
Panelen open of luiken dicht? 
BOB VAN DEN BOS* 

Onze samenleving staat voor veranderingen. die 
volgens sommigen ingrijpender zijn. dan die de 
industriële revolutie teweeg bracht. 
De maatschappij zal in veel opzichten. in versneld 
tempo. een ander aanzicht krijgen. Slechts weinig 
politici leken zich tot nu toe de draagwijdte van 
deze ontwikkelingen te realiseren. 

De politieke discussie in Nederland bleef ook de 
laatste tijd voornamelijk toegespitst op de actualiteit 
van de werkloosheidscijfers en bezuinigingen, waar
aan recentelijk de criminaliteitsbestrijding en het be
stuurlijk falen werden toegevoegd. Met het bestendi
gen van de partijpolitieke machtsverhoudingen na de 
vorige verkiezingen was de parlementaire discussie 
bovendien weer goeddeels ingevroren in het re
geerakkoord. 

Het siert het CDA en de PvdA dat zij nu, op geheel 
eigen wijze, de verstarring i n het Nederlandse pol itieke 
debat hebben doorbroken . Binnen het Christen Demo
cratisch Appèl is het concept van de 'zorgzame' of 
'verantwoordelijke samenleving' ontwikkeld . De so
cialisten hebben het Spraakmakende rapport 
'Schuivende Panelen' uitgebracht. Beide partijen trach
ten gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen 
politiek te vertalen binnen de eigen ideologie en tradi
tie. Bovendien stroken in beide benaderingen interes
sante intellectuele analyses keurig met de politieke 
opportuniteit van het verwerven van machtsposities. 

D66 doet er daarom verstandig aan beide politieke 
visies serieus te nemen en te toetsen op inhoudelijke en 
partij-politieke consequenties. Welke invloeden zullen 
de nieuwe visies uitoefenen op de Nederlandse politiek 
en wat moet D66 daar vanuit haar eigen traditie tegen
overstellen? 

Ide~logische legitimatie 

Tegen velerverwachting in heeft het CDA zich ondanks 
de ontkerkelijking tot nu toe in een aanzienlijke 
kiezersgunst mogen verheugen . Niet ten onrechte zijn 
er evenwel twijfels gerezen over het structurele karak
ter van deze electorale voorkeur. De persoon van de 
minister-president/lijsttrekker, alsmede het zelf
verbrandingsproces van de VVD zouden wel eens een 
onevenredig stempel op het succes hebben kunnen 
drukken. Ook realiseerde het CDA zich inmiddels de 
kwetsbaarheid van zijn bewindslieden, die in de tegen
vallende conjunctuur bij voortduring onaangename 

* De auteur is politicoloog, oud-lid van de Eerste 
Kamer en voormalig vice-voorzitter Politiek van D66. 

bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. 
De Christen-Democraten kregen daarom een toene

mende behoefte het huidige politiek handelen een 
legitimatie te geven, die tegelijkertijd voor de toekomst 
bruikbaar is. Ook moest het beleid van een terugtre
dende overheid zodanig ideologisch worden onder
bouwd, datalIe voormalige 'bloedgroepen' zich hierin 
kunnen vinden en er inspiratie, 'bemoediging', uit put
ten . HetCDA had daarom eveneens antwoorden nodig 
op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de 
'tijdgeest', die in een algemeen Christelijkè traditie 
pasten. Tenslotte moestde ideologie kunnen dienen als 
fundament voor de machtige midden-positie die het 
CDA politiek inneemt en de overheersende rol, die het 
in de maatschappelijke organisaties, het 'bestuurlijke 
middenveld', vervult. 

Verantwoordelijke burgers 

In de CDA-conceptie is een rechtvaardige samenleving 
een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, 
burgers en maatschappelijke organisaties.' De mens 
heeft meer dan een politiek bestaan, hij is ook lid van 
een gezin of ander samenlevingsverband, kerk, maat
schappelijke organisatie en/of heeft beroepsmatige 
bindingen. De politiek mag hem of haar deze verant
woordelijkheid niet ontnemen. Integendeel, de over
heid moet hetfunctioneren in al deze maatschappelijke 
kaders juist stimuleren en beschermen met een voor
waardenscheppend beleid. Zij heeft hiermee een zeer 
belangrijke, maar ook uitdrukkelijk beperkte taak. 

Vanuit dit uitgangspunt levert het CDA scherpe kri
tiek op zowel de scheefgegroeide verzorgingsstaat 
van de jaren zestig en zeventig als de 'individuali
sering' van de jaren tachtig. In de eerste periode zou 
een mentaliteit heersen om eigen initiatief en inspan
ning zoveel mogelijk na te laten en ter compensatie een 
beroep te doen op de overheid . In het huidige decen
nium worden in de CDA-visie eigen initiatiefen inspan
ning vooral aangewend ten behoeve van het eigenbe
lang. 

Terwijl de overheid overbelast is en geen greep meer 
heeft op de samenleving, viert het egoïsme hoogtij. De 
te zware rol van de overheid wordt als een gevolg 
beschouwd van de ontkerkelijking en individuali
sering . ln plaats van een verschuiving van taken (terug) 
naar de maatschappelijke verbanden, is de centrale 
overheid echter overgegaan op decentralisatie naar 
lagere overheden (vgl. Kaderwet Specifiek Welzijn). 

Het CDA-antwoord op deze ongewenste maat
schappelijke en politieke ontwikkelingen is een zorg
zame èn verantwoordelijke samenleving, geheel vol
gens onomstreden Bijbelse normen . Klassieke termen 
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als 'rentmeesterschap' en 'gerechtigheid' behoren 
veeleer richtlijn te zijn voor de wijze waarop mensen 
met elkaar omgaan, dan dat deze afgedwongen wor
den door de overheid. Dit betekent dat de afbrokke
lende maatschappeli jke verbanden weer i n ere moeten 
worden hersteld en dat de overheid hun autonomie 
moet respecteren . 

Toverformule 

Aldus lijkt het CDA met de zorgzame of verantwoorde
lijke samenleving het ei van Columbus gevonden te 
hebben . De conceptie rechtvaardigt het actuele be
zuinigingsbeleid, het vergroot de interne partijcohesie, 
past in de Christelijke traditie van gedeelde verant
woordelijkheden tussen kerk, staaten maatschappij, is 
sociaal ethisch wervend, het appelleert aan het goede 
in de mens en verzet zich tegen modern egoïsme. 
Bovendien profi leert het CDA zich hiermee ten opzichte 
van de PvdA, die een sterke overheid zou willen en de 
VVD, die de belangen van het individu vooropstelt. 
Toch is de kans gering, dat de nieuwe Christen-Demo
cratische toverformule werkt. Er ontstaat alleen een 
zorgzame samenleving als brede lagen van de bevol
king, dus ook veel niet CDA-stemmers, dat willen. De 
'nieuwe mentaliteit' is bedacht door het topkader der 
partij, zij komt niet voort uit de mensen voor wie ze is 
bedoeld. Als politieke boodschap is zij daarbij niet echt 
aantrekkelijk : het CDA biedt de burgers niets, maar 
vergt iets van ze. En juist het feit dat de conceptie de 
politieke en bestuurlijke machtspositie van het CDA 
versterkt, maakt hem voor niet-aanhangers moeilijker 
verteerbaar. Door de levensbeschouwelijke identiteit 
zo te beklemtonen verwijdert men zich van de rest van 
de samenleving en daarmee van de voor uitvoering 
noodzakelijke concensus. 

Liefdadigheid 

Minstens zo belangrijk voor de vermoedelijke misluk
king is, dat sommige hoofdpunten haaks staan op wat 
velen terecht als verworvenheden van onze beschavi ng 
beschouwen. Zo worden burgers weer afhankelijk van 
hulp van de 'toevallige' goedheid van hun omgeving, 
waar zij nu hun recht t.O.V. de gêmeenschap kunnen 
laten gelden. Er dreigt weer een vernederende afhan
kelijkheid van liefdadigheid. Als mensen of organisa
ties overheidstaken overnemen moeten zij daar finan
cieel toe in staat worden gesteld . Dat gebeurt onder dit 
door het CDA overheerste kabinet nu juist niet en is 
kennelijk ook 'ideologisch' niet de bedoeling. Het 
gevolg is een beroep op (meestal vrouwelijke) vrijwilli
gers ~ hetgeen natuurlijk niette rijmen is metde in brede 

kring inmiddels erkende emancipatierechten van de 
vrouw. Het miskent het gegroeide inzicht dat een zelf
standige rol van de vrouw niet los gezien kan worden 
van financiële zelfstandigheid. 

Wie zullen reageren op het appèl de verantwoorde
lijkheid te nemen en zich zorgzaam te gedragen? 
Diegenen met betaald werk hebben er te weinig tijd 
voor. Zij die niets verdienen zien op tegen de slechte 
beloning, zowel in financiële zin als wat het maat
schappelijk aanzien van vrijwilligerswerk betreft.2 

Politieke heroriëntatie 

Binnen de Partij van de Arbeid is een discussie gestart 
over een ingrijpende politieke heroriëntatie. De be
hoefte daartoe wordt allereerst ingegeven door de 
zeer respectabele wens uit het politieke isolement te 
treden en de aanzienlijke electorale steun om te zetten 
in regeermacht. Evenals in de meeste andere West
Europese landen is de sociaal-democratie in Neder
land bovendien in een ideologische crisis geraakt. Veel 
van de oorspronkelijke doeleinden, zoals de emanci
patie van de arbeidersbeweging, de 'bestaansze
kerheid' en een 'behoorlijk levenspeil' voor de burgers 
zijn bij ons goeddeels bereikt. 

In het onophoudelijk streven naar een grotere sprei
ding vari inkomens, kennis, cultuur en macht is men 
echter gestuit op de weerbarstigheid van de maat
schappelijke tegenkrachten en vooral op de ontoerei
kendheid van de zelfgekozen instrumenten ('midde
len'). Sinds het 'Plan van de Arbeid' in 1935 is in het 
sociaal-democratisch denken een cruciale rol wegge
legd voor de overheid. De mogelijkheden van deze 
overheid om de samenleving in te richten en de econo
mie te sturen bleken in het na-oorlogse 
vooruitgangsgeloof te zijn overschat. Dit optimisme 
was gevoed door een periode van forse economische 
groei. De sterk gestegen welvaart en de in de jaren 
zestig aangewakkerde diepe verontwaardiging over 
de slechte verdeling daarvan, heeft veel socialisten 
belet de bakens tijdig te verzetten bij de neergang van 
de conjunctuur in de jaren zeventig, begin tachtig. De 
economische teruggang en de massale werkloosheid 
moesten met nog meer overheidssturing en -planning 
worden bestreden. 

Vooral in deze laatste periode had de PvdA zich als 
partij afgesloten van haaronwelgevallige maatschap
pelijkeontwikkelingen, evenals van ideeën van andere 
partijen, die niet strookten met het vooronderstelde 
eigen gelijk . 



Partij cultuur 

Deoorzaken van dit zelfgekozen 'geestelijk isolement' 
moeten voor een deel gezocht worden in de bijzondere 
partijcultuur van de PvdA.3 Volgens veel waarnemers, 
ook binnen de Partij van de Arbeid zelf, heeft een slecht 
functionerende interne partijstructuur een gebrek aan 
inhoudelijke en politiek-tactische flexibiliteit veroor
zaakt. Bekend dieptepunt was het verwerpen door de 
partijraad van de ontwerp-overeenkomst, die in 1977 
moest leiden tot het tweede kabinet-Den Uyl. De on
langs overleden naamdrager van dit non-kabinet mag 
de reputatie hebben gehad niets voetstoots van een 
ander aan te nemen, in het uiteindelijk opnemen en 
politiek aanwenden van externe signalen heeft hij in 
zijn partij steeds letterlijk op eenzame hoogte gestaan. 

Luiken open 

De vernieuwde partijleiding (Kok, Sint) heeft aange
kondigd,dat'de luiken open moeten' . Daarmee is voor 
het eerst van de meest gezaghebbende zijde officieel 
erkend, dat deze luiken inderdaad dicht stonden. De 
commissie-Pronk werd ingesteld om door de 
geopende vensters te kijken en de waarnemingen 
nauwkeurig in kaart te brengen. De bevindingen zijn 
inmiddels neergelegd in het uitvoerige rapport 
'Schuivende Panelen'.4 

In deze publicatie wordt een breed scala van maat
schappelijke veranderingen ('trends') analytisch be
schreven. Vervolgens worden daarop mogelijke poli
tieke antwoorden gegeven met de bijbehorende voor
en nadelen. De opstellers trachten de nieuwe inzichten 
bovenal zoveel mogelijk in de historische traditie van 
de sociaal-democratie te plaatsen. Welnu, het meest 
opmerkelijke aan deze Schuivende Panelen exercitie is 
welke moeite dit kost! 

De schrijvers erkennen dit impliciet wel, maar hou
den de traditie, waarop de vernieuwingsstorm is losge
laten, krampachtig overeind: 'Kritische waardering 
van eigen handelen en denken in recentverleden vormt 
geen afscheid van idealen ofvan 'het' socialisme'.s En: 
'Het openen der luiken zorgt misschien wel voor flinke 
tocht- en misschien een enkele verkoudheid - het huis 
als zodanig valt er niet door in elkaar' .6 

Dit moge zo zijn, het rapport beschrijft een reeks 
belangrijke buitenlandse en binnenlandse ontwikke
lingen, waar het democratisch socialisme geen 'ge
makkelijke en traditionele standaard reacties' op kan 
geven: 'de internationalisering van economie en cul
tuur; ernstige ecologische problemen en schaarsten; 
diepe sporen trekkende technologische sprongen 
voorwaarts; veranderende samenstelling van de be-

volking en gewijzigde maatschappelijke gedragsnor
men.'7 Volgensdeopsteliers dwingen al dezeverande
ringen de sociaal-democratie haar programma en 
strategie zo ingrijpend te wijzigen, als sinds de jaren 
dertig niet meer is voorgekomen. Nietten onrechte stelt 
de directeur van de Dr. Wiardi Beckman Stichting 
(WBS) en mede opsteller J. van den Berg, dat het 
ideologische probleem zich voor de PvdA toespitst op 
twee hoofdpunten.8 

De Keynesiaanse benadering van de economie, 
sinds het Plan van de Arbeid naast planning een kern 
punt van de sociaal democratie, lijkt door de omstan
digheden achterhaald. Economische groei is mogelijk 
gebleken zonder spreidi ng van koopkracht en werkge
legenheid over de gehele bevolking. Het tweede ide
ologische hoofdprobleem vormt het gerezen inzicht 
dat de overheid niet die cruciale rol kan spelen, die de 
socialisten haar de laatste halve eeuw hebben toege
dicht. Als deze nieuwe ideologische visie gemeengoed 
wordt binnen de Partij van de Arbeid, kan dat verstrek
kende gevolgen hebben voor de parti jverhoudingen in 
Nederland. 

Overregulering en Individualisering 

De macht van de nationale overheid is volgens 
'Schuivende Panelen' nu verregaand ingeperkt door de 
internationale economische en militaire vervlechtigen . 
Ook wordt ruiterlijk erkend dat een overheid die bin 
nenslands te veel taken op zich neemt, bureaucratie en 
overregulering creëert, waarvan vooral de burgers die 
het meest bij regels gebaatzijn, hetslachtofferworden. 
Door het verval van veel maatschappelijke organisa
ties, ondergebracht in 'zuilen', zijn veel taken op het 
terrein van bescherming en sociale controle naar de 
staat overgeheveld. Terwijl deze daardoor steeds 
zwaarderwerd belast, werden de burgers mondiger en 
gingen steeds hogere eisen aan die zelfde staat stellen. 
De afstand tussen de tekortschietende overheid en de 
veeleisende burger werd daardoor steeds groter. Wel
iswaar nam in deze periode de individuele vrijheid toe, 
maar het eveneens noodzakelijke gevoel van verwant
schap en sociale geborgenheid nam af. Zo werkt de 
individualisering op het niveau van de leefeenheid en 
defragmentarisering op het niveau van de maatschap
pelijke organisaties, het middenniveau, deels bevrij
dend uit de oude structuren, maar ook ontheemdend.ln 
het slechtste geval leidt dit laatste tot criminaliteit, 
vandalisme en eenzaamheid . Dat slechtste geval doet 
zich klaarblijkelijk tegenwoordig op grote schaal voor. 
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Conclusies PvdA 

De conclusie die de PvdA-hervormers uit deze overwe
gingen trekken, is niet alleen ideologisch, maar ook 
partijpolitiek interessant: zij sluit veel meer dan tot nu 
toe aan bij de visie van het CDA. 'De politiek', zo 
concludeert het rapport verrassenderwijs, 'geeft geen 
vorm aan de samenleving, zoals wij (socialisten) graag 
denken' . Eerder is misschien het omgekeerde het geval. 
Maatschappelijke vernieuwing komt voort uit een wis
selwerking tussen besluiten van de overheid, van indi
viduele burgers en van zelfstandige organisaties' .9 

W.B.S.-directeur Van den Berg gaat zelfs nog een 
stapverder: 'De sociaal-democratische beweging zou, 
haar eigen ontwikkeling ernstig nemend, moeten zien', 
dat maatschappelijke hervorming en vooruitgang niet 
slechts van staatswege mogelijk zijn, maar minstens zo 
zeer afkomstig en mogelijk zijn vanuit maatschappelij
ke verbanden zelf. tlO 

Kritiek 

Het zou overigens onjuist zijn ervan uitte gaan, dat alle 
inzichten van de Dr. Wiardi Beckman Stichting of zelfs 
van de commissie-Pronk reeds gemeengoed zijn bin
nen de Partij van de Arbeid. Een deel van de achterban 
heeft ongetwijfeld de grootst mogelijke moeite met het 
overboord gooien van ideeën, die hij decennia lang 
gekoesterd heeft. 

Hetterugdringen van de rol van de overheid klinktop 
het eerste gezicht aantrekkelijk, maar wie, zoals de 
rapportschrijvers zelf, de spreiding van kennis, inko
men, macht en cultuur etc. wi I bevorderen, moet -
onvermijdelijk - een grotere rol aan de overheid toe
kennen, dan iemand die dat niet voorstaat. Wie anders 
kan voor deze 'herschikking' zorgdragen dan de wet
gever? Wie, zoals veel socialisten principieel doen, de 
'draagkracht' betrekt bij de verdelingsvraag, ontkomt 
niet aan meer en ingewikkelder regels. Regelgeving is 
nu eenmaal het instrument bij uitstek, om de zwaksten in 
de samenleving te beschermen . 

Ook kan het verwijt gemaakt worden, dat veel wat in 
'Schuivende Panelen' overhoop wordt gehaald, nog 
nadere uitwerking behoeft. Waar ligt bijvoorbeeld 
voor de partij de grens van de ruimte, die aan de 
commerciële markt wordt gegeven? Ondanks deze 
onzekerheden is het te verwachten, dat de algemene 
teneurvan de nieuwe boodschap, de koers van de PvdA 
de komende tijd in vrij verregaande mate zal 
beïnvloeden . 

Wel lijkt hetwaarschijnlijk, dat in de interne partijdis
cussie de scherpste kanten van de hervormingsvoor
stellen afgeslepen zullen worden. Afdelingen zullen 

onderdelen van het rapport (terecht!) te rationeel, te 
weinig sociaal bewogen vinden . Om gevoelsredenen 
zal soms ook wel gekozen worden voor opties, die 
meer in de lijn van de eigen traditie, dan in die van de 
noodzaak der omstandigheden liggen. 

Macht in het midden 

De inhoudelijke politieke vernieuwing, waaraan het 
CDA en de PvdA werken, kan niet los gezien worden 
van een meer algemene tendens in de Nederlandse 
politiek van de laatste jaren, nl. een hang naar het 
'politieke midden'. Mede door de ervaringen in de 
jaren zestig en zeventig, zijn de grote partijen in de 
Nederlandse politieke minderheden-democratie er
van doordrongen, dat de macht ligt in en rondom het 
centrum van het politieke spectrum . Zonder macht 
kunnen ook de schoonste idealen niet worden verwe
zenlijkt! Bij deze machtspolitiek noodzakelijke (pro
grammatisch) middelpuntzoekende teneur past een 
zorgvuldig opgepoetste identiteit, die de eigen achter
ban aantrekt, zonder een mogelijke coalitiepartner af 
te stoten . M .a.w. hoe kan het electoraat worden ver
groot, terwijl de kans op regeermacht niet wordt 
verkleind? 

Om dit doel te bereiken staan vooral twee methodes 
ter bescftikking. 

Men spreekt steeds luider in abstracties ('rentmees
terschap', 'gerechtigheid', 'solidariteit', 'emancipatie') 
tot de eigen achterban, om vervolgens ongestoord op 
gedempte toon gedetailleerd zaken te doen met de 
politieke concurrentie. 

Scherpe inzichten en aantrekkelijke programma
punten worden opeengestapeld, zonder dat er van een · 
expliciete prioriteitskeuze sprake is. Daarbij tracht 
men zoveel mogelijk verschillende kiezersdoel
groepen te bereiken . Deze 'opeenstapelings'tactiek 
wordt voornamelijk toegepast vóór de verkiezingen . 
Daarna zal men datgene het eerst laten vallen, wat niet 
essentiëel is voor de vaste achterban, danwel het 
grootste struikelblok vormt voor de coalitiepartner, 

Passend in de strategieën 

Welke maatschappelijk analytische waarde zij beide 
ook mogen hebben, op partijpolitiek niveau passen 
zowel de 'zorgzame of verahtwoordelijke samenle
ving' als de 'Schuivende Panelen' uitstekend in de 
bovengeschetste strategiëen . Terwijl het in deze ingrij
pend veranderende maatschappij steeds moeilijker 
wordtde negentiende-eeuwse ideologieën overeind te 
houden, wenst men de machtsposities, die op de -
uitgeholde-zuilen berusten niette verlaten . Natuurlijk 
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kunnen de ideologieën tot op zekere hoogte worden 
aangepast aan de maatschappelijke veranderingen. 
De grenzen van die flexibiliteit worden evenwel be
paald door de geloofwaardigheid naar de kiezer, 
zowel voor als na de verkiezingen. 

Het wordt klaarblijkelijk steeds problematischer de 
oude ideologische conceptie bij te stellen aan de zich 
wijzigende omstandigheden . Het gevolg zal zijn, dat 
de drie 'oude' ideologische partijen in de jaren negen
tig steeds meer moeite zullen krijgen hun politieke 
daden overtuigend te legitimeren. Daarom zullen zij 
steeds krampachtiger vasthouden aan eenmaal inge
nomen politieke en bestuurlijke machtsposities. Een 
tendens die overigens nu al duidelijk waarneembaar is. 

De conclusie uit deze overwegingen kan alleen zijn 
dat ook in de komende decennia behoefte zal bestaan 
aan een partij als D66, met oog voor nieuwe ontwikke
lingen in de samenleving . Een nadeel is dat D66 slechts 
een kleine vaste achterban heeft en derhalve telkens 
opnieuw de kiezers voor zich moet winnen. Naarmate 
andere partijen steeds meer moeite krijgen zich ideolo
gisch te legitimeren, zullen zij echter met hetzelfde 
probleem te kampen krijgen . 

Ook voor D66 is het van belang de eigen ideeën in 
regeermacht om te zetten, maar om inhoudelijke en 
politiek-psychologische redenen lijkteen stabiele coa
litievan PvdA, VVD en D66vooralsnog nietwaarschijn
lijk. De zoëven beschreven ontwikkelingen maken de 
mogelijkheden voor een kabinet van CDA, PvdA en 
D66 echter groter, zeker als de meerderheid van CDA 
en VVD zou wegvallen . D66 zou zeer serieus moeten 
overwegen in een dergelijke kabinet deel te nemen, 
hoewel zij ook als oppositiepartij de taak houdt maat
schappelijke problemen onbevangen te signaleren en 
daarvoor sociaal gewenste oplossingen teformuleren . 
Daarbij dient z.ij zich niet uitsluitend te richten op het 
Binnenhof, maar ook op het'maatschappelijk midden
veld' . Geen van de partijen isop eigen houtje in staatde 
macht van het CDA op dat middenveld te doorbreken, 
daarom zouden zij wellichtti jdel ij k de krachten moeten 
bundelen om waar mogelijk tot een grote bestuurlijke 
coalitie te komen, ook waar zulks op politiek niveau 
niet lukt. Voor D66 betekent politieke vernieuwing juist 
ook het doorbreken van bestaande machtsverhoudin
gen. 

Noten 

1. Zie o.m . Christen Democratische Verkenningen, 
i.h .b. van 5/83, 6/87, 7/8/87 en 11/87; het CDA
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