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Het gelijk van
Willem Drees jr.
Willem Velema bespreekt:
W illem Drees, Gespieaeld in de Tijd; de
naaelaten autobioarcifie. Amsterdam :
Uitgeverij Balans, 2ooo .

INHOUD

Willem Drees jr.
Robert DahJ
De zelfmoord van het
maakbaarheidsgeloof

Alledaags is het niet, dat een ' nagelaten autobiografie' , geschreven door een bejaarde, mislukte,
bijna vijfentwintig jaar geleden
uitgerangeerde politicus actuele
politieke betekenis heeft. Toch
geldt dat voor Gespieseld in de Tijd
van Willem Drees, de in I 998
overleden econoom, PvdA -dissi dent, en zoon van de gevierde
PvdA-premier.
Na een schitterende carrü~re als
econoom en topambtenaar bij het
ministerie van Financiën werd
Drees - bijna vijftig jaar oud - in
I97I lij sttrekkervano s' 7o , opgericht door sociaal-democraten die
vonden dat de PvdA onder invloed
van Nieuw Links 'de weg van het
democratisch-socialisme verlaten
had'. De bedaagde Drees werd de
sensatie van de verkiezingen van
I 97 ': hij haalde acht zetels, één
meer dan media-lieveling Hans
van Mierlo met D ' 66 vier jaar tevoren . Drees werd minister van
Verkeer en Waterstaat in het kabinet- BiesheuveL In I 9 7 2 begon de
neergang alweer. Drees werd
beentj e gelicht door christen-democratische ministers die genoeg
hadden van os'7o . Na een bizarre
botsing met premier Biesheuvel
werd hij gedwongen op te stappen. Maar Biesheuvels opzetje
mislukte : ook hij moest voortijdig
het veld ruimen voor het kabinetDen Uyl.
Als fractievoorzitter van D s' 7 o

voerd e Drees in de Tweede Kamer
zakelijk en intelligent oppositie
tegen de spilzucht en naïviteit die
hij bij het kabinet-Den Uyl in
overvloed aantrof. Heel vroeg onderkende hij, deskundige bij uitstek op het gebied van de overheidsfinanciën, de budgettaire
ontwrichting di e zich al begon af
te tekenen toen hij nog thesaurier generaal was, maar pas onder Den
Uyl angstaanjagende proporties
aannam. De onervaren minister
van Financiën, Wim Duisenberg,
vergrootte de oplopende tekorten
aanvankelijk drastisch . Pas in de
zomer van ' 7 s, toen zelfs de steeds
overvloediger binnenstromende
aardgasbaten niet m eer konden
ve rhullen dat het met de overheicisfinanciën helemaal fout ging,
kwam Duisenberg tot bezinning.
Maar de 'éénprocents-operatie',
die hem (onverdiend) de reputatie
heeft bezorgd als eer ste het belang
van bezuinigen te hebben ingezien , zou, zoals Drees helder uiteenzet , de desastreuze toename
van de 'coll ectieve lastendruk' allerminst hebben beëindigd hoogstens ietwat vertraagd . 'Het
einde', schrijft Drees droog,
'wordt in de sterrekunde een
zwart gat genoemd.'
Deze en tal van andere missers
van het razend populaire kabinetDen Uyl stelde Drees in de
Tweede Kam er beschaafd maar
m eedogenloos aan de kaak, dwars
tegen de door hem verfoeide ' tijdgeest' in . Maar zijn beschaafde oppositie maakte op media en kiezers heel wat minder indruk dan
de ketelmuziek van Hans Wiegel:
bij de verkiezingen van I 977 behaalde os'7o nog maar één zetel.
Drees verliet de politiek .
De laatste tijd mocht Drees zich
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\l'fh ugcn in toenemende waardcring voor zijn 'gelijk'. Zelfs
ommigc voormalige handlangers
\an icuw Links en Den Uyl bombard crdcn hem met terugwerkcndf' kracht tot visionair politi us. Bij de presentatie van
Gelpleneld m de tijd stak bijvoorbccld Trouw-commentator Willcm Brccdveld, indcrtijd 'ambtelijk mcd wcrker' van premier
D ·n Uyl, uitvocrig de loftTompet
O\ r de id een die Drees in de
jarcn zcvcnlig vergeefs tegen Den
U I in telling had gebracht.
Br ed\·eld zei het 'tc betreuren'
dat cr indcrtijd niet beter naar
Dr c wa geluisterd.
Zijn h rwaardering heeft Drees
t dankcn aan zijn goed doortla ·htc en bcargumenteerde afwijling van hct links-radicalisme dat
l'lnd jar n zestig de PvdA in de
, rccp krceg. Oat betekende een
brcuk met de redelijke, gematigdc, up praktische resultaten gericht hcrvormingspolitiek die
Drcc sr. tot de belangrijkste Nederland c ociaal -democraat ooit
had gcmaakt. De herwaardering
hield dan ook gelijke tred met de
gclcidclijke koerswijziging van de
P\dA cind jaren tachtig, nadat
Den Uyl was opgevolgd door
\Vim Kok. Omdatook Kok weinig
(mccr) op heeft met het radicaJi,mc van welecr, wordt hij graag
\crgcleken met zijn iUustere voorgangcr. Ook vermeende overeenkomstcn tu sen de huidige PvdA
n ns'7o van de 'jonge Drees'
hcbben al meer dan eens de pers
gchaald.
ll'eabercider van Kok?
Drcc wordt zo, net als in de jaren
1cvcntig, in het behoudende kamp
gcplaat t, zij het dat hij daarmee

nu aanzienlijk meer waardering
oogst. Toen werd hij vooral gezien
als harde 'bezuiniger' en als iemand die nostalgisch vasthield aan
het erfgoed van zijn vader. Delaatste jaren geldt hij daarnaast ook als
vroege geestverwant en wegberei der van de behoudende en voorzichtige Kok. Daarmee wordt
hem onrecht gedaan. Anders dan
Kok en de meeste liberale, conservatieve en christen-democratische
critici van Den Uyl, was Drees namelijk allesbehalve behoudend.
Hij bleef altijd een gedreven
idealist van onvervalst sociaal-democratische snit.
De samenleving was volgens
Drees weliswaar niet naar believen 'maakbaar' door de overheid
- dat vond hij ook niet wenselijk in
een vrije samenleving. Maar hij
bleef altijd vertrouwen op het sturend vermogen van de overheid
op tal van terreinen. Als doorkneed econoom en leerling van
Jan Tin bergen was Drees er daarbij van doordrongen dat ook sociaal-democraten rekening moeten
houden met onomstotelijke economische inzichten. Zo vond hij,
net als Tinbergen, dat allocatie bij
voorkeur middels uniforme prij zen moet plaatsvinden. Hij had
groot respect voor 'marktdemocratie' en 'consumptievrijheid'
van burgers - ook de laagstbetaalden - en moest niets hebben van
'inkomensprijzen' en het woud
aan vrijstellingen, verstrekkingen
in natura en subsidies met inkomenspolitieke doelen die de consumptievrijheid nodeloos beperken, zoals de individuele huursubidie. AI in I 970 waarschuwde hij
voor de gevaren van de 'armoedeval', die sindsdien alleen maar wijder is opengezet.

Om dezelfde reden vond hij
het helemaal niet 'links' als de
overheidsuitgaven voortdurend
stijgen. De overheid moest zich
volgens hem juist permanent verweren tegen de invloed van pressiegroepen, die bij 'verwante'
politici en ambtenaren uitgaven
ten bate van de eigen achterban
proberen los te peuteren, ten
nadele van de belastingbetaler. AI
in de jaren vijftig, toen zijn vader
een legendarisch 'zuinige' premier was, vond Drees de overheidsuitgaven te hoog opgelopen.
In zijn dissertatie uit 1 9 ss rekende hij voor hoe de overheidsuitgaven, die in dat jaar een bedrag van rond 2 s procent van het
nationaal inkomen bedroegen in
I 960 teruggebracht zouden kunnen worden tot 2o procent - zonder terug te vallen op 'de door
hem verfoeide 'optische trues'
die sinds de jaren zeventig gemeengoed zijn.
Drees was voorstander van een
bescheiden, maar sterke overheid, die niet met geld srnijt, en
haar beperkingen kent, maar wel
slim en doortastend optreedt als
overheidsinterventie wenselijk of
onmisbaar is. Die pal staat voor de
rechtsstaat, hinderlijk wangedrag
van burgers niet tolereert, maar
vrijheid en eigen verantwoordelijkheid respecteert. Die zich niet
laat piepelen door pressiegroepen. En die volop bescherming
biedt aan personen die buiten hun
schuld in problemen komen, dus
niet aan 'lapzwansen' die 'zichzelf in moeilijkheden brengen,
zoals alcoholici, gokkers, drugsverslaafden, en mensen die geen
betaald werk willen verrichten'.
In Gespieaeld in de tijd schetst
Drees kernachtig hoe zijn visie
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zich geleidelijk ontwikkelde en
hoe zijn onmiskenbare idealisme
steeds meer vermengd raakte met
al even karakteristiek cynisme :
'Aanvankelijk was mijn indruk dat
politici ver schillen in idealen
maar, zeker in ons land, op ratio nele wijze besluiten , gericht op
de gestelde doelen, m et aandacht
voo r argumenten pro en contra.
ln de jaren vijftig drong tot mij
door dat nogal wat woordvoerders in fracties en ook ministers
zich laten leiden door pressiegroepen. In de jaren zeventig bleken nog andere invloeden de besluitvorming bij sommige politici
te domineren, bijvoorbeeld het
streven naar polarisatie - het verwerpen van voorstellen van anderen, niet op inhoudelijke gronden
maar ter wille van het scheppen
van tegenstellingen . De laatste
decennia werd in toenemende
mate gehandeld tegen de doelen
die men zelf in wetten , nota 's en
partijprogramma's gesteld had .'
De derde weg van Drees Jr.

De PvdA staat dezer dagen voor
een moeilijke keuze: voortzetting

Dahl over democratie
en EU
Hans Blokland bespreekt :
Robert A. Dahl, On Democracy , New
Haven & London , Yale Uni ver sity
Press, Yale Nota Bene Book

2ooo,

(de

hardcover verscheen in 1 9 9 8)

Robert Dahl ( I 9 I s) behoor t
samen met Charles Lindblom
( 1 9 1 7) tot de grand old men van
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van de weinig inspirerende, con ser vatieve lijn-Kok, die de partij
weer respectabel heeft gemaakt,
maar ook niet veel m eer dan dat ;
of weer 'de verbeelding aan de
macht ' helpen en net als in de
jaren zeventig gaan smijten met
belastinggeld . Drees had een alternatief. Zijn goed doordachte,
akelig consistente politieke programma zou ook nu nog de Pvd A
kunnen vitaliseren. En het behelst
heel veel m eer dan een nostalgische terugblik op de glor iedagen
van zijn vader - hoezeer hij die
ook bewonderde.
Toen Nieuw Links in de PvdA
doorbrak dacht Dr ees al geruime
tijd na over een eigen 'derde
weg '. Dat betekende voor hem
onder meer: zoveel m ogelijk
ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van burger s; lagere belastingen en premies;
minder subsidies; strikte naleving
van het 'profijtbeginsel' ; en een
ruimere aandacht voor 'de kwaliteit van het bestaan ', onder m eer
door actief milieubeleid, ver stan dige r uim telijke ordening en een
ve rkeer sbeleid dat de files zo u

hebben voorkomen in plaats van
opgelost - zonder dat de bewegingsvrijheid van auto's nodeloos
aan banden zou worden gelegd .
Gespi eg eld in de tijd biedt voor
wie de opvattingen van Drees niet
of niet zo goed kent , of voor wie
zijn op andere deskundigen gerichte publicaties te pittig zijn ,
een interessante kennismaking
m et zijn nog altijd verfrissende
ideeën . Alleen oplettende lezer s
zullen overigens álle, soms zeer
ver strekkende consequenties on derkennen van zijn obser vaties
over het politiek bedrijf. Drees
was 'door bescheidenheid terughoudend ', zoals de bezorger s
raak constateren . Veel dodelijke
constateringen zijn daardoor in
understatements en bijzinn en verstopt . Voor een compleet beeld
van zijn visie is rustige bestudering van zijn andere publicaties
daarom een must . Het ontcijferen
van de geheimtaal van Drees
vergt geduld en inspanning, maar
die moeite wordt volop beloond .

de Amerikaanse politieke wetenschap. Gezamenlijk zijn zij vanaf
hun eerste publicaties in de jaren
veertig in belangrijke mate bepalend geweest voor de ontwikkeling van en de centrale debatten in
deze discipline. Lees hun werk
over de jaren en men leest tevens
een overzicht van de ontwikkeling
van de politicologie: de vaak heftige discussies over de problemen
waarmee zij zich zou moeten bezighouden , de onderzoeksmetho-

den die hier voor het meest geeigend zijn , de inzichten die al dan
niet met de verschillende methoden zijn verwo r ven , de maatschappelijke positie en opdracht
van de politicoloog, et cetera. 1
Terwijl Lin dblom zich vooral
heeft beziggehouden met processen van beleid , de verhoudi ng tussen markt en overh eid , en de vraag
met behulp van wat voor soort
kennis wij de sam enleving kunnen veranderen , heeft Dahl zich
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