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Eergisteren sprak ik iemand aan en vroeg 
wat men zoal moest vinden van de jaren 
tachtig. Het eerste was de spectaculaire toe
name van de hoeveelheid exotisch en sma
kelijk voedsel die je op alle mogelijke pun
ten in de steden naar binnen kunt werken. 
Jongen, in de snackbars van de volksbuur
ten kan je tegenwoordig een baguette met 
Italiaanse coppa of een pastrami-sandwich 
bestellen. Ook was het een gezegende tijd 
voor het ballet. De hemel mag weten waar
om, maar twee van de tien beste ballet
gezelschappen van de wereld zitten in 
Nederland en de opera in de Muntschouw
burg in Brussel is ook een godsgeschenk. 
Met de popmuziek was het niks geweest, 
zodat je dat weerzinwekkende onderwerp 
gelukkig geheel buiten de conversatie kon 
laten. Het stedelijk museum heeft in de 
afgelopen tien jaar een belachelijk tentoon
stellingsbeleid gevoerd. Kunst, ook die van 
jonge kunstenaars, is onbetaalbaar gewor
den, de architectuur is alleen maar in die
per putten terechtgekomen. Het is toch on
begrijpelijk dat er in dit land geen behoor
lijk ochtendblad te krijgen is en het ge
meentebestuur van Amsterdam is veranderd 
van een soort maffia in een echte maffia. 
Stem jij vooral in maart niet op de Partij 
van de Arbeid, jochie. 

Persoonlijke ervaringen 

U begrijpt dat we hier te maken hebben met een 
modieuze, hoogopgeleide, goed betaalde inwoner van 
Amsterdam, rond de veertig, een epicurisch leventje, 
geen bijzondere belangstelling voor politiek. Een mens 
van de jaren tachtig, een vertegenwoordiger van het 
ik-tijdperk, een 0'66 stemmer. 

Veel herinneringen aan de afgelopen tien jaar 
hebben deze vorm, het worden opsommingen van 
positieve en negatieve persoonlijke ervaringen. Zelf 
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heb ik die neiging ook wel. Ook ik vind dat de kwa
liteit van het Nationale Ballet en het Nederlands 
Danstheater onbegrijpelijk hoog is, de Volkskrant 
onleesbaar en dat Cees Dam zijn handen nooit meer 
naar enig bouwwerk zou mogen uitstrekken. 

De geciteerde inwoner van Amsterdam is een 
vrouw. 

Ja, ja, zei ze, het was het decennium van de Ada 
Wilderkamps, en eerlijk gezegd verwacht ik dat hun 
decennium nog moet komen. Decennium, weet je wel, 
Latijn. 

Bij de voorbereiding van dit praatje bladerde ik 
door een stapel documenten die ik om allerlei rede
nen bewaard had en kwam een aflevering van de 
Haagse Post tegen die het "Ik tijdperk" heette. Die 
HP was van december 1979 en ging over de zeven
tiger jaren, niet over de tachtiger. Hans van Mierlo 
stond er in en Roei van Duyn, Hedy d'Ancona en 
Bram de Swaan, Willeke van Ammeirooy, Maarten 't 
Hart, David Bowie, Dries van Agt en de heer De 
Korte. De mensen zijn weerbarstig, ze weigeren tien 
jaar te leven, maar doen het wel 75 jaar. 

Nog zo'n bewaard document, een pagina uit NRCj
Handelsblad van 24 januari 1990. Het gaat over Hei
neken. In 1960 dronken de Nederlanders 23,8 liter 
bier, in 1970 57,4 liter, in 1980 was dat opgelopen tot 
86,4 liter. Maar in 1988 bleek het nog maar 83,3 liter 
te zijn. Zo ziet u het praatje van de stamtafel eens 
uit onverdachte hoek bevestigd. De grote vooruitgang 
werd in de zestiger en zeventiger jaren geboekt, in de 
tachtiger jaren was er eerst stilstand, daarna achter
uitgang. 

Laat ik wat objectiever worden en proberen af te 
stappen van een strikt persoonlijke opsomming van 
rariteiten, voorkeuren en ergernissen. 

Triomf van het marktmechanisme 

De Nederlandse socialisten gaan gebukt onder de 
ontwikkelingen in Oost-Europa en onder de triomf 
van het marktmechanisme. Maar dat is psychologisch. 
Electoraal hebben ze er nauwelijks last van, net zo 
min als van de decimering van het aantal fabrieks
arbeiders. De christen-democraten gaan helemaal niet 
gebukt onder een proces van ontkerkelijking dat in de 
westerse geschiedenis zijn weerga niet kent, noch 
psychologisch, noch electoraal. De Nederlandse libe
ralen slagen er niet in ook maar enige gerechtvaar
digde trots over te brengen of enig electoraal profijt 
te trekken uit de triomf van het marktmechanisme in 

!dee66 nr.2 1990 



de wereld, integendeel. En wij, de radicaal-liberalen 
van D66, hebben helemaal geen last van het feit dat 
onze kiezers, overheidsdienaren en trendvolgers, in de 
tachtiger jaren tot de minder bewonderde burgers van 
het land zijn geprivatiseerd. 

Het bewijst maar dat socialisme, christen-democratie 
en liberalisme vlaggen zijn die niet de lading dekken 
van het reëel bestaande politieke leven in Nederland, 
als u me de marxistische zinswending wilt vergeven. 

Cultus 

Je hoort vaak de stelling verdedigen dat het politieke 
leven ontaardt door een soort persoonlijkheidscultus 
rond de politieke leiders van de verschillende partijen. 
Dat komt door de invloed van de televisie en van de 
marketingprincipes van de campagneleiders. Je ziet op 
de tv geen partijprogrammateksten, maar leiders
koppen, die vooral hun best doen goed te ogen en de 
marketing leert ons dat het verkopen van de vent en 
een slogan veel effectiever is dan het verkopen van 
een inhoud, dat wil zeggen, van een abstract idee, 
geformuleerd in moeilijke taal. 

Daaraan kan worden toegevoegd dat de Nederlandse 
kiezer geen alternatief heeft, hij is niet echt in staat 
op een idee te stemmen, omdat alle regeringen coali
ties zijn en er geen enkele zekerheid bestaat dat de 
ideeen waar je op gestemd hebt het regeerakkoord 
halen. In die zin is de verwatering van de ideologische 
tegenstellingen en de bloedeloosheid van de grotere 
partijen niet veel meer dan een nogal late aanpassing 
van de politieke partijen aan de realiteit. Je kunt wel 
scherpe ideeen formuleren, maar het is verspilde 
moeite, wat er uit de smeltkroes van de regerings
onderhandelingen komt is onvoorspelbaar en altijd van 
andere samenstelling dan je eigen inbreng. 

Ik ben bang dat aan deze situatie geen einde zal 
komen. Ook in landen met een tweepartijenstelsel als 
Groot-Brittannië draaien de verkiezingen om perso
nen. Voorstellen om in Nederland de premier te 
kiezen, of een districtenstelsel in te voeren, zoals wij 
van D66 willen, zullen die nadruk op de persoon 
alleen maar versterken. Er zal nog minder op pro
gramma's gestemd worden. 

Ik heb daar helemaal geen bezwaar tegen. Niet 
omdat ik een hekel zou hebben aan programma's, of 
aan ideologische tegenstellingen. Maar om twee ande
re redenen. 

Middenklasse 

De tegenstellingen tussen de partijen horen bij de 
klassenmaatschappij, of laat ik dat duidelijker formu
leren, de tegenstellingen horen bij een samenleving 
waarin stands- en statusverschillen scherp gevoeld 
worden en dat gebeurt in Nederland steeds minder. Ik 
bedoel dit: het gevoel: als je voor een dubbeltje bent 
geboren, wordt je nooit een kwartje aan de ene en 
het gevoel van ons soort mensen aan de andere kant 
van het sociale spectrum is zwakker. Net als in Japan 
en de VS voelen de meeste Nederlanders zich waar-
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schijnlijk tot de middenklasse behoren. In ieder geval 
spelen stands- en statusverschillen in de maatschap
pelijke omgang een kleinere rol dan nog maar kort 
geleden. 

Daar zijn meerdere redenen voor. Zo is de 
inkomensverdeling minder ongelijk geworden. De 
deelname van vrouwen aan het maatschappelijk ver
keer moet ook een rol spelen. De status van vrouwen 
is lager: ze heeft dan wel een mooi beroep en een 
goede opleiding, het blijft een wijf. Nogal wat mensen 
met een hogere opleiding hebben desondanks een laag 
inkomen; er zijn nogal wat academisch gevormde 
bijstandsmoeders. 

Maar er speelt ook iets anders dat naar mijn me
ning van vrij groot belang is. De ene mens weet niet 
meer wat de andere mens doet. Vroeger had je de 
boer, de arbeider, de dokter, de procuratiehouder en 
de professor. Nu heb je allerlei raars. In Computable, 
automatiseringsvakblad voor de Benelux van 8 
december 1989 wordt personeel gevraagd. Gezocht 
worden de volgende personen: hoofd sectie data
beheer, education engineer, software engineer, sys
teemontwikkelaar AS/400, applicatieconsultant, 
account manager, groepsleider systeemontwikkeling. 
Wie van u weet wat deze lieden overdag uitvoeren, 
wat hun plaats in de rangorde is? 

Programma's 

De tweede reden van niet bezwaar is dat verschillen 
tussen de partijprogramma's voor buitenstaanders dan 
wel minder duidelijk zijn geworden, binnen de politie
ke partijen zelf ze van onverminderd ·belang. Daar 
gaat het er niet om of die programma's verschillen, 
maar dat ze er zijn. 

In de partijen worden geen leiders gekozen, maar 
voormannen die zich gebonden achten aan het pro
gramma en die door hun politiek actieve achter
bannen ook gekozen worden omdat ze die verplichting 
aangaan. Zo wordt het programma een intern mecha
nisme tegen radicalisme en de sterke man. Het pro
gramma wordt samengesteld door een veelheid van 
personen, die allemaal hun inbreng willen hebben en 
ook krijgen. Niet alleen het regeerakkoord, ook de 
programma's zijn smeltkroezen van door velen aange
reikte elementen. En dat is natuurlijk ook een van de 
redenen van de vaagheid ervan en het gebrek aan 
herkenbare tegenstellingen tussen de partijen. Want 
de mensen verschillen onderling nogal eens sterk, 
maar de ene commissie lijkt bijzonder veel op de 
andere. 

En meepraten doen we in de tachtiger jaren in 
principe allemaal onbekommerd. Ideeën hebben we 
misschien niet en trouwens, als we grote ideeën heb
ben, worden die toch vermalen zo gauw we ze in de 
groep brengen. 

Zo komen we dan in een situatie waarin de uitslag 
van de verkiezingen inderdaad voor een groot deel 
wordt bepaald door zaken als: dat Lubbers toch maar 
heeft bewezen het te kunnen en zo handig is, dat 
Kok eruit ziet als een brave Nederlander die je niet 
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zal belazeren, dat van Mierlo zo aantrekkelijk is en 
zo goed uit de hoek kan komen en dat Voorhoeve 
een stijve hark is en zijn partij een rommeltje. 

Dat meepraten en het besturen na verkregen con
sensus is in de tachtiger jaren op een soort hoogte
punt gekomen, maar het is een oude traditie en heel 
bepalend voor de geschiedenis van de Nederlandse 
staat. Veel en veel ouder ook dan de zuilen van de 
twintigste eeuw. Meepraten en consensus zijn namelijk 
aspecten van de oligarchie. En dat was ons land vanaf 
de zestiende eeuwen het begin van ons nationale 
bestel. De staten-generaal was net zoiets als de 
interdepartementale commissie voor de sociale ver
nieuwing en, op een ander niveau, de samenkomsten 
van de raden van ministers van de EG. De oligarchie 
is allerminst dood. 

Juk 

We zijn ook bereid de consequenties van dat mee
praten, die inspraak, die commissies, dat vergaderen, 
die compromissen te dragen. De operatie Oort is er 
een mooi voorbeeld van. Als je die met het oog van 
de autoritaire ondernemer bekijkt, dan is het werkelijk 
om te huilen. De ene warboel wordt ingeruild voor de 
andere onder optelling van de kosten van de veran
dering van warboel. En wat is de maatschappelijke 
reactie? Wat zacht gebrom, enig besmuikt gegiechel 
en nation wide, de poging zelf zo goed mogelijk onder 
Oorts juk door te kruipen. 

Het is geen ontzag dat ons in zo'n geval roert, ook 
geen angst, maar, denk ik, het lijdzame besef dat het 
hier nu eenmaal zo gaat. 

Een element van onze geantideologiseerde politiek 
is het feit dat de politieke debatten niet over de 
principiele punten worden gevoerd, maar over bij
zaken. Ik citeer de arts AJ. Dunning uit de NRC van 
14 juni 1988: "Deze maand, zegt hij, debatteren kabi
net en parlement, ruim een jaar na het verschijnen 
van het advies van de commissie Dekker, over de 
inrichting van de gezondheidszorg in de komende tien 
jaar. Dat debat gaat merkwaardigerwijs nauwelijks 
over de kwaliteit van de zorg, maar om tinancieel
technische aspecten als verzekeringspakket, inkomens
gevolgen en marktwerking." 

Ik denk dat dit element van de politieke cultuur 
ook de grote bron van irritatie is bij weldenkende en 
daadkrachtige mensen: het onvermogen de zaken 
waarover het gaat, helder tegenover elkaar te krijgen. 
Dat is intellectueel zeer frustrerend, maar dat is het 
ook alleen voor buitenstaanders en voor mensen die 
uit onvrede buitenstaander zijn geworden. 

Oost-Europa 

lets over de internationale ontwikkelingen. De merk
waardige omstandigheid, dat als er in Nederland ooit 
weer eens een principiele discussie over politiek zal 
worden gevoerd, de munitie voor die discussie uit 
Oost-Europa zal komen. Daar zullen de tegenstellin
gen scherp geformuleerd gaan worden. Daar zal men 
zich beraden over zaken als: wat is dat nu eigenlijk, 
democratie, hoe organiseer je zoiets het beste? Op 
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welke punten moet je democratisch besluiten nemen 
over het economisch leven, wat zijn bijzaken? Onze 
leermeesters zullen het worden, die tot voor kort met 
een mengeling van dedain en medelijden bekeken 
Polen, Tsjechen en Hongaren. 

Niet dat ik denk dat de invloed van Oost-Europa 
onze politieke cultuur nu zo snel zal veranderen, 
maar het niveau van het debat zal omhoog gaan. 

Talent 

Ik suggereerde zoëven dat het Nederland van de 
zeventiende eeuwen het Nederland van 1990 is ze
kere opzichten op elkaar lijken. Er zijn ook grote 
verschillen. Het zeventiende-eeuwse Nederland was 
het rijkste, van het grootste talent voorziene, het 
meest vooruitstrevende en in allerlei opzichten het 
boeiendste land van de wereld. Het Nederland van 
1990 is een middelmatig landje onder de rijke landen, 
dat er zich voornamelijk mee bezig houdt in de pas te 
blijven lopen en de boot zo weinig mogelijk te missen. 
Met het politieke proces heeft dat niet te maken. 

Mogelijk wel met iets anders. Ik geef een citaat uit 
NRC/Handelsblad van 6 augustus 1983. Admiraal de 
Ruyter had opdracht gekregen het zeegat uit te trek
ken. "Voordat hij vertrok op wat zijn laatste tocht zou 
worden nam hij afscheid van een hoog bestuurscol
lege, de Staten Generaal of de Amsterdamse admira
liteit. Daarbij merkte hij op dat de vloot waarmee 
men hem naar de Middellandse Zee zond om de 
Fransen aan te tasten daarvoor eigenlijk te zwak was. 
Iemand meende toen' te kunnen zeggen: "Ik denk 
niet, mijn heer, dat gy in uw oude dagen begint be
vreesd te worden en den moed laat vallen". De Ruy
ter antwoordde: "Neen, ik begin den moed niet te 
laten vallen. Ik heb mijn leven veil voor den Staat; 
maar ik ben verwonderd en het is mij leed, dat de 
Heeren de vlag van den Staat zo veil hebben en 
wagen. De ' Heeren hebben mij niet te verzoeken, 
maar te gebieden en al wierd mij bevolen 's lands vlag 
op een enkel schip te voeren, ik zou daarmee te zee 
gaan; en daar de Heeren Staten hun vlag betrouwen, 
zal ik mijn leven wagen." 

Dames en heren, kijk u eens in uw harten. Wie 
onder u zou ook maar voor het kortste moment op 
het idee komen een dergelijk antwoord te geven in 
een vergelijkbare situatie? Dat is het verschil tussen 
de gouden eeuwen de tachtige jaren van de twintig
ste. 
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