
toe, ‘niet bij mijn visie op mondige en geëmanci-
peerde burgers die eigen ruimte willen om eigen
wegen te kiezen. Het past niet bij mijn visie op
de publieke sector waarbij een grotere nadruk op
decentralisatie en ruimte voor de uitvoerings-
praktijk, onvermijdelijk zal leiden tot een gro-
tere ongelijkheid. Het past ook niet bij mijn visie
op de solidariteit waarbij je, om de welvarende
middenklasse aan de collectieve sector verbon-
den te houden, ruimte moet maken voor meer
keuzevrijheden en kleine ongelijkheden zal
moeten accepteren om grotere ongelijkheden
en een totale tweedeling te voorkomen. En het
past ook niet bij de toenemende diversiteit in
onze samenleving, waardoor one-size-fits-all
steeds minder acceptabel en steeds minder
betaalbaar wordt.’ De titel van zijn toespraak: 
‘Gelijkheid moet een stap terug ten faveure van
participatie’.2

Voor zijn stellingname verdient Bos op zich-
zelf waardering. Hij snijdt, om te beginnen, een
belangrijk maatschappelijk en politiek vraagstuk
aan, dat ook elders in Europese sociaal-democra-
tie besproken wordt. Verder neemt hij, anders
dan zijn voorgangers Kok en Melkert, eindelijk
eens het voortouw in het interne debat in de
PvdA; een debat dat, op straffe van een nieuw
electoraal en politiek échec, dringend gewenst is
en waarop al jarenlang (ook door ondergete-
kende) wordt aangedrongen. En dan maakt hij
en passant, door het gelijkheidsbeginsel ter dis-
cussie te stellen, ook nog eens duidelijk hoe be-
langrijk een beginselprogramma is, waarover in
de PvdA al jarenlang in een landerige sfeer van
gedachten gewisseld wordt.

Maar mijn kritiek wint het toch van deze

Wouter Bos heeft er geen gras over laten groeien.
Na zeer succesvolle verkiezingen (die van de
PvdA weer bijna de grootste partij maakten) en
frustrerende coalitiebesprekingen (die de PvdA
in de oppositie deden belanden) kondigde hij
meteen een Grote Vernieuwing van de Neder-
landse sociaal-democratie aan. De PvdA, aldus
Bos op een partijbijeenkomst in Arnhem, heeft
de komende tijd meer te doen dan in de Tweede
Kamer oppositie te voeren. Ze moet onder de
Haagse kaasstolp uit en het land in; en ze moet
zich, misschien wel in de eerste plaats, inhoude-
lijk en ideologisch vernieuwen. ‘Slagen we daar
niet in, dan kunnen we de rest wel laten.’

In twee opzichten heeft Bos een krachtig
voorschot op de inhoudelijke discussie in de
PvdA genomen. Hij pleitte enerzijds (o.a. in Vrij
Nederland en Elsevier1) voor een radicale verande-
ring van het democratisch systeem in ons land,
in de richting van een kiesstelsel naar Brits dan
wel Amerikaans model; en anderzijds (en daar
concentreer ik me hier op) voor relativering van
het ‘klassieke sociaal-democratische gelijkheids-
ideaal’. Te vaak hebben we ons in het verleden la-
ten verleiden om die gelijkheid ‘als gelijke uit-
komsten in plaats van als gelijkwaardigheid te
interpreteren’. Dat streven naar gelijke uitkom-
sten is in een open society als de onze niet alleen
steeds moeilijker geworden, maar volgens Bos
ook principieel verwerpelijk. ‘Ik wil dat type ge-
lijkheid helemaal niet.’

‘Het past’, zo lichtte hij zijn aversie in Arnhem

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

22

Over de auteur Paul Kalma is directeur van de Wiardi
Beckman Stichting; redacteur van S&D

Noten Zie pagina 34

Wat de PvdA te doen staat (1)

Over gelijkheid

paul kalma

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 22



gelijkheid revisited

Het ‘klassieke’ gelijkheidsideaal van de sociaal-
democratie staat tegenwoordig niet erg hoog
aangeschreven. Tegenstanders verwijten sociaal-
democraten ‘nivelleringsdrift’ en jaloezie-den-
ken; en in eigen kring is menigeen van oordeel
dat we met het gelijkheidsstreven, na alle succes-
sen die er in dit opzicht in de tweede helft van de
20e eeuw zijn geboekt, wel wat rustiger aan kun-
nen doen. In Engeland pleegt ‘New Labour’, on-
der leiding van Tony Blair, met het gelijkheidsbe-
grip zelfs uiterst terughoudend om te springen,
uit angst om een ‘ouderwets’ sociaal-democrati-
sche indruk te maken. 

Voor een dergelijke gêne resp. omzichtigheid
is echter geen enkele reden. De sociaal-democra-
tie zoals die vóór en na de Tweede Wereldoorlog,
in het bijzonder in West-Europa, programma-
tisch en organisatorisch gestalte kreeg, en die in
de periode 1945-1975 grote politieke invloed uit-
oefende, schreef het gelijkheidsbeginsel inder-
daad hoog in het vaandel. Maar van het radicale
egalitarisme in communistische kring en in de
vroege, ‘revolutionaire’ sociaal-democratie (ver-
regaande inkomensnivellering, ‘loon naar be-
hoefte’) moest zij weinig hebben. Dat soort op-
vattingen, zo werd geredeneerd, staat de hoofd-
doelstellingen van de sociaal-democratie alleen
maar in de weg, nl.: versterking van de
(markt)economie, ingekaderd en gestimuleerd
door de nationale (‘Keynesiaanse’) staat; en de
opbouw van een stelsel van sociale zekerheid en
publieke voorzieningen, dat voortaan ‘bestaans-
zekerheid bij een behoorlijk levenspeil’ zou moe-
ten garanderen.

Die gematigdheid gold zeker in Nederland,
waar het sociaal-democratisch gelijkheidsidee al
vroeg het stempel droeg van de in ons land zo
sterke (waardering van) politieke en culturele
pluriformiteit. De snelle aanvaarding van de vrij-
heid van onderwijs getuigt daar bijvoorbeeld
van. In de naoorlogse PvdA werd dit samengaan
van gelijkheid en verscheidenheid fraai onder
woorden gebracht door de schrijvers van ‘De weg
naar vrijheid’, een vuistdik partijrapport uit 1951.

waardering. Met zijn afwijzing van een star ge-
lijkheidsdenken, dat elk verschil tussen mensen
het liefst ongedaan zou maken, stem ik voor
honderd procent in. Maar zijn gelijk is veel te ge-
makkelijk. Niet alleen was het ‘klassieke’ gelijk-
heidsideaal van de naoorlogse sociaal-democra-
tie veel genuanceerder dan hij suggereert, van de
radicale interpretatie die er in de jaren zeventig,
ook in de PvdA, wel aan is gegeven, is dertig jaar
later nauwelijks meer iets over. Meet het beleid
van de PvdA als regeringspartij in drie opeen-
volgende kabinetten er maar aan af; lees het
verkiezingsprogramma van de PvdA, waarin het
woord ‘gelijkheid’ niet één keer (!) voorkomt, er
maar op na.

Een veel belangrijker bezwaar is dat Bos’ kri-
tiek onvoldoende aandacht besteedt aan wat er de
afgelopen kwart eeuw aan maatschappelijke ver-
andering heeft plaatsgevonden. Toegenomen
welvaart, scholing en mondigheid van de indivi-
duele burger is één aspect; toegenomen maat-
schappelijke ongelijkheid een ander. Men hoeft
geen tweedelingsfetisjist te zijn om te erkennen
dat de inkomens- en vermogensverdeling in de
jaren tachtig en negentig in de Westerse landen
een stuk ongelijker is geworden; dat de toegeno-
men betekenis van kennis en een daarmee ge-
paard gaande ‘meritocratisering’ van de samenle-
ving voor nieuwe ongelijkheden dreigt te zorgen;
en dat het met de spreiding van welvaart en vrij-
heid op wereldschaal, ondanks enkele gunstige
ontwikkelingen, nog altijd erg slecht gesteld is ¬
soms zelfs slechter dan 25 jaar geleden.  

Laten we, zo zal ik in het navolgende beplei-
ten, het gelijkheidsbeginsel vooral nuanceren,
differentiëren en anderszins bij de tijd brengen
(en daarbij de ‘klassieken’ nog eens goed raadple-
gen). En laten we dan vervolgens met kracht uit-
dragen dat deze wereld niet minder, maar méér
gelijkheid nodig heeft; maar ook: dat gelijkheid
een noodzakelijke, maar geen voldoende voor-
waarde is voor een humane samenleving; voor
een samenleving waarin materiële rijkdom
wordt aangewend ‘to promote the dignity and
refinement of the individual human beings who
compose it’ (Richard Tawney, 1931)

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

23

Wat de PdvA te doen staat Paul Kalma  Over gelijkheid

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 23



aan een radicaler gelijkheidsdenken, waarin dif-
ferentiatie en pluriformiteit nog wel eens uit het
oog werden verloren. Voorbeelden zijn de plan-
nen voor een uniforme vijfurige werkdag; en en-
kele passages in het Beginselprogramma van
1977, die o.a. een maatschappij in het vooruit-
zicht stellen ‘waarin de kwaliteit van het bestaan
voor iedereen gelijk is’. 

Tegenstanders van de PvdA halen dit soort uit-
spraken nog altijd verlekkerd aan. Ze vergeten
voor het gemak dat het hier, over een langere pe-
riode bezien, om een afwijking van het (veel ge-
matigder) patroon gaat; om opvattingen boven-
dien, die beleidsmatig weinig uithaalden en die
indertijd al op interne tegenspraak stuitten ¬
van Joop den Uyl, die de betreffende passages in
het beginselprogramma moeilijk te verteren
vond; en van toenmalig wbs-directeur Henk van
Stiphout, die een meer complexe, minder op cen-
trale sturing gerichte visie op (on)gelijkheid en
gelijkwaardigheid verdedigde.4 Later, vanaf het
midden van de jaren tachtig, koos de PvdA onder
leiding van Wim Kok voor een veel pragmati-
scher koers. Over gelijkheid werd sowieso min-
der gesproken; en voor zover het beginsel ¬ in
kleine kring ¬ aan de orde werd gesteld, kreeg
een genuanceerde, pluriforme interpretatie weer
de overhand.5

Zo kon het gebeuren, om een voorbeeld te ge-
ven, dat de PvdA in de jaren negentig het topta-
rief in de inkomstenbelasting in twee fasen van
72 tot 50% terug hielp brengen, en ook anders-
zins belastinghervormingen met een onmisken-
baar denivellerend karakter ondersteunde ¬
zonder dat dat in de eigen partij ook maar enige
weerstand opriep. En zo kan het gebeuren dat in
recente verkiezingsprogramma’s, zoals ik in de

Ze plaatsen ‘de scheppende ongelijkheid van de
mens, opgesloten in zijn uiterst veelvormige
aanleg’ tegenover de ‘remmende’ maatschappe-
lijke ongelijkheid. Cultuur, aldus de rapporteurs
(waaronder J.M. den Uyl) ‘ís een product van
scheiding en schifting, van anders-zijn en ge-
meen-hebben, van ontmoeting en vervreem-
ding, kortom van ongelijkheid, maar deze onge-
lijkheid kan slechts in cultuur uitbotten wan-
neer zij de afspiegeling is van de verscheiden-
heid van de menselijke aanleg.’

Wordt deze natuurlijke ongelijkheid over-
woekerd door een kunstmatige ongelijkheid ‘in
de vorm van een machtsongelijkheid van bezit-
tenden’, dan worden daarmee aan de cultuur
scheppende krachten ontnomen’. ‘Eén van de be-
langrijkste voorwaarden voor culturele ople-
ving’, zo luidt de conclusie, ‘is daarom de gelijk-
heid van kansen, die niet uitloopt op eenvormig-
heid, maar op een grotere, andere en natuurlij-
ker verscheidenheid dan onze samenleving
thans kent.’3 Het is een redenering die, vijftig
jaar later, niets van haar waarde verloren heeft.
Wat bovendien opvalt is dat de schrijvers gelijk-
heid en pluriformiteit niet alleen zeer wel ver-
zoenbaar achten, maar, sterker nog, gelijkheid
als een voorwaarde voor pluriformiteit beschou-
wen ¬ dwars tegen de gangbare opvattingen
van toen (en van nu) in. 

de mondige burger

In de jaren zestig en zeventig wordt dit gelijk-
heidsideaal ¬ ironisch genoeg: op basis van de
successen die de sociaal-democratie op dit ter-
rein heeft geboekt ¬ door een nieuwe generatie
sociaal-democraten aangescherpt. Gelijkberech-
tiging van de vrouw komt op de voorgrond te
staan; discriminatie naar geslacht, ras en seksu-
ele geaardheid wordt aan de kaak gesteld. Daar-
naast zet de PvdA zich, mede onder druk van de
vakbeweging, in voor verhoging van de laagste
lonen (‘centen in plaats van procenten’) en van
het sociaal minimum. Op de successen die op
beide terreinen werden geboekt, kan de PvdA
nog steeds trots zijn, maar ze gaven wel voeding
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een liberaal overwicht, vooral op financieel en
economisch terrein (belastinghervorming, pri-
vatisering, het bestuur van de onderneming;
overmatig leunen op een combinatie van bezui-
nigen en lastenverlichting), maar dat doet aan
deze prestatie van de PvdA niets af. 

eigentijdse interpretatie

Wat valt er uit deze korte historische terugblik te
concluderen? De sociaal-democratie zou, na het
kortstondige tijdperk van het radicale egalita-
risme (de jaren zeventig) en dat van het defen-
sieve, gebureaucratiseerde gelijkheidsdenken
(de jaren negentig), weer inspiratie moeten zoe-
ken in haar ‘klassieke’, gematigde opvatting over
gelijkheid ¬ uiteraard onder verwerking van de
niet geringe vorderingen die er de afgelopen vijf-
tig jaar op dit gebied zijn gemaakt. 

Een eigentijdse interpretatie van het gelijk-
heidsideaal vertoont een drietal kenmerken: 
> ze richt zich, in de eerste plaats, op hoofdlij-

nen in plaats van op cijfers achter de komma.
Ze bekommert zich om de mechanismen die
een vergaande, onaanvaarde ongelijkheid van
levenskansen en ontplooiingsmogelijkheden
bewerkstelligen ¬ in de eerste plaats op
wereldschaal. Ze staart zich niet blind op in-
komensverschillen, hoe belangrijk ook, maar
heeft ook oog voor andere vormen van onge-
lijkheid (van kennis, van macht) en voor de
oorzaken die aan inkomensongelijkheid ten
grondslag liggen. Ze zet zich in voor de toe-
gankelijkheid van de hulpbronnen voor een
waardig, onafhankelijk bestaan (werk en in-
komen; onderwijs, gezondheidszorg en huis-
vesting; rechtsbescherming en medezeggen-
schap);

> ze houdt, in de tweede plaats, scherp afstand
van het simpele, ongedifferentieerde gelijk-
heidsideaal van de revolutionair-socialisti-
sche ideologie. Een zekere mate van economi-
sche ongelijkheid moet als onvermijdelijk, of
zelfs als wenselijk worden geaccepteerd. On-
gelijkheid wordt problematisch wanneer ze
de levenskansen van bevolkingsgroepen

inleiding al meldde, over gelijkheid in het geheel
niet meer gesproken wordt ¬ en over de mon-
dige burger die keuzevrijheid en voorzieningen-
op-maat wil, des te meer.6

Wie de PvdA, zoals recentelijk de bestuurs-
kundige Roel in ’t Veld, dan toch nog ‘een obses-
sieve aandacht voor verdelende rechtvaardig-
heid’ verwijt7, heeft zeker vijftien jaar niet opge-
let. Wat wel gebeurde ¬ en daarin hebben de cri-
tici gelijk ¬ is dat de PvdA, in het defensief ge-
drongen, het gelijkheidsstreven tot (de effecten
van) het overheidsbeleid resp. tot ‘inkomens-
plaatjes’ ging reduceren. Deze bureaucratisering
van de gelijkheid, heeft het gelijkheidsideaal,
in en buiten de PvdA, geen goed gedaan; en de
partij zelf tot een gemakkelijk mikpunt van
kritiek gemaakt.

Ook hier moeten de nuances echter in het oog
worden gehouden ¬ zeker tegenover degenen
die, ter linker- en ter rechterzijde, de deelname
van de PvdA aan de twee ‘paarse’ kabinetten als
één grote knieval voor het neo-liberalisme inter-
preteren. In één belangrijk opzicht is het omge-
keerde gebeurd en heeft de PvdA haar coalitie-
partners vvd en d66, en het liberale marktden-
ken in het algemeen, weten af te troeven. Een ef-
fectieve bestrijding van de werkloosheid, zo
heeft het ‘poldermodel’ aangetoond, heeft een
prijs en vraagt om offers, ook van direct betrok-
kenen, maar dwingt, in tegenstelling tot wat het
neo-liberalisme volhoudt, niet tot een verre-
gaande verlaging van lonen en uitkeringen; niet
tot een ‘trade-off ’ tussen (arbeids)participatie en
gelijkheid.

Deze opvatting heeft niet alleen in het buiten-
land weerklank gevonden, maar kon ook in
Nederland zelf lange tijd op brede instemming
rekenen. Wie zich de standpunten herinnert die
de vvd vóór haar toetreden tot de paarse coalitie
op sociaal gebied innam (verlaging van het mini-
mumloon, verdere bezuinigingen op de uitke-
ringen en terugdringing van de overlegecono-
mie, inclusief het niet-verbindend verklaren van
cao’s) moet concluderen dat ze althans onder
‘paars’ in de richting van de PvdA is opgeschoven.
Daar staan al te veel voorbeelden tegenover van
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handeld wordt dan de andere. Geen sociaal-de-
mocraat die dat onacceptabel zal vinden. Maar
dat betekent allerminst dat de betrokken uitke-
ringsgerechtigden ‘vogelvrij’ zijn. Ze dienen aan
hun plichten gehouden te worden, maar ook
over wettelijk vastgelegde rechten te beschikken,
die hen tegen misbruik van macht beschermen
en op grond waarvan ze bv. bepaald werk kun-
nen weigeren. 

Daarmee komt, via een omweg, de (rechts)ge-
lijkheid weer terug die overijverige wethouders
en reïntegratiefunctionarissen het liefst zouden
zien verdwijnen. Bovendien blijft de aan-
vaardbaarheid van ‘kleine ongelijkheden’, die het
gevolg zijn van per stad wisselende reïntegratie-
regimes, afhankelijk van hun bijdrage aan het
verminderen van ‘grote ongelijkheid’ (betere le-
vens- en ontplooiingsmogelijkheden). Ook in
dat opzicht blijft het primaat van de gelijkheid
gehandhaafd. 

nieuwe ongelijkheden

De sociaal-democratie moet haar gelijkheidsbe-
grip dus weer op orde zien te krijgen. Maar dat
niet alleen omdat een partij op haar gedachte-
goed, wil het langere tijd meegaan, zuinig moet
zijn ¬ en omdat men z’n politieke tegenstan-
ders niet in de kaart moet spelen. 

Ministens zo belangrijk is dat de maatschap-
pelijke omstandigheden, in vergelijking met een
kwart eeuw geleden, sterk veranderd zijn. Waar
indertijd liberalen en conservatieven hooguit
kanttekeningen konden maken bij de heersende
sociaal-democratische consensus, waarin maat-
schappelijke gelijkheid hoog stond aangeschre-
ven, zijn de rollen nu omgekeerd. De sociaal-de-
mocratie wordt geconfronteerd met een ontke-
tend kapitalisme en met een marktideologie die
tot diep in eigen kring is doorgedrongen. En er
manifesteren zich oude en nieuwe ongelijkhe-
den, op een schaal en van een omvang die dertig
jaar geleden voor onmogelijk zouden zijn ge-
houden.

Wat dat betreft is het met de sociaal-democra-
tie, zeker in Nederland, merkwaardig gesteld.

structureel gaat belemmeren resp. wanneer
ze cumuleert en op andere terreinen wordt
overgedragen; resp. als ze zich in maatschap-
pelijke structuren ‘vastzet’. ‘Een sociaal-demo-
cratische maatschappij is een maatschappij
die niet door één vaste hiërarchie: geld, poli-
tiek of een ander principe beheerst wordt.’ 8

> ze benadrukt, in de derde plaats, de verant-
woordelijkheid van de burgers zelf ¬ bijvoor-
beeld voor een zinvol en zuinig gebruik van
publieke voorzieningen ¬ en maakt onder-
scheid tussen ongelijkheid die als gevolg van
vrije wilsbeslissingen dan wel uit overmacht
of door (on)geluk tot stand is gekomen. Ze re-
aliseert zich daarbij overigens hoe moeilijk
vaststelbaar dat onderscheid soms is; en dat er
grenzen zijn aan de verantwoordelijkheid die
men mensen voor eigen falen op de schou-
ders kan leggen. Het besef dat wat iedereen
krijgt niet in alle opzichten verdiend is, is we-
zenlijk voor een beschaafde samenleving. 

De sociaal-democratie keert zich, gewapend met
een dergelijke gelijkheidsopvatting, tegen onge-
lijkheid als politieke ideologie; tegen de ‘cultuur
van de ongelijkheid’ 9 die, per land naar toon-
hoogte verschillend, ter rechterzijde wordt uit-
gedragen; tegen de suggestie dat gelijkheid per
definitie strijdig is met vrijheid en differentiatie
en een maximale arbeidsparticipatie in de weg
zit. Maatschappelijke ongelijkheid overwoekert
en vertekent de natuurlijke verschillen tussen
mensen ¬ en belemmert daarmee ook de per-
soonlijke en maatschappelijke creativiteit. Het 
is een opvatting die de PvdA, gefixeerd op de
details van de inkomensverdeling en geïntimi-
deerd door de populariteit van het ‘liberale’
model, de afgelopen vijftien jaar vergat uit te
dragen.

Maar zitten gelijkheid en differentiatie, ge-
lijkheid en participatie elkaar dan nooit in de
weg. Ja, wel degelijk. Bijvoorbeeld: een active-
rend sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid,
met de bijbehorende decentralisatie van be-
voegdheden, brengt onvermijdelijk met zich
mee dat de ene uitkeringsgerechtigde anders be-
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geschoten (‘de Derde Weg laat de Derde Wereld
weg’ 10). Het wereldwijde maatschappelijk pro-
test tegen de neo-liberale besturing van de
wereldeconomie en het debat over beleidsalter-
natieven is grotendeels aan haar voorbijgegaan.
Van een enigszins uitgewerkt programma op het
gebied van globalisering en herverdeling is, op
de traditionele ontwikkelingshulp na, geen
sprake.

Opvallend is, in de tweede plaats, de gelaten-
heid waarmee de sociaal-democratie op de toege-
nomen ongelijkheid in de Westerse landen zelf
heeft gereageerd. Rond 1980 is er aan de nivelle-
ring van inkomens en (in mindere mate) van
vermogens die aan het begin van de 20e eeuw
was ingezet, een eind gekomen. De verschillen
zijn weer aanzienlijk groter geworden, met de vs

en Engeland als koplopers. In Nederland begon
dit proces betrekkelijk laat en verliep het minder
scherp dan elders. Bescherming van de laagste
inkomens, zoals door de PvdA bepleit, heeft de
denivellering ‘aan de onderkant’ afgeremd (niet:
ongedaan gemaakt), maar ‘aan de bovenkant’
ging het er, zonder enig politiek tegenwicht,
hard aan toe. De afstand tussen top- en modale
inkomens werd aanzienlijk groter, terwijl de sa-
larissen van bestuurders van grote ondernemin-
gen al vóór de recente optie- en bonussenhausse
spectaculair stegen.

Ook de ongelijkheid van vermogens (sta-in-
de-weg van elke serieuze gelijke kansen-politiek)
is onverminderd voortgeschreden. Terwijl de
rijkste 1% van de bevolking meer dan een kwart
van het totale vermogen bezit, is meer dan een
derde daarvan in handen van de rijkste 10% van
deze toplaag. Er lijkt zich ¬ ook in Nederland ¬
een leisure class van zeer rijken te vormen, op
ruime afstand van de middenklasse. Onderzoe-
ker Wilterdink concludeert dat ‘de toenemende
inkomens- en vermogensongelijkheid een
machtsverschuiving (weerspiegelt) ten gunste
van eigenaren en beheerders van fysiek en finan-
cieel kapitaal, doordat kapitaal veel mobieler is
geworden dan nationale overheden, vakbonden
en de grote meerderheid van de bevolking.’ De
variatie tussen landen blijft echter groot. ‘Natio-

Kon zij er, op het hoogtepunt van haar politieke
invloed en op basis van een zeer succesvol her-
verdelingsbeleid, geen genoeg van krijgen om
nóg meer gelijkheid te eisen; tegenwoordig be-
gint ze, terwijl de borden economisch, sociaal en
politiek allang verhangen zijn en de maatschap-
pelijke ongelijkheid zich begint op te hopen, om
relativering van het eigen gelijkheidsbeginsel te
vragen! Kortom, pro-cyclisch politiek gedrag, dat
niet bepaald op analytische helderheid en op ide-
ologisch zelfvertrouwen wijst. 

Om welke ongelijkheden gaat het? In de eerste
plaats, uiteraard, om de zeer scheve verdeling
van welvaart en vrijheid op wereldschaal. Veel
ontwikkelingslanden zijn deel van de wereld-
markt gaan uitmaken en ontwikkelden zich ¬
op uiteenlopende manieren en in verschillend
tempo ¬ tot markteconomieën. 

Dat is op zichzelf een positieve ontwikkeling.
De economische groei is in de betreffende lan-
den vaak toegenomen; het alternatief, nl. uitslui-
ting van de wereldmarkt, is vele malen slechter.
Bovendien betekent de opkomst van de markt-
economie voor een deel van de bevolking meer
(bewegings)vrijheid; soms bevrijding uit feite-
lijke slavernij. Maar tot een menswaardig be-
staan lijdt dat nog vaak allerminst. Een aanzien-
lijk deel van de wereldbevolking leeft ver onder
het bestaansminimum; zeer velen hebben niet of
nauwelijks toegang tot essentiële voorzieningen
als onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid; en
zijn verstoken van democratische rechten. De
mondiale ongelijkheid van inkomens en vermo-
gensverdeling is bij dat alles toegenomen.

Van de West-Europese sociaal-democratie kan
niet verwacht worden dat ze zich uitsluitend op
deze ontwikkelings- en verdelingsproblematiek
richt; wel dat ze, bij alle aandacht voor maat-
schappelijke problemen in eigen omgeving en
bij haar alledaagse bemoeienissen met het open-
baar bestuur, deze internationale problematiek
op de agenda houdt ¬ zoals een eerdere genera-
tie sociaal-democratische politici (Palme, Brandt,
Den Uyl) dat ook gedaan heeft. In de jaren negen-
tig is de sociaal-democratie in dit opzicht tekort-
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voelens ¬ niet alleen bij echte Modernisierungs-
verlierer, maar ook bij degenen die nog het nodige
te verliezen hebben. Het zijn deze groepen die
een aanzienlijk deel van het (bestaande en poten-
tiële) electoraat van extreem- en populistisch
rechts in Europa vormen. Vroeger vonden ze in
belangrijke mate onderdak bij de sociaal-demo-
cratie, maar die is ¬ enthousiast of tegenstrib-
belend ¬ zover meegegaan met het neo-liberale
discours van globalisering, flexibilisering en pri-
vatisering dat ze daar nauwelijks nog politiek en
ideologisch houvast vinden. Dit vacuüm, schreef
de Duitse politicoloog Wolfgang Streeck vijf jaar
geleden, kan gemakkelijk opgevuld worden met
‘symbolische’ politiek, met alle gevaren van dien. 

Voor het welvarende deel van de bevolking,
dat minder van de nationale politiek afhankelijk
is, zal de democratie, aldus Streeck, steeds meer
draaien om wisselende verpakkingen van steeds
weer hetzelfde product. Maar onder de sociale
achterblijvers zal de neiging bestaan om ‘de da-
lende koopkracht van het stembiljet’ te negeren
en/of bij radicale partijen hun heil te zoeken.
Wie meent dat een stem ertoe doet en dat de
overheid er is om de sociale tweedeling op te hef-
fen, komt zo al gauw ‘in het kamp van Le Pen,
Frei, Haider en Buchanan’ terecht.14

keuzevrijheid versus gelijkheid

Dit soort oude en nieuwe ongelijkheden is ge-
makkelijker omschreven dan opgelost. De PvdA
zal zichzelf in dat opzicht nog wel tegenkomen
¬ in maatschappelijke omstandigheden en een
politiek klimaat die bepaald niet in haar voordeel
werken. Maar alles begint met het signaleren
van de betreffende problemen; met het mobilise-
ren van aandacht en het verwerven van steun on-
der de bevolking om die problemen aan te pak-
ken. Politiek gaat niet alleen over oplossingen,
maar vooral ook over (de strijd om) omschrijving
en definiëring van de meest dringende maat-
schappelijke vraagstukken. En het gelijkheidsbe-
ginsel vervult daarbij voor de sociaal-democratie
een belangrijke oriënterende functie. 

In de huidige PvdA is het daarmee niet goed

nale politiek blijft () van groot belang voor de
mate van ongelijkheid, ook al is die nationale po-
litiek steeds minder autonoom.’ 11

Deze inkomens- en vermogensongelijkheid
wordt, in de derde plaats, versterkt door ontwik-
kelingen in het arbeidsproces; door de toegeno-
men betekenis van kennis in economie en
samenleving; en door demografische en cultu-
rele factoren. De socioloog Esping-Andersen
wijst op de omvangrijke verschuiving van werk-
gelegenheid(skansen) van de industrie naar de
dienstensector. In combinatie met deregulering
van de arbeidsmarkt leidt dat in veel gevallen tot
dead end jobs. Onderzoek in de vs en in Engeland
wijst uit ‘that de-regulated labour markets do not
sponsor greater mobility chances; indeed, to the
contrary’. Als we aan het beginsel van gelijke
kansen willen vasthouden, ‘we need to accom-
pany any conceivable employment promotion
policy with measures to sponsor upward mobi-
lity.’ 12 Deze problematiek treft overigens in be-
langrijke mate de groeiende groep immigranten,
die relatief laaggeschoold en relatief vaker werk-
loosheid is ¬ en die om die redenen ook een
zelfstandige ‘bijdrage’ levert aan de herleefde on-
gelijkheid. 

Van groot belang is ook de toegenomen bete-
kenis van ‘sociaal’ en ‘cultureel’ kapitaal. Vaardig-
heden op het gebied van kennisverwerving en
-verwerking, het vermogen tot relatie- en net-
werkvorming: ze bepalen steeds vaker (en steeds
vroeger) iemand’s economisch en maatschappe-
lijk succes ¬ en dat terwijl dat succes meestal ver-
deeld wordt volgens het principe the winner takes
all. ‘Zoals de één beter dan de ander met verstorin-
gen in de leefwereld om kan gaan’, schrijft René
Cuperus, ‘zo creëren de huidige maatschappelijke
transformaties winnaars en verliezers. Men
spreekt wel van een nieuwe klassenmaatschappij
met intelligentie en opleiding als verdelingscrite-
ria en van de “kanslozen in de meritocratie” (Ul-
tee): “het voordeel is dat iedereen terecht komt
waar hij hoort, het nadeel dat mensen aan de
onderkant niets meer te hopen hebben.” ’ 13

Dergelijke ontwikkelingen gaan samen met
een groei van onzekerheids- en onveiligheidsge-
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lig onderhoud in het hele onderwijs of (om een
explosief en met de integratie-problematiek
samenhangend achterstandsprobleem te noe-
men) de ‘crisis’ in het beroepsonderwijs.

En dat niet bij monde van een belangengroep
van de betrokken ouders, maar van vooraan-
staande Britse en Nederlandse sociaal-democra-
ten. Wat dat betreft is het ontbreken van een ac-
tieve, doorleefde gelijkheidsopvatting in de hui-
dige PvdA al danig voelbaar ¬ en begint het
overwicht van de campagne- en opiniepartij
(‘keuzevrijheid’) op de beginselpartij zich al dui-
delijk af te tekenen.

gelijkheid en respect

Niet minder, maar méér gelijkheid, zou het
motto van de sociaal-democratie moeten zijn ¬
zeker in de huidige maatschappelijke en poli-
tieke omstandigheden. Maar daarmee is nog niet
alles gezegd. Aan de nadruk op gelijkheid kleeft
een zeker gevaar: dat van verabsolutering van dit
beginsel resp. van overschatting van wat er op dit
gebied bereikt kan worden. 

Sociaal-democraten die enerzijds (tegenover
tegenstanders ter rechterzijde) de gelijkheid ver-
dedigen en anderzijds (tegenover tegenstanders
ter linkerzijde) voor een gematigde, gedifferenti-
eerde uitleg van dat beginsel opkomen, lopen
zelf het risico om het als een doel in zichzelf te
gaan beschouwen. Maar gelijkheid is geen doel,
maar middel. Maatschappelijke gelijkheid, heeft
de socioloog Kees Schuyt in dat verband opge-
merkt, ís geen waarde die op zichzelf nastrevens-
waardig is. () Het streven naar vermindering van
cumulerende ongelijkheid wordt ingegeven
door de zorg voor de realisering van andere
waarden, namelijk waardigheid en ontplooiing
van de persoonlijkheid, hetgeen, als het goed is,
een ander woord is voor vrijheid.’16

Gelijkheid vervult ook een belangrijke
‘instrumentele’ rol bij het bereiken of handhaven
van andere politieke doelstellingen. Ze kan de be-
reidheid van uiteenlopende bevolkingsgroepen,
waaronder de minst draagkrachtigen, vergroten
om zich voor het algemeen belang bepaalde of-

gesteld. Met de ‘bestuurderisering’ van de partij
en haar onzekere zwerftocht door het electorale
midden is de aandacht voor achterstandgroepen
die deze partij voorheen kenmerkte (soms zelfs:
overmatig kenmerkte) verflauwd. ‘Wie komt er
nog voor de echte kansarmen op?’, vroeg een
oud-PvdA-bewindsman zich onlangs geëmotio-
neerd af ¬ en hij had daarbij ook zijn eigen par-
tij op het oog. Hij had gelijk. Kenmerkend is de
wijze waarop de PvdA de hervorming van de pu-
blieke sector de afgelopen periode heeft gena-
derd. ‘Keuzevrijheid van de burger’ stond daarbij,
net als bij alle andere grote partijen, voorop.
Alsof de grootste maatschappelijke problemen
zich in Nederland daarop concentreren.

Maar vooraanstaande PvdA-politici, waaron-
der ook Wouter Bos, gaan, in het voetspoor van
de Derde Weg, nog een stap verder. Ze wijzen
erop dat welvarende Nederlanders die het hui-
dige (basis- en voortgezet) onderwijs voor hun
kinderen niet goed genoeg vinden, wel eens naar
privé-scholen zouden kunnen uitwijken. Om dat
gevaar te bezweren stellen ze voor om ouders het
recht te geven om in het reguliere (openbare en
bijzondere) onderwijs, binnen bepaalde gren-
zen, extra-voorzieningen en extra personeel voor
hun kinderen ‘in te kopen’. Zo zou een wildgroei
van privé-scholen verhinderd kunnen worden
en bovendien geld vrij komen waarmee, bijvoor-
beeld, scholen in achterstandswijken extra ge-
subsidieerd zouden kunnen worden.15

Het is een idee waarop sowieso erg veel aan te
merken is. Is zo’n vermenging van publiek en
privaat geld verdedigbaar ¬ en uitvoerbaar? Zou
de ‘vlucht’ naar het privé-onderwijs er wel door
afgeremd worden? Is het niet veel beter om de
kwaliteit van het onderwijs in het algemeen te
verbeteren? Etcetera. Maar wat werkelijk steekt
is dat een kwestie die een relatief beperkte groep
hogerbetaalden betreft (welke Nederlanders
kunnen het zich veroorloven om veel extra-geld
in het basis- en voortgezet onderwijs van hun
kinderen te steken?) tot één van de belangrijkste
problemen van het onderwijs c.q. ‘de publieke
sector’ wordt uitgeroepen ¬ belangrijker, bij-
voorbeeld, dan het lerarentekort, het achterstal-
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chard Sennett op deze problematiek in. Hoe van-
uit een gelijkheidsoptiek met afhankelijkheid
om te gaan? Hoe degenen die (tijdelijk of blij-
vend; wegen ziekte, ouderdom, gebrek aan werk
of anderszins) op hulp van de samenleving aan-
gewezen zijn, ondanks de ongelijkheid die dat
impliceert toch met respect tegemoet te treden?
Sennett meent dat liberalen, vanwege hun afkeer
van elke vorm van afhankelijkheid (en van de
verzorgingsstaat in het bijzonder) dit probleem
nooit goed hebben doordacht. Dat geldt niet voor
christen-democraten, maar die zijn weer ge-
neigd om de mogelijkheden van hun favoriete
organisatievorm, de liefdadigheid, te overschat-
ten en haar schaduwzijde (bevoogding, gebrek
aan respect) uit het oog te verliezen.

De sociaal-democraten, tenslotte, zijn de drij-
vende kracht achter de opbouw van de verzor-
gingsstaat geweest. Ze hebben, door gunsten om
te zetten in wettelijk afdwingbare rechten, het
fundament gelegd voor het (zelf)respect van
werklozen en anderen die, tijdelijk of blijvend,
op overheidssteun waren aangewezen. Maar
deze wettelijk vastgelegde rechten gingen verge-
zeld van een bureaucratisering van de verhou-
ding tussen hulpverleners en cliënten resp. uit-
keringsverstrekkers en uitkeringsontvangers.
Een uitweg uit dit dilemma zoekt Sennett in wat
hij ‘democratische afhankelijkheid’ noemt.
Wees, schrijft hij, bij alle noodzaak van vergro-
ting van de doelmatigheid en van de bestrijding
van misbruik van voorzieningen, zuinig op de
menselijke kant van bureaucratische regelingen.
En vergroot de voor (zelf)respect zo belangrijke
autonomie van betrokkenen door van hun eigen
initiatieven en ervaringen maximaal gebruik
te maken.

Daarmee komt de tweede vorm van over-
schatting om de hoek kijken: de suggestie dat,
met het gelijkheidsbeginsel, de samenleving die
sociaal-democraten nastreven afdoende om-
schreven zou zijn. De maatschappijkritiek die ze
zelf altijd hebben geuit, wijst al in een andere
richting. Ze richtte zich niet alleen op de onge-
lijkheid die een liberale samenleving kenmerkt,
maar ook tegen andere kenmerken van het (eco-

fers te getroosten. In dat opzicht gaat het aloude
sociaal-democratische ideaal van een ‘recht-
vaardige inkomensverdeling’ een andere rol spe-
len dan in het verleden. Vroeger stond dat stre-
ven, begrijpelijk genoeg, vooral in het teken van
de strijd tegen materiële nood. Wanneer die
strijd voor een belangrijk deel gewonnen is,
wordt ze meer dan ooit een middel ten dienste
van iets anders.

Een gelijkmatige, als rechtvaardig ervaren in-
komensverdeling schept, bijvoorbeeld, een gun-
stig klimaat voor de voor het herstel van het mi-
lieu noodzakelijke gedragsveranderingen bij
producenten en consumenten; voor de offers die
een welvarende samenleving voor een meer ge-
lijke verdeling van welvaart en vrijheid op
wereldschaal zal moeten brengen ¬ zoals ze
ook, door een rem te zetten op de puur economi-
sche strijd om survival, ruimte schept voor eerlijk
delen op andere terreinen en voor culturele ont-
plooiing.17 Wat dat betreft geeft een samenle-
ving die haar inkomensverdeling verwaarloost,
meer uit handen dan gelijkheid alleen.

zelfrespect

Ook in twee andere opzichten lopen sociaal-de-
mocraten (en al die anderen die het gelijkheids-
beginsel zijn toegedaan) het risico van (zelf)over-
schatting. In de eerste plaats moeten ze zich wa-
penen tegen een overmatig optimisme. Dat de
gelijkheid ooit ergens helemaal gerealiseerd zal
worden, valt op voorhand uit te sluiten. Daar-
voor zit ongelijkheid te veel in de wereld inge-
bakken; en zal de maatschappelijke ontwikke-
ling steeds weer te veel nieuwe maatschappelijke
ongelijkheden produceren. Bovendien moeten
sociaal-democraten niet denken dat ze altijd suc-
ces hebben; plannen om de ongelijkheid op be-
paalde terreinen terug te dringen, kunnen ge-
heel of gedeeltelijk mislukken (omdat de plan-
nen niet goed waren, de omstandigheden tegen-
zaten of omdat de betreffende ongelijkheden te
dicht op het menselijk tekort zitten).

In zijn recente boek Respect in een tijdperk van
ongelijkheid18 gaat de Amerkaanse socioloog Ri-
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één winnaar zijn en alle anderen voelen zich ver-
liezers. 

Zo’n hyper-competitieve visie op talent kan
gedijen in een samenleving waarin kansen
steeds meer verdeeld worden op basis van ken-
nis en opleiding resp. van het vermogen om die
kennis voortdurend te vernieuwen. Wie over de
betreffende talenten beschikt, wordt vorstelijk

beloond; de rest moet het met minder stellen, in
het besef nu eenmaal onvoldoende talent te heb-
ben. Een harde samenleving is het resultaat.
Door een andere visie op talent en (on)gelijk-
heid, nl: voor uiteenlopende resultaten van uit-
eenlopende mensen waardering opbrengen,
voorkomt men dat jaloezie de samenleving in
haar greep krijgt; en werkt men de nieuwe meri-
tocratische tweedeling tegen: die tussen een elite
die vindt dat zij recht heeft op haar privileges, en
een massa die tegelijkertijd beschaamd en rancu-
neus tegenover die elite staat. 20

Sennett’s benadering is overigens verwant
aan wat de Britse socialist Richard Tawney al in
de jaren twintig en dertig aan de orde stelde. In
boeken als Equality en The acquisitive society com-
bineerde hij een verdediging van het streven
naar materiële gelijkheid met een kritiek op de
sterk op individueel gewin gerichte, ‘schraperige’
samenleving van zijn tijd. Bij de toenmalige libe-
rale gelijke kansen-ideologie tekende hij bijvoor-
beeld aan: ‘Het geluk van mensen is er niet alleen
bij gebaat dat ze carrière kunnen maken en zo
rijkdom en aanzien kunnen verwerven, maar
ook dat ze een henzelf en hun cultuur waardig

nomisch-)liberalisme, in het bijzonder:
> de onmatigheid die het economisch-liberale

nutsdenken typeert. Het traditionele cultuur-
socialisme trok daar indertijd terecht tegen
van leer ¬ zij het op moreel hoge toon (dat
kan wel wat relativerender) en onder aanprij-
zing van een ascetisch ideaal (dat kan wel wat
hedonistischer);

> de onverschilligheid die zich in een samenle-
ving manifesteert, waarin het economisch-li-
berale denken een overheersende plaats is
gaan innemen. Deze onverschilligheid betreft
niet alleen het oprukken van een economisch-
technische rationaliteit, van ‘calculisme’
(Schuyt) op terreinen waar het niet thuis-
hoort, maar ook de gevolgen van een ‘intro-
vert’ vrijheidsbegrip (uitsluitend opgevat als
de vrijheid om je eigenbelang na te jagen,
zonder dat van anderen te schaden).19

Hoe, zo formuleert Sennett van zijn kant het pro-
bleem, gelijkheid te verzoenen met het streven
naar een ‘betrokken’ samenleving en met het be-
tonen van respect aan wie ‘anders’ is resp. aan
wie in ongelijke, afhankelijke omstandigheden
verkeert? De oplossing, schrijft hij, zal voor een
belangrijk deel gezocht moeten worden in een
gelijkheidscultuur die enerzijds recht doet aan
verschillen, maar deze anderzijds niet tot object
van afgunst, jaloezie en overmatige concurrentie
maakt. We moeten naar een minder competi-
tieve visie op talent toe. ‘Talent zou moeten wor-
den opgevat als een verschil onder talrijke ver-
schillen; iedereen is op zijn of haar manier
begenadigd.’ 

Dat klinkt nogal braaf en misschien zelfs
naïef. Maar Sennett laat zien dat zo’n benadering
uiterst relevant is in de meritocratische, kennis-
geleide samenleving die zich aan het ontwikke-
len is. Die samenleving verheerlijkt het individu-
ele initiatief. ‘Door de invloed te ontkennen of
verbergen van hen die je getracht hebt te evena-
ren, doe je voorkomen of je kracht en vaardighe-
den je eigen verdienste zijn.’ De heersende inter-
pretatie van ontplooiing en het ontwikkelen van
talent is geënt op het pianoconcours: er kan maar
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op, bijvoorbeeld, de mate waarin de sociaal-de-
mocratie zich als een internationale beweging
opvat; en op haar visie op maatschappelijke voor-
uitgang. Een PvdA die, zoals de commissie-De
Boer heeft vastgesteld, met haar identiteit wor-
stelt, dient de gelijkheidsopvattingen die in ei-
gen kring in omloop zijn, dan ook te expliciteren
en te bediscussiëren ¬ en daaruit vervolgens
conclusies te trekken.

Dat debat mag zich ¬ uiteraard ¬ niet tot
Nederland beperken. Het hangt ook rechtstreeks
samen met de controverses binnen de Europese
sociaal-democratie over de zg. ‘Derde Weg’. 
Daarbij staan meer tradioneel georiënteerde
sociaal-democratische partijen op het Europese
continent tegenover Blair’s ‘New Labour’(en in
de vs de ‘New Democrats’), dat, zeer globaal
geformuleerd:
> het oude streven naar Keynesiaanse beïnvloe-

ding van de economie resp. van ‘sturing’ van
het bedrijfsleven achterhaald acht en een pro-
business oriëntatie kiest;

> de consumentensoevereiniteit ook op de pu-
blieke sector van toepassing verklaart en
ruimte wil scheppen voor een markt-gerichte
en meer bedrijfsmatige benadering van deze
sector;

> ‘volledige werkgelegenheid’ als een onhaal-
baar geachte collectivistische doelstelling ter-
zijde schuift en verruilt voor het streven naar
individuele ‘employability’, via scholing, fi-
nanciële prikkels, verregaande verruiming
van het begrip ‘passende arbeid’, etc.

Herverdeling van inkomen (bijvoorbeeld via be-
lastingheffing) is daarbij niet meer aan de orde,
terwijl ook het woord ‘gelijkheid’ door Blair c.s.
zelden of nooit meer in de mond wordt genomen.

Deze opsomming is erg schematisch en doet
geen recht aan andere aspecten van het beleid
van New Labour (zoals het beleid op bestuurlijk
gebied; veiligheidsbeleid; immigratiepolitiek)
en aan de verhouding tussen theorie en praktijk
¬ zowel in Engeland zelf (waar de regering-Blair
meer heeft herverdeeld dan ze eigenlijk wil toe-
geven) als in zusterpartijen als de spd en de Parti

leven kunnen leiden ¬ of ze nu carrière maken
of niet.’ 21

Overwegingen als bovenstaande hebben betrek-
king op gelijkheid als cultuur, en zijn voor het
voeren van beleid niet direct bruikbaar. Dat
maakt ze echter niet minder belangrijk. Boven-
dien bevatten ze voor de richting waarin dat be-
leid zich moet bewegen, weldegelijk aanwijzin-
gen. Zo ligt het voor de hand om de ‘betrokken
samenleving’ waarvoor gepleit wordt, mede te
bevorderen door een grotere participatie van
burgers in hun werk- en leefomgeving en in de
voorbereiding en uitvoering van het beleid
(meer dan in spectaculaire hervormingen van
het politiek systeem). En zo leidt Sennett’s visie
op gelijkheid en afhankelijkheid in de verzor-
gingsstaat al gauw tot een beleid dat het eigen
initiatief van uitkeringsgerechtigden benadrukt
(en niet tot een beleid van gedwongen tewerk-
stelling en zwaar aangezette sancties).

Ook hebben opvattingen als van Sennett en
Tawney implicaties voor het inkomensbeleid ¬
in het bijzonder voor de ‘onderkant’ en voor de
‘top’ van de inkomensverdeling. Worden gelijk-
heid en (zelf)respect niet bevorderd door voor
laaggeschoold, vaak in slechte omstandigheden
verricht werk meer maatschappelijke waarde-
ring op te brengen ¬ en die ook in de beloning
van dat werk tot uitdrukking te brengen? En ver-
dient het daarnaast geen overweging om, in een
samenleving die minder beoordeeld wil worden
op ‘what it owns’ en meer op ‘what it is and how
it uses its possessions’ (Tawney), topinkomens
aan duidelijk grenzen te binden ¬ resp. inko-
mens die boven die grens uitgaan veel zwaarder
dan totnutoe te belasten?

tot slot: 

‘kleine’ en ‘grote’ (on)gelijkheid 

Het debat over gelijkheid raakt de kern van de so-
ciaal-democratische identiteit. Het belang dat
aan dat beginsel wordt toegekend, de uitleg die
er aan gegeven wordt: ze bepalen het gezicht van
de sociaal-democratie en zijn direct van invloed
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hen meer ruimte voor eigen beslissingen wordt
gegeven en ‘de controle niet primair wordt gere-
geld door () bureaucratische afrekencontracten,
maar door openbaarheid, informatievoorziening
en zeggenschap van de burger en onderlinge vi-
sitaties’.

Daarnaast lijkt hij het gelijkheidsbeginsel
toch wel weer prioriteit te geven, wanneer hij
‘kleine ongelijkheden’ zegt te willen accepteren
‘om grotere ongelijkheden en een totale tweede-
ling’ te voorkomen. Wat dat betreft kan zijn bij-
drage op twee manieren geïnterpreteerd wor-
den. De eerste interpretatie luidt dat Bos het ge-
lijkheidsstreven als zodanig wil relativeren ¬
wat de vraag oproept waarom hij een dergelijke
relativering (‘gelijkheid moet een stap terug’)
niet aan politici als Balkenende en Zalm, of in het
buitenland aan Aznar, Berlusconi en Frau Merkel
overlaat. De tweede interpretatie luidt dat Bos
zijn partijgenoten van een al te gedetailleerde be-
moeienis met ‘kleine’ ongelijkheden wil afhou-
den, om de grote ongelijkheden des te krachtiger
te kunnen aanpakken.

‘Kleine gelijkheid moet een stap terug ten fa-
veure van grote gelijkheid’, als het ware. Maar als
die laatste lezing juist is23, dan verplicht dat Bos
wel om bij een volgende gelegenheid duidelijk te
maken hoe hij die grote ongelijkheden in inko-
men, kennis en macht, zoals hiervoor besproken,
denkt aan te pakken; en hoe er steun voor zo’n
gelijkheidsoffensief te verwerven valt.

Gelijkheid, zou ik hem dan graag horen zeg-
gen: het is en blijft de core business van de sociaal-
democratie.

Socialiste (waar de praktijk een hoger Derde
Weg-gehalte heeft dan de theorie voorschrijft).
Toch is met de (stille dan wel openlijke) devalua-
tie van het gelijkheidsbeginsel door New Labour
en geestverwanten elders, een essentieel aspect
van het sociaal-democratisch gedachtegoed ter
discussie komen te staan. 

Hoe ver New Labour daarmee gaat, blijkt uit
een recente publicatie van Derde Weg-theoreti-
cus Anthony Giddens. Deze stelt, naar aanleiding
van de suggestie (alweer!) om welvarende bur-
gers desgewenst publieke goederen particulier te
laten inkopen, voor om het begrip ‘gecontro-
leerde ongelijkheid’ een belangrijke plaats in het
sociaal-democratisch programma te geven.22 Dat
klinkt uit de mond van een sociaal-democraat in-
derdaad heel erg nieuw!

Wouter Bos gaat in zijn aangehaalde toe-
spraak niet zo ver als Giddens, maar kiest wel
voor een typische Derde Weg-benadering door
individuele keuzevrijheid, ook in de publieke
sector, voorop te stellen; en door participatie op
de arbeidsmarkt voorrang te willen geven op het
gelijkheidsbeginsel. 

Maar er zijn ook verschillen. Zo kritiseert hij
de bij New Labour favoriete bedrijfsmatige bena-
dering van de overheid. We moeten, zei hij in
Arnhem, in Nederland wegblijven van een ‘veel
te gedetailleerde afrekencultuur’, die nu bijvoor-
beeld in prestatiecontracten met de politie en
ook in het onderwijs gestalte krijgt. ‘Het is cen-
trale sturing in een modern jasje en zal om de-
zelfde reden falen.’ Daar tegenover verdedigt Bos
een benadering waarin ‘geïnvesteerd wordt in de
professionaliteit van de uitvoerenden’; waarin
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