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Om de kwaliteit 
van het bestaan 

Een van de laatste optredens 
van Joop den Uyl was een 
lezinB op 23 september 1987 
in de arote vernaderzaal van 

Een postume 

voordracht 
moet het mijns inziens mone
lijk zijn om een noed verhaal 
tot stand te brennen, dat na-

het PvdA-partijbureau aan de 
icolaas Witsenkade in 

dien eventueel zou kunnen 
worden nepubliceerd. Maar 

Amsterdam. De toehoorders, 
hiltorici en historisch aeiinna
aeerden, varmden de nespreks
krina sociaal-democratische 
aeschiedenis van de Wiardi 

J .M. DEN UYL 
dat is van later zorn.' 

Dat bleek inderdaad van 
later zorn. Korte tijd na de le
zinn keerde Den Uyl ziek terun 
van een coriferentie van de 

Onder redactie van Dick Benschop 
en A ad Blok * 

Beckman Stichting. Het was 
een bijzondere middan, toen a/, en zeker in het Iicht van 
wat volade. 

Den Uyl was aevraand te komen-spreken over het ont
staan van het rapport Om de kwaliteit van het be
staan. Een rapport over de besteding van de groei 
van het nationaal inkomen dat de WBS in Januari 
1963 publiceerde en dat onder zijn leidinB tot stand was 
aekomen. Hoewel de titel van het rapport nevleuneld is ne
bleken en vaak als het pronramma van de sociaal-de
mocratie heift aifunctioneerd, was de periode van ont
staan vee/ minder bekend: de 'interim-periode' tussen de 
reaerinasJaren onder Drees en de opkomst van Nieu._;, Links 
enkele jaren later. Aan Den Uyl de vraan de neschied
schrijvinB van deze Jaren ten dienste te willen zijn. 

Want, zo schreifw BS-directeur Joop van den Bern in 
de uitnodiaina: 'Met een competente medewerker naast je, 

U ziet hier een stapcltje papier. Oat zijn overwe
gend notulen van het dagelijks bestuur, het partij
bestuur en het curatorium van de Wiardi Beckman 
tichting uit het begin van de jaren zestig. Ik heb 

een medewerker, een historicus, en die heeft mij 
gczegd: 'als je nou indruk wilt maken op historici, 
dan moct je vee! papieren meebrengen,' en dat heb 
ik dus gedaan. 

Het gaat vandaag om de geschiedenis van Om de 
kwaliteit van het bestaan, dat verschenen is in januari 
1963. Ik heh al hegrepen dat het eigenlijk gaat om 
een wat hredere periode, maar eerst: hoe is Om de 

Socialistische lnternationale 
(16 en 17 oktober) in Senenal. 

Hij overleed op 24 december 1987. 
De tekst van de lezinn, zoals die nu wordt nepubli

ceerd, is nebaseerd op het transcript van de bandopname 
die van die bewuste woensdanmiddan is nemaakt, en op de 
aantekeninnen van hemze!f en van zijn door Van den Bern 
nenoemde medewerker, Dick Benschop. Den Uyl sprak die 
middan nedurende circa 4S minuten vancif vier A4-tjes 
neschreven aantekeninnen, waarop hij in dertien punten 
de lijn van zijn verhaal had samennevat. 

De bezorners van de tekst hebben ernaar nestreifd het 
karakter van de nesproken tekst zoveel monelijk te hand
haven. De redactie van de tekst heift zich daarom l'oorna
melijk beperkt tot het verwijderen van onnodine herhalin
nen, het verbeteren van evidente versprekinnen en vernis
sinnen en het annoteren van de door Den Uyl aannehaal
de bronnen en literatuur. 

kwaliteit van het bestaan er gekomen? Oat gaat terug 
op 1958, '59, een zaterdagmiddag, toen ik in de 
Leidsestraat liep en daar de boekhandel van K.J. Bas 
binnenliep. Met de trefzekere hand die men op die 
leeftijd nog heeft hegaf ik mij naar de boekenkast en 
zag een nicuw Amerikaans hoek van John Kenneth 
Galbraith, The Affluent Society en schafte mij dat aan. 
(Alleen god weet wie het hoek nu heeft.) Oat hoek 
heeft vee! indruk op mij gemaakt en is in zekere zin 
mede aansprakelijk voor de totstandkoming van Om 
de kwaliteit van het bestaan. 

Het gaat echter om een wat hredere periode, 
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om de periode 1958 tot 1966, dus eigenlijk van het 
einde van de periode-Drees tot het begin van 
Nieuw Links. Dat geldt dan enigszins als de verge
ten periode. Joop van den Berg heeft in een roem
rucht stuk in het Zevende jaarboek van het democratisch 
socia/isme een artikel besteed aan de miskende jaren 
vijftig. 1 Ik hoop op die miskenning straks nog terug 
te komen in wat kritische zin. Nu is de vraag: wat 
kenmerkt de tweede helft van de jaren vijftig, want 
daar hebben wij het voornamelijk over, in de poli
tick. Ik geloof dat je de volgende elementen dan 
mag opsommen. En als ik zeg de tweede helft van 
de jaren vijftig, dan kies ik als het ware 1956, het 
laatste kabinet - Drees, als mijlpaal. 

. Het einde van de samenwerkinasperiode 
Ondanks het feit dat wij in 1957, 1958 spreken 
over overbesteding en in 1958 zelfs nadrukkelijk 
over de bestedingsbeperking, ligt de economische 
groei in die periode voortdurend zeer hoog, in de 
buurt van 5 a 6 procent per jaar. Die bestedingsbe
perking is dan ook, vanuit het oogpunt van die 
groei, meer te zien als een rimpeling, dan als een 
keerpunt. In de economische politick gaat de strijd 
in de eerste plaats over de belastingtarieven. Het 
kabinet Drees, het vierde kabinet Drees, komt in 
1958 ten val in een geschil over de vraag of een tij
delijke verhoging van de belastingtarieven voor een 
jaar of voor twee jaar zal gelden. Achteraf gezien 
een futiliteit, maar toen liep dat heel hoog op. Het 
is symptomatisch voor de gevoeligheid waarmee 
ook toen belasting, en met name de inkomstenbe
lasting en de verhoging daarvan, was omgeven. Dan 
is er de strijd om de beheersing van de landbouw
gronden met sterk verzet daartegen van de KVP. 

Die komt op voor een grote vrijheid voor land
bouwprijzen. Niet ten onrechte wordt dat gezien 
als een agrarische lobby en als het belang van de 
grondeigenaren die daarnaar drijven. Dan komt 
ook a! de strijd op om het bezit van vermogensti
tels. U moet niet vergeten dater in 1 9 56 een nieuw 
ministerie komt, althans een ministerie waarvan de 
naam wordt omgedoopt. Binnenlandse Zaken, be
heerd door Struijcken, wordt in 19 56 omgedoopt 
in het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bezits
vorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 
Een mond vol, maar het is tegelijk een program. 

Wat vandaag de zorgzame samenleving is, dat was 
toen - dertig jaar gel eden in het midden van de ja
ren vijftig - de PBO en de bezitsvorming. Die moet 
men, dacht ik, niet uit het oog verliezen. Dan is er 
ook in die jaren de opstand van de middengroepen. 
Er is een geleide loonpolitiek. Aan die geleide loon
politick is terecht een vrij sterke nivellerende ten
dens toegekend. Daartegen breekt na 1956 een op
stand uit. Aile mogelijke maatschappelijke groepen 
die rniddengroepen vertegenwoordigen, accoun
tants en meer van dat soort lieden, verenigen zich in 
manifesten en komen op tegen de achterstelling die 
zij zichzelf toemeten. Er is een vrij sterke beweging 
van het middengroepenfront om tot inkomensver
betering te komen. Een van de weinigen die zich 
daartegen verzet - en ik vermeld dat omdat mij dat 
is.bijgebleven - was professor Jan Pen. Hij vond dat 
een zekere mate van inkomensnivellering waaraan 
ook de middengroepen dee! hadden, behoorde tot 
het politieke klimaat en tot de politieke zeden van 
die tijd. Maar geleidelijk worden er in die periode 
van de tweede helft van de jaren vijftig grotere aan
slagen gepleegd, Romme voorop, op de geleide 
loonpolitiek. 

Geleide loonpolitiek beschouw ik als het meest 
kenmerkende instrument van de jaren vijftig, ci
genlijk van de jaren veertig en vijftig, en dat instru
ment wordt geleidelijk ontkracht en onder controle 
gezet. Oat gebeurt heel nadrukkelijk in de tweede 
helft van de jarcn vijftig. Voor de Partij van deAr
beid luidden deze politieke schermutselingen als 
het ware, wij kijken even naar de kamerfractie en 
naar de Partij van de Arbeid in de praktijk, het ein
de van de herstelperiode in. De herstelperiode van 
1945 tot 1955, of iets ruimer, wordt gekenmerkt 
door in elk geval het gevoelen dat men moet samen
werken. In die periode ontstaan dan ook de samen
werkingsinstrumenten, de Stichting van de Arbeid 
dateert al uit de oorlog, de Sociaal-Economische 
Raad uit 1 9 52. Het is de samenwerkingsideologie 
die in belangrijke mate overheersend is in die peri o
de, die men tegelijkertijd de herstelperiode kan 
noemen. De tweede helft van de jaren vijftig geven 
als het ware aan dat die herstelperiode met de daar
bij passende ideologie van samenwerking ten einde 
loopt. Het is in die periode dat zich een zekere her
groepering aftekent in het socialistische kamp. 

1. 1. Th. 1. van den Berg, ' Het misken
de tijdvak: de eerste twintig jaar van 
de Partij van de Arbeid ', in: Het Zevende 
jaarboek voor het democratisch socialisme 
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Het einde van de ideoloaie? 

In de sfeer van de Wiardi Beckman Stichting wordt 
het einde van die herstelperiode gekenmerkt door 
de behoefte aan nadere bezinning op wat nu het lei
dinggevend motief voor het maatschappelijk han de
len moct zijn. Oat was als het ware gegeven in 
1945. De verwoesting, de ontreddering, de armoe
de; dat te overwinnen was een vanzelfsprekend 
maatschappelijk motief. Een motief in het maat
schappelijk handelen, waarop je te allen tijde een 
b roep kon doen. Daaruit ontstonden ook de sa
menwerkingsorganen. Maar eind jaren vijftig, als 
de welvaart en het inkom en per hoofd zijn toegeno
men, dan verliest dat motief aan kracht en komt de 
vraag wat de mensen nu moet gaan drijven. En dat 
i dan de vraag die de Wiardi Beckman Stichting en 
de mensen die daar werken zichzelf voorleggen. 
Oat gcbeurt niet in den blinde. Ik herinner me, dat 
ikzelf in 1 9 56 of 1 9 57 een artikel geschreven heb -
ik meen dat het was naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan van de Partij van de Arbeid - over het einde 
van de ideologic. 2 Oat was ge·inspireerd op een 
bock van Daniel Bell, een van de goeroes van de so
ciologen van Harvard, die heel hoog in de Iucht een 
wolkenkrabber droomt. Maar in die jaren schreef 
hij dat hoek The end if ideolo8J 2 .3 Ik herinner me 
heel goed dat W. Drees Jr. - zijn naam kwam al 
even ter sprake en het lijkt me heel nuttig dat hij 
hier 7-<tl spreken - zeer enthousiast was over dat ar
tikel en zei dat het precies alles belichaamde wat hij 
ook voelde. Waardoor ik mij wat katterig voelde en 
nict helemaal zeker was of het stuk wei zo goed was 
als ik het tot dan toe had gehouden. Maar dat was 
nou precies het onbegrip in zijn maatschappelijk 
ideaal. Er kwam geen ideologic meer aan te pas. 
Oat was praktisch handelen. Het milieu van dew BS 

kenmerkte zich door de behoefte om wei een nieu
we ideologic te scheppen. 

Ik wijs er nog wei op dat er een grote mate van 
onzekerheid was over 'wat willen de mensen eigen
lijk?' In 1958 heeft de wss medewerking verleend 
aan de zogeheten ideeiinbus der democratie. Oat was 
een massale ondervraging van !eden en kiezcrs van 
de Partij van de Arbeid. Er zijn, als ik mij niet ver-

gis, ongeveer 6o.ooo enqueteformulieren binnen
gekomen. Het werd dus gedragen door wantrou
wen in de selectiemethode die het opinie-onder
zoek ook in die jaren kenmerkte. Het was een po
ging om in de breedte en diepte partijorganen te 
confronteren met opvattingen onder de mensen. 
Het is ook in de partijpers wei redelijk besproken. 
Ik herinner me in elk geval dat Johan Scheps - toen 
de Partij van de Arbeid de Provinciale-Statenver
kiezingen van '958 fors verloor - als een van de 
voornaamste redenen zag dat wij ons met die onzin 
van de ideeenbus der democratic hadden ingelaten. 
Want zoiets moest wei worden afgestraft, was het 
niet rechtstreeks dan wei van hogerhand. Als ik 
daar nog een woord aan spendeer, zou ik will en 
zeggen dat die ideeenbus der democratic liet zien 
hoe de behoefte bij de mensen om zelf te beslissen 
enorm was toegenomen. Oat was een overwegende 
trek die daaruit te voorschijn kwam en die was ei
genlijk nieuw, want de samenleving van de jaren 
vijftig en van het herstel was typisch een samenle
ving van 'zorgen voor'. Oat de mensen weleens hun 
interesse zouden kunnen verliezen in zorg die van 
bovenaf kwam, voor zichzelf wilden zorgen, dat 
was eigenlijk een nieuw gezichtspunt. Oat werd ze
ker gevoed door de uitkomsten van die ideeenbus
der democratic. 

In diezelfde peri ode vond ook de herziening van 
de beginselen plaats, die leidde tot het nieuwe be
ginselprogram van 19 59. Oat was vooral het werk 
van W. Banning. Ook Th. van Licr, M. van der 
Stoel en ikzelf hebben beurtelings het secretariaat 
van de commissie bekleed. Ook achteraf be
schouwd, wordt dat werk vooral gekenmerkt door 
gebrek aan hartstocht en gebrek aan wederwaardig
heden. Het voltrok zich bijna in stilte, zou ik willen 
zeggen. Het week ook niet zeer essentieel af van het 
program van 194 7 dat, me en ik, hoofdzakelijk door 
Harming is gemaakt. Banning had ook een heel ster
ke hand in het program van 1959. Op afstand werd 
het mee gedirigeerd door het Godesberger Pro
gramm, dat in hetzelfde jaar door de Duitse partij 
werd aanvaard . Het program van 1959 deed, nog 
iets nadrukkelijker dan al gebeurd was in 1 94 7, af-

2. Daniel Bell, The end <if ideoloBY. 
Glencoe, Illinois, 1960. Hoewel de his
torischc volgorde op het eerste gezicht 
nict juist lijkt, aangezien Bells hoek vier 
jaar na het artikel van Den Uyl ver
schccn, blijkt uit Maartcn van Rossems 
Het radicale temperament. De dubbele poli
ueke bekerin9 van een oeneratie Amerikaanse 

intellectuelen dat hct begrip 'the end or 
ideology'wel degelijk een bekend 

Freedom. Van Rossem karakteriseert die 
conferentie als het hoogtepunt van het 
'end of ideology'. Zie Van Rossem, begrip was vanaf 1955, toen de Ameri 

kaanse socioloog Edward Shils in het 
tijdschrift Encounter een verslag onder 
deze titel publiceerde van een conferen
tie in Milaan, The Future <if Freedom, ge
organiseerd door het Conoress for Cultural 

Het radicale temperament. De dubbele poli 
tieke bekerin9 van een oeneratie Amerikaanse 
intellectuelen. Utre~ht, 1 984, 17 3f. 
3. 'Theorie en beweging', in: Socialisme 
en Democratie 13 ( 1956), •54· <59· 
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stand van het ervaren van de wereld als gedeeld in 
socialistische en kapitalistische krachten. Het legde 
heel sterk de nadruk op de rol van de levensovertui
ging. Het zette ook voorzichtig vraagtekens bij de 
neutraliteit van de staat en liet iets doorschemeren 
van wat in protestantse kringen in de Partij van de 
Arbeid toen duidelijk werd gevoeld als noodzaak; 
dat de staat tach kiest. Voor de partijgenoten die 
niet holderdebolder werden van dat antwerp-pro
gram spitste de zaak zich op een andere wijze toe, 
met name door toedoen van het Sociaal Democra
tisch Centrum, Th. van Tijn en de zijnen. Het kern
punt was de vraag of gesproken zou worden over de 
politieke en culturele veranderingen, wanneer zich 
een wijziging zou voordoen in de sociaal-economi
sc?e situatie, dan wei aanaezien die wijziging zich 
zou voordoen. Oat leidde tot een radicaal marxis
tisch getint amendement op het beginselprogram, 
dat met grate meerderheid in het congres werd 
verworpen. Ik zou daar verder niet te lang bij stil 
willen staan. Het lijkt mij onmiskenbaar - maar 
mogelijkerwijs dat ik het verkeerd taxeer of ver
keerd zie - dat bet werk aan de herziening van bet 
beginselprogram van 1959, dat met een overgrote 
meerderheid, per saldo van zes stemmen tegen, 
door het congres werd aanvaard, toch niet erg inge
hakt heeft in het geestelijke Ieven van de partij. 
Voorzover men i.iberhaupt ooit van geestelijk Ieven 
van politieke partijen spreken kan. 

Wat beweeat de mensen? 
Ik kom weer terug op wat ik toch wei zie als enigs
zins het centrum van de ideologische discussie in de 
sfeer van de Partij van de Arbeid, dat was de Beck
man Stichting. De wss had dus de beboefte ge-for
muleerd dat er opnieuw bezien moest worden wat 
de mensen bewoog. Het was de behoefte aan ver
vanging en opvolging van de formule van het herstel 
die zoveel jaren krachtig had gefunctioneerd. Er 
was ook behoefte om rekening te houden met 
gewijzigde maatschappelijke omstandigheden dank
zij de welvaartsstijging en dankzij een aantal maat
schappelijke veranderingen in de jaren 1 940 en 

1950. Oat leidde ertoe dat - ik dacht dat het waster 
gelegenheid van het tien - of vijftienjarig bestaan 
van de wss, daar wil ik vanaf zijn- de Wiardi 
Beckman Stichting een conferentie heeft gchouden. 
Deze was geraamd in het najaar van 1959 en is uit
eindelijk gehouden in januari 196o; vee! buitenlan
ders namen eraan dee!. Over deze conferentie 
'Orientation: socialism today and tomorrow. Con
ference on the situation of socialism in Western Eu
rope' zijn twee publikaties verschenen. Een vooraf, 
met bijdragen van onder andere Tony Crosland uit 
Engeland, die vier jaar geleden overleden is, van 
K. Czernetz uit Oostenrijk en van Henri Fayat uit 
Belgie. Van de conferentie, met Nederlandse co
referenten en de discussie waarvoor iedereen die 
maar enige naam had was uitgenodigd, is een ge
drukt verslag verschenen in het voorjaar van 196o.4 

Ik noem dat met name, omdat ik denk dat in het 
algemeen er een onderschatting bestaat van de in
tensiteit waarmee toen tach wei op een vrij breed 
terrein een wending van de tijd werd onderkend. 
Men had het gevoel dat de na-oorlogse peri ode ten 
einde liep en ook de instellingen die daarop geba
seerd waren. Men had het idee dat het tijd was om 
de balans op te maken van maatschappelijke veran
deringen en daar iets nieuws in op te zetten. Oat zat 
misschien niet zo sterk bij partijbestuur en kamer
fractie, misschien helemaal niet, althans maar in 
geringe mate, maar het zat tocb zeker wei in de 
sfeer van medewerkers van de Beckman Sticbting, 
de groep intellectuelen die zicb met de Partij van de 
Arbeid bezigbielden en die in Socialisme en Democra
tie schreven. Oat besef was wei terdege aanwezig en 
en als illustratie noem ik dus die internationale con
ferentie, die in januari 1960 werd gebouden. 

Een nieuw planboek 
lntussen was, mede als resultaat van dit soort dis
cussies, bij de Beckman Stichting het besef ontstaan 
dat het tijd werd om na aile discussies eens te gaan 
werken aan een nieuw planboek. Oat moest een 
soort nieuwe editie worden van De wea naar de vrij
heid, uitgaande van de maatschappelijke verande-

4· De bedoelde brochures hadden beide 
als hoofdtitel Orientation. Socialism today 
and tomorrow. De eerste brochure, ver
schenen in 1959, had geen verdere on
dertitel en bevat, behalve de genoemde 
bijdragen van Czernetz, Crosland and 
Fayat, een inleiding door Den U yl en 
co-referaten door W. Banning (bij de 
bijdrage van Czernetz), A.A. van 

Ameringen (bij de bijdrage van Cros
land) en I. Samkalden (bij de bijdrage 
van Fayat). De tweede brochure, met 
als ondertitel Report rif the coriference on 
the situation '?[socialism in Western Europe, 

verscheen in 1960 en bevat verslagen 
van de mondelinge referaten en co
referaten, die bovengenoemde op het 
congres hielden, discussiebijdragen van 

H. Orion, F. de Jong Edz., L.M. de 
Rijk, B.W. chaper, J.J. Voogd, 
W. Dreesjr.,J. Koopman,J. Pen, 
D. Roemers, P. Verloren van Themaat, 
F. Kool, W. Schermerhorn, M. van der 
Stoel, A.R. Vermeer, E. A. Vermeer en 
A. Vondeling, en de aeneral conclusions 
door Den Uyl. 
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ringen, het gcstegen welvaartsniveau, gewijzigde 
consumptiegewoonten en veranderde verhoudin
gcn in de produktie. Daar moest een beeld gegeven 
worden van wat daar nu bij hoorde, gelet op socia
listische maatstaven. Ik geloof dat het besluit daar
toc gevallen is in januari 196o, kort na die confe
rentie. De Quay was toen een jaar aan het bewind, 
die was in februari 1959 aangetreden met Jelle 
Zijlstra op Financien en Jan de Pous op Economi
sch zaken. Het zag er redelijk zorgvuldig uit. Oat 
zou niet zo snel ten val komen. Er werd een werk 
opgezet met verschillende thema's: de mens en zijn 
arbeid, de mens en zijn vrije tijd, de zorg om de 
mens. Wij moeten niet vergeten dat in september 
1952 in het derde kabinet-Drees een nieuw minis
trric ingesteld was, het Ministerie van Maatschap
pelijk Werk. Oat is beheerd van 1952-1956 door 
Frans Jozef van Thiel, de latere kamervoorzitter, en 
van 1956 -1959 door Marga Klompe. De verdich
ting in de maatschappij, die wordt gevormd door de 
zorg voor de mens als overheidsactiviteit centraal te 
stellen, had al behoorlijk zijn beslag gekregen. Oat 
bracht ook mee dat, binnen de- sfeer van de Beck
man Stichting, de mensen die, maatschappelijk 
werk verrichten er actief bij betrokken waren. Zo
al ook in 196o de opzet luidde van het planboek: 
de mens en zijn arbeid, zijn vrije tijd, het won en, de 
woonomgeving, verkeer - vooral het openbaar 
vcrvoer - kunst en cultuur, onderwijs, burger en 
bestuur. 

Bij burger en bestuur werd een term geleend 
van Crosland die hij gebruikt had op de conferentie. 
Di term luidde dat het aankwam op democratization 

if the participation. Ik denk dat dat een buitenge
woon belangrijke en essentiele term is omdat je de 
revolutie van Nieuw Links en van de jaren zestig 
niet kunt verstaan en niet kunt begrijpen zonder de 
achtergrond van 'democratization of the participa
tion'. Weer anders gezegd: de jaren vijftig hadden 
althan aan de bovenkant het participatiebeginsel 
nog wei gekend, maar niet de democratisering er
van. Niet het feit dat mensen - n'importe qui -
daar recht op zouden hebben. Oat was wei een 
redelijk revolutionair beginsel in die jaren. 

Nu is cr van dat grote Planboek niet zo heel veel 
terechtgekomen. Ik denk dat ik het beste even kan 

voorlezen wat het verslag van het partijbestuur ge
richt aan een huishoudelijke partijraadsvergadering 
in januari 196 5 daarover bevat. Oat geeft namelijk 
weer wat er dan zo, gezien vanuit de torenhoogte 
van de partijbureaucratie, gebeurd was op dit ge
bied. Daar staat dit over de publikaties van de con
ferentie van de Wiardi Beckmanstichting, De beste

dinB van de aroei van het nationale inkomen, Oak 

Nederland een ombudsman?, en Beter wonen: 'De laat
ste drie publikaties waren opgenomen in de serie 
Om de kwaliteit van het bestaan, waaraan reeds enkele 
jaren werd gewerkt. De doelstelling van deze serie 
is een nieuwe inventarisatie te geven van relevante 
maatschappelijke problemen, waaromtrent de so
cialistische beweging eigen visie moet ontwikkelen. 
Deze grote studie neemt binnen de werkzaamhe
den van de Stichting een centrale plaats in. Er is een 
groot aantal preadviezen geschreven door deskun
digen uit de partij, waarvan dankbaar gebruik zal 
worden gemaakt bij de verdere analyse en voor toe
komstige publikaties. De centrale studie, die zich 
concentreert rond de vraagstukken van produktie, 
verdeling en besteding, zal ook in de naaste toe
komst vee! aandacht vragen. Zij zal tevens de 
vrucht zijn van omvangrijk intern beraad, dat aan
sluit bij de nieuwe bezinning omtrent middelen en 
doeleinden van de socialistische politick.' 5 Oat is 
een hele mond vol, maar het geeft vrij nauwkeurig 
weer wat eigenlijk de opzet en gedachte waren van 
die serie boeken. Maar daaronder participeert als 
een van de drie publikaties Om de kwaliteit van het 

bestaan. De bestedinB van de aroei van het nationale in

komen. Maar het feit dat in januari 196 5 zo geschre
ven werd, indiceert al dat de verschijning zelf van 
Om de kwaliteit van het bestaan niet zoveel opzien 
baarde als achteraf misschien gemotiveerd lijkt. Ik 
zal, voordat ik dat verslag van de partij wegleg, nog 
een bladzijde verder bladeren. Daar staat namelijk 
dit: 'Een in de loop van 1963 begonnen onderzoek 
naar de situatie van de laagst betaalden van Am
sterdam is in de verslagperiode afgesloten. Het on
derzoek is verricht door de heer G. L. Durlacher, 
pol. soc. kandidaat te Amsterdam. •6 Oat is de 
Durlacher die zich ontwikkeld heeft tot een van de 
allerbeste schrijvers over kampervaringen in ons 
land en die indertijd dat onderzoek voor de wss 

5. Verslagen 1962 - 1964 en beschrijvings
bricf bijzondcre huishoudelijke partij
raadsvergadering 1965. Amsterdam, 
Partij van de Arbcid, z.j .( 1965), 36. 
6. A.W., 38. 
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verricht heeft. Maar dit in het voorbijgaan gezegd . 
Je kunt dus zeggen dat van het gedachte planboek 
uitsluitend enkele delen verschenen zijn en dat 
vooral die ene, eerste publikatie uit januari I 96 3 
Om de kwaliteit van het bestaan bekendheid heeft 
gekregen. 

Een aroeiend nationaal inkomen 

In Om de kwaliteit van het bestaan is inderdaad een ze
kere eigen ideologie aanwezig. Een ideologie die 
zeker te maken heeft met de gedachtengang van 
Galbraith: private tdfiuence and public poverty. Waar
bij de overheid in armoede en geldnood verkeert 
met daarnaast het particuliere bestaan, zowel pro
duktief als consumptief, dat royaal over middelen 
beschikt. Het is vooral ook in de staf van de w BS 

Henk Eijsink geweest - later burgemeester van 
Meppel en Zeist - die dat gezichtspunt met grote 
kracht verdedigd heeft. Hij heeft later wei beschre
ven dat ik mij eerst moest Iaten overtuigen voordat 
ik dat helemaal kon delen. Oat sluit ik niet uit, maar 
de gedachtengang kwam mij op zichzelf heel aan
trekkelijk voor, al had ik vraagtekens. Ik denk dat 
het hele beeld van Galbraith iets meer doel trof 
waar het de Verenigde Staten betrof, dan West
Europa en ons land. Aan de andere kant moet je be
seffen dat de sociale premies wat laag waren in die 
jaren en dat het dus heel begrijpelijk is dat er strijd 
ontstond over de verdeling van het maatschappelij
ke vermogen en de aanspraken van werknemers 
daarop. 

Het was ook heel begrijpelijk dat in die jaren in 
de Nederlandse politiek en in de maatschappelijke 
discussie grote belangstelling ontstond voor de be
steding van de groei van het nationale inkom en. Ik 
herinner mij ook dat in die jaren de Vereniging voor 
Staatshuishoudkunde, een zeer gerenommeerde 
vereniging die 1 2 5 jaar bestaat dit jaar, opdracht gaf 
om voor zijn jaarvergadering over dat thema pre
adviezen te leveren. Het werd min of meer een 
hobby om dat te gaan bekijken, want het stond vast 
dat er een sterke groei van het nationale inkomen 
was. Er was aile aanleiding om daar kritisch en 
schiftend mee bezig te zijn. Je blijft natuurlijk zitten 
met de vraag waard66r die groei zo hoog lag. Het is 
eigenlijk dertig jaar het geval geweest tussen 1945 
en zeg maar 197 5, toen aan die hoge groei een eind 
kwam. Men kan dat lieren aan het herstel van de 
oorlogsschade, aan de toen nog mogelijke vrij ster
ke overgang van landbouw naar industrie, inpassing 
van nieuwe technologieen en aan de Europese 

markt na 1957. Maar in het algemeen is het een nog 
onverklaard verschijnsel dat de hele OESo-wereld, 
dus de industriele Ianden, zich tussen '945 en I 97 5 
heeft mogen verheugen in een gemiddelde groei
voet van 5,5 procent en daarna gemiddeld niet 
meer hoven de 2 a 3 procent is uitgekomen. Er zijn 
wei wat verklaringen tegenaan gegooid, maar erg 
overtuigend zijn die nog niet. Daar ligt dus een 
breukpunt. 

Ik zeg dit met zoveel nadruk omdat Om de kwali

teit van het bestaan natuurlijk een plan is voor de be
steding van het nationale inkomen en een plan 
waarin de overheid een eerste verantwoordelijk
heid aanvaardt voor de kwaliteit van het bestaan. 
Dit is uitsluitend denkbaar in een sfeer waarin de 
overheid niets is aan de hand van haar eigen vermo
gens, maar waarin er dus inderdaad een relatieve 
overvloed is in de particuliere sector. Misschien is 
het wei goed in dit verband, om u eraan te herinne
ren dat de belastingdruk niet zoveel verschoven is in 
ons land; een paar pun ten omhoog, een paar punten 
omlaag, maar per saldo verschilt hij niet zoveel van 
dertigjaar terug. Oat ligt anders met de druk van de 
sociale premies. Nederland was aan het eind van de 
jaren vijftig, toen Om de kwaliteit van het bestaan 

werd geschreven, een land dat weliswaar de Alge
mene Ouderdoms Wet kende, de wet van Suurhoff 
uit 1957, maar niet de A wsz, niet de Arbeidsonge
schiktheidswet, niet de Wet Uitkering Zelfstandig
en. Met andere woorden, de sociale premies waren 
nog niet op de helft van wat ze nu zijn. En dat maakt 
natuurlijk geweldig veel verschil en verklaart tot op 
zekere hoogte de overtuiging waarmee toen geko
zen werd voor die verantwoordelijkheid van de 
overheid voor de kwaliteit van het bestaan. 

Die diende bijvoorbeeld tot uitdrukking te ko
men in een verbetering van de kwaliteit van wonen. 
Oat is ook gebeurd. Wij zijn natuurlijk op het ogen
blik getuige van de parlementaire enquete naar de 
bouwsubsidies, een heel fascinerend onderwerp. 
Maar het neemt natuurlijk niet weg, dat als je over 
een periode van dertig jaren het wonen in ons 
land bekijkt, je moet vaststellen dat het wonen in 
Nederland, ook vergeleken met de omringende 
Ianden, van achterlijk en achterblijvend is opgekrikt 
tot tenminste gelijk en in enkele opzichten tot voor
uit zijn, vergeleken met Engeland, Denemarken en 
Duitsland. Oat het wonen inderdaad een voor
keursgoed is geworden. Daarvoor bevatte De beste

dinB van de aroei van het nationaal inkomen allerlei 
plannen. Hetzelfde geldt voor het onderwijs en de 
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cultuur; ook daar had Nederland een duidelijke 
achterstand, die ten dele samenhing met het hoge 
gcboortencijfer en het grote aantal kinderen. Vee! 
van die achterstand is ingelopen, lang niet alles. 
Ook bij de socialc voorzieningen en de gezond
heidszorg, het openbaar vervoer en de recreatie. 
Niet te vergeten is dat het plan een uitdrukkelijke 
uitspraak bevatte ten gunste van 2 procent netto 
nationaal inkomen ten behoeve van ontwikkelings
hulp. Oat is weliswaar wat vergeten, maar het is 
niettemin zeer markant dat die keuze toen gemaakt 
werd; toen ook niet zonder kritiek. U weet dat het 
kabinet Den Uyl in 1974 de ontwikkelingshulp op 
1 ,5 procent van het netto nationaal inkomen heeft 
gebracht en dat wordt nu algemeen beschouwd als 
ren maximum. Om de kwaliteit van het bestaan sprak 
zich onomwonden uit voor 2 procent. Er was ook 
nog een paragraaf gewijd aan de verkorting van de 
arbeidstijd. Oat was een uitermate terughoudende 
paragraaf en de verwachting werd uitgesproken dat 
na het verwerven van de vijfdaagse werkweek er 
weinig behoefte meer zou zijn aan een verdere ver
korting van de arbeidstijd en daar werd ook niet op 
aangedrongen. Ook dat vermeld ik voor de goede 
orde en voor vergelijkingen die men zou willen 
maken. 

Een half eigen kind 
Er is over de methode waarop Om de kwaliteit van het 
bestaan tot stand is gekomen nogal wat geruchten
vorming, die deels ook juist is vanwege de kritiek 
die wei degelijk bestond. Een feit is dat het partijbe
tuur en de partij het verkiezingsprogram voor de 

verkiezingen van voorjaar 196 3 en de kandidaten
lijst voor de Kamer al hadden vastgesteld, toen dus 
d Wiardi Beckman Stichting, in dit verband beter 
gezegd Den Uyl - overigens als aftredend directeur 
- met dat planboek Om de kwaliteit van het bestaan 
kwam. Oat was wei uitvoerig besproken in het 
curatorium van de Beckmanstichting in novem
ber/ december 196 2, maar niet in het partijbe
stuur. Het is met kunst en vliegwerk - maar 
eigenlijk aileen dan komen de goede dingen tot 
stand - klaargemaakt voor publikatie en het is aan 
d vooravond van het congres 196 3, begin februari 
1963, gepubliceerd. Op de partijbestuursvergade
ring voorafgaande aan het congres maakte Drees, 
die geen lid was van het partijbestuur maar wei de 
vergadering van het partijbestuur meemaakte, ern
stig bezwaar tcgen de publikatie van het rapport, al
thans op een zo gezaghebbende wijze. Ik was name-

lijk al voorzien als spreker op dat congres. Oat werd 
van zijn kant voornamelijk bepaald door twee over
wegingen. Ten eerste: de teneur is toch een aan
zienlijke uitbreiding van de overheidsuitgaven en 
daarmee zitten wij al aan de hoge kant (dat was in 
1962; ik heb altijd gevonden dat hij een vooruit
ziende blik had). Ten tweede: dit is voorbereid 
door het curatorium van de Wiardi Beckmanstich
ting en Den Uyl gaat spreken op het congres; daar
mee wordt het natuurlijk toch een standpunt van de 
partij. En de partij zal daarop aangevallen worden. 
Het partijbestuur heeft niet behoorlijk de tijd en de 
gelegenheid gehad om verweer te organiseren en 
het rapport kritisch te bekijken. Aldus Drees. Ik 
vond dat hij daar grotendeels gelijk in had en dat het 
wei zeker aan mijn abrupte werkwijze lag dat het 
congres en het partijbestuur op het laatste moment 
werden geconfronteerd met dit rapport. Het had 
natuurlijk politick gesproken een vrij scherpe in
houd. Ik citeer daarvoor nog een zinsnede: 'De ad
ditionele bestedingen in de overheidssfeer gaan uit
eraard ten koste van hetzij bestaande particuliere 
investeringen, hetzij de particuliere consumptie. In 
welke mate dit het geval is, is een zaak van politieke 
keuze. In deze keuze manifesteert zich het beeld 
van de toekomstige samenleving zoals wij die wen
sen.' Het was dus duidelijk het program tot beper
king van de particuliere consumptie. Daar zou vol
gens met name Drees, maar hij was niet aileen, 
allerlei ellende van komen . Hij zei: de mensen zijn 
anders ingericht, die willen dat niet van de over
heid, die willen er in elk geval geen belasting voor 
betalen. Zij hebben ook andere verlangens dan a! 
die mooie dingen - onderwijs, wonen, gezond
heidszorg - die Den Uyl ze geven wil! 

Ik moet zeggen dat op korte termijn beschouwd 
Drees vee! argumenten aan zijn kant had. Oat rap
port verscheen in januari 196 3 en de verkiezingen 
waren, ik meen, in mei 196 3. Het rapport heeft 
niet zo'n grote rol gespeeld in de verkiezingsstrijd, 
hoewel Veldkamp, toenmalig minister van Sociale 
Zaken zich beijverde om aan te tonen dat wij ons 
met een miljard misrekend hadden. Maar van die 
berekeningen is niet zoveel overgekomen. Er was 
dus duidelijk verzet van de kant van de confessione
le partijen en de vvo. 

De partij had toch de neiging het rapport wat 
naar achteren te schuiven, maar half te erkennen als 
een eigen kind . In die verkiezingstijd zelf had 
Vondeling, als opvolger van Burger, een moeili jke 
klus te vervullen. Hij was voor de eerste keer lijst-
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trekker en had als tegenvoeter bij de K v P De Kort 
dat was niet het grootste probleem - en als lijstaan
voerder van de vvo Toxopeus. Die had heel gladlo
pende praatjes. Hij liet herhaaldelijk merken dat hij 
per saldo beter oog had voor wat de mensen wilden 
dan de Partij van de Arbeid. Oat is een habitus die 
mensen van de vvo meer hebben vertoond, en 
waarvan bet goed is dat voortdurend in de gaten te 
hebben. De verkiezingen van I 9 6 3 liepen slecht af. 
De Partij van de Arbeid ging van 49 naar 43 zetels 
en bleef toen in eerste aanleg, ondanks bet gestoet
haspel van De Kort, buiten de regering en 
Vondeling had het zwaar te verduren. Er kwam nog 
bij dat het jaar daarvoor, in I 96 2, de parti j nog hele 
goede statenverkiezingen had gemaakt. Toen was 
B~rger nog fractievoorzitter, nu was Burger fractie
voorzitter af. De eerste keer dat Vondeling inver
kiezingen de partij aanvoerde, leed hij een vrij 
zware nederlaag. Nogmaals, ik zit bier niet om te 
betogen dat de publikatie van het rapport een mees
terzet was uit oogpunt van politieke strategie. Oat 
dit onderwerp moeilijk lag bij bet Nederlandse pu
bliek viel te verwachten. In zekere zin is het des te 
merkwaardiger dat door de jaren been - vaak in een 
adem met De wea naar vrijheid - Om de kwaliteit van 

het bestaan is genoemd als een epoque-makend rap
port, als een rapport dat zijn schaduwen vee) verder 
heeft geworpen en dat in de diepte heeft gegraven. 
Oat vind ik juist, voorzover bet gaat om de gedach
tengang die eraan ten grondslag ligt. Die gedach
tengang is inderdaad dat maatschappelijke ongelijk
heid en maatschappelijke onvrijheid bestreden 
moeten worden en kunnen worden en wei in be
langrijke mate met overheidsvoorzieningen. Daar is 
later de revolutie van de jaren zestig overheen ge
komen. Maar als u zegt dat bet kabinet-Den Uyl 
zich meer heeft gebaseerd op denkbeelden uit Om de 

kwaliteit van het bestaan dan op denkbeelden van 
Nieuw Links, dan heeft u volkomen gelijk. Oat is 
juist. In alle opzichten kan men het kabinet-Den 
Uyl voorhouden dat het zeer sterk ge'inspireerd is 
geweest door inzichten en opvattingen ontleend 
aan Om de kwaliteit van het bestaan; dat de kwaliteit 
van het bestaan ook een inzet was. Ik moet er alleen 
bij vermelden dat al drie maanden na het aantreden 
van dat toenmalige kabinet de wereldoliecrisis zich 
voordeed, die natuurlijk erg veel verwachtingen en 
berekeningen omver heeft gegooid. 

De jaren viifiiB 
Ik kom tot een afronding. Ik zei al dat gelet op bet 
gedachtengoed Om de kwaliteit van het bestaan een 

aantal elementen bevat die ook vandaag de dag nog 
wei waard zijn om overeind gehouden te worden. 
In de discussie die zich nu onder de beide kabinet
ten-Lubbers voordoet omtrent de afbakening van 
de plaats van particuliere voorzieningen en ge
meenschapsvoorzieningen behoort een eigen, au
thentieke plaats voor gemeenschapsvoorzieningen 
verdedigd te worden. En dat daarin het gedachten
goed van Om de kwaliteit van het bestaan een grate rol 
speelt, staat voor mij wei vast. 

Van den Berg heeft de jaren vijftig wei bet mis
kende tijdvak genoemd. Daar ben ik bet niet zo erg 
mee eens en wei omdat ik deze jaren niet zie als een 
uitloop van de jaren vijftig. Het is reeel om te zeg
gen dat Om de kwaliteit van het bestaan op bet breuk
vlak ligt van de jaren vijftig en Nieuw Links, zeg 
maar de jaren zestig. Ik heb al gezegd dat als je let 
op het hanteren van het instrument van de geleide 
loonpolitiek, op de werkzaamheden van de Stich
ting van de Arbeid, op het ontstaan van de SER en 
de hele samenwerkingsideologie, dat er veel goeds 
te zeggen valt over de jaren vijftig. Maar nou ook 
weer niet zoveel dat men daarop terug zou moeten 
grijpen als een vcrwaarloosd ideaal. Wat slecht was 
in de jaren vijftig was de zeldzame belangenver
strengeling waardoor aile bestuurlijke organen zich 
kenmerkten. Er is geen ritselmaatschappij geweest 
als de jaren vijftig. Zeker, bet kamerlidmaatschap 
was geen voiledige betrekking, werd eigenlijk niet 
betaald, maar de Kamer was een samenspel van aile 
denkbare belangengroepen en beginselen kregen er 
nauwelijks enige kans. En het was niet aileen met de 
Kamer zo, bet was vaak met raden hetzelfde. Er 
was een onheilzame cumulatie van functies, die de 
belangenverstrengeling in hoge mate in de hand 
werkte. Het was een zorgen voor en nauwelijks 
zorgen door. Daarom viel betook niet te verwon
deren dat de maatschappij van de jaren vijftig niet 
hestand bleek tegen de stormlopen die er vanuit de 
jaren zestig op werden uitgeoefend. Oat roept na
tuurlijk weer nieuwe vragen op die horen bij een 
volgende beschouwing, namelijk de vraag waarorn 
uitgerekend in Nederland Nieuw Links een derge
lijke intensiteit kreeg; grater dan in de meeste ver
gelijkbare Ianden. Wat was er in de Nederlandse sa
menleving waardoor de stormloop van Nieuw 
Links zoveel succes kon hebben? Oat is een hele be
langwekkende vraag. Dan moet je inderdaad een 
reeks andere factoren onder ogen zien, met name 
de positie van de kerken en de rol die de kerken his
torisch hebben vervuld, in bet bijzonder in de jaren 
I950 en I96o, om totgenoegzame antwoorden op 
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die vragen te komen. Het komt mij voor dat dat in
derdaad een afzonderlijk thema is, waarbij enkele 
uitlopers van de jaren vijftig ook nog onder de loep 
genomen moeten worden. Zoals de moraal die in 
de jarcn vijftig al in opspraak kwam, waardoor er 
cen klimaat ontstond waarin het gedachtengoed van 
Nieuw Links, van o66 of hoe je het noemen wilt, 

Discussie 
a afloop van de lezing vond er een levendige dis

cussie plaats naar aanleiding van vragen van de toe
hoarders. In die discussie gaf Den Uyl een nadere 
oelichting op zijn voordracht over de totstandko

ming van Om de kwaliteit van het bestaan. Hieronder 
wordt een korte samenvatting van de hoofdpunten 
gegeven. 

Een aantal vragen richt zich op de nadere plaatsbe
paling van Om de kwaliteit van het bestaan ten opzich
te van de programmatische en ie:leologische ontwik
keling van de Partij van de Arbeid in de de jaren vijf
tig. Op de vraag of Om de kwaliteit van het bestaan 
niet vee! meer gezien moet worden in een lijn die 
loopt vanaf De weg naar vrijheid, via Den Uyls essay 
'Fundamentele democratisering' in de brochure 
Vrijheid en gelijkwaardigheid in de welvaartstaat, dan 
als iets dat vooral is be'invloed door de ideeen van 
Galbraith, antwoordt hij dater wei een zekere mate 
van continulteit vanaf De weg naar vrijheid te zien is, 
maar 

men moet niet vergeten dot in de peri ode tussen het 
verschijnen van De weg naar vrijheid, tussen 
19 5 I en de jar en 19 55-56, deze maatschappij 
bol stand van de discussie over de invloed van de 
staat, van kritiek op De weg naar vrijheid. Er 
was het voortdurende verwijt van de kant van de 
corifessionele partijen en de liberalen dot de Partij 
van de Arbeid te gemakkelijk op de stoat en het ge
zag van collectieve organen vertrouwde. Daarte
aenover verweerde de Partij van de Arbeid zich en 
in dot verweer was een nieuwe impuls de ontdek
kinB dot in ons voorland, te weten Amerika, zich 
het verschijnsel ontwikkelde van public poverty en 
private cifJiuence. Dot werkte wei stimulerend bij 
het schrijven van Om de kwaliteit van het 
be taan, eind 1962, beain 1963. Zo liat dot ver
band. lk wil niet beweren dot het zonder Galbraith 
nooit aeschreven zou zijn, maar het heift er wei 
een beslissende invloed op gehad . 

van directe democratic, de kans kreeg op een zo 
ontzaglijke manier door te werken en door te slaan. 
Maar nogmaals, dat is het onderwerp van een van 
mijn opvolgers in deze reeks lezingen. 

Dank u wei. 

In hoeverre is Om de kwaliteit van het bestaan te 
beschouwen als een antwoord op het verbleken van 
het harmonie-denken en de consensus-democratic 
van de periode van wederopbouw? Dat verband is 
in Den Uyls ogen niet zo eenvoudig, want 

(. . .) tach heb ik aarzelina om te zeaaen dat Om 
de kwaliteit van het bestaan bedoeld was om het 
hiaat dot was ontstaan door het ciflopen van de sa
menwerkingsdemocratie te vullen. Het had een ei
gen oorsprong. Het was bij de mensen van de Beck
man Stichtina en de daaraan verwante mensen, die 
het gemaakt hebben, een voortzetting van hun ide
ologie ten opzichte van de overheid in de collectie
ve sector. Ik denk dot dat sterker telde dan het ge
voel dot die Nederlandse maatschappij niet meer 
zo sterk dreif op de samenwerking van overheid, 
werkgevers en werknemers, al werd dat natuurlijk 
wei tegelijk gesianaleerd. Er was een motie van 
Romme over de geleide loonpolitiek, die heel sterk 
de bijl aan de wortel van de geleide loonpolitiek 
legde, en dat was een factor. Maar dot alles speel
de zich tach sterk cif in het praktische politieke 
vlak, terwijl Om de kwaliteit van het bestaan 
tach, zij het onder nieuwe verhoudingen, meer 
moet worden gezien als een voortzetting van De 
weg naar vrijheid: weliswaar met een aantal 
compromissen, maar tach duidelijk uitgaande van 
een primaire verantwoordelijkheid van de gemeen
schap, van een op de overheid berustende taak. 

De vraag hoe het gedachtengoed uit Om de kwaliteit 
van het bestaan zich verhoudt tot Nieuw Links en de 
democratiseringsgolf van de jaren zestig kwam in 
verschillende gedaanten aan de orde. Den Uyl 
maakt een duidelijk onderscheid: 

Het is niet mijn Stelling dot in Om de kwaliteit 
van het bestaan recht is gedaan aan de democra
tisering van de participatie, om die term van 
Crosland nag een keer te gebruiken. Dot staat er 
betrekkelijk naast. je kunt ze!Js volhouden dat de 
opstellers van Om de kwaliteit van het bestaan 
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weiniB notie hadden van die opkomende behoqte 
aan een andere aroda tie van medezeaaenschap en 

directe zeaaenschap, die zich in volaende Jaren zo 

hard en over zo 'n breed front heift aanaekondiad. 

(. . .) Ruwwea aesproken zou ik will en volhouden 
dot er twee tendenzen naast elkaar bestaan. Om 
de kwaliteit van het bestaan is aeent op de ver

antwoordelijkheid en de taak van de overheid voor 

de kwaliteit van het bestaan, voor de kwaliteit van 

de voorzieninaen in sommiae sectoren van de sa

menlevinB. Wat daar overheen aeschoven is, het 

ze!J doen, de eiaen actie, dot komt later en heqt 

een heel eiaen karakter, een heel eiaen oorsprona. 
Naar mijn smaak is dot zeker niet minder belana

rijk aeweest als wat zich in het beain van de Jaren 

zestia heqt vooraedaan, maar anders aeaard, van 
. een onder karakter. 

Hoewel Om de kwaliteit van het bestaan dus zeker niet 
op een lijn met de democratiseringsgolf van de ja
ren zestig gezet kan worden, vulde het, ook volgens 
Den Uyl, wei een ideologisch gat op, dat ontstond 
aan het einde van de jaren vijftig. 

In de loop van die Jaren viJfiiB raakten de idealen 

van de bezettin9, voor zover die ooit aan de beurt 

waren aeweest, verder veraeten en de motor van de 

Jaren viJfiiB, het naoorloase herstel, raakte uitae
draaid. Aan het einde van de joren viJfiiB kwam 

men VOOr de keuze hoe verder te aaan. je man het 

voor mij oak jormuleren in termen van nieuwe 

ideeiin if idealisme. De K v p zaa dot idealisme in 

die Jaren in de bezitsvorminB en de P B 0 en had 

wei terdeae een eiaen proaram. Dot heqt men oak 

zo'n vijftien Jaar lana aanaehouden en uitaepro
beerd tot men het heqt laten /open en concludeerde 

dot het niet in de bezitsvormina en in de PBO zit. 

De laatste tien jaar is men overaeschakeld op de 

zorazame samenlevin9. De Partij van de Arbeid 

heqt in Om de kwaliteit van het bestaan echt 

een ideaal aezien. Dot is niet direct volledia er

kend, en eerst wat achteruit aedronaen, maar het 

is wei terdeae richtinaaevend aeweest in de daarop 
volaende decennia. 

Een onderdeel van de kritiek, die later is geuit op 
Om de kwaliteit van het bestaan, luidt dat de oorspron
kelijke ideeen van Galbraith over de publieke ar
moede inhielden dat die gedeeltelijk opgeheven zou 
moeten worden door de overheidsinvesteringen uit 
te breiden op het gebied van onderwijs, woning
bouw en verkeer. Dat water in feite na 196 3 heeft 

.--=.--.=-..=.-

plaatsgevonden is dat de groei van het nationale in
komen niet zozeer aan de verbetering van de infra
structuur ten goede is gekomen, maar grotendeels 
is opgegaan aan de groei van de overdrachtsuitga
ven. Met die kritiek is Den Uyl het uitgesproken 
oneens: 

lk vind niet dot wij ons hebben toeaespitst op con

sumptie van de overheid if op overdrachtsuitaaven 

zonder meer, maar dot wel terdeae de irifrastruc
tuur van de overheid, dus de overheidsinvesterin

aen aan de orde zijn aeweest. Dat aeldt heel na
drukkelijk voor het wonen: iedereen weet dot je 

niet behoorlijk kunt wonen zonder aanzienlijke 

bijkomende investerinaen in de irifrastructuur, in 

de ruimtelijke ordenin9. Dot aeldt voor het onder

wijs en zeker voor het openbaar vervoer. Ik aeloif 

eiaenlijk niet dot je kunt zeaaen dot de over

drachtsuitaaven zo'n enorm wendinB aenomen 
hebben. 

Een belangrijk deel van de discussie werd gewijd 
aan de waardering van de politieke cultuur van de 
jaren vijftig. In zijn lezing is Den Uyl op dit punt 
heel uitgesproken en in de discussie Iicht hij zijn 
standpunt nog wat nader toe: 

Het dieptepunt van de naoorloase democratie van 

de jaren viJfiiB heb ik altijd aevonden, dat we op 

de WBS de daa voordat de partijraad werd aehou

den, op ons eiaen houtje ainaen rondbellen naar de 

buraemeesters van een aantal plaatsen in het land 

if zij in aodsnaam een vraaa wisten te bedenken 

om de volaende daa te stellen, omdat anders 

Burner weer zijn speech hield en er niemand zou 

zijn in de partijraad die zijn vinaer opstak en zou 
zeaaen dot het zo verschrikkelijk was. Het was in

derdaad volkomen uitaehold. Er is aeen democra

tie zo uitaehold, zo doodaemaakt aeweest als die 

van de jaren viJfiiB. Alles wat aeassocieerd wordt 
met op zolderkamertjes dinaen beritselen, dot 

klopt voor de Jaren viJfiiB. 

Het democratisch ontoereikende van de jaren vijf
tig zat hem niet zozeer in het harmoniedenken als 
zodanig, want 

Waarom zou je dot harmoniedenken, dot die bij

zondere ifeer acif aan de Jaren vijfiig, oak niet uit 
een democratisch oogpunt op prijs stellen. Het 

antwoord daarop is dot ik geen enkel bezwaar heb 

tegen harmoniedenken, als dot zich in vrijheid kan 

voltrekken en als dot oak gevoed kan worden van 

ondercif. Maar daar was natuurlijk geen sprake 
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van. (. . .) Het was oak sterk een kwestie van vee/ 
niet uitspreken van wat de mensen beziahield. Er 
was ook een zeer geringe openheid naar de mensen 
toe die het onderwerp waren van het aevoerde be
lei d. Dat er op partijradenniveau nauwelijks te
eenspraak was, kwam niet zozeer omdat de mensen 
zo tevreden waren, maar omdat zij zo wei niB wis
ten en omdat zij ook aeacht werden zo weinig van 
de dineen cif te weten. Dat dat weten oak niet ae
zien werd als iets wat heel essentieel was. Dan 
komt mijn verzet op en dan zea ik: dat is niet het 
harmoniedenken. 

De invloed en doorwerking van Om de kwaliteit van 
het bestaan, tenslotte, komen herhaaldelijk in de dis
cussi aan de orde. Oat die invloed niet beperkt is 

Epilooa 
Den Uyls verhaal over de totstandkominB van Om de 
kwaliteit van het bestaan is bijzonder in verschillende 
opzichten. Zijn voortijdiB overlijden, drie maanden nadat 
hij voor de WBS aesprekskrin8 sprak, maakt de fezin8 op 
zichze!J a/ welhaast tot een monument. Maar daarnaast 
was het vaor hem een aeleaenheid om eens uitaebreider te
rue te blikken op een rapport dat vooral toch zijn rapport 
was. Als directeur van de w B s heift Den Uyl vancif 1949 
een belanerijke invloed aehad op het denken in de PvdA. 
Hij was betrokken bij De weg naar vrijheid, een socia
listisch perspectief uit 19 !j 1, waaraan hij als secretaris 
van de plancommissie een belanarijke bijdraae leverde, en 
bij het nieuwe beainselproaramma van 19 )9· 

Om de kwaliteit van het bestaan was echter, zo 
blijkt aok duidelijk uit deze tekst bijna vijfentwintiB jaar 
na het ontstaan, in essentie zijn politieke aelocifsbelijde-

gebleven tot de PvdA, staat voor Den Uyl wei vast: 
Zo zou ik in het alaemeen willen zeaaen dat de 
uitbreidinB van de collectieve sector, zowel op het 
gebied van de zorg - gezinsverzorging en alles wat 
er mee samenhanat, als op het aebied van het on
derwijs en het wonen, zaken van aemeenschappe
lijkheid (van de PvdA en de corifessionele partijen, 
red.) zijn aeweest. je kunt we/ rustig zeggen dat de 
Partij van de Arbeid daarin vooropaelopen heift, 
en dat die uitbreidina toch duidelijk aedraaen is 
door PvdA en CDA, tot de periode dat de arote 
twijfel op komt over de omvana van de collectieve 
sector, zo in de tweede he!ft van de Jaren zeventiB. 
In die zin zou ik willen claimen dat Om de kwa
liteit van het bestaan wei terdege een hele grote 
doorwerkina heift aehad. 

nis, die hij nos steeds met verve en trots kon verdediaen. 
Het was met dit rapport dat hij zijn grootste invloed uit
oifende, niet alleen op het denken binnen de PvdA, maar, 
zo aeift hij ze!f ook aan, via het kabinet-Den Uyl ook op 
de richtinB waarin de Nederlandse welvaartsstaat zich in 
de Jaren zeventiB ontwikkelde. 

Dat teruablikken deed Den Uyl op die aedenkwaardi
ae WOensdaamiddaa op de VOOr hem karakteristieke Wijze. 
Met trifzekere hand schetste hij een boeiend beeld van een 
tijdvak, waarin heldere analyse werd cifaewisseld met dui
delijk aearticuleerde standpunten, aelardeerd met de hem 
typerende ironie. Deze tekst kan daarmee op deze!fde 
wijze worden beschreven als Maarten van Rossem Den 
Uyls essays in Inzicht en Uitzicht typeerde: 'een Jascine
rende en coherente ideeenaeschiedenis van de naoorloase 
jaren.' 7 

1· M. van Rossem, ' Inleiding' in: 

J.M. den Uyl, lnzicht en uitzicht. 
Opstellen over economie en politiek. 
Amsterdam 1988 2, p. 9· 
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1986 tot diens overlijden persoonlijk mede
werker van Den Uyl. Daarna werkte hij tot 

1994 bij de T weede-Kameifractie van de 
PvdA en als directeur politieke zaken van de 

PvdA. Momenteel is hij zelfstandiB oevestiod 
als adviseur. 
Aad Blok is historicus en als redacteur ver
bonden aan het /nternationaal lnstituut voor 
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. 
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