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Dit hoek geeft een hoeiende staal
kaart van het politiek-filosofische 
denken over gelijkheid als maat
schappelijk vraagstuk, waarin de 
stand van zaken evenwichtig 
wordt hlootgelegd, en de moder
ne literatuur toegankelijk wordt 
gemaakt. Wie zich eens in de 
zoveel jaar weer eens grondig 
over dit soort zaken willaten hij
praten, moet dit hoek meenemen 
op vakantie. Bewaar het wei voor 
de laatste week, want juist omdat 
het zo hedriegelijk gemakkelijk 
wegleest, moet je helder zijn om 
de inhoud naar waarde te schat
ten. 

De Beus hegint nu eens niet te 
vertellen hoe het goede Ieven er 
uit ziet of zou moeten zien; hij 
laat anderen aan het woord, en 
dan hlijkt dit een onderwerp waar 
heel verschillend en weinig sa
menhangend over wordt ge
dacht. Als retorisch expose voert 
hij drie woordvoerders op die 
niet geteisterd worden door een 
overmatig filosofisch inzicht; 
'normale' mensen, dus: Simon, 
de geslaagde yup, Roeland, een 
kleine krahber in Simons ogen, en 
Dina, die vindt dat zij pech heeft 
en net iets minder dierbaar over
komt dan Agnes uit Vrij Neder
land. Simon wordt meer in beslag 
genomen door hedrijven in moei
lijkheden dan door mensen in de 
knel. Een Porsche-proleet die 

niet nadenkt over mensen als 
Roeland en Dina. Hij is zo ge
slaagd, en zijn superioriteitsge
voel is zo comfortabel ingezon
ken dat toestanden van sociale 
ongelijkheid en onbillijkheid hem 
ontgaan. Dat is politieke praat 
waar hij van wegzapt naar R TLS. 

Roeland is zo iemand die zich net 
staande weet te houden, en twee 
dingen wil: houden wat hij met 
veel moeite heeft hereikt - zijn 
rang, loonschaal, huis en huurt -
en niet afzakken naar de positie 
van verliezer, want zo ziet hij 
Dina, tegen wie hij zich afzet. Hij 
hoopt nog wat hogerop te ko
men, en wil in ieder geval zien dat 
zijn kinderen het beter doen . Een 
weinig hevlogen deugdproleet 
die cursussen volgt, ouderavon
den hezoekt en proheert te spa
ren. Dina heeft geen geld, geen 
rendahele talenten, en vaker een 
strop dan een meevaller. Zij 
moppert en klaagt, maar houdt 
zich politick afzijdig: het rondko
men gaat voor . Ze wil niet terug 
naar haar ex, maar vindt dat de 
heren politici zich nu eens moes
ten inzetten voor verhoging van 
de hijstand, gratis creches en 
kwijtschelding van schulden. 
Voorrang aan de meest kwetsba
ren, dat soort dingen. 

Op deze door mij nog wat inge
kleurde portretten haseert de 
Beus zijn hoofdstelling: Simon, 
Roeland en Dina zijn zeer onaelijk 

aan elkaar, en tach streven zij niet 

naar een oph1fina van de belanarijk
ste onaelijkheden: Simon al hele
maal niet, Roeland niet omdat er 
nog een vleugje 'American 
dream' in zit om althans zijn kin
deren sociaal te zien stijgen, en 
Dina niet omdat ze niet verder 
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kijkt dan haar eigen randsituatie. 
le ht nieuws voor de egalitaris

t n in de sociaal-democratie, zult 
u zeggen. Vergeet het maar, de 
nieuwe leefstijl heeft geen hood
s hap aan ideologic. De mensen 
geloven niet meer in economi-
che gelijkheid, in gelijkheid die 

vcrder gaat dan rechtsgelijkheid 
n politieke gelijkheid. Maar de 

B us geeft het niet op. Juist om
dat het hedendaagse egalitarisme 
zoveel te lijden heeft van de ver
stoorde relatie tussen gelijkheid 
n het 'goede Ieven' zoals Simon, 

Roeland en Dina dat zien, haal t hij 
allcs uit de kast wat de politieke 
filo ofi ons biedtom te zien ofhij 
ecn dialoog kan opbouwen die 
on drietal aanspreekt. 

Hulpbron-aelijkheid 
Zijn speurtocht voert door wat 
hij een filosofisch oerwoud 
no mt. Er zijn nogal wat opvat
tingen over wat egalitarisme nu 
eig nlijk inhoudt, en de strijd 
loopt niet netjes langs de gebaan
d paden van links-rechts en reli 
gieus-seculier, maar vaak daar 
dwars doorheen: er zijn utilitaris
tcn, verdrag denkers, kantianen, 
aristotelianen, marxisten, soci
aal-democraten, liberalen, anti 
revolutionairen, cummunitaris
ten, republikeinen, feministen, 
institutionalisten, sceptici en wat 
dies meer zij. Schep daar maar 
ens orde in. Om te beginnen 

ontzenuwt de Beus de misvatting 
dat het bij egalitarisme 'om meer 
dan economische gelijkheid 
gaat'. Ging het gisteren nog over 
gelijke levenskansen, vandaag 
zou het om 'levensstijlen' gaan. 
Gclukkig laat hij zien dat dit 
prietpraat is. Voor wie Hennip
mans ruime welvaartsbegrip han-
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teert is er een eveneens ruime 
conceptie van gelijkheid denk
baar, waarin al die aspecten van 
leefbaarheid die de ievensstijl uit
maken meegenomen zijn, inclu
sief het milieu, de ruimte voor 
zelfontplooiing en andere imma
teriele zaken. We kunnen het dus 
rustig op 'gelijke kansen' hou
den, zolang we inzien dat een 
mens niet bij brood alleen leeft. 
(Waar heb ik dat gelezen?) Ove
rigens noemt de Beus de grote 
Nederlandse welvaartstheoreti
cus Hennipman niet in dit ver
band, en dat is wei een man co. 

Het gaat in onze politieke orde 
inderdaad om de spanning tussen 
economische gelijkheid en het 
goede Ieven, concludeert de 
Beus. Daarbij beziet hij de econo
mische aelijkheid in de ruimste zin 
des woords, en opgebouwd in 
stadia (blz. 14): 1. een gelijk
heidsminimum (procedurele ge
lijkheid), 2. dit minimum plus 
een gelijk aandeel in hulpbronnen 
(hulpbron-gelijkheid), en 3. een 
gelijkheidsmaximum (' vriende
lijke gelijkheid '). Het aoede Ieven 
definieert hij als een complex van 
het zinvolle, het deugdzame en 
het waardevolle Ieven (biz. 67). 
Oat ziet er allemaal nogal inge
wikkeld uit. Het is geen wonder 
dat Simon, Roeland en Dina daar 
geen wijs uit worden, en dat hun 
ambitie verkruimelt tot het lei
den van het 'beste eigenleven' 
(blz. So). 

Oat roept dan weer de vraag op of 
de politieke filosofie de gemeen
schap een taak kan aanpraten die 
de blik van onze protagonisten 
wat verruimt. De Beus denkt van 
wel. Hij beredeneert dat proce-

durele gelijkheid niet genoeg is, 
omdat achterstandsgroepen vaak 
zo in hun eigen situatie 'gevan
gen' zijn dat zij geen gebruik 
weten te maken van de formele 
toegang tot voorzieningen. Als 
voorbeeld geeft hij het gebrek aan 
interesse voor alfabetiseringspro
gramma' s onder plattelandsvrou
wen in Bangladesh . Hij had ook 
Troelstra kunnen noemen, die 
zich bekloeg over de 'vervloekte 
behoefteloosheid' van de Friese 
arbeiders. De Beus ziet hulpbron
gelijkheid - dat ik maar vrij ver
taal als een voorzieningenbestel 
dat mensen ook de facto weerbaar 
maakt - als een noodzakelijke 
'voorwaardenscheppende' bij 
drage aan het goede Ieven (blz. 
1 o3), waarbij hij zich beroept op 
Rawls, Dworkin en Sen (hier mis 
ik de compenserende verschillen
benadering van de Galan en 
Tinbergen). 'Vriendelijke gelijk
heid', waarbij anonieme mede
burgers worden behandeld als 
vrienden, die per definitie in aan
merking komen voor ondersteu
ning van hun opbloei, ziet hij 
vooralsnog als een utopisch ide
aal. 

T egen het einde van het hoek 
probeert hij Simon, Roeland en 
Dina te overtuigen dat ze vanuit 
hun visie op het goede Ieven steun 
zouden kunnen geven aan hulp
bron-gelijkheid. Daarbij valt op 
dat het moeilijke verhaal over het 
zinvolle, het deugdzame en het 
waardevolle in dat goede Ieven er 
nauwelijks meer aan te pas komt, 
en daarmee kom ik aan mijn be
zwaar tegen dit hoek. Het is alle
maal heel erudiet, maar waarom 
moet het zo ingewikkeld? Als 
eenvoudig econoom ben ik een 
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veel simpeler verhaal gewend. 
Oat gaat zo: een mens is een indi
vidu en een sociaal wezen. 
Daarom worden zijn waarden 
bepaald door eigenbelang en al
trw'sme. Met zo'n gegeven is bet 
zinnig - dat is wat anders dan 
ethisch ofliberaal - om de indivi
duele soevereiniteit als maat der 
dingen te nemen (tenzij we 
men en dat God of Allah de dienst 
moeten uitmaken), daar zijn libe
ralen en democratisch socialisten 

Een traag reagerende 
seismograaf 

Hans Righart bespreekt: 
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Op bet omslag van dit hoek staat 
een foto waarop J.M. den Uyl in 
gesprek gewikkeld is met een 
bouwvakker. De foto is in 1967 
door Dolf Toussaint gemaakt, 
ergens in Nederland. Wat be
spreken deze beide mannen, 
afkomstig uit twee totaal ver
schillende werelden, met elkaar? 
Het is bekend dat bet Den Uyl 
niet erg gemakkelijk afging, dit 
soort canvassin9. Ofschoon hij al
tijd opkwam voor de gewone man, 
communiceerde hij als doorge
winterd intellectueel moeizaam 
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bet al heel lang over eens. Dan 
zien we vanzelf hoever een ieder 
met dat deugdzame altruisme van 
huis wil ( dat verschilt, tussen 
mensen). Van die verschillende 
individuele doelstellingsfuncties 
maakt de politiek vervolgens 
bundelingen (partijpogramma' s) 
die zij aan de man/ vrouw pro
beert te brengen. Einde oefening. 

Uiteraard moeten politici daarbij 
naar eigen vermogen begrip wek-

met zijn directe doelgroep: de 
arbeidersklasse. Over dit soort 
persoonlijke aspecten van een 
eeuw sociaal-democratie zal men 
helaas niets aantreffen in deze 
gelegenheidspublikatie. AI sinds 
1 9 8 3 bestaat er een door de 
Wiardi Beckman Stichting in bet 
Ieven geroepen werkgroep die 
zich ten doe! heeft gesteld een 
wetenschappelijk verantwoorde 
geschiedenis van de Nederlandse 
sociaal-democratie te bevorde
ren. Oat bleek niet eenvoudig, zo 
delen de redacteuren van deze 
bundel ons in hun voorwoord 
mee . Er kon geen historicus ge
vonden worden, die bereid was 
zich volledig vrij te maken voor 
dit omvangrijke karwei. Men 
besloot daarom voor een 'tweede 
keus' -oplossing te kiezen: een 
team van deskundigen zou bijeen
gezocht worden teneinde 'een 
wetenschappelijk verantwoorde, 
maar toch (sic!) leesbare en over
zichtelijke monografie te compo
neren die in benadering en uit
werking van bet onderwerp een 
hoge mate van homogeniteit zou 
bezitten' (p. 6). 

ken bij hun electoraat voor de 
redeneringen en de verbanden 
die De Beus vanuit een ver
bluffende en inspirerende bele
zenheid in het Iicht stelt. Daarom 
moet dit hoek mee met vakantie, 
en ter plekke uit de koffer, denk 
erom! 

D.J. WOLFSON 

Hooaleraar economie, Erasmus 

Universiteit Rotterdam; kroonlid 

WRRenSER 

Zo ligt hier nu een hoek, dat geen 
bundel losse opstellen is, maar 
een kloek en tamelijk degelijk 
overzicht, waarin de geschiedenis 
van de Nederlandse sociaal-de
mocratie door twee historici en 
twee politicologen in vier chro
nologische hoofdstukken wordt 
neergezet. Jos Perry en Doeko 
Bosscher tekenen respectievelijk 
voor de perioden 1894-1919 en 
'946-1970; de politicologen 
Peter Jan Knegtmans en Frans 
Becker voor de tijdvakken 1919-

1946 en 1970-1994· Alle vier 
hebben zonder twijfel hun sporen 
verdiend als auteurs over de 
geschiedenis van de linkse bewe
ging. wBs-directeur Paul Kalma 
sluit het hoek af met een na
woord, waarin hij terug- en voor
uitblikt . Is er nog toekomst voor 
een 'doodgewone hervormings
partij', zoals Domela Nieuwen
huis ooitsmalend de SDA Pnoem
de? In zijn epiloog pleit Kalma -
en daarin is hij waarachtig niet de 
eerste sinds de jaren zeventig -
voor een progressieve volkspar
tij, bestaand uit o66 en de PvdA, 
eventueel gesteund door Groen 
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