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In deze rubriek zullen we af en toe polshoog- !nut niet dat er een tweedeling komt die de 

te nemen in tijdschriften van andere weten- toegang tot de gezondheidszorg in gevaar 

schappelijke instituten voor politieke partij- brengt. ( .. ) Als je de wachttijden niet vermin-

en. Deze keer: de decembernummers van So

cialisme D Democratic (Wiardi Beckmanstich

tingjPvdA), Liberaal Reveil (Teldersstichting/

VVD) en Idee (Wetenschappelijk bureau van 

D66). Hoe gedijt het creatieve en kritische 

denken in de wetenschappelijke instituten 

van de partijen die zich aan paars hebbcn ver

bonden? 

Het gehele decembernummcr van Idee is ge

wijd a an het thema 'n66 in Paars II'. Het be-

dert, ontstaat er een tweedeling in de zorg. 

Hoge prioriteit heeft voor mij ook het aan

pakken van de hoge werkdruk van het perso

neel: meer handen aan het bed.' Wanneer de 

herkenbaarheid van D66 hiervan afhangt, 

gaat het nog steeds niet goed met de partij. 

Wat de kiezer nu juist ziet is toenemende 

tweedeling in de gezondheidszorg en nog 

steeds te weinig handen aan het bed. De re

dactie heeft gelukkig de moed opgebracht 

vat interviews met D66-bewindslieden aange- een hartekreet in briefvorm te plaatsen van 

vuld met artikelen en columns met goecl ge

meencle politiek-vrienclschappelijke aclvie

zen. De redactie is ge!nteressercl in cle vraag 

hoe bewindslieclen cle D66-identiteit in hun 

beleicl onder cle aanclacht van cle kiezer bren

gen. De lcs nit cle verloren verkiezingen wordt 

door staatssccretaris Ybema kernachtig sa

mengevat als 'n66-bewinclslieclen moeten 

herkenbaar zijn als D66-er'. De antwoorclen 

zijn vaak erg voorspelbaar en neigen regelma

tig naar retoriek. Zo is cleze uitspraak van mi

nister Borst voorspelbaar: 'Volksgezonclheicl 

is een typische D66-portefueille. Democraten 

willen cle machtsverhouclingen democratise

ren. In cle gezondheiclszorg betekent clat dat 

de patient het weer voor het zeggen krijgt' (a! 

vraag je je af waar het 'weer' voor staat). Me

vrouw Borst geeft bater bij de vis en noemt 

een aantal door haar ingevoercle wetten die 

dit doe! clienen. Meer moeite hac! ik met de 

uitspraken 'Ais D66-er is het voor mij erg be

langrijk dater een gelijke toegang blijft tot cle 

gezondhciclszorg: dater geen tweecleling ont

staat. Daarom l1eeft het aanpakken van de 

wachttijden hoge prioriteit. ( .. ) D66 wil abso-

een wijkverpleegkundige in cle thuiszorg 

('Vreselijk, mevrouw Borst'). Een kritischer 

vraaggesprek ofeen analyse van cle resultaten 

van het gevoercle be leicl was misschien meer 

aan te raclen geweest. In andere gevallen lei

den 'sociaal-liberale' uitgangspunten tot op

merkelijke gevolgtrekkingen. De minister 

zoncler portefeuille Van Boxtel beklemtoont 

clat het typische n66-begrip 'inclividualise

ring' niet staat voor ego!sme of egocentrisme, 

maar 'voor individuele ontplooiing die maakt 

clat je je medeverantwoordelijk weet voor je 

medeburger'. Daaruit vloeit voort: 'Men moet 

verantwoorclelijkheid willen clragen, niet 

alleen voor cle eigen huiskamer, maar voor a! 

clatgene water in cle wijk gebeurt.' Maar clan 

gebeurt het wanneer gevraagcl wordt waar 

die verantwoordelijkheicl worclt aangeleerd. 

Van Boxtel komt in heel on-D66-achtig vaar

water: 'Dat begint als mensen heel jong zijn, 

thuis in cle opvoeding en dat worclt gecom

plementeercl op school. We cloen wei eens 

lacherig over de Amerikanen die op de kleu

terschool a! beginnen met het zingen van het 

volksliccl en het repeteren van het hfth 
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Amendment. Toch draagt dat bij aan de verin- Uit het artikel blijkt dat PvdA en CDA in 

nerlijking van normen.' 

Socialisme en Democratic bevat een belang

wekkende maar (te) lange analyse van het be

leid van de regering-Blair onder het verstandi

ge motto dat 'Regeringen vee! beter beoor

deeld kunnen worden op wat ze doen dan op 

wat ze zeggen'. Na het lezen van Idee was de

ze wijsheid een verademing. Oat gebeurt aan 

de hand van concrete initiatieven die de rege

ring-Blair !weft genomen op drie cruciale be

leidsterreinen: het economisch beleicl (inclu

sief milieupolitiek): de hervorming van de 

verzorgingsstaat (in het bijzonder sociale ze

kerheid, gezondheidszorg en onderwijs): 

staatstrechtelijke hervorming en de verhou

ding tot Europa. Ook de paarse kabinetten 

zouden eens gronclig aan zo'n analyse moe

ten worden onclerworpen. Meest interessante 

bijdrage in s& D voncl ik 'Publiek Private Sa

menwerking: een links thema'. van het PvdA

Tweede Kamerlid Wouter Bos. Een verrassen

de titel wanneer je in een vorige oogopslag 

o66-staatssecretaris Ybema in Idee hebt gele

zen: 'De Pvc\A hangt te sterk op het sociale 

denken en blijft huiverig voor de marl<t'. Uit 

het artikel van Bos spreekt geen angst voor de 

markt. Onder verwijzing naar cle operatic 

Marktwerking Deregulering en Wetgevings

kwaliteit benoemt hij Publiek Private Samen

werking op bet gebied van infi·astructuur als 

'niet anclers dan het toclaten van marktwer-

king in een sector die tot nu toe staatsmono

polistische trekken vertoonde en in ieder ge

val niet optimaal profiteercle van de inbreng 

van en concurrentie tussen private partijen.' 

Het lijkt een heroische taak binnen de PvdA, 

w;mt: 'op die markt mededinging creeren, op 

die markt als overheid terugtreden doet pijn'. 

dezen samen optrekken in de Kamer. 

Opvallend genoeg is de vvo - als partij van de 

markt - huiverig voor rrs in infrastructuur, 

omclat het leidt tot het ongewenste rekening

rijclen en tolheffen en het niet past het 

bedrijfsleven voor zijn 'eigen' infrastructuur 

te Iaten betalen. Ook zetten de liberalen het 

argument in dat infrastructuur een klassieke 

overheidsverantwoordelijkheid is. Fijntjes 

constateert Bos: 'Het is interessant om te zien 

hoe vergelijkbare argumentatie voor het toe

laten van marktwerking in de sociale zeker

heid voor de liberalen wel acceptabel is, maar 

op het gebiecl van de fysieke infrastructuur 

kennelijk niet.' 

Het clecembernummer van Liberaal Reveil 

bevat helaas geen hoofdartikel waarin be

paalde politieke keuzes van dit moment gron· 

dig besproken en beargumenteerd worden. 

Heel karakteristiek en voorspelbaar is de 

column van Gerry van der List waarin hij de 

ontpronking van het Ministerie voor Ontwik

kelingssamenwerking toejuicht en het hoofd

artikel van Hans Labohm met de niet zo fijn

gevoelige titel 'Latijns-Amerika: een neo-libe

raal laboratorium?' Het meest boeide mij het 

artikel van Chris Sol over Thorbecke die zich 

in het midden van de vorige eeuw inspande 

om 'een rationele armenzorg onder volledige 

verantwoordelijkheid van de overheid' te or

ganiseren. Oat lukte hem niet. Zijn wetsont

werp uit 1851 ontlokte critici de uitspraak dat 

het aspecten bevatte van 'een stelsel dat de 

socialisten nog niet eens gedroomd hebben'. 

Het kan verkeren! 

drs. M. jansen 
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