
s& d  1 1  |  20 0 5

10

Over de auteur  Thijs Wöltgens is voorzitter van de re-
dactieraad van s&d en oud-fractievoorzitter van de 
PvdA in de Tweede Kamer

Voorbij de waan van de dag
Bert de Vries, het cda en de PvdA

In Overmoed en onbehagen rekent Bert de Vries af met de neo-conservatieve 
koers van zijn eigen cda. Maar volgens Thijs Wöltgens gaat het boek ook de 
Partij van de Arbeid aan. Die  heeft zich veel te veel gebonden ‘aan de taboes 
die De Vries welhaast en passant omver kegelt.’ Laten we de Haagse sociaal-
economische consensus eindelijk eens kritisch doorlichten, stelt Wöltgens 
— en dat dan onder het motto: ‘eert uw dinosaurussen’.

thijs wöltgens

Overmoed en onbehagen, waarin Bert de Vries zijn 
kritiek op het zittende kabinet verwoordt, is 
verplichte lectuur voor PvdA-kamerleden. Niet 
zozeer vanwege de gratis munitie tegen Balken-
ende, maar vooral als spiegel voor onze eigen 
sociaal-economische beleidsopvattingen. Bert 
de Vries heeft het handboek ‘gezond verstand-
politiek’ geschreven. Het staat op een prettige 
manier haaks op de Haagse consensus. En van 
die consensus maakt ook de PvdA deel uit.
 Daarbij gaat De Vries aanzienlijk verder 
dan de dreigende lasten van de vergrijzing te 
relativeren. Dat heeft in de publiciteit bijna alle 
aandacht opgeëist. Ook andere heilige huisjes 
bezwijken onder zijn nuchtere analyse: het 
emu-tekort, de angst voor de collectieve las-
tendruk, de roep om maximale participatie, de 
levensloopregeling, de omgang met de dekking 
van pensioenfondsen, de nieuwerwetse bena-
dering van de sociale zekerheid (trampoline 
zonder opvang) ¬ zij worden alle vakkundig 

verlost van de heersende mythologie. Deze 
demythologisering is daarom zo overtuigend, 
omdat zij de taal van een beeldenstormer 
vermijdt. De kritiek van De Vries is juist kris-
talhelder, zonder vertoon van overbodige ge-
leerdheid en moralisme. Hij expliciteert keurig 
zijn uitgangspunten, geeft een fair beeld van 
de bestreden opvattingen en zorgt ervoor dat 
iedere geïnteresseerde zijn redeneringen en 
berekeningen kan volgen. Hier spreekt iemand 
met het zelfvertrouwen van een dinosaurus, als 
je zo onmodieus kunt zijn. 
 De Vries’ boek is daarom in dubbele zin een 
leerboek. Het is een leerboek Openbare Finan-
ciën. En het is een leerboek ‘Hoe houd ik afstand 
van de waan van de dag?’. Wat is die waan van 
de dag? Ik denk, dat die in essentie bestaat uit 
de volgende elementen: a) de overheid is het 
kernprobleem; b) daarom moeten politici aan 
strenge normen gebonden worden; c) voor een 
voorspelbare overheid is een slechte norm beter 
dan een bediscussieerde norm; d) macro-econo-
mie is uit, micro-economie is in (conjunctuur 
is uit, prikkels zijn in); en e) individuele keuzes 
zijn beter dan collectieve keuzes.
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 Deze elementen zijn doortrokken van wan-
trouwen in overheid en politiek. Met dit wan-
trouwen kun je scoren, denk maar aan Fortuyn. 
Het benoemen van overheidsfalen is intussen 
folklore. Het oplossen van het falen verdeelt 
evenwel het volk. De voor de hand liggende 
optie: hoe minder overheid, des te minder over-
heidsfalen, scoort in de electorale praktijk en in 
de onderzoeken van het scp maar matig. Want 
ook de afwezigheid van de overheid wordt als 
overheidsfalen ervaren. Om maar te zwijgen van 
de geloofwaardigheid van politici die het wan-
trouwen in de politiek tot programma verheffen.

afscheid van de macro-economie

Wantrouwen in de overheid, zo moet daarbij 
bedacht worden, is al veel langer een kenmerk 
van het economisch beleid. Het heeft in de 
economische theorie een eeuwenoude basis, 
die in de vorige eeuw nog eens is aangescherpt 
door economen als Hayek en Friedman. Maar de 
zelfbinding van politici is toch vooral een eigen 
vaderlands trekje. Voor de oorlog waren het de 
gouden standaard en het begrotingsevenwicht, 
daarna volgde een hele stoet van normen: voor 
het structurele betalingsbalansoverschot, voor 
de toegelaten loonstijging, de Zijlstra-norm, de 
koppeling aan de d-mark en vele andere. 
 Uit mijn eigen politieke leven herinner ik mij 
de genormeerde liquiditeitsquote, de arbeidsin-
komensquote, de inactieven/actieven-ratio, de 
collectieve lastendruk, de sociale premiedruk, 
de macro- en microbelasting, respectievelijk 
–lastendruk, de marginale druk, de replace-
ment-ratio, de collectieve (sociale zekerheids-, 
rijks-)uitgavenquote, het financieringstekort 
(al of niet van de hele collectieve sector of van de 
rijksbegroting, al of niet volgens de emu-defini-
tie, al of niet feitelijk of structureel, al of niet op 
kas- of transactiebasis), de Zalmnormen en ja, 
ook de Bert-norm. Het kan zijn dat Balkenende 
voor het overige gelijk heeft met zijn normen-
offensief, maar financieel-economisch is ons 
land normatief overgedetermineerd. Dat heeft 
nadelen. Tinbergen heeft ooit aangetoond dat je 

economische doelstellingen overeen moeten ko-
men met de beschikbare instrumenten, anders 
blijven de doelstellingen een slag in de lucht.
 Uit dit pandemonium aan normen rijst het 
beeld van een overheid op, die zo veel instru-
menten nodig heeft, dat zij verdacht veel lijkt 
op die van het ondergegane Sovjet-rijk. Bepaald 
niet het beeld dat Hayek en Friedman voor ogen 
stond. In de praktijk is een belangrijk nadeel van 
deze normen, dat zij als doelgrootheid slechts 
beperkt bruikbaar zijn door het noemereffect. 
De noemer is meestal (een of andere definitie 
van) het nationaal inkomen. Als dat maar hard 
genoeg groeit krijgen alle quotes een draaglijk 
aanzien. Maar als de groei hapert springen dan 
ook alle lichten op rood. De verleiding is op dat 
moment groot om tegelijkertijd aan alle knop-
pen (= tellers van de breuk) te gaan draaien. Voor 
elke norm afzonderlijk wordt er beleid gevoerd. 

 Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. 
Overal werd bezuinigd. Dat verergert natuurlijk 
de recessie. Vroeger zagen we een oplopend 
financieringstekort en stijgende werkloosheids-
uitgaven als ingebouwde stabilisatoren, dempers 
van de recessie. Door de knopje-voor-knopje-
aanpak kunnen zij die rol niet meer spelen. We 
vallen dus nu dieper en moeten hoger stijgen in 
de conjunctuurcyclus. Minister Zalm verdient 
dan ook de prijs voor Mister Pro-Cyclus. Hij wak-
kerde in een tijd van hoogconjunctuur onder 
Paars de inflatie aan met een belastingverlaging, 
om vervolgens onder Balkenende met onge-
kende bezuinigingen de recessie te verergeren.
 Dat past bij het afscheid van de macro-econo-
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mie. De overheid wordt nu uit de economische 
kringloop geïsoleerd. Op in- en uitverdieneffec-
ten van overheidsuitgaven rust al sinds de jaren 
tachtig een taboe. Praktisch betekent dat taboe 
dat bezuinigen een doel op zichzelf is geworden, 
ongeacht of een bezuiniging het financierings-
tekort op korte of langere termijn zelfs verhoogt. 
We kijken nu met een micro-economische bril 
naar de overheid, als ware zij een privaat huis-
houden. Deze privatisering geschiedt echter niet 
consequent. Neem bijvoorbeeld de overheids-
schuld. Heel veel echte private huishoudens heb-
ben een schuld per gezinslid of per werknemer 
die de staatsschuld per Nederlander ruimschoots 
overtreft. Toch zijn dat vaak economisch heel 
gezonde gezinnen en bedrijven. Tegenover de 
schuld staat immers opgebouwd vermogen en 
verdiencapaciteit. Het voorbeeld van het gezin 
De Vries (de auteur deinst niet terug voor autobi-
ografische onthullingen) laat zien dat de kinde-
ren met zo’n schuld niets tekortkomen. Dat geldt 
natuurlijk ook voor de overheidsschuld.
 Het afscheid van de macro-economie heeft 
ook het karakter van het afscheid van het col-
lectieve. Collectief is voortaan het synoniem 
van monopolistisch en dat staat weer voor hoge 
prijzen, inefficiency en gebrek aan keuzevrij-
heid. Collectiviteiten moeten worden omgezet 
in markten. Zie de energiesector en de gezond-
heidszorg. Over de voor- en nadelen van de om-
zetting van collectiviteiten in (pseudo-)markten 
kan nog lang theoretisch gediscussieerd worden. 
Maar we beschikken langzaam maar zeker over 
empirisch inzicht: hoeveel gelukkiger zijn de 
Nederlanders nou geworden van het op afstand 
van de overheid zetten van de ns, de energiebe-
drijven, de woningcorporaties, de voormalige 
ptt, de reïntegratie van mensen zonder werk, 
enzovoort? Hoeveel tevredener zal de zieken-
fondsverzekerde zijn met de noodzaak om een 
inkomenstoeslag te moeten aanvragen en hoe 
duurzaam zullen die toeslagen zijn (het is nog 
niet zo lang geleden dat inkomenstoeslagen als 
gif voor de arbeidsmarkt werden beschouwd)?
 Maar goed, de keuzevrijheid van het individu 
wordt vergroot, zo wordt gezegd, en dat dwingt 

tot meer aandacht voor de consument. Toch is 
dat maar een halve waarheid. De keuzemoge-
lijkheid wordt vooral veranderd: het bankbiljet 
vervangt het stembiljet. De oude ns werd aange-
stuurd door minister en volksvertegenwoordi-
ging, die telkens een afweging moesten maken 
tussen impopulaire tariefsverhogingen en 
impopulaire tekortsubsidies (impopulair, omdat 
subsidies geen vrienden van de belastingbetaler 
zijn). Natuurlijk, geen vraagsturing volgens het 
leerboekje, maar altijd beter dan een verzelfstan-
digd monopolie. Zo valt te vrezen dat er in de 
gezondheidszorg en in de energiesector private 
regionale monopolies ontstaan, zoals kpn nu 
nog profiteert van haar voormalig alleenver-
kooprecht. Al was het maar omdat de consumen-
ten het te ingewikkeld vinden om in een woud 
van grote en kleine letters de voordeligste weg  
te zoeken.
 Maar er is ook weerzin tegen decollectivise-
ring, vooral als die desolidarisering betekent. 
Nederlanders hechten aan collectieve regelingen 
die risico’s naar inkomen delen. Maar die voor-
keur kunnen we alleen via het stembiljet uiten. 
Het zou dan wel zo handig zijn, als partijen niet 
tot na de verkiezingen zouden wachten met het 
concretiseren van hun voornemens op zo’n vi-
taal punt.

balkenendes participatiemaatschappij

Hoe valt nu die afgedwongen individualisering 
te rijmen met het christelijk sociaal denken en 
de moderne variant daarvan, het communita-
risme, dat in onze minister-president zo’n vurig 
pleitbezorger vindt? 
 Het antwoord van Bert de Vries is duidelijk: 
het valt niet te rijmen. Maar misschien is dat 
antwoord te eenvoudig. Balkenende is voorstan-
der van de participatiemaatschappij. Daarin ne-
men de burgers het heft uit handen van de over-
heid. Zij willen zelf verantwoordelijkheid dra-
gen. Daartoe organiseren zij zich, om met elkaar 
risico’s te delen, scholen op te richten, omroepen 
in stand te houden en dergelijke. Kortom, soeve-
reiniteit in eigen kring ¬ revisited. 
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 Deze visie heeft zeker iets aantrekkelijks. 
Zij is in elk geval aantrekkelijker dan het soort 
bestuurlijke vernieuwing dat haar succes afmeet 
aan de frequentie waarmee de stembussen ge-
opend worden. Het gaat hier om een actievere 
burgerparticipatie, het dagelijks verantwoorde-
lijkheid nemen (en niet geven) voor een publiek 
belang. Het is een idee dat je ook terugvindt bij 
het linkse republicanisme en in het populisme, 
dat het land terug wil geven aan zijn burgers.
 Ook vanuit een positieve grondhouding 
tegenover het concept van een participatie-
samenleving moeten we aan Balkenende ten 

minste twee vragen stellen. De eerste is van 
theoretische aard: mag je verwachten dat zo’n 
participatiemaatschappij op een andere wijze 
evenveel solidariteit genereert als we nu op basis 
van overheidsregels kennen en waarderen? De 
tweede vraag is een praktische: draagt het beleid 
van zijn kabinet feitelijk bij aan de komst van 
zo’n participatiegemeenschap?
 Soevereiniteit in eigen kring is een bottomup 
benadering: de kringen constitueren zichzelf 
op basis van gemeenschappelijke belangen. De 
mooie kant daarvan is de vrijwilligheid, de min-
der mooie kant is de zelfselectie: buurtcomités 
die afwijkende bewoners weren, bijzondere 
scholen die andersdenkenden weigeren, vrijwil-
lige verzekeringen die riskante klanten afwij-
zen, jonge ambtenaren die kiezen voor opting out 
in hun pensioenfonds. Soevereiniteit in eigen 
kring behelst ook vaak solidariteit beperkt tot 

eigen kring. Buiten de eigen kring is er dan ho-
pelijk nog een collectieve bezemwagen.
 Anders zou het zijn, als de katholieke sociale 
leer nog enige aanhang in het cda had. Maar 
als onbeoogd neveneffect van het opgaan van 
de katholieke vakbeweging in het fnv zijn de 
katholieke werknemersvertegenwoordigers uit 
de cda-fractie verdwenen. En met hen het subsi-
diariteitsbeginsel. Dat beginsel berust naar goed 
Rooms gebruik op een top-down benadering. 
Representatieve maatschappelijke organisaties 
worden van bovenaf erkend. Die erkenning 
geeft niet alleen enige autonomie, maar zij 
verbiedt tevens selectief meeliftgedrag of onder-
kruipen door outsiders. Niemand mag buiten de 
boot vallen. Het algemeen verbindend verklaren 
van cao’s, ook voor niet-georganiseerden, is een 
mooi voorbeeld van toegepaste subsidiariteit.
 Het subsidiariteitsbeginsel kent een sociaal-
democratisch equivalent: functionele decentra-
lisatie. Dat de sociaal-democratie zo’n equivalent 
heeft is geen toeval. De eerste sociaal-democra-
ten scheidden zich juist af van anarchisten en 
syndicalisten en zochten juist een plek in het 
parlement, omdat zij maar al te goed wisten, dat 
vrijheid en gelijkheid at the bottom alleen van bo-
venaf gegarandeerd konden worden. Zo oud als 
dit paradoxale inzicht is, zo vaak moet het her-
ontdekt worden. Dat is tevens de reden waarom 
je niet mag verwachten, dat de door Balkenende 
gepropageerde participatiesamenleving zonder 
uitdrukkelijke ondersteuning van de overheid 
dezelfde omvang aan solidariteit oplevert.

maakbaarheid van rechts

De tweede vraag was of het huidige beleid wel 
de komst van de participatiesamenleving bevor-
dert. Hier stuiten we op iets merkwaardigs. Mij 
is geen kabinet bekend dat er zo veel aan gedaan 
heeft om het lidmaatschap van vakbeweging, 
werkgeversverbond, omroep of patiëntenver-
eniging te bagatelliseren, of om moslims te 
ontmoedigen eigen scholen te stichten, of om de 
bevoegdheden van het representatieve regionale 
bedrijfsleven binnen Kamers van Koophandel in 
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te krimpen of om de decentrale inbedding van 
de politie op te heffen. 
 Hoezo, gespreide verantwoordelijkheid? Het 
lijkt er meer op dat het kabinet bezig is om het 
gebied tussen centrale overheid en individueel 
domein vacu∑m te zuigen. Wie daarin een sti-
mulans voor de veel geroemde civil society of 
het maatschappelijk middenveld kan ontwaren, 
mag het zeggen. Terwijl het heidens Paars we-
reldwijde waardering kreeg voor het poldermo-
del, is de christen-democratische premier juist 
trots op zijn middenveldvliedende kracht.
 Deze tegenstelling tussen ambitie (parti-
cipatiesamenleving) en beleidswerkelijkheid 
(vermarkting en individualisering) vraagt om 
een verklaring. Bert de Vries lijkt op het eerste 
gezicht alleen de tegenstelling te constateren. 
Met een beetje close reading vind je echter een 
verdergaand oordeel over de huidige cda-leider. 
Dat oordeel blijkt, als we Balkenende tegenover 

de zelfkarakterisering van De Vries plaatsen. 
De Vries accepteert als kwalificatie voor zich-
zelf de term (sociaal-)conservatief. A contrario 
beschouwt hij Balkenende, de vermeende anti-
revolutionaire nazaat, als een maakbaarheidsre-
volutionair ¬ met alle kenmerken van dien. 
 Een revolutionair verdraagt geen kosten-ba-
tenanalyse. Het heilig ideaal rechtvaardigt grote 
offers. Hoe groter de offers, de Verelendung, des te 
nabijer de verlossing. Daarom moeten we terug 
naar de Nachtwakerstaat van de 1�e eeuw. Want 
daarin kon een Abraham Kuyper zijn kleine 
luyden tot grote daden inspireren. Diens onwan-

kelbaar gelijk zou ook niet geschokt zijn door 
schommelingen in de volksgunst. Hoe slechter 
de opiniepeilingen, des te onwankelbaarder het 
eigen gelijk. Dit geringschattende oordeel over 
de opinies van de kiezers kan niet beter worden 
geïllustreerd dan door het aangekondigde kabi-
netsvoornemen om in de periode tot de volgende 
verkiezingen brood en spelen centraal te stellen.
 Voor zijn conservatisme verwijst De Vries 
naar de beroemde Paulusregel: onderzoek alles 
en behoud het goede. Dat is ook zo’n regel die 
telkens weer opnieuw ontdekt moet worden: na 
de Franse Revolutie door Edmund Burke (‘bien 
etonné de se trouver ensemble’ met de stichting 
die zijn naam draagt), na de totalitaire revoluties 
door Karl Popper (met zijn pleidooi voor piece-
meal-engineering), na de ecologische rampen 
door de milieubeweging (met haar pleidooi voor 
no-regret-scenario’s). Aan dit ‘conservatisme’ 
heeft de sociaal-democratie haar bestaan te dan-
ken: het was Eduard Bernstein die ¬ ruim een 
eeuw geleden ¬ Marx’ revolutie omboog tot een 
zichzelf permanent corrigerende evolutie.
 Er is dan ook geen reden om te schrikken, als 
de neo-revolutionairen van rechts de PvdA be-
houdendheid verwijten. Het mooie van deze be-
houdendheid is, dat die je bevrijdt van de angst 
om enige mode of hype te missen. Een beetje 
levenservaring wil dan wel eens helpen. In die 
zin zouden kabinet en Kamer wel iets meer ver-
grijzing kunnen verdragen. Een gerontocratie 
schrikt mij minder af dan onder het mom van 
vernieuwing georganiseerd geheugenverlies. 
Deze vernieuwing is gedoemd om de fouten uit 
het verleden telkens weer als interessante inno-
vaties te verwelkomen. Daarom dit innovatieve 
gebod: eert Uw dinosaurussen.
 Dat maakt ook het boek van De Vries zo ver-
frissend. Het nieuwe ervan is dat het zich zo wei-
nig van het ogenschijnlijk nieuwe aantrekt. Het 
bevat geen informatie die niet al lang beschik-
baar is, het kent geen redenering die we niet zelf 
bedacht hebben of konden hebben. En toch heeft 
niemand van ons dit boek geschreven. Waarom? 
Ik zou ¬ zij het met moeite ¬ nog kunnen be-
grijpen dat we als potentiële coalitiepartner de 
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afstand tot het cda (om maar te zwijgen van de 
vvd) overbrugbaar willen houden.
 Maar ik vrees dat de oorzaak dieper ligt. En 
die vrees heb ik al vanaf het moment dat de PvdA 
in de mislukte kabinetsformatie ¬ in volstrekte 
afwijking van haar verkiezingsprogramma ¬ de 
voorgestelde bezuinigingsomvang bespreekbaar 
achtte. Ik ben bang dat de PvdA zichzelf gebon-
den heeft aan de taboes die De Vries welhaast 
en passant omver kegelt. Er zijn gelukkig lof-
felijke uitzonderingen: hypotheekrente-aftrek, 
de PvdA-opstelling over de ser-adviezen inzake 
wao en ww. Maar de uitzonderingen bevestigen 
de hoofdlijn. In het budgettaire beleid, de arbeids-
markt- en inkomenspolitiek volgt de PvdA het 
paradigmatische spoor van Balkenende en Zalm. 
 De alternatieven van De Vries zijn radicaler 
dan die van de hele oppositie bij elkaar, omdat 
zij de noodzaak van de radicaliteit van de re-
geringsplannen zo radicaal relativeren. De op-
positie is beducht dat een blijde boodschap haar 
geloofwaardigheid ondermijnt. Van die angst 
hoeft de steile calvinistische rekenmeester De 
Vries geen last te hebben. Daarom is zijn aanbod 
van een proeve van een verkiezingsprogramma 
zo’n interessante test voor de PvdA, ‘an offer you 
cannot refuse’. Het versterkt onze middenpositie 
(het is immers afkomstig van een conservatief 
cda-prominent) en dekt tegelijkertijd de positie 
van de sp af (de nieuwe mainstream verplaatst 
het midden naar links).

tot slot

Het zou jammer zijn als De Vries’ boek alleen 
maar als bijdrage aan een cda-interne discussie 
gelezen zou worden. Dan missen we de pointe 
van zijn verhaal. Want de hele Haagse consensus 
staat ter discussie. Die consensus is geleidelijk 
gegroeid vanaf de jaren tachtig. Bij die groei 
heeft het kabinet Lubbers iii een belangrijke rol 
gespeeld, met Wim Kok en Bert de Vries in pro-
minente posities. 
 Inhoudelijke consensus was voor dat kabinet 
van levensbelang. Het cda zocht bevestiging 
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van zijn middenpositie in de verbreding van 
het draagvlak voor sociale ingrepen (wao), de 
PvdA snakte na twaalf jaar ¬ kort onderbroken 
¬ verblijf in de woestijn van de oppositie naar 
het verloren paradijs van de natuurlijke rege-
ringspartij op de wijze van de intussen gereha-
biliteerde oude Drees. Dat vergde van de PvdA de 
meeste flexibiliteit. Tot verdriet van het cda was 
die flexibiliteit intussen zo groot, dat de PvdA 
daarna tamelijk moeiteloos met de vvd (en d66) 
verder kon regeren. Daardoor werd de consen-
sus kamerbreed.
 Maar de ene consensus is de andere niet. In 
het begin is de consensus een soort wapenstil-
stand. De betrokkenen weten maar al te goed dat 
die wapenstilstand het product is van toevallige 
machtsverhoudingen, persoonlijke hobby’s en 
onderhandelingsvaardigheid. Voor wie erbij was 
verklaart de neus van Cleopatra vaak meer dan 
honderd structurele factoren. Een wapenstil-
stand moet evenwel in beide kampen verdedigd 
worden. In die kampen is Cleopatra’s bevallig-
heid geen argument. De voormalige kemphanen 
zoeken dus naar rationalisaties, die in beide par-
tijen acceptabel zijn. Op weg naar een duurzame 
vrede worden deze rationalisaties verheven tot 
rationaliteit op zich. Die rationaliteit heeft voor 
opvolgers de kracht van het vanzelfsprekende.
 Bert de Vries was nog betrokken bij de wa-
penstilstand. Daarom weet hij heel goed dat 
het ook anders had gekund. De zin van de wa-
penstilstand lag immers niet in de dwingende 
logica van de inhoud van de consensus, maar in 
het bereiken van een overeenkomst als zodanig. 
En nu deze overeenkomst kamerbreed is, treedt 
De Vries op als spelbreker en stelt de logica en 
consistentie van het tot convential wisdom ver-
heven compromis ter discussie. Ooit was hij de 
kleermaker van de keizer. Dat alleen al maakt 
hem een geloofwaardige getuige van ’s keizers 
naaktheid.
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