding in het debat 
over de aanpak van de financiële crisis. We 
pleiten voor een diversiteit aan maatregelen, 
waaronder beter Europees financieel toe-
zicht, het aan banden leggen van activistische 
investeringsfondsen, verplichte openheid over 
riskante beleggingen en openstaande schulden 
bij financiële instellingen, het voorkomen van 
te risicovolle leningen van een te grote om-
vang en het tegengaan van onverantwoorde en 
negatieve speculaties. Verder zullen we, naar 
aanleiding van een nieuw voorstel over belas-
tingheffing over inkomsten uit spaargelden7, 
een nieuwe kans krijgen om internationale 
belastingontduiking en belastingparadijzen 
aan te pakken. Dat is iets waar we onze Demo-
cratische collega’s uit de Verenigde Staten in 
mee kunnen krijgen. Risicomanagement moet 
op alle niveaus binnen financiële bedrijven ¬ 
en speciaal aan de top ¬ niet worden gezien als 
een lastige remmende factor, maar als een groot 
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goed. Met beloningssystemen en bonussen die 
extreem risicogedrag in de hand werken moet 
korte metten worden gemaakt. 
 Wat tot slot nog van groot belang is, is een 
betere corporate governance. Het duurzame 
belang van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zou daarin centraal moeten staan. 
Invloed van werknemers en vakbonden en 
bescherming van werknemersbelangen bij 
bedrijfsovernames zijn er onlosmakelijk mee 
verbonden. Het Rijnlandse model kan zo een re-
vival beleven. Bij de discussie over een Europese 
rechtspersoon voor besloten vennootschap-
pen (een ‘Europese bv’) heb ik een oude wens 
neergelegd om alle bedrijven met meer dan 250 
werknemers onafhankelijke raden van commis-
sarissen te laten inrichten, dan wel ¬ in een 
one tier model ¬ onafhankelijke non  executive 
directors te laten installeren, van wie twee vijfde 
deel door de werknemers wordt benoemd of 
voorgedragen.8 Verder kan financiële participa-
tie van werknemers in de vermogensbasis van 
hun bedrijven in deze tijd een welkome buffer 
vormen tegen kortetermijnbelangen van hedge 
funds en private equity.9 Mits goed beschermd 
en verzekerd, kan dergelijke participatie passen 
in een terughoudend loonbeleid. Zeggenschap 
via werknemersaandelen, collectief uitgeoefend, 
kan een factor van belang zijn bij aandeelhou-
dersvergaderingen. De discussie hierover moet 
snel weer worden aangezwengeld. 

macro-economische coµrdinatie

De pes-fractie in het Europees Parlement heeft 
zich altijd hard gemaakt voor betere Euro-
pese maco-economische coµrdinatie. Midden 
oktober, bij de stemming over de resolutie over 
de Europese top, kregen we daarvoor eindelijk 
steun van de collega’s aan de rechterflank van 
het politieke spectrum.10 Lange tijd verzetten zij 
zich tegen onze wens tot Europese economische 
governance en coµrdinatie, die zij uitlegden als 
een openlijke aanval op de onafhankelijkheid 
van de Europese Centrale Bank. Toegegeven 
moet worden dat onze Franse socialisten soms 

voedsel gaven aan dat vooroordeel, maar als frac-
tie hebben wij die onafhankelijkheid inzake het 
monetaire beleid en de rentebeslissingen steeds 
volmondig onderschreven: het bewaken van de 
monetaire stabiliteit is de hoofdtaak van de ecb. 
Wij zijn wel van mening dat die taak niet kan 
worden losgeknipt van de bredere economische 
context. De opdracht van de ecb om de inflatie 

te beteugelen mag, anders gezegd, geen dogma 
worden. Gelukkig nemen Jean-Claude Trichet en 
de zijnen deze aansporing tegenwoordig beter 
ter harte bij het doorvoeren van rentebesluiten. 
In het verleden hebben we menig robbertje 
gevochten als de president van de ecb weer eens 
op loonmatiging aandrong, terwijl een heel 
verantwoordelijke vakbeweging de lonen al 
tien, vijftien jaar keurig binnen de marges van 
de productiviteitsstijging had gehouden. We 
gaven dan aan dat hij zich beter op de extreme 
bonussen in de bankwereld zou kunnen richten. 
Eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker gaf 
ons daar overigens volmondig gelijk in.11 
 Een tweede vooroordeel waar de pes op stuit 
als we het over Europees macro-economisch 
beleid hebben, is de gedachte dat het om mas-
sieve staatssteun en protectionisme zou gaan. 
Hetzelfde verwijt vuren Republikeinen af op de 
economische plannen van Obama. Waar het ons 
echter simpelweg om gaat zijn ambities voor 
een actieve overheidsrol. Gelukkig mag de naam 
Keynes weer genoemd worden in deze tijd (het 
is verbazend hoe snel economen van paradigma 
kunnen wisselen). In kleine landen als Neder-
land valt er voor de overheid niet veel te sturen, 
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omdat elke poging daartoe in een open econo-
mie onmiddellijk weglekt. Op de schaalgrootte 
van de Europese Unie, met zijn binnenmarkt 
van vijfhonderd miljoen mensen, is sturing 
door de overheid echter wel degelijk een haal-
bare kaart, bijvoorbeeld via investeringen in on-
derzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s (r&d). 
Zo is het high tech project Galileo ontwikkeld 
om over een eigen satellietsysteem te kunnen 
beschikken, dat ervoor zorgt dat onze TomToms 
niet langer afhankelijk zijn van toegang tot 
Amerikaanse satellieten. 

 Het verwijt van protectionisme aan het adres 
van de pes is zeer onterecht. Juist onze fractie 
heeft er de afgelopen tijd op aangedrongen dat 
er heel gedegen gemonitord wordt wat er nu 
bij al die banken en verzekeraars gebeurt met 
de staatssteun die is verleend. De spelregels 
die Eurocommissaris Kroes heeft opgesteld 
voor de verstrekte ehbo moeten strikt worden 
nageleefd. Zo mag er niet met de staatsgaran-
ties geadverteerd worden om klanten weg te 
trekken bij concurrenten die niet van die steun 
gebruikmaken. Ook moet erop worden toege-
zien dat banken het hulpgeld gebruiken om hun 
normale kredietverlening op peil te houden en 
niet om hun oorlogskas te vullen voor het opko-
pen van getroffen concurrenten. Voor de langere 
termijn, als de gesteunde instellingen weer 
normaal op de markt moeten functioneren, 
zullen we opnieuw een eerlijk speelveld moeten 
garanderen. Om dat speelveld te realiseren wil 
de pes gespecialiseerde teams laten inrichten 
met ambtenaren van het dg Mededinging en 

deskundigen van de Europese centrale banken 
en de financiële toezichthouders.12

 Ten slotte ¬ en dat is eigenlijk het aller-
belangrijkste als je praat over economische 
governance en Europese macro-economische 
coµrdinatie ¬ is de pes van mening dat minis-
ters van financiën oprecht zouden moeten pro-
beren dezelfde kant op te werken, in plaats van 
elkaar te beconcurreren. Zij moeten elkaar niet 
alleen afrekenen op hun begrotingsoverschot-
ten of -tekorten, maar serieus werk maken van 
aanbevelingen en richtsnoeren voor de econo-
mie die in Europees verband worden opgesteld. 
Gelukkig durft Wouter Bos nu onomwonden te 
stellen dat het Verenigd Koninkrijk strengere 
regulering van de financiële markten heeft 
afgehouden en belastingvoordeeltjes heeft uit-
gedeeld om financiële spelers naar de Londense 
City te lokken. Maar het vk is niet het enige 
land dat vooral het eigen belang voor ogen heeft. 
Luxemburg en Ierland hebben eigen niches 
gecreëerd voor investeringsfondsen. België pro-
beert nu hetzelfde te doen voor pan-Europese 
pensioenfondsen, Nederland voor muziek- en 
auteursrechtenbeheerders en andere holdings. 
Het voorbeeld van de eenzijdige Ierse beslissing 
om bij zes Ierse banken opeens een extra hoge 
depositogarantie te bieden heeft bewezen dat 
een dergelijke stap de situatie alleen maar doet 
verslechteren: meer spaarders raakten op drift 
en Ierland had in IJslandse toestanden terecht 
kunnen komen. Zo moet het dus niet.

nieuw hoofdstuk

Op 16 december, rond het moment van ver-
schijnen van deze s&d, presenteert de Europese 
Commissie de zogeheten Brede Economische 
Richtsnoeren, waarin aanbevelingen zijn opge-
nomen voor het nationale begrotingsbeleid van 
lidstaten.13 Jaar na jaar wordt geprobeerd om in 
deze Richtsnoeren ook structurele hervormin-
gen aan te kaarten die nodig zijn voor gezonde 
overheidsfinanciën. Met de te verwachten 
overschrijdingen van de normen van het Groei- 
en Stabiliteitspact in het exceptionele jaar 

Gelukkig mag de naam Keynes 
weer genoemd worden ¬ 
verbazingwekkend hoe snel 
economen van paradigma 
kunnen wisselen
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2009 is er des te meer reden om stevig koers te 
zetten in die richting. De in Brussel gevestigde 
denktank Bruegel pleit er zelfs voor om landen 
die door de 3%-norm voor het overheidstekort 
schieten direct onder curatele te stellen.14 Het 
Commissievoorstel van 26 november15 stelt het 
ondernemen van actie op grond van de buiten-
sporig-tekortprocedure uit totdat er sprake is 
van economisch herstel. Ik denk dat dat redelijk 
en realistisch is.
 Spijtig is wel dat in dat Commissievoorstel 
concrete aanwijzingen per lidstaat ontbreken. 
Nu is het een algemeen menu van oude en 
nieuwe suggesties waaruit iedere lidstaat mag 
kiezen en het is sterk de vraag of de Europese 
top van december daar méér van gaat maken. 
Multipliereffecten zijn daarmee niet optimaal 
gegarandeerd. Sterker nog, de lidstaten die er 
het beste voorstaan tonen zich het meest terug-
houdend in het voeren van stimulerend beleid, 
terwijl zij zich dat naar verhouding het mak-
kelijkst kunnen permitteren. Uniform zou het 
beleid niet hoeven zijn. De Bruegel-economen 
stellen voor om de btw generiek in alle eu-
landen met 1%-punt te verlagen, maar dat zet, 
mijns inziens, niet veel zoden aan de dijk. Een 
tijdelijk verschuiven van het hoge naar het lage 
btw-tarief in specifieke sectoren ¬ met name 
in de bouw, bijvoorbeeld voor werkzaamheden 
die particuliere huishoudens energiezuiniger 
maken ¬ zou meer effect hebben. 
 Gezien de verwevenheid van de Europese 
economieën kan een effectieve aanpak van 
de recessie alleen maar een gezamenlijke en 
complementaire zijn ¬ zeker in de eurozone, 
waarbinnen landen dezelfde munt en hetzelfde 
monetaire beleid delen. Stimulerend beleid 
kan alleen slagen als het over de hele linie met 
kracht wordt ingezet. Een vrijblijvende afspraak 
over een bestedingsimpuls van 1 à 2% is niet 
alleen veel te bescheiden (elders in de wereld 
wordt over veel grotere percentages gepraat), er 
zal ook veel gerichter moeten worden gestuurd 
op meer samenhang om een multipliereffect 

te bewerkstelligen en weglekken te voorko-
men. Poul Nyrup Rasmussen benadrukt in 
zijn voorstellen juist steeds dat cumulatieve 
effect.16 Aan het pes Manifest17 voor de Europese 
Verkiezingen van 2009 is een hoofdstuk toe-
gevoegd over het reanimeren van de economie 
en het voorkomen van nieuwe crises. Daarin 
wordt een strategie voor ‘smart green growth 

and jobs’ uitgetekend die in tien jaar voor tien 
miljoen nieuwe banen moet zorgen. In het 
verlengde van de Lissabon-strategie wordt op 
specifieke sectoren gefocust, met een combina-
tie van financiële, sectorale, arbeidsmarkt- en 
opleidingsvoorstellen.
 Het is te hopen dat bij alle institutionele 
malaise nu eindelijk het inzicht doorbreekt dat 
gezamenlijk optrekken in de Europese Unie 
voor iedere lidstaat afzonderlijk de beste manier 
is om verdieping van de recessie te voorko-
men. Als het lukt om dat effectief te doen, kan 
daardoor wellicht ook weer het vertrouwen 
van de bevolking gewonnen worden voor een 
sterk Europa dat zijn institutionele setting 
aanpast om actuele uitdagingen aan te kunnen. 
Voor ons, sociaal-democraten, liggen er goede 
kansen. Wij kunnen putten uit een rijke traditie 
van evenwichtig sociaal-economisch beleid en 
overheidsinterventies in de markt ten behoeve 
van duurzaamheid en solidariteit. Als de ver-
kiezingen in juni 2009 een Europees Parlement 
met een linkse meerderheid opleveren, kan er 
een Europese Commissie komen van linkse 
signatuur.18 Dan zullen we een nieuw hoofdstuk 
kunnen schrijven in de wereldgeschiedenis. 

Gezien de verwevenheid van de 
Europese economieën kan een 
effectieve aanpak van de recessie 
alleen een gezamenlijke zijn
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Grenzen stellen voor  
meer vrijheid

Nut en noodzaak van modern maakbaarheidsdenken

Veel prangende kwesties in onze samenleving — van files tot kredietcrisis — 
zijn te herleiden tot alledaagse, rationele afwegingen van individuen. Hoe 
antwoordt de politiek? Waar bij liberalen financiële prikkels favoriet zijn en 
christen-democraten zweren bij zelfregulering, zouden sociaal-democraten 
een lans moeten breken voor een derde benadering, vindt Paul de Beer: het 
strak begrenzen van gedrag, bijvoorbeeld via het opleggen van quota. ‘Het 
is een illusie te denken dat de grote problemen van vandaag zijn op te lossen 
met meer eigen verantwoordelijkheid en meer marktsturing.’ 

paul de beer

De verstopping van het Nederlandse wegen-
net, segregatie naar ‘kleur’ in het onderwijs, 
stress op de werkvloer, klimaatverandering, 
de verrommeling van ons landschap, agressief 
aandeelhouderskapitalisme, exhibitionistische 
topsalarissen en de kredietcrisis ¬ het zijn pro-
blemen die weinig met elkaar te maken lijken 
te hebben. In analyses van de zogenoemde crisis 
van de sociaal-democratie is het een terugke-
rend thema: er is geen ‘groot verhaal’ meer dat 
allerlei maatschappelijke problemen met elkaar 
verbindt.
 Als dat waar is, dan rest de Partij van de Ar-
beid weinig anders dan voor elk probleem apart 

een puur pragmatische oplossing zoeken. Maar 
waarin onderscheidt zij zich dan nog van andere 
partijen zonder samenhangende maatschap-
pijvisie ¬ of het nu d66 of Trots Op Nederland 
is? Uiteindelijk staat of valt het bestaansrecht 
van een sociaal-democratische partij met haar 
vermogen om uiteenlopende maatschappelijke 
problemen te verbinden in een overkoepelend 
politiek project.
 In dit artikel betoog ik dat aan veel heden-
daagse problemen wel degelijk een en hetzelfde 
mechanisme ten grondslag ligt, dat tevens 
aanknopingspunten biedt voor de aanpak ervan. 
Om die samenhang te kunnen zien dient men 
wel afstand te nemen van het dominante libera-
le denken, waarin maatschappelijke problemen 
worden herleid tot individuele tekortkomingen. 
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kleine keuzes, grote gevolgen

Vaak roept de optelsom van individuele gedra-
gingen ongewenste maatschappelijke effecten 
op, zonder dat betrokken personen zich daarvan 
rekenschap (kunnen) geven.1 Dat mensen bij 
het nemen van een beslissing geen rekening 
houden met de consequenties voor anderen en 
voor de gemeenschap als geheel is meestal geen 
kwestie van kwade wil. Het is eerder het gevolg 

van een gebrek aan inzicht in de gevolgen van 
hun handelen of van het ¬ terechte ¬ besef dat 
hun individuele keuze geen noemenswaardig 
effect heeft op het totale probleem.
 Neem nu de files. Wie ’s ochtends met de 
auto de weg op gaat, weegt enkel eigen kos-
ten en baten tegen elkaar af. Als het comfort 
en de privacy van de auto opwegen tegen het 
verwachte tijdverlies als gevolg van langzaam 
rijdend of stilstaand verkeer ¬ afgezet tegen 
eventuele tijdwinst die te boeken valt door met 
het openbaar vervoer te reizen ¬ dan is het 
heel rationeel om voor de auto te kiezen. Dat 
je door in de auto te stappen zelf bijdraagt aan 
filevorming telt niet mee, want één auto extra 
maakt de rij niet merkbaar langer. Voor een 
fenomeen als de uitstoot van broeikasgassen 
geldt in wezen hetzelfde. De optelsom van al 
onze activiteiten die kooldioxide produceren 
heeft onvoorziene negatieve gevolgen. Ieders 
persoonlijke bijdrage aan het probleem is 
echter zo gering, dat de prijs van individuele 
gedragsverandering veel hoger is dan de (waar-
neembare) maatschappelijke opbrengst.
 Onbedoelde, ongewenste maatschappelijke 
gevolgen van individuele keuzen zijn allerminst 

een nieuw verschijnsel, maar ze manifesteren 
zich wel steeds vaker. Dat heeft twee oorza-
ken. In de eerste plaats maken wij simpelweg 
meer keuzen dan onze voorouders deden. Dat 
komt enerzijds door onze grotere welvaart en 
anderzijds door de populariteit van een modern 
liberalisme dat keuzevrijheid, vraagsturing en 
marktwerking hoog in het vaandel draagt. In de 
tweede plaats is het zo dat de levens van mensen 
steeds sterker met elkaar verknoopt raken als 
gevolg van een toenemende bevolkingsdicht-
heid, schaalvergroting en betere communicatie- 
en vervoersmogelijkheden. Die ontwikkeling 
voltrekt zich op mondiale schaal: voor compu-
tervirussen en financieel onheil is niemand 
meer immuun.
 Bij veel maatschappelijke problemen speelt 
echter nog een andere factor mee, een die ze 
des te hardnekkiger maakt. Niet alleen heeft 
ons gedrag negatieve effecten voor anderen, we 
laten ons bij onze keuzen ook leiden door het 
gedrag van die anderen.2 Dat komt doordat we, 
naarmate we welvarender worden, gevoeliger 
zijn voor status en voor onze relatieve positie.3 
Onze preferenties worden in toenemende mate 
bepaald door wat anderen doen. We willen 
graag bij een groep horen en zijn bang achterop 
te raken. Dit leidt tot kuddegedrag, dat de onbe-
doelde gevolgen van ons gedrag uitvergroot en 
bijsturen nog lastiger maakt.4 
 Een klassiek voorbeeld is ruimtelijke 
segregatie, zoals de scheiding tussen ‘witte’ en 
‘zwarte’ scholen en buurten. Ogenschijnlijk 
duidt dit op etnocentrisme of zelfs xenofobie 
van de autochtone bevolking. In een klassiek ge-
worden studie uit 1978 heeft Thomas Schelling 
echter laten zien hoe een zeer geringe voorkeur 
voor ‘mensen van je eigen soort’ tot volledige 
segregatie kan leiden.5 Stel dat alle ouders hun 
kind bij voorkeur naar een school sturen met 
een vrij evenwichtig samengestelde leerlin-
genpopulatie waarbij kinderen van hun eigen 
kleur net in de meerderheid zijn. Als ouders in 
hun eigen buurt tot een minderheid behoren, 
laten zij hun kinderen liever naar school gaan 
in een andere buurt, een waar kinderen van hun 
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Door kuddegedrag worden de 
onbedoelde gevolgen van onze 
keuzen uitvergroot en wordt 
bijsturen nog lastiger
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kleur minimaal de helft van de schoolpopulatie 
uitmaken. Dat maakt de samenstelling van 
de school in hun eigen buurt extra eenzijdig, 
waardoor nog meer ouders van hun kleur zullen 
uitwijken naar een school in een andere buurt. 
Uiteindelijk blijven er alleen ‘zwarte’ en ‘witte’ 
scholen over. 

de dynamiek van de beurskrach

Rationeel en redelijk gedrag van individuen 
kan een maatschappelijke uitkomst opleveren 
die niemand wenst, zoveel is helder. Ditzelfde 
mechanisme ligt ten grondslag aan de huidige 
kredietcrisis. Bij het beantwoorden van de vraag 
hoe het zover heeft kunnen komen hebben 
deskundigen gewezen op het tekortschietende 
financiële toezicht, op de hebzucht van ‘Wall 
Street’, op de perverse prikkels die uitgaan van 
bonussen, op de consumptiedrift van Amerika-
nen, op de kortzichtigheid van aandeelhouders 
en op nog vele andere factoren. Ongetwijfeld 
speelt dit alles een rol. De kern van de zaak is 
echter een andere.
 In goede tijden rust het financiële systeem 
op een fundament van gedeelde verwachtingen 
en gedragingen van alle belanghebbende par-
tijen: banken, beleggers, burgers en overheden. 
Zolang allen vertrouwen hebben in het finan-
ciële systeem ¬ of het nu gaat om de waarde 
van huizen als onderpand voor hypotheken, 
om de aandelenkoersen van beursgenoteerde 
bedrijven of om de waarde van valuta’s ¬ 
functioneert het naar behoren, ongeacht of die 
verwachtingen gerechtvaardigd worden door 
ontwikkelingen in de reële economie. Het is 
dan voor iedere partij volkomen rationeel om 
de dominante trend te volgen. Wijkt die trend 
af van de reële ontwikkelingen, dan komt er 
onvermijdelijk een moment waarop verwach-
tingen niet langer kunnen worden gerealiseerd 
en het vertrouwen een deuk oploopt. Dan 
treedt het omgekeerde proces in werking: 
mensen keren zich massaal af van hypotheken, 
aandelen of valuta’s en het systeem stort in als 
een kaartenhuis. George Soros heeft betoogd 

dat vanwege dit mechanisme markten niet 
naar evenwicht tenderen, zoals de mainstream 
economen geloven, maar dat ze juist voortdu-
rend uit evenwicht zijn, waardoor er steeds 
weer ‘zeepbellen’ ontstaan en uiteenspatten.6

 Het is verleidelijk om dit proces vooral te 
beschrijven in termen van irrationele sen-
timenten en massapsychose, maar het ver-
raderlijke is nu juist dat er uiterst rationeel 
gedrag achter schuilgaat. Het is voor een bank 
heel rationeel om te dure hypotheken te slijten 
als te verwachten valt dat de huizenprijzen 
blijven stijgen en risico’s te ontlopen zijn door 
die hypotheken door te verkopen. Het is heel 
rationeel als een bestuurder zich op het korte-
termijnrendement van zijn onderneming 
richt, desnoods ten koste van de continuïteit op 
langere termijn, als zijn bonus afhankelijk is 
van de actuele aandelenkoers. Het is logisch dat 
een belegger aandelen van een goeddraaiend 
bedrijf van de hand doet als anderen dat ook 
doen. Het is heel verstandig om je spaargeld 
van de bank te halen als daarover negatieve 

geruchten de ronde doen ¬ zelfs als je denkt 
dat die uit de lucht gegrepen zijn ¬ omdat 
iedere bank bij een stormloop op de spaarte-
goeden ten onder gaat. Precies langs dit soort 
lijnen heeft iedere partij in de aanloop naar de 
huidige kredietcrisis vanuit zijn of haar eigen 
perspectief verstandig gehandeld. Het gecom-
bineerde resultaat van al die beslissingen is wel 
dat het internationale financiële systeem aan 
het wankelen is gebracht.7 
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De belegger die het best het 
gedrag van andere beleggers weet 
te voorspellen zal de grootste 
winst opstrijken, ongeacht de 
prestaties van de ondernemingen 
waarin hij belegt
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 Dat ging overigens niet anders bij de 
dotcom-hype in de tweede helft van de jaren 
negentig en bij de beurscrisis van 1987. Of, 
voor wie verder terugkijkt, bij de beurskrach 
op Wall Street van 1929. Die vormde voor 
de econoom J.M. Keynes aanleiding om de 
aandelenmarkten te vergelijken met ‘those 
newspaper competitions in which the com-
petitors have to pick out the six prettiest faces 
from a hundred photographs, the prize being 

awarded to the competitor whose choice most 
nearly corresponds to the average preferences 
of the competitors as a whole; so that each 
competitor has to pick, not those faces which 
he himself finds prettiest, but those which he 
thinks likeliest to catch the fancy of the other 
competitors, all of whom are looking at the 
problem from the same point of view’.8 Wie 
zo’n wedstrijd wil winnen heeft minder aan 
kennis van schoonheid dan aan inzicht in het 
gedrag van anderen. Op dezelfde manier zal 
ook de belegger die het best het gedrag van an-
dere beleggers weet te voorspellen de grootste 
winst opstrijken, ongeacht de prestaties van de 
ondernemingen waarin hij belegt. Als gevolg 
hiervan hebben aandelenkoersen steeds 
minder te maken met de lange-termijnvoor-
uitzichten van ondernemingen en steeds meer 
met modes en hypes. Om voldoende kapitaal 
te kunnen aantrekken, zien bedrijven zich er 
dan toe gedwongen om zich steeds meer op de 
korte termijn te richten.9

 Aan de hand van hetzelfde principe is de 
enorme stijging in de salarissen van captains 

of industry te verklaren. Hoe verleidelijk het 
ook is om die ‘exhibitionistische zelfverrijking’ 
primair te zien als een uiting van inhaligheid en 
hebzucht, een beter begrip van het verschijnsel 
levert dat niet op. Waren de managers vroeger 
dan zoveel minder hebberig? De Amerikaanse 
economen Frank en Cook zien de stijgende 
topsalarissen als een extreme uiting van een 
veel algemener verschijnsel: beloningen worden 
steeds vaker gebaseerd op relatieve prestaties.10 
Dit speelt evengoed binnen andere beroepsgroe-
pen ¬ advocaten, tandartsen, schoonheidsspe-
cialisten, boekhouders et cetera. Frank en Cook 
geven hiervoor verschillende redenen, zoals het 
feit dat in een diensteneconomie individuele 
prestaties vaak moeilijk te meten, maar wel 
onderling te vergelijken zijn. De ‘productie’ van 
schoonheidsspecialisten, bijvoorbeeld, laat zich 
moeilijk in geld uitdrukken, maar vaststellen of 
de een beter presteert dan de ander is eenvoudig.
 Voor bedrijven is het daarom efficiënter 
hun medewerkers te belonen op grond van 
hun relatieve dan op grond van hun abso-
lute prestaties. Dat wordt nog versterkt door 
het feit dat werknemers voor hun relatieve 
beloning ¬ hun plaats op de loonladder ¬ 
het meest gevoelig zijn.11 Maar als bedrijven 
tegen elkaar opbieden om de beste bestuur-
ders of medewerkers ¬ althans, wie daarvoor 
doorgaan ¬ naar zich toe te trekken, wordt 
de sky al snel the limit. Het vooruitzicht van 
een hoge beloning voor de beste van de afde-
ling/onderneming/beroepsgroep stimuleert 
iedereen om steeds harder te werken. Zo raken 
we verzeild in een rat race die voor sommigen 
inderdaad inkomensverbetering, maar voor 
de meesten uiteindelijk vooral frustratie en 
stress oplevert. Onderlinge concurrentie 
tussen medewerkers kan vanzelfsprekend 
positieve effecten hebben als ze een stimulans 
vormt voor betere prestaties en meer creati-
viteit. Maar als de beloning alleen afhanke-
lijk is van relatieve prestaties kan het net zo 
voordelig zijn ¬ en vaak gemakkelijker ¬ om 
anderen tegen te werken als om zelf maximaal 
te presteren. 
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haperende heffingen

Nu het algemene mechanisme van ‘kleine’ 
rationele keuzen met ‘grote’ ongewenste gevol-
gen is blootgelegd, is de logische vervolgvraag: 
wat valt eraan te doen? In beginsel zijn er drie 
methoden. De klassieke liberale methode, die 
de meeste economen bepleiten en die ook in 
sociaal-democratische kring tegenwoordig op 
veel steun kan rekenen, is het beïnvloeden van 
individueel gedrag via financiële prikkels. De 
christen-democratische benadering doet een 
beroep op zelfregulering en probeert individuen 
via overdracht van normen en waarden in het 
gareel te krijgen. En de klassieke sociaal-demo-
cratische aanpak zoekt de oplossing in regule-
ring door de overheid. Laten we deze drie opties 
eens nader onder de loep nemen.
 Financiële prikkels zijn een voor de hand lig-
gend instrument om negatieve externe effecten 
voor derden tegen te gaan. Als aan een burger of 
bedrijf de maatschappelijke kosten van bepaald 
gedrag in rekening worden gebracht, zal die 
burger of dat bedrijf die kosten meenemen 
bij het maken van afwegingen. Het klassieke 
voorbeeld is een ‘ecotax’. Als de belasting op 
milieuvervuilend gedrag even groot is als de 
maatschappelijke schade die erdoor ontstaat, 
levert dit in theorie een optimaal resultaat op: 
de vervuiler past zijn gedrag aan of de opbrengst 
van de belasting compenseert de maatschap-
pelijke schade. Op andere terreinen kan men 
hetzelfde principe hanteren, of het nu gaat om 
files (spitsheffing of rekeningrijden), om school-
keuze (hoger schoolgeld voor ‘witte’ scholen), 
om speculatie (een belasting op financiële trans-
acties) of om topsalarissen (een hoger toptarief 
in de inkomstenbelasting). Het instrument van 
regulerende heffing zou dan ook veel algemener 
toegepast kunnen en moeten worden dan nu 
het geval is.
 Het kent echter ook zijn beperkingen. Zo is 
de maatschappelijke schade van individueel ge-
drag vaak moeilijk in geld uit te drukken, zodat 
het lastig is de optimale heffing te bepalen. De 
kans is dan groot dat de heffing, gezien vanuit 

maatschappelijk oogpunt, te laag of te hoog 
is. In de praktijk betekent dit meestal dat ze te 
laag is. Een tweede probleem is dat er, gezien de 
grote variëteit aan gedragingen die externe ef-
fecten oproepen, een groot aantal verschillende 
regulerende heffingen zou moeten worden 
ingevoerd, hetgeen grote uitvoeringsproblemen 
oplevert.
 Daar komt bij dat regulerende heffingen 
onbedoelde koopkrachteffecten kunnen heb-
ben. Als de heffingen relatief zwaar op lagere 
inkomensgroepen drukken, zullen ze veel 
weerstand oproepen en zal er ¬ zeker bij 
sociaal-democraten ¬ behoefte bestaan om ze 
te compenseren via andere belastingmaatrege-
len. Dat zal echter nooit helemaal koopkracht-
neutraal kunnen gebeuren, want dan zou het 
beoogde effect van de heffing weer ongedaan 
worden gemaakt. Een vierde bezwaar is dat 
regulerende heffingen de verkeerde prikkel 
geven aan de overheid. Immers, voor de belas-
tingopbrengst is het het gunstigst als burgers 
en bedrijven hun gedrag niet in de maatschap-
pelijk gewenste richting aanpassen. 

 Ten slotte is het nog zo dat de effectiviteit 
van heffingen om gedragsverandering tot stand 
te brengen vaak gering is (zie de ervaringen 
met alcohol- en benzineaccijnzen). Dat kan 
komen doordat de heffingen niet hoog genoeg 
zijn, maar het heeft ook te maken met het feit 
dat mensen hun gedrag vaak afstemmen op 
dat van anderen. Daardoor zal men zijn gedrag 
na invoering van een regulerende heffing pas 
aanpassen als anderen dat ook doen. Maar ook 
die anderen wachten af tot iemand het eerst 
beweegt… Daarom zijn zeer hoge belastingen 
nodig om een merkbare gedragsverandering te-
weeg te brengen. Maar juist zulke hoge tarieven 
roepen veel maatschappelijke weerstand op.
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stroeve mentaliteitsverandering

Het inzetten van regulerende heffingen volstaat 
dus niet om het algemene probleem van onge-
wenst individueel gedrag aan te pakken. Een 
alternatieve route is om burgers en bedrijven 
ertoe te bewegen om op vrijwillige basis over te 
gaan tot maatschappelijk verantwoord gedrag. 
Deze benadering past mooi in de christen-
democratisch geïnspireerde nadruk op waar-
den en normen, maar sluit ook aan bij andere 
pleidooien voor mentaliteitsverandering ¬ van 
‘onthaasten’ tot ‘consuminderen’. 
 Dat individueel gedrag vaak sterker wordt ge-
stuurd door informele sociale normen dan door 
financiële prikkels is ongetwijfeld waar. Vooral 
als burgers elkaar aanspreken op overtredingen 
van die normen kunnen ze zeer effectief zijn. 
Een probleem is echter dat in een moderne, 
grootschalige samenleving met veel anonimiteit 
en vluchtige contacten de sociale controle slinkt. 
Een ander probleem is dat de informele sociale 
normen die ons gedrag in zo’n hoge mate stu-
ren, zelf vaak ‘fout’ zijn. Als het not done zou zijn 
om iedere dag met de auto te forenzen, zouden 
er minder files staan. Als een manager die bonus 
op bonus incasseert door zijn omgeving met de 
nek zou worden aangekeken, zouden de topin-
komens niet de pan uit rijzen.

 Bestaande normen veranderen is allerminst 
eenvoudig. Zelfregulering binnen een be-
paalde groep of sector is vaak geen gunstig lot 
beschoren. Om in de lijn van de voorbeelden 
van zojuist te blijven: de oproep van de anwb 
aan het adres van haar leden om voor één dag 
(donderdag 9 oktober) de auto te laten staan, 
vond weinig gehoor en invoering van de code-

Tabaksblat heeft niet kunnen voorkomen dat de 
topsalarissen de afgelopen jaren nog sterker zijn 
gestegen dan daarvoor al het geval was.
 In de praktijk volgen sociale normen vaker 
op gedragsverandering dan dat zij die gedrags-
verandering in gang zetten.12 Zolang de meeste 
mensen zich niet aan een bepaalde norm 
houden, is een appèl om die norm na te leven 
weinig kansrijk. Pas als men langs andere weg 
het gedrag heeft bijgestuurd ¬ bijvoorbeeld via 
een wettelijk gebod of verbod ¬ nemen veel 
mensen na verloop van tijd de bijbehorende 
norm over. Vanaf dat moment kan die sociale 
norm wel een belangrijke rol spelen bij het in 
stand houden van het gewenste gedrag.13 

strikte begrenzing 

Er is nog een derde beleidsroute denkbaar, 
namelijk die van regulering en quotering. 
Daarbij wordt eerst de maatschappelijk 
gewenste uitkomst bepaald, waarna op basis 
daarvan restricties worden opgelegd aan het 
gedrag van individuen. Bepaalde keuzes zijn 
dan alleen geoorloofd als die niet strijdig zijn 
met de maatschappelijke doelstellingen. Voor 
deze route valt veel te zeggen. Er kleeft niet het 
bezwaar aan dat wel aan financiële prikkels en 
mentaliteitsverandering kleeft: omdat die hun 
aangrijpingspunt zoeken bij het individuele 
gedrag, is het doorgaans erg onzeker in welke 
mate zij de maatschappelijk gewenste uitkomst 
naderbij brengen. Daarvoor dient men immers 
niet alleen inzicht te hebben in de optelsom van 
individuele gedragsveranderingen, maar ook in 
de wijze waarop die optelsom het individuele 
gedrag weer beïnvloedt. 
 Op twee manieren kan men individuen 
restricties opleggen. Om te beginnen zijn 
er geboden en verboden. Die reduceren de 
keuzevrijheid van individuen tot nul, wat 
enkel acceptabel is als bepaald gedrag (of het 
nalaten daarvan) niet alleen schadelijk is voor 
de maatschappij, maar ook voor het individu 
zelf. Denk aan de leerplicht, de verplichting 
voor bromfietsers om een helm te dragen en 
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de verplichte verzekering van werknemers 
tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
Daar waar wel degelijk sprake is van rationeel 
gedrag van individuen verdient een andere 
optie de voorkeur: quotering of rantsoenering. 
De overheid stelt dan de totale ‘ruimte’ vast die 
beschikbaar is voor de optelsom van individu-
ele gedragingen en kent vervolgens aan iedere 
burger een (evenredig) deel van de ruimte toe. 
Binnen het toegekende quotum is ieder vrij om 
eigen keuzen te maken. Wie méér ruimte wil 
hebben kan een deel van het quotum kopen van 
iemand die ruimte over heeft. 
 Rantsoenering heeft belangrijke voordelen 
boven het gebruik van financiële prikkels. De 
maatschappelijke uitkomst staat bij voorbaat 
vast, zodat men niet afhankelijk is van onze-
kere schattingen van de gevoeligheid van het 
individuele gedrag. Quota hebben geen (directe) 
inkomenseffecten, omdat ze gratis worden 
toegewezen. Compensatie van lagere inkomens-
groepen is daarom niet nodig. De overheid heeft 
geen financieel belang bij continuering van het 
ongewenste gedrag. 
 Neem, opnieuw, de fileproblematiek. Vast-
stellen wat een acceptabele omvang is van de 
dagelijkse opstoppingen vereist een politieke 
afweging, die mede gebaseerd kan worden op 
berekeningen van de maatschappelijke kosten 
(zowel voor het bedrijfsleven als voor het mi-
lieu) van de huidige files. Op basis hiervan kan 
worden berekend hoeveel auto’s dagelijks in de 
spits de weg op kunnen, waarna iedere automo-
bilist een zelfde deel van de beschikbare ‘ruimte’ 
krijgt toegewezen. Waarschijnlijk zal blijken dat 
men daarmee hooguit enkele dagen per week 
in de spits met de auto zal kunnen rijden. Wie 
vaker wil, zal moeten carpoolen of (een deel 
van) het quotum van anderen moeten kopen ¬ 
als het goed is tegen een fikse prijs. 
 Ook de uitstoot van broeikasgassen kan met 
een quoteringssysteem in principe effectief 
worden aangepakt. Daar is in Europees verband 
inmiddels een begin mee gemaakt, door het in-
voeren van verhandelbare emissierechten. Voor-
alsnog zijn de quota echter zo ruim vastgesteld 

dat er geen noemenswaardig effect van uitgaat. 
De vangstquota voor de visserij zijn effectiever 
¬ vandaar dat zij ook regelmatig protesten 
vanuit de sector oproepen. In beide gevallen is 
een verscherping van de quota zeer gewenst.
 Om ruimtelijke segregatie ¬ zowel van 
scholen als van buurten ¬ tegen te gaan, lijkt 
een of andere vorm van quotering eveneens 
onontbeerlijk. Dat raakt aan de vrije keuze van 
woonwijk en school en ligt dus gevoelig. Maar is 
het niet een fictie om van ‘vrije’ keuzen te spre-
ken als het maatschappelijke resultaat daarvan 
door niemand wordt gewenst? Juist een zekere 
inperking van de individuele keuzevrijheid 
levert uiteindelijk voor een grote meerderheid 
een betere uitkomst op dan de huidige situatie. 
Scholen zouden de vrijheid moeten hebben om 
een limiet te stellen aan het aandeel leerlingen 
uit een bepaalde etnische en/of sociaal-econo-
mische groep. Als alleen overwegend ‘zwarte’ 

scholen hiervoor kiezen, kan dit hun ondergang 
betekenen zolang de ‘witte vlucht’ aanhoudt. In 
dat geval zou een dergelijke quotering uiteinde-
lijk voor alle scholen verplicht moeten worden. 
Of quotering ook gewenst is met het oog op 
de bevolkingssamenstelling van buurten en 
wijken, is minder zeker. Vooralsnog bestaat er 
grote twijfel over de positieve effecten van de-
mografische menging. Bovendien kan men hier 
ook minder harde instrumenten inzetten, zoals 
het vergroten van de variatie in typen woningen 
binnen een buurt.
 Voorstellen voor quotering of rantsoenering 
ontmoeten doorgaans veel weerstand, omdat ze 
worden gezien als een ernstige beknotting van 
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de individuele vrijheid. Rantsoenering zou alleen 
bij ernstige crises ¬ oorlog, natuurrampen ¬ 
een aanvaardbaar instrument zijn. Er zijn echter 
goede redenen om quotering veel meer als een 
‘normaal’ beleidsinstrument te beschouwen. Hel-
der is dat de keuzevrijheid ook zonder wettelijke 
quota niet onbegrensd is. In een klein en druk 
land als Nederland worden we voortdurend ge-
confronteerd met het feit dat ‘onze’ ruimte wordt 
ingeperkt door de ruimte die anderen opeisen. 
Quotering is niets anders dan een poging om de 
beschikbare ruimte op een ordelijke en eerlijke 
manier te verdelen. Als gevolg daarvan zullen 
veel burgers uiteindelijk hun wensen beter we-
ten te realiseren dan zonder quotering het geval 
is. Aangezien quotering iedere burger in beginsel 
in dezelfde mate raakt, zal zij doorgaans als recht-
vaardiger worden ervaren dan een regulerende 
heffing, die lagere inkomensgroepen verhou-
dingsgewijs sterker treft.
 Natuurlijk is quotering geen wondermiddel. 
Het is geen alternatief voor beleid dat draait om 
heffingen of mentaliteitsverandering, maar wel 
een goede aanvulling daarop. De drie instru-
menten kunnen elkaar zelfs versterken. Een 
sterk voorbeeld is het nationale anti-rookbeleid: 
een combinatie van heffingen (accijnzen), 
voorlichting (‘roken is dodelijk’) en een variant 
op quotering (een verbod op roken in openbare 
ruimtes) lijkt effectief te zijn, waar de combi-
natie van alleen de eerste twee instrumenten 
jarenlang een veel beperkter effect had.14 
Politieke overtuigingskracht, begeleid door een 
intensieve publiciteitscampagne, vergroot de 
slagingskans. 

het kapitalisme aan banden

Er zijn nog meer voorbeelden te noemen van 
maatschappelijke problemen waarop een beleid 
van ‘begrenzing’ kan worden losgelaten ¬ van 
bouwquota voor gemeenten tegen de verrom-
meling van het landschap tot een verplichting 
voor bedrijven om een zeker percentage van 
hun personeel te rekruteren uit bepaalde 
doelgroepen, om werkloosheid en onderbenut-

ting van talenten te voorkomen. Maar een nog 
belangrijker, centrale opdracht voor de sociaal-
democratie dringt zich op: het formuleren van 
een overtuigend antwoord op ‘het ontketende 
kapitalisme’. Het lijdt geen twijfel dat hier een 
internationale aanpak is vereist, met in het 
pakket ¬ naast gerichte (financiële) prikkels 
en aanzetten tot mentaliteitsverandering ¬ 
ook het expliciet begrenzen en inperken van 
ongewenst gedrag. De mogelijkheden om op 
nationaal niveau de economische ordening te 
veranderen zijn, helaas, zeer gering. 

 In het licht van de huidige crisis is een 
hervorming van het financiële stelsel het 
meest urgent. Twee onderling samenhangende 
problemen staan bovenaan de prioriteitenlijst: 
de sterke gerichtheid op de korte termijn en 
het kuddegedrag van beleggers. Beide bevorde-
ren de volatiliteit van financiële markten, die 
daardoor een soort van manische depressiviteit 
ontwikkelen, waarmee ook de gezondheid van 
de reële economie in gevaar komt. In theorie 
zou dit probleem met een vorm van quotering 
kunnen worden aangepakt, namelijk door een 
beperking op te leggen aan het totale aantal 
financiële transacties. Het is echter erg moeilijk 
te bepalen wat het maatschappelijk gewenste 
volume van financiële transacties is en een 
mondiale aanpak is nauwelijks te realiseren. 
Een second best oplossing zou kunnen behelzen 
dat de overheid tracht de snelheid van finan-
ciële transacties af te remmen. Keynes sug-
gereerde ruim zeventig jaar geleden al om een 
belasting te heffen op iedere financiële trans-
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actie.15 In de jaren zeventig pakte de econoom 
James Tobin dit idee weer op, waarna het naam 
maakte als de ‘Tobin-tax’. Hoewel een derge-
lijke belasting grote uitvoeringstechnische 
problemen kent en om niets minder dan een 
mondiale aanpak vraagt, verdient zij het om de 
komende tijd nader onderzocht en uitgewerkt 
te worden.
 Wellicht moet men nog een stap verder-
gaan door te verbieden om aandelen binnen 
een bepaalde tijdsspanne door te verkopen. 
Een bepaald revolutionaire manier om dit 
af te dwingen zou zijn om aandelenbeurzen 
nog slechts één dag per week of per maand 
te openen ¬ een wel heel bijzondere vorm 
van rantsoenering.16 Trouwe aandeelhouders 
zouden door bedrijven juist beloond moeten 
kunnen worden, bijvoorbeeld via een extra 
hoge dividenduitkering. 
 De volatiliteit van financiële markten is 
vooral problematisch als zij leidt tot een over-
eenkomstige oriëntatie op de korte termijn 
en een daarmee gepaard gaande instabiliteit 
van de reële economie, oftewel de productie 
van goederen en diensten. Daarom zou het 
management van ondernemingen zich primair 
op de continuïteit van de onderneming en een 
stabiel rendement op langere termijn moeten 
richten. Beloningselementen, zoals bonussen, 
die zijn gekoppeld aan de actuele aandelenkoers 
of het korte-termijnrendement dienen dan ook 
te worden tegengegaan. Als zij niet volledig 
kunnen worden uitgebannen, zou er in ieder 
geval een limiet moeten worden opgelegd aan 
de omvang van die bonussen in verhouding tot 
het basissalaris. 
 Een andere goede optie is stimuleren dat 
werknemers aandelen in hun eigen onder-
neming verwerven en deze in een collectief 
beheerd fonds onderbrengen. Dit maakt 
een onderneming minder afhankelijk van 
de luimen van externe kapitaalverschaffers. 
Werknemers zullen waarschijnlijk meer belang 
hechten aan de continuïteit van hun bedrijf ¬ 
en van hun baan! ¬ dan aan maximale winst 
op korte termijn.17 

maakbare samenleving anno 2009

In lijn met het dominante neoliberale denken 
wordt het aanknopingspunt voor de aanpak 
van maatschappelijke problemen tegenwoordig 
primair gezocht bij het individu. Door meer 
verantwoordelijkheid bij het individu te leggen 
en hem de juiste (financiële) prikkels te geven, 
zou maatschappelijk ongewenst gedrag in de 
gewenste richting kunnen worden bijgestuurd. 
In aanvulling hierop tracht het christen-demo-
cratisch geïnspireerde waarden- en normen-
beleid gedragsverandering te bewerkstelligen 
via (wijziging van) sociale normen. In dit 
artikel heb ik betoogd dat beide benaderingen 
tekortschieten omdat ze onvoldoende rekening 
houden met de manieren waarop burgers op 
elkaars gedrag van invloed zijn. Daarom zouden 
sociaal-democraten, in aanvulling hierop, een 
derde benadering moeten bepleiten, te weten 
het sturen van individuele keuzen door hieraan 
strikte grenzen op te leggen. 
 Betekent dit een terugkeer naar het maak-
baarheidsdenken van de jaren zeventig? Het 
antwoord is tweeledig: ja en nee. Ja, omdat het 
een illusie is te denken dat de grote problemen 
van vandaag zijn op te lossen met meer eigen 
verantwoordelijkheid, meer marktsturing 
en ruimte voor het ‘vrije spel der maatschap-
pelijke krachten’. Als de huidige kredietcrisis 
iets goeds heeft gebracht, dan is het dat dit 
besef nu eindelijk weer in brede kring wordt 
gedeeld. Nee, omdat sociaal-democraten van de 
oude stempel er juist voor pleitten om burgers 
méér ruimte te bieden om hun eigen keuzen te 
maken, in de  naïeve veronderstelling dat men 
zich dan vanzelf wel op de maatschappelijk 
gewenste wijze zou gaan gedragen. Inmiddels 
weten we beter.
 Let wel, ik bepleit niet dat de sociaal-demo-
cratie afstand moet nemen van vrijheid als een 
van haar leidende beginselen, naast gelijkheid 
en solidariteit. Integendeel, het gaat er juist om 
dat werkelijke vrijheid alleen te realiseren valt 
als een sterke overheid duidelijke grenzen stelt 
aan individueel gedrag dat maatschappelijk 
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schadelijk is en dat uiteindelijk ook de vrij-
heid van het individu zelf aantast. Dit is geen 
eenvoudige boodschap in een tijd waarin het 
neoliberale denken nog altijd op een flink draag-
vlak kan rekenen en het wantrouwen jegens de 
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overheid groot is. Toch is het een boodschap die 
de PvdA moet uitdragen. Een sociaal-democratie 
die niet tegen de stroom inzwemt maar zich 
erdoor laat meedrijven, zal er op den duur door 
worden verzwolgen.
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van een pensioenfonds ¬ die is 
gebaseerd op een vergelijking 
van de huidige waarde van de 
beleggingen met de toekomstige 
pensioenaanspraken ¬ onder 
105% zakt, is het fonds verplicht 

op korte termijn maatregelen 
te nemen. Dit leidt ertoe dat 
pensioenfondsen snel moeten 
reageren op dalende aandelen-
koersen. Bovendien besluiten 
zij om deze reden steeds vaker 

om de pensioenaanspraken te 
verslechteren ¬ bijvoorbeeld 
door de pensioenen niet te in-
dexeren ¬ aangezien dit de een-
voudigste en snelste wijze is om 
de dekkingsgraad te verhogen.

Paul de Beer  Grenzen stellen voor meer vrijheid
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f o t o  frits  de  beer |  hollandse hoog te 

In de top van de meeste grote bedrijven zijn 
vrouwen flink ondervertegenwoordigd. Kan beleid 

met quota of streefcijfers uitkomst bieden?
Nee, vinden Hub van Wersch, Miranda de Vries, 

Robin de Bood en Hélène Oppatja. Aan voorgetrokken 
worden ‘kleeft een smetje’, beter gekwalificeerden 
hebben het nakijken. En waar trekken we de grens? 

Het gevaar is dat er een strijd losbarst om een 
‘achterstandskeurmerk’ te bemachtigen, 

met grote maatschappelijke onrust als gevolg.
Om de heersende topmanagerscultuur en het ‘old 

boys network’ te doorbreken is publieke regelgeving 
onontbeerlijk, werpt Paul Kalma tegen. Geschikte 
vrouwen zijn er genoeg: wie zoekt, zal vinden. Meer 

diversiteit is niet alleen een kwestie van sociale 
rechtvaardigheid, maar ook duidelijk in het belang 

van bedrijven zelf.

Voorkeursbeleid:  
voor of tegen?
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Voorkeursbeleid: voor of tegen? (1)

Bezint eer gij bevoordeelt

hub van wersch, miranda de vries, robin de bood & hélène oppatja

Het opheffen van achterstanden van vrouwen op 
de arbeidsmarkt ¬ in het bijzonder in de hogere 
regionen ¬ is een hot issue in de media en de 
politiek. Vorig jaar besloot minister van Binnen-
landse Zaken Ter Horst om voor vrouwen (en al-
lochtonen) quota in te voeren voor hoge posities 
op de departementen. Dit voorjaar kwam in het 
nieuws dat de Tweede Kamerleden Paul Kalma 
en Mariëtte Hamer overwegen een wetsvoorstel 
in te dienen om het aantal vrouwen binnen de 
top van het bedrijfsleven te regelen.
 Hoe verstandig is dit soort initiatieven? 
Dat het noodzakelijk is om de achterstand van 
vrouwen weg te werken, betwisten wij niet, 
wel de effectiviteit van voorkeursbeleid en de 
wenselijkheid van dwang. In de praktijk zijn 
daar grote risico’s aan verbonden.1

wankele bewijsvoering

Quotering is een instrument uit de gereedschaps-
kist van het diversiteitsbeleid, met als doel het 
opheffen van achterstanden van specifieke groe-
pen zoals vrouwen, allochtonen en gehandicap-
ten. Het gaat dan om het fixeren van aantallen en 
soorten banen die binnen een bepaalde periode 

door te benoemen doelgroepen moeten zijn be-
zet. Een formule van streefcijfers gecombineerd 
met dwang (‘streefcijfers-plus’) is een mildere 
methode, die hetzelfde beoogt. Een organisatie 
of onderneming die niet kan aantonen dat er se-
rieuze pogingen zijn gedaan om de ongelijkheid 
tussen ¬ bijvoorbeeld ¬ man en vrouw aan de 
top weg te werken, kan sancties tegemoet zien.
 Het klopt dat voorkeursbeleid getalsmatige 
achterstanden van specifieke groepen op de 
arbeidsmarkt kan helpen verminderen: mensen 
krijgen een steuntje in de rug, zij bekwamen 
zich in nieuwe functies en kunnen als rolmodel 
dienen voor anderen. Daar staat tegenover dat 
personen die op eigen kracht vooruit kunnen 
zich stevig gehinderd kunnen voelen door de 
suggestie van bevoorrechting. Weinigen gaan 
prat op het feit dat zij hun baan danken aan voor-
keursbeleid. Kennelijk kleeft er een smetje aan. 
 Als het om quotering naar sekse gaat, stut-
ten voorstanders hun pleidooi niet zelden met 
cijfers over het armzalige percentage vrouwen 
met een voltijdbaan in de hogere regionen van 
de Nederlandse arbeidsmarkt. In internationale 
statistieken blijkt ons land dan ergens onderaan 
te bungelen, in de buurt van allerlei ontwik-
kelingslanden. Dat mag dan zo zijn, wie zich 
blindstaart op cijfers over voltijdwerk miskent 
de waarde van deeltijdwerk, een verworvenheid 
die mensen in staat stelt zorg en arbeid naar 
eigen smaak te combineren. Nederland is kop-
loper deeltijdwerk in Europa. Dat is een goede 
zaak. Deeltijdbanen zijn geen inferieure banen. 
Hoe vanzelfsprekend is het dat carrière maken 
en voltijds beschikbaar zijn, synoniem zijn?
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 De gedachte om topposities evenwichtig te 
verdelen, wordt onder meer gevoed vanuit de 
vrouwenbeweging. Men constateert dat het 
vrouwen nog altijd niet of nauwelijks lukt om 
rol- en gedragspatronen te doorbreken en men 
trekt daaruit de conclusie dat het, als het niet 
goedschiks kan, maar kwaadschiks moet. In de 
discussie duikt telkens het voorbeeld op van 
Noorwegen, waar de overheid in 2006 bepaalde 
dat in 2008 minimaal 40% van de zetels van 
raden van bestuur en raden van commissaris-
sen van ondernemingen bezet moest zijn door 
vrouwen. Zo niet, dan zou het bedrijf worden 
opgeheven. En zie: het lukte! Quotering werkt, 
bewijs geleverd.
 De kwaliteit van de bewijsvoering is echter 
mager. Natuurlijk kozen Noorse ondernemers 
eieren voor hun geld toen ze werden gecon-
fronteerd met een wettelijke maatregel waarop 
ultieme sancties staan. Dat het is gelukt om 
vrouwen te benoemen, is dus niet verbazingwek-
kend. Maar zegt dat feit iets over de kwaliteit 
van de benoemde personen? Over de nadelen 
die kleven aan een van overheidswege opgelegd 
benoemingenbeleid? Over de wenselijkheid van 
quotering? Nee. Het is bizar om een maatregel die 
minder dan een jaar geleden is ingegaan nu al op 
te voeren als een succesverhaal. Nu al blijkt dat 
vele Noorse bedrijven vrouwelijke commissaris-
sen uit het buitenland hebben gehaald om aan de 
quotaverplichting te kunnen voldoen. Het Noorse 
voorbeeld is te recent, te beperkt en te weinig 
onderzocht om er conclusies aan te verbinden.

grote risico’s

Een groot nadeel van streefcijfers en quotering 
is dat het instrument als zodanig zich moeilijk 
laat afbakenen. Als er wetgeving wordt ingezet 
om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsle-
ven te krijgen, dan zal het daarbij niet kunnen 
blijven. Er zijn immers wel meer groepen in 
onze samenleving die met recht en reden kun-
nen claimen dat zij in een achterstandspositie 
verkeren. Het is een kwestie van tijd voordat 
die zich melden en onder verwijzing naar het 

voorkeursbeleid voor hoogopgeleide vrouwen 
een soortgelijke behandeling eisen. Wat gaat de 
PvdA dan doen? De grens trekken bij voorkeurs-
behandeling voor vrouwen die een toppositie 
ambiëren? Dat is niet uit te leggen. 
 Als het beleid om meer vrouwen te krijgen 
aan de top succes heeft, zal er een strijd ontbran-
den om als achterstandsgroepering te worden 
aangemerkt. Allochtonen vormen een groep 
met een grote en aantoonbare achterstand op 
de arbeidsmarkt (vrouwen zowel als mannen). 
Houden we rekening met de enorme verschil-
len tussen en binnen etnische groepen, dan 
ontkomen we niet aan nadere specificatie.2 We 
zullen ook claims tegemoet kunnen zien van 
gehandicapten. De op 1 juli door de Tweede 
Kamer aangenomen motie-Heijnen die het 
kabinet oproept streefcijfers te noemen voor 
de inschakeling van arbeidsgehandicapten 
in de rijksdienst is daarvan een voorbode. De 
verschillende gradaties van achterstand van 
allerlei groepen zullen worden uitvergroot. Een 
‘achterstandskeurmerk’ ligt dan in het verschiet. 
Het is onverantwoord naïef te denken dat je 
voorkeursbehandeling kunt beperken tot ambi-
tieuze, hoogopgeleide vrouwen (in de praktijk 
overwegend blanke vrouwen). Naarmate de 
verzameling streefcijfers en quota bonter wordt, 
versplintert de arbeidsmarkt verder. Tegen die 
tijd hebben we integratiebeleid ingeruild voor 
desintegratiebeleid.3

 Een ander probleem schuilt in het bepalen 
van de hoogte van quota en streefcijfers door de 
overheid. Die taak vooronderstelt grote kennis 
van de specifieke verdeling van groepen, kwali-
teiten en posities op de arbeidsmarkt en inzicht 
in de verschillen tussen branches. Een vraag is 
ook hoe het midden- en kleinbedrijf zinvolle 
streefcijfers toebedeeld kan krijgen ¬ of blijft 
die sector geheel buiten beschouwing? Normen 
die geformuleerd worden buiten het bedrijfs-
leven om lijken gedoemd te mislukken. Een 
complicerende factor daarbij is het gegeven dat 
de overheid zelf grosso modo geen sterk verhaal 
heeft als het gaat om het halen van streefcijfers 
inzake haar personeelsbestand.
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 Zijn er eenmaal streefcijfers vastgesteld, 
dan wordt de jacht op geschikte personen 
geopend ¬ zeker als aan het niet halen van 
de juiste percentages sancties zijn verbonden, 
in financiële of andere zin. Een groot bedrijf 
zal van naming and shaming meestal meer te 
lijden hebben dan van een boete. Om niet te 
kunnen worden beticht van een gebrek aan 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 
zal de directie haar best doen om aan de nieuwe 
normen te voldoen. Bestaat de eerste lich-

ting gerekruteerden nog uit mensen die ook 
zonder voorkeursbeleid zouden zijn komen 
bovendrijven, bij het uitblijven van voldoende 
gekwalificeerde opvolgers wordt ook met een 
kwaliteitje minder genoegen genomen. Het 
duurt niet lang of beter geschikte personen 
voor een functie worden gepasseerd ten gunste 
van minder getalenteerden. Hier begint de 
maatschappelijke onrust pas goed. Die mondt 
uit in acute onvrede als blijkt dat iemand die 
dankzij voorkeursbeleid een positie heeft ver-
worven niet in staat is die functie naar behoren 
te vervullen. Het falen van bevoordeelden 
slaat bovendien terug op de bevolkingsgroep 
waaruit zij voortkomen. (Voor)oordelen ten 
aanzien van vrouwen en etnische minderhe-
den worden bevestigd. Kortom, voorkeursbe-
leid zet kwaad bloed en versterkt het gevoel dat 
minderheden in de watten worden gelegd.4 Dat 
gevoel kan door elke demagoog gemakkelijk 
worden uitgebuit, wat succesvolle integratie 
van migranten in de weg staat. Bovendien 
zullen mensen de vraag opwerpen ¬ terecht, 
vinden wij ¬ of de politiek (en de PvdA in het 
bijzonder) haar energie niet beter kan besteden 
aan sociaal-economisch beleid voor allen die 
zich in een kwetsbare positie bevinden dan aan 
voorkeursbeleid voor enkelen.

 In het licht van de streefcijferproblematiek 
moeten overigens ook vraagtekens worden 
gezet bij de rigide toepassing van het quotasys-
teem van de PvdA voor kieslijsten voor Eerste 
Kamer, Tweede Kamer en Europarlement. 
Artikel 9 van het huishoudelijk reglement van 
de partij5 getuigt van grotere wijsheid dan 
mechanische toewijzing ‘om en om’. Die doet 
geen recht aan zeer gekwalificeerde kandidaten 
en zou vervangen moeten worden door een 
subtieler stelsel waarin het streven naar gelijke 
verdeling en verantwoording afleggen over de 
keuzes vooropstaan.

wat werkt wel?

In het spoor van voorkeursbeleid komen wrok 
en ongenoegen. Een betere, duurzame oplossing 
voor het probleem van achterstanden van be-
paalde groepen op de arbeidsmarkt schuilt in het 
wegnemen van alle onrechtvaardige beletselen 
voor wie een bepaald beroep wil uitoefenen. Die 
inspanningen moeten worden opgevoerd. Brede 
lagen van de bevolking zullen daarvan profiteren. 
Hoe rechtvaardigt de PvdA de ruime aandacht 
voor vrouwen in topfuncties terwijl ook de ach-
terstanden op het middenniveau zeer groot zijn?
 De gereedschapkist voor het wegwerken 
van achterstanden bevat tal van weinig of nog 
niet gebruikte instrumenten. Wat kunnen we 
allemaal aanpakken? Te denken valt aan onder 
meer: communicatie over vacatures gericht 
op specifieke doelgroepen; netwerkvorming; 
multi-etnische en vrouwvriendelijke samenstel-
ling van selectiecommissies; ‘coaching on the 
job’; strafbaarstelling van onverdedigbare loon-
verschillen; flexibele en betaalbare kinderop-
vang (niet alleen voor ouders in het algemeen, 
maar ook voor specifieke doelgroepen zoals 
tienermoeders)6 en flexibele werktijden (een 
aantal gemeenten gaat experimenteren met 
werktijden tussen 7.00 uur en 19.00 uur). Spe-
cifiek voor gehandicapten kunnen aan die lijst 
nog worden toegevoegd: het veiligstellen van 
extra begeleiding op de werkvloer, dwingende 
toepassing van voorschriften voor toegankelijk-

In het spoor van voorkeursbeleid 
komen wrok en ongenoegen
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heid van gebouwen en openbaar vervoer en 
het bieden van zekerheid aan werkgevers over 
kostenvergoeding bij noodzakelijke en dure 
aanpassingen op het werk. 
 Aan geen van dit soort investeringen kleven 

de risico’s die aan voorkeursbeleid wel zijn 
verbonden. Tot ongelijke behandeling zullen ze 
niet leiden, noch tot nieuwe vormen van discri-
minatie, publieke onvrede of maatschappelijke 
desintegratie.

Noten

1 De principiële vraag of het 
juridisch houdbaar is om op 
basis van sekse en/of etniciteit 
groepen personen (bijvoorbeeld 
mannen) uit te sluiten van de 
mogelijkheid tot het verwerven 
van een bepaalde baan, valt 
buiten de marges van dit arti-
kel. Die is een aparte discussie 
waard.

2 Een land dat veel ruimere erva-
ring heeft met voorkeursbeleid 
is India. Daar werd al vóór de 
onafhankelijkheid in 1947 
bepaald dat sommige groepen 
een steuntje in de rug nodig 
hadden. Geleidelijk ontwik-
kelde zich een beleid gericht op 
voorkeursbehandeling in het 
onderwijs en het reserveren 
van banen bij de overheid en 
in de politiek. Telkens werd 
gezegd dat het beleid slechts 
voor een beperkte groep en 
duur zou gelden. Maar het liep 
anders. Tegenwoordig omvat-
ten de ‘backward classes’ (lees: 
de lage kasten) waarop het van 
toepassing is circa 40% van de 
bevolking. Vanwege de grote 
electorale gevolgen wagen po-
litieke partijen het niet om het 
systeem, dat tot diepe scheuren 
in de Indiase samenleving leidt, 
op de schop te nemen.

3 Vergelijk de ontwikkelingen in 
India en Nigeria. In beide lan-
den bevorderde voorkeursbe-
leid sociale versplintering langs 

kaste- respectievelijk tribale 
lijnen: ‘The governments could 
not maintain the boundaries 
they set with these categories. 
India’s Backward Classes ¬ 
invented to replace castes ¬ 
turned into an ever expanding 
list of separate castes, and the 
three-state structure based on 
regions in Nigeria ¬ made to 
replace ethnic claims ¬ turned 
into a structure of 36 more 
or less ethnically based states 
today, with demands for more 
states still coming in.’ (Frank de 
Zwart, Theory and Society (2005) 
34: 137-169). In hetzelfde artikel 
wordt Job Cohen geciteerd, bur-
gemeester van Amsterdam, die 
vaststelt dat de poging achter-
gestelde groepen te accommo-
deren op basis van groepsiden-
titeit juist leidt tot bestendiging 
van die groepen.

4 Een betere aanpak van etnisch 
diversiteitsbeleid wordt ge-
demonstreerd in Amsterdam 
Zuid-Oost. Een in 2001 gesteld 
doel van 50% medewerkers 
met een etnische achtergrond 
is weliswaar nog niet gehaald, 
maar er is sprake van een ge-
stage groei van 22% in 2001 naar 
43% eind 2007. Deze doelstel-
ling geldt voor het medewer-
kersbestand als geheel en is 
niet opgesplitst naar groepen of 
sectoren. Op harde cijfers wordt 
niet gestuurd: ‘De realisatie 
van de kwantitatieve doelen 
wordt jaarlijks gevolgd zonder 

daaraan vooraf taakstellende 
uitkomsten te verbinden.’ Ook 
wordt gekeken naar de situatie 
op de arbeidsmarkt om irreële 
verwachtingen inzake het ver-
vullen van vacatures met perso-
nen uit de voorkeursgroepen te 
voorkomen.

5 Artikel 9 inzake gelijke ver-
tegenwoordiging vrouwen 
en mannen luidt als volgt: 
‘Lid 1: Overal waar in de partij 
besturen, afvaardigingen en 
dergelijke worden gekozen of 
kandidatenlijsten voor ver-
tegenwoordigende lichamen 
worden vastgesteld, wordt 
gestreefd naar een gelijke verte-
genwoordiging van vrouwen en 
mannen. Lid 2: Overal waar in 
de partij besturen, afvaardigin-
gen en dergelijke worden geko-
zen of kandidatenlijsten voor 
vertegenwoordigende lichamen 
worden vastgesteld, dient ten 
minste één derde van de be-
stuursleden, afgevaardigden 
of kandidaten uit vrouwen te 
bestaan. Lid 3: De verantwoor-
delijke besturen voeren een 
actief beleid ten aanzien van 
kandidaatstelling van vrouwen 
en leggen daarover verantwoor-
ding af aan de leden.’

6 Tienermoeders die dankzij 
goede kinderopvang hun school 
afmaken versterken hun positie 
op de arbeidsmarkt. Zo wordt 
de kans op toekomstige achter-
standen kleiner.
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Voorkeursbeleid: voor of tegen? (2)

Ter overname: glazen plafond

paul kalma

Vrouwen zijn in Nederland sterk onderverte-
genwoordigd in het bestuur van grote onder-
nemingen. Ons land zit met 7% zelfs behoorlijk 
onder het toch al erg lage Europese gemiddelde 
van 11%. Samen met België, Luxemburg, Spanje 
en Italië bevinden we ons in de achterhoede ¬ 
en beweging zit er niet in.
 Aan die achterstelling van vrouwen in een 
belangrijke maatschappelijke sector moet een 
eind komen, vindt de Tweede Kamerfractie van 
de Partij van de Arbeid. In het verlengde van 
eerder en elders ingenomen posities en geïn-
spireerd door actiegroepen en maatschappelijke 
organisaties ¬ van Women on Top tot de fnv ¬ 
hebben we voorgesteld om beursgenoteerde 
ondernemingen aan streefcijfers te binden. In 
2015 moeten hun bestuursorganen (raden van 
bestuur, raden van commissarissen) voor 25 
tot 30% uit vrouwen bestaan. Daarbij geldt het 
principe: ‘pas toe of leg uit’. Bedrijven die van 
de regel afwijken, moeten dat motiveren. De 
streefcijfers worden, via opname in de code-
Tabaksblat, wettelijk verankerd.
 Maar het bedrijfsleven wil deze bescheiden 
stap niet zetten. De werkgeversverbonden zijn 
tegen en de commissie-Frijns, die wijzigingen 
in de code voorbereidt, komt waarschijnlijk 
alleen met de aanbeveling om de diversiteit 
in de ondernemingsbesturen te vergroten 
(‘onder meer met betrekking tot geslacht en 

leeftijd’). De PvdA vindt dat veel te vrijblijvend. 
De code kan echter, omdat het zelfregulering 
betreft, niet door de Tweede Kamer worden 
geamendeerd. Daarom wil de PvdA-fractie de 
streefcijfers en het principe ‘pas toe of leg uit’ in 
bestaande wetgeving onderbrengen: streefcij-
fers-plus, met andere woorden. Is dat niet moge-
lijk, dan dienen we een initiatief-wetsontwerp 
in voor ‘harde’ quota naar Noors model. Niets 
doen is geen optie, vinden we.
 Ons streefcijfervoorstel kan op een zeer grote 
Kamermeerderheid rekenen, zo bleek in mei 
toen cda, PvdA, sp, vvd, GroenLinks, d66, PvdD 
en Rita Verdonk voor een door mij ingediende 
motie stemden. Maar de plannen hebben, zeker 
waar we wettelijke dwang niet uitsluiten, ook 
discussie opgeroepen ¬ in het bedrijfsleven, in 
vrouwenorganisaties en in de PvdA zelf. Som-
migen vinden streefcijfers en quota overbodig. 
Met cultuurverandering en vrijwillige initiatie-
ven, menen ze, zal hetzelfde resultaat worden 
bereikt. Anderen vinden regelgeving, zeker 
als het om quota gaat, ronduit schadelijk. Die 
zou stigmatiserend werken en een ongewenst 
‘quota-circus’ voor andere groepen (immigran-
ten, ouderen, gehandicapten) op gang brengen.
 In dit artikel zal ik onze aanpak nader 
toelichten en op de genoemde kritiek ingaan. 
De principiële tegenstanders, zal ik betogen, 
overschatten de gevaren van streefcijfers en 
quota ¬ alsof een pragmatische, probleemge-
richte aanpak op dit terrein niet mogelijk is. En 
de voorstanders van verandering-van-onderop 
oordelen, hoe waardevol hun aanpak ook is, te 



s& d  1 2  |  20 0 8

49

Voorkeursbeleid: voor of tegen?  Paul Kalma  Ter overname: glazen plafond

lichtvaardig over de sociale en culturele hinder-
nissen voor een evenredige vertegenwoordiging 
van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. 
Het ‘glazen plafond’ zit nog altijd in de weg.

macht der gewoonte

Vergroting van het aantal vrouwen in de top 
van het bedrijfsleven is in de eerste plaats een 
kwestie van sociale rechtvaardigheid. Als het 
gemiddelde bestuur van een grote onderneming 
in Nederland nog altijd voor 90 tot 95% uit 
mannen bestaat, dan wijst dat ¬ bij een sterk 
toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, 
ook in de particuliere sector ¬ op achterstel-
ling. Het gevolg is dat vrouwen onvoldoende in 
de gelegenheid worden gesteld om hun talenten 
ten volle te benutten. Maar dat is niet de enige 
reden om in actie te komen. Een groter aandeel 
vrouwelijke bestuurders en commissarissen 
is ook in het belang van bedrijven zelf. Anders 
missen we, aldus bestuursvoorzitter Sijbesma 
van dsm, de helft van de arbeidsmarkt. ‘Dat 
kunnen we ons niet veroorloven.’1

 Met meer vrouwen aan de top, voegde hij 
eraan toe, worden beslissingen bovendien 
‘beter, sneller en genuanceerder’ genomen. Die 
opvatting wint ook elders in het bedrijfsleven 
terrein (tot in de rapporten van de commissie-
Frijns) en wordt door internationaal onderzoek 
ondersteund. Er blijkt een duidelijk verband te 
bestaan tussen de prestaties van een bedrijf en 
het aantal vrouwelijke topbestuurders. De aard 
van dat verband, zo moet daar wel aan worden 
toegevoegd, is niet ondubbelzinnig. Vrouwen 
kunnen voor betere prestaties zorgen, maar het 
kan ook zijn dat vrouwen juist posities zoeken 
(of aangeboden krijgen) in bedrijven die gemid-
deld beter presteren.2

 Waarom blijft, bij alle argumenten voor 
verandering, de deelname van vrouwen aan 
het ondernemingsbestuur in ons land dan toch 
zo laag? Het aanbod is te beperkt, zo luidt een 
veelgehoorde klacht. Dat zal misschien een rol 
spelen, maar er wordt ook veel te weinig ge-
zocht. Succesvolle scoutingprogramma’s in het 

buitenland tonen dat aan. Het punt is vooral de 
overmatige gevoeligheid voor de afbreukrisico’s 
die aan de opleiding en aanstelling van vrouwe-
lijke topmanagers verbonden zijn. Voeg daarbij 
de macht der gewoonte, in combinatie met 
meer of minder geprononceerde seksistische 
vooroordelen, en men begrijpt waarom het old 
boys network in ondernemersland standhoudt. 

 De heersende topmanagerscultuur wordt 
gekenmerkt door een obsessie met beschik-
baarheid. Leidinggeven aan de onderneming 
is daarbij voorbehouden aan degenen die hun 
hele beroepsleven altijd en overal inzetbaar zijn. 
De norm is een carrièrepad zonder één enkele 
breuk en zonder de mogelijkheid om detache-
ring elders in de wereld te weigeren. Het do-
minante model, constateert organisatiebureau 
McKinsey, ‘equates leadership with unfailing 
availability and total geographic mobility at all 
times (“anytime, anywhere”)’.3 Dat zet vrouwen 
op achterstand en maakt het nastreven van een 
topfunctie voor hen erg onaantrekkelijk.
 Hoe die cultuur te doorbreken? Hoe de 
andere obstakels weg te nemen? Goede voor-
zieningen op het gebied van kinderopvang zijn 
onmisbaar. Datzelfde geldt voor een arbeids-
marktbeleid dat vrouwen stimuleert om ¬ over 
hun hele leven bezien ¬ meer te werken (en 
mannen juist minder). Initiatieven in het be-
drijfsleven, waaronder het door Sybilla Dekker 
en anderen gelanceerde ‘Charter Talent naar de 
Top’, zijn erg welkom. Maar dit alles is, anders 
dan Dekker en McKinsey denken, niet genoeg. 
Machtsposities worden niet vrijwillig opgege-
ven, vooroordelen verdwijnen niet vanzelf. Er 
is, al is het maar tijdelijk, publieke regelgeving 
nodig om de impasse te doorbreken. De praktijk 
laat zien dat het werkt.

Machtsposities worden niet 
vrijwillig opgegeven, vooroordelen 
verdwijnen niet vanzelf
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het noorse model

Een van de plaatsen waar het werkt, is Noor-
wegen. Dat land nam enkele jaren geleden nog 
een plaats op de Europese ranglijst in verge-
lijkbaar met die van Nederland, maar voert die 
lijst inmiddels aan. De oorzaak is de wet die de 
Noorse minister van Handel, de christen-de-
mocraat Gabrielsen, met steun van onder meer 
de sociaal-democraten aangenomen wist te 
krijgen. Alle beursgenoteerde ondernemingen 
zijn verplicht zich te houden aan een gender-
minimum (voor vrouwen én mannen) van 40% 
in de raad van commissarissen, op straffe van 
opheffing van het bedrijf. 
 Inmiddels voldoet meer dan 90% van de 
betrokken 460 ondernemingen aan die eis 
¬ wat Noorwegen het hoogste percentage 
vrouwelijke commissarissen ter wereld ople-
vert. En de rampen die de Noorse werkgevers 
voorspelden, zijn niet uitgekomen. De buiten-
landse investeerders bleven komen en van een 

economische teruggang was geen sprake. De 
werkgevers kozen ook al vroeg eieren voor hun 
geld, onder meer door deelname aan een groots 
opgezet scoutingproject. Wat in het begin een 
omstreden ingreep was, is inmiddels politiek 
en maatschappelijk breed geaccepteerd. 
 Is dit de weg die ook Nederland zou moeten 
bewandelen? Veel pleit ervoor, maar een drietal 
overwegingen doet de PvdA-fractie voor een 
bescheidener, meer geleidelijke aanpak kiezen. 
Om te beginnen heeft de radicale Noorse 
aanpak ook wel zijn schaduwzijden. Zo kon de 
doelstelling mede worden gehaald doordat som-
mige vrouwelijke toezichthouders een wel erg 

groot aantal commissariaten gingen bekleden 
en doordat naar kandidaten in omringende 
landen werd gezocht. Verder onttrok een aantal 
ondernemingen zich aan de voorschriften door 
hun beursnotering op te geven. 
 Minstens zo belangrijk is de voorsprong die 
Noorwegen op Nederland had en heeft. Kinder-
opvang en andere relevante voorzieningen zijn 
er veel beter ontwikkeld. Daarnaast was het aan-
tal vrouwen dat in Noorwegen in de hogere (zij 
het niet: hoogste) regionen van het bedrijfsleven 
werkzaam was, groter dan het op dit moment 
in Nederland is. Dat pleit voor een voorzichti-
ger aanpak. En ten slotte is er een verschil in 
politieke cultuur. Waar Noorwegen een sterke 
étatistische traditie heeft, kregen in Nederland 
‘overleg’ en ‘zelfregulering’ altijd veel nadruk.
 Daar valt ook in dit geval veel voor te zeggen. 
Het half-dwingend recht, zoals belichaamd in de 
code-Tabaksblat, laat bedrijven ruimte om af te 
wijken, maar dwingt hen dan wel tot verant-
woording. De code is op zichzelf ook een succes: 
verreweg de meeste regels worden toegepast. 
Alleen: de commissie die over de code gaat, wei-
gert de gevraagde streefcijfers op te nemen. Dan 
rest de Kamer weinig anders dan de streefcijfers 
anderszins wettelijk te verankeren ¬ of quota-
wetgeving te overwegen die, in vergelijking met 
de Noorse regels, een langere horizon kent en 
minder draconische sancties.4

voorrang versus kwaliteit?

Er bestaan ook meer principiële bezwaren tegen 
streefcijfers en quota. In de discussies die ik de 
afgelopen maanden heb gevoerd, werden ze 
steeds met kracht naar voren gebracht ¬ én be-
streden. Ik neem ze serieus, maar vind ze verre 
van overtuigend.
 Het meest gehoorde verwijt is dat regulering 
op dit terrein denigrerend zou zijn voor vrou-
wen. Quota zouden hun het gevoel geven dat ze 
vanwege hun sekse en niet vanwege hun kwali-
teiten worden geselecteerd. Over dat gevoel zelf 
kan ik, als man, moeilijk oordelen. Ik constateer 
wel dat er onder vrouwen heel verschillend over 
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Als de streefcijfers buiten de code
Tabaksblat blijven, rest de Kamer 
weinig anders dan ze anderszins 
wettelijk te verankeren
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wordt gedacht. Tegenover degenen die zeggen 
geen excuus-Freya of excuus-Truus te willen 
worden, staan degenen, onder wie Eurocommis-
saris Neelie Kroes, die ‘proud to be quoted’ zijn.5

 Daar hebben ze ook reden voor. Geslacht 
krijgt helemaal geen voorrang op kwaliteit. De 
plausibele veronderstelling van de voorstan-
ders is namelijk dat er voor topfuncties genoeg 
geschikte vrouwen gevonden kunnen worden, 
maar dat bedrijven daar onvoldoende op zijn 
ingesteld. De vacatures worden op volstrekt 

ontransparante wijze ingevuld. Dat moet ver-
anderen en daar lijkt me niets denigrerends of 
frustrerends aan. Integendeel, streefcijfers en 
quota helpen de excuus-Truus de wereld uit. On-
derzoekers wijzen op het critical mass effect: man-
nelijke bestuurders nemen vrouwen serieuzer 
als die met meer zijn. De grens schijnt bij zo’n 
30% te liggen. Wordt die bereikt, dan verdwijnt 
het ‘er-moet-een-vrouw-in’-syndroom vanzelf.6

 Een ander veelgebruikt argument luidt dat 
quotering uitsluitend voor vrouwen niet conse-
quent is en het aantal toegangsregelingen voor 
uiteenlopende minderheidsgroepen sterk zal 
doen toenemen. Dat blijkt echter erg mee te val-
len. Een praktische, probleemgerichte benade-
ring overheerst. Zo worden in verschillende sec-
toren, mede met het oog op de arbeidsmarkt en 
de kwaliteit van het bestuur, streefcijfers voor 
vrouwen aan de top vastgelegd. Supermarkten 
en politiekorpsen nemen, om hun personeels-
bestand beter op hun omgeving af te stemmen, 
meer migranten aan. En voor gehandicapten 
wordt nu eindelijk de algemene toegang tot de 
arbeidsmarkt vergroot.
 Van de door tegenstanders gevreesde 
cumulatie is nergens sprake. Ook niet in de 
Partij van de Arbeid, die al langere tijd een hard 
quota-systeem voor Kamerleden en Europarle-
mentariërs hanteert. Voor selectiecommissies is 

zo’n systeem vaak puzzelen, ook al vanwege het 
bijkomende criterium van regionale spreiding. 
Maar het is, anders dan vaak wordt gesugge-
reerd, niet de oorzaak van de problemen die bij 
of na de kandidaatstelling rijzen. Als die zich 
voordoen, is dat vooral vanwege een zwak ont-
wikkeld scouting- en opleidingsbeleid, of van-
wege algemene politieke beoordelingsfouten.7

 Dat Klaas de Vries aanvankelijk een veel te 
lage plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de 
Eerste Kamer kreeg, was zo’n beoordelingsfout. 
Behalve elf vrouwen kregen ook elf mannen een 
hogere notering dan hij. Dat had niets te maken 
met het quota-systeem, dat de PvdA tot een 
voorbeeld in de Nederlandse politiek en in de 
Europese sociaal-democratie heeft gemaakt.

tot slot

De participatie van vrouwen in de top van het 
bedrijfsleven in Nederland is onacceptabel 
laag. Om daarin verandering te brengen, zo heb 
ik betoogd, is voorwaardenscheppend beleid 
ontoereikend. De voorstellen voor half-dwingend 
(en zo nodig: dwingend) recht die de Partij van de 
Arbeid heeft gedaan, zijn niet stigmatiserend en 
vormen allerminst een opstap naar een door quo-
ta overwoekerd selectie- en aanstellingsbeleid. 
Niet-vrijblijvende streefcijfers (streefcijfers-plus) 
geven een noodzakelijke zet aan een ontwikke-
ling die vanuit het oogpunt van emancipatie, 
maar ook bezien vanuit het perspectief van de 
ondernemingen zelf, ronduit gewenst is.
 Ze sluiten bovendien aan bij ontwikkelin-
gen in andere landen, respectievelijk andere 
sectoren. België wil zijn achterstand inhalen 
door 30% van de besturen van overheidsbedrij-
ven uit vrouwen te laten bestaan; in Spanje geldt 
voor het hele bedrijfsleven een quotum van 40% 
(overigens zonder sancties). In de Europese poli-
tiek ijvert de sociaal-democratische pes, getuige 
haar concept-verkiezingsprogramma, voor een 
‘gender equal Commission and a gender equal 
Parliament’. In eigen land voert minister Ter 
Horst met betrekking tot ambtelijke en publieke 
diensten een krachtig diversiteitsbeleid. Het 

Streefcijfers en quota helpen de 
excuusTruus de wereld uit
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richt zich ook op andere groepen, maar is voor 
wat betreft de top van de rijksdienst op vrouwen 
toegespitst. Voor hen geldt een streefcijfer van 
25% in 2011.
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Globalisering heeft gevolgen voor nationale 
samenlevingen, dat wordt zelden betwist. Ook 
lijkt algemeen als waarheid te worden aange-
nomen dat regulering en sturing moeilijker of 
zelfs onmogelijk worden naarmate nationale 
overheden meer geïntegreerd raken op su-

pranationaal niveau. Degenen die nationale 
overheden beschouwen als verstoringen van het 
wereldwijde integratieproces juichen dit toe. 
Voor hen kan de overheid zich niet snel genoeg 
terugtrekken. Anderen zouden graag zien dat 
de overheid kon ingrijpen; globalisering pakt in 
hun visie negatief uit voor grote groepen men-
sen, bijvoorbeeld doordat bedrijven en banen 
verdwijnen door internationale concurrentie en 
doordat de kloof tussen arm en rijk groeit.

 boekessay
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 Bij het grote publiek roept de term globalise-
ring vooral het beeld op van Friedmans ‘platte 
wereld’.1 Helaas levert dit standaardwerk niet 
veel meer op dan wat metaforen. Het is dan ook 
een verademing boeken te lezen waarin wel 
wordt getracht globalisering en de gevolgen 
ervan concreet te maken. Als dat gebeurt, blijkt 
ook dat de nationale overheden helemaal niet 
buitenspel hoeven te staan; het belang van over-
heidsingrijpen neemt zelfs eerder toe dan af.
 In Measuring globalisation. Gauging its con
sequences maken Axel Dreher, Noel Gaston en 
Pim Martens onderscheid tussen een economi-
sche, een sociale en een politieke dimensie van 
globalisering, oftewel de internationale handel 
van landen, het internationale contact tussen 
mensen in verschillenden landen en de interna-
tionale verbanden waar landen deel van uitma-
ken. Deze indicatoren hebben de auteurs in kaart 
gebracht voor 122 landen over de periode 1970 tot 
en met 2004, waardoor het mogelijk is verschil-
len tussen landen en ontwikkelen door de tijd te 
analyseren. De gegevens laten zien dat Nederland 
¬ samen met de rest van de eu ¬ bij de econo
misch en sociaal open landen behoort. De politieke 
openheid van Nederland is in verhouding laag; 
deze lijst wordt aangevoerd door Frankrijk en de 
Verenigde Staten. 
 De index is de meest uitgebreide schaal die 
er op dit moment voorhanden is voor het meten 
van globalisering en betekent een enorme voor-
uitgang ten opzichte van eerdere pogingen, die 
bestonden uit een kleiner aantal indicatoren en 
die informatie gaven over een kleiner aantal lan-
den voor een kortere tijdsspanne. In de toekomst 
kunnen vooral de indicatoren voor sociale en 
politieke openheid nog verder verbeterd worden. 

u
Extra overheidsingrijpen

De publicaties Duurzame globalisering: een 
wereld te winnen  van de ser, Dani Rodriks One 
economics, many recipes en de bijdragen in Globa
lization and egalitarian redistribution, samenge-
steld door Pranab Bardhan, Samuel Bowles en 
Michael Wallerstein gaan in op de gevolgen van 

globalisering voor het overheidsbeleid. Zij spit-
sen dit debat toe op de economische dimensie. 
Alleen in de laatste bundel wordt enige aandacht 
besteed aan sociale openheid, in de zin van de 
gevolgen van immigratie (door Soroka, Banting 
en Johnston), en politieke openheid in de vorm 
van de Europese Unie (het hoofdstuk van Offe). 
 De bijdragen in deze bundel bieden een 
breed overzicht van de gevolgen van globa-
lisering. Dit is ook meteen het nadeel ervan. 
De samenstellers slagen er onvoldoende in 
de afzonderlijke hoofdstukken, die stuk voor 
stuk van goede kwaliteit zijn, tot een samen-
hangend geheel te smeden. Bij lezing ontstaat 
het beeld dat de effecten van economische en 
sociale globalisering verschillend uitpakken 
voor overheidsbeleid: de economische dimensie 
heeft weinig invloed op de verzorgingsstaat, 
terwijl immigratie dat wel heeft. Verder dan de 
weinig informatieve conclusie dat globalise-
ring negatieve en positieve gevolgen heeft, kan 
dit niet leiden. Beter was het geweest als in de 
bundel dieper was ingegaan op de verschillen 
tussen economische en sociale globalisering en 
dan met name de processen waarlangs deze het 
overheidsbeleid beïnvloeden. Hier blijkt weer 
eens dat het benoemen van de verschillende di-
mensies van globalisering van essentieel belang 
is voor inzicht in de gevolgen ervan.
 Uit Measuring globalisation van Dreher e.a. en 
de bundel Globalization and egalitarian redistribu
tion van Bardhan e.a. komt, tegen de heersende 
opvatting in, naar voren dat overheidsbeleid 
gericht op de economische dimensie van glo-
balisering wel degelijk mogelijk is, ook in een 
steeds opener economie als de Nederlandse. 
Landen met een open economie zijn juist prima 
in staat belastingen te heffen en inkomsten te 
herverdelen. In veel gevallen blijkt zelfs dat de 
overheidsuitgaven van landen die meer geïnte-
greerd zijn in de wereldmarkt hoger zijn dan die 
van landen met een meer gesloten economie. 
 Door de internationale handel neemt de 
welvaart toe, maar zijn ook de ontwikkelingen 
in andere landen van grotere invloed. Economi-
sche crises verplaatsen zich gemakkelijker van 

boekessay  Ferry Koster over globalisering
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het ene naar het andere land. Ter compensatie 
is een uitgebreider vangnet van sociale voor-
zieningen nodig. Bij de realisatie hiervan kan 
de publieke opinie een belangrijke rol spelen. 
Burgers kunnen eisen iets terug te krijgen voor 
de grotere onzekerheid waarin zij verkeren. De 
mate waarin overheden hierop inspelen in hun 
beleid is zelfs een bepalende factor voor de wijze 
waarop de economische globalisering zich zal 
ontwikkelen, laten Scheve en Slaughter zien in 
hun bijdrage aan Globalization and egalitarian 
redistribution. Zij stellen dat als overheden niet 
in staat zijn ongelijkheid binnen hun land tegen 
te gaan, de publieke steun voor de toenemende 
economische integratie afneemt. Het proces van 
globalisering vereist juist overheidsingrijpen, 
een ingrijpen dat moet aansluiten bij de opvat-
tingen van grote delen van de bevolking. 

u
Zweeds of Amerikaans model?

Vaststellen dat de toegenomen openheid de 
behoefte aan overheidsingrijpen vergroot is één 
ding, waar het beleid op gericht zou moeten zijn 
is een ander. Antwoorden hierop zijn te vinden 
in Duurzame globalisering: een wereld te winnen 
van de ser en in One economics, many recipes van 
Rodrik. De publicatie van de ser gaat in op de 
positie die Nederland inneemt op de wereld-
markt. De vraag die centraal gesteld wordt, is in 
hoeverre duurzaamheid ¬ evenwicht tussen de 
drie p’s; people, planet, profit ¬ gerealiseerd kan 
worden, en op welke wijze meer landen kunnen 
profiteren van de voordelen die wereldhandel 
biedt in termen van welvaart. Het rapport is 
toegespitst op de door de ser geformuleerde be-
leidsagenda, en op de haalbaarheid hiervan gege-
ven de toenemende economische globalisering. 
De mogelijkheden van het duurzaam maken van 
globalisering als zodanig komen daardoor nau-
welijks aan bod. Het advies had in dat opzicht 
net zo goed kunnen gaan over andere uitdagin-
gen, zoals de vergrijzing en individualisering. 
 Een uitzondering is het deel waarin de oeso-
index wordt besproken, ‘... die een inschatting 
geeft van het economische vermogen van landen 

om de uitdagingen van het globaliseringsproces 
het hoofd te bieden’.2 Deze indicator laat zien 
dat Nederland de twaalfde plaats inneemt, wat 
reden is te bekijken welke landen dan wel goed 
zijn voorbereid op het globaliseringsproces. 
Interessant is dat Zweden en de vs de ranglijst 
aanvoeren ¬ landen die in beleidsonderzoek 
vaak als tegenpolen worden neergezet. Het is 
onwaarschijnlijk dat zij goed scoren omdat 
hun beleid overeenkomt. De oeso-index blijkt 
uit een aantal componenten te bestaan, zoals 
regulering van productmarkten, flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt, publieke uitgaven voor actief 
arbeidsmarktbeleid en het kwalificatieniveau 
van de bevolking. Zweden en de Verenigde 
Staten scoren niet hoog op elk van deze punten, 
maar uitzonderlijk goed op een aantal ervan. 
 Als Nederland zich volgens deze index beter 
wil voorbereiden op het globaliseringspro-
ces, staat de vraag open of we dat volgens het 
Zweedse of het Amerikaanse model willen doen: 
een keuze tussen meer investeringen in de ar-
beidsmarkt, of juist minder regulering daarvan. 
Sterke punten van Nederland zijn de loonflexi-
biliteit en de zeer lage structurele werkloosheid. 
Zwakke punten zijn de relatief hoge mate van 
productmarktregulering die onderlinge concur-
rentie remt, de lage uitstroom uit werkloosheid 
en het beperkte innovatief vermogen, bijvoor-
beeld in termen van investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling. 
 Het ser-rapport laat onvermeld op welke 
manier Nederland deze punten kan verbete-
ren. Ook de kwaliteit van de oeso-index komt 
niet ter sprake ¬ wat verwonderlijk is gezien 
de hoge score van twee toch zo verschillende 
landen. Dani Rodrik stelt in One economics, 
many recipes dat een land als Nederland niet 
zomaar de aanpak van succesvolle landen uit de 
index moet kopiëren, zeker niet waar min-
der regulering een betere aanpassing aan het 
globaliseringsproces suggereert. Hij bestrijdt de 
veronderstelling dat die index voor overheden 
het enige richtsnoer moet zijn. Economische 
groei en de factoren die ertoe bijdragen dat lan-
den deze kunnen bewerkstelligen, moeten het 
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startpunt zijn, aldus Rodrik, niet globalisering 
op zich. Hij richt zijn aandacht hierbij vooral op 
ontwikkelingslanden.
 Arme landen blijven arm, legt Rodrik uit, 
onder andere door een gebrek aan menselijk 
kapitaal, slecht functionerende instituties en 
een beperkte toegang tot kapitaal. Met institu-
ties bedoelt hij gedragsregels die de interacties 
tussen mensen sturen, bijvoorbeeld doordat zij 
de gedragingen van anderen beter voorspelbaar 
maken. Met name formele vormen van regule-
ring ¬ zoals regelingen rond ontslagbescher-
ming ¬ zijn  de afgelopen jaren onder vuur 
komen te liggen omdat zij het functioneren van 
de markt zouden verstoren. Het klopt, beaamt 
Rodrik, dat markten kunnen falen als overheden 
zich er te veel mee bemoeien. Maar markfalen, 
stelt hij, is ook mogelijk als overheden dat te 
weinig doen. Bij een eenzijdige nadruk op het 
verminderen van regulering en het afbreken van 
handels barrières, bestaat dan ook de kans dat de 
ene vorm van marktfalen wordt ingeruild voor 
een andere. Toetreden tot de wereldmarkt kán de 
economische groei van landen bevorderen, maar 
het kan net zo goed een verslechtering van de 
positie van dat land tot gevolg hebben. 
 Toetreding tot de wereldmarkt zou moeten 
worden uitgesteld als een land zijn instituties 
niet op orde heeft. Belangrijk is dat het eigen-
domsrecht goed geregeld is, fraude en anti-
concurrentie worden tegengegaan, de economie 
stabiel is, voorzieningen voor sociale zekerheid 
worden ontwikkeld en conflicten worden opge-
lost. Dit zijn de randvoorwaarden voor een goed 
werkende economie. Pas dan zijn transacties 
mogelijk en kunnen innovaties op gang komen. 
Vervolgens moet de zoektocht worden gestart 
naar de specifieke factoren die de economische 
groei van het land het meest beperken. Een 
standaardoplossing bestaat niet. De effecten van 
toetreding tot internationale markten verschil-
len per land en zijn afhankelijk van de specifieke 
problemen en bestaande instituties op dat 
niveau. Het heeft weinig zin de maatregelen die 
in een bepaald land goed werken integraal toe te 
passen in andere landen. De Wereldhandelsor-

ganisatie, het Internationaal Monetair Fonds en 
de Wereldbank doen dit vaak wel, namelijk in de 
vorm van het liberaliseren van markten.
 Evenzomin leidt deregulering ¬ in de Ver-
enigde Staten zo’n succes ¬ automatisch tot een 
betere aanpassing van ons land aan het globalise-
ringsproces. Voordat hiertoe wordt overgegaan is 
op zijn minst een meer uitgebreide analyse van 
de effecten nodig. Deregulering zou in Neder-
land bijvoorbeeld juist belemmeringen kunnen 
opleveren voor het vergroten van de uitstroom 
van werklozen en het versterken van het innova-
tievermogen. De publicatie van Rodrik verschaft 
een zinvol analysekader voor de mogelijkheden 
die er bestaan om met globalisering om te gaan. 
Deze biedt bovendien een sterk verweer tegen 
het doorschoten geloof in deregulering.
 Het is niet ongebruikelijk globalisering op 
te vatten als een natuurkracht, of vaker nog een 
natuurramp, waar we ons niet aan kunnen ont-
trekken, die misschien goede en slechte kanten 
heeft maar in ieder geval betekent dat overheden 
en burgers zijn overgeleverd aan zich aaneen-
schakelende internationale gebeurtenissen. Dat 
is een verkeerde veronderstelling, zo bewijzen de 
hier besproken publicaties. Globalisering dwingt 
tot het maken van keuzes en tot gericht ingrijpen 
door de overheid. Zonder regulering geen globa-
lisering. Overheden moeten zich de vraag stellen 
welke mate van economische, politieke en sociale 
openheid mogelijk en gewenst is en welke 
maatregelen en instituties kunnen bijdragen aan 
economische groei, zodat het aanpassingsver-
mogen van het land aan het globaliseringsproces 
kan worden vergroot. Veel hangt bij het realise-
ren van dit alles af van de publieke steun voor 
globalisering en voor het gevoerde sociale beleid.

Noten

1 Thomas L. Friedman, The world is flat. A brief history 
of the twentyfirst century, Farrar, Straus & Giroux, 
New York 2005.

2 Duurzame globalisering: een wereld te winnen, Sociaal-
Economische Raad, ser, Den Haag 2008, p. 104.
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elzinga / witteveen

De terugkeer van abn amro in Nederlandse 
handen en overheidsgaranties aan het adres 
van spaarders van Icesave en andere banken 
hebben de Partij van de Arbeid flink wat virtu-
ele zetels opgeleverd en het imago van Wouter 
Bos veel goed gedaan. Dat is een opsteker te 
midden van de algehele financiële malaise. Als 
de herovering van abn amro op de Belgen 
een klammheimliche Freude heeft veroorzaakt 
bij delen van het electoraat die voor de PvdA 
reeds lang verloren leken te zijn gegaan ¬ 
mensen die behoren tot de doelgroepen van 
Trots op Nederland en de commerciële zenders 
¬ dan zien zij in de acties van Bos kennelijk 
een directe behartiging van hun eigen en het 
Nederlandse belang.
 Zal dit nieuw verworven politieke krediet 
enigszins structureel van aard blijken? Dat is 
maar de vraag. Het probleem is namelijk dat 
de nationalisatie van banken niet is ingegeven 
door politiek-ideologische uitgangspunten, 
maar door monetaire en financieel-politieke 
overwegingen. De president van de Nederland-
sche Bank en de minister van Financiën trok-
ken eensgezind op. Waar in de aanloop naar de 
kredietcrisis met de grootst mogelijke moeite 
een lichte ingreep werd overwogen in de toren-
hoge bonussen aan de top van het bedrijfsleven, 
leverde de kredietcrisis een afdoende alibi om 
de bonussen voor bepaalde categorieën bank-
directeuren op de mestvaalt der historie bij te 
zetten. Het kan verkeren.
 Een meer definitieve verzilvering van het 
verse politieke krediet vereist stevige en stellige 
politiek-ideologische standpunten. Een van de 
grote vergissingen in de Nederlandse politiek is 
de gedachte dat electoraal kan worden gescoord 
met adequaat bestuurlijk handelen. Er zijn vele 
PvdA’ers die als bestuurders de sterren van de 

hemel hebben gespeeld, maar die in electo-
raal opzicht ernstig hebben moeten boeten 
vanwege een gebrek aan politiek-ideologisch 
profiel. Een rijk gevulde bestuurlijke palmares 
wordt heden ten dage door kiezers als vanzelf-
sprekend ervaren, maar levert in de regel niet 
of nauwelijks electoraal krediet op. Eerder is 
het tegendeel het geval. Alleen een adequaat 
premierschap wil nog wel eens zorgen voor een 
‘premierbonus’. Voor het overige is het voor 
bestuurders in electoraal opzicht meestal kom-
mer en kwel. Politiek profiel scoort, bestuurlijk 
profiel nauwelijks.
 Nederlandse politici hebben met dit onder-
scheid tussen politiek en bestuur de grootst 
mogelijke moeite. De PvdA moet de tekenen 
des tijds verstaan en niet haar kaarten zetten 
op de wankele electorale winst die door de 
financiële crisis lijkt te ontstaan. Het politieke 
referentiekader moet dringend worden her-
nieuwd, vooral omdat het ongenoegen over de 
financiële vrijheid die men zich in het bedrijfs-
leven permitteerde diepgeworteld is. De vrij-
heid van de snoek is de dood van de witvissen. 
Aan de onderkant van de samenleving werd 
reeds lang voorvoeld dat de ongeëvenaarde 
zelfverrijking in het bedrijfsleven wel eens tot 
slachtoffers in de eigen omgeving zou kunnen 
leiden. Dit onmiskenbare signaal is genegeerd. 
De PvdA heeft te lang geaarzeld om zich hier 
scherp op te profileren.
 Gedane zaken nemen geen keer. Nu is het 
zaak de ad hoc interventies van crisismanager 
Wouter Bos ook politiek-ideologisch handen en 
voeten te geven. 

douwe jan elzinga
Redacteur s&d

Bestuurlijk profiel scoort niet
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