Socrates in Nederland

Wij plaatsen de inbreng van Hans van Mierlo
namens de fractie bij de Algemene Beschouwingen op 9 oktober j.l. (De titeltjes in de tekst
zijn door ons aangebracht, red.)
De inbreng blijkt een rede. Een redevoering over
de internationale en nationale orde. Is er nationaal sprake van een wijziging in de krachtsverhoudingen, in nationaal opzicht wordt de verandering zichtbaar van de politieke cultuur van de
macht. De crisis van de politieke democratie
wordt dan ook verbeeld met een aan het oude
Griekenland ontleende metafoor.

En in de Golf dreigt ons land betrokken te worden in
een oorlog, die weliswaar een ongekende mate van internationale samenwerking laat zien, maar die daarom
niet minder gruwelijk zal zijn dan andere oorlogen. En
die, zelfs als hij nog voorkomen kan worden, nieuwe
brandstof heeft gebracht naar een toch al zo ontvlambaar deel van de wereld.

Internationale orde
Meer dan ooit is het lot van Nederland afbankelijk van
de ontwikkelingen in de wereld. Daar begin ik dus mee.
Veertig jaar lang was de internationale politiek een
mijnenveld -maar een overzichtelijk mijnenveld. Alles
wat er gebeurde kon uiteindelijk worden teruggebracht
tot de houdgreep waarin de supermogendheden elkaar
hielden. Conflicten te over, in het Verre Oosten, in het
Midden-Oosten, in zuidelijk Afrika, maar ze werden
naar i,nhoud bepaald en naar omvang beperkt door die
realiteit. In Europa leidde die tot vrede omdat oorlog
hier ondenkbaar was, maar ook tot een onwrikbare
slagboom tussen Oost en West.
Nu is plotseling alles in beweging gekomen, en rolt over
elkaar heen in een tempo of veertig jaar stilstand in één
keer moet worden ingehaald. Het is nog geen jaar geleden dat ik van deze plaats de Europese regeringsleiders
verweet dat ze vlak daarvoor in het Elysee hadden zitten eten en praten over alles en nog wat - maar niet
over de Duitse kwestie, want die was niet aan de orde.
Inmiddels is die zaak, die veertig jaar lang muurvast
had gezeten, alweer van de orde af.
De ineenstorting van het communistische dwangsysteem, niet in China helaas maar verder bijna overal, is
een onvoorstelbare dijkdoorbraak van de vrijheid. Maar
geen vreugde is onvermengd, zelfs deze niet. Alleen in
Duitsland leidde de vrijheid in overdonderend tempo tot
eenheid. Meer naar het Oosten, op de Balkan en in de
Sowjet-Unie, lijkt alles in hetzelfde tempo uit elkaar te
vallen. En dat terwijl er economisch en sociaal een aardverschuiving aan de gang is die, hoe zij ook afloopt,
voor talloze mensen grote, nieuwe ontberingen lijkt mee
te brengen.
In Zuidelijk Afrika zien we eenzelfde beeld: nieuwe, tot
voor kort onmogelijk geachte hoop, en nieuwe, voor
velen eyen onverwachte redenen tot vrees.
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Veranderende internationale orde? foto Wim van der Ende

Er is in de wereld niet alleen een muur omgevallen, de
brokstukken zijn een lawine geworden . Het tempo, de
veelheid en het gewicht van de onverwachte gebeurtenissen die zich zonder ons toedoen en naar het schijnt
buiten onze schuld ontrollen, doen de indruk ontstaan
dat we machteloos worden meegesleurd op een stroom
van onvermijdelijkheid.
Onafwendbaarheid is in de politiek een verleidelijk maar
gevaarlijk begrip. Het is een alibi om als aan de grond
genageld toe te zien hoe het halsbrekende spel van hoop
en vrees zich ontwikkelt. Maar juist politici missen het
morele recht zich op onafwendbaarheid te beroepen,
ook al zijn de oplossingen niet altijd meteen voorhanden.
De beste kans van deze jaren is het uitzicht, voor het
eerst, op een wereldordening op basis van algemeen
aanvaard internationaal recht, dat ook werkelijk afdwingbaar wordt. Uitgerekend nu lapt Saddam Hoessein die orde aan zijn laars en valt Koeweit binnen.
Wordt hij niet tot de orde geroepen, dan is in één klap
dat uitzicht weer verdwenen. Dat is misschien niet de
hele verklaring, maar wel de rechtvaardiging van de
eensgezinde reactie van de internationale gemeenschap.
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Natuurlijk zit er ook een flinke scheut olie in die reactie.
Het is met echt waarschijnlijk dat er evenveel vernietigingskracht in de woestijn zou zijn samengebald als
Koeweit zijn internationale faam dankte aan de kwaliteit van zijn tuinboontjes. Dat relativeert de noblesse
van onze verontwaardiging - maar aan de rechtvaardiging doet het niets af. Relativeringen zijn overigens
noodzakelijk als het ons ernst is met de toekomst van
de rechtsorde. We mogen ons gelukkig prijzen met die
internationale reactie en we hebben waardering voor het
optreden van de Verenigde Staten vanaf de inval tot aan
dit ogenblik, maar we moeten wel onder ogen zien dat
West-Europa, de Verenigde Staten en de Sowjet-Ume
enorme klonten boter op het hoofd hebben in alles wat
aan de inval is voorafgegaan - een desastreus falende
diplomatie aan de vooravond ervan, een dubbele moraal
over de rechtsorde tijdens de oorlog tegen Iran, een
majeure verantwoordelijkheid voor de bewapening van
Irak.
Mijn fractie heeft het beleid van het kabinet in deze
kwestie op hoofdpunten gesteund, maar is in het algemeen weimg gelukkig met de afwerking ervan; terwijl
het toch de afwerking is waarin een klein land zijn
kracht moet zoeken. Het gedoe rond de F-16's was
pijnlijk. De Kamer is niet altijd even helder en volledig
geïnformeerd geweest, en dat heeft geleid tot overbodige
rrusverstanden, zoals in de brief over de " rules of engagement" die absoluut met duidelijk maakte hoe ver de
overeensternrrung in de WEU al gevorderd was. Ik verzoek de regering met klem in het vervolg zorgvuldiger te
werk te gaan.
Het is gevaarlijk in het openbaar te speculeren of er
oorlog komt. Je kunt ermee oproepen wat je wilt bezweren. Dat kan zeker het geval zijn als de steeds strijdlustiger taal van sommigen gepaard gaat met een zich gelaten schikken in het schijnbaar onafwendbare van de
anderen. Het is mogelijk dat die oorlog in laatste instantie inderdaad met valt te voorkomen, maar dat mag
dan niet zijn doordat de onafwendbaarheid al bij voorbaat werd verkondigd; en die sfeer hangt er. Ik weet dat
de regering er ook zo over denkt, maar vanwege dit
klimaat vraag ik het nogeens met klem: doe alles wat in
de vermogens ligt om het gestelde doel te bereiken zonder oorlog.
Irak moet zich zonder voorwaarden terugtrekken uit
Koeweit. Dat vindt mijn fractie ook. Maar die onvoorwaardelijkheid betekent met dat we geen perspectieven
zouden mogen openen die de terugtrekking voor Irak
gemakkelijker maken. President Mitterrand is in die
richting voorgegaan, andere Westerse leiders zijn gevolgd, en dat is op zichzelf goed.
Coördinatie en realisme zijn daarbij overigens essentieel,
want als de eensgezindheid erdoor gaat wankelen, zal
Irak er alleen halsstarriger door worden . Zo lijkt het
weinig realistisch te veronderstellen dat men van het
ontwrichte Koeweit direct na de terugtrekking de eerste
werkelijk democratische staat in de Arabische wereld

kan maken, gesteld al dat er een behoorlijke kiezerslijst
te maken zou zijn. Maar op de lange baan, en in het
perspectief van een mogelijke effectieve wereldorde,
moet erkend worden dat het gebied instabiel zal blijven
zolang er zulke extremen van rijkdom en armoede naast
elkaar bestaan, zolang er geen perspectief geboden
wordt op een oplossing van het Israëlisch-Palestijns
conflict. En zolang het motto 'de vijand van mijn vijand
is mijn vriend' uitgangspunt blijft van Arabische en
Westerse landen. In dit opzicht heeft de aankondiging
van nieuwe wapenleveranties, aan bijvoorbeeld Saoedi
Arabië, evenals de huidige alliantievorming met landen
als Syrië en Iran - hoeveel er op dit moment ook voor
te zeggen is - ook een heel bedenkelijke kant. Het is niet
verboden voor deze drie oorzaken van instabiliteit ook
in internationaal verband naar remedies te zoeken.
Juist omdat we ervan uitgaan dat de toekomst van een
effectieve internationale rechtsorde de rechtvaardiging is
van het gezamenlijke optreden in de Golf, is het van het
grootste belang dat dat optreden binnen het kader en zo
mogelijk onder de vlag van de VN plaatsvindt. Het zou
een geluk zijn bij dit ongeluk als de VN er wezenlijk
versterkt uit tevoorschijn komt. Dat zal niet vanzelf
gaan. De kans is groot, ook na een goede afloop van
het conflict, dat de volkeren-organisatie weer zal terugglijden in haar marginale rol in de internationale politiek, omdat zij intern niet is aangepast aan de werkelijke
krachtsverhoudingen. Om een niet onbelangrijk voorbeeld te noemen: de vijf vetomogendheden in de Veiligheidsraad hebben weliswaar 45 jaar geleden samen een
wereldoorlog gewonnen, maar die historische waardigheid weerspiegelt niet in alle opzichten de politieke
werkelijkheid van vandaag. Zulke discrepanties zullen
moeten worden aangepakt om van de VN een blijvend
en werkzaam instrument van de internationale rechtsorde te maken. Deelt de regering dit standpunt, en is zij
bereid om met gepaste bescheidenheid initiatieven in die
richting te ontplooien?
Het meuwe Duitsland verdient naast onze gelukwensen
ook het vertrouwen waar alle Duitsers om vragen. Het
is treffend hoe integer en zonder enige wanklank alle
intenties voor een Europees en democratisch Europa
onder woorden zijn gebracht. Het woord Duitser verdient niet meer een associatie van nationalisme en bedreiging op te roepen. Het is verheugend dat dat ook in
Nederland sterk is afgenomen. Dat neemt niet weg dat
er een grote mate van onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid zit in de processen, zoals ook in het eenwordingsproces zelf is gebleken. De geschiedenis zal leren
wat de prijs is van de verdringing van het Duitse vraagstuk, als gevolg waarvan het te snel is gegaan en zonder
het Europese stempel. Dat gevoegd bij het feit dat zich
in het hart van Europa een der machtigste naties van de
wereld in spe heeft gevormd, dat is iets waar je met
achteloos aan voorbij mag gaan. Met alle goede wil die
er voor de Europese integratie is, het nieuwe Duitsland
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zal voorlopig in de eerste plaats een gigantische klus
aan zichzelf hebben en voortdurend in de verleiding
verkeren andere integratieprocessen daaraan ondergeschikt te maken in plaats van nevengeschikt, zoals de
intentie is. De vertraging van de tweede fase van de
Europese Monetaire Unie is daar maar een klein voorbeeld van.
De vaste premisse in de Nederlandse buitenlandse politiek dat met name kleine landen een relatief groot belang hebben bij een communautair Europa - geldt in de
nieuwe situatie sterker dan ooit. We verwachten van de
regering dat zij waar mogelijk versnellingen probeert
aan te brengen in het integratieproces, dat zo weinig
mogelijk moet achterlopen op het integratieproces in
Duitsland. Nu het Britse pond zo onverwacht snel is
toegetreden tot het wisselkoersmechanisme van het
Europees Monetair Stelsel is wellicht een vroegere datum dan 1994 voor de aanvang van de tweede fase van
de EMU mogelijk.

Europa
Richting Europa; foto Wim van der Ende

Ook de argumenten voor de inbouw van een veiligheidsbeleid binnen het integratieproces nemen toe. Dit met
het oog op een versnelde totstandkoming van een Europees veiligheidsstelsel, waarvoor CVSE de beste basis
biedt. Ik vind dat de minister van Buitenlandse Zaken
bij voortduring onevenredig grote nadruk legt op het
belang en de primaire rol van de NAVO. Die zijn niet
zo evident. De NAVO speelt nu een belangrijke rol in
de afwikkeling van de bewapeningserfenis uit het verleden in succesvolle onderhandelingen tussen de blokken. En de NAVO moet ook geenszins weg. We onderschrijven het belang van een voortdurende binding van
de Verenigde Staten aan de veiligheid van Europa.
Maar dat betekent niet dat het gewicht van de NAVO
op hetzelfde niveau moet blijven. Volgens mij kan het
zelfs niet, als we echt ruimte willen scheppen voor
CVSE. Daarnaast zal ook de veiligheidsintegratie bin20

nen de Gemeenschap - al dan niet met behulp van de
WEU - meer op de voorgrond moeten treden. Graag
een reactie van de Minister-President. Mijn fractie is
teleurgesteld over de prestaties van de nieuwe coalitie
tot nu toe. Ik druk het expres zo uit. Het gaat niet alleen om het kabinetsbeleid en de resultaten, maar ook
om de sfeer van bezieling of vernieuwing die een nieuwe
coalitie in Kamer en kabinet weet op te wekken. En het
valt tegen - op alle niveaus. Tot nu toe.

Sociaal-economisch beleid
Het heeft lang geduurd voor er beleid van de grond
kwam en daar mag een excuus voor zijn, maar op bepaalde punten blijft het lang duren. Bij het aantreden
werd er veel doorverwezen naar dit voorjaar. Dat werd
niet waargemaakt en weer doorverwezen naar dit najaar. En ook nu vindt er weer doorverwijzing plaats
naar het volgend voorjaar, naar de 'Midterm-review'.
Een groot woord voor een kind dat eigenlijk nog met
z'n geboorteproblemen bezig is.
Ik wil de problemen waar het kabinet voor staat niet
verkleinen, maar met eindeloos doorverwijzen wordt
verantwoordelijkheid ontlopen en verwatert de politieke
signatuur. De op Prinsjesdag ingediende begroting is
met name in het perspectief van de komende jaren
kwetsbaar en niet overtuigend. Zij heeft kritiek gekregen
van alle kanten, maatschappelijk en politiek en als ik
het goed begrijp is dat volgens de Partij van de Arbeid
het sterkste punt van die begroting. Een aantrekkelijke
zienswijze, waarmee deze coalitie nog een heel eind kan
komen.
Ik moet dus nu om het de regering niet al te gemakkelijk te maken een paar positieve kanten naar voren
brengen en dat kan ook best, want het ligt natuurlijk
niet zo zwart - wit als van sommige zijden wel wordt
gesuggereerd.
Mijn fractie heeft er oog voor dat het kabinet bij zijn
aantreden een financiële situatie aantrof die aanzienlijk
minder rooskleurig was dan voorgesteld. Lagere belastingontvangsten, hogere uitgaven, te lage ramingen en
doorgeschoven rekeningen van achterstallig beleid. Op
het gebied van onderwijs, infrastructuur en milieu heeft
het vorige kabinet van CDA en VVD grote gaten achtergelaten en met die achterstand moet je wel beginnen.
Op Prinsjesdag heb ik gezegd dat het kabinet op een
aantal fronten aarzelend de goede weg op gaat. In ieder
geval de juiste intenties laat zien. De onderwijsbegroting
heeft een schoonmaakbeurt ondergaan, die mogelijkheden schept voor een prioriteitsaanscherping in de
komende jaren .. Er is meer oog en geld voor openbaar
vervoer en milieu - hoewel nog niet genoeg - en het
feitelijke beleid schiet nog tekort. Maar als het vers
geïntroduceerde begrip milieuschuld daarin ook effectief
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wordt toegepast, dan kan dat begrip nog van grote
waarde worden.
Bij alle toenemende scepsis over het plan Dekker bevalt
de verschuiving van de aandacht op Volksgezondheid
naar bejaarden en gehandicapten ons zeer. De nieuwe
prioriteiten bij ontwikkelingssamenwerking vinden we
goed: de verbetering van het milieu in de ontwikkelingslanden, de positie van vrouwen en de aanpak van de
bevolkingsproblematiek.
Maar, om terug te komen op onze kritiek: de kern daarvan is ook dat die prioriteiten van het kabinet die ook
ons dierbaar zijn: rechvaardiger inkomensverdeling,
sociale vernieuwing, werkloosheidsbestrijding en minderhedenbeleid - dat die in gevaar worden gebracht
door de tegenvallers van de komende jaren, waarop de
ingediende begroting te weinig voorbereiding geeft.
Als de geschiedenis zich houdt aan de aanwijzingen van
het kabinet en alles mee zit dan is er met kunst en vliegwerk volgend jaar een sluitende dekking en hebben we
grote problemen in 1992. Maar er hoeft maar een beetje
tegen te zitten - wat iedereen verwacht - en we hebben
volgend jaar al een groot probleem. De dekking is voor
een deel te incidenteel en voor een deel te hypothetisch
en speculatief. Te veel raadsels ook.

•

De geschiedenis houdt zich doorgaans niet aan kabinetsaanwijzigingen, zelfs niet op korte termijn. Het
Centraal Overleg is op het belangrijkste punt van de
loonkost~n-beheersing totaal mislukt en de resultaten
op de andere punten zijn pover. Ik heb begrepen dat er
voor de loonmatiging zelfs door niemand is gevochten.
De motieven van het bedrijfsleven daarvoor - hoe kortzichtig van aard ook - kan ik me nog wel voorstellen,
maar waarom het kabinet er niet voor heeft gevochten
is mij een raadsel. Het was toch de laatste gelegenheid
waar het invloed kon uitoefenen op de randvoorwaarden, zonder welke een verantwoorde koppeling niet
mogelijk is?
De koppeling naar uitkeringen, ambtenaren en trendvolgers is peperduur en alleen betaalbaar als de lonen
zich matigen en De uitkeringen teruglopen. Voor geen
van beide randvoorwaarden is een concreet perspectief
geopend. Is dat niet een beetje slordig omspringen met
je doelstelling? Het kabinet suggereert dat de gevarenzone al boven de drie procent contractloonstijging begint. Mijn fractie vond het niet verstandig om dat percentage te noemen, omdat het maximum hier
gemakkelijk als minimum gaat werken. Bovendien had
het wel eens veel verstandiger kunnen zijn om in de
komende jaren toe te werken naar globaal een pas op de
plaats maken en alles te investeren in de kwaliteitsverbetering van de samenleving.
Voor het volgend jaar is dat nu te laat, vrees ik.
Ook de resultaten over de andere onderwerpen in het
najaarsoverleg zijn teleurstellend. De Minister-President

doet enthousiast en zegt dat iedereen, die niet ziet wat
hij ziet, bijziend is. Nou dat zijn er een hoop.
Maar de feiten zijn weinig overtuigend. Zowel voor de
arbeidsongeschiktheid als voor de etnische minderheden
staan weinig concrete afspraken en al helemaal geen
nieuwe maatregelen. Geen verbod of uitstel van ontslag
voor ongeschikten, geen rapportageplicht over allochtone werknemers, geen kwantitatieve doelstellingen. De
vrijblijvendheid en vaagheid van de geformuleerde verklaringen maken ze in Den Haag al moeilijk leesbaar,
laat staan in de bedrijven. De echte vragen over de
W AGW en de Ziektewetpremie zijn doorgeschoven naar
de SER, die op deze wijze gewild of ongewild, wettelijk
voorgeschreven of niet, steeds meer een parkeerplaats
wordt voor problemen, die noch door regering en parlement, noch door de Stichting van de Arbeid worden
opgelost. Het staat nu al vast dat werkgevers en werknemers zich in die adviezen op dezelfde wijze zullen
opstellen. De vraag is hoelang de SER zich voor deze
bedoelde dan wel onbedoelde functie leent. Laten we
het goed zien: het kabinet vraagt onverplicht advies aan
de SER over een evaluatie van een onderzoek, waarna
een AmvB wordt voorbereid, waarover verplicht advies
moet worden gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad.
Vindt de Minister-President deze omslachtigheid in
overeenstemming met de urgentie van het vraagstuk?
De SER kan onder een adviesaanvrage uitkomen en het
zou hem niet misstaan dat hier te doen, zodat de zaak
overmorgen weer op het bord van het kabinet kan liggen. Dan is er tenminste tijdwinst gemaakt. Maar met
collega Bolkenstein deel ik de opvatting dat de verplichtingen om advies te vragen, zoals zij in de wet
staan, aan herziening toe zijn. Het is ons daarentegen
een raadsel waarom het kabinet geen grotere druk zet
op het overleg tussen de sociale partners over de werkloosheidsbestrijding onder etnische minderheden door
nu reeds een advies aan te vragen over een wettelijke
rapportageplicht. Wat kan daar nu toch reëel tegen in te
brengen zijn? De werkgevers moeten toch ook een jaarverslag publiceren voor de fiscus en de aandeelhouders?
Alleen wanneer men geen zin heeft in meer allochtone
werknemers, kan ik er iets van begrijpen. Maar dan
wordt juist de aarzelende houding van het kabinet weer
onbegrijpelijk.
De vraagstukken van de arbeidsongeschiktheid en de
etnische minderheden zijn al zolang zichtbaar zonder
dat er ooit enige greep op is gekregen. Ze zijn steeds
tussen de wal van het bedrijfsleven en het schip van de
staat gevallen. Daar moet een eind aan komen. Het
beslag op onze collectieve middelen is te groot geworden, de bedreiging van de cohesie en menswaardigheid
van onze gemeenschap te direkt.
Wij overwegen - afhankelijk van de reactie van de regering - de Kamer om uitspraken te vragen. Mijn fractie
vindt dat er grotere spoed moet worden gemaakt met de
voorbereiding van de Algemene Maatregelen van Be21
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stuur betreffende Quotering en de registratie van gehandicapten. Verder willen wij een Wet Bevordering Arbeidskansen voor minderheden. Voorts hechten wij veel
belang aan een substantiële uitbreiding van de basiseducatie voor allochtonen. Als zij de Nederlandse taal
en andere wezenlijke vaardigheden niet beheersen, is elk
specifiek op hen gericht arbeidsmarktbeleid bij voorbaat
gedoemd te mislukken. Nadat collega Brinkman zich
uitgesproken heeft voor het ook verplicht maken, zal hij
deze gedachte zeker steunen.

Politieke beoordeling
Wat is op dit moment politiek gezien de grootste zorg?
Dat is dit: het kabinet dient een begroting in, die zwak
is, die grote problemen doorschuift naar het voorjaar en
dus een extreem grote wissel trekt op creativiteit, onderling vertrouwen en cohesie van de coalitiepartners. Als
die er niet zijn, kan men het wel schudden. Dat was op
Prinsjesdag. De rest van de week werd gebruikt om aan
te tonen dat al die kwaliteiten op dit moment ontbreken. Was de indiening van de eerste begroting van het
kabinet een test voor de kwaliteit van het beleid, de
affaire-Braks werd een test voor de kwaliteit van de
coalitie, en die is daar glorieus voor gezakt. Zowel het
debat over het aftreden als de opvolging werden een
miezerige vertoning, waarin partijpolitieke spelletjes,
maar ook achterdocht en naijver de overhand kregen op
het belang van het land.
Omdat de Minister van Landbouw van geloof veranderde moest er een katholieke staatssecretaris bijkomen.
Voor wie eigenlijk? Voor de· Brabantse boeren, die het
vertrouwen in het departement zouden verliezen als
daar geen katholiek meer zou zitten? Wat een vernederende opvatting zou dat zijn ten aanzien van de eigentijdsheid van onze boerenstand. Voor de bloedgroep
verdeling in het CDA dan, alsof ze in het oprichtingsjaar verkeren in plaats van het tiende jubileumjaar,
waarmee ik ze van harte feliciteer. Die beledigende
veronderstelling mag ik niet maken. Waarvoor dan?
Waarom eigenlijk een staatssecretaris erbij? Er is geen
overtuigende redenering voor. Oh, er is natuurlijk altijd
een redenering. Ik durf te wedden dat er voor iedere
ambtenaar, die verdwijnen moet vanwege de afslanking,
een prima redenering voorhanden is, waarom hij moet
blijven. Daarom is die afslanking ook zo'n hardnekkig
probleem. Het is een heel slecht voorbeeld om een coalitie- of een partijprobleem op te lossen met het creëren
van een functie. Dit is niet tegen de persoon van de heer
Gabor. Die ik hartelijk welkom heet.
Een slecht voorbeeld is ook als de Minister-President
zichzelf in het openbaar beschuldigt van een te grote
deugdzaamheid, omdat hij te openlijk heeft gehandeld.
Openheid is doorgaans een sterke kant van deze Minster-Pt:esident en als daardoor eens een keer een niet zo
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gelukkige keuze voor een staatssecretaris zichtbaar
wordt kan hij beter die keuze kritisch tegen het licht
houden dan zijn goede eigenschappen. Op het punt van
voorbeeld stellen is ook dit kabinet niet sterk. Er is in
dit opzicht maar weinig veranderd. En toch: een overheid - of een politicus - die ver van z'n eigen boodschap
leeft, is ongeloofwaardig en gooit de ruiten van z'neigen
beleid in. De afslanking heb ik net behandeld, de
W AGW is een ander voorbeeld van een slecht voorbeeld. Hoe denk je wat te bereiken als je zelf niet eens
drie procent haalt? Alleen door het eigen gedrag kan de
overheid laten zien hoe ernstig zij haar eigen beleidsdoelstellingen neemt. Zo is bezuinigen op stadsvernieuwing niet alleen aanvechtbaar als zodanig, het stelt
ook een slecht voorbeeld, doordat het de sociale vernieuwing als grote operatie ongeloofwaardig maakt. En
geen wonder dus dat de grote steden, die zelf dat sociale
vernieuwingsproces ook als idee moeten doorverkopen,
bij deze bezuiniging zeggen; kom nou! Kom nou, dacht
ik ook, is dat te rijmen met het trompetgeschal waaronder nog geen jaar geleden de kruistocht van de sociale
vernieuwing werd gepredikt, die nota bene z'n oorsprong vindt in de verloedering van de steden. Maar ik
begreep het beter toen ik een paar dagen geleden las dat
minister De Vries een CDA-gehoor had gewaarschuwd
niet te veel te verwachten van de sociale vernieuwing.
Er is geen beleidsterrein waar het voorbeeld van de
overheid zo'n beslissende rol vervult als het milieu.
Duurzame ontwikkeling is een pretentie, die staat of
valt met mentaliteitsveranderering. En mentaliteitsverandering staat of valt met het voorbeeld van de autoriteit. Wie op dat punt ver naast z'n eigen boodschap
leeft zal niets bereiken. Wat te denken van een overheid
die zegt dat het bedrijfsleven minder kolen moet stoken
omwille van de terugdringing van het C02 en zelf twee
kolencentrales laat bouwen. De Hemweg (vorig kabinet)
en de Maasvlakte (dit kabinet). Wat een trendbreuk!
Wat te zeggen van een overheid die de mentaliteit wil
ombuigen, maar niet in staat is om een armzalige 25
miljoen op te brengen voor een nationaal educatieplan
om milieuonderwijs te geven aan onze kinderen omdat
drie van de vijf ondertekenaars van het NMP die 5
miljoen per jaar niet willen betalen. Die overheid maakt
zich toch belachelijk met z'n pretenties. Wil de MinisterPresident het eens uitleggen, of beter nog in orde maken!

Een eigen redenering
Tegenover de beleidsvoorstellen van de regering heeft
mijn fractie een paar wensen, die voortvloeien uit de
door mij gemaakte opmerkingen. Gezien de fragiele
evenwichten en de onzekere toekomst moeten zij bescheiden van aard zijn. Wij zouden de dekking iets meer
solide willen maken, het financieringstekort wat veiliger
willen stellen en een paar beleidsintensiveringen willen
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aanbrengen. Wat de laatste categorie betreft noem ik de
bejaarden met een klein aanvullend pensioen, de alleenstaanden met een laag inkomen, onderwijs in het Nederlands voor minderheden, extra investeringen in natuurbeheer, energiebesparing en verbetering openbaar
vervoer, terugdraaiing van de bezuiniging op stadsvernieuwing en enkele subsidies voor milieu en energiebesparing.
De dekkingsmiddelen voor deze beleidsintensiveringen
kunnen voor een groot deel worden gevonden in verschuivingen binnen de begroting. Mijn fractiegenoot
Ybema zal daarop ingaan. Wat de verbetering van de
dekking betreft en het financieringstekort ligt het moeilijker. Het probleem waar we de komende jaren voor
staan zal in de orde van grootte van tien tot vijftien
miljard zijn. In het NOS-debat op de avond van Prinsjesdag heb ik al gezegd dat de oplossing in de eerste
plaats moet komen van diep insnijdende bezuinigingen,
maar in combinatie met een zekere belastingverhoging.
Ik acht geen enkel kabinet, van welke signatuur ook en
read my lips, in staat de operatie geheel met bezuinigingen uit te voeren, zonder de samenleving grondig te
vernielen. En ik zei, als dat zo is, moeten we dat dan
niet nu maar meteen erkennen en de consequenties al
eerder trekken?

•

Ons bezwaar is dat door het lange uitstellen, de sprong
naar zware bezuinigingen en hogere lasten voor de samenleving èn voor de politiek straks in één keer veel te
groot wordt. Het zou daarom wel eens verstandiger
kunnen zijn om te proberen reeds in de begroting voor
1991 een deel van die maatregelen te verwerken. Maar
voor bezuinigingen is tijd nodig als je het fatsoenlijk
wilt doen. Voor grote operaties, als de VUT, waar bijvoorbeeld mijn fractie op zou willen bezuinigen, zeker,
maar ook voor andere bezuinigingen. Het onvermijdelijk verder insnijden op subsidies vraagt zorgvuldigheid
tegenover de burgers, gesubsidieerden, die zich goed
moeten kunnen voorbereiden daarop. Veel bezuinigingen gaan per ingewikkelde wetgeving en we weten hoe
rampzalig het kan zijn die er even tegen het einde van
het jaar door te drukken en af te raffelen. Blijft mogelijk
een belastingverhoging onder ogen te zien, die volgend
jaar toch onvermijdelijk wordt en indien naar voren
geschoven naar de begroting van 1991, het werk voor de
jaren daarna aanzienlijk verlicht. Indien wij bijvoorbeeld de inflatiecorrectie het volgend jaar eenmalig,
geheel of gedeeltelijk, niet zouden laten doorgaan en de
aardgasbaten gebruiken om het financieringstekort te
verminderen, dan zouden we in één klap de problematiek voor 1992 ontlasten, de dekking voor 1991 solider
maken en het financieringstekort weer wat kleiner maken. Natuurlijk besef ik dat de effecten voor koopkracht, die buitengewoon gering zijn en het minst voor
de laagste inkomens, en andere aspecten onder ogen
moeten worden gezien, zoals de lastendruk die zelfs met
deze maatregel binnen de doelstelling van het regeerak!dee66 nr. 6 1990

koord blijft. Ik wil deze redenering het kabinet en de
Kamer voorleggen, omdat de tijden toch te serieus zijn
om heilige koeien onbesproken te laten.

Indirecte democratie
De commissie vraagpunten, met betrekking tot staatsrechtelijke en bestuurlijke vernieuwing, die onder leiding
van de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Deetman, acht maanden geleden van start is gegaan, zit nog
midden in z'n werkzaamheden. Het zou ons niet passen
op de inhoudelijke discussie daarover in dit debat vooruit te lopen. Maar over de noodzaak van onze aandacht
naar dat vraagstuk zelf - de ratio van het werk kan niet
gezwegen worden. En wordt ook niet gezwegen. Van
alle kanten klinken nu analyses op over samenleving,
overheid, politiek en voorstellen tot verandering.
De Minister-President zegt dat de samenleving ziek is.
Dat is zo, maar als de dokter aan je bed ook niet helemaal lekker is, dan heb je een echt probleem. En dan
bedoel ik met de dokter niet de Minister-President in
persoon, maar de wereld waar hij voor staat: de overheid, de politiek, wij dus. Wij zijn zelf ziek. De Minister-President ontkent dat niet, maar ik zeg dat je met
die diagnose moet beginnen. Collega Brinkman wil een
verdere verschuiving van de formele overheid naar het
middenveld. Collega Wöltgens wil een verschuiving van
het middenveld naar de formele overheid. Dat kan dus
leuk worden. De minister van Financiën heeft zich voor
de zekerheid vast voorzien van een kasschuif die in ieder
geval twee kanten op kan. De cultuur van het grote
Haagse schuiven . Begonnen door het vorige kabinet met talent voortgezet door de nieuwe coalitie, met
graagte gekopieerd door het centraal overleg. En zo
schuiven we voort. Allemaal tekenen van onmacht der
verantwoordelijken om de processen te beheersen.
Je kunt erover railleren, maar het zal niet verbazen dat
ik het zeer verheugend vind dat de belangstelling van de
PvdA en naar ik begrijp van de VVD voor deze discussie na jarenlange stilte weer groeit. Collega Wöltgens
vindt dat de centrale politiek, parlement en regering,
teveel verantwoordelijkheid uit handen hebben gegeven
aan advies- en overlegorganen, koepels en instituten, die
niet gekozen worden en dat de politiek die verantwoordelijkheid moet terugnemen. Dat is op zichzelf juist,
maar als je het bij die constatering laat, dan doe je niet
veel meer dan op de grond stampen en zeggen dat het
mooi weer moet worden. Wie dit vindt moet zich twee
vragen stellen: Hoe komt het dat die situatie is zoals hij
is en: van wie is die politiek dan wel? Want met dit
vraagstuk raak je het hart van de Nederlandse politieke
geschiedenis, die unieke overleg- en pacificatiedemocratie, die een typisch produkt was van die eveneens
unieke, maar inmiddels overleden zuilenmaatschappij .
En als de verantwoordelijkheden voor de maatschappij
vervaagd en zoek zijn geraakt in het gebied tussen
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en alles wat je maar wilt, als je ons maar maximale
ruimte geeft.

Werknemers ... ; foto Wim van der Ende

. middenveld en formele overheid dan is dat omdat met
het wegvallen van het zuilenstelsel ook de legitimatie
van het gezag verdween. Dat geldt voor de legitimatie
van het middenveld én van de centrale overheid. Het
één is niet van de burgerij , de ander niet van de kiezers.
Ze zijn beide van zichzelf en een beetje van elkaar. De
'bottom-up'-legitimatie, waar Brinkman en Lubbers het
over hebben is grotendeels een fictie. De koepels, de
overlegorganen, de adviesorganen, de ziekenhuizen, de
schoolbesturen, zijn niet 'bottom-up' maar 'top-down'.
De scholen zijn niet van de ouders, de ouders zijn van
de scholen. De vakbonden zijn niet van de werknemers,
de werknemers zijn van de vakbonden. En dat werkt
niet meer. Met de legitimatie van de overheid is hetzelfde het geval, ook door het wegvallen van de zuilenstructuur.

Die indirecte democratie werkte redelijk zolang het
zuilenstelsel effectief was. Toen had de burger immers
wel degelijk verbinding met de groep, met z'n leiders. In
die zuil woonde de groep, was er sociale controle, was
er ook de directe verbinding tussen kiezers en gekozenen . In feite waren de advies-en overlegorganen, maar
ook het parlement, de plaatsen waar de zuilen werden
overkapt in compromissen. Vervolgens liepen de burgers
de zuilen uit, maar de kappen en koepels bleven bestaan. De aanblik van de rui ne van een Griekse tempel,
zoals men die nooit zal aanschouwen. Een ingestort
zuilenveld, waarboven op mysterieuze wijze een dak
zweeft, dat op niets meer rust. Dat is - ik overdrijf nu
wat - de Nederlandse democratie.
Dat bouwkundig wonder kun je zeker niet restaureren
door te schuiven van formele overheid naar middenveld,
maar ook schuiven van middenveld naar formele overheid is zondermeer niet voldoende. Essentieel is dat je
de democratie directer maakt, zowel in het middenveld
als bij de overheid. Meer verbindingspunten tussen
burgers en organisaties, tussen kiezers en overheid: dat
is de weg naar de oplossing. Die weg is nog lang. We
spreken elkaar nader. Ik ben me ervan bewust dat het
kabinet vandaag niet in mijn complimenten verdronken
is. Mijn fractie is kritisch en ook wel teleurgesteld . Dat
betekent niet dat we de zaak als hopeloos en de coalitie
voor gezien houden. Maar dan mag er wel wat veranderen.
Want het is- te weinig en het duurt te lang.

In de analyse van het beleidsplan ' Recht in Beweging'
wordt op kraakheldere wijze aangegeven en ik citeer
" welke belangrijke gevolgen de snelle onttakeling van de
zuilenmaatschappij in de afgelopen tijd voor de Nederlandse cultuur heeft gehad". Ten goede en ten kwade.
Individualisering van de ethiek, vervagend normbesef,
waar de Minister-President het over had, het we'l'vallen
van de sociale controle, die heel sterk en speciaal was en
zuilsgewijs de zaken op orde hield. Het is grote winst
dat nu eindelijk eens van regeringswege en zelfs van de
zijde van een CDA-minister, het feit van de ontzuiling
met zijn enorme consequenties wordt toegegeven en
uitgetekend. De vraag is wanneer we eindelijk de moed
opbrengen onder ogen te zien hoe verstrekkend de consequenties zijn voor onze politieke cultuur en onze democratie. Nederland heeft een van de meest indirecte
democratiën ter wereld, waarin er maximale ruimte en
armslag is voor de politici en minimale armslag voor de
kiezers. Onze structuur is dat de burgers in principe
eens in de vier jaar mogen laten zien waar ze staan en
dan mogen ze de rest aan ons overlaten. Wij zorgen dan
voor een coalitie en ministers en beleid en burgemeesters
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