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IN MEMORIAM HENK VAN STIPHOUT 

De wijsheid van Henk 
van Stiphout 

Bij de begrafenis van Henk van 
Stiphout, die op 6 september op 
61-jarige leeftijd overleed, wer
den verschillende kanten van zijn 
werk en persoonlijkheid belicht. 
'Een bruggenbouwer', noemde 
C. van Lede hem, namens de vele 
ondernemingen waaraan hij als 
(werknemers)commissaris ver
bonden was. 'Een tegendraads 
denker', zei Felix Rottenberg 
namens de Partij van de Arbeid 
en namens de Wiardi Beckman 
Stichting, waarvoor Van Stiphout 
zich, als directeur (1968-1974) 
en later nog vele jaren als lid van 
de redactieraad van s&.P, zo sterk 
heeft ingezet. 

Het lijken twee tegenstrijdige 
waarnemingen, maar dat zijn ze 
in dit geval niet. Van Stiphout's 
open, 'bemiddelende' instelling 
stond niet los van de standpunten 
die hij innam. En dat die stand
punten soms een tegendraads 
karakter aannamen, lag niet zo
zeer aan hem, als wei aan een 
(politieke) omgeving die zelf vaak 
sneller en veelvuldiger van me
ning verandert dan ze zelf beseft. 
Een korte impressie van zijn 
wetenschappelijk werk moge dat 
verduidelijken. 

In Van Stiphout's geschriften valt 
gemakkelijk een leidend thtma 
te herkennen. Als socioloog 
werd hij gefascineerd door de 
complexiteit van de moderne 
samenleving en de dilemma's die 
daaruit voor het maatschappelijk 
en politiek handelen voort
vloeien . Hoe de verschillende 
sferen en regimes die een dyna-

mische, complexe maatschappij 
kenmerken, zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen - zonder 
al te hoge verwachtingen te koes
teren over de maakbaarheid 
van de maatschappij als geheel? 

In het bijzonder ging het hem 
daarbij om de spanning tussen 
planning en democratie. 'In onze 
maatschappij ', schreefhij in 1 9 7 5 
in het WBS-rapport Gelijkwaar
digheid (waarmee hij het gelijk
heids-project van dew BS afrond
de), 'ligt een groot spanningsveld 
tussen de noodzaak tot een plan
matig, centraal geleid beleid met 
de bureaucratische uitrusting 
van dien en de behoefte aan zeg
genschap aan de voet van de 
samenleving.' 

Deze spanning tussen plan
ning en democratie heeft, zo 
betoogde Van Stiphout, lang niet 
aileen betrekking op de verhou
ding tussen overheid en burger, 
of tussen overheden onderling. 
Ze duikt ook op bij het streven 
naar vergaande democratisering 
van het bedrijfsleven ('arbeiders
zelfbestuur') enerzijds, en ander
zijds naar politieke be"invloeding 
van de economie (inkomens
politiek). Ze betreft ook 'de be
heersing en normering van de 
consumptie (die) juist door de 
ontwikkeling van technieken van 
marktbeheersing aanzienlijk zijn 
toegenomen.' (s&.P, augustus/ 
september 197 5) 

De samenleving is vee] inge
wikkelder geworden, zo hield 
de wBs-directeur zijn partijge
noten herhaaldelijk voor. Oat 
plaatst de politiek voor 'buiten
gewoon ongemakkelijke keu
zen.' Geen wonder dat hij als 
voorzitter van de Beginselpro
gramma-commissie van de PvdA 

(een functie die hij tot zijn 
vertrek in 1 9 7 5 naar de W eten
schappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid bekleedde) voor
stelde ' de partij te confronteren 
met een verscheidenheid aan ont
wikkelingsmogelijkheden en toe
komstprojecties' . 

Deze nadruk op complexiteit 
en op de ingewikkelde afwe
gingen waarvoor de politiek 
staat, deed Van Stiphout mild
sceptisch staan tegenover radicale 
maatschappijhervorming. Ook 
hij onderging uiteraard de in
vloed van de jaren zeventig 
('de tijd (werkt) in het voordeel 
van socialistische opvattingen 
over bodembeheer, regulering 
der investeringen en de priori
teitstelling van collectieve versus 
particuliere bestedingen', stelde 
hij in 197 1, tamelijk optimistisch, 
vast), maar vanaf zijn aantreden 
als wns-directeur heeft hij de 
stelling betrokken dat men, om 
de samenleving te hervormen, 
'de wereld niet geheel uit haar 
voegen hoeft te tillen'. 

Kenmerkend is zijn twijfel aan 
de waarde van verreikende ver
gezichten in de politiek. Aan de 
mogelijkheden tot machtsvor
ming, schrijft hij in de wns-bun
del Wetenschappelijk socialisme 
( 1 9 8 2), wordt vaak afbreuk 
gedaan doordat reele - maar nog 
te bevechten - verbeteringen 'in 
een perspectief worden geplaatst 
van een ooit te verwezenlijken 
ideaal. Het leidt tot een veelal 
onverantwoorde reductie van 
problemen, vernauwt de ideolo
gische rijkdom in bet denken en 
belemmert het oplossen van pro
blem en in het Iicht van wat de 
omstandigheden toestaan.' 
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ln 19 84 kritiseert hlj vanuit dat 
gezichtspunt het rapport van Van 
Kemenade, Ritzen en Woltgens 
over de 25-urige werkweek in 
1994 (!). De economie laat zich 
niet door tien-jaren-program
ma's dwingen, schrijft Van 
Stiphout in s&.P. Houd het maar 
op 32 uurin 1992, 'danmaaktde 
PvdA tenminste nog enige kans 
de noodzakelijke medewerking 
van het bedrijfsleven te krijgen.' 
Twaalf jaar eerder, wanneer het 
rapport-Mansholt verschljnt, is 
zijn reactie niet anders. Hij ver
wijt Mansholt c.s. 'alles over
hoop te halen wat voor politieke 
meningsvorming in aanmerking 
komt' en tegelijkertijd gebrek 
aan concreetheid. Zonder een 
herkenbaar programma zal het de 
progressieve partijen niet lukken 
om, bijvoorbeeld, confessionele 
kiezers van de K v P los te weken. 

Oat laatste thema heeft Van 
Stiphout in zijn WBS-tijd vaker 
aangesneden. Het polarisatie
streven, dat in de PvdA ten tijde 
van het kabinet-Den Uyl z'n 
hoogtepunt beleefde, zou vol
gens hem kiezers uit de confes 
sionele hoek eerder wegjagen 
dan aantrekken. Op basis van ver
kiezingsonderzoek stelde Van 
Stiphout (in een notitie voor het 
PvdA-bestuur uit 1974): 'onder 
kiezers (bestaat) wei belang
stelling voor een middenpositie, 
maar het aanbod op deze plaats 
in het politieke spectrum is 
schaars.' 'Een interessante con
clusie', oordeelt Phllip van 
Praag Jr. in Strateaie en illusie. 
Elf Jaar intern debat in de PvdA 
(1966-1977), 'die pas jaren later 
ook in de politicologische vaklite
ratuur werd getrokken.' 

Van Stiphout's gevoeligheid voor 
vraagstukken van differentiatie 
en samenhang, van domein
afbakening en -vervlechting, 
komt ook in latere publikaties 
duidelijk tot uitdrukking. Ze 
vormen het eigenlijke thema 
van zijn sterk theoretisch ge 
richte proefschrift uit 1988 over 
loyaliteit en satisfactie in de 
consumptiemaatschappij. En ze 
klinken door in het (indertijd 
voor de PvdA onthutsende) plei
dooi van Van Stiphout en anderen 
voor een 'duaal' mediabestel ( zie 
het w Bs-rapport Een wijs bestel uit 
1986). In s&.P schrijft hij ' dat 
(men) ten departemente kenne
lijk geen toereikende conceptie 
heeft over het belangrijke vraag
stuk van de verenigbaarheid van 
de marktsector en de publieke 
sector; een vraagstuk dat overi
gens niet alleen van belang is voor 
de media' . 

Ook zijn werk als lid van de 
w R R stond in het teken van deze 
problematiek. Onder zijn Ieiding 
verscheen, behalve het rapport 
Samenhanaend mediabeleid ( 1 9 8 2), 
de studie Maken wij er werk 
van?( 1 97 7). Daarin wordt de 
verhouding tussen economische 
groei en werkgelegenheids
ontwikkeling nauwgezet in kaart 
gebracht, en worden, op basis 
van het onderscheid tussen bin
nenlandse en buitenlandse sec
tor, tal van (nog altijd) bruikbare 
aanbevelingen gedaan - vane
rend van een op selectieve groei 
gericht consumptiebeleid tot uit
breiding van de collectieve sec
tor. 

Vanaf 198 3 heeft Van Stip
hout Ieiding gegeven aan de 
Organisatie voor Strategische 

Arbeidsmarktonderzoek ( o sA). 
Af en toe trad hij in interviews 
naar buiten om op eenzijdig
heiden in het gevoerde beleid te 
wijzen; op de verwaarlozing van 
de drop out-problematiek in het 
onderwijs bijvoorbeeld, of op de 
overwaardering van betaalde ar
beid. 'Een Ieven dat is volge
bouwd met betaalde arbeid', zei 
hlj in Het Financieel Daablad van 
11 maart 1992, 'komttekortaan 
affecties'. 

In zijn laatste s &J:>-artikel, in 
december 1994, weerlegde hlj, 
kort en overtuigend, de in de 
politiek populaire stelling dat 
de Nederlandse arbeidsmarkt 
door een tegenstelling tussen 
'insiders' en 'outsiders' geken
merkt wordt. Die tegenstelling, 
zo liet hlj aan de hand van arbeids
marktonderzoek zien, is in !an
den als Japan en de v.s. veel gro
ter. Oat een flexibele, 
gedereguleerde arbeidsmarkt de 
kansen van werklozen vergroot is 
dan ook (de woordkeus typeert 
de auteur) 'geen vanzelfspreken
de zaak.' 

Met de dood van Henk van 
Stiphout verloren we een aima
bel, betrokken en relativerend 
mens. Maar we verloren ook, zo 
heb ik duidelijk willen maken, 
een wetenschapper die zijn eigen 
discipline, de sociologie, op een 
inspirerende wijze gebruikte: ter 
relativering en ter orientatie. 
Zijn wijsheid (de titel van het 
WBS-rapport uit 1986 slaat op 
hemzelf terug), is van blijvende 
waarde.• 

PAUL KALMA 
directeur WBS 


