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R edactioneel

Waarde lezer,

Voor u ligt nummer 24 van het Kaderblad 
LEF. Een beetje een jubileumblad vanwege 
het jubileum-congres van de JOVD op 24 
en 25 juni in Veldhoven. Mede vanwege dit 
jubileum hebben wij deze LEF het thema: 
"Dood der Ideologieën?" meegegeven.
In tien artikels geven schrijvers van diverse 
pluimage hun visie op dit thema. Dat zij 
niet over alles gelijk denken mag duidelijk 
zijn. In ieder geval bieden de schrijvers 
voldoene stof tot discussie.

Dan nog even oven de vorige LEF, nummer 
23, het Europanummer: Indien u als abon
nee een exemplaar heeft ontvangen met 
lege pagina's ertussen verzoeken wij u om 
dit even aan de redactie kenbaar te maken, 
zodat we kunnen zorgen dat u het ont
brekende deel in het bezit krijgt. Belt u 
hierover dan even met het Algemeen Sec
retariaat te Amsterdam, zij zullen het dan 
aan ons doorgeven.

Mocht u dit exemplaar van LEF als niet- 
abonnee ontvangen hebben, dan nodig ik u 
hierbij van harte uit om het blad eens kri
tisch te lezen. Misschien heeft u daarna 
voldoende lef om een abonnement op het 
blad te nemen. Om de kosten hoeft u het 
niet te laten. Voor hoogstens F125,- per jaar 
bent u verzekerd van uw eigen exemplaar. 
Achterin deze LEF vindt u een bon waar
mee u zich kunt opgeven. Zoals de hoof
dredacteur in de vorige LEF reeds sprak: 
Toon lef lees LEF!!!

Tot slot nog even over de komende num
mers; LEF 25 zal als thema Onderwijs heb
ben en in september uitkomen. LEF 26 
komt als het goed is in november uit en 
heeft als onderwerp Vrede en Veiligheid.

Arno Luijten, eindredacteur a.i.
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Het u iteindelijke gelijk van d e  d em o cra 
ten 66

Door: Bob van den Bos

Inleiding

D66 is in de eerste plaats opgericht als re
actie op het vastgelopen democratische be
stel in het naoorlogse Nederland. De 
gangbare ideologieën werden als ve
rouderd beschouwd. De kloof tussen de 
maatschappelijke ontwikkelingen en poli
tieke basisconcepten uit de negentiende 
eeuw, als socialisme en liberalisme, was in 
de ogen van de oprichters onaanvaardbaar 
groot geworden. Het kunstmatig blijven 
cultiveren van de achterhaalde concepties 
leidde in de Nederlandse politiek tot on
nodige polarisatie, die uitmondde in een 
verstarring van de politieke verhoudingen. 
In de openingsparagraaf van het eerste ver
kiezingsprogramma stond het aldus gefor
muleerd:

"De democraten 66 vormen een Nederland
se politieke partij die op 14 oktober 1966 is 
opgericht. Deze oprichting vond plaats 
omdat de ideologieën van de bestaande 
partijen geen antwoord meer geven op de 
vragen die ons bezig houden. Velen 
zouden liever hun stem uitbrengen op een 
wat moderne visie op heden en toekomst, 
dan op grond van politiek gezien ve
rouderde beginselen.
De partij heeft tot doel (voor Nederland en, 
zo mogelijk. andere landen) bij te dragen 
tot de geestelijke en materiële ontplooiing 
van alle mensen, ongeacht hun levensover
tuiging, politieke gezindheid, ras, nation
aliteit, taal, maatschappelijke afkomst en 
sexe. Daartoe zal de partij streven naar een 
radicale democratisering van de Neder

landse samenleving in het algemeen en van 
het politieke bestel in het bijzonder. Ten 
aanzien van de middelen die gehanteerd 
behoren te worden om deze doeleinden te 
bereiken wordt geen speciale voorkeur uit
gesproken. De doelmatigheid zal zoveel 
mogelijk deze keuze bepalen, in het bijzon
der waar het de mate betreft, waarin de 
overheid moet worden ingeschakeld.... Het 
politiek program zal periodiek aangepast 
worden aan de zich wijzigende normen en 
omstandigheden. Het is daartoe nodig de 
maatschappelijke ontwikkelingen kritisch 
te volgen en het ontstaan van nieuwe 
noden en vraagstukken tijdig te sig
naleren."

Dit uitvoerige citaat geeft een belangrijke 
kern van het D66 denken weer, die in de 
loop van de afgelopen tweeëntwintig jaar 
niet werkelijk is veranderd.
De omstandigheden van het geboortejaar 
maakten dat D66 toen bovenal de nadruk 
legde op ingrijpende staatsrechtelijke her
vormingen. Mede door deze originaliteit 
en zeker ook de radicaliteit van deze voor
stellen het bestel te veranderen is D66 
steeds sterker geassocieerd met staatsrech
telijke vernieuwing. Vooral de recht
streekse verkiezing van de 
minister-president, in combinatie met een 
moderne vorm van districtenstelsel heeft 
aanvankelijk het gezicht van de Demo
craten bepaald. Hierdoor kwamen andere 
D66 prioriteiten als grotere vrijheden voor 
de burger, een betere parlementaire con
trole op de organisatie en doelmatigheid 
van het overheids-apparaat alsmede de in
ternationale (vooral Europese) oriëntatie
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en de principiële toekomst gerichtheid 
(lange termijn-beleid) wat minder scherp 
in het voetlicht.

Twee categorieën

Toch waren het vooral ook deze laatste 
punten die veel links liberalen of vrijzinnig 
democraten in D66 aantrokken. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat D66 van het 
begin af aan zowel een verzameling is ge
weest van hervormers die ieder ideolog
isch etiket afwezen, als mensen die zich 
uitdrukkelijk (sociaal-) liberaal of vrijzin
nig democraat noemen. Deze laatste ca
tegorie voelde en voelt zich niet thuis in een 
VVD die zij in overwegende mate als con
servatief liberaal beschouwt. Met de onder 
Wiegel in een volkspartij omgezette VVD 
kreeg D66 bovendien een toestroom van 
mensen die de nuance van de D66 stelling- 
names prefereerden boven de nogal sim
plistische duidelijkheid van de VVD in de 
jaren zeventig.
Het is natuurlijk ook geen toeval dat een 
groep oud-leden van de JOVD een belan
grijke bijdrage heeft geleverd aan het eerste 
verkiezingsprogramma van D66. In de 
woorden van oud-JOVD'er en huidig 
Tweede Kamerlid van D66, Erwin Nypels: 
"Tot de naoorlogse JOVD behoorde een 
sterk kritische groep progressieve lib
eralen, die de VVD op een ander politiek 
spoor hoopten te brengen. Op vele ge
bieden nam de JOVD een standpunt in dat 
sterk afweek van de VVD. De reactie van 
de partijtop was echter in de woorden van 
van Riel: willen jullie nu eens ophouden 
met het bederven van het image van de 
VVD."

Links liberaal

De discussie of D66 een non-ideologische 
beweging is of eigenlijk een links liberale 
partij, een voortzetting dus van de

vooroorlogse vrijzinnig democraten, is 
bijna zo oud als D66 zelf. In het algemeen 
bleef dit debat op een betrekkelijk laag 
pitje, omdat juist de links liberalen zich 
uitstekend konden vinden in de voorstel
len van de pragmatische hervormers. De 
burger dichter bij het bestuur, openheid, 
doorzichtigheid van de besluitvorming, 
geen enge belangenbehartiging, een sociaal 
idealisme met oog voor de realiteit, het 
waren alle inzichten en voorkeuren die uit
stekend te rijmen waren met de vrijzinnig- 
democratische traditie.
Niettemin laaide de discussie over de libe
rale identiteit van de D66 van tijd tot tijd 
op. Vooral na de verkiezingsnederlaag van 
1982 pleitte een belangrijke groep D66-ers 
voor het etiket links-liberaal. De voor
naamste argumenten hiervoor waren:
Ten eerste paste het D66 beleid in de links 
liberale traditie. Ten tweede was D66 ook 
in theoretisch opzicht sterk verwant aan 
het links liberale denken, Ook daarin staan 
emancipatie, individuele ontplooiings 
mogelijkheden centraal. Links liberalisme 
koppelt vrijheid en verantwoordelijkheid 
immers aan gelijkwaardigheid en solidari
teit. Vanuit het sociaal liberale uitgang
spunt wegen deze begrippen even zwaar. 
Daar komt bij dat D66 principieel "positief 
tolerant" is, dat wil zeggen dat zij de veel
vormigheid en de harmonie in de samen
leving als een zeer positief te waarderen 
goed beschouwt. Ook dat past goed in de 
links-liberale traditie. Ten derde zou zo'n 
naamgeving de herkenbaarheid naar de 
kiezer aanzienlijk vergroten. Ondanks de 
verwoede pogingen van D66 om 'het 
gehele bestel op te blazen', dachten veel 
kiezers nog in de aloude ideologische ter
men en moest D66 zich daar voor haar 
profilering op aansluiten.
Tegen het aannemen van het etiket werd 
(onder meer door Hans van Mierlo) ingé
bracht, dat D66 meer was dan een partij die 
ergens op de traditionele links-rechts curve 
een plaats mag krijgen toebedeeld. Natuur
lijk, de goede kanten van het liberale erf
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goed zijn bij D66 in betere handen dan bij 
de VVD; op belangrijke immateriële onder
werpen als abortus en euthanasie heeft de 
zich liberaal noemende VVD het er in de 
politieke praktijk lelijk bij laten zitten. 
Maar D66 ontleent volgens deze benade
ring haar bestaansrecht in de eerst plaats 
aan de noodzaak de politieke cultuur te 
hervormen, de macht anders te orga
niseren en het verstarde denken in links
rechts termen te doorbreken: de oude 
partijen blijven het etiket maar oppoetsen, 
terwijl dit de inhoud van de fles allang niet 
meer dekt. Socialisme en liberalisme zijn 
beiden oorspronkelijk emancipatiebeweg
ingen van en voor achtergestelde burgers, 
die later ten onrechte eikaars tegenpolen 
zijn geworden. Het elkaar uitsluiten van 
socialisten en liberalen van regering
ssamenwerking leidt er bovendien in de 
Nederlandse politiek toe, dat het CDA va
nuit het comfortabele midden steeds aan 
de macht kan blijven. In de visie van de 
tegenstanders van een links-liberaal etiket 
is D66 bovenal een programmapartij, die 
het niet nodig heeft zich nadrukkelijk met 
verouderde termen als links-liberaal of 
vrijzinnig democraat te tooien.

Ondogmatisch

Ondergetekende acht deze discussie over 
het etiket van ondergeschikte betekenis, 
zolang het handelen van D66 maar duide
lijk is, dat wil zeggen dat al de potentiële 
kiezers weten waar D66 voor staat. De 
vraag of D66 een politieke hervormingsbe
weging is, dan wel een partij die het links 
liberale erfgoed koestert, gaat mijns inziens 
ten onrechte uit van een onaanvaardbare 
kloof tussen deze twee typeringen. Heeft 
de VVD in haar veertigjarig bestaan te zeer 
de nadruk op het materieel individualisme 
en de vrije markt gelegd, de PvdA op de 
plannings-en stuwingsrol van de overheid, 
D66 heeft steeds ondogmatig bepleit dat de 
overheid de voorwaarde schept, opdat het

individu materieel èn immaterieel aan zijn 
trekken kan komen. Dat is dus wezenlijk 
anders dan socialisme of conservatief lib
eralisme. Tegelijkertijd is D66 van begin af 
aan een warme voorstandster geweest van 
een andere manier van politiek bedrijven; 
kijkt zij anders aan tegen de wijze waarop 
de macht verdeeld is en waarop die wordt 
gehanteerd en gecontroleerd. In die zin 
staat zij niet tussen, maar tegenover de an
dere partijen.

Pragmatisme

Bij de drie grootste hiervan, de PvdA, het 
CDA en de VVD, heeft zich de laatste jaren 
een merkwaardig dubbelsporige 
ontwikkeling voorgedaan. Aan de ene kant 
is er in hun politieke praktijk onmisken
baar een verzakelijking en ontideologiser
ing opgetreden. Het opvallendste 
geschiedde dit bij de PvdA. Deze partij was 
in het verleden de meest geprofileerde 
pleitbezorgster van linkse standpunten die 
nu grotendeels achterhaald lijken: meer 
overheidsplanning- en sturing, drastische 
herverdeling van inkomens, subsidies, 
banenplannen, belastingverhoging, etc. 
Ook in deze partij wordt nu gesproken van 
deregulering, privatisering, terugdringen 
van overheidstekorten en zijn marktgericht 
beleid en technologische vernieuwingen 
geheel uit de taboesfeer. De politieke stand
puntbepalingen zijn duidelijk veel prag
matischer dan ze decennia lang zijn 
geweest.
Het CDA heeft in zijn voornaamste ver
tegenwoordiger, minister president Lub- 
bers, een pragmaticus bij uitstek. Zijn stijl 
van politiek bedrijven kenmerkt zich door 
het opvangen van signalen uit de samen
leving en deze stapsgewijs, zonder blauw
drukken of vergezichten, in praktisch 
beleid te vertalen. Voorzover deze signalen 
onderling tegenstrijdig zijn, worden tover
formules gehanteerd, waarbij doorgaans 
de pijn zoveel mogelijk wordt gespreid,

8 L E F  2 4  D o o d  der id eo lo g ieën ?



zodat de weerstand bij voorbaat van een 
eventueel cumulatief karakter wordt ont
daan. De CDA ministers lijken het voor
beeld van de minister-president te volgen, 
hoewel bij sommigen het ideologische ele
ment wel sterker verankerd is dan bij hun 
politiek leider.
Ook bij de VVD is ontegenzeggelijk prag
matisme veel meer dan vroeger een leidend 
beginsel. Fractieleider Voorhoeve lijkt deze 
ontwikkeling niet alleen toe te juichen, 
maar ook zelf te stimuleren. Werd onze 
politieke cultuur overheerst door bedoel
ingen en hoogstens idealen, tegenwoordig 
is zij veeleer resultaat gericht. Wat de over
heid moet doen staat volgens hem tegen
woordig veel minder ter discussie dan hoe 
zij dit moet uitvoeren. Voor Voorhoeve lijkt 
de waarde van het liberalisme veel meer te 
liggen in begrippen als pluriformiteit, 
tolerantie en harmonie, dan in een een
zijdige benadrukking van het grote goed 
van de vrije markt en de heilzaamheid voor 
de samenleving van het met rust laten van 
het individu. (Hoewel deze elementen ook 
niet uit zijn benadering verdwenen zijn).

Ideologische grondslagen

Terwijl in de politieke praktijk de PvdA, 
het CDA en de VVD een relatief pragmati
sche middenkoers varen, blijken deze par
tijen curieus genoeg, tegelijkertijd behoefte 
te hebben aan een herbevestiging en herfor
mulering van hun ideologische gronds
lagen.
De PvdA kwam daarom met het gerucht
makende rapport Schuivende Panelen; het 
CDA ontwikkelde het ingenieuze concept 
van de verantwoordelijke samenleving; en 
de VVD publiceerde de rapporten Lib
eralisme van de Telderstichting en Liberaal 
Bestek '90.
Op het eerste gezicht lijkt er van een opmer
kelijke tegenstrijdigheid sprake: pragmat
isme en herideologisering in één adem bij 
dezelfde partijen. Wellicht is hier sprake

van een paradox, maar men kan ook over 
een Janus-kop spreken.
De verklaring hiervan moet mijns inziens 
in elk geval gezocht worden in het verschil 
tussen de behoefte kiezers aan zich te bin
den enerzijds en de praktische moge
lijkheden als men politieke 
verantwoordelijkheid draagt, anderzijds. 
Om veel kiezers, als vanzelfsprekend tel
kens opnieuw op zich te laten stemmen, 
willen de partijen een ideologisch houvast 
bieden. Deze moet bij voortduring de sug
gestie voeden, dat de levensvisie of de be
langen van bepaalde grote groepen 
burgers bij de eigen partij in de beste han
den is. Voor de verkiezingen gaat het er 
immers om de eigen partij zodanig van de 
anderen af te bakenen, dat de eigen (poten
tiële) achterban zich er zoveel mogelijk in 
herkent. Eenmaal gekozen of met ministe
riële verantwoordelijkheid bekleed, wordt 
men geconfronteerd met de weerbarstige 
werkelijkheid en de noodzaak van het 
sluiten van compromissen. Het zou heel 
goed kunnen zijn dat, naarmate men in 
zo'n situatie de achterban meer van zich 
vervreemd of anderszins, bv. door bezui
nigingen, meer impopulaire maatregelen 
moet nemen, er een extra motief ontstaat 
om de kiezers op een andere, bij voorkeur 
ideologische wijze, voor zich te (blijven) 
winnen. De rapporten-rage van de drie 
grootste partijen moet dus stellig in dit licht 
worden bezien. De PvdA zou als oppositie 
partij deze curieuze politieke spreidstand 
niet nodig hebben, ware het niet dat zij er 
meer dan ooit op uit lijkt om juist wel reger
ingsverantwoordelijkheid te gaan dragen.

Twijfelachtig

Het is intussen hoogst twijfelachtig of de 
ideologische heroriëntatie van de grootste 
drie partijen ook tot de beoogde duide
lijkheid en vertrouwen bij de kiezers leidt. 
Zo is er binnen het CDA reeds onenigheid 
ontstaan over het begrip 'verantwoorde-
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lijke (voorheen zorgzame) samenleving'. 
Prominente leden, zoals de ministers van 
Dijk en Deetman, hebben er min of meer 
publiekelijk afstand van genomen. De poli
tieke effectiviteit van het concept roept 
steeds grotere twijfels op. Immers, het zo 
sterk benadrukken van de Christelijke 
identiteit en het belang van het (christe
lijke) maatschappelijke middenveld bindt 
wellicht geloofsgenoten, maar stoot an- 
dersgezinden of individueel ingestelde 
mensen juist af. Het is natuurlijk ook geen 
toeval, dat de pragmaticus Lubbers het be
grip verantwoordelijke samenleving 
slechts zelden (en dan bij voorkeur op een 
partij bijeenkomst in de provincie) in de 
mond neemt.
Als er iets in de Schuivende Panelen van de 
PvdA pijnlijk duidelijk wordt, dan is dat 
wel de moeite, die het de rapportschrijvers 
kost om de nieuw gesignaleerde maats
chappelijke ontwikkelingen als individua
lisering, fragmentalisering, technologie, 
milieuvervuiling, etc. in de oude socialisti
sche tradities en ideologische begrippen 
onder te brengen. Ook de sturende en plan
nende rol van de overheid wordt nu ineens 
vergaand gerelativeerd. Behalve als het 
gaat om een rechtvaardiger inkomensver
deling, blijft de lezer van het geschrift met 
de vraag zitten wat er nu eigenlijk typisch 
socialistisch is, of zou moeten worden.
Bij de VVD heeft de ideologische herbezin
ning nogal fundamentele meningsverschil
len binnen de partij aan het licht gebracht. 
Aan de ene kant noemt Voorhoeve (Libe
raal Reveil, okt.1988) liberalisme on-ideo- 
logisch. Aan de andere kant kiest de 
werkgroep van de VVD-prominenten die 
het rapport Liberalisme uitbrachten, voor 
een uitgesproken ideologische stelling- 
name in conservatief liberale zin: "De ver
zorgingsstaat moet zich ombuigen tot een 
'waarborgstaat'. Herverdeling dient er al
leen toe eenieder een bepaald niveau aan 
middelen te garanderen. De situatie boven 
het minimum is volstrekt irrelevant. Deze 
staatsconceptie is de onze". Welnu, deze

staatsconceptie is bepaald niet die van D66.

Veranderingen

Hoewel D66 ook haar etikettendebat heeft 
gekend, zijn de ideologische discussies 
zoals die bij andere partijen gevoerd wor
den ondenkbaar bij de Democraten. Over 
de meest fundamentele uitgangspunten 
(zoals in het eerste verkiezingsprogramma 
reeds verwoord) en de meeste politieke 
prioriteiten bestaat een grote mate van 
overeenstemming. Een constante lijn in het 
D66 beleid is, dat de overheid het vooral 
voor die groepen (mensen of instellingen 
en bedrijven) op moet nemen, die het 
gegeven de specifieke omstandigheden het 
moeilijkst hebben. Dit sluit een permanente 
binding aan bepaalde belangengroeper
ingen uit. Wel vergt dit een onbevangen en 
kritisch oog voor de (toekomstige) maats
chappelijke ontwikkelingen, om daar tijdig 
op in te kunnen spelen en zo nodig bij te 
sturen. Naarmate de maatschappij zich in 
kortere tijd ingrijpender wijzigt komt men 
met zo'n (D66) benadering beter uit de 
voeten. En dat is nu precies waar het in de 
jaren tachtig en negentig om gaat.
In het algemeen is er mondiaal, zowel als 
op Europees en Nederlands niveau, sprake 
van een meer zakelijke en minder ideolog
isch geladen mentaliteit. Deze trend komt 
gedeeltelijk voort uit teleurstelling over de 
te optimistische ideeën over de haalbaar
heid van niet verwezenlijkte idealen in de 
samenleving in het recente verleden. Daar
naast zijn de mensen o.a. door de ver
spreiding van de massa media, minder 
opgesloten in hun eigen bolwerk van van
zelfsprekende waarden en oordelen over 
anders denkenden. In Nederland is boven
dien ook het besef van geven en nemen en 
coalitiebeperkingen veel groter dan in de 
gepolariseerde jaren zestig en zeventig. 
Behalve een verandering in mentaliteit (en 
wellicht politiek opportunisme), zijn er ook 
autonome maatschappelijke verschijnselen
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te onderkennen, zoals de individualise
ring, het wegvallen van traditionele ver
banden en de diepingrijpende 
technologische vernieuwingen, die een 
flexibele, pragmatische benadering van de 
politici vergen. En steeds meer politieke 
partijen, althans praktische politici, lijken 
zich dit te realiseren.

Tot slot

Kortom, een benadering dringt gestadig 
door, zoals die sinds jaar en dag door D66 
wordt gepropageerd. Dat is verheugend. 
In het te eenzijdig accentueren van prag
matisme schuilt evenwel ook een gevaar. 
Pragmatisme zonder idealisme leidt tot ge
makkelijk behoudende politiek. Wie een 
zakelijk beleid, los van politiek beladen 
keuzes bepleit, kan gemakkelijk 'camouf
lage politiek' bedrijven: diegene die wil dat 
de politiek zich zo weinig mogelijk met de 
maatschappij of de vrije markt bemoeit, 
doet in wezen een belangrijke politiek-ide- 
ologische keuze, ook al maakt hij die niet 
expliciet.
De kiezers hebben er recht op dat de par
tijen uitkomen voor datgene waar ze in de 
praktische politieke werkelijkheid voor 
staan. Het selectief en met kunstgrepen 
hanteren van aloude ideologische begrip
pen zal hun geloofwaardigheid aantasten. 
Het vertrouwen van de burger in de politici 
en in het democratische bestel wordt daar
door ondermijnd. Een consequent prag
matische programma-partij, die wel even 
veel oog heeft voor zowel het individu als 
sociale rechtvaardigheid, is en blijft 
daarom in onze moderne maatschappij 
meer dan een 'redelijk alternatief'.

Bas va n  den  B os is  p o litico lo o g , o u d  E erste  
K a m e r lid  en  v o o r m a lig  v ic e - v o o r z i t t e r  va n
D 6 6 .
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De ideologische eenheidssoep

door: F. van der Spek

Inleiding

Zinnige politieke strijd zonder ideologie is 
ondenkbaar. Politieke partijvorming dient 
dan ook uit te gaan van een samenhangend 
stelsel van opvattingen over mens en 
maatschappij, waarbinnen doeleinden en 
middelen ten aanzien van de inrichting van 
de samenleving geformuleerd worden. Va
nuit die ideologische basis komt men tot 
zijn eigen specifieke antwoord op de 
vragen van de actuele politiek. Omgekeerd 
is de ideologie de resultante van een lang
durig proces van het verzamelen van 
feiten, van analyse en bewustwording en 
dus allerminst een gemakkelijk gekozen 
etiket. Innerlijke mentale en intellectuele 
zekerheid is dan ook een eis voor wie de 
pretentie heeft zijn subjectieve ideologie uit 
te mogen dragen. Het huidig proces van 
ontideologisering in de Nederlandse poli
tiek houdt niet het verdwijnen van de ide
ologie in, maar het samengaan van 
verschillende ideologieën in een eenheids
soep. Het bestaan van pacifistisch social
isme bewijst dat er ook alternatieven 
mogelijk zijn. Niet alleen mogelijk, maar 
zelfs broodnodig...

Afschuw

Het is tegenwoordig bon ton om negatief te 
oordelen over politieke ideologieën. 
Toegegeven: er is in het verleden en er 
wordt nog steeds heel wat af gemoord op 
basis van ideologieën of zelfs uit hun naam. 
Het meest afschuwelijke voorbeeld daar
van is nog altijd de moordmachine van het 
Duitse Nationaal-Socialisme, gebaseerd op

de ideologie van het racisme. Streven naar 
volledigheid heeft geen zin, maar wie zich 
beperkt tot het recente verleden en het 
heden kan de massale moordpartijen bij de 
collectivisatie van de landbouw in de Sov- 
jet-Unie en de ontelbare slachtoffers van 
het huidige islamitische fundamentalisme 
zeker niet weglaten.
De gangbare opvatting over ideologie, die 
uit de afschuw over zulke gebeurtenissen 
voortkomt, is de volgende: ideologie is een 
nogal abstract bouwsel van ideeën en 
doeleinden, die, eenmaal aan de macht, 
rigoreus door de heersers worden doorge
drukt. Daarbij tellen mensenlevens niet. Zij 
worden opgeofferd aan de idee: de men
sheid bevrijden van een minderwaardig 
ras, de maatschappij afhelpen van een uit
buitende klasse, de samenleving zuiveren 
van hen die niet het ware geloof aanhan
gen. Dogmatisme en fanatisme van de 
machthebbers, met de daarbij behorende 
achterdocht, leiden bovendien tot moord
dadig optreden binnen de eigen gelederen, 
terwille van de zuiverheid.
Hoe waar ook, het bovenstaande mag niet 
een veroordeling van ideologie als zodanig 
betekenen. Om te beginnen zijn er ideologi
sche opvattingen, die, qua doel of qua 
methode, het tegendeel vormen van ge
noemde voorbeelden. Naast racisme is er 
anti-racisme. Tegenover godsdienstfanat- 
isme staat tolerantie in zaken van geloof. 
De opvatting dat de klassenloze maats
chappij het resultaat moet zijn van struc
turele veranderingen op basis van 
bewustwording is veel meer coherent en 
principieel dan die van Stalin.

Wat is ideologie?
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Dit brengt me op de vraag wat politieke 
ideologie eigenlijk is. Ik waag de volgende 
omschrijving: een coherent stelsel van op
vattingen over mens en maatschappij, 
waarbinnen doeleinden (soms met de du
bieuze term idealen aangeduid) en mid
delen ten aanzien van de inrichting van de 
menselijke samenleving geformuleerd 
worden. Hierbij kunnen aprioristische en 
metafysische elementen (zoals dat van het 
bestaan van een opperwezen) een rol 
spelen. Meestal echter is de ideologie geba
seerd op ervaringen en feiten, die rationeel 
geordend zijn. Dit betekent echter niet dat 
er objectieve, waarden vrije ideologieën be
staan. Ervaringen hebben subjectieve as
pecten, feiten subjectieve interpretaties. 
Ideologieën zijn dus nooit objectief waar. 
Er zitten sterke wilselementen in, vooral bij 
de doeleinden, maar wel ook waar het de 
middelen betreft.

Ideologische basis

Het nastreven van politieke doeleinden nu 
is altijd een zaak van machtsvorming, van 
organisatie, van politieke partijvorming. 
Dat is een onvermijdelijk proces, dat overi
gens ook zijn nadelen heeft. Samenwerken 
binnen één organisatie leidt tot een zekere 
vertekening, doordat, zeker op detailpun
ten, nivellering van uiteenlopende opvat
tingen plaatsvindt. De behoefte aan 
profilering van de eigen partij heeft tot ge
volg dat onnodige verschillen met andere 
partijen tot stand komen. Ook dat is ver
tekening. Deze bezwaren laten echter on
verlet, dat het zinnig is om de 
pluriformiteit aan politieke opvattingen te 
kanaliseren in een (beperkt, maar niet te 
klein) aantal politieke partijen met goed 
gedefinieerde en van elkaar verschillende 
opvattingen. Die partijen willen hun 
ideeën kenbaar maken en uitdragen om 
meer aanhang te verkrijgen. Ze zullen in
tern aan scholing en vorming en aan het 
kweken van kader moeten doen. Zij

moeten in het proces van meningsvorming 
en in het proces van besluitvorming met 
kracht van argumenten participeren. Poli
tieke partijen kunnen dus geen eendags
vliegen zijn, die zich slechts richten op 
actuele detailvragen en daartoe ad hoe ge
lijkgezinden verenigen. Anders gezegd: zij 
behoren te opereren vanuit het lange-ter- 
mijn-denken, vanuit een fundamentele 
visie. Nog anders gezegd: zij moeten een 
constante ideologische basis hebben. En dit 
is dan de tweede reden, waarom het onzin 
is om ideologie als zodanig te veroordelen. 
Zinnige politieke strijd is zonder ideologie 
onmogelijk. Met het verdwijnen van de 
ideologie zou ook het toch al verzwakte 
primaat van de politiek helemaal verd
wijnen.
Dit alles betekent niet, dat het politieke 
spectrum uit een aantal onbeweeglijke, 
starre entiteiten bestaat. Er zijn voortdur
end actuele kwesties aan de orde, waarop 
de politieke groeperingen antwoorden 
moeten zien te vinden, ieder vanuit de 
eigen principes. Belangrijker nog: nieuwe 
ervaringen en feiten, respectievelijk 
nieuwe interpretaties van bestaande er
varingen en feiten kunnen iemands ideo
logische achtergrond veranderen en 
daarmee zijn politieke tehuis. Gebeurt dat 
algemeen, dan verdwijnt de ideologie zelf 
en, als het goed is, ook de bijbehorende 
politieke richting. Als het goed is, want in 
de praktijk zal de inertie van het eenmaal 
bestaande al gauw tot krampachtige aan
passingen terwille van het voortbestaan 
leiden. Het omgekeerde kan natuurlijk ook 
gebeuren: er ontstaat een nieuwe ideologie 
met de erbij passende politieke partij.

Geen antwoord

Wat dikwijls aan de ideologie verweten 
wordt is dat zij te veel simplificeert. De 
maatschappij is zo ingewikkeld, dat ideo
logische principes geen antwoorden op 
concrete problemen kunnen opleveren. Dit
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verwijt is in het algemeen onterecht. Na
tuurlijk zijn er tal van praktische 
problemen, waarbij de ideologie geen op
lossing kan aanreiken. Daarover behoeft 
een politieke partij dan ook niet een een- 
heidsstandpunt in te nemen, al wordt dat 
in de praktijk meestal wel gedaan (de bo
vengenoemde nivellering; fractiedisci
pline!). Verder is er bijna altijd meer dan 
alleen de ideologische invalshoek nodig 
om tot een antwoord te komen. Dat laat 
echter onverlet dat die invalshoek de fun
damentele richting van het antwoord be
paalt. Het verwijt van simplificatie berust 
op onvoldoende begrip van de totstand
koming van een ideologische overtuiging. 
Dat is, zeker wanneer aprioristische 
elementen ontbreken, een moeizaam en 
langdurig proces van het verzamelen van 
feiten, van analyse, van bewustwording, 
een geestelijke en intellectuele worsteling. 
Het eindresultaat kan een visie opleveren, 
die weliswaar kort en bondig te formuleren 
valt, maar waarin een uitgebreid complex 
van feiten, analyses, overtuigingen, is sa
mengebald. Dit kan het enigszins deni
grerende verwijt van simplificatie 
opleveren. Een voorbeeld: wanneer een pa
cifist zich moet uitspreken over een con
crete bewapeningsbeslissing, is hij gauw 
klaar met zijn negatieve antwoord. An
deren vinden dan dat hij het gemakkelijk 
heeft en suggereren daarmee, dat hij zich 
nu eenmaal nogal luchtig van zijn een
voudige etiket heeft voorzien en daarmee 
van alles af is. Men ziet niet in dat hij ook 
een moeizaam proces van wikken en 
wegen heeft doorgemaakt, alleen in een 
eerder stadium en met een scherpe, duide
lijke uitkomst.

Geldigheid

Tenslotte, voordat ik de huidige ontwikkel
ingen in de Nederlandse politiek bespreek, 
nog enkele opmerkingen over de vraag in 
hoeverre het verantwoord is om er een

bepaalde politieke ideologie op na te 
houden. Wie dat doet, wil ermee werken in 
de politiek en wil haar uitdragen. Dat is een 
niet geringe pretentie. Men meent het recht 
te hebben om anderen lastig te vallen met 
iets, dat niet objectief waar is, iets dat men 
mogelijk later zelf zal laten vallen op grond 
van nieuwe ervaringen en inzichten. Ideo
logen dienen zichzelf dan ook de eis te 
stellen, dat hun ideologie een buitenge
woon sterke overtuiging is, die niet zomaar 
valt om te kegelen. Wetenschappelijke 
zekerheid kan niet, innerlijke, intellectuele 
en mentale zekerheid is een eis.
Daarbij komt nog een ander aspect aan de 
orde. Ideologie heeft uiteraard de pretentie 
van algemene geldigheid, zo niet in de tijd, 
dan toch zeker in de plaats. Men kan bez
waarlijk een politieke ideologie uitdragen 
die bijvoorbeeld bij de grenzen van het 
eigen land haar geldigheid verliest. De ide
oloog moet zich er echter van bewust zijn, 
dat hij in zijn relatieve gebondenheid aan 
tijd en plaats tot zijn overtuiging is 
gekomen. Hij, zou in een andere tijd en 
plaats levend, mogelijk tot een andere visie 
zijn gekomen. Heeft hij dan wel het morele 
recht om mensen, die elders op de wereld 
in heel andere omstandigheden verkeren, 
zijn ideologie voor te houden? Mijn ant
woord is ja, want de algemene geldigheid 
staat voorop. Maar toch: met gepaste be
scheidenheid, met begrip voor die an
deren. Ik noem het voorbeeld van de 
pacifist in Nederland en de militaire bev
rijdingsbewegingen in de Derde Wereld, 
wier doel hij volledig steunt maar wier 
methoden hij afwijst. Hier ligt een span
ningsveld waarvan men zich voortdurend 
bewust moet zijn.

Oude vertrouwde ideologie

Wat is er nu eigenlijk in Nederland aan de 
hand met al dat zenuwachtige gedoe van 
politieke partijen die zich bezinnen op hun 
ideologieën? Misschien komt dat doordat
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de maatschappelijke ontwikkelingen zo 
snel gaan, dat zij steeds meer moeite heb
ben om zich op de nieuwe problemen te 
profileren vanuit hun onderscheiden ideo
logieën. Wat daartegen pleit is dat na de 
grootste schok, die de Nederlandse samen
leving sinds de Franse tijd te verduren 
kreeg, de Duitse bezetting van 1940 tot 
1945, de vooroorlogse politieke partijen 
met hun onveranderde ideologieën zonder 
meer herrezen. Of zou die schok toch niet 
zo groot geweest zijn? Hoe dat ook zij, het 
CDA, de PvdA en de VVD komen nu plot
seling met nieuwe concepties, respectieve
lijk de zorgzame samenleving, schuivende 
panelen en liberaal bestek. Het PvdA-rap- 
port signaleert het duidelijkst de nieuwe 
ontwikkelingen: de individualisering, de 
milieuramp, de revolutie in de technologie 
en de internationalisering. Het schijnt niet 
goed mogelijk te zijn om daarop duidelijke, 
eigen antwoorden te formuleren vanuit de 
oude vertrouwde ideologie. Dan zijn er 
diverse mogelijkheden: in de eerste plaats 
dat die ideologie onhoudbaar blijkt te zijn. 
Dan kan men de tent beter sluiten. Ten 
tweede dat die nieuwe ontwikkelingen 
tamelijk secundair zijn. Dan hoeft men ook 
niet zo nodig een eigen antwoord te heb
ben. Maak er vrije kwesties van. Wat ook 
kan is, dat de oorspronkelijke ideologie 
best specifieke antwoorden oplevert, maar 
dat men die niet durft te geven, omdat 
daardoor de aanhang gaat afbrokkelen. 
Tja, dat is nu eenmaal de consequentie van 
het hebben van bepaalde politieke uitgang
spunten. De correcte reactie is om dat te 
aanvaarden en tegelijk alles te doen om de 
weifelaars van hun ongelijk te overtuigen.

Vernis j es

Men handelt echter niet volgens één van 
deze drie gedachtengangen en begint een 
enerzijds-anderzijds spelletje. Iets derge
lijks speelt zich af in de VVD en, in iets 
mindere mate, in het CDA. Hoe zou dat

komen? Vermoedelijk speelt de wet van de 
traagheid, hierboven al aangestipt, een rol. 
Organisaties die hun zin verliezen 
proberen toch krampachtig hun bestaan te 
rekken. Gevestigde belangen spelen daar
bij natuurlijk een zekere rol. Daarnaast zijn 
er de historische verschillen en de nostalgie 
naar het verleden. Sceptici zijn zelfs de 
mening toegedaan, dat de grote politieke 
stromingen, historisch gezien, pure eman
cipatiebewegingen (dus belangenorgani
saties) van specifieke groeperingen in de 
samenleving waren. Het liberalisme van 
het burgerdom, de sociaal-democratie van 
het proletariaat, het politieke calvinisme en 
het politieke katholicisme (nu verenigd in 
het CDA) van respectievelijk de calvinisten 
en de rooms-katholieken. De ideologieën 
zouden dan vernisjes zijn. Zij menen dat 
van al deze groepen de emancipatie allang 
voltooid is en hun politieke machtsvorm
ing dus achterhaald. Hoe dat ook zij, het is 
duidelijk dat de drie grote partijen in 
Nederland steeds meer naar elkaar 
toegroeien (en zij zich dus veel moeite 
moeten geven om de verschillen te bena
drukken). Dat betekent echter niet, dat de 
ideologie geen rol meer speelt bij het be
palen van het beleid. Er zijn altijd verschil
lende beleidsalternatieven, die technisch 
mogelijk zijn en waaruit op ideologische 
gronden een keuze wordt gemaakt. Er is 
dus eerder sprake van een gemeenschap
pelijke ideologie van deze partijen dan van 
het ontbreken van ideologie. Het CDA, de 
PvdA en de VVD hangen alle drie de so
ciale markteconomie aan. Ze zijn alle drie 
voorstanders van de internationale macht
spolitieke instrumenten van het kapital
isme: de Noord-atlantische
Verdragsorganisatie, de Europese Ge
meenschappen, de Organisatie voor Econ
omische Samenwerking en Ontwikkeling, 
de zogenaamde ontwikkelingshulp. Die 
gemeenschappelijkheid bestaat overigens 
allang in grote lijnen; wat er nu gebeurt is 
slechts dat nu ook de verfijningen binnen 
het grote geheel steeds meer op elkaar gaan

T F F  ? 4  D o o d  der id e o lo g ie ën ? 15



lijken.

Gelijke opvattingen

Het gevolg van dit proces is natuurlijk wel, 
dat het lijkt alsof ideologie nauwelijks 
meer een rol speelt. In de Volkskrant van 
15 oktober 1988 zegt Wim Meijer, de vice- 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA dat de ideologie dood is. Dat 
betekent mijns inziens, dat hij de verschil
len tussen zijn partij en de anderen niet 
goed meer kan zien. Als inderdaad de ide
ologieën van de "grote drie" zo sterk gaan 
samenvallen gaat het erop lijken, dat het 
beleid door een computer kan worden uit
gerekend. Maar dat is natuurlijk niet zo. 
Men gaat uit van onuitgesproken wilse- 
lementen, die in de gemeenschappelijke en 
toch subjectieve ideologie een overheer
sende plaats innemen. Alleen is er nauwe
lijks meer behoefte aan om ze expliciet te 
maken.
Een symptoom van het schijnbare verd
wijnen van de ideologie uit de politiek was 
trouwens tweeëntwintig jaar geleden al de 
oprichting van D66. Het pragmatisme, dat 
daar gepreekt wordt, is bedoeld als ontken
ning van de ideologie. Men koestert er ook 
het beeld van de computer, die alles wel 
voor ons uitrekent. In werkelijkheid is ook 
bij D66 een ideologische achtergrond aan
wezig en wel dezelfde als bij de drie andere 
partijen. Deze wordt echter niet of nauwe
lijks expliciet gemaakt, maar vanzelfspre
kend gevonden.

Klein links

Ook bij de kleine linkse partijen is het 
miserabel gesteld met de ideologie. Des
tijds had de CPN een eigen ideologie, die 
(ondanks de gematigdheid van haar pro
gramma en van haar politieke praktijk) vol
doende specifiek was om haar 
afzonderlijke bestaan te wettigen: mar

xisme-leninisme, democratisch central
isme, trouw aan de Sovjet-Unie. Dat speci
fieke is op de golven van het modieuze 
modernisme geheel verdwenen. De PPR 
had bij haar oprichting de radicale inter
pretatie van het Christendom als uitgang
spunt. Zij vervulde een nuttige functie als 
tussenstation voor degenen voor wie het 
afscheidnemen van het rijke Roomse leven 
wat moeilijk viel. Nu het CDA in wezen het 
confessionele karakter, het functioneren als 
zuilen van de vroegere confessionele par
tijen niet heeft overgenomen, is die functie 
vervallen. Dat beseft de PPR zelf ook. De 
PSP had jarenlang werkelijk een alterna
tieve, revolutionaire ideologie. Maar daar 
is het ook flink mis gegaan. Zowel het pa
cifisme (weifelende uitspraken over de 
NAVO) als het socialisme (losgelaten in het 
manifest van een werkgroep die het moest 
actualiseren) staat op de helling. Overal 
dus kommer en kwel in de Nederlandse 
politiek behalve bij de kleine rechtse par
tijen, die hun ideologische uitgangspunten 
handhaven en daar ook rond voor uit
komen.

Groeien en verwateren

Intussen is het goed om te bedenken, dat de 
aard van het politieke spel tendenties van 
ontideologisering in zich houdt. Politieke 
formaties willen invloed uitoefenen en 
daarom groot worden (al is er een uitzon
dering op de regel, de politieke sekte: een 
van de voornaamste kenmerken van een 
sekte is namelijk dat zij klein, want exclu
sief wil blijven). Wie groot wil worden 
vindt zijn eigen denkbeelden alleszins 
redelijk en overdraagbaar. Men ziet zijn 
absolute meerderheid al in het verschiet. 
De teleurstelling is dan ook groot als de 
groei begint te stokken of zelfs in haar 
tegendeel verkeert. Er ontstaat vertwijfel
ing. Men zoekt naar andere wegen om toch 
te kunnen doorstoten. Men wijzigt stand
punten, speelt in op moderne trends. Dat
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kan zover gaan, dat de politieke praktijk op 
gespannen voet komt te staan met de ideo
logische uitgangspunten. Maar het heeft 
succes. Daardoor groeit de twijfel aan de 
juistheid van die ideologie. Als dat proces 
correct verloopt wordt tenslotte ook de ide
ologie vervangen door een andere. Socio
logen beweren dikwijls dat organisaties en 
met name politieke partijen, verwateren 
doordat zij groeien. Bovenstaande redener
ing geeft mijn overtuiging weer dat het 
omgekeerde het geval is: doordat ze ver
wateren lukt het politieke partijen om te 
groeien. Er is dan ook iets heel incorrects 
aan de geschetste ontwikkeling. Als men 
niet meer vasthoudt, aan de oorspronke
lijke ideologie moet men niet de partij-ide- 
ologie veranderen, maar overstappen naar 
een andere partij of in ieder geval zijn eigen 
partij verlaten. Nog erger is het, wanneer 
men wel blijft geloven in de eigen ideologie 
en dan toch in die fundamenteel veran
derde partij blijft doorgaan.

Een voorbeeld

Het bovenstaande laat zich goed illustreren 
aan de hand van de ontwikkelingen in de 
sociaaldemocratie in Nederland. Het alge
meen kiesrecht voor mannen bracht de 
SDAP in 1918 slechts 22 van de honderd 
zetels. Toen in 1922 ook het vrouwenkies
recht was ingevoerd, daalde het zelfs tot 
twintig zetels. En dat terwijl toch de meer
derheid van het electoraat in loondienst 
werkte. Men ging zich toen concentreren 
op "gewone" dingen voor de mensen zoals 
de volkswoningbouw en het volksonder
wijs. Het voortgaande proces van sociaal- 
democratisering kreeg in zekere zin zijn 
bezegeling op het Leidse congres van 1937. 
Daar werd de volledige socialisatie uit het 
beginselprogramma geschrapt, het mili
taire apparaat volledig aanvaard, en de 
oriëntatie op de nationale staat beklem
toond. Toen de SDAP na de Tweede Werel
doorlog opging in de PvdA ging de

aanpassing nog verder. De Schuivende 
Panelen van nu brachten de CDA-er Albe- 
da (in Socialisme de Democratie 1988, nr 3, 
blz. 68) tot de mening dat het huidige so
ciaaldemocratische denken slechts in 
nuances verschilt van dat van de andere 
politieke stromingen. Is het ook niet veel
zeggend, dat Van den Berg, directeur van 
de Wiardi Beekman Stichting en een van de 
opstellers van dit rapport in een artikel 
daarover (Socialisme en Democratie 1987, 
nr. 12, blz 364) stelt dat de SDAP al voor de 
oorlog afscheid nam van "een romantisch 
maar doelloos internationalisme"? Zijn in
ternationalisme en nationalisme dan niet 
bij uitstek ideologische begrippen, die 
duidelijke scheidslijnen tussen politieke 
stromingen behoren te markeren?

Toch nog ideologie?

Na al deze beschouwingen in mineur is de 
verleiding groot om te denken, dat er in
derdaad niet veel politieke ideologie meer 
bestaat, afgezien dan van de bovenomsch
reven eenheidssoep van CDA, PvdA, VVD 
en D66 (waarin ook PPR, CPN en zelfs PSP 
steeds meer opgaan). Dat is natuurlijk niet 
zo. Er zijn, om maar eens wat te noemen, 
nog wel degelijk socialisten, pacifisten en 
zelfs pacifistische socialisten. Niet zoveel, 
maar dat was vroeger ook al zo. En het 
bestaan en de zin van een bepaalde ideo
logie hangen natuurlijk niet af van het aan
tal aanhangers. Wel de politieke invloed. 
Die is nog steeds gering, maar wat niet is 
kan komen. Het is bepaald niet ondenkbaar 
dat mensen zich massaal bewust worden 
van de noodzaak van revolutionaire veran
deringen, namelijk indien ze geschokt wor
den door ingrijpende gebeurtenissen: in de 
Derde Wereld, op bewapeningsgebied, in 
de vorm van een grote economische crisis. 
Men moet zich daarbij geen illusies maken 
over ethische bevlogenheid. Want, al is het 
waar dat het eigenbelang en het collectieve 
belang dikwijls met elkaar in strijd zijn,

LEF 24 Dood der ideolopieën? 17



soms vallen ze samen. Wie antimilitarist 
wordt omdat hij graag in leven wil blijven, 
werkt daarmee ook voor het leven van alle 
anderen. Wie hoge sociale premies betaalt, 
waardoor werklozen, invaliden, zieken en 
ouderen uitkeringen kunnen krijgen, doet 
dat in het besef dat hij zelf tot die catego
rieën kan gaan behoren.
Mijn socialistische visie houdt in, dat alle 
economische activiteiten in bezit en beheer 
van de gemeenschap moeten komen (met 
verregaande territoriale decentralisatie). 
Deze economische structuur is namelijk 
naar mijn mening de voorwaarde voor het 
kunnen aanpakken van de grote probleem
gebieden, waarmee de mensheid worstelt: 
die van oorlog en vrede, van ongelijkheid 
op wereldschaal, van ongelijkheid in de 
nationale samenleving, van aantasting van 
het milieu. Het is op al deze gebieden bui
tengewoon slecht gesteld. Hoe het daarmee 
gaat wordt bepaald door achter gesloten 
deuren genomen beslissingen van kleine 
groepen machthebbers. Er is daar absoluut 
geen sprake van enige democratische con
trole, niet in het bedrijfsleven, niet in het 
militaire apparaat en vooral niet in de ge
vaarlijke combinatie van die twee: het mili- 
tair-industriële complex.
De talloze feiten en redeneringen die tot 
deze visie leiden laat ik hier onvermeld; zij 
vallen buiten het bestek van dit artikel. Ik 
vat slechts samen. Oorlog en oorlogsvoor
bereiding zijn altijd gericht op belangen 
van kleine groepen machtigen . Massa's 
plegen in oorlogen te sneuvelen voor heel 
andere doeleinden dan die hun worden 
voorgeschoteld. Met de huidige wapen- 
technologie staan ons onvoorstelbare cata
strofes te wachten waarbij zelfs het 
voortbestaan van de mensheid op het spel 
staat. De kloof tussen machtigen en mach- 
telozen, rijken en armen, die niet alleen in 
onze kapitalistische wereld maar ook in de 
Derde Wereld bestaat kan niet gedicht wor
den zonder socialisatie van de economie. 
En zij kan ook niet voortbestaan, zonder 
dat eens die armen en machtelozen massaal

in opstand zullen komen. In de Derde We
reld zal dat zeker de vorm aannemen van 
wraakneming op de hen uitbuitende kapi
talistische wereld. Ook hier is er dus een 
verband tussen de sociaal-economische 
problematiek en die van oorlog en vrede.

Kapitalisme

In ons deel van de wereld speelt deze ide
ologische visie nauwelijks een rol, maar 
elders en met name in de Derde Wereld wel 
degelijk. Bij ons is hooguit sprake van een 
zekere ideologische tweedeling in conser
vatief kapitalisme en progressief kapital
isme. Het laatste beseft dat een grote 
invloed van de staat in de economie nood
zakelijk is om het kapitalisme in stand te 
houden. Het is ook verantwoordelijk voor 
het stelsel van sociale zekerheid, dat de 
functie heeft om door koopkrachtvergrot- 
ing van bevolkingsdelen in de marge de 
massaproduktie van de kapitalistische in
dustrie aan voldoende afzet te helpen. Het 
doet veel aan de zogenaamde ontwikkel
ingshulp, die in hoofdzaak de status-quo 
van de centrum-periferie-indeling in de 
wereldeconomie in stand houdt en daar
mee het kapitalisme stabiliseert.

Socialisme en pacifisme

Wie op het revolutionaire standpunt van 
de noodzaak van socialisatie en ontwapen
ing staat is bepaald niet optimistisch. Maar 
ook niet fatalistisch. Want er zijn tekenen 
van groeiende bewustwording. Het pluri
forme actiewezen is daarvan een uiting. 
Het beseft dat actie ter plekke nodig is om 
onaanvaardbare bezits- en machtsposities 
van enkelingen aan te tasten. Daarmee 
knaagt het, bewust of niet, aan de wortels 
van onze kapitalistische samenleving. En 
laten we niet vergeten dat enkele jaren 
geleden 550.000 mensen in Den Haag de 
straat op gingen om te demonstreren tegen
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de kruisraketten. Voor het eerst was men 
massaal niet bereid om nieuwe bewapen- 
ingsstappen voor zoete koek te slikken. Dit 
ontstaan van een fundamenteel wan
trouwen in wat de machthebbers ons voor
schotelen kan natuurlijk niet 
teruggedraaid worden. Al is het elan van 
de vredesbeweging grotendeels verd
wenen, deze doorbraak in de bewustword
ing is blijvend.

Tot slot

Het socialisme en het pacifisme zijn moei
lijk realiseerbare ideologieën: zij vereisen 
de bewuste inzet en participatie van velen. 
Dat geldt ook voor de weg erheen, voor de 
strijd tegen het taaie en machtige kapital
isme en militarisme. Maar er is geen echte 
toekomst voor de mensheid als ze niet die 
weg bewandelt.
Ziehier een ideologie en wel de mijne.

F red va n  d er  S p ek  is  K a m e r lid  vo o r  d e  P S P  
g e w e e s t.
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LEVE DE IDEOLOGIE?!

door: Frans Veltmeyer

Is de ideologie in zijn algemeenheid dood 
of zitten we in een overgangsfase? Waarom 
zien mensen in hun eigen tijd vaak de 
toekomst somber in? Er wordt wel gezegd 
dat een cultuur die overweldigt wordt door 
nostalgie ten dode is opgeschreven. Ten 
tijde van de Franse Revolutie, nu tweehon
derd jaar geleden, kon het allemaal niet op. 
Men verwachtte van de ideologie ant
woord op alle problemen des levens. Twee 
Wereldoorlogen later en een mensheid die 
zijn eigen zelfdestructie tot een knopdruk 
heeft weten te reduceren, zijn velen niet 
meer zo optimistisch. Na de verschrikkin
gen van de Tweede Wereldoorlog zei de 
filosoof Adorno: 'in Auschwitz stierf de 
mens'. De ideologie had niet alleen zes mil
joen joden op zijn geweten, maar ook de 
vele burgers en soldaten die stierven in de 
zinloze strijd. De mens heeft in haar hele 
geschiedenis niet zo in oog gestaan met 
haar eigen gewelddadigheid als nu.
Op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen 
komen, is in de filosofie uit alle richtingen 
de ideologie als medeverantwoordelijke, 
zo niet als hoofdschuldige, aangewezen. Is 
dat terecht? En kunnen wij misschien zon
der ideologie leven? Vragen die niet mak
kelijk zijn te beantwoorden en vrijwel zeker 
nooit het antwoord krijgen dat ze ver
dienen.

Franse Revolutie

De Franse Revolutie wordt in de filosofie 
vaak gezien als een van de laatste keren dat 
er zo een ongebreideld geloof was in de 
mogelijkheden van de filosofie en de 
daaruit voortvloeiende maatschappij ideo
logie. Nadat in de Renaisance al de eerste

scheurtjes kwamen in het geloof van de 
filosofie als de wetenschap met de ultieme 
antwoorden op alle levensvragen, braken 
de Britse empiristen reeds met dit geloof. 
John Locke, een Schots filosoof die leefde 
van 1632-1704 en spreekbuis was van de 
Britse Revolutie, zag het menselijk ver
stand niet in staat antwoord te geven op de 
traditionele levensvragen. Dat lag buiten 
het vermogen van de mens. Het menselijk 
verstand kon alleen als gids dienen in het 
bepalen van overtuigingen. Geestelijke in
tegriteit was Locke's doel; niet de laatste 
antwoorden op de eerste levensvragen. 
Van het culturele Europa in die tijd maakte 
een scepticisme en pessimisme zich mees
ter. Terwijl de redelijk exacte wetenschap
pen gestaag vooruitgang boekten in hun 
onderzoekingen, bleef de filosofie steken in 
het moeras. In de Verlichting probeerde de 
Duitse filosoof Immanuel Kant deze 
ontwikkelingen te stuiten. Zijn bekende 
werk 'Kritik der Reinen Vernunft' wist 
daadwerkelijk het gevoel van de neer
gaande lijn om te buigen. Hij meende na 
een grondig onderzoek tot de grenzen te 
zijn gekomen van het menselijk verstand 
en wilde vandaar uit de filosofie heroprich
ten als een exacte wetenschap. Met de 
komst van de Franse Revolutie en het his
torisch denken van Hegel stak een groot 
optimisme de kop op. Hegel zag de mens 
staan in het einde van zijn ontwikkeling. 
Voor het eerst in de geschiedenis kon de 
mens dat bereiken wat hij wilde, hij was 
uitontwikkeld. De Grieken en de Ro
meinen konden niet komen tot de resul
taten, waar de Germanen wel toe konden 
komen. Zij, de Grieken en Romeinen, 
waren belangrijk geweest als schakels in 
het uiteindelijke doel van de geschiedenis,
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maar waren niet in staat het doel te be
reiken. De mens van de negentiende eeuw 
kon dat wel. Dit deel van Hegels theorie 
zou later misbruikt worden door de Nazi's, 
mede in combinatie met Darwins 'survival 
of the fittest' en de 'Übermensch'-gedachte 
van Nietzsche.

De negentiende eeuw

De negentiende eeuw was een roerige tijd. 
In het begin had men Napoleon die met zijn 
poging Europa te onderwerpen, veel dood 
en verderf zaaide. Maar men had niet veel 
tijd de wonden te likken. De Industriële 
Revolutie zette de wereld pas goed op zijn 
kop. Hoewel het leven van de gewone man 
bepaald niet rooskleurig was, ging het de 
bovenlaag van ondernemende mensen 
goed. Zij maakten een groei mee die in een 
aristocratisch milieu niet mogelijk was ge
weest. De romantiek, het economisch-lib- 
eralisme en het vooruitgangsgeloof 
eigende zij zich toe. Er waren niet veel 
reden voor ontmoediging in hun ogen en 
men keek met een groot vertrouwen de 
toekomst tegemoet. Het machtsevenwicht 
in Europa was echter verstoort; in Duit
sland kwam een expansiedrift naar boven. 
De arbeider die in een uitzichtloze situatie 
verkeerde begon zich te roeren en wilde 
betere levensomstandigheden. Maar ook 
Marx, die voor deze groep een belangrijk 
filosoof was, zag licht aan het einde van de 
tunnel. Na zware strijd zou het proletariaat 
uiteindelijk de overwinning kunnen 
vieren.

Wereldoorlogen

De Eerste Wereldoorlog, de oorlog die aan 
alle oorlogen een eind moest maken, zou 
het optimisme doen keren. De miljoenen 
die het leven lieten in deze gruwelijke loop
gravenoorlog waren een zware tol die het 
vooruitgangsgeloof niet even kon weg

poetsen. In de daaropvolgende wanorde in 
Europa was een optimistische toekom
stvisie niet echt meer op zijn plaats. Voor
dat men echter van deze klap hersteld was 
stortte de economische wereld in elkaar. De 
chaos was toen compleet, en bleek een per
fecte voedingsbodem voor de zondebok 
aanwijzende fascistische ideologie~en. 
Deze ellende kon men niet aan zichzelf te 
wijten hebben, was de redenatie. In het 
Duitsland, dat door zware herstelbetaling
en en de ingestorte economie kompleet in 
duigen lag, konden de Nazi's hun gang 
gaan. De verschrikkelijke Tweede Werel
doorlog die volgde gaf de genadeklap aan 
het geloof in de vooruitgang.
De intellectuelen die dit alles hadden 
meegemaakt bemerkten tot hun schrik dat 
de doorsnee mensen de draad weer oppak
ten waar ze hem hadden laten liggen. 
Vertwijfeld vroeger zij zich af of de mens 
nooit leerde. Ook de politici leken niets te 
hebben geleerd: de Koude Oorlog barstte 
in alle hevigheid los met als hoogte- en 
breekpunt: de Cuba-crisis.
Het waren de filosofen onder deze intellec
tuelen die in de jaren zestig op ieders lip
pen lagen (Sartre, Marcuse, Habermas, 
Adorno om maar een greep te doen). 
Samen grepen zij toch weer naar de ideo
logie om zo de naoorlogse generatie die rijp 
was voor verandering, een andere kant op 
te sturen. De pogingen leverden echter niet 
het gewenste resultaat. De revolutionairen 
van zestig zijn de brave huisvaders en 
moeders geworden van nu, of verworden 
tot radicalen zonder revolutie.
De jaren zeventig kenmerkten zich door 
een wereldwijde inzakking van de econ
omie, en met de economie zakte het kleine 
beetje optimisme weg. Doemdenken, punk 
en underground deden hun intree. De 
Koude Oorlog laaide weer op en de teneur 
was: nog even en de Bom valt. Het geloof 
in de ideologie die ons uit het slop zou 
halen was volstrekt verdwenen. Ook de 
milieubewustwording, aangewakkerd 
door giframpen en schandalen gooide olie
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op het vuur van het pessimisme.
Met het lichte herstel van economie en ver
mindering van de Koude Oorlog lijkt de 
ideologie nu weer enigzins in trek te 
komen. Er komt langzamerhand weer ge
loof in de toekomst en men durft weer 
bezig te zijn met ideologie.
Zo luidt een grove algemene schets van de 
ideologie. Hoe gerechtvaardigd is deze 
analyse? Men moet oppassen voor de ge
makkelijke verwarring van ideologie met 
vooruitgangsgeloof. Want eigenlijk is ide
ologisch denken nooit weggeweest en zal 
het ook nooit minder worden. Wel heeft de 
20e eeuw het geloof in de vooruitgang van 
de mensheid geschokt. De technologie ging 
wel voort, maar de keerzijde van haar me
daille werd eveneens zichtbaar. Niet alleen 
in geavanceerd oorlogstuig met als sym
bolisch hoogte- en dieptepunt de atoom
bom, maar ook in de grote milieurampen. 
Het blijkt dat we in onze blinde verering 
van de technologische vooruitgang de 
schade die in ons leefklimaat is aangericht 
niet hebben gezien. We hebben chemische 
middelen gewoon in de grond gestopt of in 
zee gedumpt zonder er bij stil te staan wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn. Het besef 
is gegroeid dat we niet meer zo verder 
kunnen, maar de te bewandelen weg is nog 
lang. Diezelfde technologie moet nu zien 
haar eigen vuiligheid op te ruimen.

Is de ideologie echt niet dood? Nee, ideo
logie is niets anders dan de verbinding van 
een aantal ideeën en idealen in een samen
hangend geheel. En dat blijven we doen, 
zelfs het afwijzen van elke vorm van ideo
logie is een ideologie. Zonder denkbeelden 
ten aanzien van onze eigen toekomst kun
nen we niet leven. Iedereen maakt zo zijn 
plannen en heeft zijn verwachtingen. Dat 
alles hoort bij ideologie. De opgelaaide 
zakelijkheid van deze tijd is en blijft een 
ideologie. Zelfs een ideologie die het 
vooruitgangsgeloof weer uit de kast heeft 
gehaald. Door 'no-nonsens' menen velen 
dat we uit het slop kunnen geraken. Laat

de mens in zijn eigen waarde en regel alleen 
het noodzakelijke - wat dat ook moge zijn.

Een duidelijk leidende ideologie lijkt wel te 
ontbreken op dit moment. Maar dat ligt 
niet aan deze tijd. Het is altijd moeilijk in 
de tijd waarin je leeft een goed overzicht te 
krijgen. Het is te vergelijken met de 
schilder die zich bezig houdt met een detail 
op zijn doek. Hoe het er uit zal zien in het 
geheel ziet hij pas als hij afstand neemt. De 
tijd is de afstand in de geschiedenis. En 
waar de schilder een paar stappen achte
ruit kan doen om overzicht te krijgen, moet 
de historicus wachten want reizen in de tijd 
is niet mogelijk.
Dit gebrek aan overzicht geeft sommige 
eeuwige zwartkijkers het schijnargument 
in handen om te zeggen dat ideologie dood 
is en dat er nooit meer grote, invloedrijke 
filosofen zullen zijn. Ten tijde van Kant 
dacht men er ook zo over en diezelfde Kant 
zien we nu als een groot filosoof. Daarna 
zijn er nog velen gekomen. Nee, de ideo
logie is zo oud als de mensheid en zal net 
zo oud worden als de mensheid. Daarvoor 
is deze wereld te bar en te boos voor.
Er gebeurt zoveel ellende in deze wereld 
dat de mens om te overleven een geloof 
creëert dat het ooit beter zal worden. Dat 
werkt hij uit in een ideologie. We zien het 
ook terug in sprookjes - ze leefden nog lang 
en gelukkig - en in religie - uiteindelijk zal 
god het kwade straffen en het goede 
belonen. Als dit geloof er niet meer was dan 
zou het niet uitmaken wat je deed, dan zou 
goed of kwaad doen om het even zijn. Het 
verschil tussen goed en kwaad zou vol
ledig wegvallen. De woorden zouden sy
noniemen worden. Het lijkt echter in de 
menselijke natuur te zitten wel zo'n onder
scheid in stand te houden. Het is voor de 
mens in zijn algemeenheid niet te verkrop
pen als een - in zijn ogen - onrechtvaardige 
situatie ongestraft blijft voortbestaan. Hoe 
donkerder de situatie, hoe meer men aan 
dit geloof hecht. In tijden van oorlog en
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verdrukking zitten de kerken vol. De grote 
aanhang van bijvoorbeeld de roomskatho
lieke kerk zit niet in het westen van Europa, 
maar in de ontwikkelingslanden en in het 
Oostblok. In Nederland blijkt de gemid
delde burger best tevreden te zijn met zijn 
leefsituatie. De kerken lopen hier dan ook 
nog steeds leeg; hoewel hier eveneens an
dere redenen zijn aan te wijzen. Zo ook de 
ideologie - het gaat best redelijk, dus 
waarom dat gezeur over een betere wereld. 
Je zou in zijn algemeenheid kunnen stellen 
dat de behoefte aan ideologie evenredig is 
aan de mate van onderdrukt voelen.
De oplettende lezer heeft wel gemerkt dat 
ook hier een element van vooruitgang ver
mengd is met ideologie. Het zit dan ook 
verwerkt in de term ideologie. Ideologie 
schets vaak een ideale situatie ten opzichte 
van de huidige, barre wereld.

Invloed van ideologie

Hoe belangrijk is de ideologie bij de 
ontwikkeling van de maatschappij? Be
paalt de ideologie het beeld van de maats
chappij of is de ideologie alleen een beeld 
van de maatschappij? Pas als deze vraag 
een antwoord krijgt kan de vraag uit het 
begin - Is de ideologie mede schuldig aan 
het vele leed in deze wereld? - beantwoord 
worden. Immers als de ideologie slechts 
een aftreksel is van de maatschappij dan 
kan die ideologie niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor de ellende van die 
maatschappij, het zit dan in de maatschap
pij zelf. Het andere uiterste standpunt 
houdt in dat de ideologie voor al het leed 
verantwoordelijk is en niet de maatschap
pij.
Beide uitersten lijken niet erg houdbaar en 
daarom wordt veelal een middenweg be
pleit: het gaat om een wisselwerking tussen 
ideologie en maatschappij. In de maats
chappij leeft op een gegeven moment een 
gevoel dat door de makers van ideo- 
logie~en wordt opgepakt. Zij verscherpen

dat gevoel en passen het in hun ideologi
sche theorie. Door uitdraging van die 
gehele theorie krijgt dat gevoel uit de 
maatschappij een kader dat op haar beurt 
weer wordt overgenomen door diezelfde 
maatschappij. Maar ook een ideoloog kan 
met een visie komen die zo goed inspeelt 
op wat mensen in de maatschappij denken 
- er wordt verwoord wat nog niet ver
woord was - dat men het overneemt.
Wel wordt deze visie op ideologie en 
maatschappij een kip of ei kwestie: wie was 
er eerst? Laat het dan zo gesteld zijn: een 
ideologie krijgt pas grond onder de voeten 
als de samenleving er gevoelig voor is. 
Daarbij moet niet vergeten worden dat de 
makers van de ideologie deel uitmaken van 
de maatschappij en dus ook produkt van 
de geest van de tijd zijn. De ideologie ver
antwoordelijk stellen voor al het leed is 
onjuist - alsof het fascisme kan bestaan zon
der zijn aanhangers. Dat wat in de ideo
logie zit, zit ook in de mens: de ideologie is 
een menselijk produkt met zijn mooie en 
kwade kanten.
De mens heeft misschien daarom een haat
liefde verhouding met de ideologie. De ide- 
ologie toont ons op een vaak 
onbarmhartige wijze hoe wij als mens zijn 
om dan dagdromend een betere wereld te 
schetsen.

Nut van ideologie

Wat is het nut van ideologie? Door na te 
denken over ons eigen bestaan en de we
reld om ons heen, merken we zaken op die 
in het dagelijks leven langs ons heen 
glijden. In de ideologie is de mens bezig 
met zichzelf. De spiegel die de mens zich 
voorhoudt toont kanten die hij niet ver
moedt of liever niet wenst te zien. In de 
ideologie maakt de mens blauwdrukken 
voor zijn toekomstige wereld. Het is te 
vergelijken met het bouwen van een huis. 
Eerst gaat de architect aan de slag om een 
tekening te maken, en om na te gaan welke
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konstruktie-methode het best geschikt is 
voor het gewenste resultaat. Daarna wordt 
met de aannemer overlegt wat de beste 
wijze is het op papier staande in de praktijk 
uit te voeren. De aannemer gaat vervolgens 
aan de slag. Maar de strak getekende muur 
van de architect wordt in de praktijk een 
steentjesmuur die een eigen atmosfeer ui
tademt. Het totale huis zal uiteindelijk een 
grote mate gelijkenis vertonen met de 
tekening, maar met een onderscheid. Zo 
ook de ideologie: Wat op papier komt te 
staan zal in enigermate zijn weg vinden 
naar de werkelijkheid.

zicht, gevoerde struisvogelpolitiek. Maar 
ook andere groeperingen schijnen bevre
esd voor de ideologische discussie, vaak 
bang dat de groep zal scheuren en dus 
minder invloed kan uitoefenen in het poli- 
tiek-maatschappelijk machtsspel.
De ideologie gaat op dit moment te veel 
gebukt onder het juk van de machtspoli
tiek. Een grotere vrijheid in ideologisch 
denken kan leiden tot een grotere bewust
wording van de mensen in een samenlev
ing. Zo'n vrijheid gaat verder dan alleen 
het denken, daar hoort ook de discussie bij.

F ran s V e ltm e y e r  is  lid  va n  d e  J O V D  en  s tu d e n t  
filo so fie .

Leve de ideologie?!

Tot slot van deze kleine verhandeling over 
de ideologie een klein pleidooi voor haar. 
Zoals al opgemerkt heeft de ideologie haar 
nut als spiegel voor de mensen, een spiegel 
die vaak een bepaalde bewustwording van 
de mens tot gevolg heeft. Nu heeft elke tijd 
zijn eigen tradities en gewoonten en 
daarom is het ook van belang dat elke 
tijdgeest zijn vertaling vindt in woorden en 
denkbeelden. Het draagt bij tot de identi
teit van het individu zelf en zijn positie 
binnen de samenleving. Binnen de diverse 
politieke en maatschappelijke groepering
en is men zo af en toe bezig het een en ander 
uit te werken, maar vooral in de politiek 
worden ideologische discussies vaak als 
zijnde niet-opportuun in het licht van een 
verkiezing van de hand gewezen. Dat er 
uiteindelijk grote problemen zullen ont
staan over de eigen identiteit als partij 
omdat er mensen bij zijn gekomen die niet 
in de oorspronkelijke ideologie staan - en 
hoe kunnen zij dat weten als er niet over 
gediscussieerd mag worden - ziet men over 
het hoofd. De grote politieke partijen 
krijgen zo langzamerhand de rekening ge
presenteerd van deze, in ideologisch op-
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De ideologie van het politieke m idden

door: Hans Huibers

De jaren negentig zijn in. Iedere partij die 
zichzelf respecteert heeft een nota over de 
jaren negentig. De VVD eet met liberaal 
bestek, of moeten we zeggen "at", gelet op 
de uitkomst van de discussie. De PvdA 
schuift met alle panelen en het CDA vindt 
nog steeds dat de samenleving verant
woordelijk moet worden. Europa '92 doet 
nog een duit in het zakje: centraal staat de 
vraag wat de gevolgen van de Europese 
eenwording voor de toekomst van Neder
land zullen zijn. Het is een goede zaak dat 
partijen nadrukkelijk bezig zijn toekom
stvisies te ontwikkelen. Het is prima dat ze 
daarbij ook nog eens verder kijken dan de 
eerstkomende verkiezingen. Dat komt in 
de politiek niet altijd voor.

No-nonsense politiek

Desondanks wijdt LEF een themanummer 
aan de "ontideologisering van de politiek". 
Het thema op deze manier aan de orde 
stellen wekt de indruk dat de redactie al 
vooraf van mening is dat de rol van ideo
logie in de politiek is verminderd. Ook al 
wordt naar goed liberaal gebruik volledige 
vrijheid van de schrijver op dit punt bena
drukt, het impliceert toch een waardeoor
deel. En wie kan dat eigenlijk ontkennen. 
No-nonsense en nieuwe managementstijl 
verdragen zich niet zo goed met beladen 
politiek-ideologische beginselen. Een pol
iticus wordt gewaardeerd als het een goed 
bestuurder betreft, zakelijk en pragmatisch 
is ingesteld en dan doet zijn ideologische 
bagage er niet zo toe. Vanuit het CDJA 
werd het CDA zelfs christen-technocratie 
verweten. Deze nadruk op zakelijkheid en 
management sluit ook uitstekend aan bij de

veel beperktere taak die alle politieke 
stromingen voor de overheid zien wegge
legd. Op het moment dat de overheid niet 
meer wordt gezien als de belangrijkste 
actor in veranderingsprocessen die zich in 
de samenleving voltrekken, dan ontneem 
je een politieke discussie al snel de ideo
logische lading. Politieke partijen maken 
keuzes die van invloed zijn op het over
heidsbeleid. Indien van dit overheidsbe
leid wordt verwacht de maatschappij 
structureel te beïnvloeden, dan worden 
partijen gedwongen hun concrete politieke 
afwegingen te beargumenteren op grond 
van de principes die ze hanteren. Als de 
overheid slechts wordt ingezet om hooguit 
bepaalde ontwikkelingen mogelijk te 
maken of te stimuleren, dan is doelmatig
heid of efficiëntie vaak al voldoende legit
imatie om te handelen. Een wettelijke 
regeling voor vermogensaanwasdeling 
werd ten tijde van het kabinet Den Uyl 
door socialisten verdedigd met het streven 
naar een gelijkwaardiger machtsverdeling 
tussen arbeid en kapitaal. Een fiscale sti
muleringsregeling voor winstuitkeringen 
in het bedrijfsleven wordt door PvdA'er 
Vermeend op dit moment om heel wat 
minder hoogdravende beweegredenen be
pleit.
LEF heeft dus gelijk.

Meer onder de zon

Of ligt de zaak toch even anders.
Op de eerste plaats is waardevrij over
heidshandelen natuurlijk een illusie. De 
keuze om in plaats van wettelijk op te 
treden slechts voorwaardenscheppend 
bezig te zijn, maar zeker ook de keuze om
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in sommige gevallen van overheidsop
treden af te zien is sterk normatief en dus 
ideologisch bepaald. "De terugtredende 
overheid" lijkt zich hier en daar zelfs als 
nieuwe, eigen ideologie te ontwikkelen. 
Het CDA ontwikkelde het concept van de 
verantwoordelijke samenleving als ant
woord op de overspannen verwachtingen 
van de overheid en van de "maakbaarheid 
van de samenleving". Het concept gaat er 
echter ook zelf van uit dat de samenleving 
in een bepaalde richting bij te sturen en dus 
maakbaar is. Alleen wordt daarbij niet al
leen of beter gezegd niet in de eerste plaats 
een beroep gedaan op overheidsoptreden. 
Dergelijke keuzes zijn - vaak impliciet - 
ideologisch bepaald. Daarnaast besteden 
politieke partijen, althans op papier, toch 
uitgebreid aandacht aan hun uitgangspun
ten. De discussie- nota's die ik in het begin 
noemde zijn sterk ideologisch gekleurd. 
Sterker nog, in reacties op de toekom
stvisies van de andere stromingen wordt 
juist het ideologische verschil zwaar geac
centueerd. De liberale vrijheid in de waar- 
borgstaat is toch, vanuit de uitgangspunten 
bezien, iets totaal anders dan de christen
democratische verantwoordelijke samen
leving of de socialistische oplossingen voor 
de problemen van de verzorgingsstaat. Je 
zou bijna weer enige hoop krijgen. Er is dus 
toch meer onder de zon dan no-nonsense 
en zakelijkheid. Inhoudelijke discussie en 
verdieping. Politieke partijen heroriën
teren zich aan de hand van maatschappe
lijke ontwikkelingen. De ene stroming is 
daarmee in een verdergevorderd stadium 
dan de andere, maar toch. LEF is veel te 
somber.

Koppie van Lubbers

Of ligt het allemaal nog iets ingewikkelder. 
Voor de kiezer wordt het er allemaal niet 
gemakkelijker op. Al die zwaar aangezette 
politiek-ideologische verschillen leiden 
nauwelijks tot geprofileerde politieke be

leidsprogramma's. De politieke verschillen 
zijn minimaal, de verschillen in priori
teitsstelling beperken zich tot de smalle 
marges. PvdA, CDA en VVD houden el
kaar angstvallig rondom het politieke cen
trum in de gaten. De ideologie mag dan 
verschillen, zorgvuldig wordt de kiezer in 
het politieke midden gekoesterd.
Het is ook de vraag of de gewone kiezer wel 
op al die ideologie zit te wachten. Een 
groter wordende groep bepaalt zijn stem 
gewoon op basis van een algemeen beeld 
dat hij van een partij of de politieke leiders 
heeft. Terwijl de partijen herideologiseren 
bepaalt de kiezer zijn voorkeur steeds meer 
op het koppie van Lubbers of het karwei 
dat hij moet afmaken. De grote kiezer- 
swinst van het CDA bij de laatste verkiez
ingen is voor een deel tot stand gekomen 
doordat veel zwevende kiezers in Lubbers 
de staatsman zagen die inderdaad de 
ruimte moest krijgen zijn karwei voort te 
zetten. Een dergelijk imago is door 
strategie en door zorgvuldig campagne
voeren ook heel goed te versterken.

Twee factoren

Het plaatst partijen echter wel voor een 
dilemma. Teveel nadruk op het staats
manschap of de technisch-bestuurlijke 
kwaliteiten van een politiek leider dreigt 
mensen van een partij te vervreemden die 
wel op basis van uitgangspunten , ideo
logie of gewoon traditie op een partij stem
men. Teveel nadruk op ideologie maakt 
een partij onaantrekkelijk voor niet-vaste 
aanhang, die van belang is om een goede 
verkiezingsuitslag te realiseren.
Ik denk dan ook dat de mate waarin en de 
wijze waarop partijen in het vertolken van 
hun boodschap de nadruk leggen op ideo
logie en beginselen simpelweg afhankelijk 
is van een combinatie van factoren. De eer
ste belangrijke factor is de tijdgeest. Dat 
betekent dat accenten anders moeten wor
den gelegd, maar ook dat de toonzetting,
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de woordkeus en de interpretatie anders is. 
Een sterke nadruk op pragmatisch man
agement betekent geenszins dat de ideo
logie in de politiek geen rol meer zal spelen. 
Misschien is de uitdrukkelijke heroriënter
ing van partijen in de talrijke op de 
toekomst gerichte beschouwingen wel een 
voorbode van een weer toenemende na
druk op ideologie. Een van de meest ge
hoorde fundamentele kritiek op de huidige 
ministersploeg is dat zij bestaat uit finan
ciële orde-op-zakenstellers en niet zozeer 
uit bouwers aan de toekomst. Een volgend 
kabinet, van welke politieke samenstelling 
ook, zal naar mijn stellige overtuiging 
zeker op dat punt anders van karakter zijn. 
Een tweede factor van belang is het karak
ter en de uitstraling van het politiek leider
schap zelf. Den Uyl past niet in de jaren 
tachtig, Ruding was in de jaren zestig waar
schijnlijk nooit in de politiek terecht 
gekomen. Van Wim Kok kan veel gezegd 
worden, maar een hemelbestormer zal hij 
nooit worden. Zo is hij niet gebakken. Als 
de PvdA die beeldvorming zou willen 
kweken, dan is Kok de verkeerde persoon. 
Overigens is er sprake van een wisselwerk
ing tussen tijdgeest en politiek leiderschap. 
Die personen spreken aan die de taal van 
hun tijd spreken.
Tijdgeest en stijl van leiderschap hebben 
beide invloed op de boodschap van een 
partij. De boodschap zelf is op zijn beurt 
van invloed op de wijze waarop de vertal
ing van beginsel naar beleid wordt ge
maakt. De discussie over het sociale gezicht 
van het CDA is vaak in relatie gebracht met 
de uitgangspunten en de beginselen van de 
christen-democratie. Terecht, omdat de 
christelijk- sociale gedachte aan de wortel 
van het CDA ligt. Het uitleggen van de ten 
diepste sociale overwegingen ten grond
slag aan het terugdringen van het finan
cieringstekort vergen echter een totaal 
andere aanpak dan de sociale kant van het 
verdelen van de groei. Een partij zoekt 
steeds naar de juiste vertaling van beginsel 
naar beleid tijdens veranderende omstan

digheden. Een van de grootste problemen 
waar de PvdA gedurende het laatste 
decennium mee heeft geworsteld, is om die 
vertaalslag voor brede groepen in de 
samenleving herkenbaar te maken.

CDA en ideologie

Uiteindelijk wordt het succes van de 
boodschap van een partij bepaald door 
principe, program en personen. Los van de 
vraag naar de waardering daarvan moet 
het uiteindelijke succes van het CDA bij de 
verkiezingen in 1986 mijns inziens ver
klaard worden uit het feit dat zij op dat 
moment in de juiste mate en op de juiste 
wijze in staat was deze factoren in de ver
tolking van de boodschap te combineren. 
Dat de persoon Lubbers in brede kring aan
trekkingskracht uitoefende zal niet verras
send klinken. Ook het feit dat de 
Nederlandse kiezer koos voor voortzetting 
van het beleid wekt achteraf bezien, on
danks alle felle kritiek, niet echt bevreem
ding. Het meest interessante element 
betreft in dit verband het principe. Juist een 
partij als het CDA zou bij de toenemende 
individualisering en ontkerkelijking ern
stig in de problemen kunnen komen met 
haar uitgangspunten en ideologie. Politico
logen voorspelden in een eerder stadium 
dan ook in koor dat het CDA wel in de 
problemen moest komen en derhalve 
nauwelijks toekomst had. De christen
democratie zou wegkwijnen tot een on
betekenende politieke factor. PvdA'ers en 
VVD'ers zaten gebroederlijk op dat mo
ment te wachten. Na verloop van tijd, en 
zeker na 1986, is de theorie in die zin bijges
teld dat het CDA dan wel niet zal wegk
wijnen en dat slechts een conservatief 
geheel zal overblijven. Ik denk overigens 
dat ook een grote groep JOVD'ers één van 
deze opvattingen is toegedaan.
Geen enkele rekening wordt dan echter ge
houden met de mogelijkheid dat de mate 
waarin en de wijze waarop het CDA haar
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ideologie heeft verwerkt in de vertolking 
van haar boodschap wel eens goed zou 
kunnen aansluiten bij opvattingen die 
breed in de samenleving worden gedeeld. 
Het versterken van de positie en de verant
woordelijkheid bij de uitvoering van het 
beleid van tal van maatschappelijke or
ganisaties ten opzichte van de overheid 
leeft in veel bredere kringen dan dat het 
afgedaan kan worden als zou het een mis
plaatste nostalgie van het CDA zijn naar 
het corporatisme van de jaren vijftig. De 
sterkere nadruk op de eigen verantwoor
delijkheid van mensen sluit aan bij de be
hoefte om eigen keuzes te kunnen maken. 
Tegelijk onderkennen heel veel mensen het 
belang van normen en waarden.
Uiteraard is het eenieder vrij het oneens te 
zijn met de wijze waarop het CDA inhoud 
geeft aan die ideologie. Dat geldt dus ook 
voor echte liberalen. Maar het is in ieder 
geval onmogelijk vol te houden dat de 
boodschap die het CDA vertolkt van ideo
logie ontbloot is. Integendeel, het concept 
van de verantwoordelijke samenleving is 
sterk normatief gekleurd. Na de oprich
tingsfase is er eerder sprake van een sterke 
oriëntering op ideologie dan van ontideo
logisering. Dat betekent niet dat er geen 
ontwikkeling te bespeuren zou zijn. De 
boodschap van het CDA is geen confes
sionele boodschap, maar het CDA heeft 
ook nooit een confessionele partij willen 
zijn. Het CDA wil uitgangspunten die zij 
aan de Bijbel heeft ontleend, vertalen in 
practische politiek. Voor mij betekent die 
boodschap van het CDA een moderne ver
taling van normen en waarden in een ver
anderende samenleving, waarin een 
sterkere nadruk op de eigen verantwoor
delijkheid van mensen wordt gelegd en 
waar niet alle heil van de overheid wordt 
verwacht.

Tenslotte...

Het betekent zeker niet dat het succes van

deze boodschap zich zonder problemen in 
de jaren negentig of zelfs al bij de verkiez
ingen van 1990 zal herhalen. Ook het CDA 
bedreigt een aantal gevaren. Het zou te ver 
voeren daar in dit verband op in te gaan. 
Maar wellicht laat LEF ideologen daar in 
een latere editie nog eens over aan het 
woord. Het zal echter duidelijk zijn dat de 
vraag naar de ontideologisering van de 
politiek niet eenduidig is te beantwoorden. 
Maar ach, zult u denken, dat is weer zo'n 
typisch CDA-antwoord.

H a n s  H u ib e r s  is  o u d -v o o r z i t te r  v a n  h e t C D J A .
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Ideologie: verstofte droogbloem  in het 
b o eket van d e  m acht? 1

door: Jan van Zanen

Inleiding

Schrijven over de betekenis van ideologie 
in de Nederlandse politiek is niet een
voudig. Rond drie thema's bouw ik mijn 
verhaal op.
In de eerste plaats geef ik aan wat onder 
ideologie wordt verstaan. Van de betekenis 
van het begrip ideologie hangt af hoe en in 
welke mate het moet worden gewaar
deerd.
In de tweede plaats bezie ik in hoeverre het 
fenomeen ideologie in de Nederlandse ver
houdingen van toepassing is geweest en is. 
Het lijkt er op dat ideologiseren in Neder
land nooit populair is geweest. Het is niet 
vreemd dat in een tijd waarin een nieuwe 
zakelijkheid wordt gepropageerd de bere
idheid tot ideologische discussies niet is 
toegenomen.
En in de derde plaats sta ik kort stil bij de 
vraag hoe het staat met de verhouding 
tussen liberalisme en ideologie.
Aan de hand van deze drie thema's kom ik 
tot de slotsom dat aan de vermeende on
tideologisering van de Nederlandse poli
tiek niet te veel waarde moet worden 
gehecht. Voor de machtsvorming en 
machtsuitoefening heeft ideologie als zo
danig in Nederland nooit grote en na
drukkelijke betekenis gehad. Van 
ontideologisering kan niet gesproken wor
den.

Ideologie als begrip

Wat is een ideologie? Een ideologie is vol

gens Van Dale een ideeënleer, de ideële 
theorie van een stelsel, het geheel der 
ideeën dat ten grondslag ligt aan een 
wijsgerig stelsel, vooral met betrekking tot 
hun maatschappelijke of politieke 
strekking. In meer beperkte vaak ongun
stige zin betekent een ideologie een op een- 
zijdige (maatschappelijk bepaalde) 

en berustend gedachten- en leer-

Een ideologie kan gezien worden als een 
denktrant, een mens- en maatschap
pijbeeld. Het heeft iets van een blauwdruk, 
een totaalvisie op het gehele maatschappe
lijke gebeuren.
Voor sommige mensen heeft het begrip 
ideologie een negatieve klank. Bij ideologie 
wordt gedacht aan een of andere extreme 
visie en het fervent najagen van illusies. De 
eerste mensen haken af. Men roept: een 
totaalvisie is onmogelijk. Je kunt niet het 
gehele maatschappelijke gebeuren vast 
omlijnen in een bepaalde visie. De pretentie 
alleen al is verwerpelijk.
Anderen hebben vooral een hekel aan de 
mensen die bij een bepaalde ideologie 
horen en deze ook met verve uitdragen. De 
betweters en onbezoldigde schoolmees
ters, of vriendelijker: de goeroes. Ideologen 
zijn mensen die voor ieder probleem een 
oplossing hebben en bij iedere oplossing 
een probleem zien. Oplossing en probleem 
worden volgens een receptenboek gel
everd (Das Kapital, Wealth of Nations, de 
Bijbel, Road to serfdom).
De recepten uit het boek worden door een 
allesoverheersende smaak bepaald. En let
terlijk alles kan op grond van het ideologi
sche receptenboek vastgesteld. Ook hier

opvattmg
stelsel.2
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bestaat kritiek op. Kan de kleur van kleu- 
terschoolstoeltjes ideologisch worden vast
gesteld, de maximumsnelheid op de 
autowegen? Ik zei het al: deze pretentie 
doet sommigen afhaken.
D.J.Manning wijst op de beperktheid van 
iedere ideologie en ideoloog (ook de libe
rale). "It has always to be remembered that 
ideologists do not believe what they see, 
but see only part of the truth. They see all 
in the way of their belief and see all of what 
they believe". "In ideological argument the 
only matter of fact is that, at this moment, 
we either do or do not agree. Nothing is 
settled for all, and once: and for all, whether 
we all know it or not".
Mannings definitie van ideologie geeft van 
deze beperking blijk. "Ideologies are more 
like a set of provocations and directions 
than substantiations. Their potency lies in 
their power to arouse and orientate the 
dormant and confused, not to prove some 
men right and others wrong".

Ideologie en idealisme

Past bij een ideologie een zekere mate van 
oogklepperij en (bedrijfs)blindheid, tege
lijkertijd biedt een ideologie een visionair 
perspectief. Een hoopgevend of inspir
erend ideaal. Iets wat houvast en zekerheid 
schept. Al is dat maar schijn.
Een ideaal is een voorstelling van iets in de 
toestand van volkomenheid. Idealisme is 
een stelsel van hen die denken dat alleen de 
ideeën of grondbegrippen de ware werke
lijkheid zijn en dat aan de uitwendige voor
werpen generlei zelfstandigheid toekomt. 
Het spreken over idealen klinkt al heel wat 
sympathieker. Al kan ook de betiteling 
'idealist' van iemand, of 'idealistisch' van 
iets al redelijk dodelijk zijn. Zeker uit de 
mond van een cynicus; of een ideoloog. Een 
ideoloog heeft ook idealen (al zal hij of zij 
ze niet steeds zo noemen). Maar een ideo
loog heeft de pretentie dat zijn idealen 
passen in een geheel. De idealen hangen

onverbrekelijk en als het even kan logisch 
samen.

Waardering ideologie

Als en zolang een ideologie niet in dogmat
isme ontaardt en een ideoloog zich niet tot 
dogmaticus ontwikkelt heb ik zelf geen 
moeite met het begrip ideologie en nog 
minder met ideologen. Een dogma is een 
vastomlijnd, aan geen beredenering meer 
onderworpen geloofsartikel, een leerstell
ing, die haar geloofwaardigheid aan zich
zelf of aan het gezag van een leermeester 
ontleent. En dat is voor mij niet te aanvaar
den. Ideologisch bepaalde keuzen en 
standpunten zijn slechts de inzet, het be
ginpunt van een open discussie over die 
keuzen en standpunten. Zij zijn geen van te 
voren vastgelegd uitgangs- en eindpunt 
daarvan.
Het kan zelfs heel goed zijn wanneer 
keuzen en standpunten ideologisch wor
den bepaald. Het geeft houvast aan alle 
betrokkenen. Aan degene tot wie de ideo
loog zich richt en aan de ideoloog zelf. Het 
biedt om het in politieke termen te kleden, 
duidelijkheid aan kiezer en gekozenen. De 
kiezer weet zo ongeveer welke afwegingen 
de gekozene zal maken bij een probleem 
dat onverwachts opdoemt. En het is voor 
de gekozene ook wat gemakkelijker zijn 
afwegingen te maken. Is onbekend waar de 
gekozene 'ideologisch' voor staat dan ver
valt men al gauw in strikt persoonlijke, tijd
en omstandigheden gebonden, vrij wille
keurige besluitvorming.
Pragmatisme kun je dat noemen. Ad hoe 
beleid. Maar ook het pure pragmatisme 
heeft een dogmatisch aspect. Sterker nog, 
het pure pragmatisme komt in de buurt 
van wat men gewoon is als opportunisme 
te kenschetsen. En als ik moest kiezen 
tussen een ideoloog of een opportunist dan 
gaat mijn voorkeur naar de eerste uit.
Een ideoloog, iemand die er voor uit komt 
zijn keuzen te doen mede vanuit zijn ideo
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logische bevlogenheid stelt zich kwetsbaar 
op. Zo'n iemand is te controleren. Je kunt 
toetsen of hij of zij zich aan de eigen ideo
logie heeft gehouden. En je kunt zien langs 
welke weg en waar hij een compromis heeft 
gesloten. Zich heeft neergelegd bij de wer
kelijkheid. Een opportunist is niet te con
troleren. Een opportunist rekent steeds de 
veranderende werkelijkheid, het resultaat 
van handelingen, naar zich toe. Achteraf 
steeds onder het mom van 'zo had ik het 
gewild'.
Ideologische uitgangspunten en discussies 
daarover dienen de helderheid in de poli
tiek. Bereidheid tot compromisvorming is 
zeker binnen de Nederlandse verhouding
en een noodzakelijke karaktereigenschap 
voor politieke ambtsdragers. Maar dat is 
toch wat anders dan ideologische discus
sies steeds uit de weg gaan.
Hiermee kom ik op de betekenis van ideo
logie in de Nederlandse politiek.

Ideologie in Nederland

In Nederland is het fenomeen ideologie 
niet erg populair. Dat is het eigenlijk ook 
nooit geweest. Om het simpel te zeggen: 
Nederlanders zijn van oorsprong 
kooplieden, geen ideologen. Als je geld 
wilde verdienen met internationale handel 
dan moest je niet beginnen te zeuren over 
ideologie. Als je al een ideologie had dan 
hield je die voor je zelf.
Grote ideologen heeft Nederland niet 
voortgebracht. Ook in de Nederlandse 
politiek waren en zijn ze zeldzaam. In de 
vorige eeuw stond de conservatieve minis
ter Van Hall eerder als een 'opportunis
tisch' dan als ideologisch politicus bekend. 
Voor de conservatieve minister J.Heem
skerk gold min of meer hetzelfde. Heem
skerk is vooral bekend geworden om zijn 
effectieve optreden bij de grondwetsher
ziening van 1887 en niet als groot conser
vatief denker.
Thorbecke dankt zijn bekendheid en faam

meer aan zijn bestuurlijke en wetgevende 
kwaliteiten dan aan zijn ideologische bev
logenheid al heeft het daar niet aan ont
broken. Van Houten heeft eerst als 
radicaal-liberaal en later als conservatief- 
liberaal vooral vanaf de kantlijn een rol 
gespeeld. Zijn kinderwetje en kieswet zijn 
eerder voorbeelden van compromispoli- 
tiek dan voorbeelden van ideologisch be
paalde wetgeving.
Ideologen zijn vooral te vinden geweest in 
anti-revolutionaire kring. Denk bijvoor
beeld aan Groen van Prinsterer en met 
name aan Kuyper. De eerste heeft het nooit 
tot minister gebracht en de laatste is juist 
als praktisch staatsman tegengevallen. 
Domela Nieuwenhuis' ideologische be
tekenis voor het Nederlandse socialisme is 
omgekeerd evenredig aan zijn invloed. De 
grote betekenis en invloed van Roomska
tholieke politici als Schaepman, Nolens en 
in deze eeuw Ruys de Beerenbrouck is niet 
in de eerste plaats aan de ideologische bev
logenheid van de genoemde personen te 
danken geweest. Opnieuw kan hetzelfde 
worden opgemerkt over de anti-revol
utionaire staatsman Colijn.
Na de Tweede Wereldoorlog bepaalt de 
sfeer van opbouw en herstel de politieke 
verhoudingen. Niet een ideologische strijd. 
Natuurlijk bestaan er ideologisch bepaalde 
verschillen tussen PvdA, KVP, AR, CHU 
en VVD, maar deze staan niet op de voor
grond. Het tot een oplossing brengen van 
de problemen komt eerst. Drees (PvdA), 
Romme (KVP), Schouten (AR), Tilanus 
(CHU) en Oud (VVD) zijn de personen die 
bij deze verhoudingen goed passen. Ze ver
schillen van elkaar van mening over de 
praktische politiek, maar bedienen zich 
daarbij slechts mondjesmaat van hun ideo
logie.

Veel partijen, minder ideo
logische scherpslijperij
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Het zou onjuist zijn te zeggen dat bij Neder
landse politici iedere ideologische bagage 
ontbreekt (denk aan Den Uyl), maar het is 
niet de meest belangrijke eigenschap 
waarover men moet beschikken. Het heb
ben van ideologische uitgangspunten geldt 
in Nederland als iets vanzelfsprekends, als 
een min of meer onuitgesproken (onbe
sproken) vooronderstelling.
Al is een strijd tussen ideologische uitgang
spunten dan in Nederland niet populair, 
Nederlanders hebben blijkbaar toch be
hoefte aan gedetailleerde veelvormigheid. 
Het veelpartijenstelsel (en eerder iets als de 
verzuiling) heeft wellicht de behoefte aan 
ideologische scherpslijperij beperkt. Een 
pacificatie-politiek (term Lijphart) is het ge
volg.
Brede discussies over ideologische uit
gangspunten gelden als een 'luxe' die 
slechts de kleine politieke partijen zich 
lijken te kunnen veroorloven. Het is dan 
ook zeer Nederlands om de kleine politieke 
partijen (denk aan PSP, PPR, SGP, GPV, 
RPF) 'getuigenispartijen te noemen. Alsof 
ook de grotere partijen geen getuigenis 
over hun standpunten zouden horen af te 
leggen. Ideologen tref je in Nederland 
vooral buiten partijpolitiek Den Haag aan. 
Misschien past ideologische bevlogenheid 
nog steeds niet goed op de Nederlandse 
politieke verhoudingen. Hebben Neder
landers nog steeds niet zoveel behoefte aan 
ideologen. Maar willen ze vooral prob
leemoplossers, goede en effectieve be
stuurders.
Het lijkt er op dat je in de Nederlandse 
politiek geen machtspositie bereikt door je 
steeds maar op je ideologische achtergrond 
te beroepen. Als je die al hebt dan verberg 
je die liever een beetje. Het past Nederlan
ders een bepaald beleid vooral of alleen 
maar op strikt zakelijke argumenten te ver
dedigen.

Onduidelijkheid

Een en ander draagt het gevaar in zich dat 
met name de grotere politieke partijen 
dicht tegen elkaar aanschurken en vooral 
niet te veel het achterste van hun ideologi
sche tong laten zien. Het maakt keuzen 
onduidelijk, het vertroebelt de verhoud
ingen.
Heldring heeft dat onlangs het 'me-tooism' 
in de politiek genoemd. Steeds maar weer 
roepen dat ook jij voor een efficiënte be
steding van defensiegelden bent, voor een 
zorgvuldige bestrijding van de criminali
teit en de milieuvervuiling en voor een zo 
rechtvaardig mogelijke verdeling van ken
nis, inkomen en macht. Wat is er tegen dat 
een politieke partij gewoon zegt dat zij op 
grond van de eigen ideologie soms een 
standpunt inneemt dat ver af ligt van de 
electorale gunst (doodstraf, republiek, ver
hoging van belastingen)? Juist in die elec
torale (on)gunst ligt het bezwaar dat men 
ziet. Men vreest dat kiezers hun stem niet 
uitbrengen op grond van de ideologie van 
een politieke partij, maar op grond van de 
zakelijke (haalbare) voorstellen die een 
partij doet. De onuitgesproken, verstopte 
ideologische achtergrond krijgen de kie
zers er stiekem gratis bij.
Nu de economische ontwikkeling stag
neert en Nederland heeft te kampen met 
grote financiële problemen is er een extra 
argument voor de politieke partijen om 
zich vooral niet aan ideologische bespiegel
ingen te buiten te gaan. Zeker in een 
tijdgeest van zakelijkheid en no nonsense 
past volgens velen ideologische terughou
dendheid. In de woorden van minister 
Brinkman: "Kennelijk is er een tijdgeest die 
genoeg heeft van polarisatie en die de luxe 
van een relatieve welvaart en maatschap
pelijke stabiliteit breder wil verdeeld zien, 
in banen en dat dan in een schoner en 
toegankelijker milieu" (Nederlandse Staat
scourant, 16 november 1988).
Ik vind het merkwaardig. Juist als het tij 
moeilijk is en de 'pot' leeg, zijn er pijnlijke 
beslissingen noodzakelijk. Beslissingen die 
een niet louter technische betekenis heb
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ben, maar keuzen zijn die mede ideolog
isch zijn bepaald. Het kan bepaald geen 
kwaad deze ideologische achtergrond 
helder te hebben, zonder dat tot polarisatie 
hoeft te leiden en zonder dat daarbij het 
realisme uit het oog wordt verloren.

Maakbare samenleving en 
terugtredende overheid

Als voorbeeld voor een impliciete ideologi
sche keuze kan de terugtred van overheid 
worden genoemd. Is dat een 'technische' 
beslissing op grond van het feit dat de cen
ten voor een breed overheidsoptreden 'op' 
zijn. Of zit er een ideologische keuze ver
stopt in het streven naar minder overheids
bemoeienis? Voor de een waarschijnlijk 
wel, voor de ander wat minder. Voor de 
een komt het mooi uit dat de centen op zijn, 
voor de ander is beslissing de overheidsrol 
terug te laten dringen een pijnlijke besliss
ing.
Aan de consensus over het onmaakbare 
van de samenleving als reactie op de jaren 
'60 en '70 lijkt een einde te komen en ook 
gaan steeds meer stemmen op om het te
rugdringen van de taak van de overheid 
niet te ver te laten doorschieten.
In een interview naar aanleiding van het 
verschijnen van zijn proefschrift 'De socio
logische verleiding7 heeft E.Jonker opge
merkt: "Het lijkt me onzin om te zeggen dat 
de samenleving nu niet meer maakbaar 
zou zijn. De vraag is alleen wie wat kan 
maken. Rationele planning en de politiek 
kunnen minder maken dan men vroeger 
dacht. Je kunt een hele hoop schouwbur
gen neerzetten waar ballet gedanst wordt, 
maar daarmee zijn nog niet alle mensen 
hoogstaand cultureel. Misschien is het niet 
verstandig en zelfs eng om alle mensen 
cultureel hoogstaand te willen maken". 
Twee vooraanstaande (liberale) ambten
aren hebben zich kritisch uitgelaten over 
het terugtreden van de overheid. De secre

taris-generaal van Binnenlandse Zaken,
J.J.van Aartsen heeft tijdens het congres 
'Overheid in beweging7 in mei 1987 opge
merkt "dat we op de verkeerde weg zijn, als 
we niet ophouden met het ongericht be
stoken van de overheid. De schade van een 
vernederde en gemarginaliseerde overheid 
is niet te overzien...De overheid heeft een 
essentiële rol te vervullen in het moeizame 
proces van maatschappelijke vernieuwing. 
We kunnen ons maatschappelijk systeem 
niet in stand houden als we niet heel voor
zichtig en subtiel omgaan met het verfijnde 
netwerk, waarin dat systeem zijn veranker
ing vindt. Geen enkele maatschappelijke 
sector is uiteindelijk gebaat bij het onge
nuanceerd afbreken van dat netwerk. In 
tegenstelling tot wat velen denken kan de 
markt niet functioneren zonder een voort
durend creatief ingrijpen van de overheid" 
(Nederlandse Staatscourant, 22 mei 1987).. 
De (inmiddels oud) voorzitter van de VNG 
en burgemeester van Arnhem, J.Drijber, 
merkt in juni 1987 in zijn jaarrede tijdens 
een VNG-congres op: "De overheid is niet 
van iemand anders. Dat schieten op de 
overheid moet maar eens ophouden. Politi
ci, bestuurders en ambtenaren kunnen al
leen hun taak met overtuiging volbrengen 
als zij niet als tweederangs worden afge
schilderd. Het verbeteren van fouten bin
nen de overheid mislukt, wanneer een 
aanhoudend beeld van een slechte over
heid de werkelijkheid gaat bepalen" (De 
Nederlandse Gemeente, 5 juni 1987, num
mer 23).

Angst voor ideologische  
discussies

Het is typisch Nederlands dat de politieke 
partijen zich bij de publicatie van hun visies 
op de toekomst (Schuivende panelen en 
Bewogen beweging van de PvdA, Liberaal 
Bestek'90 van de VVD en Verantwoorde
lijke samenleving van het CDA) mede laten
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leiden door coalitie-technische overweg
ingen en haalbaarheid en niet de princi
piële uitgangspunten centraal stellen.En 
waar wel principieel gekozen is leidt dat tot 
een partij-inteme schrikreactie.
Een voorbeeld hiervan is de kritiek die de 
fractieleider van het CDA in de Tweede 
Kamer, B.de Vries, blijkens NRC Handels
blad heeft geuit op het concept van de zorg
zame samenleving juist op grond van het 
feit dat dit wel eens tot de nieuwe CDA-ide- 
ologie zou kunnen worden uitgeroepen. 
'Het CDA mag zijn politiek slechts toetsen 
aan de Bijbel, niet aan een allesomvattend 
ideaalbeeld. Want zo'n ideaalbeeld hadden 
en hebben christen-democraten niet. Het 
CDA moet zich dan ook niet laten ver
leiden tot door de modieuze gehoorde roep 
om een nieuwe grootse visie. Daarvoor is 
in de geschiedenis al te veel leergeld be
taald. Het CDA moet zijn ideologisch 
profiel juist matigen. Wat eens een achter
stand leek in het politieke debat blijkt van
daag veeleer een voorsprong op te leveren'.

Liberalisme en ideologie

Tussen het liberalisme en ideologie bestaat 
volgens sommigen een gespannen ver
houding. Niet alle liberalen beschouwen 
het liberalisme als een ideologie. Zeker niet 
als een ideologie een blauwdruk voor de 
toekomst, een heilstaat-pretentie in zich 
draagt.
Zo heeft bijvoorbeeld 'the end of ideology'- 
beweging uit de jaren '50 en '60 ideologie 
als het ware gelijk gesteld aan totalitair- 
isme (programmes mean pogroms). Vol
gens A.Arblaster heeft deze beweging 
ideologie omschreven als "...an explicit, 
comprehensive political creed or dogma 
implying a programme of Wholesale politi
cal and social change. They intended a con
trast between this doctrinaire attitude, 
which seeks to reshape reality to conform 
to certain principles or dogmas, and a libe- 
ral empiricism in politics, which eschews

programmes and blueprints, and seeks 
rather to provide specific remedies for spe- 
cific evils as and when they occur".
"To treat liberalism as an ideology may be 
controversial, since contemporary liberals 
sometimes claim it as one of the merits of 
liberalism that it is non-ideological - and 
indeed anti-ideological".
Als het begrip ideologie wat ruimer wordt 
gezien en wat 'vrijer' wordt opgevat dan 
bestaat er mijns inziens geen bezwaar om 
ook het liberalisme als een ideologie te be
schouwen. Een ideologie echter die - zo 
deze bestaat - niet veel van een heilstaat 
verwacht.
Een andere vraag is hoe het er met het 
liberalisme als ideologische beweging voor 
staat. J.A.Hall citeert J.Dunn en de eer
dergenoemde A.Arblaster. Dunn meent 
dat het liberalisme "has fragmented in such 
a way that there is no longer any significant 
link between its epistemological, moral 
and social claims". Arblaster zegt dat 
"modern liberalism is tired out, and, in so 
far as it energy left, a naive defence for the 
status quo".
Volgens Arblaster is het liberalisme ge
meengoed geworden. De liberale ideologie 
is zo 'gewoon' dat het nauwelijks meer als 
ideologie wordt beschouwd.
"Liberalism is the dominant ideology of the 
West - dominant, not in the sense that it is 
explicitly and deliberately imposed...but in 
a more subtle, and probably therefore a 
more effective manner. Liberalism in its 
contemporary form is not so much a set of 
ideas or doctrines to which people sub- 
scribe by conscious choice; it is a way of 
seeing the social world, and a set of as- 
sumptions about it, which are absorbed by 
the individual in so natural and gradual a 
manner that he or she is not conscious of 
their being assumptions at alL.Liberal as- 
sumptions... are among the commonplaces 
of our time and society".
Volgens Arblaster is het liberalisme mede 
onder invloed van haar brede verspreiding 
en grote acceptatie een dode ideologie ge
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worden. "Liberal principles no longer pro- 
vide the main thrust of major political 
movements and parties. They have been 
absorbed into other traditions"..."The very 
banality of liberalism is what weakens and 
endangers it. It is a small step from yawn- 
ing to falling asleep. Liberalism has 
become, or is in danger of becoming, 
through its very acceptance, a 'dead 
dogma' rather than a living truth; and that 
is a dangerous state for any belief or truth 
to fall into".
Als waar is wat Arblaster zegt dan is er aan 
de ene kant reden tot tevredenheid aan de 
andere kant echter reden voor liberalen - 
ook die in Nederland - om zich te bezinnen 
op hun ideologische uitgangspunten, ja, 
zelfs op het bestaansrecht van het lib
eralisme als ideologie. Een ideologische 
discussie binnen de Nederlandse liberalen 
is mede in dit licht bezien zeker op zijn 
plaats, maar daarom nog niet waar
schijnlijk.

Slotsom

Discussies over ideologische uitgangspun
ten spelen in Nederland bij de politieke 
besluitvorming een beperkte rol. Dat is al
tijd zo geweest en zal gezien het 'zakelijke' 
tijdvak voorlopig nog wel zo blijven. Van 
een ontideologisering van de Nederlandse 
politiek kan daarom nauwelijks gesproken 
worden. Ideologie en ideologen zijn in 
Nederland verstofte muurbloemen in het 
boeket van de macht.
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M inder ideologie schaadt duidelijkheid
in politiek

door: Meindert Leerling

Inleiding

Het is zeker relevant om de vraag op te 
werpen of de panelen van de politieke the
orieën steeds verder in elkaar schuiven. Er 
zijn stellig tendenzen, die in die richting 
wijzen en wellicht is het verschijnsel mede 
te verklaren door het computertijdperk. 
Een zakelijke en technische aanpak wordt 
samenleving-breed bevorderd en dat staat 
veelal haaks op een meer ideologisch be
paalde aanpak. Er is eerder vraag naar het 
nut van menselijk handelen, dan naar de 
uitgangspunten van waaruit wordt opge
treden. Het resultaat telt voor alles. De 
hoofdstromingen in het politieke palet van 
Nederland hebben de laatste jaren als ge
volg van ontwikkelingen in godsdienst en 
cultuur nogal wat verschuivingen te zien 
gegeven. De vraag rijst in hoeverre zij zich 
hiermee losmaken van hun wortels. Is er 
inderdaad sprake van ontideologisering en 
als dat het geval is, wat zijn daarvan de 
oorzaken? Moet ontideologisering als een 
ongewenste ontwikkeling worden gezien 
of juist positief worden gewaardeerd? 
daarmee heb ik het kader van deze bijdrage 
aangegeven. Het aangesneden onderwerp 
is van groot belang en leent zich bij uitstek 
voor een uitvoerige verhandeling, maar in 
het kader van dit jubileumnummer zal ik 
mij moeten beperken tot de grote lijnen.

Een vergelijking: de bio
technologie

Laat ik mijn vertrekpunt mogen innemen 
in een terrein, dat in verband met de 
razendsnelle ontwikkelingen die daar 
plaats vinden steeds vaker en nadrukke
lijker aandacht van de politiek vraagt: de 
biotechnologie. Meer in het bijzonder heb 
ik de genetische manipulatie van land
bouwgewassen op het oog. Teneinde 
hogere opbrengsten te verkrijgen, vindt 
een consequente kunstmatige veredeling 
plaats. Daartoe worden via de techniek van 
genetische manipulatie gewenste eigens
chappen aan de gewassen toegevoegd. De 
resultaten zijn er vaak naar: hogere op
brengsten en dus een rendabeler be
drijfsvoering. Maar wat zal het effect op 
lange termijn zijn? De principieel-ethische 
vragen worden niet zelden veronacht
zaamd. Is het ethisch aanvaardbaar om we
zensvreemde elementen en eigenschappen 
toe te voegen met het oogmerk van een 
hoger rendement? Wegen de (economis
che) voordelen op tegen de (ethische) bez
waren? Zijn bovendien de risico's van 
dergelijke ingrepen wel voldoende in kaart 
gebracht? We zien in onze samenleving de 
effecten van niet of onvoldoende inges
chatte gevolgen van technisch handelen op 
vele terreinen van het leven. Het milieu
probleem is gigantisch.
Met betrekking tot zonder enige twijfel po
sitieve aspecten van de biotechnologie 
moet vooral worden gewezen op de keer
zijde van deze "veredelingstechnieken": 
het gevaar van de uniformering van het 
genetisch profiel. Dat brengt een afname 
van de variatie aan planten met zich mee. 
Oftewel: genetische erosie. Een uiterst
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bedenkelijk verschijnsel. Het dwingt ons 
tot waakzaamheid en een kritische houd
ing. Niet alles wat kan en op het eerste 
gezicht goed lijkt of een verbetering in
houdt, is goed en gewenst. De (deels on
voorziene) gevolgen stellen de 
landbouwsector, maar zeker ook de 
samenlevingen, die voor de voedselvoor
ziening op die landbouw zijn aangewezen, 
voor grote problemen.

Beginselpolitiek

Er is niet veel fantasie voor nodig om, gelet 
op de centrale vraagstelling van dit artikel, 
in het gebeuren in de biotechnologie een 
parallel met de politiek en de politieke the
orieën te ontdekken. De hoofdstromingen 
in de Nederlandse politiek, zoals die zich 
in de loop van de 19e en 20e eeuw hebben 
ontwikkeld, groeien steeds meer naar el
kaar toe. Bij die hoofdstromingen kunnen 
we er grofweg drie onderscheiden, te 
weten de christelijke (incl. de christen
democratische), de liberale en de socialisti
sche. In de beginfase van onze 
parlementaire democratie (vanaf 1840) 
tekenden deze stromingen zich langzaam 
maar zeker af. Dit proces werd versterkt 
door de partijvorming sinds de 19e eeuw. 
We zouden kunnen stellen, dat de verschil
lende politieke theorieën georganiseerd te
genover elkaar kwamen te staan. De kloven 
tussen de partijen waren diep en in het 
algemeen gesproken onoverbrugbaar. De 
oorzaak hiervan moet mijn inziens gezocht 
worden in het feit dat politiek per definitie 
gezien werd als beginselpolitiek: politieke 
participatie diende om de eigen (christe
lijke, liberale dan wel socialistische) begin
selen uit te dragen en om te 
bewerkstelligen, dat de inrichting van de 
samenleving dienovereenkomstig zou 
plaatsvinden. Principiële verschillen van 
inzicht met betrekking tot de fundering 
van het staatsgezag, de omvang van de 
overheidstaak en de gewenste inrichting

van de samenleving gaven hun een duide
lijk profiel. Heel specifiek werd die toeges
pitst op het strijdpunt rond de plaats en de 
positie van het onderwijs. In onze tijd is 
daar duidelijk verandering in gekomen. 
Dat stelt ons voor de vraag wat er in de 
tussenliggende periode is veranderd bin
nen de politieke hoofdstromingen en in 
hun onderlinge verhoudingen.

Ontideologisering

Ideologisering kan omschreven worden als 
het opbouwen van een gesloten stelsel van 
op voorhand vaststaande opvattingen, die 
pretenderen alle essentiële vragen betref
fende mens en samenleving op te lossen.
In de christelijke visie, zoals die na de ker
stening van West-Europa en vooral na de 
Reformatie opgeld doet, wordt de opvat
ting gehuldigd, dat de samenleving het 
best gediend is met het gehoorzamen van 
de Bijbelse geboden. Bijbelse normen zijn 
niet uit de mens, maar van de Schepper van 
de mens afkomstig. Bijbelse normen zijn 
praktisch, eenvoudig en heilzaam, maar 
niet vrijblijvend.
In liberale kring wordt het tegenover ges
telde als ideaal gezien: optimale vrijheid 
voor het individu om zelf te beslissen over 
doen en laten. Aangezien in de liberale 
visie de mens van goede wil wordt geacht, 
wordt verondersteld, dat de samenleving 
zonder van hogerhand opgelegde en als 
knellend ervaren normen en regels in een 
goed gareel zal komen.
In een socialistische ideologie staat het col- 
lectivistische handelen van de overheid 
centraal. Gelijkheid en rechtvaardigheid 
moeten desnoods onder dwang worden 
bereikt, al staat daarmee alleen het belang 
van de mens centraal en is er in die poli
tieke theorie, evenmin als in de liberale 
visie, geen expliciete aandacht voor de aan 
de mens opgelegde eis God als Schepper 
van alle mensen in het publieke leven te 
eren.
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In een proces van ontideologisering 
zouden die vaststaande opvattingen verv
agen en plaats maken voor het effect-den- 
ken, temeer nu in de praktijk blijkt, dat met 
de liberale, noch de socialistische ideologie 
de ideale samenleving binnen bereik komt. 
En uiteindelijk telt in veler ogen het resul
taat. Praatjes vullen geen gaatjes.

Uniformering van het poli
tieke profiel

Wanneer we de vergelijking met de 
ontwikkelingen in de biotechnologie door
trekken naar het terrein van de politiek, 
dan kunnen we constateren, dat hier zeker 
sprake is van uniformering van het profiel 
van de oorspronkelijk zo scherp te onder
scheiden en afgebakende politieke theo
rieën. Uit de landbouw hebben we 
inmiddels geleerd waar dit toe leidt: verlies 
van diversiteit en (in casu politieke) erosie. 
De symptomen van deze uniformering zijn 
herkenbaar voor wie er op let. Het onder
scheid tussen de drie gesignaleerde hoofd
stromingen vervaagt meer en meer. Dat 
proces is versneld na de vorming van het 
Christen Democratisch Appèl, waarbij veel 
van wat christelijke politiek eigen zou 
moeten zijn verloren is gegaan. De poli
tieke partijen, die als de belangrijkste, al
thans meest in het oog springende, 
representant van een stroming kunnen 
worden beschouwd, zijn wat hun politieke 
theorieën betreft voortdurend in beweg
ing. Deze politiek-theoretische ma
noeuvres uiten zich vaak in het overnemen 
van elementen uit de politieke theorie van 
een andere dan de eigen stroming. Soms 
betreft dit zelfs elementen die wezens
vreemd aan de eigen stroming zijn. In ter
men van de biotechnologie: via technieken 
van politieke manipulatie worden wense
lijk geachte nieuwe eigenschappen over
genomen van een andere politieke 
stroming en toegevoegd aan de eigen

stroming. Verlies van eigen profiel en her
kenbare identiteit zijn het gevolg.
Een andere tendens is, dat bepaalde 
strijdpunten die vanouds als karakteristiek 
voor een politieke stroming worden be
schouwd, na verloop van tijd hun absolute 
karakter verliezen: het wordt "be
spreekbaar", het mag geen "breekpunt" zijn 
in onderhandelingen (bijv. met betrekking 
tot de vorming van een coalitie...), etc.. An
dere belangen (regeringsdeelname, ver
breding potentiële kiezersbestand, e.d.) 
winnen het dan van overwegingen betref
fende het eigen profiel.
We kunnen één en ander goed illustreren 
aan de terminologie, die in politieke krin
gen wordt gehanteerd voor de geschetste 
tendens. Wanneer een politieke partij ten 
aanzien van politiek-theoretisch relevante 
elementen "leentje-buur" speelt bij een an
dere stroming, wordt er in het politieke 
jargon gesproken van "een ruk naar rechts" 
c.q. "een ruk naar links". Ook de steeds 
vaker gehoorde opmerking "het wordt 
druk in het politieke midden" is goed be
schouwd niets minder dan een politiek- 
theoretische analyse, die steun geeft aan de 
hypothese van ontideologisering en uni
formering van het politieke profiel.

Oorzaken

Het zou wat al te pretentieus zijn te menen 
om in het bestek van dit artikel, de oor
zaken van deze uniformering, van de on
tideologisering in de politiek, uitputtend te 
kunnen behandelen. Op een paar aspecten 
die hierbij een belangrijke rol spelen, wil ik 
echter wel wijzen.
In de eerste plaats is het van belang de 
gemeenschappelijke wortels van social
isme en liberalisme te onderkennen. Hoe 
verschillend zij in uitwerking ook mogen 
zijn, beide vinden hun wortels ten diepste 
in de geestesstroming van het humanisme. 
Niet ten onrechte attendeert de JOVD in 
haar jubileumjaar zelf al op het feit dat 200
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jaar geleden de Franse Revolutie uitbrak. 
Deze diep ingrijpende gebeurtenis in de 
geschiedenis van West-Europa vormde op 
staatkundig en maatschappelijk terrein de 
bittere vrucht van de periode van de Ver
lichting, die eraan vooraf ging. Centraal in 
Verlichting en Revolutie staat het beginsel 
van het humanisme. In een reactie op de 
theo-centrische richting van cultuur en we
tenschap in de eeuwen ervoor wordt in het 
humanisme de mens in zijn autonome 
vrijheid centraal gesteld. In wetenschap en 
cultuur, in staat en maatschappij over
heerst de antropocentrische opvatting. Lib
eralisme en socialisme mogen in veel 
opzichten van elkaar verschillen, deze hu
manistische traditie hebben zij toch ge
meenschappelijk.
De christelijke stroming in de politiek vindt 
daarentegen zijn wortels in een ander keer
punt in de westerse geschiedenis, namelijk 
de Reformatie ook wel de kerkhervorming 
genoemd, die Maarten Luther in 1517 in 
gang heeft mogen zetten. De Reformatie 
staat lijnrecht tegenover de (Franse) Revo
lutie en dus de uitgangspunten van lib
eralisme en socialisme. Er bestaat tussen 
die twee historische gebeurtenissen (Refor
matie en Revolutie) een onverzoenlijke 
spanning, die getypeerd kan worden als de 
tegenstelling ("antithese") tussen het geloof 
in God en het geloof in de mens. De staats
man Groen van Prinsterer heeft deze abso
lute tegenstelling als geen ander gepeild in 
zijn weergaloze boek "Ongeloof en Revo
lutie" en laat dat uitmonden in het politieke 
credo voor de christen van alle tijden en 
plaatsen: "Tegen de Revolutie, het 
Evangelie".
Tussen Revolutie en Reformatie is in prin
cipieel opzicht geen vergelijk mogelijk. Het 
gaat om haaks op elkaar staande leven
sprincipes: de mens die gehoorzaamd aan 
Zijn Schepper en de mens die eigenmachtig 
handelt en God de rug toekeert. Wie, zoals 
in de christen-democratie gebeurt, die 
kloof in één politieke hypothese probeert 
onder te brengen, vertilt zich. Het is niet

mogelijk om christelijke en humanistische 
opvattingen op basis van gelijkwaardig
heid in één credo te verwerken. Het is een 
hinken op twee gedachten, waarbij de in- 
tristieke waarde van het christelijke ele
ment veelal verloren gaat.

Het gegeven, dat socialisme en liberalisme 
gemeenschappelijke wortels kennen, blijkt 
in de politiek van vandaag de dag keer op 
keer, wanneer VVD en PvdA in bepaalde 
kwesties (meestal van immateriële aard) 
het uitstekend met elkaar kunnen vinden. 
Bijna altijd gaat het dan om kwesties ron
dom thema's als de autonomie van de 
mens, gelijkheid van alle individuen, indi
vidualisering en emancipatie, of het ver
meende zefbeschikkingsrecht. In wat ik 
zou willen noemen een "monsterverbond" 
tussen deze partijen, die in wezen tegen
gestelde politieke theorieën huldigen, 
wordt de gemeenschappelijke noemer van 
het humanisme zichtbaar. Het is verleide
lijk om in het licht van deze ontwikkeling 
uitgebreid in te gaan op de speculaties over 
een mogelijke coalitie tussen PvdA en 
VVD, die met de val van het kabinet Lub- 
bers II tot de mogelijkheden zou zijn gaan 
horen. Ik zal deze verleiding weerstaan, 
maar ik wil er wel op wijzen, dat specu
laties in die richting aangeven hoe relevant 
het aangesneden onderwerp is.

Secularisatie

Een andere en heel belangrijke oorzaak 
voor de ontideologisering heeft vooral be
trekking op de christelijke stroming. Ik 
doel hier op het maatschappelijk proces 
van secularisatie, dat met name in de 
tweede helft van de twintigste eeuw een 
verwoestende invloed heeft gehad op alle 
terreinen van de samenleving. De politiek 
is daarbij bepaald niet gespaard gebleven 
en de gevolgen van ontkerkelijking en de 
daarmee gepaard gaande horizontalise- 
ring en normloosheid hebben ook in de
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christelijke politiek hun uitwerking niet 
gemist. Nederland heeft mede daardoor 
het stempel "christelijke natie" verloren. 
Daarbij komt nog, dat de christelijke par
tijen al decennia lang vrijwel ononder
broken een sleutelpositie in de 
Nederlandse politiek bezetten. De strijd 
om (het behoud van) de macht en daarin 
het dingen naar de kiezersgunst hebben 
binnen de christelijke politieke stroming 
geleid tot het afzwakken van het oorspron
kelijk principiële geluid en daarmee tot 
vervlakking van standpunten, tot het los
laten van de absolute beschermwaardig
heid van het menselijk leven toe! We 
moeten daarbij -en dat in de derde plaats- 
ook de uit noodzaak geboren Nederlandse 
traditie van coalitievorming betrekken. In 
de maatschappelijke en politieke verhoud
ingen in ons land is het tot stand brengen 
van een coalitie op basis van wederzijdse 
toenadering en derhalve compromissen 
'conditio sine qua non' geworden voor het 
vormen van een regering. Dit brengt mee, 
dat traditionele en markante karakteris
tieken van politieke partijen en herkenbare 
verschilpunten daartussen, gemakkelijk 
verbleken wanneer zij worden betrokken 
in de besprekingen rondom de kabinetsfor
matie. Dit vinden we heel sterk terug bij het 
vrij recente verschijnsel van het regeerak
koord. Gelet op de gemeenschappelijke 
mensvisie is dat voor liberalen en social
isten verklaarbaar. Voor christenen wor
den er in een ontkerstende wereld al snel 
grenzen overschreden, die ten principale 
niet overschreden zouden mogen worden. 
Tegen de revolutionaire boodschap van de 
autonome mens, dienen christenen de ge
heel andere opvatting van de Bijbel uit te 
dragen, dat de mens geroepen is te gehoor
zamen aan wat God als Schepper van hem 
vraagt. Als christen kan je daarmee in het 
isolement terecht komen en mogelijk zelfs 
buiten het proces van besluitvorming 
komen te staan. Mocht dat de prijs moeten 
zijn, die op principiële gronden moeten 
worden betaald, kan die nooit te hoog zijn.

Groen van Prinsterer, één van de grootste 
staatslieden uit de vorige eeuw en fel op
ponent van de liberaal Thorbecke, beseft 
dat terdege. Hij balde de prioriteiten die hij 
als christen in zijn leven stelde samen in één 
van zijn vele en voor hem zo markante 
uitspraken: "Staatsman niet, Evangeliebe- 
lijder". Vele christen-politici in onze dagen 
zouden zich die uitspraak meer moeten 
herinneren.
Een niet onbelangrijk aspect is de met name 
na de Tweede Wereldoorlog gegroeide 
hang naar meer eenheid en samenwerking 
met relativering van principiële verschillen 
van opvatting. De doorbraak-gedachte uit 
de na-oorlogse tijd is daarvan een markant 
voorbeeld.

Verzakelijking en utilisme

De oorzaken, die ik signaleerde, hebben 
naar mijn vaste overtuiging samen met an
dere ontwikkelingen een krachtige 
bijdrage geleverd aan het proces van uni
formering en ontideologisering van de 
politiek, zoals we dat heden ten dage kun
nen waarnemen. De panelen van de poli
tieke theorieën zijn inderdaad naar elkaar 
toe geschoven. Openlijk zoeken exponen
ten van vanouds haaks op elkaar staande 
politieke stromingen naar "gemeenschap
pelijke noemers" en "grootste gemene de
lers". dat werkt door in de benaming die 
men voor de eigen stroming kiest en han
teert. De grootste representant binnen wat 
vanouds de "christelijke politiek" heette, 
gaat al weer lange tijd als "christen-demo- 
cratische" partij door het leven. In de con
frontatie met de "sociaal-democraten" en 
het "democratisch liberalisme" heeft het 
"christen-democratisch" zijn vanzelfspre
kend bepaalde voordelen. Ik ben van men
ing, dat we in de ontwikkeling die ik 
hierboven heb geschetst, te maken hebben 
met wat ik, in het verlengde van de parallel 
met de biotechnologie, zou willen aan
duiden als de erosie van de politiek. De
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ideologieën, op basis waarvan voorheen 
partijvorming plaatsvond en gelegitim
eerd werd, werken kennelijk belemmerend 
in het politieke spel van samenwerking en 
coalitievorming. Beginselpolitiek heeft 
voor velen afgedaan. De bekende slogan 
van Groen van Prinsterer: "In het isolement 
(beginselvastheid) ligt onze kracht" lijkt in 
de grote christelijke-democratische strom
ing alle betekenis te hebben verloren. Poli
tieke filosofie lijkt achterhaald in een tijd, 
waarin verzakelijking, no-nonsense, prag
matisme, opportunisme en utilisme de tref
woorden zijn, waarmee de tendenzen in de 
moderne politiek kunnen worden gety
peerd. Daarbij worden de vroeger zo 
scherpe tegenstellingen tussen de onder
scheiden politieke theorieën niet meer zo 
sterk gevoeld. Ontideologisering, vervlak
king en verschraling zijn de gevolgen.

Nogmaals beginselpolitiek

Alvorens af te ronden wil ik stilstaan bij een 
heel belangrijk punt, dat tot nu toe niet is 
genoemd. Ik meen namelijk te mogen vast
stellen, dat de symptomen van uniformer
ing en "politieke erosie" vooral een 
probleem van de "grote" exponenten van 
de verschillende politieke stromingen zijn. 
De kleinere partijen, waarvoor ons poli
tieke stelsel van evenredige vertegenwoor
diging gelukkig ruimte laat, kenmerken 
zich juist door een grote herkenbaarheid en 
een duidelijk profiel. En het lijkt vooral die 
duidelijk herkenbare eigen politieke the
orie te zijn, die de aantrekkelijkheid van 
kleine partijen vormt. Los van een waarde
ring van de beginselen die men huldigt, 
kan worden gesteld dat die partijen poli
tiek bedrijven, zoals het in feite behoort. 
Dat heeft zowel betrekking op de partijen 
die vaak -en ten onrechte- worden aange
duid als "klein rechts" (een karakterisering, 
waarmee de kleine christelijke partijen 
geen recht wordt gedaan) als "klein links". 
Het gaat deze partijen om politieke activi

teit op basis van een politieke theorie, 
waarmee men langs de politieke weg van 
democratische besluitvorming tracht de in
richting van het publieke samenleven in 
gewenste richting te beïnvloeden. Dat is de 
beginselpolitiek, die grote partijen verleerd 
lijken te hebben, al dan niet onder druk van 
de omstandigheden.

Tenslotte

Concluderend wil ik stellen, dat ontideo
logisering in de Nederlandse politiek een 
niet te ontkennen feit is. Die ontwikkeling 
acht ik niet gewenst en zelfs schadelijk. Ze 
is de vrucht van deconfessionalisering van 
de samenleving als geheel. De duide
lijkheid in de politiek wordt er allerminst 
mee gediend, mede doordat uniformering 
en politieke erosie een gevolg zijn. Politiek 
wordt gevoerd vanuit bepaalde beginselen 
en politieke stromingen ontstaan op basis 
van gemeenschappelijke politieke theo
rieën, die voortvloeien uit een bepaalde 
zienswijze op mens- en samenleving. Het 
is zaak deze beginselen en theorieën expli
ciet te maken. Burgers en kiezers hebben 
recht op duidelijkheid oven de drijfveren 
van de politieke stromingen in ons land. 
Tegenstellingen in beginselen en politieke 
standpunten behoeven niet te worden ge
zocht of gekoesterd, maar mogen -waar ze 
aanwezig zijn- niet worden weggepoetst. 
Het onderstrepen van de verschillen be
hoeft coalitievorming overigens niet in de 
weg te staan, maar dan zal in een regering
sverklaring ook expliciet tot uiting moeten 
komen op grond van welke beginselen 
politiek beleid zal worden gevoerd. Ook als 
een combinatie van stromingen in het 
kabinet is vertegenwoordigd. In de reger
ingsverklaring zal moeten worden aange
toond op welke wijze een gezamelijke 
principiële basis voor het kabinetsbeleid is 
gevonden. Het politieke kan niet alleen 
verklaard worden met argumenten van 
materiële aard.
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Uit mijn bijdrage zal duidelijk zijn gewor
den, dat ik in het spoor van met name 
Groen van Prinsterer de antithese tussen 
christelijke en niet-christelijke politiek als 
belangrijkste -sterker, de enig relevante- 
tegenstelling in het politieke bedrijf be
schouw. Juist waar het deze tegenstelling 
betreft, is absolute duidelijkheid en open
heid geboden terwille van de zuiverheid 
van de politieke bedoelingen.
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Politiek vuurwerk

door: Mark Rutte

De mythe van de jaren '70

Het is duidelijk in: wie heeft het tegen
woordig niet over de politieke verduffing, 
het totaal verdwijnen van alle tegenstellin
gen? Het naar elkaar toegroeien van de 
politieke stromingen? De oorzaak: Neder
land wordt geregeerd door, op het eerste 
gezicht, saaie mensen die uitsluitend rede
lijkheid lijken te preken. Lubbers, totaal 
ontdaan van (wederom op het eerste ge
zicht) alle ideologische bevlogenheid, legt 
beslissingen onvermoeibaar steeds op
nieuw uit en schijnt partijen naar elkaar toe 
te kunnen praten. Parlementair dualisme is 
hersteld door de tegenstelling premier - 
Voorhoeve, maar zal op de langere termijn 
waarschijnlijk een tijdelijke oprisping 
blijken. En de vakbonden... de voorganger 
van "Stekel" is nu topambtenaar en de 
oktober-manifestatie deed nog het meest 
denken aan de verjaardag van de koningin 
voor 1948.
De constatering dat politiek aan het ver
vlakken is impliceert dat het verleden an
ders was. Dat politiek ooit boeiender, 
interessanter, wellicht ook: ruwer was. Zo
mers waren "vroeger" ook mooier, warmer 
en langer. Op 31 augustus zou altijd de zon 
geschenen hebben! Het is een bekend 
gegeven dat in de menselijke geest gebeur
tenissen uit het verleden steeds positief ge
kleurd worden. De onplezierige kanten 
worden selectief weggeredeneerd en zon
der dat we het zelf doorhebben gaan we de 
positieve kanten overwaarderen. Het zal u 
duidelijk zijn: ik ben het niet eens met 
diegenen die beweren dat de huidige poli
tieke praktijk saaier is dan het politiek be
drijf in het verleden. Dit te staven aan

warme zomers is natuurlijk onvoldoende. 
Bovendien is er meer aan de hand; in dit 
artikel zal ik proberen te bewijzen dat in de 
plaats van de stelling dat de politiek saaier 
is geworden de stelling zou moeten zijn: 
Nederland is politiek in belangrijke mate 
minder stabiel geworden.
In het navolgende zal ingegaan worden op 
de pacificatie/verzuiling, de jaren '60 met 
de politieke reactie in de jaren '7 0  en ten
slotte het jongste verleden: onze eigen jaren 
'80.
Hoewel ik besef dat de beschrijving van de 
geschiedenis van het recente verleden een 
hachelijk zaak is, wil ik hier toch een pog
ing wagen.

Verzuiling

Volgens een amerikaanse staatsgeleerde is 
Nederland "in theorie onbestuurbaar". Hij 
deed deze uitspraak medio jaren '50 na een 
studie naar het Nederlandse politiek bestel. 
Hij constateerde dat ons land niet één natie 
was, maar feitelijk bestond uit vier ver
schillende landen. Dat bedoelde hij natuur- 
lijk niet geografisch, maar 
maatschappelijk. Katholieken, protestants- 
christelijken, liberalen en socialisten had
den ieder hun eigen Nederland, zonder 
met anderen in aanvaring te komen. In 
bijvoorbeeld een protestant-christelijk 
gezin keek men naar de NCRV, las Trouw 
en stemde AR/CHU. Protestants-christe- 
lijke mensen kochten niet bij door katho
lieken gedreven winkels en waren lid van 
hun eigen vakbonden en verenigingen. Dit 
volstrekt unieke maatschappelijke systeem 
was gebaseerd op een nauwelijks uitges
proken besef dat alleen door onderling re-
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speet zonder contact, Nederland schadevrij 
kon overleven (in tegenstelling tot Noord- 
Ierland, dat naast verschillen opvallend 
veel gelijkenis vertoont met Nederland in 
die dagen).
De basis van een verzuilde samenleving 
was gelegd rond 1917. In die tijd kwam een 
einde aan een strijd die meer dan een halve 
eeuw geduurd had en gebaseerd was op 
twee eisen van rivaliserende partijen: alge
meen kiesrecht en gelijkschakeling van 
bijzonder- en algemeen onderwijs. Deze 
pacificatie betekende het begin van een sta
biele periode die zou voortduren tot mid
den jaren '60. Coalities van allerlei 
samenstellingen bleken mogelijk. De over
tuiging bestond dat de "leden" van de 
zuilen onderling dan wel geen contact had
den, maar dat de toppen met elkaar overleg 
moesten blijven voeren. In geval van crises 
(denk aan het koningshuis in de jaren '50 
en '60) kwamen alle politieke leiders bijeen 
om gezamelijk tot oplossingen te komen. 
De oorlog heeft een merkwaardig effect 
gehad, enerzijds bleek het onmogelijk te 
komen tot een doorbraak van het politieke 
en maatschappelijke leven, anderzijds 
werd het besef dat stabiliteit belangrijk was 
in het kader van de wederopbouw ver
sterkt en gaf daarmee een hernieuwde im
puls aan het systeem.

De periode van de verzuiling kenmerkt 
zich door een grote mate van maatschap
pelijke overeenstemming op grond van de 
gedachte dat een alternatief ontbrak, al
smede de traditie. Politieke partijen ken
den onderling grote tegenstellingen, maar 
het debat werd hoffelijk gevoerd en het 
compromis gezocht.
Politiek was sterk gebonden aan de macht
structuur tussen de regeringsfracties en de 
ministers in het kabinet. Bovendien werd 
het politieke toneel voor een belangrijk 
deel bepaald door regenteske, autoritair in
gestelde bestuurders, die, hoewel met een 
duidelijk persoonlijke stijl, optraden in een 
19e eeuwse traditie. Met één uitzondering:

de dekolonisatie van Indonesië (waarbij 
partijen onderling en intern vijf jaren lang 
een felle en ideologische strijd leverden) 
bood politiek weinig vuurwerk. 1945-1950 
als uitzondering was niet verwonderlijk: 
het betrof immers een discussie die een 
nieuwe wereldvisie voor Nederland be
tekende. Van koloniale mogendheid naar 
een op Europa gerichte natie.
Politieke en maatschappelijke stabiliteit, 
uitgaande van diverse ideologische bases 
met onderlinge afspraken kenmerkte 
Nederland tot in de jaren '60. Het politiek 
spel was niet spannend of opwindend om 
te zien. Totdat de deconfessionalisering en 
daarmee de ontzuiling duidelijk op gang 
waren gekomen.

Jaren '60 en '70

De nacht van Schmelzer: de zeldzame 
toepassing van het recht van het Parlement 
het vertrouwen in de regering op te zeggen. 
Het is sindsdien niet meer voorgekomen 
dat de regering in één der kamers sneu
velde. Deze "nacht" is om twee redenen 
interessant: in de eerste plaats omdat 
Schmelzer zijn motie indiende in een peri
ode (1960-1970) die misschien wel de 
saaiste was in de parlementaire ge
schiedenis van Nederland en daarmee de 
enige opvallende gebeurtenis vormt in dat 
decennium. En ten tweede omdat bij de 
daaropvolgende verkiezingen de KVP 
zwaar verlies leed, wat voor het eerst de 
deconfessionalisering duidelijk zichtbaar 
maakte. Maar het merkwaardigst waren de 
jaren '60 natuurlijk zelf: terwijl buiten het 
Binnenhof Nederland aan alle kanten ver
anderde, bestaande structuren ter discussie 
werden gesteld en de universiteiten rijp 
werden gemaakt voor democratisering, 
kabbelde het parlementaire werk suf voort. 
De jaren '70 waren maatschappelijk een 
stuk rustiger, maar nu was het de beurt aan 
de politiek. Drees verliet de PvdA die 
onder aanvoering van Den Uyl een partij
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werd die meer dan ooit geloofde in de 
maakbaarheid van de samenleving. We 
kennen de feiten: de tegenstelling PvdA- 
VVD beheerste in die jaren de politieke 
verhoudingen. Over en weer sloten par
tijen elkaar uit. De formatie van het kabinet 
Den Uyl, de nacht in Bistroquet waar in 
1977 na een maandenlange formatie tussen 
socialisten en christen-democraten (het 
CDA als hoogtepunt van deconfessiona
lisering) plotseling een rooms-blauw 
kabinet werd geformeerd. Maar ook Van 
Agt II (CDA-PvdA-D66) moeten we hierbij 
betrekken. Met een buitengewoon mach
tige christelijke partij en een socialistische 
partij die concepten van de jaren '70 nog 
steeds op de samenleving van toepassing 
verklaarde.
Deze periode kenmerkte zich door een 
grote mate van politieke bedrijvigheid, 
lange formaties en aansprekende politieke 
kopstukken. "Ik heb met Den Uyl goede 
afspraken kunnen makenzei Wim Kan in 
1973, "hij de eerste dertig dagen van decem
ber op de televisie en ik de laatste.". De 
mensen bleven op voor de nachtenlange 
politieke debatten en iedereen herinnert 
zich hoe na elkaar en regelmatig Den Uyl 
en Van Agt naar Soestdijk respectievelijk 
Huis ten Bosch reden om het ontslag van 
hun regering aan te bieden. Teruggaande 
naar de twee basisvragen van dit stuk, saai
heid en stabiliteit: deze tijd was absoluut 
niet saai. Politiek was spanning en scoorde 
hoger dan de populaire televisie-series. In 
dat opzicht was deze periode anders dan 
de zestig jaren eraan voorafgaand. De jaren 
'7 0  deden denken aan de periode rond de 
eeuwwisseling met de ideologische strijd 
over kiesrecht en de financiering van het 
onderwijs. Wanneer we nu zeggen: wat 
was politiek vroeger interessant, kan het 
niet anders of we bedoelen deze (betrekke
lijk korte) periode van Den Uyl en Van Agt. 
Stabiliteit: in tegenstelling tot wat een hec
tische periode zou doen vermoeden, was in 
de jaren '7 0  sprake van politieke stabiliteit. 
De ideologische bevlogenheid en het ge

voel dat de andere stroming principieel 
foute beslissingen zou nemen zorgden 
enerzijds voor politiek vuurwerk, maar 
waren tevens de basis voor politieke 
keuzen. Na de stabiliteit in de zestig jaren 
voor dit decennium, gebaseerd op de 
tradities van zuilen, bepaalden nu de 
dogma's meer dan ooit het politieke toneel.

Het jongste verleden

'Nederland wordt geregeerd door "bèta's", 
door saaie HBS'ers schreef een voorstander 
van het gymnasium. Zonder in de discussie 
over dat schooltype te treden (ceterum cen- 
seo Carthaginem esse delen dam) : deze 
uitspraak berust natuurlijk op waarheid. 
De jaren '80 lijken bij uitstek het tijdperk te 
worden van de grote lijnen, de zakelijke 
operaties. Dit is de belangrijkste oorzaak 
voor de afwezigheid van politiek vuur
werk. En niet het monisme, zoals wordt 
beweerd. Bovendien bleek recentelijk dat 
het monisme afgewisseld wordt door dual
isme, al naar gelang de politieke situatie 
van het moment en de aard van de hoof
drolspelers.
Deze gerichtheid op de grote lijnen (denk 
aan de recentelijk op gang gebrachte 
enorme operatie ten aanzien van de sociale 
zekerheid, gezondheidszorg en het belast
ingstelsel) komt voor een deel voort uit de 
economische malaise begin jaren '80. Van 
links tot rechts groeide politiek de over
tuiging dat ingrijpen noodzakelijk was. Ac
centverschillen daargelaten; maar ook niet 
meer dan accentverschillen.
Politiek is niet minder saai dan voor 1970. 
Wèl anders. Wat zeker anders is, is de ide
ologische basis. De verzuilde samenleving 
gevolgd door een scherpe reactie daarop 
tot begin jaren '80 waren regelmatig fac
toren in het politieke bestel. Het ontbreekt 
daar nu totaal aan. Alle grote stromingen 
zoeken naar nieuwe wegen (Schuivende 
Panelen, Liberaal Bestek en Zorgzame 
Samenleving). Nederland begint politiek
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steeds meer "Just another country" te wor
den na het wegvallen van de verzuiling. 
Maar de huidige overgangsfase is niet zon
der gevaar. Aan de oppervlakte lijkt 
Nederland teruggekeerd tot een tradi
tionele wijze van politiek voeren. Maar 
onder de oppervlakte... is niets met uitzon
dering van enige relicten uit het verleden. 
Het is mijn stelling dat de Nederlandse 
politiek door een instabiele fase gaat, waar
bij verhoudingen plotseling kunnen veran
deren.
Deze ontwikkeling heeft ook een goede 
kant. Het is nu meer dan ooit mogelijk te 
discussiëren over nieuwe structuren en 
nieuwe samenlevingsvormen.

M a r k  R u t te  is  la n d e lijk  v o o r z i t te r  va n  d e  J O V D  
s in d s  n o v e m b e r  1 9 8 8 . H i j  s tu d e e r t  g e sch ied en is  
en  rech ten  in  L eiden  en  is  reed s  s in d s  1 9 8 3  a c tie f  
in  d e  J O V D .
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Verval van ideologieën of verschuiven
d e  panelen?

door: Paul Lucardie

Inleiding

Haastige Haagsche Post-journalisten en 
vele andere eigentijdse publicisten duiden 
onze tijd graag met enkele kreten aan: 
onder andere, individualisering en ontide
ologisering. Voor socio- en politicologen 
een dankbare taak om na te gaan of die 
kreten als uitgangspunten voor analyse 
zinvol zijn.

Verzuiling

"Ideologie" kan men omschrijven als een 
min of meer samenhangende visie over de 
richting van staat en maatschappij, soms 
gefundeerd op godsdienstige beginselen, 
maar ook vaak gekoppeld aan bepaalde 
sociaal- economische belangen. 
Vierhonderd jaar geleden koesterde de ab
solute monarchist Philips II een andere 
staatsopvatting dan de meer constitution
eel denkende calvinisten in de Nederlan
den: onze Tachtigjarige Oorlog kan dan 
ook (ten dele) als een ideologisch conflict 
gezien worden. Na die oorlog verdwijnen 
ideologische kwesties nagenoeg uit de 
politiek - 'ontideologisering' heet dat nu 
dus - en gaat het daar doorgaans om per
soonlijke belangen en familietwisten. Met 
de Franse (en industriële) Revolutie wordt 
de politiek opnieuw ideologisch. De ons 
vertrouwde ideologieën ontstaan vooral in 
reactie op die Revolutie: socialisten willen 
de Revolutie radicaliseren, liberalen haar 
kanaliseren in gematigde vorm en conser
vatieven haar afremmen en terugdraaien.

Daarbij verdedigen socialisten doorgaans 
de belangen van onderdrukte en bena
deelde groepen, met name arbeiders, lib
eralen die van de ondernemende 
middenklasse en conservatieven die van de 
heersende klasse (adel en patriciaat, groot
grondbezitters en bankiers).
Om het calvinistische volksdeel van 
Nederland te beschermen tegen de god
deloze geest van de Franse Revolutie richt
ten Abraham Kuyper en de zijnen in 1879 
de Anti-Revolutionaire Partij op: maar ook 
andere organisaties, op cultureel en maats
chappelijk gebied, scholen, universiteiten, 
dagbladen, vakbonden en zangvereniging
en. Het maatschappelijk leven in Neder
land raakt verzuild en dus 
'geïdeologiseerd'. In een normale samen
leving spelen in normale tijden ideologieën 
maar een beperkte rol in het leven van de 
gewone burgers - bij verkiezingen en soms 
bij discussies aan de borreltafel. In een ver
zuilde samenleving wordt de burger echter 
dagelijks aan zijn of haar ideologische be
ginselen herinnerd, door het "Socialistische 
Commentaar" van de VARA-radio, door 
een katholiek ochtendblad of een anti-rev- 
olutionaire leraar op een gereformeerde 
school.

Koude Oorlog

Soms werd de strijd tussen de zuilen over- 
schaduwd door grotere conflicten: de 
Tweede Wereldoorlog en daarna de Koude 
Oorlog. In die strijd tegen achtereenvol
gens nationaal-socialisme en communisme 
verbleekten de ideologische verschillen
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tussen de zuilen in Nederland. Ook elders 
werd "the end of ideology” aangekondigd. 
Grote politieke partijen streefden nage
noeg allemaal naar hetzelfde doel, leek het: 
vrijheid en vrede, parlementaire demo
cratie, economische groei en een economis
che orde waarin planning en markt 
gecombineerd werden. Die gemeenschap
pelijke idealen moesten verdedigd worden 
tegen (al dan niet werkelijke) bedreiging 
uit het Oosten. Ideologische kwesties 
speelden geen grote rol meer in de binnen
landse politiek, maar des te meer in de 
buitenlandse politiek van ons land en zijn 
bondgenoten.

Pragmatisme

In de jaren zestig ebt de Koude Oorlog weg 
en leeft de ideologische strijd tussen de 
verzuilde partijen weer op. Een groeiend 
deel van de bevolking, in het bijzonder 
jongeren, verwerpen echter de verzuiling 
en de daarmee verbonden ideologieën. D66 
introduceert een nieuwe anti-ideologie, het 
pragmatisme. Provo's brengen op speelse 
wijze een oude ideologie, het anarchisme, 
tot leven. Pacifisten en Nieuw- Linksers 
trachten het socialisme te vernieuwen, 
christen-radicalen vechten tegen conserva
tieve beginselen binnen de confessionele 
partijen en in de VVD roert zich (be
scheiden) het Liberaal Democratisch Cen
trum. Al deze ideologische beroeringen 
leiden tot stichting van nieuwe partijen - 
waarvan het CDA de meest succesvolle 
blijkt - en opstelling van nieuwe beginsel
programma's; maar ook tot een zekere ver
moeidheid bij velen. Aan het begin van de 
jaren tachtig uit zich die vermoeidheid in 
kreten als "No nonsense", en later "karwei1 
afmaken". Verkiezingscampagnes draaien 
nu meer om individuen en issues dan om 
ideologieën - al moeten we niet over
drijven, zelfs in 1986 verklaren 80% van de 
kiezers beginselen 'belangrijk' of 'zeer be
langrijk' te vinden.2

Pop-induvidualisme

Door de afbrokkeling van de zuilen verd
wijnt de ideologie ook uit de media - of 
liever gezegd, verdwijnt onder de opper
vlakte. De meer dan een miljoen tellende 
Veronica Omroeporganisatie belijdt be
wust geen beginselen en toont geen duide
lijke voorkeur voor enige politieke partij, 
maar hanteert wel degelijk een onde
rhuidse ideologie: populistisch, dynamisch 
en hedonistisch (genotzuchtig) individual
isme (af te korten als pop-individualisme). 
De nieuwe ideologie kent misschien min
der samenhang en diepgang dan haar 
voorgangers, maar leent zich uitstekend 
voor reclameleuzen en videoclips: "ge
woon jezelf zijn", "je bent jong en je wilt 
wat", van het leven genieten door te 
sporten, te dansen, naar muziek te luis
teren, vrijen en vooral veel drankjes en 
snacks te consumeren. Voor de ontzuilde 
en geïndividualiseerde jongeren van de 
jaren tachtig tellen familie, kerk, sociale 
klasse, politieke partijen, vakbonden en an
dere collectieve kaders nauwelijks nog 
mee. Zij verwachten van de staat waarbor
gen voor het geval dat ziekte, werkloosheid 
of andere ellende hen verhinderen zich te 
ontplooien; maar vooral geen betutteling 
en bureaucratie. De staat moet in de samen
leving zoveel mogelijk vrijheid laten aan 
het particulier initiatief en "niet moeilijk 
doen" over morele kwesties als euthanasie, 
abortus, prostitutie of pornografie. Wat het 
volk wil, is welgedaan; maar al te vaak 
wordt het volk betutteld door ambtenaren 
en intellectuelen die zedenmeester menen 
te moeten spelen.

Sterk water

Dit popindividualisme is langzamerhand 
de oudere ideologieën, socialisme, conser
vatisme en liberalisme aan het verdringen. 
De PvdA verschuift haar panelen en over-
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weegt het socialisme op sterk water te zet
ten. Het CDA zet met pleidooien voor een 
verantwoordelijke samenleving ogen
schijnlijk de tegenaanval in, maar geeft 
vooral op sociaal- economisch gebied zeer 
vaak toe aan individualistische impulsen. 
De VVD heeft haar ideologie al in de jaren 
zeventig aangepast en een nieuwe begin
selverklaring geformuleerd, zodat ze 
eigenlijk alleen maar heil kan verwachten 
van de Veronica-trend. Toch verkeert ook 
de liberale partij in moeilijkheden. Individ
ualisme en populisme kunnen ook met 
haar beginselen botsen. In de eerste plaats 
ging het klassieke liberalisme eigenlijk niet 
uit van het individu in het algemeen, maar 
van volwassen mannelijke individuen die 
hoofd van een gezin waren. Die gezin
shoofden werkten hard en spaarden nijver, 
niet alleen voor zichzelf maar vooral voor 
vrouw en kinderen. In een geïndividuali
seerde samenleving wordt erfrecht echter 
moeilijk te rechtvaardigen; het is immers in 
strijd met de (liberale) ideologie van gelijke 
kansen als Piet zijn carrière met studie
schuld begint en Jan-Willem daarentegen 
een ton van zijn vader erft. Bovendien botst 
hedonisme met spaarzin: waarom zou je 
niet nu van je verdiende geld genieten in 
plaats van het voor een verre toekomst op 
te potten.

Rob Out

In de tweede plaats botst zuiver individ
ualisme met conservatieve, collectivisti- 
sche ideologische restanten in de 
VVD-gelederen: nationalisme en paternal
isme met name. Zo zal een Veronica-libe- 
raal zijn vrijheid niet graag opofferen voor 
vorst en vaderland maar de verdediging 
liever aan beroepssoldaten overlaten. 
Daarnaast zal hij/zij niet gemakkelijk het 
gezag van bazen en bedrijfsleven aanvaar
den. Conservatieve idealen van een be- 
drijfsgemeenschap waarin werknemers 
genoegen nemen met de hun door de baas

toegewezen plaats in de hiërarchie van het 
bedrijf spreken de nieuwe liberalen niet 
meer aan. Ze aanvaarden hooguit het char
ismatisch gezag van een sterke persoon
lijkheid - bijvoorbeeld de dynamische 
Veronicaleider Rob Out - maar dan zonder 
een hiërarchisch apparaat.
Nu speelt charismatisch leiderschap zeker 
vanaf de jaren zeventig een doorslag
gevende rol binnen de VVD - eerst met de 
snelle opkomst van Wiegel, dan met 
Nijpels. Een fractievoorzitter als Voor
hoeve, die weliswaar capaciteiten maar 
geen charisma bezit, wordt niet makkelijk 
als politiek leider erkend. De opkomst en 
afgang van Nijpels laat echter zien hoe 
kwetsbaar charismatisch leiderschap is in 
onze televisiecultuur. Het is niet onmisbaar 
als politiek bindmiddel in een geïndivi
dualiseerde samenleving. Het wordt im
mers steeds moeilijker om kiezers aan te 
spreken op hun belangen, die steeds meer 
gefragmenteerd en gecompliceerd wor
den. De belangen van binnenschippers, 
glastuinders, verpleegsters en directiesec
retaressen verschillen hemelsbreed en kun
nen niet zonder meer onder één noemer 
gebracht worden. Ze kunnen bovendien 
doorkruist worden door belangen van con
sumenten bij lage prijzen of bij een schoon 
en evenwichtig milieu.

Populisme

Het enige dat alle kiezers nog gemeen heb
ben is het feit dat ze als individuen tot het 
Nederlandse volk behoren. Populisme is 
dan ook de enige ideologie die met individ
ualisme te combineren valt. Het betekent 
immers alleen dat het volksbelang voorop 
staat; wat dat inhoudt, blijft open. Een 
rechtse populist als Wiegel viel vooral de 
betuttelende bureaucraten rond het 
kabinet Den Uyl aan, een linkse populist als 
Kok zal eerder de ondernemers aan de 
kaak stellen.
Populisme dreigt als ideologie het social-
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isme bij de PvdA langzamerhand te ver
dringen - ook hier in combinatie met indi
vidualisme. Dat proces begon al met de 
oprichting van de Partij van de Arbeid in 
1946. Anders dan haar voorganger, So
ciaal- Democratische Arbeiderspartij wilde 
de PvdA een volkspartij zijn voor progres
sieve burgers uit alle klassen en kerken. 
Haar socialisme werd, in die beginjaren, 
personalistisch genoemd. Personalisme 
moest als nieuwe ideologie individualisme 
en collectivisme verzoenen. In de jaren zes
tig riep Nieuw Links aan de ene kant op tot 
radicale herverdeling van macht en in
komen, maar aan de andere kant ook tot 
individuele zelfontplooiing en noncon- 
formisme. Met de mond werd het social
isme even vurig beleden als voor 1946, 
maar tegelijkertijd werd het anders, name
lijk individualistisch en hedonistisch uitge
legd. Vroeger wilden socialisten alle 
produktiemiddelen (bedrijven) socia
liseren, nu slechts democratiseren. Soli
dariteit werd steeds meer een ethische 
keuze - en dus een individuele aangelegen
heid, in plaats van een uitvloeisel van klas- 
sebewustzijn. Actie- en belangengroepen 
werden aangemoedigd zonder te kijken of 
hun doelstellingen wel met socialistische 
beginselen overeenstemden - typerend 
voor populisme.

Individuele recht

Het socialisme verliest dus zijn klasseka- 
rakter, terwijl de christen- democraten in
tussen hun confessioneel karakter kwijt 
raken. Het CDA laat niet alleen christenen 
van alle confessies toe, maar (in 
toenemende mate) ook Hindoes, Moslims 
en zelfs ongelovigen. Zo dringt ook hier het 
individualisme binnen. Gemeenschapzin 
en saamhorigheid staan nog steeds hoog in 
het christen-democratisch vaandel, hedon
isme heet verwerpelijk en het gezin nog een 
hoeksteen van de samenleving - maar 
christen-democraten weten zich altijd goed
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aan te passen aan de veranderende werke
lijkheid. Zo houden ze steeds meer reken
ing met individualisering op 
sociaal-democratisch gebied en, schoor
voetend, op het gebied van relatievormen. 
Voordeurdelers worden op hun uitkering 
gekort en dus aangemoedigd alleen te gaan 
wonen. Euthanasie en abortus worden 
ethisch nog steeds veroordeeld, maar lang
zamerhand minder vaak gestraft; daarmee 
erkennen christen-democraten schoor
voetend het individuele recht over eigen 
lichaam te beschikken - in plaats van die 
beslissingen aan Onze Lieve Heer over te 
laten.
Tegelijkertijd roept het CDA op, het 
'maatschappelijk middenveld' van vrijwil
lige organisaties, burenhulp en speeltuin
verenigingen te versterken. Dat klinkt 
misschien collectivistisch, maar blijft in 
feite even vrijblijvend als de solidariteit 
waar de PvdA mee dweept. Het CDA doet 
immers niet veel meer dan individuen op
roepen, zich bij een club aan te sluiten op 
een basis van een vrijwillige, individuele 
keuze, voor bepaalde idealen en belangen. 
Via de staat wil de partij die verenigingen 
faciliteiten bieden, maar niet van de grond 
tillen. De oude voorman Kuyper deed dat 
wel - hij richtte niet alleen de Anti- Revol
utionaire Partij op, maar ook de Vrije 
Universiteit en de Gereformeerde Kerk. 
Zijn erfgenamen Lubbers, De Vries en Van 
Velzen hebben daar geen tijd meer voor. Ze 
zullen de ontzuiling en individualisering 
in de samenleving dan ook niet terug kun
nen draaien, hoogstens een beetje afrem
men.

Tenslotte

De conclusie van dit vluchtig onderzoek: 
individualisme, populisme en hedonisme 
dringen in alle grote politieke partijen 
door, zij het in de VVD meer dan in PvdA 
en CDA. D66 en de PPR staan er al langer 
open voor, in mindere mate ook de PSP en
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sinds kort enigzins aarzelend zelfs de CPN. 
Alleen de kleine protestants-christelijke 
partijen houden verbeten vast aan hun 
oude ideologie. De ideologische verschil
len tussen de andere partijen zullen wel 
niet helemaal verdwijnen, maar vermin
deren en vervagen.
'Ontideologisering' zou ik dat echter niet 
willen noemen, wel: geleidelijke verschuiv
ing van nieuwe ideologische panelen over 
oude.

P au l L u ca rd ie  is  m ed ew e rk e r  b ij  h e t D o c u m e n 
ta tie c e n tru m  N e d e r la n d s e  P o litie k e  P a r tije n  
aan d e  R ijk s u n iv e r s i te i t  te  G ro n in g e n

NOTEN

1 Daniël Bell, The End of Ideologv. On the 
Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. 
New York: Collier, 1961.
2 Volgens het rapport De Nederlandse 
kiezer '86. onder redactie van J.J.M. van 
Holsteyn, G.A. Irwin en C. van der Eijk, 
Amsterdam, 1987, p.193.
3 Daniël Bell, die zich in 1961 verheugde 
over het einde der ideologieën, betreurde 
in de jaren zeventig het toenemend hedon
isme dat het arbeidsethos en daarmee de 
fundamenten van het kapitalisme zouden 
ondermijnen (zie zijn The Cultural Contra- 
dictions of Capitalism. Londen, 1976).

4 B.Tromp, "Socialisme, organisatie en 
democratie", Socialisme en Democratie. 
1976, nr. 4, pp. 155-172.
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Herleving van d e  oude ideologieën in
een  nieuwe.

door: Roel van Duijn

Inleiding

Zijn de grote ideologieën, tweehonderd 
jaar na de Franse Revolutie, dood? Soms 
lijkt het erop. Men beroept zich in de poli
tiek nog maar weinig op de grote, achter
liggende idealen. Zelf denk ik dat dat 
ongemotiveerde, alleen nog in onmiddel
lijke winst geïnteresseerde handelen waar
schijnlijk in hoofdoorzaak is van de 
veelzijdige krisis waarin we verkeren. Mi- 
lieuvernietiging, bewapeningsexplosie, 
rechteloosheid voor velen op deze aardbol 
- zouden zij zich zo dreigend ontwikkeld 
hebben als vrijheid, gelijkheid en broeders
chap wat serieuzer waren genomen? 
Vermaningen over oude thema's helpen 
doorgaans weinig. De oude ideologieën 
doen, in hun oude vorm, hun werk niet 
meer. Een nieuwe ideologie, een nieuw 
paradigma alleen kan, ons helpen de ge
noemde grote problemen op te lossen. 
Maar in dat nieuwe denken, zoals ik dat 
zie, spelen de slagwoorden van de Franse 
Revolutie niettemin een belangrijke rol. Ze 
worden alleen betrokken op de problemen 
van 1988; ze worden dus bijvoorbeeld eco
logisch vertaald, om zo de beginselen voor 
de nodige, groene politiek te vormen.

Groene politiek

De beginselen van groene politiek wortelen 
in leefbaarheid, democratie en spirituali
teit. Omdat dat drie heel algemene begrip
pen zijn, is het goed het groene karakter 
ervan iets nader te beschrijven.

Leefbaarheid slaat niet alleen op het milieu, 
maar op het hele samenleven. Leefbaar 
moeten ook de inkomensverhoudingen 
zijn, de kansen om er economisch aan te pas 
te komen. Sociale zekerheid is een aspect 
van leefbaarheid. Een goede volkshuis
vesting is een ander aspect. De basis van 
leefbaarheid is natuurlijk wel schoon 
water, vruchtbare aarde en adembare 
lucht. Zonder dat is volksgezondheid een 
utopie. Deze veelzijdige leefbaarheid is de 
noodzakelijke voorwaarde voor het dage
lijks leven.
Democratie werd door de Grünen vooral 
uitgelegd als basisdemocratie. De Basis, 
niet de gekozen politici, moest het voor het 
zeggen hebben. Bondsdagleden moesten 
halverwege hun termijn afgelost worden 
door een nieuwe vertegenwoordiger. 
Ongeveer zo ging het destijds ook bij de 
Amsterdamse Kabouters, die om het jaar 
hun gemeenteraadsleden lieten wisselen. 
De ervaringen met deze basisdemocrati
sche praktijk zijn, vind ik, niet gunstig. De 
vele wisselingen geven aanleiding tot 
ruzies. Bovendien verdwijnt er te veel 
kwaliteit aan de top. Het terugtreden van 
Otto Schilly uit de Bondsdag is bijvoor
beeld een heel verlies. Wel streeft de groene 
politiek ernaar de directe invloed van het 
volk op bestuurlijke beslissingen te ver
groten. Referendum en volksinitiatief, 
zoals onlangs opnieuw onder de aandacht 
gebracht door de commissie-Biesheuvel, 
zijn daarvoor goede middelen. Een referen
dum kun je echter niet elke dag houden. 
Daarom is invloed van iedere betrokkene 
op het werk, school of andere instelling iets 
dat nog verwezenlijkt moet worden. Di-
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recte invloed in eigen kring; naast de par
lementaire democratie.
Spiritualiteit is misschien wel het belan
grijkste kenmerk. Waar politiek tegen
woordig eigenlijk alleen nog 
belangenstrijd van vechtmachines zonder 
idealen is, wil groen haar activiteiten be
wust in dienst stellen van geestelijke waar
den. Zonder dat dreigt ook voor linkse 
politici te snel een technocratisch en materi
alistisch denken: oorzaak van zoveel 
problemen.
De aarde is een levende organisme en alle 
levende wezens zijn bezield: dat is een in
spiratie voor de groene filosofie. Het 
spreekt vanzelf dat het groene denken aan
sluiting zoekt bij alle grote bronnen van 
wijsheid, zoals christendom, boeddhisme, 
hindoeïsme, Indianengedachten. Vergade
ringen worden vaak begonnen met een 
spreuk, een kunstuiting of een ogenblik 
stilte voor meditatie. Belangrijk is voor ons 
dat spiritualiteit beleefd wordt vanuit een 
eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Onder dwang van indoctrinatie kan spiri
tualiteit zich tegen zichzelf keren: het ver
dooft dan het individueel bewustzijn. Stelt 
het zichzelf echter steeds opnieuw kritisch 
de vragen naar de zin van leven en dood, 
dan is zij de wichelroede die naar het water 
leidt dat een in levensbeschouwelijk op
zicht uitgedroogde beschaving redden 
kan.

Meer dan milieupolitiek

Veelzijdige leefbaarheid, dagelijkse demo
cratie en een open spiritualiteit vormen nu, 
volgens mij, de kern van de groene politiek. 
Groene politiek is dus heel wat meer dan 
alleen milieupolitiek. Niet toevallig: mi
lieuproblematiek die vast zit aan een pa
triarchaal of materialistisch denkkader kan 
zichzelf op den duur niet verwezenlijken. 
Spirituele mensen - een uiteenlopend scala 
- houden zich doorgaans verre van politiek. 
Politiek is geworden tot een spel van enkele

gevestigde belangen en daarbij heerst de 
rationaliteit van de macht; men beroept 
zich daarbij amper meer op ideaal of leven
sovertuiging. Politici waarschuwen elkaar 
tegen spirituele warhoofden; spirituelen 
deinzen terug voor het wrede machtspel. 
Politiek en spiritualiteit liggen, zo voel ik 
het na elke gemeenteraadsvergadering, 
verder uit elkaar dan ooit.
Is dat niet een labiele toestand? Hoort poli
tiek niet gevoed te worden door ideeën 
omtrent mens en kosmos en hoort, aan de 
andere kant, levensbeschouwing niet ruw 
geconfronteerd te worden met de actuele 
feiten?

Vragen

Te meer zou ik die vragen bevestigend wil
len beantwoorden, omdat we gesteld wor
den voor zoveel nieuwe problemen op het 
grote gebied tussen politiek en spirituali
teit, daar waar we regels trachten te vinden 
voor het dagelijks leven: de ethiek. Hoe 
moeten we ons opstellen tegenover eutha
nasie en abortus, nu de voorstellingen die 
we hebben van de betekenis van het ster
ven aan het vervagen zijn? Wat moeten we 
denken van de steeds inventievere man
ipulatie van de natuur, als we geen notie 
hebben van het wezen van planten en 
dieren? Wat zegt ons ecocide eigenlijk? 
Hoe moeten we staan tegenover de mense
lijke problemen die het gevolg zijn van de 
individualisering en van het verval van het 
gezin? Is het samenleven in groepen de 
nieuwe hoeksteen van de samenleving en 
aan welke regels moeten we ons in per
soonlijke contacten houden? Hoe ver mag 
de overheid in de privé-sfeer binnendrin
gen als het gaat om de bestrijding van 
AIDS? Te veel vragen om hier te beant
woorden, maar ze maken wel duidelijk dat 
alleen een levende, creatieve ethiek een 
richting kan wijzen.
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Ethiek en spiritualiteit

Maar een creatieve ethiek is ondenkbaar 
zonder spiritualteit. Deze laatste verschaft 
immers de beelden en de visioenen 
waaraan leefregels dienstbaar zijn. Want 
spiritualiteit is - elke definitie ervan is een 
waagstuk - beeldend doordringen in de 
kern van je eigen leven en dat van anderen, 
zodat je een voorstelling krijgt van de zin 
van leven en dood, van ware identiteit van 
de bekende en onbekende wezens die je 
omringen. Onmiddellijk voeg ik daaraan 
toe dat liefde en verantwoordelijkheid er 
eigen aan zijn; bedwelming juist niet. 
Zonder zo'n spiritualiteit is er bijna geen 
scheppende gedachtenvorming mogelijk 
over de leefregels waaraan onze maats
chappij ook vanuit veel nieuwe gezicht
spunten behoefte heeft. Zonder levende 
spiritualiteit zal het definiëren van de re
gels met betrekking tot euthanasie, abor
tus, genetische manipulatie en zelfs natuur 
en samenleving meer en meer het werk van 
universitaire specialisten in de ethiek wor
den. De keuze van die specialisten aan de 
politiek voorbehouden. Zo dreigt de 
ethiek, nu de gevestigde levensbeschouw
ingen in Europa langzamerhand wegzak
ken, in het dagelijks leven eenzijdig door 
de politieke elite bepaald te worden. Voor 
een vraagstuk als euthanasie bijvoorbeeld 
is dientengevolge de aard van een kabinet- 
scoalitie doorslaggevend - niet onze opvat
tingen over de betekenis van het sterven; 
onze ideeën daarover kennen we veel min
der goed dan de signatuur van de regering.

Computerdenken

Dat de oude levensbeschouwingen naar de 
bodem van de seculiere maatschappij 
lijken te verzinken, hoeft, lijkt me, niet in 
alle opzichten te worden betreurd. Er zitten 
in de geïnstitutionaliseerde godsdiensten 
onderdrukkende elementen die niet beter

zijn dan het moderne computerdenken. 
Niet ten onrechte heeft een collega-raadslid 
me voorgehouden dat ook de grote gods
diensten de afgelopen eeuwen het hunne 
hebben bijgedragen aan de oorlogsvoering 
- en niet in de laatste plaats die tegen elkaar. 
Des te indringender is het dat er zich nu een 
vrije, open levensbeschouwelijkheid een 
weg weet te banen die uitgaat van persoon
lijke verantwoordelijkheid en menselijke 
gelijkwaardigheid, en die bovendien ook 
spirituele vermommingen van fundamen
talisme (zoals Moon-sektes, Scientology- 
gedoe) kan ontmaskeren.
Ik denk dat die nieuwe spiritualiteit moet 
putten uit de bronnen die er te vinden zijn, 
waar ook ter wereld. Soms is het een filo
sofie die verwaaid lijkt en vrijwel zonder 
machtsbasis, zoals bij de Indianen, dan 
weer is zij bedekt met stof en kerkgewaden, 
zoals bij het christendom. Maar in beide 
gevallen gaat het om boodschappen die, 
mits in hun ketterse oorspronkelijkheid op
gevat, van onmiddellijk nut voor ons alle
maal zouden kunnen zijn.

Liberalisme

Het liberalisme beschouw ik als een van de 
authentieke bronnen van het politieke den
ken. Als een stroming die een onmisbaar 
element benadrukt: de vrijheid in de ge
dachtenvorming, die het zout in de pap van 
de democratie is. Ook het zelfstandig on
dernemen beschouw ik als een groot goed: 
zowel vanuit het oogpunt van creativiteit 
als vanuit economische doelmatigheid. 
Zelf verantwoordelijkheid nemen voor een 
goed produkt, dat is wezenlijk. En het zou 
in principe ook de meeste milieu
problemen kunnen voorkomen. De nadruk 
is echter, die er in de praktijk is, komen te 
liggen op geld-verdienen, boven de kwali
teit (waartoe ook milieuvriendelijkheid be
hoort), heeft het liberalisme als gids-ster 
wel veel van z'n glans ontnomen. Wie het 
liberalisme serieus wil nemen, zal het in
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ecologisch perspectief opnieuw moeten be
zien. En dan, naar mijn mening, uitkomen 
op een nieuwe, groene maatschappij-op- 
vatting.

R oel v a n  D u in  is  g e m e e n te ra a d s lid  in  A m s te r 
d a m  en een e x -P ro vo .
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Een coalitie PvdA-VVD-D66: wenselijk
heid en m ogelijkheden

door: Maarten Engwirda

Vanuit D66 is de afgelopen jaren met een 
zekere regelmaat gepleit voor de wense
lijkheid van een "andere" coalitie van Pvda, 
VVD en D66. De belangrijkste argumenten 
voor dit pleidooi zijn:

• 1. Voor het functioneren van onze demo
cratie is het een slechte zaak dat één partij, 
namelijk het CDA (vroeger KVP, ARP en 
CHU), sinds ruim 70 jaar automatisch deel 
uitmaakt van de regering, resp kan kiezen 
met welke partij (en) een coalitie zal worden 
gevormd.

• 2. Ook inhoudelijk heeft deze situatie belan
grijke consequenties. Onderwerpen vooral 
in de immateriële sfeer, waarvoor binnen de 
bevolking en binnen het Parlement een 
(zeer) ruime meerderheid bestaat, worden 
door het CDA, een minderheid dus, ge
blokkeerd, waardoor geen of een uiterst ge
b rekk ige  w e tg ev in g  to t s tan d  kom t. 
Voorbeelden: euthanasie, abortus, Wet Ge
lijke Behandeling en de alleenstaandentoes
lag in de loon- en inkomstenbelasting.

Dit voor wat betreft de wenselijkheid van 
een "andere" coalitie, zoals gezien door 
D66.

Tweeslachtigheid

Nu de mogelijkheden. Die mogelijkheden 
hangen natuurlijk allereerst af van de poli
tieke wil van PvdA en VVD om tot zo'n 
andere coalitie te komen. Waar een wil is, 
is immers een weg. Ik constateer dat hier bij 
de PvdA en, wellicht nog sterker, bij de 
VVD, sprake is van een tweeslachtige

houding. Zowel PvdA als VVD belijden de 
wenselijkheid van zo'n andere coalitie de 
laatste jaren in sterkere mate. Althans in 
woorden. PvdA én VVD vinden eigenlijk 
ook dat er een einde moet komen aan die 
automatische machtspositie van het CDA. 
Zij hebben de optie van samenwerking met 
elkaar de afgelopen jaren duidelijk sterker 
benadrukt, al was het maar doordat zij die 
optie, anders dan vroeger, niet langer uit
sluiten. Dit proces is versterkt door per
soonlijke factoren. Zolang Wiegel en Den 
Uyl de VVD respectievelijk de PvdA leid
den, was een coalitie van die partijen alleen 
psychologisch al ondenkbaar. Met de 
komst van minder ideologisch en meer 
pragmatisch ingestelde leiders als Nijpels, 
Voorhoeve en Kok is dit duidelijk veran
derd.

Negatieve motivering

Toch heb ik de indruk dat negatieve mo
tiveringen voor het bepleiten van zo'n an
dere coalitie bij PvdA en VVD nog steeds 
de overhand hebben. Het is meer de wens 
om niet persé met het CDA te hoeven 
samenwerken, dan de positieve motive
ring om met elkaar een "andere" politiek te 
kunnen voeren, die uiteindelijk doorslag
gevend is. Zowel VVD als PvdA hopen 
desondanks in het diepst van hun hart nog 
vurig dat zij door de kiezers in staat zullen 
worden gesteld om in 1990 met het CDA 
het volgende kabinet te vormen. Zolang 
dat zo blijft, zal er weinig veranderen: de 
kiezer wikt, maar het CDA beschikt!
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Midden

Kijken we vervolgens naar de zakelijke 
mogelijkheden om tot een andere coalitie te 
komen, dan ontstaat het volgende beeld. Er 
is de laatste tijd regelmatig op gewezen dat 
de grotere partijen steeds meer naar het 
midden opschuiven. De verschillen, ook 
tussen PvdA en VVD, worden daarmee 
kleiner, waarmee tegelijkertijd de moge
lijkheden tot samenwerking groter zouden 
moeten worden. Een duidelijk voorbeeld 
vormt de toekomstige ontwikkeling van de 
arbeidsvoorwaarden van het overheid
spersoneel en de inkomenspositie van be
paalde groepen uitkeringsgerechtigden, 
waarvan de VVD in haar concept-verkiez- 
ingsprogramma zegt dat die na 1990 niet 
langer bevroren moeten worden, zoals dat 
vanaf 1982 wel is gebeurd. Aan de andere 
kant verwacht ik dat alle grote partijen, 
inclusief de PvdA, zullen kiezen voor een 
verdere verlaging van het financieringste
kort van de Rijksoverheid met 2% van het 
nationaal inkomen in de periode 1990- 
1994.

Milieubeleid

Ik moet daar wel meteen aan toevoegen, 
dat het heel goed mogelijk is dat ten aan
zien van de nieuwe problemen er weer 
grotere verschillen tussen PvdA en VVD 
zullen ontstaan.
In de discussies rond het nog te publiceren 
Nationaal Milieubeleidsplan (inmiddels 
gepubliceerd, red.) is dat inmiddels duide
lijk gebleken. Waar de VVD dit vooral door 
werking van de markt wil oplossen (duur
der maken van milieuvervuilende pro- 
dukten, fiscale faciliteiten voor 
milieuvriendelijke produkten/produktie), 
wordt door de PvdA een veel sterker accent 
gelegd op extra overheidsuitgaven en het

aanstellen van 1000 extra ambtenaren om 
de milieuwetgeving te controleren. Ter
zijde merk ik hierbij op dat de VVD volgens 
de laatste berichten haar ideologische uit
gangspunten op een weinig consistente 
wijze hanteert. De indruk is gewekt, dat de 
VVD de oplossing van het milieuprobleem 
weliswaar vooral via de marktwerking 
zoekt, een oplossing waar D66 voor een 
goed deel mee instemt, maar niettemin te
rugschrikt voor de daarvoor vereiste 
maatregelen. In ieder geval mag het 
autogebruik (verhoging benzine-, diesel
en LPG-prijzen, afschaffing reiskostenfor
fait woon-werkverkeer (!)) niet of nauwe
lijks zwaarder worden belast, terwijl ook 
pijnlijke ingrepen in de landbouw niet wor
den voorgesteld. Ik kan dit eerlijk gezegd 
niet goed volgen.

Politieke wil

Ik besef dat ik hiermee slechts enkele, zij het 
wel belangrijke, verschillen tussen lib
eralen en socialisten heb behandeld. In het 
Des Indes-overleg kan deze discussie wel
licht worden voortgezet. Voor de moge
lijkheden van een andere coalitie van 
PvdA/VVD/D66 zijn die verschillen ech
ter naar mijn overtuiging zeker niet van 
doorslaggevend belang. Waar het daar op 
de eerste plaats op aankomt, is dat de poli
tieke wil er is om tot zo'n andere coalitie te 
komen. Op dat punt is de afgelopen jaren 
zeker vooruitgang geboekt, maar zowel bij 
PvdA als bij VVD nog onvoldoende. Zo
lang dat zo is, dreigt alles bij het oude te 
blijven en behoudt het CDA voorlopig haar 
machtspositie. De vraag is of dat werkelijk 
in het belang is van zowel PvdA als VVD.

M a a r te n  E n g w ir d a  is  v ic e - f r a c t ie v o o r z i t t e r  
vo o r  d e  T w eed e  K a m erfra c tie  va n  D 6 6 .
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Waarde lezer,

Redactioneel

Laat ik maar meteen beginnen 
met mijn excuses aan te bie
den namens de redactie: De 
vorige LEF beloofden u/ij u 
dat we in september de nieuwe 
LEF zouden opsturen en zie
hier, het is reeds november. 
Men kan dus met een gerust 
hart stellen dat we veel te 
laat zijn. Laat ik u niet 
vermoeien met allerlei verve
lende uitvluchten en praatjes 
over het waarom, het komt er 
feitelijk gewoon op neer dat 
we als redactie te klein 
zijn. Gevolg van deze consta
tering is natuurlijk dat we 
de redactie moeten uitbrei
den. Daarom doe ik bij deze 
een oproep aan een ieder die 
belangstelling heeft om zich 
te melden bij ons. Ook als je 
iemand kent (JOVD— lid of 
niet!) die er misschien oren 
naar heeft om ons te helpen, 
iedereen is welkom. Je moet 
natuurlijk wel enigszins 
interesse hebben in politiek, 
maar welk gezond denkend mens 
heeft dat nou niet? In het 
colofon kun je ons adres 
vinden.

Ander puntje is de technische 
kwaliteit van de LEF in ver
gelijking tot de vorige, ook 
hier kan ik kort zijn: mocht 
u op zolder ofzo misschien 
nog een laser-printer hebben 
staan, dan houdt de redactie 
zich hiervoor beleefd aanbe
volen. Anders gezegd: kwali
teit kost geld en als we nou 
ergens tekort aan hebben... 
enfin.

Dan over deze LEF. Het thema 
is zoals reeds bekend Onder
wijs. Een zestal artikelen 
geven leesvoer over allerlei 
zaken die in het onderwijs 
spelen op dit moment. Van 
drop-outs tot een nieuw 
jeugdonderwijsbestel. Ik wens 
u veel genoegen met het ver
rijken van uw kennis op het 
gebied van onderwijs.

De volgende LEF heeft als 
thema Vrede en Veiligheid. We 
zullen er alles aan doen om 
deze nog voor de jaarwisse
ling bij u op de mat te laten 
vallen.

Arno Luijten, eindredacteur.
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1992Beroepsopleiding
Effecten van de Europese Binnenmarkt op de beroepsopleiding en 
de voortgezette beroepsopleiding

Samenvatting van een rede, gehouden op 28 oktober 1988 te 
Lüneburg naar aanleiding van een afgevaardigdenvergadering van 
de BLBS (Bundesverband der Lehrer an berufsbildende Schulen), 
afdeling Niedersachsen.

Inleiding
Een spreuk die leeft in Eu
ropa, is die van de voltooi
ing van de Europese Binnen
markt. Slechts zelden is een 
politieke uitdrukking zo snel 
door de massa overgenomen. 
Nog niet zolang geleden ku/am 
de term 'Europese Binnen
markt" slechts in het woor
denboek van politici, werkge
versvertegenwoordigers en 
EG-beambten voor. Nu echter, 
spreekt iedereen erover. Waar 
men ook kijkt, leest, hoort: 
Binnenmarkt. Reclamebureaus 
hebben de grote aantrekkings
kracht van dit begrip reeds 
ontdekt. In paginagrote ad
vertenties wordt niet alleen 
voor, maar vooral ook met de 
Binnenmarkt geadverteerd. Een 
grote Duitse bank gebruikt 
het actuele begrip voor zijn 
"corporated image". Gisteren 
nog Boris Becker, heden Bin
nenmarkt . Europa heeft con
junctuur .

Tot 1992 moeten in Europa 
grenscontroles, belastingver
schillen en handelsbelemme
ringen verdwijnen. Openbare 
uitschrijvingen moeten niet 
meer uitsluitend tot het land 
van vestiging beperkt blij
ven. De Europese kapitaal
markten moeten geliberali
seerd worden. De samenwerking

tussen ondernemingen in de EG 
moet verbeterd worden. En 
last but not least moet de 
vestigingsvrijheid van werk
nemers en zelfstandige onder
nemers eindelijk gewaarborgd 
worden. Kortom, het economi
sche reilen en zeilen in 
Europa wordt volledig omge
gooid. Met de Binnenmarkt 
moet de EG tot een economi
sche eenheid groeien, om 
tegenover de andere economi
sche grootmachten te kunnen 
blijven bestaan.

ttlitboek
De route naar de Binnenmarkt 
van 1992 is bekend. Met haar 
Witboek van 1985 heeft de 
Commissie een gesloten con
cept voor de schepping van 
een echte gemeenschappelijke 
markt voorgelegd. Er moeten 
echter nog veel problemen op 
uiteenlopend gebied opgelost 
worden. Ze variëren van af
schaffing van de interne 
grenscontroles via de libe
ralisering van de dienstver
lenende en kapitaalsector tot 
harmonisering van de belas
tingsystemen.

Toekomstperspectieven zijn 
uitermate geschikt voor het 
politieke discours. Niemand
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lijk niet beter op.kan garanderen dat een be
paalde toestand slechts op 
een bepaalde manier bereikt 
kan worden. Niemand weet 
zeker, welke werkelijke ef
fecten, en vooral welke bij
effecten, op zullen treden. 
En niemand zal van iets be
schuldigd worden, wat niet 
van tevoren te voorzien was.

Met toekomstperspectieven 
wekt men tegelijkertijd hoop 
en wakkert men angst aan. 
Geen wonder dat de Europese 
Binnenmarkt naast economisch 
vertrouwen ook Euro-optimisme 
opwekt.

Alarm
Studenten in Duitsland drei
gen met een studentenstaking. 
Onzeker omtrent de erkenning 
van hun diploma in Europa, 
vechten ze voor een algemene 
erkenning van hun diploma in 
de Bondsrepubliek.

O n d e r w i j s v a kb o n d e n  slaan 
alarm. Opgeschrikt door het 
voorstel van een minister van 
Onderwijs, als gevolg van de 
Binnenmarkt in de 90-er jaren 
onderwijzend personeel alleen 
nog als ambtenaar aan te 
stellen (omdat anders discri
minatie van buitenlandse 
leraren dreigt) vrezen ze een 
salar i s v e r m in d e r i n g  voor 
Duitse leerkrachten.

Onrust leeft bij honderddui
zenden studenten. Als vanaf 
1992 binnen de EG een vrije 
arbeidsmarkt ontstaat, dan 
wordt de concurrentiepositie 
van een 28-jarige HBO-afslu- 
iter in Duitsland tegenover 
die van een 23-jarige Engelse 
college-verlater er natuur-

De gehele ambachtssector van 
Duitsland ziet de toekomst 
somber in. De "meesterproef" 
mag niet afgeschaft worden, 
de ambachtssector niet "ont
regeld" worden.

Het jaar 1992 ontwikkelt zich 
tot een sleutelbegrip voor 
angst om achter te blijven, 
drang tot moderniseren en 
zekerstellen van wat men 
heeft. Tegelijkertijd heersen 
optimisme en onrust.

De Britse filosoof Karl Pop- 
per heeft gezegd dat de toe
komst altijd onzeker is. Hoe 
slim en vooruitziend we ook 
zijn, we kunnen nooit weten 
wat de toekomst ons brengen 
zal. Met voorspellingen die 
zich als onjuist bewezen 
hebben, zou men boekwerken 
kunnen vullen. Ook al is de 
tijd tot de voltooiing van de 
Binnenmarkt - in ieder geval 
tot de geplande datum 1992 - 
nog k ort, niet langer dan een 
leertijd, ik kan u hier niet 
zeggen wat gebeuren zal, maar 
slechts wat gebeuren kan.

Hypothesen
Beschouwt u daarom de vol
gende hypothesen als wat ze 
zijn: voorlopig nog onbewe
zen, hoewel aannemelijke 
veronderstellingen omtrent de 
toekomstige ontwikkeling van 
beroepsopleiding en bij- en 
nascholing in Europa.

1 De rechtstreekse gevolgen 
van de Binnenmarkt op de 
beroepsopleiding zullen 
naar verhouding klein 
zijn. In vergelijking tot
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de te verwachten verande
ringen in het goederen- en 
kapitaalverkeer, zal het 
niet tot plotselinge her
vormingen in de nationale 
opleidingssystemen komen. 
Al deze systemen hebben 
een tendens tot duurzaam
heid en hervormingen zet
ten zich hier in een ver
traagd tempo door.

2 Volksverhuizingen zoals in 
de 60-er en begin 70-er 
jaren zullen in Europa 
niet voorkomen. Inderdaad 
zijn deze volksverhuizin
gen tot stilstand gekomen. 
Italië is tot een land van 
re-immigratie geworden. 
Griekenland, Spanje en 
Portugal zijn geen netto—  
emigratielanden meer. Voor 
Spanje en Portugal zou het 
in 1993 opnieuw tot emi- 
gratiebewegingen kunnen 
komen, als het indienstne- 
men van arbeiders niet 
meer afhankelijk is van 
het beschikbaar zijn van 
een werkvergunning. De 
immigratie uit derde lan
den blijft sterk beperkt.

3 In de toekomst zal een an
dere vorm van mobiliteit 
in de EG een steeds meer 
toenemende rol gaan spe
len: Een vlotte uitwisse
ling van mensen die over 
bepaalde bekwaamheden be
schikken. Daarbij gaat het 
dan niet meer om volksver
huizingen, m a a r  om 
intra-industriële mobili
teit, beperkt tot bepaalde 
beroepen en van korte 
duur. Het zal hierbij 
voornamelijk gaan om tech
nici en ingenieurs, lei
dinggevend personeel, uit
oefenaren van vrije beroe

pen, wetenschappers, maar 
ook om gekwalificeerde 
werknemers.

4 Naast deze mobiliteit in 
het beroepsleven zal het 
tot sterkere mobiliteit in 
het onderwijs komen: uit
wisselingsprogramma's, ge
meenschappelijk opgestelde 
studie- en opleidings
programma 1s , grensover
schrijdende opleidingspro
jecten, Europese oplei- 
dings inste11ingen.

5 Verschillende voorwaarden 
tot toelating aan univer- 
siteiten en HBO-opleidi- 
n g e n ,  e v e n a l s  h e t  
waarborgen van studietoe
lagen en -beurzen zullen 
in enkele landen tot een 
toename van het aantal 
buitenlanders onder de 
studenten leiden (men 
vreest een "Luxemburgise
ring" van het opleidings- 
wezen).

6 Opleidings- en studierege- 
1ingen worden meer en meer 
betrokken op meertaligheid 
en ■gemeenschapskunde".

7 De nationale onderwijswet- 
geving wordt in toenemende 
mate door een Europese 
vervangen.

8 Belangrijker dan de di
recte gevolgen van de 
Binnenmarkt zijn echter de 
directe effecten. In 
plaats van bepaalde ont
wikkelingen in het (be
roeps- )opleidingssysteem 
te veroorzaken, versnelt 
de Binnenmarkt deze, voor 
zover ze reeds aanwezig 
zijn. Een katalysator-e- 
ffect.
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particuliere scholen zijn.
9 In het verleden gold be

roepsopleiding als “exclu
sief proces". Verworven 
werden exact omschreven 
vaardigheden voor een be
paald beroep. Deze exclu
siviteit van de be
roepsopleiding gaat echter 
meer en meer verloren. 
Vaktechnische kennis moet 
voortdurend op peil gehou
den worden. Grenzen verva
gen meer en meer.

10 "Verloren gaan van exclu
siviteit" betekent ook, 
dat het verkrijgen van 
vakdiploma1s niet meer 
uitsluitend in een bepaald 
land plaatsvindt. Deze 
k w a l i f i c a t i e s  w o r d e n  
steeds vaker in andere 
landen aangewend, dan in 
het land waar ze verkregen 
werden.

11 Beroepsopleiding wordt 
meer en meer een 
grensoverschrijdend feit. 
Vakdiploma's worden in 
toenemende mate conver
teerbaar. Of, nog scherper 
geformuleerd, beroepsop
leiding wordt een dienst
verleningssector die ge
richt is op de internatio
nale markt.

12 We zullen met een zich 
snel uitbreidende Europese 
beroepsopleidingsmarkt te 
maken krijgen, waarvan de 
o n t w i k k e 1 i n g s d o e l e i n de n  
vooral op het gebruik van 
de nieuwe informatietech
n o l o g i e ë n  e n  o p -  
leidingsmedia gebaseerd 
zijn. De vertegenwoordi
gers op deze oplei— 
dingsmarkt zonder grenzen 
zullen voornamelijk de

Tenslotte
Economen beoordelen de toe
komstige Binnenmarkt over het 
algemeen positief. De grote 
ondernemingen hebben reeds 
enige tijd geleden hun stra
tegie bepaald. Kleine en 
middelgrote ondernemingen 
ontdekken mogelijke voordelen 
en nieuwe afzetmogelijkheden. 
Ze beginnen zich op de Bin
nenmarkt voor te bereiden. De 
vakbonden vechten ervoor, dat 
de economische voordelen niet 
ten laste van de sociale 
vooruitgang zullen komen. En 
wij allemaal zouden er mee 
aan moeten bijdragen, dat de 
Binnenmarkt niet uitsluitend 
als rekenkundige grootheid 
voor de economie, maar vooral 
als kans voor de burgers van 
Europa ontwikkeld wordt.

Norbert Wollschlëger is me
dewerker bij CEDEFOP (Euro
pees Centrum voor de Ontwik
keling van de Beroepsoplei
ding) te Berlijn.
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Studie- en Beroepskeuze-voorlichting,
een praktijkvisie

door: A.L.M van Raay-van Woensel

Samenvatting/verantwoording
In dit artikel geef ik mijn, 
op de praktijkervaring geba
seerde, visie op de plaats 
van de studie- en beroepskeu
zevoorlichting binnen het 
onderwijs. Het is dus abso
luut geen wetenschappelijke 
of anderszins op onderzoek 
gesteunde verhandeling.
Wat ik wil laten overkomen is 
het belang van een goede 
studie- en beroepskeuzevoor
lichting voor de individuele 
leerling en voor de maat
schappij als geheel, de 
plaats die deze voorlichting 
nu inneemt en de plaats die 
zij naar mijn mening verdient 
en zou moeten innemen.
Ter verduidelijking hiervan 
ga ik in op de inhoud van de 
voorlichting, en de gevolgen 
die een gebrekkige voorlich
ting heeft.

Inleiding
Onderwijs en arbeidsmarkt 
hebben elk een eigen karakter 
maar zijn heel nauw met el
kaar verbonden. Een goede 
voorlichting aan leerlingen 
over de bestaande studie- en 
beroeps mogelijkheden en een 
goede begeleiding in het 
beroepskeuzeproces moeten dan 
ook een wezenlijk deel zijn 
van het onderwijs. Leraren 
informeren over de bedrijfs
sectoren en inhoud van func
ties en beroepen en de eisen

die vervolgonderwijs stelt, 
evenzeer. Immers de leerling 
van nu is de beroepskracht 
van straks. Er is vrijwel 
niemand die de noodzaak van 
een goede studie- en beroeps
keuzevoorlichting binnen het 
onderwijs ontkent en toch 
heeft deze niet de vaste 
plaats met voldoende ruimte 
en middelen die nodig is.

Studie en beroepskeuzevoor
lichting:
Een goede studie- en beroeps
keuzevoorlichting aan leer
lingen bestaat uit: 
-Objectieve informatie over 
de inhoud en de eisen die 
studierichtingen en beroe
pen stellen en de te ver
wachten arbeidsmarkt in die 
sectoren.

-Het wijzen op de noodzaak 
van een goede scholing 
(theoretisch en praktisch) 
om te kunnen voldoen aan de 
steeds hogere eisen die 
gesteld worden aan de be
roepsbeoefenaar en om daar
mee de eigen concurrentie- 
-positie op de arbeidsmarkt 
te verstevigen.
(Let wel: "goed" wil niet
zeggen dat iedereen naar 
het VWO en WO moet gaan!) 

-Het wijzen op de noodzaak 
voor meisjes om zich net 
als jongens serieus bezig 
te houden met een beroeps-



gerichte loopbaan.
— Het leren nadenken over en 
een realistisch beeld krij
gen van eigen capaciteiten, 
interesses, mogelijkheden, 
dingen die je als mens wil 
verwezenlijken in je leven. 

-Het leren integreren van 
bovenstaande factoren om 
zodoende als leerling een 
goede en overdachte keuze 
te kunnen maken t .a .v . de 
eigen toekomst.

-Een longitudinale begelei
ding zodat de leerling kan 
toegroeien naar de keuze en 
steun heeft op élle keuze
momenten gedurende zijn 
schoolcarrière. Studie- en 
b e r o e p s k e u z e v o o r l i c h t i n g  
moet geen eenmalige, inci
dentele zaak zijn.

W e  is of wordt belast met 
deze studie- en beroepskeuze
voorlichting ?
Het zal duidelijk zijn dat 
deze hele keuzebegeleiding 
niet zomaar door iemand bin
nen de school te hand kan 
worden genomen. Er zijn vak
mensen nodig om deze taak 
verantwoord uit te voeren en 
er moeten in het onderwijs 
voldoende uren en middelen 
(financieel, menskracht, 
faciliteiten) beschikbaar 
zijn. Studie- en beroepskeu
zevoorlichting moet een "vak" 
zijn als alle andere vakken 
op school. Naast een groeps
gewijze begeleiding moet er 
ook voldoende ruimte zijn om 
leerlingen individueel te 
begeleiden. Studie en be
roepskeuze is immers ook een 
individueel proces.
Momenteel zijn er drie vak

mensen betrokken bij de bege
leiding: de schooldekaan, de 
beroepskeuzeadviseur en even
tueel de consulent van het 
leerlingwezen.
De schooldekaan heeft binnen 
het huidige onderwijssysteem, 
zeker op kleinere scholen, 
maar een zeer beperkt aantal 
uren tot zijn beschikking 
naast zijn "gewone" uren. De 
consulent van het leerlingwe
zen kan "uitgenodigd" worden 
om voorlichting te geven over 
de mogelijkheden van het 
leerlingwezen. Echter daar 
moeten door de school uren 
ter beschikking voor worden 
gesteld.
De beroepskeuze-adviseur, de 
vakman bij uitstek op dit 
terrein, dreigt eveneens 
slechts voor een klein ge
deelte bij de studie- en 
b e r o e p s k e u z e v o o r l i c h t i n g  
betrokken te worden.
Op grond van de Rijkssubsi
dieregeling Beroepskeuzevoor
lichting 1986 heeft iedere 
school weliswaar een klein 
budget toegewezen gekregen om 
gebruik te maken van een 
beroepsadviseur (verbonden 
aan een bureau voor school- 
studie- en beroepsvoorlich
ting) maar dit blijkt in de 
praktijk onvoldoende.
Vanuit dit budget kan een 
"gemiddelde" school ongeveer 
60 uren dienstverlening (in 
deze 60 uren moeten dan vaak 
ook nog een gedeelte van de 
reistijd en non-produktieve 
uren van die functionaris 
verrekend worden) afnemen van 
een bureau voor school- stu
die- en beroepskeuzevoorlich
ting.
Deze 60 uur lijkt wellicht 
veel, maar in het licht van 
een procesmatige keuzebege
leiding is dit te weinig. Er
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zijn immers zoveel keuzes te 
maken gedurende een schoolop
leiding: na de brugklas, voor 
een vakrichting, voor vakken
pakketkeuze, bij doublures, 
in de eindexamenklas voor 
studie en/of beroep.

De studie- en beroepskeuzebe
geleiding dreigt in het hui
dige systeem te vrijblijvend 
en te incidenteel te u/orden. 
Een goede begeleiding drijft 
nu op de extra (onbetaalde) 
motivatie, energie en tijd 
die de vakmensen (met name de 
schooldekaan en de beroeps- 
keuze-adviseur) en de school 
als instituut er in willen 
steken.

Gevolgen van de huidige prak
tijk:
Doordat de studie- en be
roepskeuzevoorlichting nu 
vaak óf onvoldoende óf inci
denteel óf teveel informatie- 
gericht zonder naar de indi
viduele persoonlijkheid te 
kijken gegeven wordt, kiezen 
veel leerlingen nog steeds 
verkeerd. In de praktijk 
komen de volgende "foute" 
keuzes het meest voor:

-Kiezen voor een te hoog of 
te laag niveau (bijv.: HEAO 
of HTS na H AVO).

-Kiezen op grond van uiter
lijke kenmerken, het imago 
van de opleiding of beroe
pen zoals: spanning, saai,
gezelligheid, uniform enz. 
(bijv. toerisme, horeca) 

-Kiezen op grond van hetgeen 
wat wordt opgevangen over 
de arbeidsmarkt, zonder 
zich af te vragen of men 
wel geschikt is voor zo'n

richting en of die informa
tie wel klopt (LEAO'er die 
programmeur wil worden). 

-Kiezen op grond van tradi
ties binnen sekse, gezin 
en/of milieu (meisjes in 
verzorgende beroepen). 

-Kiezen voor studies of be
roepen puur uit interesse, 
zonder zich het arbeids
marktperspectief te reali
seren (sociaal-pedagogische 
richtingen en kunst).

-Niet kiezen. Een baantje 
zoeken omdat men, om wat 
voor reden dan ook, geen 
zin meer heeft om te leren 
en liever wat wil verdie
nen .

Foute keuzes veroorzaken veel 
ellende, zowel persoonlijk 
als maatschappelijk.
Op enig moment van hun leven 
gaan mensen zich realiseren 
dat ze het niet goed hebben 
gedaan, niet op hun plaats 
zijn. Ze verliezen hun moti
vatie, voelen zich niet 
(meer) tevreden met hun posi
tie enz.. Deze mensen dreigen 
dan de drop-outs van het 
onderwijs en de arbeidsmarkt 
te worden.
In het gunstigste geval wordt 
een foute keuze bijtijds 
ontdekt en kan er bijgestuurd 
worden. In het ongunstigste 
geval zit iemand jaren op een 
school of in een baan die 
niet bij hem of haar past, 
met alle gevolgen vandien.

De tweede kans om te kiezen:
In de beroepskeuzepraktijk 
van een bureau voor School-, 
studie- en beroepskeuzevoor
lichting heeft men steeds 
meer te maken met (jonge) 
volwassenen die een voor hen
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foute studie- en beroepskeuze 
hebben gemaakt of mensen die 
om een andere reden van rich
ting moeten veranderen. Dit 
zijn niet altijd per defini
tie mensen met weinig scho
ling. Een flink aantal heeft 
een voltooide of voortijdig 
afgebroken MBO-, HBO, of 
WO-vooropleiding genoten.
Zij voelen zich echter niet 
gelukkig in hun huidige func
tie of zijn werkeloos omdat 
zij op grond van hun voorop
leiding geen baan kunnen 
vinden. In deze groep zitten 
bijvoorbeeld veel mensen met 
een sociaal-pedagogisch of 
agogische opleiding.
Er bestaan momenteel heel wat 
(beroeps) opleidingen voor 
volwassenen zowel in voltijd 
als in deeltijd en in cursus- 
vorm. Ogenschijnlijk is er 
voor iedereen wel een moge
lijkheid om te studeren.
In de praktijk echter stuit 
dit toch nogal eens op pro
blemen. Behalve tijd, studie
zin, gezinssituaties zijn ook 
de financiële consequenties 
vaak een probleem.
-Wanneer men na enkele jaren 
met een dagstudie stopt of 
al een MBO of HBO studie 
heeft gevolgd, heeft men al 
enkele jaren recht op stu
diefinanciering verbruikt. 
Wat resteert aan jaren is 
vaak niet voldoende om weer 
een 4-jarige studie aan te 
vangen.

-Wanneer men werkeloos is 
kan ook niet zomaar met een 
dag- of deeltijdstudie wor
den begonnen. Men moet im
mers beschikbaar blijven 
voor de arbeidsmarkt.

-Wie reeds een MBO- of HBO— 
-studie gevolgd heeft of 
een andere recente oplei
ding krijgt meestal geen

ontheffing van de sollici
tatieplicht of een studie
kostenregeling. Ook al kan 
men met het behaalde diplo
ma niet aan een baan komen. 

-Wie werkt en een deeltijd
opleiding wil beginnen moet 
van een full-time baan te
rug naar een part-time 
baan, wat vermindering van 
inkomen met zich mee 
brengt. De studiekosten 
zijn dan hoog, immers de 
werkelijke opleidingskosten 
moeten ook grotendeels zelf 
betaald worden.

- Voor mensen met een voorop
leiding op LBO-MAVO-niveau 
zijn de kansen rooskleuri
ger. Voor hen zijn er al
lerlei scholingsvormen die 
vrijwel volledig betaald 
worden en met behoud van 
uitkering gevolgd kunnen 
worden. Men moet dan wel 
werkeloos zijn. Men kan 
niet zijn baan opzeggen en 
van deze faciliteiten ge
bruik maken.

-Cursussen en avondstudies 
zijn relatief duur en ple
gen een behoorlijke aanslag 
op het (gezins) budget. Te
gemoetkoming in de studie
kosten door bijv. belas
tingaftrek weegt hier vaak 
niet tegenop.

-Veel mensen kennen de moge
lijkheden niet die er wèl 
zijn om studiekosten gefi
nancierd te krijgen.

Natuurlijk is het vanzelf
sprekend dat mensen minstens 
voor een gedeelte zelf de 
consequenties van een foute 
keuze nemen. In de praktijk 
bestaat er echter naast ande
re belemmeringen ook een 
duidelijke financiële belem
mering tot het opnieuw kiezen 
of omscholing.
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Tot slot:
In de praktijk blijken er 
veel mensen te zijn die op 
een verkeerde plek zitten 
binnen het onderwijs of bin
nen een bedrijf of instel
ling. Het opnieuw kiezen en 
omscholen is vaak voor hen 
minder gemakkelijk te verwe
zenlijken dan op grond van 
het scholingsaanbod en publi- 
katies lijkt.
Voor een groot deel van hen 
geldt dat, wanneer er in hun 
vroegere onderwijsperiode 
meer aandacht voor en bege
leiding bij het beroepskeuze
proces was geweest, problemen 
voorkomen hadden kunnen wor
den. Problemen voor de mensen 
zelf, maar niet in de laatste 
plaats ook problemen en ver
spilling van gelden binnen 
het onderwijs en het be
drijfsleven.
Willen we in de toekomst 
mensen een plaats laten vin
den waar zij met hun kwali
teiten en waarden in alle 
opzichten goed kunnen functi
oneren en op die manier ook 
efficiënter met het onderwijs 
en de arbeidskrachten om 
kunnen gaan, dan is een goede 
studie- en beroepskeuzevoor
lichting en -begeleiding 
noodzakelijk.
Het meest logische is dat 
hiervoor binnen het onderwijs 
zelf ruimte voor wordt gebo
den. Dit kan wanneer studie- 
en beroepskeuzevoorlichting 
een volwaardige plaats krijgt 
met alle faciliteiten en 
middelen die daarbij horen. 
Dit wil niet zeggen dat er 
weer een nieuw vak en bijbe
horende lerarenopleiding 
moeten ontstaan. De vakkrach-

ten bestaan reeds. Er is een 
schat aan kennis en ervaring 
op dit terrein die nu nog 
niet wordt benut. In de toe
komst zou gedacht kunnen 
worden aan het aannemen van 
een beroepskeuze-adviseur 
door de school of het inhuren 
van een beroepskeuze-adviseur 
van de huidige bureaus voor 
school-, studie- en beroeps
keuzevoorlichting of toekom
stige regionale dienstencen
tra. Deze functionaris kan 
dan, in samenwerking met de 
schooldekaan, de opzet en 
uitvoering van de hele bege- 
leiding/voorlichting op zich 
nemen.
Nieuw zijn dit idee en de 
discussie daarover zeker 
niet. Al jaren wordt hierover 
door de betreffende vakver
enigingen, koepels en andere 
overlegorganen gesproken. Tot 
op heden heeft dit echter nog 
niet geleid tot een voor alle 
partijen bevredigende struc
turele verbetering.

A.L.M. van Raay-van Woensel 
h e e f t  na de m id d e lb a r e  schoo l  
een s e c r e t a r e s s e - o p l e i d i n g  
b i j  S c h o evers  g e v o l g d .  Een 
d e s t i j d s  z e e r  voor de hand  
l i g g e n d e  k e u ze .  Omdat d i t  
haar n i e t  b e v i e l  i s  z e  daarna  
doorgegaan met een HBO-ople
i d i n g :  Academie Mens A r b e i d  
( d e s t i j d s  genaamd: Academie  
voor  s c h o o l -  en b e ro ep sk eu — 
z e w e r k ) .
Z i j  i s  nu 17 j a a r  werkzaam 
b i j  een bureau voor s c h o o l —, 
s t u d i e — en b e r o e p s k e u z e v o o r 
l i c h t i n g ,  waarvan de l a a t s t e  
4 j a a r  a l s  reg iom anager  
Noord—Brabant en Limburg voor  
de SCSB ( S t i c h t i n g  Samenwer
kende C h r i s t e l i j k e  I n s t e l l i n 
gen voor  S c h o o l - ,  S t u d i e -  en 
B e r o e p s k e u z e v o o r l i c h t i n g ) .
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Niet teveel trend en 
pluriform

door: Drs. K. de Jong Ozn.

Inleiding
Het kan niet anders of er 
moet een sterke continuïteit 
zijn in het onderu/ijsbeleid. 
Toch zijn er nieuu/e uitdagin
gen en nog steeds niet opge
loste knelpunten.
Het belangrijkste punt is de 
noodzaak tot vergroting van 
de maatschappelijke waarde
ring van het onderwijs. Daar
naast zal er een zekere ver
schuiving moeten komen van de 
verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs van de overheid 
naar de scholen.
Een volgend punt is de inter
nationalisering. Het Neder
lands onderwijs zal zeer 
attent moeten zijn op onze 
inbreng in internationaal 
verband (moderne talen, be- 
roepsonderwi j s , wetenschappe
lijk onderzoek), anderzijds 
is er de plicht het eigen 
culturele erfgoed te bewaken 
tegen economische een— zij- 
digheden.
Het is absoluut noodzakelijk 
dat er binnenkort nieuwe 
wetgeving komt voor de le 
fase voortgezet onderwijs.
Dit alles in een pluriform 
onderwijsbestel dat hopelijk 
niet teveel door "de trend" 
wordt aangetast.

Runor in Casa
Als er een nieuwe kabinetspe
riode aanbreekt is het altijd 
verleidelijk, aanlokkelijk

ook, om er eens over na te 
denken in hoeverre er bij
voorbeeld op een belangrijk 
beleidsterrein als dat van

het onderwijs koerswijzigin
gen mogelijk c.q. noodzake
lijk zouden kunnen zijn. Die 
vraag dringt zich des te meer 
op nu er met betrekking tot 
de onderwijspolitiek de laat
ste jaren nogal wat 'rumor in 
casa' is geweest, terwijl er 
verder ook de verwachting is 
dat er wijzigingen zullen 
optreden in de politieke top 
van het departement.
Dit overdenkende is het toch 
noodzakelijk om eerst vast te 
stellen dat op een zo omvang-
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rijk beleidsterrein als dat 
van het onderwijs er sowieso 
altijd een grote mate van 
continuïteit is en moet blij
ven. Het bekende beeld van de 
mammoettanker is daarbij 
voldoende.
Bovendien moet allerwegen 
worden vastgesteld dat er in 
het onderwijs zelf een grote 
mate van rust nodig is na 
alle veranderingen van de 
laatste decennia.
Verder kan ook in alle eer
lijkheid worden vastgesteld 
dat het onderwijsbeleid van 
de laatste jaren bepaald niet 
op alle terreinen even slecht 
is geweest. Ik laat het bij 
deze constatering, - maar doe 
haar w e l .
Toch is er in elk geval een 
nieuwe bezinning nodig ten 
aanzien van het onderwijsbe
leid en er liggen ook een 
aantal knelpunten die om een 
oplossing vragen.

Prioriteiten
Bij de noodzakelijke bezin
ning is de eerste vraag die 
dringend om een duidelijk 
antwoord verlegen zit, die 
naar de maatschappelijke 
waardering van het onderwijs. 
Hoe belangrijk vinden wij dat 
onderwijs en wat is het ons 
uiteindelijk, ook financieel, 
waard?
Regeren is altijd het maken 
van een afweging tussen ver
schillende prioriteiten. Naar 
mijn overtuiging heeft het 
onderwijs in dat proces de 
laatste jaren bepaald te laag 
gescoord. Niet alleen finan
cieel , maar ook in de waarde
ring van de mensen. Niet voor 
niets is er de laatste tijd 
b.v. een flinke discussie op

gang gekomen over de maat
schappelijke waardering van 
de leraar.
In het algemeen gezegd: in 
het totaal van het regerings
beleid zal het onderwijs, zo 
belangrijk voor onze toekomst 
(dat hoeft toch niet nader te 
worden toegelicht?), een 
belangrijkere rol moeten 
spelen dan de laatste jaren 
het geval is geweest.
Op een tweede punt is de 
discussie al flink aan de 
gang. Die gaat over de ver
antwoordelijkheid voor het 
onderwijs. Het is duidelijk, 
- dat we op de weg terug zijn 
van de constructieve - naar 
een meer distributieve onder
wijspolitiek, een overheid 
die minder regelt, - ook 
minder de pretentie heeft met 
het onderwijs maatschappelij
ke doelen te dienen. De grote 
vraag is daarbij: Waar ligt 
hier in wijsheid het even
wicht? Een evenwicht zowel 
wat de bestuurlijke kant van 
de zaak betreft, als wat de 
inhoudelijke kant aangaat.
Het gevaar is niet denkbeel
dig dat hier opnieuw, evenals 
dat in de zeventiger jaren 
het geval is geweest, de 
trend een te grote rol gaat 
spelen. Ik denk hierbij aan 
het te eenzijdig de nadruk 
leggen op het economische 
nut, alsmede op een te be
drijfsmatige aanpak van het 
bestuur van het onderwijs 
gepaard gaande met een 
schaalvergroting, die ons 
waarschijnlijk in de toekomst 
nog eens lelijk zal opbreken. 
Maat houden dus, beseffen dat 
onderwijswetgeving altijd 
minstens vijf regeerperiodes 
stand zal moeten kunnen hou
den.
Ik geloof daarbij dat dat
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evenwicht tussen overheid en 
onderwijs voor wat de inhoud 
van het onderwijs betreft, 
nog moei lijker te bereiken is 
dan op het bestuurlijk ter
rein. Immers, men heeft in de 
eerste plaats te maken met de 
vraag: Welke kennis en vaar
digheden zijn essentieel en 
wie bepaald dat; de overheid 
of de burger die zijn kinde
ren opvoedt, de overheid of 
de maatschappij die die bur
gers samen vormen en die weer 
door dat onderwijs moet wor
den gevoed? En alweer: Hoe 
hoeden we ons ook hier weer 
voor "te veel trend"?
En hoe houden we als ver
draagzame mensen voldoende 
rekening met onze, zo pluri
forme en ook multiculturele 
samenleving?
Om het in termen van de 
Grondwet zo concreet mogelijk 
te zeggen: De overheid zal 
voor met name het voortgezet 
onderwijs ten aanzien van de 
inhoud van het onderwijs de 
regelen voor het openbaar 
onderwijs en de eisen van 
deugdelijkheid voor het bij
zonder onderwijs opnieuw 
moeten vaststellen. Daarbij 
zal het evenwicht naar mijn 
mening een flink stuk moeten 
opschuiven in richting van de 
scholen.

Pluriform
Schrijvend over de verhouding 
tussen openbaar- en bijzonder 
onderwijs tussen algemeen 
bijzonder- en confessioneel 
onderwijs, denk ik dat het 
onverstandig is om onder druk 
van bepaalde pressiegroepen 
serieus te geloven dat wat 
minder verzuiling grote fi
nanciële baten zal opleveren.

Bovendien, de vrijheid van 
een pluriforme schoolkeuze 
mag best een enkel procent 
van de onderwijsbegroting 
(want daar gaat het om) waard 
zijn. Daarbij is het goed om 
de oude uitspraak in gedach
ten te houden, dat de kracht 
van een samenleving blijkt 
uit de manier waarop zij 
omgaat met haar geestelijke 
verscheidenheid.
Nu hoort men wel eens verlui
den, dat de kwantitatieve 
verhouding tussen onderwijs
instituten van verschillende 
kleuren niet meer in overeen
stemming zou zijn met de 
samenstelling, c.q. de keus 
van een deel van onze bevol
king in een bepaalde regio. 
Het is een zeer verantwoorde
lijke opdracht van de wetge
ver de planning van de scho
len in de toekomst zo te 
regelen, dat eventuele ver
schuivingen zo eerlijk moge
lijk kunnen verlopen met 
respect voor onze pluriforme 
en multiculturele samenle
ving. Daarbij zou men het 
volgende dienen te bedenken: 
-Men houde de Pacificatie in 
stand, streve naar consen
sus in deze zoals die er 
bij de totstandkoming ervan 
(in 1917) ook w a s .

-Geen groepering eigene zich 
het recht toe voor allen te 
staan.

-Elke school make geloof
waardig zijn identiteit 
waar (openbaar en bijzon
der! ) . Dan valt er voor 
ouders echt wat te kiezen 
en kunnen zij op de juiste 
wijze gebruik maken van hun 
sociaal grondrecht ten aan
zien van het onderwijs.
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Internationaal
Verdergaande internationali
sering zal ongetwijfeld ook 
haar invloed op ons onderwijs 
hebben.
In de eerste plaats is een 
goed onderwijssysteem (en een 
hoge maatschappelijke waarde
ring daarvan) van grote bete
kenis voor onze internationa
le positie. Maar dit zeggen 
is het intrappen van een open 
deur. Kortheidshalve maak ik 
hier slechts drie opmerkin
gen:
-Van grote betekenis is in 
deze dat wij de eigen cul
turele betekenis van ons 
onderwijs hoog houden. Met 
name ook in een Europa, 
waar het algemene beleid 
veel te economisch bepaald 
dreigt te gaan worden. Dit 
heeft o.a. te maken met 
onze eigen taal en geschie
denis, maar ook met het 
eigene van ons onderwijs
systeem.

-Een ruim opgezet weten
schappelijk onderzoek op 
allerlei terreinen, zal 
sterk moeten worden bevor
derd .

-Grote nadruk zal moeten 
worden gelegd op goed on
derwijs in de moderne ta
len.

-Ook ons beroepsonderwijs 
zal in deze extra aandacht 
moeten krijgen.

Basisvorming
In allerlei takken van onder
wijs is de laatste tijd wet
geving tot stand gekomen. Op 
één punt wachten wij echter 
al meer dan tien jaar: de
eerste fase van het voortge

zet onderwijs. Daar zal persé 
iets moeten gebeuren, al zou 
het alleen al zijn vanwege de 
plm. 35.000 uitvallers per 
jaar en de tienduizenden 
zittenblijvers, ook elk jaar. 
Het wetsontwerp basisvorming 
biedt, zij het geamendeerd, 
hierbij nog steeds goede 
mogelijkheden. Een paar pun
ten die extra aandacht vragen 
noem ik hierbij:
-Men zou af moeten stappen 
van de voorgestelde eind
termen en een wijze van 
kwaliteitsbewaking moeten 
zoeken, waarbij de scholen 
meer vrijheid en verant
woordelijkheid krijgen.

- D e  invoering van de basis
vorming zou vooral niet 
overijld dienen te geschie
den. Bovendien zijn er be
slist extra gelden voor 
nodig, o.a. voor nascholing 
van de docenten.

-Er zou een goed evenwicht 
moeten worden nagestreefd 
tussen categoriale scholen 
en brede scholengemeen
schappen en aparte scholen 
voor basisvorming. Regiona
le samenwerking, met name 
met betrekking tot de toe
lating zou verplicht moeten 
worden.

Knopen
Ziehier in een notedop, on
volledig, een aantal punten, 
die ik in deze essentieel 
vind. Daarbij zullen er ette
lijke knopen moeten worden 
doorgehakt in de wetenschap 
dat men het hier in het on
derwijsveld nooit iedereen 
naar de zin kan maken.

Ik bezwijk nu niet voor de 
verleiding om verder 'en
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detail' te gaan met betrek
king tot allerlei andere 
punten waarbij verder iets in 
het onderwijs geregeld zou 
moeten worden.
Het Ministerie van Onderwijs 
heeft, dit tenslotte, be
windslieden nodig die: a. 
echt verstand van onderwijs 
hebben en b. er enig idee van 
dienen te hebben, hoe je een 
zo omvangrijk ministerie kunt 
runnen. Kamerleden, die nog 
nimmer een leidinggevende of 
bestuurlijke functie hebben 
gehad, zijn daarvoor in elk 
geval minder geschikt.
En, last but not least, elke 
bewindspersoon op onderwijs 
dient een goede, levendige 
relatie met het brede onder
wijsveld te kunnen onderhou
den.

Tot slot
Als mij tenslotte gevraagd 
wordt, wat de rol van mijn 
organisatie zou kunnen zijn 
bij het onderwijsbeleid, wil 
ik slechts dit zeggen: Ik ben 
voorzitter van de Unie " — 
School en Evangelie", een 
organisatie die sinds 1879 
staat voor "bevordering van 
christelijk onderwijs." Het 
belangrijkste doel wat wij 
ons momenteel stellen is, 
kort gezegd, zo de identiteit 
van dat onderwijs te bevorde
ren, dat wij geloofwaardig 
kunnen participeren in het 
Nederlands schoolstelsel en 
tevens vruchtbaar mee kunnen 
werken aan het nadenken over 
het pluriforme Nederlandse 
onderwijs in het algemeen.

Drs.  K. de  Jong Ozn. (1926)  
w e r k te  van 1953 t o t  1975 in

h e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s ,  
waarvan 15 j a a r  a l s  r e c t o r .  
Van 1975 t o t  1981 was h i j  
s t a a t s s e c r e t a r i s  van on d er 
w i j s  i n  de k a b i n e t t e n  Den Uyl 
en Van Agt  I .
Vanaf 1982 i s  h i j  v o o r z i t t e r  
van de Unie ”School  en Evan-  
g e l i e ”.
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Naar een nieuw bestel 
voor het jeugdonderwijs

door: Drs. Helmut van Renesse

Inleiding en probleemstelling
Dictatuur van het collectief

Het is nog niet zo lang gele
den dat Professor Jan Tinber
gen, onze grote econoom en 
Nobelprijswinnaar, zijn con
vergent ietheorie ontwikkelde. 
Het is onafwendbaar, aldus 
Tinbergen, dat Oost en U/est 
naar elkaar toegroeien; plan
economie en markteconomie 
zullen opgaan in één gemengd 
stelsel, omdat aan economi
sche wetmatigheden uiteinde
lijk een langer leven bescho
ren zal zijn dan aan politie
ke ideologieën.
Anno 1989 komt deze theorie 
ons zéér gedateerd voor. 
Beleven we niet de triomf van 
de markteconomie en de ineen
storting van centraal geleide 
stelsels? Op het terrein van 
de economie moge dit wellicht 
het geval zijn, ik werk dit 
niet verder uit omdat dit het 
onderwerp van het artikel te 
buiten zou gaan.

Er is echter een heel ander 
terrein waarop het maar de 
vraag is of het centraal 
geleide denken op de terug
tocht is. Integendeel zelfs, 
hier lijkt sluipenderwijs een 
overwinning in zicht te ko
men. Dat betreft het terrein 
van het j eugdonderwi j s , zeg 
het onderwijs aan kleuters en 
leerlingen tot ca. 18 jaar. 
Sovjetisering heeft hier niet 
aan het Ijzeren Gordijn halt

gehouden, maar ons hele den
ken over het j eugdonderwi js 
doordrongen. En dat niet in 
het bijzonder vanuit Moskou 
of Peking - men moet dit niet 
ruimtelijk opvatten - maar 
van binnenuit in de gehele 
moderne wereld.
Alle wensen en verlangens met 
betrekking tot de inhoud en 
de vorm van het j eugdonder
wi js worden geformuleerd en 
dwingend opgelegd vanuit de 
optiek van de samenleving van 
de bestaande sociale orde, 
vanuit het collectief. Zó 
vanzelfsprekend wordt dit 
primaat van het collectief 
gevonden, dat ieder die zich 
verzet als een zonderling 
wordt beschouwd, zo is mijn 
persoonlijke ervaring. Ik zal 
dit illustreren met betrek
king tot de voorgenomen in
voering van eindtermen in het 
basisonderwijs en in de eer
ste fase van het voortgezet 
onderwijs.
Ik zie daar bijvoorbeeld voor 
me de grote, oprecht verbaas
de ogen van Jan Franssen, 
onderwijsspecialist van de 
WD-fractie in de Tweede 
Kamer, als ik bezwaar maak 
tegen zijn opvatting dat elke 
leerling aan uniforme, cen
traal vastgestelde eindtermen 
zal moeten voldoen. U/at kan 
daar nu toch tegen zijn?
Een al even oprechte ambte
naar op het ministerie merkt 
op dat we met de invoering 
van centraal vastgestelde
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eindtermen in Nederland niet 
op een eiland zitten. Inte
gendeel, in veel omringende 
landen u/ordt hetzelfde over- 
uragen en/of doorgevoerd. Zij 
zegt dit op een toon van "nu 
zal je er toch wel van over
tuigd zijn dat het om een 
goede zaak gaat".
Nog bonter maakt Professor 
J.D. Imelman het in een arti
kel in Pedagogische Studies 
van mei 1988. Er moet, zegt 
h i j , een brede maatschappe
lijke discussie komen over de 
inhoud van het onderwijs.
Wat vinden we belangrijk, wat 
moeten leerlingen op welk 
moment kennen en kunnen. Die 
discussie moet zijn afronding 
vinden in het parlement, 
alwaar - liefst "Kamerbreed" 
- tenslotte de eindformule- 
ring moet worden vastgesteld, 
waarmee de discussie kan 
worden beëindigd.
Een zuiver voorbeeld van 
democratisch centralisme! 
Tenslotte, minister Deetman, 
binnenkort onze ex-minister 
van Onderwijs (is reeds zo
ver, red.). In zijn toelich
ting op het wetsvoorstel tot 
invoering van eindtermen 
schrijft hij - populair weer
gegeven - "...van die aantas
ting van vrijheid van inrich
ting van het onderwijs moet 
men niet zo'n punt maken. We 
hebben immers al lang de 
centraal vastgestelde eind
examens waar ieder zich naar 
richt..." Met andere woorden: 
Het mag dan zo zijn dat in
richt ingsvrijheid grondwette
lijk door de Staat gerespec
teerd moet worden, in de 
praktijk des levens is dit 
een achterhaalde zaak.

Ons eens zo bewierookte on
derwijsstelsel kraakt in zijn

voegen. Voorbeelden zijn 
dagelijks in de krant te 
lezen. Het ambt van leraar is 
geërodeerd, de status is 
zoek. Maar zelden gaan de 
gesprekken in de lerarenkamer 
over de inhoud van hun vak en 
hun werk. Rechtspositie en de 
aantasting daarvan, afvloei— 
ingsvolgorde, ordeproblemen 
en dergelijke voeren de bo
ventoon. Het basisonderwijs 
zou tekort schieten en moet 
de kwalen van onze samenle
ving aanpakken: leerlingen 
moeten beter leren rekenen en 
spellen - "basics" in onder
wijs jargon - maar ook staats
inrichting, wederopvoeding, 
milieubewustzijn, anti-raci- 
sme en kennis van etnische 
minderheden zouden in het 
pakket verplicht moeten wor
den gesteld. In het voortge
zet onderwijs is te weinig 
rendement, de leerwegen zijn 
te lang, de verkeerde onder
wijssoorten worden gekozen, 
de vakkenpakketten worden 
verkeerd samengesteld, er 
zijn te veel drop-outs - 
voortijdige schoolverlaters - 
en last but not least, het 
vandalisme tiert welig.
Dat er toch nog veel leerlin
gen wèl naar school gaan, zo 
blijkt uit weer een onder
zoek, komt omdat ze daar 
gezelligheid en sociale con
tacten vinden. De inhoud van 
het aangebodene daarentegen 
blijkt géén motivering te 
zijn.
Studeren kan niemand meer, 
het WO en het HBO klagen 
steen en been. De werkgevers 
tenslotte klagen dat hun 
werknemers verkeerd zijn 
opgeleid en de basisvaardig
heden missen om hun beroep 
naar behoren te kunnen uit
voeren.
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Verspilling van talent

In het huidige bestel vindt 
een gigantische verspilling 
van talent plaats. Leerlingen 
worden maar zeer ten dele 
aangesproken op hun mogelijk
heden. Leraren worden niet 
aangesproken op hun creativi
teit, op hun vermogen keuzes 
te maken, om in een collegi
aal bestuur beleid te formu
leren en uit te voeren, om 
verantwoordelijkheid te dra
gen.
Wie uit die bronnen wil put
ten wordt anno 1989 geen 
leraar meer.
Onlangs klonk uit de kring 
van Westduitse werkgevers dat 
het de nieuwe, uit Oostduits- 
land gevluchte, werknemers 
ontbrak aan niveau en initia
tief. Dit laatste had zich 
samengebald tot de vlucht, 
maar daarmee was het op.
Tot een dergelijke kaste van 
willige uitvoerders van de 
staatspedagogie ontwikkelt 
zich in Nederland het lera
renkorps. Wie niet de gele
genheid krijgt verantwoorde
lijkheid te dragen, verliest 
op den duur het vermogen 
daartoe.
Zo sprak bijvoorbeeld de 
rector van een grote scholen
gemeenschap in het westen des 
lands: "...dat ik behoed 
worde voor de situatie dat 
wijzelf op school keuzes 
moeten maken ten aanzien van 
het aantal uren in de vakken 
en de te behandelen leerstof. 
Staat, regel dat s.v.p.".
Wat is hierop het antwoord 
van de regering?
Scholen moeten enerzijds meer 
beleidsvrijheid krijgen om 
haar organisatie te runnen, 
daartoe moet het management

worden versterkt. Anderzijds 
legt de Staat vast welke 
eindprodukten er moeten wor
den geleverd. De educatieve 
uitgevers zorgen voor de 
rest.
De te volgen route wordt dus 
vrijgelaten, het eindpunt 
echter bepaald het collec
tief. De leraar is iemand die 
in eerste instantie de 
staatsdoelen dient te behar
tigen.
Wiens brood men eet...

Na onze litanie zullen we een 
alternatie moeten formuleren. 
We zullen hieronder enkele 
contouren schetsen van een 
jeugdonderwijs waarbij een 
ander primaat heerst dan het 
dictaat van het grote collec
tief - de staat - namelijk 
het primaat van de vrijheid 
van onderwijs, en in het 
bijzonder die van het kind.

Contouren van een nieuw be
stel
Het kind

We verwerpen de opvatting dat 
jeugdonderwijs in eerste 
instantie een aangelegenheid 
is van de samenleving der 
volwassenen.
We stellen daartegenover dat 
het onderwijs in eerste in
stantie ten dienste moet 
staan van het kind.
Elke keer als er een kind 
wordt geboren begint er op
nieuw een toekomst. Dan wil
len we niet elk kind in het 
onderwijs vormen voor een 
voorgeprogrammeerd einddoel. 
We willen daarentegen het 
kind helpen om alle aspecten 
van de menselijke persoon-
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lijkheid tot ontwikkeling te 
laten komen. We willen zijn 
vermogens ontdekken en tot 
wasdom laten komen.
De grondhouding in het onder
wijs behoort een pedagogische 
te zijn. Elk kind brengt zijn 
unieke combinatie van vermo
gens, zijn individualiteit, 
mee. Aan de pedagoog om die 
te wekken!
Jeugdonderwijs is niet het 
volstorten van een emmer, 
maar het ontsteken van een 
vuur! Een stelsel van jeugd
onderwi js behoort het primaat 
te hebben van de pedagogie. 
Help het kind om zijn eenzij
digheden te overwinnen. Stel 
het kind op de juiste momen
ten voor nieuwe uitdagingen. 
Lesstof is niet in eerste 
instantie leerstof, maar 
ontwikkelingsstof.
Fantasie, kunstzinnigheid, 
sociaal gevoel, helder den
ken, vermogens tot onbevangen 
oordelen, ambachtelijke vaar
digheden, de wil om te leren, 
het zijn alle vermogens die 
ieder kind in aanleg met zich 
meebrengt.
Kinderen, zo veronderstel ik, 
zouden, eenmaal rond hun 
eerste jaar gekomen, met 
interesse in de wereld willen 
stappen, zich met enthousias
me en elan met die wereld 
willen verbinden.
Heeft het onderwijs dit be
vorderd, of juist ontmoedigd? 
Vrijheid van onderwijs bete
kent niet alleen de vrijheid 
van ouders om naar hun con
fessie scholen te stichten. 
Het betekent niet alleen de 
vrijheid van besturen en 
eigen beleid bepalen. Het 
betekent niet alleen de vrij
heid van leraren om hun les
stof te kiezen.
Het betekent eerst en vooral

de vrijheid van het kind om 
de eigen vermogens te kunnen 
ontwikkelen. De overige vrij
heden zijn van deze laatste 
een afgeleide. Voor de goede 
verstaander behoeft het hier 
geen betoog dat met de vrij
heid van het kind geenszins 
wordt bedoeld dat het maar 
kan doen wat het wil; dat zou 
juist zeer onpedagogisch 
zijn!

De leraar

De leraar beschouwt het kind 
als zijn opdrachtgever, en 
hij moet leren waarnemen wat 
het kind vraagt. Daarop stemt 
hij zijn kennis af. Daarbij 
zoekt hij zijn lesstof. Kin
deren willen leren, ook - ja 
zelfs - als zij pubers zijn, 
indien zij tenminste kunnen 
ervaren dat het gebodene voor 
hen betekenis heeft, zodat 
zij zich met de lesstof kun
nen verbinden. Daarbij kunnen 
kinderen zich ontwikkelen als 
ook hun leraar zich ontwik
kelt en geen routineuze sja
blonen aanbiedt. Het zijn de 
kinderen die de leraar helpen 
zijn pedagogische vermogens 
te ontwikkelen.
Van dag tot dag moet de le
raar vrij zijn om dèt te 
kunnen aanbieden wat naar 
zijn oordeel déze kinderen op 
dit moment nodig hebben! Ook 
voor de leraar geldt dat deze 
niet aan en eenzijdige ont
wikkeling ten prooi mag val
len. Naast zijn directe uit
voerende pedagogische taak 
dient hij betrokken te zijn 
bij het beheer en beleid van 
de school en daarin een func
tie te vervullen.

De schoolorganisatie
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De schoolorganisatie dient in 
de eerste plaats een pedago- 
gisch-didactisch klimaat te 
bieden, u/aarin iedere leer
ling zich geaccepteerd weet. 
Om een dergelijk klimaat te 
bereiken moet aan een aantal 
conditie u/orden voldaan:
Zo mag het niet gebeuren dat 
kinderen met grote regelmaat 
de maat wordt genomen en 
vervolgens te groot of te 
klein worden bevonden. In 
zo'n klimaat past ook niet 
het "zitten blijven".
Hierin past wèl dat de school 
kinderen vormt naar hun cog
nitieve, sociale, kunstzinni
ge en ambachtelijke vermo
gens. Een school die één of 
meer van deze vermogens ver
waarloost doet geen recht aan 
de ontwikkeling van de gehele 
persoonlijkheid.
Een basisvorming dus in de 
ware zin des woords, waar 
ieder kind aanspraak op zou 
moeten kunnen maken. Pas op 
latere leeftijd, zo tegen het 
18e levensjaar, zijn kinderen 
in staat om zich te speciali
seren. Zij hebben dan daar
vóór het brede scala van hun 
mogelijkheden en hun eigen 
beperkingen leren kennen.
Voor het fenomeen van de 
voortijdige schoolverlater 
dient de school zich verant
woordelijk te voelen. Waar 
zijn wij leraren tekort ge
schoten zo dat een leerling 
wil afhaken? Leraren kunnen 
daarbij hulp vragen van de 
ouders. En zij mogen verlan
gen van de buitenwereld: 
"verleid onze leerlingen 
niet".
In de school moet de leraar 
zijn of haar collega's in 
zijn bewustzijn kunnen heb
ben, en alle leerlingen bij 
naam kunnen kennen. Waar dit

niet meer mogelijk blijkt, is 
de school als werkeenheid te 
groot. Weliswaar kunnen grote 
scholen worden gevormd vanwe
ge het voordeel van de "eco- 
nomies of scale", dan toch 
dienen deze uit autonome 
eenheden te bestaan waarbin
nen aan bovenstaande voor
waarden kan worden voldaan.

Uitgangspunten voor een ander 
bestel

Gelet op het voorafgaande 
kunnen we nu het uitgangspunt 
voor een vernieuwd bestel van 
het jeugdonderwijs formule
ren:
Voor de organisatie van het 
onderwijs op micro-, meso- en 
macro-niveau dient de veel
zijdige ontwikkeling van het 
kind leidraad te zijn.
Dit betekend achtereenvol
gens :
1 dat het handelen van de 
leraar in eerst instantie 
vanuit een pedagogische 
optiek wordt geleid;

2 dat de schoolorganisatie 
gericht dient te zijn op 
een pedagogisch klimaat 
waarin iedere leerling zich 
geaccepteerd weet en in 
staat wordt gesteld cogni
tieve, sociale, kunstzinni
ge en ambachtelijke vermo
gens ten volle te ontwikke
len;

3 dat de bekostiging van het 
onderwijs op neutrale wijze 
geschied door scholen een 
budget beschikbaar te stel
len dat gebaseerd is op een 
bedrag per leerling, waar
bij geen andere normen wor
den aangelegd dan:

- de verplichting om de 
gelden te besteden 
aan het gestelde on- 
derwij sdoel;
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- de verplichting om o- 
penbaar doel en werk
wijze te formuleren;

- de verplichting om ope
nbaar verslag te doen 
van het gevoerde beheer 
en beleid.

De samenleving kan eerst dan 
profiteren van het enorme 
potentieel aan creativiteit 
en talent van leraren en 
bestuurders, indien deze in 
vrijheid hun verantwoorde
lijkheid kunnen dragen en hun 
vermogens kunnen ontwikkelen.

Je zou kunnen stellen dat het 
gaat om een radicale omme
zwaai van de top-down" filo
sofie naar een "bottom-up" 
filosofie.
Bij een "top-down" filosofie 
gaat het dan om de gedachte 
dat vernieuwingen alleen 
kunnen plaatsvinden indien 
zij van bovenaf worden gefor
muleerd en vervolgens op 
uniforme wijze worden inge
voerd. Dragers van vernieu
wing zijn in die filosofie de 
politici en de - sociologisch 
en juridisch geschoolde - 
ambtenaar. Aan leraren en 
schoolbestuurders rest de 
taak om het van boven gefor
muleerde en vastgestelde 
beleid uit te voeren.
In een "bottom—up" filosofie 
zijn het juist deze laatsten 
die de vernieuwing dragen. In 
mijn optiek dient daarbij 
richtinggevend te zijn wat 
aan vermogens en vragen bij 
kinderen kan worden afgele
zen.
Op macro-niveau ligt de taak 
om middelen te verschaffen en 
vrijheidsruimte te garande
ren, zonder welke het dragen 
van verantwoordelijkheid en 
het ontwikkelen van creatieve

vermogens, onmogelijk zijn.

Lump-sum bekostiging
In ons onderwijsbestel kennen 
we naast openbare scholen die 
van het gemeentebestuur uit
gaan (de thans nog bestaande 
Rijksscholen zullen binnen
kort aan de gemeente worden 
overgedragen) bijzondere 
scholen die van particuliere 
stichtingen of verenigingen 
uitgaan.
De bekostiging van scholen 
zou plaats moeten kunnen 
vinden op basis van een zoge
naamde "lump-sum". Daarbij is 
het denkbaar dat het tempo 
van invoeren van lump-sum 
bekostiging voor scholen 
verschillend is, zonder dat 
echter de financiële gelijk
stelling geweld wordt aange
daan. Zo ken bijvoorbeeld het 
openbaar onderwijs op de oude 
voet verder gaan, terwijl het 
particulier onderwijs - of 
een deel daarvan — de lump— 
-sum methode kiest.

De lump-sum is het produkt 
van het aantal leerlingen aan 
een school en een bedrag per 
leerling. Het bedrag per 
leerling kan per onderwijs
soort worden berekend door de 
totale uitgaven in die onder
wijssoort in het openbaar 
onderwijs te delen door het 
aantal desbetreffende leer
lingen. Een dergelijke bere
kening vindt ook thans plaats 
in de jaarlijkse prestatiebe- 
groting van het departement 
van Onderwijs. De exploita
tiekosten in het voortgezet 
onderwijs worden reeds op 
deze wijze berekend.
Indien ook het openbaar on
derwijs via een lump-sum
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methode wordt bekostigd, 
ontbreekt de geschetste bere
keningsgrondslag en zal het 
parlement jaarlijks het be
drag per leerling per onder
wijssoort moeten vaststellen.

Scholen verschillen naar aard 
van de leerlingpopulatie, 
naar grootte en naar materi
ele omstandigheden zoals 
bijvoorbeeld de kwaliteit van 
de huisvesting. Het is aan de 
besturen om het toegekende 
budget op basis van een be
drag per leerling, zódanig in 
te zetten dat aan verschillen 
tussen scholen recht wordt 
gedaan. Samenwerking tussen 
besturen in bijvoorbeeld een 
regionaal verband kan daarbij 
noodzakelijk worden.
Met betrekking tot verzeke
ring van sociale risico's, 
kan worden gedacht aan een 
Onderwijsfonds bij een be
staande bedrijfsvereniging, 
dan wel het instellen van een 
aparte bedrijfsvereniging 
voor het onderwijspersoneel.

De eerste stappen
Gesteld voor de vraag welke 
stappen dan nu moeten worden 
gezet om het bovengeschetste 
bestel te realiseren is het 
antwoord:
Begin met beperkingen op te 
heffen voor scholen die dat 
verlangen. Dit kan bijvoor
beeld het volgende betekenen: 
IMaak lump-sum bekostiging 
van personele en materiële 
uitgaven mogelijk voor 
scholen die dat wensen;

2 Breng de moed op om scholen 
zelf verantwoordelijkheid 
te laten dragen voor de 
inhoud van het onderwijs
aanbod, de lessentabel, de

rechtspositie van de leer
krachten en dergelijke. 
Kortom, hef die beperkende 
voorwaarden op die door de 
scholen zelf als knellend 
worden ervaren bij hun 
taakuitoefening.

3 Maak ouderbijdragen fiscaal 
aftrekbaar indien door hun 
kind (-eren) een school 
wordt bezocht die met het 
leerlingenaantal onder de 
stichtingsnorm voor aanvang 
van Rijksbekostiging bij de 
ingevoerde wetgeving voor 
die schoolsoort zit.

Eerst indien bovenstaande 
stappen worden gezet kan 
daadwerkelijk worden getoetst 
of het door mij veronderstel
de vernieuwingspotentieel op 
de "werkvloer" tot uitdruk
king komt.
Het is niet ondenkbaar dat 
onder de huidige machthebbers 
in het onderwijs een home
risch gelach zal uitbarsten 
indien van het bovenstaande 
kennis wordt genomen. Er 
bestaat echter een groep 
scholen - verenigd in de Bond 
van Vrije Scholen - die wel 
degelijk de boven beschreven 
aanpak zal willen dragen en 
helpen uitvoeren.

Tot slot
Onlangs is aan de Nederlandse 
regering ter ratificering een 
tekst voorgelegd ter bescher
ming van de rechten van het 
kind. Ik wijs op artikel 26 
lid 1 sub a:
"States Parties agree that 
the education of the child 
shall be directed to:
(a) The development of the 
child's personality, talents 
and mental and physical abi-
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lities to their fullest po- 
tential."

en artikel 36:
"States Parties shall protect 
the child against all other 
forms of exploitation preju- 
dicial to any aspects of the 
child's welfare."

Indien we het bovenstaande op 
zijn betekenis doordenken 
komen we tot twee overwegin
gen:
-voor ontwikkeling van kin
deren "to their fullest 
potential" is een maximale 
vrijheidsruimte een onont
beerlijke voorwaarde;

— er kan niet aan worden 
voorbijgegaan, dat een 
Staat die de verplichting 
op zich neemt om de rechten 
van het kind te beschermen, 
zich ook zelf dient te ont
houden van al die maatrege
len die een vrije ontwikke
ling van kinderen in de weg 
staan of beperken.

Met andere woorden: het is
óók nodig dat het kind wordt 
beschermd tegen de Staat 
zelf!
In een samenleving die steeds 
meer pluriform van karakter 
wordt, past geen uniformering 
meer in het Onderwijsbestel. 
Pluriformiteit wordt geken
merkt door het naast elkaar 
staan van verschillende - 
gelijkwaardige - stromingen. 
Het inrichten van een wetge
ving waarin uniforme school
soorten worden vastgezet, 
waarbij ontheffing kan worden 
verleend aan bijzondere ge
vallen, zoals dat bijvoor
beeld thans het geval is met 
de mammoetwet — de wet op het 
voortgezet onderwijs - is 
strijdig met een pluriform 
bestel. Bij een geest van

werkelijke pluriformiteit 
past geen "gunstenbeleid" 
voor uitzonderingen.

Om het jeugdonderwijs toegan
kelijk te doen zijn voor 
ieder dient de Staat een 
reële bekostiging te garande
ren. De vrijheid van het 
jeugdonderwijs dient daarbij 
te worden opgevat op dezelfde 
wijze als de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid 
van drukpers: als een grond
recht !

Drs.  Helmut van R en esse  i s  
verbonden aan h e t  Verbond van 
V r i j e  Scholen .
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Rendement hoger onderwijs ge
baat bij scherpere selectie

Door: J. Franssen en J.J.C. Voorhoeve

Inleiding
Het hoger onderwijs in Neder
land kost niet alleen erg 
veel geld, maar het rendement 
is veel minder dan men zou 
mogen verwachten. Volgens J. 
Franssen en J.J.C. Voorhoeve 
(beiden W D )  kan daaraan heel 
goed wat worden gedaan. De 
toegang tot het hoger onder
wijs zou door selectie moeten 
worden verscherpt en de uni- 
versiteiten en hogere be
roepsopleidingen zouden hun 
studenten uit meerdere ‘uit
gangen" moeten laten kiezen.

Koploper
Elke Nederlander betaald in 
1989, volgens Rijksrekeningen 
Onderwijs en Wetenschappen, 
2000 gulden aan het onder
wijs. Ter vergelijking: in
1982 was dit bedrag ƒ  1716,- 
Er is dus in de kabinetten 
C D A / W D  sinds 1982 groei in 
de onderwijssector geweest. 
De OESO constateert in haar 
recente landenrapport dat ons 
land daarmee in de geïndus
trialiseerde wereld een kop
loper is.
De totale kosten per student 
zijn in Nederland lager dan 
in Groot-Brittannië maar 
aanzienlijk hoger dan in West 
Duitsland. De deelname van 
Nederlanders aan hoger onder
wijs - de participatiegraad - 
is internationaal gezien niet 
ongewoon, namelijk 2,7 pro

cent van de bevolking. Aan 
universitair onderzoek geeft 
ons land per hoofd van de 
bevolking meer uit dan Groot- 
-Brittannië, de Verenigde 
Staten, West Duitsland en 
Japan.
Het nieuwe kabinet zal de 
(beperkte) financ ië1e midde
len van de overheid zo effi
ciënt mogelijk moeten benut
ten. Dit betekent ook het zo 
goed mogelijk benutten van 
het talent en het voorkomen 
van maatschappelijke verspil
ling.
Nederland heeft op termijn 
eerder een tekort aan hoger 
opgeleiden dan een overschot. 
De Adviesraad voor het Hoger 
Onderwijs (ARHO) deelde in 
1987 aan minister Deetman 
(Onderwijs en Wetenschappen) 
mee "dat vooral door rende- 
mentsverbetering in het hoger 
onderwijs een vergroting van 
het aantal hoger opgeleiden 
kan worden bereikt". Een jaar 
later concludeerde dezelfde 
adviesraad: "Het rendement 
van het Nederlands hoger 
onderwijs is laag."

Rendement
Pikant detail is dat minister 
Deetman op 12 juni 1989 in 
Muiden deze constatering in 
twijfel trok: "Ten eerste is 
er de suggestie dat het ren
dement in het Nederlandse 
universitaire onderwijs in—
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ternationaal gezien laag is. 
Dat is onjuist. Van de verge
lijkbare landen is er alleen 
in Engeland een rendement dat 
enkele procentpunten hoger 
ligt.■
Maar op 26 april publiceerde 
Uitleg, de spreekbuis van het 
ministerie van Onderu/ijs en 
Wetenschappen, interessante 
cijfers over het rendement in 
andere Europese landen. Die 
tonen een minder fraai beeld. 
De Bondsrepubliek kent een 
doctoraalrendement (na 4,5 
jaar) van 70 procent. Voor de 
zogenaamde Fachhochschulen is 
dit cijfer 79 procent. In 
België is het rendement in 
het wetenschappelijk onder
wijs 88 procent. In Nederland 
is na ruim vijf studiejaren 
in het wetenschappelijk on
derwijs het rendement thans 
66 procent. Dat is gebaseerd 
op de propaedeuse-resuitaten 
van studenten die in 1983- 
/1984 gingen studeren.
Die 66 procent is nog een 
o p t i m i s t i s c h e  schatting. 
Belangrijker is het beleids
uitgangspunt dat ruim 70 
procent van de studenten in 
vier jaar het doctoraalexamen 
moet kunnen halen. Op dit 
moment lukt dat nog geen 10 
procent van de studenten.
Uit andere cijfers blijkt dat 
ook in het HBO elk jaar tien
duizenden Nederlandse studen
ten de studie tussentijds 
af breken. Er is dus heel wat 
in ons land te verbeteren.

Persoonlijk leed
Onderzoek heeft aangetoond 
dat 90 procent van de studen
ten wier nominale studieduur 
is afgelopen, kampt met een 
studieachterstand van 25

procent, die zelden wordt 
ingehaald.
Afgezien van het persoonlijk 
leed voor die duizenden stu
denten die zonder diploma de 
collegebanken verlaten, bete
kent deze uitval ook een 
gigantische verspilling. Het 
betreft hier vele honderden 
miljoenen guldens per jaar 
die beter elders in het on
derwijs ten behoeve van de 
kwaliteitsverbetering zouden 
kunnen worden benut.
Het schrijnende drop-out 
probleem in ons hoger onder
wijs dwingt de overheid, als 
ze straks geen concessies wil 
doen aan de kwaliteit van het 
onderwijs, om vorm en inhoud 
van het hoger onderwijs bijna 
over de gehele linie kritisch 
te toetsen.
Voor alle duidelijkheid: 
iedereen die de intellectuele 
gaven heeft om te kunnen 
studeren moet met succes een 
HBO- of universitaire studie 
kunnen afronden. Dat betekent 
wel dat een aantal zichtbare 
en onzichtbare obstakels 
hiervoor moeten worden be
slecht .
In Nederland is - meent ook 
de OESO - sprake van een te 
grote uitval. De toegang tot 
het hoger onderwijs is voor 
wat de universiteiten betreft 
te eenvoudig geworden. De 
oorzaak: er worden geen op te 
volgen studie aan het hoger 
onderwijs gerichte specifieke 
eisen (meer) gesteld aan het 
eindexamenpakket van het VWO; 
géén voor de doorstroming 
naar het hoger onderwijs 
relevante vakken.

Taboe
Dat er sprake is van grote
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uitval bij het hoger onder
wijs u/ordt door minister 
Deetman bevestigd (zie: het
Hoger Onderwijs- en Onder
zoeksplan 1988); in het voor
stel tot invoering van basis
vorming in het huidige voort
gezet onderwijs wordt selec
tie geïntroduceerd bij de 
overgang van de eerste fase 
naar het vierde leerjaar VWO. 
Let w e l : met voor de door
stroming relevante vakken. 
Echter: voor doorstroming
naar het hoger onderwijs is 
volgens (ex-)minister Deetman 
enige vorm van selectie ge
noeg taboe. Dat is merkwaar
dig. Volgens het Sociaal 
Cultureel Planbureau (jaar
rapport 1988 bladzijde 213) 
is deze ontwikkeling in Ne
derland - vergeleken met 
andere landen - uniek: "Op
het punt van toegankelijkheid 
levert het Nederlandse onder
wijsbestel een merkwaardig 
beeld op. Het voortgezet 
onderwijs is sterk selecte
rend, maar in het hoger on
derwijs zal in de toekomst 
minder geselecteerd worden, 
althans bij de toegang. In de 
meeste andere landen is dat 
net andersom.*

Selectie

Naar onze mening is het huma
ner en meer sociaal iemand 
door middel van selectie 
vroegtijdig te laten inzien 
dat hij of zij niet gekwali
ficeerd of capabel genoeg is 
voor een bepaalde studie.
Is men op principiële gronden 
tegen selectie - in welke 
vorm dan ook - dan moet men 
principieel blijven: dan ook 
geen selectie in het voortra
ject (VWO) en ook geen collo

quium-doctum meer. De maat
schappelijke kosten en de 
sociale gevolgen van grote 
uitval moeten dan worden 
aanvaard.
Wij menen dat die prijs te 
hoog is. Selectie richt zich 
niet op het tegenhouden van 
jonge mensen. Het betekent 
wel: zorgen dat jonge mensen 
terecht kunnen komen in het 
voor hen meest geschikte 
opleidingstraject. Ook daar
bij zullen fouten worden 
gemaakt. Die kunnen worden 
hersteld via het colloquium- 
-doctum of de Open Universi- 
teit. De hamvraag is dus 
"hoe* brengen wij jonge men
sen in het voor hen meest 
geschikte opleidingstraject. 
Wij denken in concreto aan 
versterking van de zelfselec
tie en aan vermindering van 
het aansluitingsprobleem. 
Geen omnivalent VWO (beter: 
VHO)-diploma, maar een eind- 
examenpakket dat aansluit op 
de te volgen HO-studie. 
Daarnaast zouden universitei- 
ten en hogescholen van hun 
nieuwe studenten voor bij
voorbeeld twee relevante 
vakken een bepaald eindcijfer 
kunnen eisen.

Uitgang
Al eerder hebben we gewezen 
op het persoonlijke leed voor 
de duizenden studenten die 
zonder diploma de collegeban
ken verlaten. De universiteit 
of de hogeschool heeft immers 
- na afloop van de voorge— 
schreven studieduur - maar 
één uitgang: het (doctoraal- 
-)diploma. Met andere woor
den: het is alles of niets. 
Daarom moet serieus overwogen 
worden of binnen de bestaande
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structuren meerdere uitgangen 
kunnen worden gecreëerd. In 
de ons omringende landen is 
dat wel mogelijk. Het bete
kent dat in onderwijsprogram
ma ' s rekening wordt gehouden 
met verschillen qua niveau en 
ambitie. Elke individu heeft 
zo zijn of haar eigen wensen 
ook op het gebied van onder
wijs en (beroeps)opleidingen. 
Door meerdere "uitgangen" in 
het hoger beroepsonderwijs en 
de universiteit te scheppen 
die tevens worden bekroond 
met diploma's, komt men meer 
tegemoet aan de wensen van 
studenten die geen behoefte 
hebben aan een lange en vaak 
moeizame mars door de diverse 
instituten. Wij stellen het 
volgende pakket maatregelen 
voor:
lHet voortgezet onderwijs 
moet inhoudelijk worden 
verbeterd en de samenstel
ling van de eindexamenpa- 
ketten mag een toelatings
criterium zijn voor univer- 
siteiten en hogescholen.

2 De studievoorlichting moet 
worden verbeterd (zie el
ders in deze LEF, red.)

3 Het recht op studiefinan
ciering wordt afhankelijk 
gemaakt van studievoortgang 
en studieprestaties.

4 De omvang van de studiever
traging moet worden vermin
derd.

5 D e  o n d e r w i j s b e g e l e i d i n g  
moet worden verbeterd en 
het aantal uitgangen moet 
worden vergroot.

6 Het aantal HBO-studenten 
moet worden vergroot, het 
aantal universitaire stu
denten moet omlaag.

7 De verhouding tussen weten
schappelijk onderwijs en 
onderzoek is aan heroverwe
ging toe.

Tot slot
Het kernprobleem van het 
hoger onderwijs is dat het 
rendement te laag is, de 
kosten te hoog en de kwali
teit onder druk staat. Daarom 
moet naar onze mening her
oriëntatie op het hoger on
derwijsmodel plaatsvinden. 
Nederland moet kiezen.

J. Franssen i s  de o n d e r w i j s -  
s p e c i a l i s t  van de  WD, J . J . C .  
Voorhoeve i s  v o o r z i t t e r  van 
de  W D - f r a c t i e  i n  de  Tweede 
Kamer .
Het a r t i k e l  i s  e e r d e r  d i t  
j a a r  verschenen  i n  de  V o lk s 
k r a n t .

LEF 25 Onderwi j s 32



Drop outs
Wetenschappelijke benadering en aanpak van het probleem van

voortijdige schoolverlaters

door: Mariëtte Meulman

Inleiding
Alle onderwijsinstellingen 
binnen het lager, middelbaar 
en beroepsonderwijs hebben te 
kampen met de problematiek 
van het spijbelen. Een aantal 
van de spijbelaars stopt 
voortijdig met zijn of haar 
opleiding. Uit diverse onder
zoeken blijkt dat het percen
tage spijbelaars stijgende 
is. Ook het percentage voor
tijdige schoolverlaters ver
toont deze tendens.

In dit artikel zal eerst 
worden ingegaan op de proble
matiek van het voortijdig

schoolverlaten. Daartoe zal 
eerst een definitie van de 
term "voortijdige schoolver
later" worden gegeven. Daarna 
zal er een korte samenvatting 
volgen van de drie gangbare 
visies, respectievelijk de 
rendementsopvatting, de kli
nische benadering en de sys
teemtheoretische beschouwing. 
Uit deze visies zijn vier 
factoren te destilleren die 
van invloed zijn op het wel 
cq. niet voortijdig verlaten 
van de school. Vervolgens 
worden er vanuit de verschil
lende benaderingen een aantal 
suggesties gedaan om het 
p e r c e n t a g e  v o o r t i j d i g e  
schoolverlaters te verminde
ren, waarna de schrijver van 
dit artikel haar visie zal 
geven.

Definiëring van het begrip
In dit artikel wordt de vol
gende definitie gehanteerd: 
Voortijdige schoolverlaters 
zijn jongeren, die de leer
plichtige leeftijd nog niet 
gepasseerd zijn en die een 
maand of langer zonder geldi
ge redenen de school (waarbij 
ze staan ingeschreven) niet 
hebben bezocht.
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Is voortijdig schoolverlaten 
een probleem?
lHet voortijdig schoolverla
ten is een probleem vanuit 
het gezichtspunt van de 
scholen, omdat de scholen 
te maken krijgen met pro
bleemgevallen van andere 
scholen. Een probleemkind 
dat van school gestuurd 
u/ordt en nog leerplichtig 
is, zal zich op een andere 
school weer aanmelden.

2 De overheid werkt vanuit de 
doelstelling, dat het on
derwijs gericht moet zijn 
op het bijbrengen van maat
schappelijk van belang ge
achte kennis en vaardighe
den aan leerlingen. De af
ronding van dit proces 
vindt plaats wanneer de 
leerling een diploma be
haalt en het voortgezet 
onderwijs met goed gevolg 
verlaat. Het voortijdig 
schoolverlaten is een pro
bleem vanuit het gezichts
punt van de overheid omdat 
de doelstelling - om elke 
leerling een goed onder
wijspakket te laten reali
seren - niet wordt bereikt.

Omvang van het probleem
De percentages lopen nogal 
sterk uiteen, doordat er 
v e r s c h i l l e n d e  definities 
gehanteerd worden en de gege
vensverzameling niet geheel 
probleemloos verloopt. Men is 
voor de gegevensverzameling 
afhankelijk van scholen. Er 
moet worden verondersteld, 
dat scholen de juiste opgave 
doen, doch dit kan voor de 
school bedreigend zijn in

verband met de status van de 
school en het leerling-aa- 
n tal.
Wanneer bovenstaande defini
tie gehanteerd wordt, komt 
men op een percentage van 
1,4% van de totale leerplich
tige jongerenpopulatie wat 
voortijdig de school verlaat.

Een korte schets van de drie 
visies op het gebied van 
voortijdig schoolverlaten

1. De rendementsopvatting 
Bij de rendementsopvatting 
wordt het volgen van (meer) 
onderwijs gezien als inves
tering om kennis en vaar
digheden op te doen, waar
mee men toegang kan krijgen 
tot bepaalde beroepsposi
ties. Voor het individu 
gaat het dan voornamelijk 
om de toekomstige, te ver
wachten materiële en irrana- 
teriële voordelen, die men 
door onderwijs kan verkrij
gen. In deze visie weegt de 
leerling nauwkeurig de kos
ten en baten tegen elkaar 
af. Voortijdig schoolverla
ten wordt verklaard doordat 
de te verwachten baten 
kleiner zijn dan de materi
ële en immateriële onder- 
wi j sinvesteringen.

2. De klinische benadering 
Deze b e s c h o u w i n g s w i j z e  
zoekt traditioneel de ver
klaring voor het voortijdig 
schoolverlaten in de leer— 
lingkarakteristieken (zoals 
intelligentie, motivatie, 
enz.). Men gaat er hierbij 
van uit, dat kinderen uit 
de lagere milieus achter
standen hebben op kinderen 
uit de hogere milieus (de 
deficietgedachte). In de 
jaren '60 heeft deze bena-

LEF 25 Onderwi j s 34



deringswijze geleid tot 
a l l e r l e i  c o m p e n s a t i e -  
programma 's, met name voor 
arbeiderskinderen die erop 
u/aren gericht deze leerlin
gen aan te passen aan het 
schoolmilieu (het televi
sieprogramma "Sesamstraat" 
bijvoorbeeld is in de jaren 
'60 speciaal ontwikkeld om 
met name verbale achter
standen van arbeiderskinde
ren te verminderen).

3. De systeemtheoretische
beschouwing
In de jaren '70 begint de 
interpretatie van de ver
schillen in schoolpresta
ties tussen kinderen uit 
'lagere' milieus en kinde
ren uit 'hogere' milieus te 
veranderen. In de systeem
theoretische optiek worden 
het onderwijssysteem en de 
maatschappij verantwoorde
lijk gesteld voor het voor
tijdig schoolverlaten.
In de onderwijsorganisatie 
worden van leerlingen be
paalde gedragingen ver
wacht. Naarmate er meer 
overeenstemming heerst tus
sen de druk, die vanuit de 
school uitgeoefend wordt en 
de eigen behoeften van de 
leerlingen kunnen er betere 
r e s u l t a t e n  g e r e a l i s e e r d  
worden.
Op macro-niveau bestaat er 
een relatie tussen het on
derwijs als institutie en 
de maatschappij waarin dit 
onderwijs gegeven wordt en 
waarvan de economie een 
belangrijk onderdeel vormt. 
De relatie tussen economie 
en onderwijs laat zien dat 
het onderwijs (als institu
tie) voornamelijk fungeert 
als (re)producent van wer
kenden voor de verschillen

de niveaus van de beroepen
structuur. Men name kwali
ficatie is een belangrijke 
functie van het onderwijs, 
maar ze moet ook leerlingen 
verzoenen met een dergelijk 
selectie proces en met het 
feit dat zij zich moeten 
identificeren met een rol, 
die hen in dit opzicht op
gedrongen wordt. Het onder
wijs reproduceert de maat
schappelijke ongelijkheid, 
die zich onder andere mani
festeert in (verschillen 
in) beroep, inkomen, be
r e i k t  o n d e r w i j s n i v e a u ,  
macht, zelfbepaling en op
voedingsgedrag. Het onder
wijs slaagt er niet in het 
milieu-effect te neutrali
seren omdat het onderwijs
leerproces (onderwijsorga
nisatie) niet flexibel ge
noeg is om op de individue
le wensen en mogelijkheden 
van de leerlingen aan te 
sluiten.

F a c to r e n  d i e  van i n v l o e d  z i j n  
op v o o r t i j d i g  s c h o o l v e r l a t e n  
en d i e  a f  t e  l e i d e n  z i j n  u i t  
de d r i e  v i s i e s

Er is uit de drie benade
ringswijzen een aantal groe
pen factoren af te leiden, 
die van invloed (kunnen) zijn 
op voortijdig schoolverlaten, 
te weten: persoonsgebonden
factoren, mi 1 ieugebonden 
factoren, schoolse factoren 
en arbeidsmarktfactoren.

1, Persoonsgebonden factoren 
Uit onderzoek is gebleken, 
dat meer jongens dan meis
jes voortijdig de school 
verlaten. Dit wordt ver
klaard door verschil in 
prestatiedruk wat op jon-
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gens cq meisjes gelegd 
u/ordt.
Bovendien blijken voortij
dige schoolverlaters in het 
algemeen een lager IQ te 
hebben dan scholieren die 
de school afmaken (Yudin 
e .a., 1975).

2. Milieugebonden factoren 
Wesselingh, A. (1979) toont 
aan dat deelname aan diver
se soorten voortgezet on
derwijs sterk milieuspeci- 
fiek gekleurd is. Zo hebben 
arbeiderskinderen 13 maal 
meer kans om in het LBO 
terecht te komen dan in het 
VWO. Voor meisjes is deze 
kans zelfs nog iets groter, 
namelijk 16 maal. Daarente
gen hebben kinderen van 
vrije beroepsbeoefenaren 7 
maal meer kans om naar het 
VWO te gaan dan naar het 
LBO. Voor meisjes is dat in 
deze beroepsgroep 16 m a a l ! 
Voor elk sociaal milieu 
geldt, dat jongens relatief 
meer vertraging in het on
derwijs vertonen dan meis
jes (Afdeling Informatie en 
Onderzoek, Gemeente Gronin
gen, 1987). De proportie 
twee-jaar-vertraagden is 
hoger naarmate het sociale 
milieu waaruit de leerlin
gen afkomstig zijn lager 
i s .

3. Schoolse factoren 
Voortijdig schoolverlaten 
is zowel een uiting van 
problemen in de schoolloop
baan als van problemen van 
motivationele aard. De 
school oefent invloed uit 
op beide aspecten van het 
voortijdig schoolverlaten. 
Uitvallers behalen lagere 
schoolcijfers, lagere be
oordelingen voor 'goed'

gedrag en lagere intelli- 
gentiescores dan niet-ui- 
tvallers, en uitvallers 
zijn vaker absent. Het 
meest opvallend is, dat 
deze verschillen tussen 
uitvallers en niet-uitva- 
llers tijdens de onderwijs
loopbaan toenemen. Dit ge
beurt omdat de scores van 
de uitvallers tijdens de 
onderwijsloopbaan relatief 
lager worden en die van de 
niet-uitvalIers relatief 
gelijk blijven (Mooij, 
1979).
Volgens de doelstellingen 
van het basis- en voortge
zet onderwijs dienen deze 
onderwijstypen zich te 
richten op de ontwikkeling 
van de leerlingen door het 
overdragen van kennis, in
zicht en vaardigheden. In 
de doelstellingen staat dus 
de bevordering van de ont
wikkeling van de leerlingen 
voorop.
Opvallend is nu dat de aard 
van het leerstofjaarklas-
sensysteem (= het per jaar 
een bepaalde hoeveelheid
leerstof verwerkt moeten 
hebben) en met name de be
oordeling van leerlingen in 
dit systeem de ontwikkeling 
bij een deel van de leer
lingen belemmert in plaats 
van bevordert. Het gaat
hier om het zittenblijven,
zakken voor examens, af
stromen (= bv. het terug
gaan van VWO— 3 naar HAVO-3 
of 4) en uitvallen.

4. Factor arbeidsmarkt 
Hoewel de arbeidsmarktsitu- 
atie moeilijk als 'oorzaak' 
van voortijdig schoolverla
ten is aan te merken, zijn 
er wel duidelijke aanwij
zingen dat de arbeidsmarkt
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een zekere aantrekkings
kracht op de voortijdige 
schoolverlater uitoefent. 
Het zal echter duidelijk 
zijn dat door het hoge 
werkloosheidspercentage van 
de afgelopen jaren de aan
trekkingskracht van de ar
beidsmarkt voor de (poten
tiële) voortijdige school
verlater aanzienlijk is 
verminderd.

Aanpak van het probleem
1. Systeemtheoretische aanpak 
Vanuit deze benadering wordt 
gepleit voor afschaffing van 
het leerstofjaarklassensys- 
teem en van het zittenblij
ven .
Daarnaast wordt differentia
tie in het algemeen gezien 
als middel om te komen tot 
een beter op de individuele 
leerling afgestemd onderwijs
leerproces .
Mooij (1979) maakt hiertoe 
gebruik van enige ideeën van 
Dore (1978), te weten:
1 Beroeps loopbanen dienen 
voor iedereen te starten 
rond het zestiende levens
jaar;

2 Vermijd het gebruik van 
selectie gebaseerd op tests 
die leerprestaties (behoren 
te) meten;

Om dit te kunnen realiseren 
dient er een nationaal plan 
uitgewerkt te worden. Tege
lijkertijd dienen de noodza
kelijke leermiddelen ontwik
keld te worden in aansluiting 
op bestaande, hiervoor in 
aanmerking komende onderwijs- 
praktijksituaties en werksi
tuaties .
De systeemtheoretische bena
dering komt met de volgende

aanbevelingen om het aantal 
voortijdige schoolverlaters 
te verminderen: de aanwezig
heid van een ombudsman voor 
leerlingen, het bevorderen 
van school-maatschappelijk 
werk, het invoeren van spij- 
bel-knipkaarten of baaldagen 
en het bevorderen van pro
jectonderwijs, niveaugroepen 
of individualiserend onder
wijs.

2. Klinische aanpak
De schoolwereld is te onder
scheiden in een leer- en 
leefdomein. De mate waarin 
leerlingen zich met de eisen 
die aan hem/haar worden ge
steld kan vereenzelvigen is 
maatgevend voor de integratie 
in elk van de beide domeinen. 
Deze integratie is op haar 
beurt weer bepalend voor het 
succesvol functioneren op 
school. Over de vraag hoe de 
doceer- of persoonlijkheids- 
stijl van de leerkracht wordt 
beoordeeld door de leerlingen 
en in welke effecten hij op 
variabelen als motivatie, 
schoolsucces en voortijdig 
schoolverlaten stoelt is maar 
weinig bekend.
Vanuit de klinische opvatting 
komt men tot de volgende 
aanbevelingen om het percen
tage voortijdige schoolverla
ters te reduceren: het. aan
passen van de leerinhoud en 
de prestatie-eisen, extra 
begeleiding en aandacht, meer 
interesse van de school door 
te reageren indien een kind 
spijbelt.

3. Rendement—aanpak 
Onderwijs omvat twee aspec
ten; het socialisatie-aspect 
en het allocatie-aspect.
1 Onderwijs is een vorm van 
socialisatie. Volgens de
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omschrijving van Parsons: 
'the learning of any orien- 
tation of functional signi- 
ficance to the operation of 
a system of complementary 
role-expectations' (Par
sons, 1952). Onderwijs is 
een vorm van intentionele 
socialisatie. Er zijn twee 
condities aangegeven, van 
waaruit iets gezegd zou 
kunnen worden over de ver- 
anderingspotentie van het 
onderwijs:

a . Onderwijs maakt deel uit 
van de infrastructuur van 
een samenleving. Wanneer de 
door het onderwijs bemid
delde socialisatie-ervari- 
ngen niet op één of andere 
wijze zinvol kunnen worden 
binnen andere samenlevings- 
segmenten, wanneer daarin 
geen aanknopingspunten aan
wezig zijn om die ervarin
gen productief te maken, 
dan lopen de impulsen die 
van het onderwijs uit zou
den kunnen gaan d o o d . On
derwijs kan nooit de 'prime 
m o v e r ' zijn.

b. Socialisatie is een pro
ces waarbij selectief te 
werk kan worden gegaan; de 
kans op veranderingen kan 
b.v. geminimaliseerd wor
den. De vormgeving van een 
inhoudsordening aan een 
onderwijssysteem is een 
zaak van de op dat moment 
reg e r e n d e  machthebbers. 
Indien men verandering van 
en door het onderwijs wil, 
moet men er rekening mee 
houden dat onderwijs niet 
alleen maar georganiseerde 
en . geprofessionaliseerde 
socialisatie is, maar te
vens socialisatie die uit 
m a c h t s v e r h o u d i n g e n  is

voortgekomen en er bepaald 
niet op gericht is de be
staande m a c h t s v e r d e l i n g  
omver te werpen, integen
deel, die tot dusver alleen 
maar heeft gereproduceerd 
(Vervoort, 1975).

2 Onderwijs en allocatie: wat 
vanuit het individu gezien 
socialisatie is, is vanuit 
de maatschappij gezien al
locatie, ook wel genoemd 
positietoewijzing. Vervoort 
(1975) concludeert, dat in 
maatschappijvormen met een 
ver voortgeschreden arbeid
sverdeling en met een sterk 
gedifferentieerde kwalifi
catiestructuur het onder
wijs in sterkere mate toe
gesneden is op allocatie 
dan in minder gedifferen
tieerde maatschappijvormen. 
Het onderwijs heeft in Ne
derland een belangrijke 
allocatiefunctie, welke 
zelfs grotendeels geïnsti
tutionaliseerd in zoverre 
dat de overheid en het be
drijfsleven voor tal van 
posities bepaalde diploma's 
vereisen.
Vanuit de rendementsopvat- 
ting worden geen suggesties 
gedaan om het percentage 
voortijdige schoolverlater 
te reduceren, daar het 
voortijdig schoolverlaten 
niet als een probleem wordt 
ervaren; het is een econo
mische keuze.

Conclusie
Een pasklare oplossing voor 
het probleem voortijdig 
schoolverlaten is niet voor
handen .
Wel kan met behulp van de 
drie visies op voortijdig 
schoolverlaten gekomen worden

LEF 25 Onderwijs 38



tot aanbevelingen om het 
aantal voortijdige schoolver
laters te reduceren.

Wat duidelijk uit de litera
tuur naar voren komt, is dat 
de voortijdige schoolverlater 
zich door allerhande oorzaken 
niet betrokken voelde bij het 
onderwijs dat hij genoot.
Door onmiddellijk gericht 
aandacht te besteden aan de 
kinderen die dreigen achter 
te raken, kan wellicht bij 
een aantal van hen voorkomen 
worden, dat ze de aansluiting 
met de grote groep missen.
Het blijkt, dat men deze 
betrokkenheid reeds kan ver
groten door middel van kleine 
dingen, die relatief weinig 
tijd hoeven te kosten - zoals 
bellen naar de ouders wanneer 
een kind veelvuldig absent is 
of kontakt onderhouden met de 
leerling ook wanneer er geen 
problemen zijn, wat uiteinde
lijk zal resulteren in een 
vermindering van het percen
tage voortijdige schoolverla
ters .
Spijbelkaarten zouden een 
handig middel kunnen zijn bij 
het onder controle houden van 
het spijbelen, doordat leer
lingen nu wellicht eerder 
geneigd zullen zijn hun 
"vrije" dagen eerlijk op te 
geven.
Ook moet de leerstof in ster
ke mate aangepast worden aan 
de leefwereld van het kind en 
zijn capaciteiten. Het is 
hierbij niet wenselijk uit te 
gaan van de deficietgedachte, 
zoals dit in de jaren '60 
gebeurde. Arbeiderskinderen
- en dat is in deze problema
tiek de grootste risicogroep
- vertonen geen deficiet! Zij 
hanteren slechts ander taal
gebruik. Dit taalgebruik is

echter niet minder dan het 
taalgebruik van kinderen uit 
midden- en hogere milieus. 
Bovendien is gebleken, dat 
compensatieprogramma's (zoals 
Sesamstraat) niet leiden tot 
een grotere verbaliteit onder 
de arbeiderskinderen). Een 
aanpak vanuit de klinische 
benadering lijkt dan ook niet 
wenselijk.
Er moet onderwijsdifferentia— 
tie plaats kunnen vinden, 
zodat én de 'goede' leerlin
gen én de 'slechte' leerlin
gen beide aan hun trekken 
kunnen komen. Het is geen 
verrassing te constateren dat 
een kind dat gedurende de 
hele lagere schoolperiode en 
een aantal jaren van het 
middelbaar onderwijs continu 
op zijn tenen heeft moeten 
lopen op een gegeven moment 
afhaakt. Het is van direct 
belang dat er op school ie
mand is die de prestaties van 
leerlingen in de gaten houdt. 
Leerlingen moeten weten, dat 
deze leerkracht beschikbaar 
is wanneer er problemen zijn 
(ook wanneer dit privé-pro- 
blemen zijn). De leerkracht 
moet een lampje gaan branden 
wanneer een kind op toetsen 
en proefwerken steeds een 
onvoldoende scoort en wel de 
indruk maakt hard te werken.

Tot slot
Het is duidelijk, dat er nog 
heel wat gebeuren moet op het 
gebied van het voortijdig 
schoolverlaten. Wanneer men 
zich echter realiseert, dat 
het percentage voortijdige 
schoolverlaters nog steeds 
stijgende is, wordt duide
lijk, dat men spoedig over 
zou moeten gaan tot uitvoe-
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ring van de bovenstaande sug
gesties. Wellicht zal dit 
leiden tot een drastische 
vermindering van het percen
tage voortijdige schoolverla
ters .

M a r i ë t t e  Meulman ( 1 3 -1 1 -1 9 6 5 )  
i s  p a r t t i m e  verbonden  aan h e t  
O n d e r w i j s k u n d ig  Bureau van 
h e t  U n i v e r s i t a i r  Centrum voor  
Farmacie  van de  R i j k s u n i v e r 
s i t e i t  Groningen.  In de  
avonduren s t u d e e r t  z i j  Onder
w i j s k u n d e  aan d i e z e l f d e  U n i-  
v e r s i t e i t .  Deze  s t u d i e  hoop t  
z i j  m ed io  1990 a f  t e  ronden.  
D a a rn a a s t  i s  z i j  v o o r z i t t e r  
van de  JOVD a f d e l i n g  O o s t - G r -  
oningen  en l i d  van de  l a n d e -  
1 i j k e  onderwi  j s p r o j e e t g r o e p
van de  JOVD.
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