PERSPECTIEF

Het recht als contrapunt van
onze cultuur
e en gesprek met Cees Schuyt
Door Allan V arkevisser en Christiaan de Vries

dV: Geprobeerd is om voor
Een gesprek over de rol van Natuurrampen moeten eigenlijk kunnen worden beheerst. Hier vinden we
het wetenschappelijk bureau
een probleemstelling te for- het recht, de eenzijdigheid van het geloof in de natuurwetenschapmuleren. Dan draait het om drie
pen terug, die het onbeheersbare hebhet economisch criterium
hoofdbegrippen. Uitgangspunt is het
ben weggenomen. Dit motief is dooren het democratisch tekort.
democratiebegrip, en de exploratie
getrokken naar de maatschappelijke
van de ruimte die zich bevindt tussen
cultuur via vooral het sociale zekertwee politiek culturele processen, indiheidsstelsel: alle tekorten moeten gevidualisering en bureaucratisering.
compenseerd worden.
Het is een cultureel proces van de lange termijn. Je moet
De veronderstelling is dat, veel meer dan men zou wensen,
het zien in combinatie met de politiek van de pressiegroedeze twee processen de kanten vormen van één medaille. We
pen van de korte termijn. Met sleutelbegrippen als rechtonderzoeken deze probleemstelling onder meer in een reeks
vaardigheid en gelijkheid kwamen zij op voor rechten die
van interviews om een mozaïek te krijgen van de vraagstelling.
door de overheid dienden te worden gegarandeerd en geEnkele thema's hebben wij gekozen uit uw indrukwekkende
subsidieerd. Het zijn altijd de middenklassen en niet de
laagste klassen waaruit deze groepen voortkomen.
boek 'Op zoek naar het Hart van de verzorgingsstaat',
Wat je ziet ontstaan is een soort claim op de overheid. En
waarover wij met u willen spreken.
Ik wil beginnen met een begrip dat onmiddellijk opviel, nadan wordt het heel moeilijk om de ene claim beter te achten dan de andere. Alle claims gaan gekleed in het rechtmelijk de 'afwezigheid van het tragische'. Dit zou ik in vervaardigheidsidioom. Dat is een automatisch mechanisme
band willen brengen met het eigen reproduktieve karakter
van de verzorgingsstaat, de mate waarin de verzorgingsmaar ik stel vast dat het tragische hiermee is verdwenen.
staat zichzelf voortbrengt. Waar huist dat mechanisme van
En er schuilt ook een multiplicerend effect in. Pas veel
later, in deze tijd, worden we uit de droom geholpen en
multiplicatie in de verzorgingsstaat ?
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moeten we constateren dat als het allemaal zo door gaat,
het systeem dat is geschapen onbeheers"baar en onbetaalbaarwordt.

c.s.: Ik ben blij dat u hier op wilt ingaan.

Het citaat van
het tragische komt uit de bundel 'Tussen macht en moraal'. Daar heb ik het uitgewerkt.
Als je de 1ge eeuw vergelijkt met de 20e eeuw, dan was dat
toch de eeuw van de maatschappelijk veroorzaakte rampen. Men was toen nog niet geneigd om op alle rampen ook
een maatschappelijk antwoord te vinden. Geleefd werd
met tekorten, gezondheidsgebreken en ook gebreken die
samenhingen met het produktieproces. Dat kun je heel
goed zien aan de inburgering van het schade- en verzekeringsrecht. Wat in de 1ge eeuwen tegenwoordig als schade
wordt gezien, die gecompenseerd moet worden, daartussen
zit een frapperend verschil. Daar kun je ook de juridisering
van onze samenleving al aan afmeten.
Men aanvaardde rampspoed in de 1ge eeuw als tekortkomingen in de natuur en de maatschappij. Het idee van verzekering is er van afkomstig. Dat je iets kan overkomen
waar je niets aan kunt doen, is verdwenen uit onze samenleving. En dit geldt de natuur zowel als de maatschappij.

(

CdV: Als je de politiek-bestuurlijke beheersing, als gegroeid
paradigma, en daarvan onderscheiden de ethiek van de
pressie noemt, zou je dan kunnen zeggen dat op het gebied
wat daar tussen ligt een zich verzelfstandigend apparaat
ontstaat dat als derde factor functioneert ?

1

c.S.: Bureaucratieën hebben de neiging zichzelf te vergroten. Dat is waar, maar er moet een aanleiding zijn. Die zie
je vooral als je kijkt naar de uitvoeringspraktijken. Er bestaat een grove scheiding tussen wetgeving en uitvoering
in Nederland. Op wetgevingsniveau vallen veel dingen aan
te nemen op grond van argumentaties die op wetgeving
zijn toegespitst. Deze behoeven geen rekening te houden
met de kennis van wat er met de uitvoering gaat gebeuren.
Dit onderscheid heeft met zich meegebracht dat de uitvoeringspraktijk veel bureaucratischer is geworden dan nodig
is. Aangedreven door een te sterk gedetailleerde wetgeving, die probeerde zo rechtvaardig mogelijk te zijn.
Je kan het op alle terreinen waarnemen zoals weten-
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Cees Schuyt is hoogleraar empirische sociologie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht.
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schapsbeleid, ziektestelsel
en sociale zekerheidsuitvoering, - ik denk dat het
daar begonnen is. Nu wordt
de arbeidsbemiddeling verbureaucratiseerd. Het lijkt
mij evenwel te eenvoudig
om dat alleen aan de bureaucratie toe te schrijven,
alsof het een autonoom apparaat is dat geen input
kent. Deze laatste is natuurlijk door de gedetailleerde regelgeving gegeven
en wordt zeer serieus genomen. Dan krijg je daarbij
de extra effecten van het
uitvoerend apparaat. GAK,
GMD, je kunt ze allemaal
analyseren. Wij zijn niet
geneigd om met grove
rechtvaardigheidscategorieën genoegen te nemen.

dat zou je de bureaucratische levenswijze kunnen
noemen. Men neemt in het
eigen gedrag ook iets van
die fijnmazigheid over.
Heel concreet: Ik ben
WAO-er, ex artikel lid 52
en artikel 42, lid 2. Een
hele
andere categorie
WAO-ers dan WAO-er artikel 42, lid 1 omdat dat allerlei andere rechten geeft,
bijvoorbeeld in de zin van
'leefkilometers'. Leefkilometers zijn de door de
overheid vergoede autokilometers voor vervoer
waarvoor je zelf niet meer
kunt zorgen, denk aan
taxivervoer.
De ene groep krijgt ze wel
en de andere niet. Dit is
dan de bureaucratisch gereguleerde levenswijze.
CdV: Ik wil niet de indruk
Het belang dringt door in
Waaiers van dossiers, patiëntenadministratie
wekken het alleen te hebhet bewustzijn van menben over degenen die werksen. Wat Habermas ook
zaam zijn in de bureaucratie. Ik doelde eigenlijk meer op
weleens heeft genoemd: systeem en leefwereld. De leefwehet mechanisme. Het mechanisme dat samenhangt met de
reld wordt gedomineerd door de rationaliteit van het sysfijnmazige systematiek die de bureaucratische instelling
teem. Maar door ons onderzoek, van de Leidse onderzoekskenmerkt.
groep naar langdurig werklozen, zijn we er wat genuanceerder over gaan denken. Want die bureaucratische lec.s.: Dat komt dan toch bij de wetgeving vandaan. Een fijvenswijze lijkt toch slechts de uiterlijke façade van het danmazige wetgeving wordt uiteindelijk gemaakt door de
gelijks leven. Achter deze façade zit toch weer de maatTweede Kamer. De bureaucraten verzinnen die niet zelf.
schappelijke verankering van die levenswijze. Je kan ook
Ook de pressiegroepen formeren zich politiek. De voorbeandere voorbeelden dan de sociale zekerheidssfeer nemen .
reiding van de amendementen op een aantal voorgestelde
Men gedraagt zich zus of zo ten behoeve van de overheid,
maatregelen komen vaak van de kant van gespecialiseerde
de overheidsdiensten, omdat dat geld oplevert. Maar dat
mensen, experts, die weten dat de regeling zus of zo veranhoeft op zich nog geen enkele parallel te vertonen met de
derd moet worden. Een van de processen die ik in mijn
werkelijke leefsituatie.
boek wil laten zien is dat de fijnmazigheid juist sociale verIk kan het nog scherper formuleren: het heeft te maken
gelijkingsmechanismen oproept. Dit geeft de ironische
met wat wij individualisering noemen en het beeld dat we
draai aan de zaak waardoor dingen die oorspronkelijk goed
van de samenleving krijgen. In dit licht kan ik de kritiek
bedoeld waren, later door allerlei onvoorziene neveneffecop Habermas ook beter formuleren. Een vader van een
ten zelf weer in het tegendeel verkeren. Ik heb dat voor het
jaar of 70 wordt wat minder valide en heeft een rolstoel
eerst geformuleerd in mijn artikel over fragmentatie van
nodig. Die rolstoel zal f1200,- kosten. Hij heeft zes kindebestuur in 'Tussen macht en moraal'.
ren. Statistisch gezien zijn die kinderen allemaal veel
beter terecht gekomen dan hij zelf. Die zes kinderen, in de
CdV: Parallel aan de verhouding van vraag-overvraag zie
bloei van hun leven, 40 tot 50 jaar oud, goed inkomen en
je dat in de loop van twee eeuwen een steeds sterker geïnteeen goede opleiding kunnen best zeggen: we zijn met z'n
greerd maatschappelijk verband ontstaat. De fijnmazigzessen, iedereen f200,- en onze oude vader krijgt zijn rolheid in het beleid is toch de uitdrukking van een maatstoel. Wat doen die kinderen, die handelen niet op basis
schappij die zelf in toenemende mate integreert. In uw boek
van die spontane familiale solidariteit. Nee, die zeggen:
noemt u Mary Douglas, die werkt met een begrip als 'ras"Vader, je kan naar de bijstandswet want dan wordt het
ter'. Zou je hierin niet de ontstaansvoorwaarde moeten zien
vergoed." Ze vullen nog wel de formulieren in. Dat is dan
van zoiets als een algmeen vergelijkbare levenswijze, een
de familiale solidariteit. De regeling wordt nu bekostigd
bureaucratische levenswijze ?
door de overheid. Niet onjuist, het is niet illegaal. Het is
volstrekt zoals het hoort - dat willen we met de bijstandsc.S.: U heeft gelijk dat mensen zich erop gaan instellen,
wet. Maar daar ontstaat ook het idee dat kinderen niet
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king, wat maakt dat precies het tegenovergestelde wordt
meer voor hun ouders behoeven te zorgen. Dat willen ze
bereikt dan werd beoogd. Afhankelijkheid is het gevolg,
natuurlijk wèl. Het is op dit moment dat twee soorten van
boekhouding ontstaan. Namelijk ook de boekhouding tewaar autonomie werd gewild.
genover de overheid, op grond van de werking van bureauDeze laatste stijl van leven hebben we toch nog weer gedeeltelijk teruggevonden bij langdurig werklozen. Er zijn
cratische netwerken en rasters.
er die zeggen, "Ik heb m'n uitkeDoor ons onderzoek zijn we steeds
meer van dit soort verschijnselen
ring en voor de rest doe ik niet
meer mee aan deze samenleving".
op het spoor gekomen. Ook in de
r zag je dat mensen
Hier geschiedt nog niks illegaals.
uitvoering van de GSD-sfeer zijn
oepen hun rechten
En je hebt de uitkeringsgerechtigtalloze van dit soort voorbeelden
den die zeggen: "Ik heb heel bete vinden maar daarom ben ik ook
t ellroar vergeleken.
wust het systeem ten eigen voordewat relativerender gaan denken
bevindt men zich tegenle gebruikt". Alles wordt eruit geover individualisering Het is niet
OV,er de overheid, en venvacht haald totdat ze gepakt worden en
zo dat in werkelijkheid alle mendan krijg je dat calculerende indisen van elkaar geïndividualiseerd
daar de erkenning van.
vidualisme dat niet eens zo afwijraken; dit is zo in de boekhoudkundige omstandigheden die door
kend is van wat je elders in de samenleving aantreft. De grove generalisatie die in de polide overheid zijn geschapen.
tiek plaatsvindt, is dat wordt gedacht dat elke uitkeringsHabermas zegt dat het systeem van de overheidsrationaligerechtigde een calculerend subject is, wat overigens al op
teit de levenswijze van onze burgers domineert. Het is een
vorm van vervreemding door kolonisering. Mij lijkt ten
empirische gronden onjuist is.
eerste dat de burgers niet zo zeer gekoloniseerd zijn dat ze
CdV: We gaan even terug naar Mary Douglas en ik stel het
zelf niet meer weten hoe ze gebruik moeten maken van het
dan schematisch voor. Daar is de afbrokkeling van de cohesysteem. Zij worden dus niet alleen maar gedomineerd; ze
gebruiken en misbruiken ook het systeem onder andere
sie die de klassecultuur bood. Parallel aan dat proces, en
aan het ontzuilingsproces, is de maatschappij komen te bevoorwaarden. Ten tweede is het zo dat Habermas alleen
staan uit schakeringen van omgevingen die worden geleefd.
die bureaucratische uiterlijkheid op het oog heeft en niet
De geleefde samenhang is dan toch vooral een juridischwat daar weer achter zit. Het duidt op het ontstaan van
culturele cohesie geworden ?
twee werelden.

CdV: Ik meen dat u in hoofdzaak de gedachte bevestigt, die
ik opperde. Ik ben het met u eens dat het een zekere uiterlijkheid kan betreffen maar die uiterlijkheid slaat dan toch
de brug. Zij biedt de mogelijkheid tot identificatie. Erkenning is voor mensen ontzettend belangrijk. Het is hetzelfde
als bij iemand die ziek is. Hij voelt zich verdomd rot en
komt bij een arts. Deze stelt geen diagnose. Dan komt hij
thuis en zegt, "Ik wou dat die arts in godsnaam maar zei
dat ik wat heb." Die broodnodige erkenning en ook het spreken erover met anderen, is dan toch de subjectieve dimensie
in een objectiefproces ?

C.s.: Ik ben zonder meer geneigd om daar ja op te zeggen.
De plaats die het recht inneemt is groter geworden omdat
dit een van de laatste generale bindingsmiddelen is van
onze moderne samenleving. Moderniteit en rechtscultuur
gaan samen in alle moderne samenlevingen.
Maar dat schept ook een probleem. Veel inzicht wordt verwacht van de burgers in de verschillende lagen van de juridisering: uitkeringsrechten versus wetgeving, juridisering
van waarden versus puur technische wetten. EEm grote variëteit is geschapen. Alles wordt gejuridiseerd en dat vereist dus een geweldige bekendheid met het recht, een verinnerlijking van de juridische waarden en tegelijkertijd
een behoorlijk inzicht in de logische structuur van een ingewikkeld rechtssysteem. Dat is eigenlijk de voorwaarde
waaronder de moderne samenleving bij elkaar blijft, via
het recht.

C.S.: Dat is waar. Het hele verschijnsel kan ook getypeerd
worden als het recht op bewustzijn: erkenning van het
eigen bestaan in een gejuridiseerde samenleving. Vroeger
zag je dat mensen of groepen hun rechten met elkaar vergeleken. Nu bevindt men zich tegenover de overheid en
verwacht daar de erkenning van.
Een probleem is echter dat na het vergelijkende motief er
een autonoom sociaal proces lijkt te ontstaan dat de zaak
verder drijft. Het gaat dan niet meer alleen om de vergelijking met de ander. De mensen raken zo bezeten door het
zoeken van hun recht en het erkend krijgen van hun rechtvaardigheidsgevoel, dat zij aan een normaal leven niet
meer toekomen. Dat zou je de 'Rights trap' kunnen noemen. Niet de 'Social security trap', maar de 'Rights trap'
omdat je zo gefixeerd raakt op die juridische erkenning,
dat daarmee enige autonome invloed op je eigen leven niet
meer wordt uitgeoefend. Hier schuilt dus een duivelse wer-

CdV: Ik denk nu even aan de begrippen van normalisering
en disciplinering die Foucault heeft geïntroduceerd. En met
name aan normalisering, het afgedwongen leven naar de
norm, zonder dat men zich daar zozeer bewust van is. Wat
vindt u van zo'n begrip ?
C.S.: Ik ben niet zo theoretisch ingesteld, zoals u hebt kunnen zien. Ik houd wel m'n boeken bij maar ik ga er nooit zo
uitvoerig op in. Foucault trekt, meen ik, de historische oorsprongen verder terug. Individualisering is bij hem een
anoniem proces waarbij burgers dit soort noodzakelijkheden van een systeem zich eigen maken en daardoor zich
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eraan onderwerpen. Dat is in mijn visie ook wel aan de
hand, maar ik wil juist met de analyse van de noodzaak tot
juridisering, en ook de verinnerlijking van de juridische
waarde, aangeven hoe moeilijk de identificatie ermee eigenlijk is. Dat er heel wat van burgers geëist wordt.

strijd met het rechtsbeginsel. Iemand is arbeidsongeschikt
als hij als zodanig erkend wordt. Dan kan je niet zeggen, je
bent nummer 850.001, sorry, je telt niet mee. Hier bestaat
een zekere spanning. Dat komt ook in het hoofdstuk over
De Swaans boek naar voren. Want De Swaan analyseert
de verzorgingsstaat in het licht van het welbegrepen eigenCdV: Verwijst dat niet vooral naar
belang. Puur collective choice en
de rationalisering van de norm ?
collective action -achtige analyses.
....,
~r:l.:'~èn teeds meer ~(stand In een discussie met hem bracht ik
c.s.: Ik geloof het wel. Je moet benaar voren dat één ding over het
vall vr egere levenswl]zen
hoofd wordt gezien, namelijk dat
hoorlijk veel van staatsrecht afwe~ a n nog iets van een
ten om te kunnen vaststellen of
al die maatregelen eerst juridisch
gepositiveerd
moeten worden en
die WAO-maatregelen nu wel of
q~o ome binding aanwezig
dat als zij dat zijn, zij een eigen
niet netjes worden geïntroduceerd.
V was. ortuyn verheerlijkt dit .
leven leiden. Een leven dat de loWat moet de burger niet weten om
Ik doe dat niet.
gica van een collectief, economisch
een oordeel te kunnen vellen over
de rechtsgeldigheid van de vooreigen belang in zekere zin tegenstellen van de huidige WAO-maatgaat of corrigeert. Het recht als
contrapunt van onze cultuur, als contrapunt van die gewelregelen?
dige overheersing van het economische, als zodanig is het
In de aandacht voor het recht en de rechtszekerheid zie je
recht van het grootst mogelijke belang.
een verschil tussen D66 en de PvdA. De eerste maatregelen waren dus een verlaging van de uitkering, van de al 10Een problematische ontwikkeling is nu dat de juridisering,
pende WAO-uitkeringen en dat is zonder meer in strijd
die een bureaucratisering bewerkstelligt, gepaard gaat met
met de rechtszekerheid. De tweede maatregel was geen
het minder sterk worden van het gevoel voor juridische
verlaging van de uitkering maar een bevriezing. Je kunt er
waarden. Dat laatste constateer ik wanneer de Eerste en
Tweede Kamer wetten doorlaten die ze helemaal niet hadeen discussie over opzetten of bevriezing de nominale
waarde intact laat en geen aantasting is van de rechtszeden mogen laten doorgaan. Het economische motief is dan
kerheid als puur juridisch begrip, terwijl die verlaging dat
dominant ten opzichte van het juridische.
wel was. Het vereist dan wel erg veel inzicht in de details
Ik constateer een zeker verlies aan juridische waarden terwijl er sprake is van een sterke tendens tot juridisering.
van regelgeving en de juridische structuur van de samenleHoe kan dat samengaan ? Dat kan alleen maar vanuit een
ving om toch nog die legitimiteit te vinden die onze samenleving nodig heeft.
sterk op winst, nut en competitie gerichte cultuur.
Het belang van het recht wordt gereflecteerd door de geweldige aandacht die de juristen in onze samenleving krijCdV: Ik zou toch een lans willen breken voor een nader begrip van het bureaucratische, naast het economische. Deze
gen en de rol die zij spelen. Je ziet dat mensen die het geduld en het begrip niet kunnen opbrengen reactionaire vornegatieve kant van het juridiseringsproces, dat u noemt,
men van gedrag gaan vertonen.
schept toch juist de bureaucratische levenswijze. Dit begrip
zou ik graag willen gebruiken tegenover de calculerende
Het recht is een bindmiddel in onze samenleving. Ik denk
burger van Fortuyn. Waar het om gaat, geloof ik, is dat de
dat D66 dat verdomd goed doorheeft en daarom ook bij die
WAO-maatregelen op de juridische zaken de klemtoon
in de bureaucratisering van de sociale maatschappij de
legde. Zij zeiden: "Wacht even, je hebt die en die maatregeanonimiteit èn het democratische tekort schuilen. De bureaucratische levenswijze verwijst naar het juridische als
len aangekondigd maar laat die eerst eens wet worden".
Om vervolgens nog eens te kijken of die andere wetten nog
norm van regulering. Misschien doet het dit nog wel meer
wel nodig zijn. Dat heeft mij zeer aangesproken. Men bedan het economische.
grijpt hoe belangrijk onze juridische handel en wandel is
c.S.: We nemen inderdaad steeds meer afstand van vroegeworden en vooral die van de overheid.
gere levenswijzen waarin nog iets van een autonome binCdV: Hoe ziet u het rechtsbeginsel in verhouding tot het
ding aanwezig was. Fortuyn verheerlijkt dit. Ik doe dat
economisch nut? Is dit niet de centrale spanningsverhouniet, ik constateer gewoon dat dat aanwezig is. Het heeft te
maken met bureaucratisering, die een zekere balansverding waarbinnen de overheid opereert ?
storing doet optreden ten gunste van het economisch critec.S.: Ja, en dat is zolang de bureaucratieën hun oren laten
rium en ten ongunste van zowel het sociale als het juridische. Dat is eigenlijk de rode draad door mijn hele boek.
hangen naar de economische beginselen in plaats van de
juridische beginselen. Er huist in principe een spanning
Mijn aandacht gaat meer uit naar de dominantie van een
tussen rechtswaarde en economische waarde. Het recht
in het algemeen eenzijdig gehanteerd economisch criterium. Onderwijs is een goed voorbeeld. De economisering
hoeft zich niets aan te trekken van het economisch nutsbeginsel. Als het recht aan een groep mensen is toegekend,
van het onderwijs ondermijnt een aantal authentieke
kan je dit niet aan 80% van die groep toekennen om het
waarden die in het onderwijs centraal moeten staan. Dat
aan 20% om economische redenen te onthouden. Dat is in
ervaren wij aan de universiteit dagelijks. In mijn onder-
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Het is een rare zichzelf ondermijnende denkwijze, toegepast op maatschappelijke sferen waar je juist enige eigen
creativiteit zou mogen verwachten.

A.v.: Wat voor mogelijkheden zijn er voor een overheid om
te sturen en niet over te gaan tot het knippen in kleine meetbare eenheden of het genereren van sociale categorieën, die
weer opnieuw zullen verzelfstandigen?

c.s.: Ik heb de neiging te zeggen dat de overheid dan niet
zoveel moet willen sturen. Héél ver zou zij zich moeten terugtrekken, op een aantal punten en in een aantal maatschappelijke sferen zou dat niet zo gek zijn. Laat de politici
en de bestuurders iets minder denken dat zij het middelpunt van de wereld zijn. Het lijkt wel of de Nederlandse
samenleving om Den Haag draait, zoals vroeger de zon om
de aarde draaide. Het is dus omgekeerd: Den Haag draait
mee met de wentelingen van de Nederlandse samenleving.
Een zekere relativering van een denkwijze als 'wij moeten
per se beheersen, wij moeten sturen', zou nuttig zijn.
Alleen op een paar terreinen is dat niet mogelijk, milieu
bijvoorbeeld. De vraag is dan hoe te sturen ?
Er zijn globaal twee filosofieën over hoe je de stelsels kunt
beheersen. De een doet het globaal met strenge selectie, de
ander doet het laagdrempelig met een grote noodzaak tot
controle. Ik constateer dat bij de WAO precies hetzelfde gebeurt als bij het wetenschappelijk onderzoek: laagdrempelige instroom en veel controlemaatregelen. Als je mensen
weigert nauwgezet te keuren aan de poort, dan ga je twijfelen of iedereen wel terecht is binnengekomen. Wanneer
je evenwel streng hebt gekeurd, dan moet je ook niet zeuren als samenleving. Je geeft die uitkering en daar zullen
ook de werkgevers het mee eens zijn. Wat nu gebeurt, is
precies het tegenovergestelde, dezelfde laagdrempelige instroom blijft behouden, gezeur over wie er wel of niet terecht inzit en men weigert de echte toets toe te zeggen.
Nee, dan Kok, nota bene officieel: "Dat kan niet. Want
ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken hebben
gezegd dat het niet kan." Moet je nagaan, dat staat dus in
die brief van Kok aan het congres in Nijmegen. Het mooiste voorbeeld van een technocratische redenering: Ambtenaren zeggen dat het niet kan! Ik wil weten waarom het
niet kan. Die ambtenaren moeten hun redenen geven,
maar die worden buiten de discussie gehouden.
Ik zeg, laten we inventiever zijn in het vinden van globale
maar realistische sturingsinstrumenten. Veel van wat wij
doen, komt neer op een vorm van 'pleasing'. Wij kunnen in
onze samenleving niet meer goed nee zeggen. Wij schuiven
alles altijd maar weer door. De arts van de GMD zegt geen
nee, de ambtenaar niet, de wetgever zegt geen nee en de
uitvoerder ook niet. Ondertussen moeten de mensen wel
'geprocessed' worden en moet er over die mensen worden
beslist. Dan ben ik er een voorstander van om eerlijk te
zijn en te kijken of al die zogenaamde lankmoedigheid van
de Nederlandse samenleving uiteindelijk niet erg wreed is.
Die wreedheid zit 'm in de overval van de huidige WAOmaatregel. Voor degenen die er terecht in zitten. En niet
voor degenen die er onterecht inzitten. We hebben nooit
dat onderscheid willen maken.

Het voorportaal van het ziekenhuis,
de eerste registratie

wijsrelaties wil ik niet geconfronteerd worden met het feit
dat elke tien minuten met mij moet worden afgerekend.
Dat is zo'n modern en modieus begrip uit Den Haag. Alles
moet worden 'afgerekend'. Er mag best gekeken worden
naar mijn uiteindelijke produktiviteit als wetenschapsbeoefenaar en docent, maar niet in kleine moduultjes gefragmenteerd, want dan kan ik geen behoorlijke onderwijsrelatie meer creëren.
Misschien is dat in extremis te vergelijken met dansen. Als
je om de halve minuut moet vragen: "Hoe dansen we nu,
gaat het goed?", dan dans je niet meer want dan denk je er
nog slechts over na hoe je danst.
Wat de economiseringsgolf eigenlijk doet -allemaal vanwege die overheidsfinanciën, zeer begrijpelijk- is dat je in de
relaties in verschillende maatschappelijke sferen de autonomie en spontaniteit reduceert ten gunste van het economisch reflecteren erop. Het verpest dagelijks mijn plezier
in het onderwijs.
Een advies is uitgebracht aan Minister Ritzen, dat wil dat
docenten die hoog scoren een beloning krijgen en docenten
die laag scoren niet. Het hele probleem van de tempobeurs
zit in dezelfde lijn. Men probeert met economische maatregelen het gedrag van mensen te beïnvloeden. Het krankzinnige voorstel bij de begroting van onderwijs om zittenblijvers in hun gedrag te gaan beïnvloeden door deze f250,meer schoolgeld te laten betalen is een uitvloeisel daarvan.
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A. V.: U typeert in hoofdstuk 2 van uw boek een economische
Deze zouden méér-dimensionaal moeten worden. Ziet u de
polarisatie: high-tech automatiseren, een verhoogde accuinvoering van een basisinkomen als een noodzakelijke voormulatie tegenover arbeidsintensieve produktiewijze, gekopwaarde daarvoor?
peld aan dienstverlening en zorg. U stelt de vraag of inkomensgarantie losgekoppeld moet worden van arbeid, het
c.s.: Logisch gezien is het geen noodzakelijke voorwaarde.
basisinkomen. Hoe belangrijk kan dat zijn? U geeft een
Het zou een belangrijke faciliterende maatregel kunnen
schets van een pluriforme samenzijn. Als het goed functioneert, dan
leving waarin flexibiliteit nodig is,
hebben veel meer mensen de moniet meer de binding aan die ene
~i)j:'J..
dringt de kracht gelijkheden om zich divers te kunplaats, die je zelfs niet meer geontplooien zonder dat zij zich
werknemers terug ten nen
ografisch kunt bepalen.
aan een ééndimensionale waardevan de macht van het ring behoeven te onderwerpen. Je
c.s.: Ik heb lang geaarzeld om dat
-' ~'
11._~~1'-"".,..
~n. zonder dat dit kan met 4 mensen met een basis''.IJ
hoofdstuk op te nemen. Het is reinkomen van f 600,- per maand
gepaard gaat met groei van een huishouding van 4 personen
latief oud, namelijk uit 1983, een
lezing gehouden op een congres
voeren. Daar kan je minimaal van
het aantal banen.
over arbeidstijdverkorting. Dat
leven en dan hoeft nog niemand te
was toen helemaal in. Ik heb deswerken. Een van hen kan kunstetijds twee scenario's geschetst: een optimistisch en een pesnaar worden, een ander kan voor 20 uur wat bij gaan versimistisch scenario. Het pessimistische gaat uit van een
dienen, een derde kan gaan studeren en een vierde kan
tweedeling, een scheiding van sferen. Het pluraliserende,
carrière maken in het bedrijfsleven. Die mogelijkheden heb
optimistische is zo onoverzichtelijk als een Jeroen Bosch:
je dan. Ik ben zo geïnteresseerd geraakt in het partiële bamannen en vrouwen door elkaar, deeltijdbanen en fullsisinkomen omdat het een generieke maatregel is die alle
time banen, flexi-banen en vaste en niet-vaste banen door
onderlinge verschillen wegvaagt. Iedereen weet waar hij of
elkaar. Mij lijkt dat als we er 8 jaar later naar kijken, we
zij aan toe is en weet ook dat er nog een eigen bijdrage gekunnen constateren dat het pessimistische scenario aan de
leverd moet worden in de verdienste van inkomsten of anwinnende hand is. De uitstoot van arbeid gaat alsmaar
dere vormen van geld en je bent van geweldig veel bureaudoor. Er ontstaat langzamerhand een tweedeling, een
cratische rompslomp af. Er zijn theoretisch nog wel vrascheiding tussen produktieve en niet-produktieve mensen
gen, bijvoorbeeld wie is nou Nederlander. Die vraag wordt
in onze samenleving.
in het WRR-rapport uit 1985 ook aan de orde gesteld en
Dit levert veel spanning op en bovendien worden binnen
gedeeltelijk beantwoord. Je ontkomt nooit helemaal aan
die produktieve sferen ook nog zoveel mogelijk nieuwighebureaucratie en welke mensen zijn absoluut niet in staat
den als flexi-arbeid geïntroduceerd, om econOlnische redeom dat resterende inkomen zelf te verdienen? Dus je hebt
nen. Het zijn de piektijden, 4 uur werken op hoogs panwel enige administratie nodig maar het is een vervanging
ningstijden. Dit betekent een verarming van de arbeid en
van een zeer fijnmazig netwerk door een veel algemener
van de arbeidsvoorwaarden. Zo wordt de kracht van de
stelsel. Laten we de studiefinanciering als voorbeeld
werknemers teruggedrongen ten bate van de macht van
nemen. Die is in het begin zeer fijnmazig opgezet: studenhet bedTIjfsleven. Niets van dit al gaat gepaard met een beten die thuis woonden kregen zoveel x gulden meer dan
hoorlijke groei van het aantal banen.
studenten die niet thuis woonden, etc. Dat leidde tot een
geweldige administratie. Men valt hier dan ook weer terug
A. v.: U zegt in uw boek dat de verdelingscriteria in onze saop grove maatregelen. Is het niet beter om ook op andere
menleving te eenzijdig op arbeid en onderwijs zijn gericht.
terreinen ons gezond verstand te gebruiken. •
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(Advertentie)

SWB-Cahier

Relatie & Huwelijk
Deze maand verschijnt het eerste nummer in een nieuwe reeks van het Wetenschappelijk
Bureau van D66: SWB-Cahier. Dit nummer is gewijd aan Guridische) aspecten van
relaties en huwelijken in onze maatschappij.
Nadere informatie treft u aan in de rubriek Signalementen.

U kunt nu vast een exemplaar van dit cahier bestellen: 070-38ó8303.
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