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Paars lijdt aan euforische blindheid. De hamvraag bij de beoorde

ling van het sociaal-economisch beleid is hoe paars met de sociale 

structuur is omgesprongen. Het sociale gezicht anna 1994-1998 

lijkt te zijn gekocht met in de schoot geworpen belastingmeeval

lers terwijl er een sociale infrastructuur ontstond waarin het neoli

beralisme en kapitalisme konden gedijen. 'Die Geister die ich rief, 

werde ik jetzt nicht mehr los." schreef Goethe al. 

N 
cdcr!Jnd m~~kt ccono

mi<;ch gczicn llori<;<;~ntc 

t11dcn mcc. I let l1jkt nict 

op tc kunnen. llel~qing

mccval\cr<; tuimclcn over elk~ar hccn 

~1ct tin<Jncicring'->tckort daalt gc-.tu<Jg 

lot vcr onder de I conom"che 1\ \one

t~irc Llnie I FI\\LI )-norm WimtLiJtcr<; 

vcrduhhclcn. Over de helc linic zit de 

v~art cnn. Paar' hedt de wind mcc 

Fen ...,tcv1gc bric<..,, \VJJrvoor de voor

\VZtJrdcn gccrcCcrd Z!Jil door vorigc 

bhinettcn 

Toch h~d met name her vorigc bhlllct 

het heelmoeili1k De wercld verkcerdc 

in de ban van de Colkri'i' l)c wcrcld

cconomie <;tagnccrde. Centr~al l'lan

hurcau ( C:PB 1-'-.ccnario\ gavcn a an dat 

met name Furopa cr <;\ccht voorqond. 

Allcnvcgcn wcrd gc\vaar...,chu\vd voor 

de opkon"l van nicuwe Dc,·dc Wereld

bndcn lnaa<;l de liJgcr<; Korea. Taiwan 

en Iapan 1 omdat zij goedkopc arbcid<;

krachtcn zoudcn gaan lcvcrcn. Luropa 

ZOU lllCl Zi)ll l..,OCiaJc JITZt1lgCil1ClllC11 <JJI1 

JnertJc leidL·n Rcdcn w~arom vcel ceo

nomen. en de VVI) voorop. cr de hc

zem doorhcen wildcn halcn I let mini

mumloon hiJvoorhccld w~' <;teen de, 

aan<;tooh. CAC )', zoudcn nict mccr vcr

hindend moeten worden verk!Jard. Fen 

mini<,tcl,cl moe<;t Iucht geven ~an de 

con-;unlpt!C- en lllVC'-.tcring...,zln van de 
hcter hcdeeldcn. Hct dre1gende dec01 

van cen taiiiJct Nede1·land en Luropa 

zorgdc hii de vongc vcrkicz1ngcn voor 

cen ki1111J~t waarin dcrgeliJkc voorqel

lcn er <;Olll<; al, kock ingingen. Ia. ten 

tlJde van de Tu"cnbalam ( I '!'!2 1 vrocg 

de tocnmalige ll1111Jqcr van Socialc 

Lakcn en \Vcrkgclcgenhcid zich zclh 

hardop at ol wij. Ncderlandcr<;. om cr 

nict op zoudcn nwetcn gaan Jn<,tellcil 

dat groei van de koopkracht e1· tot het 

Jaar 2000 nJct mccr zou Jnzittcn. Hct 

illu<;trecrt het ~lgemcne khmaat uit d1c 

toch nog Vr!J rcccntc dJgcn. 

01 wa<; het nict zo algcmcen: Wa' dat 

pc"imi-;ti<;che gcvoel well1cht voorhe

houden a an hct (:I )A dat voclde ~anko

mcn dat cr ccn tijdpcrk len cJndc liep 
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met het ven1-ck van Ruucl I .uhher'> uit 

de actieve politick: l'rojecteerde hct 

bhinet-l.uhhcr'> Ill en zijn gee'>tvcr

wantcn de cigcn -,ore-. op ccn on1rin

gcndc wnkcliJkhcid' ,\loct achtcrat 

worden gczcgd dat paar~ nicuw clan 

hracht 111 ccn ,lcct'> gcwordcn Ncdcr

land'>e politick: AI en toe wonlt wei dc

gciiJk JJn cc11 dc1·gclijk <,cntimcnt gcap

pclkcl·d l.uhhn'> Ill zou hct aan 

,Jagvaardigheld hchhcn onthrokcn Len 

cultuul·pe"lmiqi,che ondcnoon zou 

het bhi11ct hchhcn hcgckid en vcr

lamd I )c vcrlri"1ng kwam 1mdden 

I'!'! 1 I ht i'> cen apprcciat1e die de 

coaliticportlJC!l 'cr grJJg inhoudcn 

Tcrecht "zij cchtcr 111ct. 

Daadwerkelijk reden tot zorg 
lk ploot'> hiJ die tcncur dan ook cnkek 

kanttekeningcn. In de eer'>le plaat'> wa'> 

cr in de ecr,tc hellt van de j<1ren ncgen

llg daadwcrkciiJk redcn voor zorg. De 

wcrkloo<,he1d l1cp ineem weer hard op. 

11ct hcrqclhclctd dreigck tc <,tagncrcn 

Lr moc..,t worden hczUJnigd. lngrcpcn 

volgdcn I )lc wa1Tn extra pijnliJk, om

dot zit de volgcnclc op rij wJITil. ,\bar 

noodzakcl11k waren ZIJ wei Ondcr

tu"cn groude ook de cnminal1teit Het 

kahinet houwde cr, ondank, de finan

uc'k tcgcnwind, vee! cellcn hiJ. ~let in

vcqccrdc ook ll111k 111 altcrnaticvc qral

kn 1\bar dat aile, wcl1n hct hc'>ci dat 

LT 1ct' lundomcntcck Jan de hand wa'> 

met de puhl1ckc nwraal. mel de uhick 

op '>traat I )at appcl op d1c moraal wcrd 

nict zcldcn algc<,cht!clcrd a!, ccn rc'>tant 

uit de )Jrcn VIJitig lnmlddc!, i'> hct 

oppCI gcn1ccngocd gcwordcn. Toch 

,chromcn de nicuwc vaancklclragcr'> 

111ct om hct C:J)A nog '>teed'> van ccn 

ouhollig morali,li'>ch aurcool tc voor

Zicn 

Tcrug naar die tijd, ook de intcrnatto

nak context WJ'> in'>tJhlcl Fr wa'> de 

drciging die uitg1ng van hrandcndc 

olicputtcn in Koewcit en lrak. Dat 

maaktc hct mocili)k tc gelovcn 111 ccn 

op handcn zijndc pcriodc van <,tahilitcit 

en hlocicndc wcrcldhandcl. Vcclccr 

<,tondcn de vcrhoudingcn met Arahi

-..chc ...;totcn onder grotc hoog-,panning. 

!-let hcqe bn hct toenmaligc gec'>lc'>

klimaat mi"chicn nog wei worden gc·d

lu'>trccrd met ccn tocn vcr'>chcncn 

'.S/'ict]cl Srrzi,,/' gctitcld 'Dtc Erdr 1ooo 

Wohi11 ,1,/J die ,\lcllldlcll Cllill'ickc/t' lk 

'/'C<idl hchandclt op ccn hip1a apocalyp

ti'>chc manicr vragcn rond ovcrhcvol

ktng, aanta-,ting van hct n1ilicu, i-,\anli

tl'>ch lundamcntali'>mc, hct vcrval van 

het vooruitgang'>gclool in de wctcn

<,chap, de tcrugkccr van hct nationa

Ji,mc de gcwc!d,piraal en her vcrzwak

kcn van de naticqaat Wctcmchappcr'> 

von JElZllll en tZlZtlll loncn z1ch uitcrn1atc 

hczorgd over wat Oil'> op kortc tcrmiJ11 

tc gchcurcn <,taat. 

Geen beroepsmopperaars 
In de twccdc plaah wcrd hct CDA 111 

d1c tijd zckcr nict hcvolkt met hcrocp'>

moppcraar'>. Tcrwid de Luro,clcro'>c 

breed wcrd u1tgcmctcn in de media, 

door hct Ccntraal l'lanhurcau en vooral 

ldocrak politickc partijcn !tct onder 

mccr Bert de Vnc'> zich nict mcc<,kpcn 

1n hct gcagitccrdc ...;cntJnlcnl van die 

dagcn. ~1ij zog gccn rcdcncn voor ccn 

<,noc1hardc vcranlcrikani<,cTing van eco

nomic en <;Jmcnlcving. H1j zctlc in ziJn 

orat1c 11'!'!41, 1n de aula van de Fra<;mll'> 

Univcr'>itcil, de kttcn nuchtcr op ccn 

rij Hi1 con<,tatccrdc dat de Ncdcr

laml,c economic hct in vcrgclijking 

met de andere Furopc'>c Ianden gocd 

deed en hovcndicn met cnig gcmak de 

vcrgclijk111g met de tocn onvolprczcn 

Amcrikaamc economic kon door<;taan. 

D1t, tcrwid Nederland - andcr'> clan de 

Vcrcnigdc Staten - cr wei ccn zccr tat-
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<;oenlijk -,ociaal be'itcl op nah1cld en 

houdt" Houdbaar, <;ociaal en blociend 

zijn hierbij de trefwoorden. ,\kt fciten 

gc'>taafd. werd het poldermodel verde

digd op het moment dat paar'> inmid

del'> cen '>tCVJge aanloop nam om met 

dit 'corporati'iti'ich gedrucht' af te reke

nen. lnmiddel-, i'> het poldermodcl een 

<;oort nationaal handel-;merk gcworden. 

F.venal-, hl) de rocp om ecn puhlieke 

moraal volgt paar'> hct CDA-denken. 

Euforische blindheid 
Dat paar'> de aanloop n1et liet volgen 

door een verrc <;prong kwam omdat 

cind I '!94 eer'itC tekenen van ee<lllo

mi<,ch hcr<,tel zich aandienden. Sind'i

dien i'i Nederland tamelijk eutori-,ch 

... En het kahlllct' Ia dat deelt in de 

Nederland'ie tevredenhcid 1-licr nu 

plaat'i ik mijn derek kanttekening 

Circa vijf J Ze'i Jaar Wa'i hct moeiJijk 0111 

door her algemene gevoelcn hcen te 

z1en Het i-, moeihjk om het moment 

van onder mecr economJ'iche terugval 

nict te verahsolutcren en te veronder

'itellen dat een periode van groei zich 

niet mecr zou aandienen. Nu i'> her om

gekecrde her gcval Her he'>d dat aile-, 

niet zo mooi zal hliJven al'i het nu is. i'i 

moeilijk aan te borcn. Nude portemoJl

nee weer dikker i'>. li)kt het ook al-,of 

tundamentcle maat'ichappcliJkc vraag

'itukken zich minder 'icherp aandienen. 

Dat nu i'i nog maar de vraag. Klopt her 

minu'icule hencht in de Telegraal van 

cn1ge wckcn gelcdcn dat rond circa 

2020 de totalc ontbm'iing van llrazilic, 

hij ongewi)zigd helcid, een !cit zal z1jn~ 

Lijn de herichtcn uit de Sf,lc<)ci-S;,will 

(I 'J93 I van een UJtermatc in'itah,el 

Omt-luropa, met op de achtcrhand 

corrupte en mi'idadige krachten, met 

hun vcrbinding-,lijnen naar terrmi'iti

'iche groeperingen in het ,\\idden

Omten, inmiddel-, achtcrhaald. Of zijn 

her uitingcn van een niet vroliJk maar 

wei opportuun JTali-,me~ Hct li)kt crop 

dat de vrolijkc kijk op de wereld al die 

prohlcmen incen<, war minder nqpend 

maakt. In om land i'> hi'i'ichop ,\\u-,kem 

cr dan ook hlijkbaar voor nudig om de 

1 vooral ook paar'ic 1 eutoric met enige 

rcgelmaat tc hepalcn hij het gegeven 

dat niet iedcreen deelt in de nationale 

rijkdom. Kortom, laat de eulorie niet 

n1ct on-; aan de haal gaan~ J)at i'i even 

ongezond al-, een ongcclau-,ulcerd cul

tuurpe'>'ii'ime . 

Ccen eufori'iche hlindheid du,, ook 

niet hq het hcoordclcn van de maatre

gclen die de atgelopcn penode op 'iOCI

aal-ecOI10I11i<,ch gchicd zip1 genomcn. 

Hct ging gocd mel 1'-.:cderland. Voo1 

I '!'JH ic; aile inwoncr<, van om land op 

zijn minst koopkrachthehoud gcgaran

decrd. Elk kahinet dat dat kan docn, 

mag zich gelukkig pn1zen Toch zijn 

dcrgelijke garantic<, 'iterk conjunctureel 

hepaald. Het <,ociale gez1cht van een 

partiJ ol kahinet i'i aan dat <;oort tijdge

bondcn garantic~ dan ook n1atn zccr 

ten dele aan af tc lezen. Len 'iOciaal he

bd he<,taat nict hij grat1e van de m111 ol 

n1ccT tocvalligc bcla"Jtlngnlccvzdlcr-. ai

leen 

Hamvraag 
VJn groter hclang i-. ol \\T ccn ~ociaal 

hc'itel hehhcn dat i'i opgewa'i'ien tcgen 

onvcrhoopte cconomi'>chc tegenwllld 

Hoe " met die 'iociale 'itructuur omgc

<,prongcn de atgelopen jaren' Dat i'i 

een hanwraag hi1 de heoordeling van 

her 'ioCJaal-economi'ich hclcid. Hoe zal 

biJVClOrheeld de gqmvati<,ee,·dc Zicktc

wet gaan Ultpakken hi) cen flinkc con

Juncturclc dip' Werkgever'i nwctcn 

tcgenwoordig de Liektewet hetalcn 

Werknemcr'i moetcn vooral employa

ble zipl. Nu al i'i daarom in di-,cu<,<;ic de 

vraag of werkncmers hi) voorrang be-
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hande\d mocten gaan worden door de 

zorgin'>tcllingen. Hoc zal hct dan wei 

nict zijn a\, bcdrijvcn <,trak'> weer in gc

varcnzone'> gaan komcn' Zal de druk 

op hct geliJkhcid,idcaal in de zorg dan 

nict hi)l1a onhoudbaar zijn In elk gcval 

zullcn de privc-klinickcn gouden rijdcn 

tcgcn1oct gaan, n1ct allc gcvolgcn van

dicn voor om puhlickc he,tcl. Boven

dicn, hoc zullen hcdrijven en private 

vcrzckcraar'> in d1c om<,tandighcdcn 

omgaan met chroni,ch z1ckc wcrkne

mcr'' Hun loon moct tclkcn<, till hct ci

gcn vcrmogcn worden hcraald. zondcr 

dat cr ccn arheJd'>plT'>latic tegcnovcr 

<,\aat. Welke rcintcgratic-vcrplichtingcn 

111 tcnncn van <,choling en ovcrplaat,ing 

komcn dan over hen hecn~ Hoc hard 

zal hct '>pel gc'>peeld ga<:\11 worden door 

hedri)vcn en private verzckcring,in<,tc\

lingcn die ook ondcrling in ccn cOJKur

rentic'>lrijd zi)l1 vcrwikkc\d' Door pri

vatc vcrzckcring'>111'>tcllingcn d1c ook 

mccr en mccr arhc~tl'>ongc<,chikthcid'ri

"ico\ I Wi\()) zullcn gaan vcrzckcrcn 

Wat ccn en under zal gaan hctckcnen 

voor hct werv111g'>- en <,clccticbcleid 

von ondcrncn1ingcn en de aard van de 

arheid,contracten iri)dclijkc dicn'>lver

handcn etc.) laat zich radcn. ( lok laat 

z1ch radcn dat in die tijdcn hct werkcn 

in avondurcn, tiJdcm chri<,tc\ijkc kc'>l

dagcn en weckcndcn gccn vrijhliJvcndc 

zaak mccr zal zi)l1. Over de cllcctcn op 

gczin'>- e11 '>ocialc Ieven i' a\ voldocnclc 

gcdchattccrd Tcgcn die tijd zal her 

ccht mcncn'> worden. 

Hi1 de di,ctt<,<,ic over de twecdcling in 

de zorg '>tclt 1mni'>ter \lor<,t in aile ecr

liJkhcid dat her kahinct de comcqucn

tic'> van de Ziektcwct nict hcclt ovcr

ZJcn. Voor hoevccl andere cllccten en 

wcttcn zal dat '>lrak'> het geval zijn7 

Voor de mini'>lcr-prc'>idcnt, voor het 

'>ocialc <,maldcel in dit kahinct i'> hct tc 

( llV 1 'iS 

hopcn dat dan de analyse nict zal zijn 

dat hct <,ocialc gczicht anno '94-'98 gc

kocht wcrd met in de <,choot geworpcn 

helastingmcevallcr'>, tcrwijl er ondcrtus

<,cn ecn sociale inlra'>lructuur ont<,tond 

waarin het nco-liheralisme en kapita

\i,me kondcn gedijcn 

Die CcistCI d1c ic h nrf. wrr,Jc id1 )rtzt nic hi 
11rrhr los', <,chrcct Coethc ooit. Hoc zul

len de zwakken tegcn die tijd tegcn de 

huidige euforic aankijkcn: lk zou cr. 

kruipcnd in de 11Liid van <,ociaal-dcmo

craat. niet per '>e gcru<,t op zip1. Toch 

lijkt me die toekomstigc maatstaf ecn 

hclangrijk mcerpunt voor de politick 

van vandaag. 

Dr. A Kli11k is rcdactic/id J)(/11 Christen Dclllo

cratilchc \1crkn111inr}cn 
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