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De Rode Droom is uit en dat valt niet te betreuren. Ze was een historisch bepaalde reactie op de ellende van armoede en werkloosheid, op
de chaos en misère van een amorele vrije markt-economie en op veel
onrecht en geestelijke dwang in een conservatief-christelijke cu ltuur.
Ze werd binnen de sociaal-democratie vrijwel overal in Europa opgegeven toen er zich nachtmerries in gingen aftekenen van een te bedwingende r gelgcving. De vraag is of men inmiddels wakker genoeg is.
Ziet men de nieuwe werkelijkheid in Europa onder ogen?
E n zich niet verenigend Europa zal moeilijk de kracht kunnen
opbrengen om sociale vooruitgang en politieke rust te bevorderen in
de roerige randgebieden van het continent: de Balkan, het MiddenOosten, Noord-Afrika. Religieus fundamentalisme en politiek fanatisme, beide uitmondend in terrorisme, worden daar vooral gevoed door
wanhoop en vcrbittering omtr nt de eigen vooruitzichten in de
moderne wereld .
De beoogde en gewenste kopgroep van landen die het bundelen van
de in Europa beschikbare krachten snell er zou moeten kunnen doorzetten, kan niet functioneren zonder de Europese ruggegraat van een
degelijke Frans-Duitse samenwerking. Beide landen slagen er gelukkig
in een belastend verleden in hun huidige onderlinge betrekkingen te
elim ineren. Ze kampen wel, meer dan anderen in West-Europa, met
een nalatenschap van enkele verwikkelingen die de Koude Oorlog voor
Europa met zich mee bracht: in Frankrijk met betrekking tot NoordAfrika, in Duitsland waar het de relaties met de aangrenzende gebieden
van Midden - en Oost-Europa betreft.
Het belangrijkste dat deze twee landen momenteel gcmeen hebben
is echter een zorgelijk groeiende en voor velen uitzichtloos geworden
werkloosheid - plus het feit dat wat Europese politiek heet te zijn
slechts nog meer verslechtering en in geen geval verbeteringen in petto
heeft. Tegen deze achtergronden stemden bij de laatste nationale verkiezingen in Frankrijk 12 procent van de vrouwen, 19 procent van de
mannen, 2 5 procent van de werklozen en 3o procent van de arbeiders
op het extreem-rechtse Front Notiona l van Lc Pen. In de sociaal-economische braaklanden in Duitsland tekenen zich soortgelijke tendensen
af. Zonder een vcrtrouwenwekkende aanpak van dit vraagstuk blijft
het perspectief van een dcmoc1·atisch en sociaal Europa dat zijn krachten kan vcrenigen zeer duister.
Op enkele ru ialc momenten in de twintigste eeuw is de Europese
sociaal-democratie tekort geschoten - in Duitsland in de jaren dertig
bij de massale wanhoop die een machtsgreep van nationaal -socialisten
mogelijk maakte; in Frankrijk in de jaren vijftig door de wijze waarop
de problemen in Noord -Afrika werden aangepakt. Allerminst een
reden om zich te schamen tegenover andere politieke stromingen die
er zich minderaan gelegen hebben laten liggen, maar wel een reden om
zi h m er dan tot nu toe af te vragen hoc men het dit keer beter kan
dot•n.
o iaal-democraten zouden om te beginnen veel open lijker en dui delijker als ambitie moeten hebben: het op de niet al te lange termijn
lwreiken van een beter, zich doordacht verenigend, Eu ropa. Dat
Bolkestcin vindt dat hij daar nu en clan moeilijk over moet doen kan
nauwelijks een sta-in-de-weg worden genoemd.

Europese
ambitie
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Sociaaldemocratie tussen
nationale staat en
Echt enthousiast was de
ontvangst niet. Voordat de
Europese
nota Het buitenland van de
PvdA. Voorbij de waterlinie \)
verscheen, bleek de toon al
integratie
gezet. 'Vlak', 'opsomme-

Hoe Voorbij de waterlinie
ook wordt beoordeeld, in
één opzicht heeft ze in
ieder geval aan de verwachtingen voldaan: het buitenland, de Europese integratie in het bijzonder, is terug
rig', 'voorspelbaar' en
op de politieke agenda van
'weinig concreet' waren
de PvdA. Dat is niet alleen,
nog de vriendelijkste oorI
ANDRE GERRITS
en zelfs niet in de eerste
delen die het partijbestuur,
plaats, te danken aan het
een paar dagen voor verHorifddocent aan het Oost-Europa Instituut van
'Eurocentrische' karakter
schijning van het rapport
de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter
bijeen, velde. Het rapport van de Alfred Mozer Stichtins van de PvdA, lid van van Voorbij de waterlinie, in
'communiceerde
niet',
sommige reacties gewaarde Commissie Buitenland van de partij en één der
deerd en in andere bekritiklaagde één der aanweziopstellers van het rapport 'Het buitenland van
seerd,
alswel aan de nieu gen. Communicatie bleef
de PvdA. Voorbij de waterlinie'.
we fase die de Europese
moeilijk, ook na publikatie.
integratie ingaat met de
Frans Weisglas was één van
Economische en Monetaire Unie in combinatie met
de weinigen die het rapport typeerden als 'interesde pro- Europese oriëntatie van onze sociaal-demosant', maar hij bleek van de verkeerde partij.
cratische minister-president. Het is niet aan mij de
Overigens was het vooral zuinig en zuur. 'Wat in
politieke balans op te maken van de discussie die het
i dere omgeving als discussie geldt, ontaardt bij de
rapport heeft geëntameerd. Het lijkt me tevens
PvdA altijd in broedertwist', concludeerde Vrij
overbodig de praktische voors en tegens van E M u,
ederland naar aanleiding van de reacties op het rapStabiliteitspakt, Centrale Bank en Europa van de
port.'
verschillende snelheden nog eens op een rij te zetAchteraf leek het toch nog mee te vallen. De
ten. Ik volsta hier met een analyse en beoordeling
oordelen van de verschillende buitenlandgroepen
op hoofdpunten van de zeer uiteenlopende reacties
binnen de PvdA 2 waren over het geheel genomen
op Voorbij de waterlinie en van het debat dat de afgeserieuzer en positiever dan de primaire reacties van
lopen maanden in en rondom de PvdA is gevoerd
bestuurs- en Kamerleden. Ze bleken bovendien in
over 'Europa'. In de keuze van de thema's heb ik
aanzienlijk vriendelijker bewoordingen gesteld. De
me laten leiden door de inhoudelijke zwaartepunJong renwerkgroep Internationaal van de PvdA
me nde weliswaar dat het rapport een 'beleidsmaten van de nota en de discussie: de Europ se integratie en de vermeende 'crisis' van de nationale
tig failliet' schetste, maar ze kon toch niet nalaten
staat en het zogeheten 'democratische tekort'. Is er
'Van Traa en zijn collega's' enige woorden van
iets nieuws onder de zon? Heeft de heroriëntatie
troost mee te geven: 'alles wat we niet hebben aangekaart heeft in beginsel onze steun'. Een kwestie van de Partij van de Arbeid effekt gehad op het denken over buitenlands beleid, meer in het bijzonder
van goede opvoeding. Het partijcongres, zo bleek,
over Europa? Is er vandaag zoiets als een sociaalsteunde het rapport eveneens. In ieder geval nam
het de resoluties van het partijbestuur, die slechts democratische visie op de Europese integratie, hoe
op enkele punten afweken van Voorbij de waterlinie,
(on)omstreden is ze in partijkringen en hoe bestenover.
dig zal ze blijken te zijn?

-

s &..n 3 1997

100
Armoede van het buitenlanddebat

Er zijn ten minste twee redenen geweest waarom
het partijbestuur heeft verzocht een nota over buitenlandse politiek te doen verschijnen: het buitenland moest terug in de discussie binnen de PvdA en
de PvdA moest terug in de discussie over het buitenland. In de eerste opzet lijkt Voorbij de waterlinie
in ieder geval geslaagd, en, minstens zo belangrijk,
het debat gaat voornamelijk over zaken die sociaaldemocraten, op een klein aantal liefhebbers na,
lange tijd goeddeels onberoerd lieten, over de
Europese integratie bijvoorbeeld.
Hoewel Paul Kal ma in zijn Wonderbaarlijke teruakeer van de solidariteit ( 1995) nog waarschuwde voor
de mogelijkheid van 'berusting of cynisme' indien
het 'contrast tussen ideële uitgangspunten en de
geschetste internationale werkelijkheid' in het buitenlandse beleid van de PvdA zo groot bleef3 (gevolg van de behoefte zich ook, of zelfs j uist4, op het
gebied van de buitenlandse politiek te profileren)
leken radicalisme en selectiviteit al lang niet meer
het grootste probleem. Er was over het algemeen
immers nauwelijks nog serieuze politieke belangstelling voor het buitenland. De PvdA, evenals
andere sociaal-democratische partijen in westelijk
Europa, keerden zich naar binnen - in nog sterker
mate dan de 'tijdgeest' reeds bepaalde. In de heroriëntatie van de sociaal-democratie is weinig stilgestaan bij vraagstukken van internationale politiek. De aanpassing van het gedachtengoed op sociaal-economisch terrein, de worsteling met relatief
onbekende kwesties als milieu, criminaliteit en
migratie, en de inspanning de partij-organisatie
overeind te houden, namen alle aandacht in beslag.
Enkele bijzondere omstandigheden hebben de
armoede van het buitenlanddebat binnen de PvdA
nog versterkt. Het intellectuele 'kader' op het
gebied van de buitenlandse politiek staat goeddeels
los van of geïsoleerd binnen de partij - zowel
inhoudelijk als persoonlijk. De Commissie Buitenland is een enigszins besloten gezelschap van geleerde heren en een enkele dame op leeftijd, waarvan
de samenstelling, zo weet ik uit ervaring, in de loop
1.

Leonard Ornstein, 'Van Haperen en

de anderen keuren "Van Traa" af', in:

Vrij Nederland, 21 september 1996, bladzijde 13.
2. Bijeengebracht in een rondschrijven
van de internationale secretaris en de
directeur buitenland van de PvdA van
2 3 oktober jongstleden.
3· Paul Kalma , 'De wonderbaarlijke

der jaren nauwelijks is veranderd. Bovendien hebben teveel van de standpunten en ideeën die in de
commissie worden geventileerd, te lange tijd te
weinig weerklank gevonden bij de leiding en de
achterban van de partij, zodat de meeste leden van
het gezelschap de discussies over buitenlandse politiek eerder beschouwden als een aangenaam tijdverdrijf en een intellectuele uitdaging, dan als een
politieke inspanning. Actieve politici nemen slechts
sporadisch deel aan de vergaderingen van de Commissie Buitenland. Wellicht heeft dit mede geleid
tot de bijzonder bescheiden bijdrage die de verantwoordelijke politici in de PvdA, de specialisten in
de Tweede Kamerfractie, de afgelopen jaren hebben geleverd aan de meningsvorming over buitenlandse politiek, zowel binnen als buiten de PvdA .
Dat de geringe interesse voor internationale
politiek zich moeilijk verhoudt met de groeiende
betekenis van het 'buitenland' voor de politieke en
maatschappelijke verhoudingen binnenslands, zou
vooral de sociaal-democratie zich moeten aantrekken. De internationale economische en politieke
veranderingen die zich het afgelopen decennium in
versneld tempo hebben doorgezet, gcmeenlijk aangeduid met mondialisering en integratie, plaatsten
immers grote vraagtekens bij de zelfbepaalde, klassieke kerntaak van de sociaal-democratie, namelijk
de hervorming, de regulering, de 'beschaving'
desnoods van het kapitalistische bestel, en bij de
effectiviteit van het instrument bij uitstek waarvan
ze zich bediende, de nationale staat.
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Kan de NAvozelf de uitbreidins aan?

Van een eensluidende politieke visie op deze internationale veranderingen, van een visie die zelfs
maar op hoofdpunten door de sociaal-democratische beweging, desnoods door de PvdA, wordt
gedeeld, is geen sprake. Daar is ook nooit sprake
van geweest. Wellicht kunnen er enige 'natuurlijke
neigingen' 5 of 'principes'6 van een sociaal-democratisch buitenlands beleid worden geïdentificeerd
(internationalisme, internationale solidariteit en
collectieve veiligheid), maar over het algemeen lie-

terugkeer van de solidariteit', in: Hand-

5. Marnix Krop, Aan vrijheid aebonden.

leidino en aanbevelinnen voor discussie en
debat. PvdA. Amsterdam 1995, bladzij -

Sociaal-democratie, mensenrechten en buitenlands beleid . Deventer 1987, bladzij den 111 - 112.
6. Stephen Padgett & William

de 58.
4· Doeko Bosscher, 'De Partij van de
Arbeid en het buitenlands beleid' , in:
Bijdraoen en Mededelineen Betr1Jende de
Geschiedenis der Nederlanden, 1o 1 ( 1986)
1, bladzijde 49.

E. Paterson, A history rifsocial democracy
in postwar Europe. London 1991, bladzij de 2 23.
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ten d sociaal-democratische partijen zich vooral
leiden door de in eigen land dominante interpretatics van de te voeren buitenlandse politiek (neutraliteit of gebondenheid, lidmaatschap van NA v o en
Europese Gemeenschap of juist afzijdigheid). In die
zin heeft ze vooral betekenis gehad de eigen achterban te overtuigen deze dominante visie op het
nationale veiligheidsbeleid te accepteren.
Zoals er geen sprake is geweest van een sociaaldemocratisch buitenlands beleid, zo kan evenmin
worden gesproken van een sociaal-democratische
positi inzake Europese veiligheid en Atlantische
samenwerking. Ook hier varieerden de opvattingen aanzienl ijk, zowel binnen als tussen de partijen.7 Uit de reacties op Voorbij de waterlinie kan worden opgemaakt dat de PvdA in b ide kwesties,
Atlanti che samenwerking en Europese integratie,
een groot aantal reserves heeft laten varen. Voor
het eerst in decennia staat in de partij het lidmaats hap vandeNAvo op geen enkele wijze ter discussi . Nooit eerder was het bondgenootschap in sociaal-democratische kring zo onomstreden. Het pleidooi voor uitbreiding van de NA v o dat in de nota
wordt gedaan (en waarover in de commissie nogal
vcrschillend werd gedacht), treft vrijwel algemene
instemming. Het wordt althans niet openlijk bestred n. Alleen de leden van de Eerste Kamerfraktie blijk n enige bedenkingen te koesteren. Ze
vragen, n t als de Jonge Socialisten, aandacht voor
de positie van Rusland en opperen in hoeverre de
veiligheid van landen als Polen, Tsjechië en
Hongarije echt vergroot wordt door lidmaatschap
van de NA v o. Die vraag stelde ik pas geleden ook
aan de politieke leider van Unia Pracy (Unie van de
Arbeid), een Poolse sociaal-democratische partij.
Waarom willen jullie toch zo graag toetreden tot de
NA v o? Zijn antwoord was even simpel als onweerlegbaar: wij willen lid worden van de NA v o om
deze lfde reden als jullie lid willen blijven.
Geen der grote politieke partijen lijkt thans
zoveel verwachtingen te koesteren van het militaire
bondgenoot chap al de PvdA. Dit is terug te voer nop een radicale herinterpretatie van de verhoudingen in Europa. Waar in liberale of conservatieve
kring de internationale betrekkingen op het continent nog steeds in belangrijke mate worden gezien
in t rm n van tegenstellingen, van dreiging zelfs,
7. Vcrgelijk Kcvin Featherstone,
' "ocialist parti s and European inlegralion: variations on a common theme',
m: William E. Paterson & Alastair

leggen sociaal -democraten veel sterker de nadruk
op de ingrijpende verandering der omstandigheden, op de nadelen van de oude en op de mogelijke
voordelen van nieuwe veiligheidsarrangementen.
Dat is welhaast een reflex. 'Democratisch socialisten hebben van oudsher een sterke voorkeur voor
"bruggen bouwen" en samenwerking zoeken, om
langs die weg een internationale orde te vestigen
die is gebaseerd op collectieve veiligheid', schreef
Ronald Havenaar onlangs in een artikel over de
sociaal-democratie en de Koude Oorlog. 8 Blijkbaar
hebben sociaal-democraten die neiging nog steeds .
In de voorwaarden voor uitbreiding van de NA v o
die in Voorbij de waterlinie worden genoemd, ontbreekt trouwens de belangrijkste: kan de NA v o
zelf de uitbreiding aan? In geen der reacties is hierop gewezen. Voor een partij die, zelfs in vergelijking met zusterpartijen in Europa, zoveel betekenis
hecht aan de bijdrage van de NA v o aan de veiligheid en stabiliteit in Europa, is dit een opmerkelijk
hiaat.
Even opmerkelijk, tenminste in historisch perspektief, is de grote belangstelling voor Europa in
de PvdA vandaag. Dat is wel eens anders geweest.
Ik kan me in ieder geval niet herinneren eerder een
discussie over de Europese integratie te hebben
meegemaakt, van dezelfde omvang en intensiteit als
het debat dat de laatste maanden is gevoerd. De
houdi.ng van de sociaal-democratie ten aanzien van
de Europese integratie is altijd ambiv~lent en onzeker geweest. Hoewel dikwijls weinig belangstelling
voor Europa aan de dag werd gelegd, zowel in de
lidstaten als daarbuiten, heeft toetreding tot de
gemeenschap diverse malen op de politieke agenda
gestaan en ze heeft de betrokken partijen (Labour,
de Franse, Zweedse en Deense socialisten) soms
diep verdeeld. Aan de politieke emoties die met
toetreding tot de Gemeenschap verbonden waren,
lag in wezen dezelfde omstandigheid ten grondslag
als aan de huidige discussie over Europa binnen de
PvdA: de Europese integratie heeft een direct effect
op het kernstuk van sociaal-democratisch beleid, op
de verzorgingsstaat in eigen land.
Net als de overige sociaal-democratische partijen in de lidstaten van het eerste uur, juichte de
PvdA de oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap toe, hoewel ook toen al werd stilge-

H. Thomas, Thejuwre '?fsocial democracy.
Problems and prospects '?fsocial demoeratic
parties in Western Europe. Oxford 1986,
bladzijden 252 - 258.

8 Ronald Havenaar, 'Het ondankbare
gelijk van Erncst Bevin en Heirnut
Schmidt', Socialisme &..Democratie, 53
( 1996) 1o, bladzijdo:. 554·
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staan bij de (on)wenselijkheid van de overdracht
van nationale soevereiniteit aan bovennationale
instanties. De 'behoedzaamheid' van Willem
Drees, die nog rekening hield met de mogelijkheid
van een rooms-katholieke samenzwering achter de
Europese integratie, botste met het enthousiasme
van de 'Euro-idealisten'. In de tweede helft van de
jaren zestig sloegen de twijfels toe. Naarmate de
buitenlandse politiek van de partij radicaliseerde,
groeiden zowel de desinteresse in als het wantrouwen jegens de Europese integratie. Pas aan het
einde van de jaren tachtig keerde de partij terug op
haar schreden.9 'Gelouterd', zonder het 'heilige
vuur van de jaren vijftig', pakte de Nederlandse
sociaal-democratie de draad weer op die Nieuw
Links had laten vallen. 10 Tamelijk onverwacht, en
aanvankelijk goeddeels onopgemerkt, zijn in het
laatste verkiezingsprogramma weer de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij de Europese integratie. Kanttekeningen die terugkeerden in de discussie naar aanleiding van Voorbij de waterlinie.
Insturnenteel pro-Europees
In de discussie van de afgelopen maanden is de eerder door Kal ma gesuggereerde tegenstelling tussen
ideaal en werkelijkheid in de buitenlandse politiek
van de PvdA onverwacht teruggekeerd, zij het in
een nieuwe gedaante. De dominante visie van de
partij op de Europese integratie en de EM u, zoals
ook verwoord in Voorbij de waterlinie, wordt door
Jos de Beus tenminste verworpen als een vorm van
'wensdenken', van 'onbewezen vooruitgangsgeloof. 1 1 En Kalm a zelf vroeg zich onlangs af waarom
de 'eenzijdigheid en de gevaren' van de huidige
koers maar niet tot Nederland, inclusief zijn
beleidselite van sociaal-democratische kleur, willen
doordringen. 1 2
Beide reacties typeren de diversiteit van de
opvattingen in de PvdA over de Europese integratie. Dit is het eerste dat opvalt bij lezing van de
reakties op Voorbij de waterlinie. Waar de één de
opstellers van het rapport 'wensdenken' of 'illusionisme' (is: zich overgeven aan illusies, J.Th. Degenkamp) 1 3 verwijt; struikelt de ander over de louter 'pragmatische', zelfs 'opportunistische visie' die
9· Zie: R. Heyting, Tussen nationalisme en

\J internationalisme. De Britse en Nederlandse
sociaal-democratie, de nationale staat en de
Europese intearatie. Deventer 1 99 2.
1 o. Idem, bladzijde 4 7 5.
1 1. Jos de Beus, 'E Mu wordt het graf

het rapport ademt en wordt 'een vleugje meer
idealisme' bepleit Uonge Socialisten). De diversiteit van opvattingen en ideeën in sociaal-democratische kring laat echter onverlet dat de partij als zodanig in sterke mate is opgeschoven in pro-Europese
richting. In geen enkele reactie vanuit de partij
wordt serieus bepleit de integratie in Europa, in de
breedte of in de diepte, te beperken. In tegendeel,
de buitenlandgroepen in de PvdA hebben de
Europese samenwerking omarmd, in nog sterker
mate dan de opstellers van Voorbij de waterlinie. De
teneur is meer samenwerking, niet minder. De
auteurs van de nota wordt bij voortduring verweten
niet voldoende concreet, gedurfd, wervend en vernieuwend te zijn geweest. En tenslotte, een derde
even paradoxaal aspekt van de discussie: de Euroscepsis binnen de PvdA groeit. Ze is vooralsnog een
kwestie van individuele sociaal-democraten, intellectuelen in en rondom de partij, maar ze rukt op,
zonder twijfel.
De houding die de buitenlandgroepen in de
PvdA innemen ten aanzien van de Europese integratie is sterk instrumenteel (of pragmatisch) georiënteerd. Dat geldt ook voor de politieke suggesties die worden gedaan. Ze zijn over het algemeen
van praktische aard, concreet: van eco- en Tobintaxen tot en met structuurfondsen en cohesiepolitiek. Op twee punten is sprake van echte reserves,
ten aanzien van het zogeheten democratische tekort
en met betrekking tot de funktie van een kopgroep
in Europa. Maar ook hier geldt: oprecht enthousiasme voor Europa is ver te zoeken. Van een Europees
'ideaal' spreekt bijna niemand meer, ook niet de
'Europa-lobby' in de partij (de afdeling Brussel, de
Eurodelegatie en de ACEP), en een Europese 'identiteit' behoort al helemaal tot de onmogelijkheden.
Zelfs de kritiek op de wijze waarop in de nota het
ideaal van een Verenigde Staten van Europa voorlopig wordt uitgewuifd, lijkt vooral ingegeven door
praktische overwegingen. Nederland dient, als één
der kleinere lidstaten van de Europese Unie, vast te
houden aan het federale ideaal, meent de Eurodelegatie, het is de enige mogelijkheid met volledig
te worden uitgeleverd aan de machtswillekeur van
de 'groten'. Dit is federalisme, hoewel niet langer

van de sociaal -democratie', in: de Volkskrant, 2 november 1 996. De Beus herhaalt zijn kritiek in 'De veerkracht van
de sociaal -democratie', in: Socialisme&.
Democratie, 54 (januari 1997) 1, bladzij den3 - 14.

12. Paul Kalma, 'EMu-religie zal Europese bevolking geen zegen brengen', in:
de Volkskrant, 23 november 1996.
13. J.Th. Degenkamp, 'De euro strandt
in sociale onrust', in: N RC Handelsblad,
5 december 1996.
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gemotiveerd door idealisme maar door wantrouwen.14

Waarop i een sociaal-democratisch pleidooi
voor Europa geïnspireerd, dat niet is gebaseerd op
de klassicke idealen van de Europese eenwording?
Het is in wezen geïnspireerd op de verwachting dat
op den duur alleen een verdergaande Europese
integratie de sociaal-demoeratic in staat zal stellen
haar politieke idealen te vcrwezenlijken - mondiaal, Europ es, maar vooral in eigen land . Anders
geformulc rd: de politieke macht en mogelijkheden die de nationale overheden inleveren worden,
althans ten dele, op Europees niveau gecompenseerd. Dit is in essentie de politieke boodschap in
zowel de nota Voorbij de waterlinie als, in sterker
mate, in de reacties vanuit de partij. Eigenlijk hebben wc hier te maken met een heimelijk en onuitgesproken streven Europa een sociaal-democratisch
gezi ht te geven. Slechts een enkeling schroomt
niet om het ook toe te geven. Thijs Wöltgens bijvoorbeeld: 'Aan de verplaatsing van (de) politiek
naar Brussel is geen ontkomen mogelijk. Wij moeten van deze onontkoombaarheid een deugd
maken. De sociaal-democratie heeft onmiskenbaar
een urop se identiteit. Wij hebben er alle belang
bij om ook het omgekeerde te bereiken: de
Eu rop se identiteit is sociaal-democratisch. ( ... )
D id ntiteit moeten wij tot Europ se missie
verheffen.' 1 5 Zo lees je ze niet vaak meer.
cepSJS
]os de Beus heeft een beetje gelijk : de PvdA droomt
hardop van een 'verzorgingsstaat op Europees
niveau' (de Volkskrant, 2 nov mber 1996). Had hij
het hi rbij gelaten, dan had ik me nog wel in deze
vaststelling kunnen vinden, maar De Beus schiet, in
zijn polemische ijver, zijn doel ver voorbij. Hoe
wild de dromen van Wöltgcns ook zijn, nergens in
'4· In ditlicht komt de forse kritiek op
VCHJrh1] de water/mie van Frank van
lkuningcn en Wil Hout in s&D ( 1 996)
numnwr 1 1 mij enigszins vreemd over.
Met d(• op~tellers van de nota zijn ze niet
te beroerd de sociaal-democratie een
\\ aarlijk grootse opdracht mee te geven:
'In e(•n tijd van toenemende mondialisering lijkt de beteugeling van de ongewenstt uitkomsten van het marktproces
t(•n van de bdangrijkste opdra hten
\'OOr ('n sociaal-democratisch buitenlands beleid.' Aan die conclusie gaat
('thter •en reeks kritische kanttekeningen vooraf. De opstellers van de nota
t.ouden zith geen rekenschap hebben

Voorbij de waterlinie wordt zelfs maar impliciet verondersteld dat 'de E M u de wieg zal zijn van een
sociaal-democratie op Europese schaal' en zelfs niet
dat ze 'de toegang verschaft tot een verzorgingsstaat in heel Europa'. Een onjuiste vaststelling
wordt niet meer waar door haar vaker te herhalen.
We schreven dat de economische voordelen van de
EM u 'evident' zijn, dat de EM u moet worden
gekoppeld aan een sociaal beleid op Europees
niveau, en dat landen van de EM u ook op andere
gebieden (waaronder milieu) intensiever moeten
samenwerken. Drie betwistbare opvattingen, maar
met of zonder de EM u - Europa is geen verzorgingsstaat en moet en zal het ook niet worden.
De Beus' kritiek op de Europese koers van de
PvdA blijft in de lucht hangen. Het 'nieuwe
Handvest' dat hij bepleit, de ratificatie van een
'wilsovereenstemming inzake de Europese "natie"
en "staat"' - ze zijn ten minste zo illusoir al de verwachtingen die mogen worden geko stcrd van de
huidige vorm van integratie en ze zijn een stuk min der helder. Ze verdoezelen bovendien het ant- .
woord op de meest wezenlijke vraag: los van de
E M u, los van het Stabiliteitspact, los van de
Centrale Bank en los van het Verdrag van
Maastricht, moet de Nederlandse sociaal-demoeratic zich nu wel of niet inspannen om in Europa
afspraken op sociaal terrein te maken? 1 6
De Bcus staat niet alleen in zijn opvattingen. De
zwaarste kritiek op Voorbij de waterlinie kwam niet
van de buitenlandgroepen in de partij maar van een
aantal individuele, meest vooraanstaande, sociaaldemocraten à titre personnel. 1 7 Hoewel deze critici
een minstens zo divers gezelschap vormen als de
pleitbezorgers van verdergaande integratie in
Europa, typeer ik ze hier gemakshalve als 'Eurosceptici' ('Eurotwijfelaars' of 'E uropessimisten'
mag ook). Het is een keuze bij gebrek aan beter. De

gegeven van de economische nadelen
van de mondialisering; ze zouden zich de
beperkingen van de 'traditionel 'ontwikkelingshulp niet bewust zijn; ze zouden het ideaal van een federaal Europa
hebben opgegeven; ze zouden het belang
van de nationale staat niet hebben gerelativeerd; ze zouden het streven naar
meer democratie in Europa hebben
opgegeven- stuk voor stuk onvolledige,
zoniet onjuiste voorstellingen van zaken.
Ik kan ermee leven dat Voorbij de waterlinie wordt afgebrand, maar dan toch wel
graag door degenen met wier opvattin gen over buiten landse politiek ik het
wezenlijk oneens ben.

15. Thijs Wöltgens, 'Beginselen in een
nieuwe context', in: Frans B cker e.a.
(red.), Inzake beaimelen . Het zeventiende
jaarboek voor het democratisch socialisme.
Amsterdam 1996, bladzijde 196.
16. André Gerrits en Maarten van Traa,
'Europa neem t, maar Europa geeft ook',
in: de Volkskrant, 21 november 1996.
1 7. 'Van een geschrift met een zo treu rig intellectueel gehalte als dit rapport
heeft, zou men in het algemeen li efst
geen gewag maken'. schrijft Hans
Oversloot ('Over het buitenland van de
PvdA', in: Beleid en Maatschappij, x x 111
(1996) 4, bladzijden 282 - 284).
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term 'Euro-scepsis' is al afgezaagd voordat het goed
en w el is ingeburgerd. Bovendien, aan een ingewikkeld maar ingrijpend politiek en economisch proces
waarvan verloop en uitkomst wezenlijk onvoorspelbaar zijn, en dat is de Europese integratie, twij felt bijna iedereen in m eer of mindere mate. In dit
artikel staat de typering 'Euro-sceptici' voor diegenen binnen en rond de PvdA die een aantal essentiële , hoewel uiteenlopende reserves hebben tegen de
in Voorbij de waterlinie bepleite, en door het laatste
congres goeddeels overgenomen, Europese koers
van de partij en tegen de hooggespannen verwachtingen die menig sociaal-democraat koestert over
de Europese integratie. 'Euro-sceptici' achten die
koers in strijd met de beginselen van de sociaal democratie, met de belangen van het Koninkrijk
der Nederlanden of met beide.
Waar de Beus de Europese politiek van de PvdA
vooral afwijst om reden van haar bedrieglijke vooronderstellingen (in het bijzonder de positieve beoordeling van de E M u), verwerpt de toekomstig
secretaris-generaal van het ministeri e van Algemene Zaken L.A. Geelhoed haar op princiële gron den. Het streven naar meer gemeenschappelijk
Europees sociaal beleid zou niet zozeer onrealistisch zijn maar onverstandig, want slecht voor de
economie en de werkgelegenheid. Juist nu de
financiël e en monetaire vrijheden van de lidstaten
worden beperkt, dient op andere gebieden de
beleidsconcurrentie te flor eren . 'Sociale stabiliteit'
en 'ecologische houdbaarheid' regelen zich vanzelf,
stelt Geelhoed optimistisch, ze zijn immers 'vitale
voorwaarden voor een hoogwaardige economie'.
Terug naar de nationale staat. Nederland heeft
maar één opdracht: doorgaan op de weg die het een
aantal jaren terug heeft ingeslagen, flexibel in sociale zaken, strak in financi ële zaken. Anders dan in de
analyse van de Beus heeft de sociaal-democratie in
Geelhoecis visie geen taak in Europa (althans, ik zie
haar niet). In die zin reken ik hem tot de 'Eurosceptici'. In ieder geval staat zijn benadering haaks
op alle bijdragen aan de discussie over de PvdA en
Europa die de laatste maanden zijn verschenen. De
Europese integratie gereduceerd tot de vraag: ' Wie
heeft de goedkoopste verzorgingsstaat?'' 8
18. Vrij naar Wil Albeda: 'De EM u is in
principe een goede zaak, maar een E Mu
zonder sociaal beleid is een gevaarlijke
ontwikkeling. De EMuverscherpt de
concurrenti e tussen landen met de inzet
"wie heeft de goedkoopste verzorgings-

Openlijke Euro-scepsis in sociaal-democratische
kring is beperkt van omvang, intellectueel van
karakter en in opmars. 'De tegenzin (in Europa)
vcrkeert in Nederland nog in de pre-politieke fase,
veel gemopper en niet veel doordachte tegenstand', aldus de socioloog A. deSwaan 1 9 , die ik hier
ongevraagd tot de Euro-sceptici reken . De twijfelaars menen uitdrukking te geven aan de gevoelens
van een groeiend deel van de Nederlandse bevolking (inclusief, naar ik aanneem, de achterban van
de PvdA). De grandstemming is 'druilerig', aldus
de Swaan, de mensen zijn 'murw, onwillig en toch
volgzaam' . De Nederlandse burger neigt ertoe zich
' meer op het eigen erf te concentreren ', schreef
Paul Scheffer in een rapport van de WRR. 'Velen
(keren) zich af van de liberale openheid en van een
open samenleving', meent hij, lichtelijk overdreven
en zonder nadere bewijsvoering. 'Ze vluchten in
iets anders : de afsluiting van het vreemde, de ingebeelde zekerheid van het "wij onder e lkaar", de
knusse waarheid van het "vol is vo1" .' 20 Tenslotte
bepleiten ze, in het licht van de schijnbaar vanzelfsprekende internationalisering en op grond van
zowel praktische als ideologische overwegingen,
een herwaardering van de nationale staat. En alsof
daarmee het pleidooi kracht wordt bijgezet, wordt
stilaan het merkwaardige begrip 'natie-staat' weer
ingevoerd (bijvoorbeeld in het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA Wat mensen bindt 2 1 ).
Euro-sceptici, de één in meerdere de ander in
mindere mate, menen dat aard en omvang van de
huidige Europese integratie op gcspannen voet
staan met nationale , democratische en, een combinatie van beide , sociaal-democratische principes .
De plotse populariteit van deze visie in progressieve
intellectuele kring is opmerkelijk. Onlangs meende
één der Vaderlandse columnisten - Dirk-Jan van
Baar in de Volkskrant - met een verwijzing naar de
wijfelende houding van de altijd vriendelijke en
overtuigde pro-Europeaan Sam Rozemond dat
Euro-scepsis allang geen 'louter populistische
onderstroom' meer is. Een understatement van
niveau - ik heb de indruk dat je zonder een fikse
portic twijfel aan Europa al niet m eer serieus wordt
genomen. Hoewel Euro-sceptici geloven, en niet

staat". '(N RC Handelsblad, 7 januari
I

997)

1 9· A. de Swaan, 'De laatste les . De
grenzen van de grenzeloosheid ', in:
NRC Handelsblad , 28 december 1996.
20. Paul Scheffer, Machtsverschil en

rechtsgel ijkheid in de Euro pese Unie.
(wRR Rapport 86). Den Haag 1995,
bladzijde 1 7.
' 2 1 . Wat mensen bindt. Verkiezinasproaram-

ma Tweede Kamer 1994- 1998, PvdA,

Amsterdam 1 994·
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vam-

g heel ten onrechte, dat de eenzijdige en tamelijk
n•lfingenomen houding van de Nederlandse
beleidselite ten aanzien van de economische en
monetaire samenwerking wel enig tegenwicht verdient, is van non-conformisme al geen sprake meer.
In sociaal-democratische intellectuele kringen verkeert de 'Euro-optimist' in een minderheidspositie. T nslottc, zonder enige suilt by association te
will n suggereren, redeneren sommige Euro-sceptici langs precies dezelfde lijnen als radicale nationalisten altijd en overal gewend zijn te doen. Vermeend nationale karakteristieken zijn zonder uitzondering positieve eigenschappen; ze worden een
vanzelfsprekende en een-dimensionale betekenis
toegekend (alsof onze tolerante, verdraagzame en
fatsoenlijke wijze van samenleven niet elders, en
soms met reden, als relativisme of normloosheid
worden gezien); en ze worden geacht in gevaar te
zijn, van buitenafte worden bedreigd .
De interpretaties van De Beus, van Degenkamp,
\an Kalma n van Geelhoed, onderling al zeer uite •nlopend, afgezet tegen de aanbevelingen in
VoorbiJ de waterlinie, tegen de reacties van de buitenlandwerkgro p n en tegen de voornemens van de
kden van het paarse kabinet, bevestigen de grote
diver 'iteit van opvattingen binnen de PvdA over de
Furop s integratie. Zelfs op hoofdlijnen is er geen
c nsensus. De Nederlandse sociaal-democratie lijkt
de w ·g in Europa volledig kwijt maar dat doet er
(vooralsnog) niet toe, omdat de politiek-verantwoordelijken hun eigen koers hebben uitgezet.
a!ionale staat en nationaal bel ana
o iaal-democratis he partijen gaan op verschillende mani ren om met nationale staat, belangen en
identiteit. De PvdA heeft altijd bchoord tot de
me r 'verkrampten' (of 'voorzichtigen'). Anders
dan and re sociaal-demo ratischc partijen (sPO,
Parti Socialiste, Labour, PASO K) is de PvdA de
afgclop n dec nnia gen igd geweest om de instrumentele of prakti che kant van de nationale staat als
e n vanzclfspr kendhcid te accepteren, terwijl ze
zi h nauwelijks rekenschap gaf van haar 'culturele',
haar 'ideologisch ' bet ken is. De nationale staat en
2 2. Paul chefTer zette zijn opvattingen
ten derde male uiteen in 'Nederland als
een open deur', in N RC Handelsblad,
7 januari 1995).
2 3. Kal ma, 'De wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit', blz. 6 • - 6 2; B.J.
Van den Boom en, A. Pinto Scholtbach,

gemeenschap waren zo vanzelfsprekend dat politiekc aandacht onnodig, zelfs onwenselijk werd
geacht. Pas in Wat mensen bindt werd de aandacht
van de Nederlandse sociaal-democratie weer gevestigd op de politiek-culturele betekenis van staat en
natie. Het zou desondanks nog geruime tijd en een
artikel op de opiniepagina van N R c Handelsblad 2 2
vergen, voordat het debat werkelijk op gang kwam.
Begrippen als 'nationaal belang' en 'nationale
identiteit' spelen nog steeds een bescheiden rol in
de discussie binnen de PvdA (dat blijkt ook uit de
reacties van de buitenlandgroepen op Voorbij de
waterlinie). Voorzover ze weer worden gebruikt in
sociaal -democratische kring is het doorgaans in
combinatie met relativerende bijvoeglijke naamwoorden als verlicht, welbegrepen en prudcnt 2 3,
alsof een onderscheid moet worden gesuggereerd
met diegenen die dergelijke begrippen met minder
scrupules hanteren. Desalniettemin ademde het
verkiezingsprogramma Wat mensen bindt ook in dit
opzicht al een andere sfeer dan zijn beide voorgangers. 2 4 Weliswaar werd de behartiging van nationale belangen als zodanig nog niet als één van prioriteiten van het buitenlands beleid beschouwd,
maar de nadruk bleek reeds verlegd van nogal
dwingend geformuleerde voornemens op mondiaal
niveau naar praktischer en bescheidener plannen
dichter bij huis.
Ik zie deze accentverschuiving vooral als een
gewenste, hoewel niet geheel geslaagde poging tot
bewustmaking. Toch is het de vraag of de Nederlandse sociaal-democratie juist nu haar 'traditionele' terughoudendheid zou moeten laten varen? De
'Euro-sceptici' wijzen erop dat de Europese integratie een produkt is van een bijzondere fase in de
recente Europese geschiedenis (scheiding tussen
Oost en West, dreiging door de Sovjet-Unie en een
sterke betrokkenheid van de Verenigde Staten) en
dat de dramatische veranderingen gedurende het
afgelopen decennium de vermeende vanzelfsprekendheid van de Europese integratie ernstig onder
druk hebben gezet. De vaststelling is juist, maar de
conclusie zou toch moeten luiden dat in het hujdige
tijdsgewricht, waarin het nationaal egoïsme zonder
H. Wolters, De buitenkant van het binnenland. PvdA. Amsterdam 1995, bladzijde r 2.
24. De toekomst is van iedereen. PvdA Verkiezinasproaramma '86- '90. Voor werk en
eerlijk delen. en Kiezen voor kwaliteit. PvdA
Verkiezinasproaramma 1989.
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veel schaamte wordt beleden, niet zozeer nationale
staat, identiteit en belang extra politieke aandacht
vergen maar de wenselijkheid van voortgaande
samenwerking in Europa.
In een recente brochure van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de
vv o 2 5, wordt gesteld dat buitenlands beleid weliswaar geïnspireerd mag zijn op bepaalde waarden
(mensenrechten, internationale rechtsorde, ontwikkelingssamenwerking) maar dat het altijd primair wordt bepaald door belangen, door nationale
belangen (verdediging van onze onafhankelijkheid,
democratie en welvaart). Zonder de betekenis van
deze belangen in twijfel te trekken, is een dergelijke
strikte scheiding en rangorde tussen waarden en
belangen vanuit sociaal-democratisch oogpunt ongewenst. Ze suggereert een objectiviteit die er niet
is en ze zegt niets over de wijze waarop deze belangen zouden moeten worden verdedigd. Confrontatie (bewapening) of ontspanning (wapenbeheersing) waren een tiental jaren terug verschillende
antwoorden op hetzelfde verlangen Nederland te
beschermen tegen een militaire dreiging van buitenaf. En tenslotte is het kortzichtig te veronderstellen dat dergelijke belangen altijd bovengeschikt
zouden zijn aan 'waarden'. Een pleidooi voor duurzame ontwikkeling, om een moderne kwestie te
nemen, zou een kernstuk van sociaal-democratische buitenlandse politiek moeten zijn. Ze behoort
echter, in de hierboven geschetste liberale interpretatie, tot de 'waarden' van het buitenlands beleid en
niet tot de, superieure, 'belangen'. Een retorische
vraag: wat is aannemelijker de komende twee
decennia, dat een groot aantal burgers van het
Koninkrijk der Nederlanden slachtoffer zal worden
van buitenlandse agressie of van ernstige, aan
milieuverontreiniging gerelateerde ziekten? Is een
stabiele internationale rechtsorde, één van de weinige mogelijkheden het onvermijdelijk verschil in
macht tussen staten te compenseren, voor een land
van de bescheiden omvang van Nederland, een
'waarde' of een 'belang'?
Nationale belangen zijn wellicht in sociaaldemocratische termen te gieten, voor de vermeende nationale identiteit ligt dat moeilijker. 'Het
25. Naar aanleiding van een uitlating van
vvo-fractievoorzitter Frits Bolkestein
over de herijking van het buitenlandse
beleid (25 februari 1995), zie: P.G.C.
van Schie, Nationaal belana. Over de bruikbaarheid van het bearip voor een liberaal bui-

V

nationale karakter is geen verklaring; het moet juist
verklaard worden', schreef de Oostenrijkse
Marxist Otto Bauer, één van de weinige sociaaldemocraten die, zij het lang geleden, over het
'nationale' vraagstuk heeft nagedacht. 26 Pogingen
de nationale identiteit te definiëren resulteren
meestal in een opsomming van wenselijkheden, van
eigenschappen die men vooral zichzelf gaarne toerekent. De sociaal-democratische beweging bouwt
voort 'op de beste Nederlandse tradities van geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid', stelde het
Beginselprogramma van desDAPuit 19 37 reeds. 2 7
Tolerantie, verdraagzaamheid en fatsoen zijn, zoals
bekend, begrippen die ook bij voortduring in de
huidige discussies worden gebruikt. Hoc verhoudt
de stabiliteit van onze 'wijze van fatsoenlijk samenleven' (de Beus, in: de Volkskrant, 2 november
1996), de legitimiteit van onze democratie en soevereiniteit van onze staat zich tot de aard en het
tempo van de Europese integratie?
De essentie van de analyse der Euro-twijfelaars
is de groeiende tegenstelling tussen de betekenis
van de nationale staat en samenleving en het tempo
en de aard van de integratie in Europa. In Voorbij de
waterlinie wordt de blijvende betekenis van de
nationale staat niet ontkend, maar wel gerelativeerd. Het is nog steeds vooral de nationale staat
die de voorwaarden creërt voor burgerschap, die
haar onderdanen een acceptabele mate van zekerheid (in politieke en sociaal-economische zin) vcrschaft, die funktioneert als instrument van (inter)
nationale orde en stabiliteit, en die uitdrukking
geeft aan een gevoel van gemeenschappelijkheid en
loyaliteit zonder welke een samenleving niet funktioneert.
Euro-sceptici wijzen erop dat democratie en
verzorgingsstaat zich uitsluitend binnen en door de
nationale staat hebben ontwikkeld en dat er weinig
reden is te veronderstellen dat dit in de toekomst
anders zal zijn. Deze vaststelling is licht tautologisch en bovendien onvolledig. Democratie en verzorgingsstaat ontwikkelden zich binnen de nationale staat, omdat de wereld in die delen waar de stand
van de sociaal-economische ontwikkeling de creatie
van zowel parlementaire democratie als vcrzor-

tenlands beleid. (G eschrift 84. Prof. Mr.
B.M. Teldersstichting) Den Haag 1996.
26. Otto Bauer, 'Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie' ( 1907),
in: Werkausaabe. Band 1. Wenen 1975,
bladzijde 74·

27. Geciteerd in: Bosscher, 'De Partij
van de Arbeid en het buitenlands
beleid', bladzijde 39·
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gingsstaat toestond nu eenmaal uit nationale staten
bestond. Bovendien vindt de combinatie van parlementaire democratie en verzorgingsstaat haar oorsprong in de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog, uitgerekend in een periode dat de
nationale staat voor het eerst en in aanzienlijke
mate aan ideologisch en praktisch gewicht had ingeboet.
Ten tweede is de gesuggereerde link tussen
nationale staat en democratie selectief. In de loop
van haar nog redelijk jonge geschiedenis is de nationale staat immers vooral tekort geschoten in het
garanderen van vrijheid, vrede en veiligheid voor
haar burgers, zelfs in westelijk Europa. In vergelijking m t de nationale staat heeft de Europese
Gemc nschap zich tot nu toe een bijzonder genadig institutie g toond. 28 'Alleen op staten kan het
uropees stelsel rusten', waarschuwt de historicus
.H. Kossmann. 2 9 Ongetwijfeld, maar zo leert ons
de gcs hicdenis, toch zeker niet op staten alleen.
D mocratic, internationale stabiliteit en gemeenschapszin zijn net zozeer gerelateerd aan de nationale taat als repressie, conflicten en gebrek aan
national verbondenheid.
Ten derde suggereert ze een tegenstelling tussen int gratie en nationale staat waarvan lang niet in
alle opzichten sprake is. De Europese integratie is
gebaseerd op één simpele grondgedachte: de kaders
van de nationale staat zijn te beperkt om de burger
nog langer in zijn belangrijkste behoeften (vrede,
veiligheid en welvaart) te voorzien. Zou diezelfde
·national staat daartoe nu, vier decennia na aanvang
van d Europese integratie, beter in de gelegenheid
zijn? Is er enige reden te veronderstellen, zoals Arie
van der Zwan doet, dat het huidige 'ongeremd
kapitalism ', het 'kapitalisme dat ons verscheurt'
met een 'herwaardering' of 'revitalisering' van de
nationale staat weer beheerst of beperkt zou kunnen worden? Ik dacht het niet. Van der Zwan heeft,
net als een groeiend aantal sociaal-democratische
intell ctuelen, d 'ideologische' funktie van de
staat herontdekt. Hij bepleit een nationale staat,
een 'verlichte' nationale staat vanzelfsprekend,
gebas erd op en lotsverbondenheid die niet alleen

een politieke en een economische maar ook een
'psychische component' kent: 'identiteit en belongina'. En een 'nationale trots', althans een 'zekere'
nationale trots, zo voegt hij hieraan toe, 'is niet bij
voorbaat verdacht' .3° Een merkwaardige vaststelling - alsof die nationale staat niet altijd een,
desnoods onuitgesproken, ideologische betekenis
heeft gehad; alsof genegenheid jegens eigen staat en
samenleving in sociaal-democratische kringen
vooral verdacht of afwezig zou zijn geweest; alsof
'nationale trots' zich niet of slechts moeizaam zou
verhouden met verdergaande Europese integratie;
en alsof nationale trots hetzelfde zou zijn als nationalisme, als verlicht nationalisme desnoods.
Integratie in Europa is evenmin een historische
vanzelfsprekendheid als, in weerwil van de ongeruste geluiden der Euro-sceptici, een onomkeerbaar proces. 'Wat te doen als de karavaan verder
gaat en het verwoestende spoor blijft trekken?',
vraagt de Beus zich af. '(De) suggestie van onomkeerbaarheid en 'onontkoombaarheid, die maakt
mensen murw, onwillig en toch voegzaam', meent
de Swaan, 'alles lijkt al beslist, ergens anders, door
iemand anders, [ ... ] de integratie zet zich als vanzelf door.' Suggestie is schijn, maak ik op uit de
Swaans woorden. In hetzelfde artikel voorspelt hij
dat de monetaire unie wel eens het eindpunt van de
Europese integratie zou kunnen zijn; 'vandaar zet
de ontbinding in.' Los van de verontrustende vrijblijvendheid van de Swaans profetie (de vrijwillige
ontbinding van de Europese Unie zou immers een
even unieke, maar in potentie wel een veel gevaarlijker ontwikkeling zijn dan de totstandkoming van
de samenwerking), bevestigt ze in ieder geval dat
integratie geen vanzelfsprekendheid is maar een
politieke keuze, gemaakt door en in het belang van
nationale staten. 'De ontwikkeling van de Europese
Gemeenschap vanaf 1945 heeft integraal deel uitgemaakt van het herstel van de nationale staat als een
organisatorisch concept', stelt de Britse politicoloog Alan Milward. Zonder integratie zou de nationale staat haar funkties helemaal niet hebben kunnen uitoefenen en de steun en toewijding van haar
onderdanen allang hebben verloren. De nationale
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28. Alan S. Milward, The Europeon rescue
c?fthe nation-state. London 199 2, bladzijde 445 ·
29. E.H. Kossmann, 'Verdwijnt de
Nederlandse identiteit? Beschouwingen
over natie en cultuur', in: Koen Koch &
Paul cheffer (red.), Het nut van Neder-

land. Opstellen over soevereiniteit en identiteit. Amsterdam 1 996, bladzijde 6 3.
30. Arie van der Zwan, 'Verlicht nationalisme als werkelijke uitdaging voor
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staat bestaat bij de gratie van integratie. Soevereiniteit is alleen afgestaan als het in het belang van de
nationale staat werd geacht en steeds zijn arrangementen gemaakt die haar politieke macht vrijwel
intact lieten. De tegenstelling tussen nationale staat
en integratie is een schijntegenstelling3 1 , aldus
Milward.
Er is meer dan een kern van waarheid in
Milwards interpretatie, maar geheel overtuigend is
ze niet. De omvang van het aantallanden waarmee
en van het aantal gebieden waarop wordt samengewerkt is immers langzamerhand zo omvangrijk
geworden dat van een simpele 'terugkoppeling'
naar de nationale staat geen sprake meer is, zeker
niet in het geval van de kleinere lidstaten. En desalniettemin biedt diezelfde Europese Unie, waar de
democratie een 'schijnvertoning' en het sociale
gehalte een 'luchtspiegeling' is, 'de enige manier
voor Nederland om nog een zekere nationale zelfstandigheid te behouden', zo moet zelfs de pessimist AbrahamdeSwaan toegeven.
Het democratisch tekort
Legitimiteit is een veelvoorkomend begrip in de
discussie over de relatie tussen nationale soevereniteit, parlementaire democratie en Europese integratie. Legitimiteit is niet per sé hetzelfde als democratische controle. Legitimiteit is ook een produkt
van effectiviteit. Een nationale staat verliest haar
legitimiteit als de samenleving het door die staat
uitgeoefende gezag (inclusief de wijze van samenleven die binnen en mede door die staat is georganiseerd) niet langer als juist en rechtvaardig beschouwt. In alle gevallen betekent dit dat de staat
haar belangrijkste praktische en ideologische taken
niet naar behoren weet te vervullen. In Wat mensen
bindt wordt gewaarschuwd voor 'geforceerde
dwang tot Europese eenwording' en voor 'ongewisse sprongen voorwaarts'. In een rapport voor de
w R R acht Paul Scheffer een 'zelfbeperking van de
Unie op tal van [ ... ] gebieden [ ... ] nuttig' .J2
Vereist het gebrek aan democratische controle in
Europa (het zogeheten 'democratische tekort') een
rem op voortgaande integratie?
Geen enkele passage in Voorbij de waterlinie is zo
dikwijls aangehaald en bekritiseerd als de vermeende keuze van 'beleid' boven 'democratie'. De
kwalificaties variëren van 'enigszins dubieus'
3 1 . Milward, The Europeon rescue '![
the nation-state, bladzijde 3, 445-446.

Uonge Socialisten) en 'griezelig' Uosephine Verspaget) tot en met 'elitair' (Frans Weisglas). De
kritiek is gedeeltelijk te herleiden tot de te scherpe
wijze waarop de keuzes in het eerste hoofdstuk van
het rapport zijn samengevat en tot een verkeerd
begrip van de vaststelling, verderop in de nota, dat
'wij helaas (moeten) accepteren, met name op
intergouvernementeel gebied, dat er in het belang
van een voortgaande effectieve samenwerking, een
democratisch tekort zal blijven bestaan.' Ten
onrechte is op basis van deze redenatie verondersteld dat de PvdA zich zou moeten neerleggen bij
een gebrek aan democratische controle op de integratie in Europa. Dat is onjuist. In een Europese
Unie die over enig handelingsvermogen beschikt,
die de nationale overheden op een aantal essentiële
gebieden in de gelegenheid stelt beter te funktioneren, zal er altijd naar een compromis tussen 'democratie' en 'beleid' (desnoods effectiviteit') moeten
worden gezocht. En als er op een gegeven moment
al gekozen wordt voor meer beleid, dan is die keuze
inderdaad, zoals de afdeling Brussel stelt, 'voorwaardelijk' en 'tijdelijk'. De vraag is natuurlijk: hoe
voorwaardelijk en hoe tijdelijk? De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat op deze vraag geen eenduidig
antwoord kan worden gegeven. De strekking van
het argument in Voorbij de waterlinie is in ieder geval
dat er waarschijnlijk nooit sprake zal zijn van een
democratische controle op Europees niveau vergelijkbaar met die binnen de nationale lidstaten (hoczeer de bevoegdheden van de nationale parlementen in Europa ook uiteenlopen), en dat er moet
worden gezocht naar andere mechanismen van
democratische controle op besluitvorming en uitvoering van beleid dan het Europese Parlement
(alleen).
Ook inzake het 'democratisch tekort' wordt een
tegenstelling gecreëerd tussen nationale staten en
Europese samenwerking die er in wezen niet is. 'De
Europese Unie is verworden tot een ambtenarenstaat met een namaakdemocratie en een pscudoparlement', klaagt de Swaan. Hoezo verworden? Is de
Europese samenwerking ooit democratischer
geweest? En waarom is de Unie eigenlijk een ambtenarenstaat met een namaakdemocratie? Juist:
omdat de meeste lidstaten geen andere Unie wensten. 'Het lijkt me niet juist de Europese Gemeen schap te beschuldigen van een ondemocratische en
3 2. Scheffer, Machtsverschil en rechrsaelijkheid, bladzijde 39·
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bureaucratische wijze van politiek bedrijven ' , stelt
Milward, 'die politiek is immers gebaseerd op de
keuze van nationale democratieën .JJ' De Europese
Uni is geen superstaat wier democratisch gehalte
primair wordt bepaald door de aard van de eigen
instituties en procedures, door de aard van het
besluitvormingsproces in Brussel. Het lidmaats hap van de Europese Unie geschi dt op basis van
vrijwilligheid . Nationale staten, allen democratieen, hebb n eigener beweging, sommige zelfs na een
volksraadpleging, besloten om ten eigen bate een
deel van hun soevereiniteit in te leveren . ' Brussel'
he ft net zoveel legitimiteit als de hoofdsteden van
rl afzonderlijke lidstaten het genegen zijn te
vers haffen . Wat dat betreft is het mij een raadsel
hoc Van der Zwan tot de treurige vaststelling komt
dat de Europese Unie 'elke legitimering mist om te
beschikken over ons lot' (w s s-bijeenkomst ' Inzake
begins Ien') . H eft hij even niet opgelet de afgelopen vee rtig jaar, toen de lidstaten van de Gemeenschap uit vrije wil hun samenwerking vormgaven,
of probeert hij gewoon aansluiting te vinden bij de
int 11 ctuele ' waan van de dag' ?
Voorzover er sprake is van een 'democratisch
tekort' , ligt de aanpak van het probleem bij de Lidstat n. Het Europese Parlement is een poging
nationale democratische structuren over te planten
op een Europees niveau. Ik waag te betwijfelen of
deze poging ooit zal slagen . Electoraat, verkiezingen en afg vaardigden blijven te zeer gevangen in
nationale kaders om van het parlement een volksvert genwoordiging op Europees ni veau te maken.
De bevoegdheden van het Europarlement zullen
z kcr moeten (en kunnen) worden uitgebreid. De
vele praktische suggesties die in Voorbij de waterlinie
n •lders zijn gedaan behoeven hier niet te worden
herhaald. Ze zullen op de afzienbare termijn echter
ge n van alle het democratisch tekort verhelpen .
De kern van het probleem (en dus ook van de aan pak van het probleem) is de nationale democratie .
De nationale parlcmenten dienen nauwer, di rekter
bij de besluitvorming in ' Brussel' te worden betrokken, zelfs als dat tot een verdere delcgitimatie
van het Europe e Parlement in zijn huidige opzet
leidt. Hoc sympathiek de gedachte aan democratie
en burgerschap op Europees ni veau ook is34 , ze is
voo ralsnog irreëel. In h t algemeen mag er weinig

reden zijn sympathieke gedachten op te geven ,
maar in dit geval, in een situatie van groeiende
Euro-scepsis, kan maar beter worden gekozen voor
een oplossing dichter bij huis .
Zelfs de relatief bescheiden optie de nationale
parlementen meer bij ' Europa' te betrekken, zal
echter geen oplossing bieden voor wat misschien
wel het werkelijke probleem is: niet het zogenaam de democratisch tekort maar de toegenomen
machtsengelijkheid in Europa. Die machtsengelijkheid neemt toe en ze wordt steeds openlijker uitgebuit. De wijze van besluitvorming in de Europese
Unie, leidt ertoe dat een land m et de bescheiden
omvang van N ederland verder zal inboeten aan
reële invloed. Ik heb de indruk dat het begrip
' Europa' steeds meer in metaforische zin wordt
gebruikt. ' Europa' staat voor de ontwikkeling dat
steeds meer over ons maar zonder ons wordt
beslist . Alleen worden de besluiten niet vooral in
'Brussel' genomen, maar in de hoofdsteden van de
grote lidstaten . Zolang het om machtige , beschaafde en welvarende buurstaten gaat, kunnen we er
nog mee leven . Het wordt echter anders als de rest
zich ermee bemoeit. 'In een federaal Europa ' ,
schrijft de nu toch enigszins verwarde Abraham de
Swaan, 'zal over Nederland m eebeslist worden
door Grieks-nationale dwepers , Oostenrijkse neonazi's en door eigenvolkse stokers uit nog tien
andere landen ' (NR C Handelsblad, 28 december
1 996) . Hoe zal dat gaan als straks die O ost-Europese Karpatenkoppen zich er ook nog mee willen
bemoeien?
Vertrouwen in rif cifkeer van Europa?
De mate van consensus onder sociaal -democrati sche partijen in Europa over de wenselijkheid van
Europese integratie is groter dan ooit eerd er in het
na-oo rlogse verleden. Ze wordt beleden in W est en
Oost, van Labour in het Verenigd Koninkrijk tot en
met de Sociaal -Democratische Partij in Litouwen .
De PvdA deelt in die consensus , althans de opstellers van Voorbij de waterlinie, de leden van de diverse
buitenlandgroepen e n ,.first rif all , de sociaal -democratische bewindslieden . Tezelfdertijd neemt de
scepsis toe , ook binnen de partij. De Europese integratie zou met de monetaire eenwording een ver keerde weg zijn ingeslagen . De samenwerking in
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ss.

~~~--------~-~--- ---

• '1 1

s &_o 3 '997

IlO
Europa is in haar tegendeel verkeerd - in plaats van
de nationale democratieën nog langer te schragen,
ondermijnt ze de politieke en economische pijlers
van de verzorgingsstaat. Hoe meer 'Europa', hoe
minder 'Europeanen'.
Uitgesproken Euro-scepsis is nog steeds beperkt
van omvang in de PvdA, maar 'echte' Europeanen
zijn ook zeldzaam in de partij. De pro- Europese
oriëntatie van de Nederlandse sociaal-democratie is
pragmatisch en instrumenteel. In essentie is hier
niets op tegen, zij het dat een voornamelijk op instrumentele gronden gebaseerd vertrouwen in
Europa, onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk omslaat in desinteresse, zoniet in afkeer. Onder
welke omstandigheden zou dit het geval kunnen
zijn?
De politieke positie van de PvdA is een belangrijke faktor in de Europese oriëntatie van de partij.
Maakt ze deel uit van de regering of van de oppositie? Zodra de partij in de oppositiebanken belandt,
zullen de belangstelling en het enthousiasme voor
de Europese integratie, voor de economische en
monetaire samenwerking in het bijzonder, bekoelen. Dat is niet nieuw. Dat is altijd zo geweest. De
economische omstandigheden zijn een tweede

belangrijke variabele. In het geval van economische
tegenwind, groeiende werkloosheid en de verdergaande bezuinigingen zullen regeringen voortaan
meer dan nu het geval is zijn geneigd om hun restrictieve beleid te legitimeren met een verwijzing
naar de afspraken in het kader van de E M u. Het
vergt weinig verbeeldingskracht te voorzien dat dit
anti-Europese sentimenten zal aanwakkeren, ook
onder sociaal-democraten. Vooral vanwege de toch
al tamelijk beperkte 'authentieke' politieke legitimiteit van 'Europa' binnen de PvdA zullen beide
omstandigheden gemakkelijk aanleiding geven tot
de overtuiging dat er te veel over ons maar zonder
ons wordt beslist, tot de neiging de blik vooral naar
binnen te richten. 'De druk op politieke partijen,
en zeker op linkse partijen, zich op te sluiten in
nationale kaders is groot', concludeert Donald
Sassoon in zijn geschiedenis van de Westeuropese
sociaal-democratie. 'Hoe ze zullen reageren, en
hoe de nationale politiek zich in de loop van de volgende eeuw zal ontwikkelen is onmogelijk te voorspellen, maar een linkse beweging die nationaal
blijft terwijl het kapitalisme verder internationaliseert, is als een schaduw die zijn lichaam heeft verloren.'35

35· Sassoon, One hundred years if
socialism, bladzijde 776.
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Mijn laatste
bericht als
voorzitter van
de PvdA*

Ik wil graag beginnen met
de: krammer van porsee n
familiegeschiedenis.
lein. Met hulp van zijn
Het gaat over de familie
vrouw wierf hij klanten en
Lopes Dias . Het brengt ons
hield thuis een bloeiende
terug naar het einde van de
werkplaats. Beïnvloed en
vorig eeuw, naar de Vrogestimuleerd door Henri
FELIX ROTTENBERG .
likstraat in Amsterdam,
Polak, werd hij zeer aktief
achter het Weesperplein,
in de SOAP, voorzitter van
Oud voorzitter van de Partij van de Arbeid
aan de rand van de oude
de afdeling Hilversum,
jodenbuurt. Een buurt met
raadslid en vanaf I 9 2 8 wetn uitgesproken politiek
houder Gemeentewerken,
karakter. Het was het bekende kiesdistrikt 1 I 1 van
als eenling namens de soAP in een uiterst conservade SOAP, dat Troelstra begin 1900 naar de Tweede
tief college. Lopes Dias was een uitgesproken
Kamer afvaardigde. Vader Lopes Dias was een
soAP-activist, een opvallende spreker op de landebekwaam diamantbewerker, zeer belezen, een lieflijke congressen van de SOAP. Hij had een hoge zanhebber van de rijmkunst en bovenal, zoals zoveel
gerige stem, was geestig en scherpzinnig. Hij vreesvan zijn collega's, behept met een eeuwige dorst,
de voor het afglijden, het verburgelijken van de
waardoor moeder Lea Cohen de Lara met een grote soAP. Als zovelen werd hij getart door het noodlot
vindingrijkheid oplossingen creëerde om het gezin
van de opkomst van het fascisme.
op de been te houden. De oudste zoon David, om
Afgelopen maandag dwaalde ik uren door het
wie het in dit verhaal gaat, verzorgde met zijn zus schitterende archief van het I Is G. Ik zat in de leesRebe ca de opvoeding van de andere vier kinderen
zaal met uitzicht op de haven en nieuwe woningtoen de geliefde moeder Lea na een lange lijdens- bouw . Een medewerker bracht me een oude dikke
weg aan tuberculose stierf. Vader verliet het huis,
map dichtgeknoopt met linten, het archief van de
dronken van verdriet en kwam nimmer terug.
SOAP-Hilversum. Ik bladerde door het gebonden
David Lopes Dias wist wat hij wilde worden:
schrift dat ik er in aantrof. Met ingehouden adem
schoolmeester. Dat was zijn ideaal. Ook zijn eigen las ik in het logboek van de toenmalige afdelingssemeester van de school in de Lepelstraat vond dat cretaris. Pagina na pagina zie je langzaam de oorlog
een uitstekende gedachte. Maar de Portugeesnaderen. Lopes Dias wordt aangehaald, de vulpen
Israëlitische gemeente die de opvoeding van David
van de secretaris haalt uit, ik lees: 'Pg. Lopes
bekostigde, besliste anders. Want een jongen uit de
spreekt de leden moed in.' Het is zomer r 9 39.
werkende stand moest een handwerk leren, anders
Ruim een jaar later is het al mis. Er is geen moment
kreeg hij 't maar te hoog in het hoofd. Zo kwam de
van twijfel bij de wethouder. Moedig en duidelijk
tengere David in de schoenmakerij terecht. Spoedig treedt Lopes Dias af als blijkt dat de nieuwe burgeraakte hij ook met TBC besmet. Een ziektebed van
meester een zetbaas van de NSB is. Niet veellater
jaren, maar hij zette door, verhuisde op advies van
wordt David Lopes Dias aangegeven door een
zijn doktor De Bloemenaar Hilversum, om buiten gefrustreerde ambtenaar. Zogenaamd wegens
te gaan wonen en een rustig leven te leiden.
Schutzhcift wordt hij door de politie meegenomen .
Daar kwam natuurlijk weinig van terecht. David
Hij sterft in het beruchte concentratiekamp MautLopes Dias begon een ander ambacht, omdat de
hausen op 1 o juni I 942. Zoals dat in het Duitse jarlijm van de schoenmakerij veel te schadelijk was gon heet: tegen het prikkeldraad aangelopen.
voor zijn longen. Hij nam het vak op dat zijn overDeze geschiedenis reikt de thema's aan, waarover-grootmoeder uit Friesland destijds uitoefen- over ik een aantal dingen wil zeggen. Vanzelf-
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sprekend over de tradities en idealen, het toeval en
de weerbarstige gang der emancipatie, over de klassenstrijd, het noodlot, oorlog, het oude en het
nieuwe fascisme. Dus over Europa, over vuile han den, over toekomst, ideologie en dromen. Over de
noodzaak van politiek, ongeacht de positie di e je
wel of niet bekleedt, maar altijd weer bepaald door
verhalen, inzichten en verbijsterende ervaringen.
Het verraad van de Balkan
In januari 197 3 kwam Kissinger, de Amerikaanse
minister van Buitenlandze Zaken, in Parijs tot een
akkoord over vrede in Vietnam. Ik was net aktief in
de F j G geworden en we werden overrompeld door
het nieuws, omdat wc juist van plan waren een non stop demonstratic voor het Amerikaanse consulaat
te houden. Hoogste tijd om dan maar ook in de
PvdA aktiefte worden.
Ik moest hieraan denken, toen ik vorige week in
één keer ongenadig met het geweld van de oorlog
in Bosnjë werd geconfronteerd. Ik zag in Ro tterdam een Servische film Pretty Villaaes, Pretty Flame,
over de slag om de zogenaamde VredestunneL Het
was een vcrschrikkelijke film : de Eerste W ereldoorlog maar dan in 199 3. Hoe een Servische
Bosniër en zijn boezemvriendj e van school, een
Moslim -jongen, twintig jaar later oog in oog met
elkaar komen te staan, als een koe even daarvoor de
tunnel in is gelopen, hun klasselerares volgehangen
met granaten zichzelf opblaast en de schoolvriendjes uiteindelijk op elkaar gaan scrueten . Zo is het
werkelijk gegaan .
Ik heb me er gedurende al die jaren voornamelijk aan onttrokken. W e belegden twee bijeenkomsten; op een zondag in Ede, een soort familiedag
was dat en de zaal kwam amper vol. Dankzij een
door de Deventerse raadsfraktic gecharterde bus,
leek het er nog op dat er belangstelling was. Maar
zoals een aardige PvdA -veteraan ujt het Oosten van
het land met droeve stem tegen m e zei: ' De oorlog
in Joegoslavië leeft niet zo op ilit moment bij het
kader, dat is overbezet m et andere zaken'. Dat kon
ik billijken, voor velen, inclusief m ezelf, was de
oorlog in Joegoslavië een oorlog ilie zich niet in
Europa afspeelde.
De oorlog kwam pas dichterbij toen Dutchbat uit
de enclave Srebrcnica werd weggeslagen. Ik zag dat
m et mijn kinderen op televisie in een warme

zomerweek op een huisjespark in Lauwersoog, terwijl we genoten van een vorstelijke maaltijd . We
zagen terloops hoe de Nederlandse militairen met
muziek van ~een - W e are the champions - werden binnen gehaald. Een paar dagen later, bleek het
allemaal anders te zijn gelopen. Ik zie nog voor me,
hoc de diplomaat-politicus De Hoop Scheffer verontwaardigd probeerd e Jan Pronk onderuit te
halen, omdat ilie het gedurfd had over genocide te
spreken.
Ik geneer me voor deze episode, toen we de
andere kant op keken , voor het spelen van een spelletje politiek, hjer en daar bezorgdheid .uitend , en
ondertussen voornamelijk geörienteerd bleven op
louter nationale kwesties, terwijl nog geen 1s oo
kilometer van huis, de chaos en de wilde beesten
toesloegen . Waarom speelt de Tweede W ereld oorlog in ons bewustzijn zo' n dominante rol, maar
laten we nieuwe oorlogen daarin nauwelijks meer
toe? Ik weet het njet. Ik weet wel dat wij ons graag
bezighouden met de bunker en de besm ette handen
van Voorhoeve en nauwelijks met het graf van
Srebrenica. Ik heb me geërgerd aan de aanvallen op
Voorhoeve, ook uit onze kring, want een PvdAminister had ongetwijfeld op dezelfde positie door
internationale instanties naar de marge verdreven,
met dezelfde onmacht en onwetendheid te kampen
gehad. Een miruster die aftreedt vanwege een
schoon blazoen is typerend voor rituele politiek.
Want vervolgens wordt met een opgeschoond
geweten overgegaan tot de orde van de dag.
Het drama van Serajcvo heeft ons onderbewustzijn geraakt, meer niet . De Utopie Europa heeft het
hier verloren van de passieloze Realpolitiker en njet
zo' n klein beetje ook. Ed van Thjjn zag de vorige
zomer ter plekke waartoe het vcrraad van de Balkan
heeft geleid. Zijn scherp geformuleerde afkeer van
de Europese politiek was mij uit het hart gegrepen.
Wi e bezig is een Europese Unie te bouwen, vol
hartstocht pleit voor transnationale politiek, kan
niet om dit falen van Europa heen . Want het blijft
een bizar feit, dat Clinton nodig was om een doorbraak te forceren. Mitterrand bezocht in 1994
razendsnel het getergde Scrajevo. Hij sprak poëtische woorden. Indrukwekkend was het afscheid
van deze socialistische doch bovenal aristocratische
keizer, toen ruj in het Europees Parlement nam ens
zijn generatie, nog eenmaal uiteenzette dat Europa

* T ekst van de toespraak die Fel ix
Rottenberg uitsprak bij zij n afscheid als
voorzitter op het PvdA -congres,
1 5 februari 1 9 9 7 in Den Haag.
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het symbool is voor vrede en vereniging. Maar hoe
verder na de rampspoed van de Balkan als vijftig
jaar na de Tweede Wereldoorlog het vredesideaal
Europa door deze kwestie is ontglipt?
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Mars door de Europese instituties
Europa is een heel belangrijke kwestie aan het worden. Chaos dreigt, niets is zeker. Het formele debat, voortgestuwd door de economische belangen,
domineert de bovengrondse gesprekken. Maar
daaronder, half illegaal, sluimert een fascinerende
stroom aan stellingen, anders gekleurde analyses,
soms doorgeschoten en haaksliggende ideeën over
rle toekomst.
Ook in de PvdA woeden er globaal twee discussies. Die lopen langs elkaar, alsof er volstrekt andere talen worden gesproken. Wie kennis neemt van
het rapport- Van Traa, een exponent van de bovengrondse benadering die de PvdA tot nu nog behoorlijk in de greep houdt, en vervolgens getrakteerd
wordt op de scherpe waarnemingen van de in dit
soortzaken altijd weer verrassend radicale Arie van
der Zwan, kan het spoor volledig bijster raken.
Vooral omdat de utopie van Europa op drift is
g raakt. Het kan ontaarden in een hoogst geavanceerde technocratische operatie, een verbluffend
ingewikkeld radarwerk, dat een select gezelschap
van Europese regeringsleiders nog net kan beheersen. Maar let op, het ontbreken van een breed
gedragen cultureel fundament, de vervreemding
di het daardoor oproept, de toenemende afkeer
dl het tew egbrengt bij denkers, doeners en talloz burgers, zou de PvdA in opperste staat van alarm
moeten br ngen. Dat is onvoldoende het geval.
Ik spreek overigens ook mezelf aan. Wij zijn de
afgelopen jaren met een grote boog om Europa
heen gelopen. Nu het tij voor de PvdA gunstiger
lijkt, dient naar mijn overtuiging de strijd tegen een
zich langzaam loswoelende, heftige anti-Europa
golf met een groot empathisch talent aangebonden
t worden. Aanzwellende Euroscepsis kan alleen
weer proken worden door een lange en heftige
mars door d Europese instituties. Analoog aan de
kiesrechtbeweging van het begin van deze eeuw,
hier in Holland, zou deze tot een ongekende radicaal politieke actie voor Europe e democratie uit
mo ten kunnen groeien, die zich rekenschap geeft
van de oude democratische tradities en verwovenheden, de lokale en regionale culturen, die diep
geworteld zijn en nimmer verdrongen kunnen
worden, omdat zij nauw verweven zijn met de
nationale id ntit it.

De transnationale gemeenschap is natuurlijk wel
een onmiskenbare noodzaak. Alleen al als een
bescheiden antwoord op de internationale kapitaalstromen en machtsvorming. In heel Europa staan
de politieke partijen onder druk, zekerheden zijn er
nauwelijks. Electorale revoluties, zoals Nederland
die in 1994 ondervond, zijn aan de orde van de dag.
Het is in dat verband een verbijsterende ervaring
mee te mogen maken, dat een poging tot transnationale partijvorming, de P ES, een marginaal verschijnsel is, geleid door regeringsleiders - en passant - in weekendkleding als ze toch bij elkaar zijn.
De P ES is werkelijk een onding, verkeerd geconstrueerd en wordt als een weeskind opgevoed. Het
heeft geen mobiliserend programma en geen enkele relevante functie. Lachend kijken de agenten van
het internationaal grootkapitaal toe op dit ontstellende geklungel en zetten hun hoge hoeden er bij
op, terwijl er een wereld te winnen is. Ik hoop dat
de leiding van de PvdA de vrijheid neemt om, net
zoals in de jaren tachtig met de anti -kernwapenstrijd, tot bezinning, actie en politisering inzake
Europa te komen.
Het gaat hier om een projekt met nog veel grotere omvang en urgentie dan de vernieuwingsnoodzaak van de PvdA. Wij zijn aan de internationale
dimensie tot onzer spijt niet toegekomen; het leeft
nog lang niet sterk genoeg en daarom breng ik het
hier nu tot vervelens toe onder uw aandacht. Dit is
een dringende kwestie!
Want het echec van Joegoslavië vraagt om verantwoording. Welke lessen trekken we uit de
zomer van 199 s? Het Europees Parlement moet het
voorbeeld geven in een zelfreinigings-interventie.
Stop met de suggestie dat een almaar uitdijendfakeParlement de ondoorzichtige Europese machten
toch kan controleren. Vorm het Parlement om tot
een instituut met een hoog moreel gezag, waardoor
het een hoofdrol kan spelen in de mars door de
Europese instituties. Maak het tot een controlerende en effectieve organisatie. Niet groter dan de
Amerikaanse senaat, met evenveel afgevaardigden
voor alle lidstaten. En tot slot, maak de PES tot leider van hoogst gewenst politiek onderzoek naar
uitdagende en bedreigende ontwikkelingen die de
toekomst van de sociale economie en de cultuur in
Europa bepalen. Sticht een opzwepend centrum,
dat in de geest van Monnet en Mansholt, de afzonderlijke sociaal-democratische partijen confronteert met gedachten en ideeën van aanstormende
jonge en oude denkers en onderzoekers, die zonder
formele beperkingen en plichtplegingen, ongetwij-
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feld voor zeer noodzakelijke ontregeling en nieuwe
continU:iteit in de Europese oeiaal-democratie kunnen zorgen.
Een mammoetoperatie voor stedebouw, cultuur en
onderwijs

Ik wil u nog een geschiedenis vertellen. Het is het
verhaal van de familie Velthuis, dat vertelt hoe
emancipatie en politieke strijd de levensloop van
een Amsterdams jongetje kleuren, Wim Velthuis.
Zijn overgrootvader was zandschipper in Kampen.
De liefde bracht hem halverwege de vorige eeuw
naar Amsterdam. Hij werd pannenlapper in
Kattenburg, een arme wijk rond de oostelijke
haven, katholiek en toen zeer oranjegezind. De
zoon van de pannenlapper, de opa van Wim, ging
op zijn tiende jaar werken bij bierbrouwerij
Vollenhoven aan de overkant op de Hoogte Kadijk.
Hij werd er kuiper en leerde er bier drinken, de
hele dag door. De vader van Wim Velthuis, uit een
gezin van acht, werd op de lagere school aangespoord snel te gaan werken, ook al was dat verboden vanwege de Kinderwet, maar er was geen geld
om te leren. Stiekum werd hij knecht bij de haringstal achter de Molen. Door een wondertje raakte Pa
Velthuis verzeild in de grafische industrie. Een rood
bastion waar de bond van het begin af aan zeer aktief
was. Pa Velthuis werd winkelagent van de bond in
het bedrijf en verhuisde met zijn gezin van
Kattenburg naar een betere volksbuurt met ruimere woningen, naar de Kinkerstraat in AmsterdamWest. Vader Velthuis preste zijn zoon Wim een
grafische opleiding te volgen, de kans te grijpen op
jonge leeftijd een echt vak te leren. Ondertussen
stond de volgende verhuizing voor de deur, typerend voor de volkshuisvestingsantwikkeling van
Amsterdam.
In het huis van de familie Velthuis kwam in
I 96 I, nog niet zo lang geleden, de zuiveraar van de
katholieke woningbouwvereniging aan de deur.
Die loert vervolgens in de linnenkast, inspekteert
het sanitair en zegt dat familie naar Osdorp kan
komen, maar dat zij als rooie familie niet aanvaardbaar zijn als lid van de katholieke woningbouwvereniging.
Vorige week troonde Wim Velthuis me mee
naar de Hertingestraat 26 in Osdorp. Het regende
natuurlijk in die straat. Velthuis stapte vastberaden
voort, nee schreedt voort zoals dat een krachtige
wethouder betaamt, zoals zovelen van zijn volkshuisvestingcollega's van de PvdA, die ik de afgelo-

pen jaren altijd graag opzocht op de plekken waar
het nog moet gebeuren. Velthuis is een ijzersterk
boegbeeld, slim en inventief.
Osdorp kan door haar strategische plek in de
stad op aantrekkelijke wijze 'verdichten' en met
hulp van de rijke centrale stad fors investeren de
komende jaren. Ik was ook vaak in andere steden als
Hoogeveen of Arnhem waar er gewoekerd moet
worden met geld. Stadsvernieuwing dreigt te stollen, terwijl dat een oneindig proces is. Als we de
geschiedenis van de volkshuisvesting nog eens nader bekijken, komen er andere fragmenten boven.
Herkenbaar voor vele andere steden in Nederland.
Toen bijvoorbeeld eind jaren zestig, onder een tierend economisch getij, wijken verpauperden, sloop
en kaalslag geprefereerd werd. De Jordaan in
Amsterdam had weggevaagd kunnen worden, geen
particulier investeerder toonde toen interesse voor
stadsvernieuwing. Dankzij het 'bouwen voor de
buurt' van pioniers als Jan van der Ploeg en Jan
Schaefer, raakten de marktpartijen later wel geïnteresseerd, toen verdiend kon worden aan gemengd
bouwen en nieuwe voorzieningen die de gerenoveerde wijken naar zich toe trokken.
Inmiddels waren we ver in de jaren tachtig, de
feiten zijn bekend; de crisis in de wereldeconomie
gaf het liberalisme een enorm impuls. De volkshuisvesting werd doordesemd door marktwerking
en privatisering. Een zeer kwetsbare periode brak
aan. Door een complexe samenloop was in Nederland de PvdA niet in staat om adequaat te reageren.
De ideologische weerbaarheid was gering, het ontbrak aan een vernuftige strategie, aan opvallende
kennis van zaken en toepasbare ontwerpen voor de
toekomst, opdat de Publieke Voorzieningen niet
ten prooi hoefden te vallen aan kwaliteitsondermijnende bezuinigingen. Coos Huysen, een eenzame
en dappere zeventiger-jaren-doorbraaksocialist,
heeft onlangs in Socialisme &..Democratie, een uitgesproken helder bericht uit de praktijk opgeschreven. Huysen is al jaren een gedreven Schoolleider
van een grote scholengemeenschap. Ik zocht hem
een paar jaar geleden op in zijn werkkamer met de
deur wagenwijd open en steeds weer binnenstormende leerlingen. Zijn waarschuwing is een politieke en een alarmerende en ik deel deze volledig.
Namelijk dat het utiliteitsdenken doorslaat, dat de
filosofie van het martktdenken te dicht op de huid
van het onderwijs is gekropen, dat ondanks alle
goede intenties, de cruciale cultuur-dragende rol
van het onderwijs groot gevaar aan het lopen is.
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Alle mooie dromen over 'Leerhuizen' ten spijt:
loop door de modale buurten in de teden, bekijk
de gebouwen, speel even de rol van de 'onderwijszuiveraar' en concludeer onmiddellijk dat stedebouw, cultuur en onderwijs het hart dienen te zijn
van een mammoetoperatie, een jarenlange inhaalslag, als onderdeel van de infrastructurele opwaardering van Nederland. Het onderwijs is inmiddels
ontdekt als interessant agendapuntje, ook door
minister Wijers. Het wordt de softe kant van de
infrastructuur genoemd. Maar het onderwijs is niet
alleen gediend met computers en de opwaardering
van kennis, alhoewel dat een hoge prioriteit heeft.
Het is meer! Ik vind dat een schoolgebouw een stimulerend middelpunt moet zijn. Een buurtplein
waar sport, spel, leren, zorg en ontspanning elkaar
kruisen. Een gebouw dat dag en nacht leeft en
gebruikt wordt is dan een harde voorziening, die in
goede en slechte tijden met accuratesse en alertheid
onderhouden dient te worden, opdat de nazaten
van talloze families als de Velthuisens, altijd terug
kunnen verwijzen naar hun schooltijd, zodat zij niet
meer afhankelijk van het toeval zijn.

de PvdA inzicht te geven in de dilemma's die beurtelings zindering en wanhoop veroorzaken, als er
enige structuur en openheid komt in het denken en
ontwerpen van de toekomst, als het strategisch vernuft van de PvdA zich kenmerkt door een verre blik
vooruit en tevens een groot gevoel voor kleine
stappen, als nierproeverij daarbij op de achtergrond
blijft, en richtingenstrijd een uiting is van gewenste
pluriformiteit en niet van machts- en klieksvorming
ten bate van de eigen carrière of cynisch polemisme, dan kan het ideologie- en programmadebat van
grote betekenis worden, omdat de PvdA floreert
als het ideëengoed bloeit. Zo ver is het nog niet, we
zijn uit een crisis, maar laat u zich niet verleden
door de waan van de macht en door het idee dat het
goed gaat, omdat een gunstige economie en peilingen hand in hand gaan. Alertheid, het stimuleren
van tegendraadsheid en een richtinggevende zoektocht naar sociaal-democratische politiek van de
toekomst moet allesoverheersend zijn.
Ik ben daar allerminst somber over. Ik hoop dat
men niet terugvalt in de automatismen die een
machtsorganisatie altijd weer bedreigen.

De waan van de macht
De vraag of de PvdA een nieuwe ideologische leidraad nodig heeft is een retorische. Ambities en
Pretentics vragen om een permanente onderbouwing. Zeker omdat de PvdA dagelijks beslissingen
mo t nemen in een nuttige, maar tegelijkertijd
gecompliceerde samenwerking met geheel andere
ideologische geestesrichtingen. De zwakte van de
PvdA, haar ultieme kwetsbaarheid, was dat zij
geheel onvoorbereid in 1989 ging regeren. Dat had
alles te maken met de manier waarop verkend en
vooruitgekeken werd. De verwijten zijn door en
door bekend. Confrontaties met ongemakkelijke
feiten werden uit de weg gegaan. Dus van eminent
belang is hoe de komende jaren de idee- en programontwikkeling gestalte krijgt. Ik ben met velen
gecharmeerd door het traktaat van Karin Adelmund over de toekomst van sociale zekerheid.
Voor het eerst sinds jaren voeren wij weer een
open gesprek over mogelijkheden en wensen, maar
ook over beperkingen en realiteiten. De kunst van
het-vuile-handen-maken vereist openhartige feiten
en uitwisseling van visie, liefst in een sfeer van
maximale openbaarheid. Als het mentale klimaat in
de PvdA zich in gunstige zin blijft ontwikkelen zijn
er geweldige kansen. Als de leiding van de partij
kans ziet met regelmaat denkers binnen en buiten

Oude-klerken-methoden
Een van de belangrijkste opdrachten voor de moderne sociaal-democratie in zo'n permanent denken ontwerpproces is het 'fileren' van de bureaucratie. Ik zeg 'fileren', omdat het mij niet te doen is om
een aanval met de botte bijl op alles wat ambtenaar
is. Ik wil geenszins de suggestie wekken dat minder
overheid en minder ambtelijke diensten per defini tie zullen leiden tot een menselijker maatschappij.
Integendeel, dat soort vulgair-liberale opvattingen
leiden over het algemeen juist tot willekeur en verloedering in het overheidsapparaat. Het gaat mij
om de bereidheid om de overheid kritisch door te
lichten, omdat in heel veel gevallen ons huidige
bureaucratische model volstrekt niet meer opgewassen is tegen de eigenlijke taken. De sociale complexiteit van de samenleving, de gelaagdheid van
onderlinge afhankelijkheden, de individualisering
van de burger die tegelijkertijd een soort collectief
markt-object is, heeft vaak geleid tot ondoordringbare sociale bastions. Dat is de realiteit. Maar de
bureaucratie beseft dat nog niet. En dat onvermogen strekt zich te vaak uit tot het politieke systeem,
tot gemeenteraden, tot bijna permanent vergaderende commissies van bijstand, waardoor ook in de
lokale democratie het zicht afneemt en het politieke
initiatief eerder uitzondering is dan regel.
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Er worden nog teveel oude-klerken-methodes in
Nederland gehanteerd. Dat alles wordt thans voorzien van loze leuzen over de burger als 'klant', de
overheid als 'produkt' en de dienstverlening als
'kwaliteit'. Het is van groot belang dat wij veel consequenter nadenken over. de rol en de taken van de
bureaucratie. Want een hyper-complexe maatschappij heeft een bureaucratie nodig die pluriform
is, een bureaucratie waarin de bureaucraten niet
alleen maar angstig proberen precedenten te vermijden om voor de rechtstaat de schijn van gelijkheid te behouden, maar waar de bureaucraten uitvoerders en medearchitecten van de politieke
bestuurders durven te zijn.
Net als grote ondernemingen verkeren we midden in een zoektocht naar uitvoeringsmodellen die
humaan zijn en die tegenwicht bieden aan de neiging alles uit te besteden en te privatiseren. Maar
juist in een samenleving als de onze is een goede
bureaucratie de hoeder van het algemeen belang.
Dat klinkt ouderwets, maar het gaat in die betekenis om bescherming, rechtmatigheid en rechtvaardigheid.

De David Lopes Dias-prijs
Congres, vrienden van de PvdA. Ik rond mijn
betoog af. Ik dank u allen, activisten, raadsleden,
wethouders, afdelingsbestuurders, voor uw steun

en tegenspraak de afgelopen jaren. lk vond het een
eer voorzitter van de PvdA te zijn. We begonnen,
schreef ik al eerder, aan een ongewis avontuur. Er is
geen enkele aanleiding om zelfgenoegzaam te ronken over doorbraken en resultaten. De burgers, de
kiezers, de activisten en sympathisanten zullen op
enigerlei wijze laten merken of de sporen die we
getrokken hebben fundamenteel waren voor de
bevrijding van de PvdA uit een benarde en verstikkende positie. Ik heb geweldige jaren met u en
velen buiten de partij beleefd.
Als laatste eigenzinnige daad stel ik daarom - als
een afscheidsgeste - een prijs in ter ere van David
Lopes Dias, wethouder en activist voor de SOAP,
een boegbeeld voor hedendaagse volksvertegenwoordigers, voor activisten en andere politiek
geëngageerden die, beïnvloed door de politieke
strijd voor humaniteit en egaliteit, de toekomst willen beïnvloeden.
Deze prijs van j so.ooo,- is tot stand gekomen
door vele bijdragen, en zal elke twee jaar worden
uitgereikt aan iemand, een wethouder, een raadslid, een afdelingssecretaris of een Europees parlementslid, die de praktijk van de volksvertegenwoordiger op scherp zet. Aan Emmy Lopes Dias,
een van de pioniers van Nieuw Links, wil ik als eerste het symbool van de prijs, een portret van Lopes
Dias, overhandigen.
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Lang leve het
poldermodel!
Een reactie op
Van der Zwan'

Arie van der Zwan heeft
kondigen, kan nauwelijks
zich de afgelopen tijd tot
meer aan haar juistheid
twee keer toe in de kolomworden getwijfeld.
men van dit blad uitgesproToch is deze standaardken voor een radicale draai
visie van toegenomen onvan de sociaal democratie. 2
gelijkheid maar fen dele
COEN TEULINGS
In het eerste artikel laat hij
juist. De vraag of de inkozien hoe de afgelopen jaren
mensvcrschillen in NederAls econoom verbonden aan de Universiteit van
de inkomensverschillen zijn
land sinds 198o zijn toegeAmsterdam en het Ministerie van Sociale Zaken
toegenomen en hoe de
nomen kent namelijk geen
en Werkgelegenheid; redacteurs &.D
sociale tegenstellingen in
eenduidig antwoord. Het
ons land zich hebben verhangt er maar net vanaf
scherpt. In het tweede artiwaar je naar kijkt. De inkokel presenteert hij een programma om deze tenmensverdeling naar huishouden is inderdaad schedens te keren: revival van de nationale staat en
ver geworden. Een belangrijke achtergrond achter
inperking van de invloed van de wereldmarkt. Het deze ontwikkeling is het toegenomen aandeel ééntijdperk van de markt en het verval van de nationale
persoonshuidhoudens.J Verder zijn de uitkeringen
staat heeft in zijn ogen zijn langste tijd gehad. Het is
1 5 procent achter gebleven bij de gemiddelde loontijd voor een herwaardering. Die herwaardering is
ontwikkeling. Dat alles leidt tot meer ongelijkheid.
elders al gaande. De PvdA moet uitkijken niet
Dat geldt nog veel sterker voor de verdeling van
opnieuw de tekenen van de tijd te miskennen en ten
vermogen. Het winstherstel, dat onvermijdelijk
onrechte als eenling het marktmechanisme te blijwas na het dieptepunt van de winsten in de eerste
ven omhelzen.
helft van de jaren tachtig, en de daaruit voortvloeiVan der Zwan's belangstelling voor de inkoende stijging van de beurskoersen heeft geleid tot
mensverdeling is niet nieuw. In de preadviezen van
een sterke groei van de vermogens van aandelenbede Vereniging voor de Staathuishoudkunde - de
zitters. Ook het aantal zelfstandigen is na jaren van
beroepsvereniging van economen - uit 1 97 3 pleitte
aanhoudende daling sinds 198o weer toegenomen.
Van der Zwan voor een inkomensverdeling 'waarin
Onder zelfstandigen tref je zowel mensen die naugeen plaats is voor verschillen op grond van opleiwelijks iets aan hun bedrijfje overhouden als welvadingskosten, scholingsinspanning en aangeboren
rende veelverdieners. Al deze tekenen lijken de
stelling van Van der Zwan, Kalma en De Kam te
talent'. Dergelijke opvattingen zul je tegenwoordig
niet vaak meer tegenkomen. Met name in zijn eerbevestigen: de Nederlandse inkomensverdeling
ste artikel signaleert Van der Zwan dat de inkoklapt geleidelijk uit elkaar.
mensverschillen in Nederland sinds 1980 sterk zijn
Dat beeld wordt echter niet bevestigd door de
toegenomen. Van der Zwan staat in die visie niet ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend
alleen. Onlangs heeft Paul Kalma in de Volkskrant
zijn er meer deeltijdbanen gekomen. Wie minder
zijn evaluatie gegeven van het beleid van het paarse
uren werkt krijgt navenant minder salaris. Als we
kabinet. De verscherpte sociale tegenstellingen
dat effect buiten beschouwing laten door de uurlospeelden in zijn negatieve oordeel een belangrijke
nen als uitgangspunt te nemen, zijn er geen tekenen
rol. Ook Flip de Kam heeft in N R c Handelsblad over
van een toenemende ongelijkheid. Ondanks de
inkomensongelijkheid geschreven. Ook bij hem
bevriezing van de minimumlonen en ondanks alle
bestaat het beeld dat het niets anders is dan kommer
pleidooien voor meer loondifferentiatie en loonen kwel. Waar zo veel autoriteiten deze visie verflexibiliteit, zijn de beloningsverschillen eerder af-
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dan toegenomen. Eén van de belangrijkste factoren
bij beloningsverschillen is het opleidingsniveau van
de betrokkene. Een veel gebruikte maat voor beloningsverschillen is dan ook het percentage dat
iemand gemiddeld genomen meer gaat verdienen
door één jaar langer op school te blijven. Dat percentage is geleidelijk gedaald van acht procent in
I 980 naar zes procent in I 995· Dit geheel in tegenstelling Verenigde Staten, waar de opbrengst van
een jaar extra onderwijs in de loop van de jaren
tachtig met een kwart is toegenomen.
Nu zou je kunnen denken dat aan al deze nuances
geen .behoefte is. Er zijn tal van indicaties voor een
toegenomen ongelijkheid, en dat moet maar voldoende zijn voor een politiek oordeel. In het politieke bedrijf is immers geen plaats voor fijnzinnigheden. Met deze benadering worden twee cruciale aspecten over het hoofd gezien. Allereerst
betekent het feit dat jui t de loonverschillen niet
zijn toegenomen, dat de arbeidsmarkt niet de voornaamste bron van ongelijkheid is. Winstherstel, het
beleid gericht op een groter verschil tussen loon en
uitkering, en de gewijzigde samenlevingsvormen
zijn veel belangrijker, de Nederlandse arbeidsmarkt
was de afgelopen jaren juist de meest stabiele factor.
Ten tweede contrasteert de ontwikkeling in
Nederland scherp met die in een aantal andere
OECD-landen.4ln landen als de Verenigde Staten,
Australië en Nieuw-Zeeland is sprake van e n
scherp toenemende inkomensongelijkheid. In de
meeste van deze landen waren de inkomensverschillen vanouds al groter dan in Nederland.
Echter, dat verschil is in de jaren tachtig verder toegenomen. Dit geldt nog veel sterker voor het
Verenigd Koninkrijk, waar het dereguleringsbeleid
van Thatcher zijn sporen heeft nagelaten. Vergeleken met de ontwikkeling in die landen is alles wat
zich in Nederland heeft afgespeeld slechts kinderspel. De ontwikkeling in Nederland laat zich beter
vergelijken met die van andere landen op het Europese vasteland, zoals Duitsland en België, waar de
inkomensverschillen min of meer ongewijzigd zijn
gebleven.
Dit artikel is e n bewerking van een
op de w os-conferentie ' Inzake beginselen' (Jo januari 1997 in de Rode Hoed
in Amsterdam) gehouden voordracht .
2. A. van der Zwan, 'Bestaat er voor het
socialisme nog een herkansing', Socia lisme &..Democratie 53 ( 1996) 5,
1•

Mijn bezwaar tegen Van der Zwan's analyse is dus
dat hij met name in zijn tweede artikel min of meer
achteloos de mening copieert van Amerikaanse apinion leaders. In de Verenigde Staten zijn zorgen over
de exploderende inkomensverdeling volstrekt terecht. Die zorgen kunnen niet klakkeloos naar
Nederland worden vertaald, simpelweg omdat de
situatie in Nederland anders van aard is, en voor
zover er een probleem is, dan in ieder geval van
veel beperktere omvang. In Nederland kunnen wij
beter onze zegeningen tellen. Ik kom daar in de
conclusie van dit artikel op terug.
Inkomensverdeling en internationalisering

Hoewel Arie van der Zwan zich dus ten onrechte
zorgen maakt om de snel toenemende inkomensverschillen in ons land, blijft het natuurlijk van
belang om na te gaan waarom elders de ongelijkheid
wel zo sterk toeneemt. Een veel gehoorde verklaring voor die toegenomen ongelijkheid is de globalisering/internationalisering van de economie. De
angst voor grote hordes goedkope arbeid uit Azië
en Oost-Europa leeft in brede lagen. De Portugese
schilders in de bouwputten van Berlijn spreken tot
de verbeelding. Ons land zou worden weggespoeld
in de golf van internationale concurrentie. Jan
Timmer is een fervent aanhanger van deze gedachte, evenals Geelhoed in zijn laatste nieuwjaarsboodschap in ESB. Ook Arie van der Zwan wil hierin
geloven. Zijn oplossing voor het probleem is echter
een andere dan die van Timmer en Geelhoed,
getuige in ieder geval zijn steun voor het protectionistische programma van Lind in het tweede van de
eerder genoemde artikelen. Nederland (dan wel
Europa) moet zijn grenzen sluiten voor de hordes
uit het Oosten, zo luidt het devies.
Los van de vraag of dat voor Nederland mogelijk
is, is de diagnose van de problemen correct? Is de
toegenomen inkomensongelijkheid in de Verenigde
Staten het gevolg van de globalisering? Voor degenen die zich in die vraag nader wûlen verdiepen is
het boekje van Paul Krugman, 'borreltafeleconomie', zeer de moeite waard. Allereerst is het nuttig
iets te weten over de staat van dienst van de auteur.
Krugman is een van de meest vooraanstaande Ame-

pp. 257-273 en A. van derZwan,
Verlicht nationalisme als uitdaging voor
paars, Socialisme &..Democratie 54 ( 1997)
I, pp. 15-26.
3· P. Hendrikx, Inkomensongelijkheid
en tweedeling, Economisch Statistische
Berichten, • 99 7.
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4· W. Roorda en E. Vogels, Concurrerende Arbeidsverhoudinaen, Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Werkdocument 33, paragraaf 7. 2;
fncome distribution in o ECD countries,
o ECD 1995,
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rikaanse economen, met een aantal baanbrekende
bijdragen, van wisselkoersen tot de economie van
de grote stad. Hij is een kandidaat voor de Nobel
prijs. Het boekje is overigens niet de privé-mening
van één econoom. Het is gebaseerd het geduldige
onderzoek van een reeks economen.
Wat beweegt een topeconoom als Krugman om
zich te wagen aan het schrijven van populair-wetenschappelijke boekjes? Die motivatie is eenvoudig:
ergernis. Krugman ziet met lede ogen aan wat de
eerdergenoemde Amerikaanse 'opinion leaders'
over internationale handel te melden hebben. Die
'opinion leaders' verkondigden in de Verertigde
Staten ongeveer dezelfde theoriëen als Timmer en
Van der Zwan in Nederland: de angst voor de toegenomen internationalisering. Het zijn in Amerika
ook hetzelfde soort mensen dat zich op deze martier
in het debat mengt: Minister van Arbeid R. Reich,
de president-directeur van Apple, om een paar
voorbeelden te noemen.
· Krugman laat aan de hand van simpele eerstejaars modelletjes van internationale handel zien wat
wel en wat geen denkbare uitkomst is van het handelsproces. Een algemene verarming van een land is
dus niet denkbaar. Wat wel denkbaar is, is dat
bepaalde klassen erop achteruit gaan. Dat kan echter alleen gebeuren als de exportproducten van de
nieuwe handelspartners geleidelijk minder waard
worden ten opzichte van andere producten. Krugman laat zien dat er feitelijk niets aan de prijsverhoudingen tussen producten is ·veranderd. Bovendien is het kwantitatieve belang van de handel met
de D rde Wereld simpelweg te gering om een
groot effect op de inkomensverdeling in de
Verenigde Staten te kunnen hebben.5
Voor Krugman heeft de discussic ook een persoonlijke tintje. Zijn wetenschappelijke reputatie is
voor een belangrijk deel gevormd door de analyse
van een nieuw type theorieën waarin landen wel
achterop kunnen raken door internationale handel.
In een dergelijke wereld zou 'handelspolitiek'
(lees: protectionisme) en 'aktief industriebeleid'
(lees: staatssteun aan nog rtiet renderende bedrijven) misschien wel een positief effect kunnen heb5. Marcel van Dam meende hier de reden te hebben evonden om de resultaten
van Krugman als voor Nederland irrelevant ter zijde te kunnen schuiven: voor
Nederland is internationale handel van
veel groter belang dan voor de Verenigde Staten. Het argument van de topeco-

ben. Empirisch onderzoek op basis van dit soort
theorieën laat echter zien dat het kwantitatieve
belang hiervan gering is. Vandaar dat Krugman nu
ten strijde trekt tegen degenen die zijn theorieën
misbruiken.
Internationalisering is dus rtiet de oorzaak van de
toegenomen belortingsverschillen. Voor een klein
land als Nederland is dat een ware opluchting, want
protectionisme en afsluiting van de wereldmarkt,
zoals Van der Zwan in zijn tweede artikel voorstelt,
zou op Nederlandse schaal dramatische gevolgen
hebben.
Inkomensverdeling en instituties

Als internationalisering dan niet de oorzaak is, wat
verklaart dan wel toename van de beloningsverschillen in onder andere de Verenigde Staten? Een
eerste verklaring is de aard van de technologische
ontwikkeling. De opkomst van de informatietechnologie heeft inpakkers en ponstypisten vervangen
door robots en electronische leeseenheden. Daarvoor in de plaats is de vraag naar hooggekwalificeerde arbeidskrachten toegenomen. In die beroepsgroepen waarin de vraag toeneemt gaan de
lonen omhoog, daar waar de vraag afneemt gaan de
lonen omlaag. De toegenomen inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten is dus niet het gevolg
van een sterke toename van het aantal 'hamburger
banen', zoals zo vaak wordt beweerd. Het is eerder
omgekeerd. Doordat er zo weinig 'hamburger
banen' zijn en zoveel banen voor toptalent, daarom
nemen de lonen in de hamburger sector af.
Echter, technologie is zeker niet de enige factor.
Veranderingen in de instituties op de arbeidsmarkt
spelen een minstens even grote rol. Tussen 1979 en
1 990 is het federale minimumloon in de Verenigde
Staten met 40 procent verlaagd. Tot voor kort was
de heersende wijsheid dat minimumlonen weinig
effect hebben, zowel op de werkgelegenheid als op
de loonverdeling. Die eerste wijsheid staat nog
recht overeind. In een recent onderzoek van
Fortin, DiNarde en Lemieux6 wordt m et de tweede wijsheid afgerekend. Simpele plaatjes van de
loonverdeling laten zien dat de verlaging van het

noom van de vAR Ahoudt echter geen
stand. Het grootste deel van de Nederlandse handel vindt plaats met on om ringende landen. Dergelijke handel is
vcrgelijkbaar met handel tussen staten
binnen de Verenigde Staten. Als je daarvoor corrigeert ziet het beeld er voor

Nederland niet wezenlijk anders uit
dan voor de Verenigde Staten.
6. J. DiNardo, N.M. Fortin en
T. Lemieux, Labor market institutions
and the distribution of wages, 1973 199 2, a semiparametrie approach,
Econometrico, 1996, pp. 1oo 1- 1044.
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minimumloon ongeveer een kwart van de toename
van de ongelijkheid verklaart. Zij laten verder zien
hoe ook de voortgaande onttakeling van de Ameri kaanse vakbeweging van invloed is op de toegenomen loonspreirung.
Voor het Verenigd Koninkrijk, het land waar de
ongelijkheid het sterkst is toegenomen, geldt een
soortgelijk verhaal. Het dereguleringsbeleid van
Thatcher, de inperking van de macht van vakbonden en het afschaffen van de minimumlonen heeft
geleid tot een aanzienlijke toename van de inkomensongelijkheid . Iets soortgelijks geldt voor
Nieuw-Zeeland, waar een algehele de regulering
van de arbeidsmarkt heeft plaatsgevonden.
Meer in het algemeen blijkt enige coördinatie in
loonvorming bij te dragen aan een beperking van de
inkomensverschillen. Een vergelijking van de loonverdeling in verschillende landen leert dat in landen
met corporatistische structuren, zoals Nederland,
Oostenrijk en Duitsland, of met 'gecentraliseerde'
loonvorming, zoals Zweden, de beloningsverschillen tussen werknemers met een sterke en met een
zwakke machtspositie veel kleiner zijn dan in landen zonder coördinatie, zoals de Verenigde Staten
en Canada en sinds Thatcher het Verenigd Koninkrijk.7 De instituties voor loonvorming verklaren
een belangrijk deel van het verschil in loonspreiding
tussen continentaal Europa enerzijds en Canada en
de Verenigde Staten anderzijds.
Inkomensverdel i na en de sociaal-democratie
Het afgelopen decennium is door economen veelvuldig de stelling verdedigd dat meer inkomensongelijkheid onvermijdelijk was om werk te creëren
en de economie uit het diepe dal van jaren tachtig te
krijgen . Dit is het beroemde dilemma tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid : door via inkomensbeleid alle inkomensverschillen weg te nemen, verdwijnt ook de prikkel om te werken, en meer in het
algemeen, om zich in te spannen. Voor de sociaaldemocratie was dit niet altijd een prettige boodschap.
1· Zie C.N. Tculings, De toekomst van de
vakbeweaina, Welboom uitgeverij, 1996,
of voor een beknopte weergave, C.N .
Tculings, Corporatisme in de loonvorming, paradoxale conclusies, s&P
53 ( 1996) 2, pp. 79 -86 .
8. Dit wil overigens ni et zeggen dat de
Vcrcn igde Staten geen 'onderkant' probleem kent, zoals veelvuldig wordt beweerd. De participatie van lager
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Dit is een merkwaardig moment in de geschiedenis
van de sociaal democratie. Het akkoord van Wassenaar in 198 2 was een kee rpunt in het sociaal economisch beleid . Feitelijk werd daar erkend dat de
nivellering te ver was doorgeschoten: 'Werk moet

opgeleide mannen is ook daar in het
afgelopen decennium sterk gedaald en
ligt thans op hetzelfde niveau als in
Nederland.
9· Wat Jos de Beus beweegt om zo denigrerend over het succes van het poldermodel te spreken ontgaat mij, zie: 'De
veerkracht van de sociaal democratie',
s&P 54 (1997) 1, pp. 1- 14.
Vermoedelijk kijkt hij alleen naar wat
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Vanuit dit perspectief bezien heeft Nederland de
afgelopen tien jaar een topprestatie geleverd. De
economische ontwikkeling sinds 198o kan als volgt
worden samengevat. In Europa (exclusief het
Verenigd Koninkrijk) zijn de rëele lonen gestegen
en zijn de inkomensverschillen niet of nauwelijks
toegenom en. Tegelijkertijd is echter ook de groei
van de werkgelegenheid gestagneerd. In termen
van het genoemde dilemma: wel rechtvaardigheid
(geringe inkomensverschillen), maar geen doelmatigheid (veel arbeidskracht blijft onbenut).
In de Verenigde Staten is het beeld precies
omgekeerd. De inkom ensverschillen zijn sterk toegenomen, voor de m eerderheid van de werknemers is de koopkracht zelfs achteruit gegaan (één
van de redenen waarom Clioton vijf jaar geleden
Bush kon verslaan). Tegelijkertijd is de werkgelegenheid fenomenaal gegroeid. 8 Kortom: wel doelmatigheid, geen rechtvaardigheid.
Nederland verenigt het beste van deze twee
werelden. De lonen zijn in Nederland de afgelopen
jaren ongeveer gelijk gebleven, waarmee ons land
het midden houdt tussen de rest van Europa en de
Verenigde Staten. De ongelijkheid is in Nederland
veel minder toegenomen, en dan nog hoofdzakelijk
als gevolg van factoren die buiten de arbeidsmarkt
liggen, zie de beschouwing aan het begin van dit
artikel. De groei van de werkgelegenheid is echter
vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. Dit
verschijnsel doet zich voor sinds 1985, ver voor de
recente eufori e over het Poldermodel. 9 Nederland
heeft binnen het dilemma van doelmatigheid versus
rechtvaardigheid dus. de beste strategie gevonden:
veel nieuwe banen m et slechts een beperkte toenam e van de ongelijkheid. Dit is wat ik bedoel met de
uitspraak: laten wij onze zegeningen tellen.

kan worden toegeschreven aan het
Paarse kabinet. In dat geval valt er van zelfsprekend weinig met zekerheid te
zeggen, omdat het toeval binnen één
kabinetsperiode een grote rol speel t.
Een simpele vergelijking van de werkgelegenheidsgroei in vcrschillende landen
sinds 1985 laat echter geen ruimte voor
de intellectuele distantie die De Bcus zo
manmoedig betracht.
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weer lonen' (zie het dilemma van doelmatigheid
versus rechtvaardigheid). De prikkel om te werken
was te ver uitgehold. Voor de PvdA was deze conclusie moeilijk te aanvaarden. Als verdediger van de
solidariteit heeft zij de eerste 1 o jaar aan de kant
gestaan, uitgesloten van regeringsmacht. Vanaf
199 2 heeft de PvdA de draai gemaakt. Er volgde de
erkenning, grotendeels impliciet, van de noodzaak
van het beleid 'werk moet weer lonen'. Die erkenning kon niet anders dan gepaard gaan met grote
verwarring, diepe wonden en veel pijn. Wie herinnert zich niet de dramatisd1e w A o episode?
Thans worden de vruchten van het beleid dat
sinds 1 9 8 2 is gevoerd voor iedereen zichtbaar. Wat
moet in dat tijdsgewricht de lijn van de sociaaldemocratie zijn? Moet de PvdA krokodillentranen
plengen over de toegenomen inkomensongelijkheid, zoals De Beus, Kalma, Van der Zwan en De
Kam doen? Moet zij proberen de erkenning van
'werk moet weer lonen' ongedaan te maken en
terugkeren naar het nivelleringsbeleid van de jaren
zeventig? Of moet zij zich de vruchten toeëigenen
en, met erkenning van de armoede-problemen aan
de onderkant, staan voor het uitgangspunt 'werken
moet weer lonen' .
Mijn keus daarin is duidelijk: je zit nu op de
haverkist, blijf daar dan ook zitten, en maak hem
niet open om te kijken of er nog rotte appelen in
zitten.
Verkiezingsstrategie

• Een veel gehoord bezwaar tegen deze lijn is dat het
de PvdA de mogelijkheid ontneemt om zich te
profileren . Als alle grote partijen het beleid 'werk
moet weer lonen' verdedigen, wat is dan de identiteit van de PvdA . Ik deel die zorg niet. Nederland
heeft veel extra banen 'gekocht' voor een slechts
beperkte toename van de inkomensverschillen. Dat
is te danken aan wat is gaan heten het poldermodel,

wat mij betreft een geuzenaam. 10 Dit poldermodel
biedt de PvdA een ideaal profileringspunt ten
opzichte van haar grote tegenpool van dit moment,
de vvo. Bolkestein heeft het poldermodel tot de
bron van alle ellende uitgeroepen. Zelfs nu de euforie heeft toegeslagen, blijft hij zich tegen het model
verzetten. De jongste geschiedenis heeft echter zijn
ongelijk bewezen. Een beter profileringspunt is niet
voor handen: de PvdA wil werkgelegenheid, maar
zo veel mogelijk met behoud van solidariteit. Dat is
precies wat het poldermodel ons heeft geleverd.
Hoewel de PvdA niet aan de wieg van de wederopstanding van het poldermodel heeft gestaan (ere
wie ere toekomt, de PvdA zat toen in de oppositie),
past het model in de traditie van sociaal-economisch beleid van de PvdA sinds de oorlog. De economisch rampzalige jaren zeventig zijn achteraf
beschouwd niet meer dan een kortstondige onderbreking. Zoals de peilingen laten zien, heeft de
PvdA haar geloofwaardigheid als bestuurder van dat
model herwonnen. Het zou dwaasheid zijn om die
'asset' nu te verkwanselen.
Indien de PvdA bij de komende verkiezingscampagne kiest voor deze strategie, dan ligt feitelijk
slechts één gevaar op de loer. Na zonneschijn komt
ook weer regen. De PvdA heeft van de jaren zeventig geleerd dat je alleen een solidair model kunt
besturen als je ook verantwoordelijk wilt zijn voor
de pijnlijke ingrepen die bij tijd en wijlen nodig
zijn . Ook de komende jaren zullen lastige problemen zich aandienen. De participatie van ouderen is
in Nederland veel te laag: tussen de 55 en 6o jaar
werkt nog maar vier van de tien mannen, boven de
6o jaar is dat zelfs één op de tien. Met de vergrijzing
voor de boeg is dat een te zware last. Ook de problemen in de w A o zijn nog niet voorbij. Als de
PvdA dat soort problemen onder ogen blijft zien en
bereid is na te denken over oplossingen dan wacht
haar een grote toekomst
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r o. Ik deel dus het oordeel van Van der
Zwan dat een volledig marktmodel onge·
loofwaardig is. Ik verschil met hem van
inzicht over de vraag of die constatering
een breuk dan wel een continuering is
van het beleid dat de PvdA de afgelopen
kabinetsperiode heeft uitged ragen.
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en PvdA:

Een antikapitalistisch
bondgenootschap]

Terwijl de PvdA de waardan vroeger. Maatschappeschuwing in het nog immer
lijke tweedeling en ook
verdere sociale diff'erengeldende beginselprogram
tiatie aan de goede kant van
- dat zij moet oppassen de
puinruimer van het kapitade streep hebben hun solisme te worden - vergeten
ciaal-politieke consequenSTAN POPPE
schijnt te zijn, lijkt ook de
ties. Hooguit dertig procent
van de werknemers
vakbeweging zichzelf nog
Voormaliabeleidsadviseur Industriebond N vv;
slechts als een arbeidsrekent
zichzelf tot de
oud- Tweede Kamer- en partijbestuurslid PvdA
marktpartij te beschouwen
'arbeidersklasse'
(maar
en niet langer als emancipajuist die dertig procent is
tie- en hervormingsbewebetrekkelijk slecht georgaging. De invloed van het neo-liberalisme is tot in de
niseerd en brengt ook vaak zijn of haar stem niet
PvdA en de vakbeweging doorgedrongen. De omeens meer uit); dertig tot veertig procent van de
helzing van de markteconomie door de leiding van
werknemers is sterker georganiseerd, heeft meer of
beide organisaties zal het in de toekomst verder minder diep in zijn hart wel sympathie voor links,
bemoeilijken de langzamerhand gegroeide kloof te maar velen willen beslist geen arbeider heten. En
overbruggen tussen wat natuurlijke bondgenoten
dan is er nog minstens 30 procent die voor vakbond
zouden moeten blijven, PvdA en FNV. Die kloof noch linkse politiek ooit te vinden zal zijn . Ik
moet naar mijn mening juist nu worden overbrugd betwijfel, met alle nostalgie die dit ook bij mij peromdat, in ouderwetse termen uitgedrukt, de beide soonlijk oproept, of wij moeten proberen het
armen van de arbeidersbeweging elkaar in deze tijd
begrip arbeidersbeweging in ere te herstellen. Dat
van losgebroken kapitalisme dringender nodig hebzullen veel FNv-leden (en toekomstige FNV-leden)
ben dan ooit.
niet willen en het woord is ook in de PvdA weinig
Sociaal-democratie en vakbeweging staan niet meer gehoord sinds de partij zich al bij haar oprichpas nu op een scheiding van wegen. Dat van elkaar ting in 1946 richtte tot de 'werkers van hoofd en
weggroeien is ook al veel eerder begonnen dan in hand' en de term 'klassestrijd' voortaan vermeed.
198 1 bij de Ziektewet-crisis. Het is veeleer een
Eigentijdse bewegingen roep je op door in eigenconsequentie van het door beide organisaties, ieder tijdse woorden aandacht te vragen voor maatschapop eigen terrein, opgaan in het beleid van alledag en
pelijke misstanden die wel degelijk veel mensen uit
het wegebben van de gezamenlijke maatschappijverschillende groeperingen zorgen baren. 2
kritische inspiratie. Het is daarbij de vraag of vastgehouden kan worden aan het overkoepelende
Losseslasen kapitalisme
begrip 'de arbeidersbeweging'. Het volgens mij
De term arbeidersbeweging mag dan minder
noodzakelijke informele bondgenootschap tussen
opportuun zijn geworden, de maatschappelijke
vakbeweging en PvdA kan geen exclusieve beweomstandigheden vergen wel een bondgenootschap
ging zijn van arbeiders, zelfs niet alleen van werk- - informeel, maar niet incidenteel - tussen linkse
nemers. Sterker: ook in de vakbeweging voelen
politieke partijen en vakbeweging. Gericht op het
velen zich niet meer thuis bij de naam 'arbeidersbedoor gezamenlijke machtsvorming weer onder
weging'. De wereld is, sinds de bloeiperiode van de controle krijgen van wat ik al aanduidde als 'het losmin of meer verenigde socialistische en/ of kathogeslagen kapitalisme'. Sommigen zullen bij deze
lieke arbeidersbeweging, nogal radicaal veranderd.
terminologie hun wenkbrauwen fronsen, maar het
De verschillen tussen werknemers zijn veel groter is mijns inziens bepaald niet ouderwets en wel
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degelijk een juiste aanduiding van wat onze samenleving bedreigt. Vakbeweging en sociaal-democratie hebben in honderd jaar strijd veel van hun doelstellingen kunnen bereiken langs twee wegen: de
nationale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomst. In de stembus tellen, anders dan op de
markt, alle burgers gelijk mee en door organisatie
wisten arbeiders tegenwicht te bieden aan het verdeel-en-heers van ondernemers. Dankzij een daarmee opgebouwd relatief evenwicht tussen kapitaal
en arbeid ontstond de verzorgingsstaat met een tot
dan toe ongeëvenaard niveau van welvaart voor de
meeste mensen. Al was het bepaald geen sociaal
paradijs, zoals nu wel eens wordt beweerd.
Welnu, de sociale achteruitgang die we sinds de
jaren tachtig beleven is voor een belangrijk deel het
gevolg van het feit dat door de internationalisering
van de economie dat betrekkelijke evenwicht tussen kapitaal en arbeid is verbroken. Nationale
vakbonden kunnen minder bereiken, omdat het
internationale bedrijfsleven de produktie veel gemakkelijker naar andere landen kan verplaatsen en
doordat het wegvallen van grenzen de ruimte voor
nationaal beleid steeds geringer maakt. Regeringen
en politieke partijen staan ook onder de druk van
het risico dat ondernemingen uitwijken naar landen
met een geringere belastingdruk of met meer
onderdrukking van arbeiders. Het flitskapitaal
vliegt met een grote snelheid rond de aarde en
komt telkens weer daar terecht waar het meest kan
worden verdiend. Onze traditionele wapens, wetgeving en de CAO, hebben een geringere betekenis
gekregen . Het kapitalisme heeft zich voor een
belangrijk deel weer weten te onttrekken aan de
beperkingen van nationale wetten en contracten.
Daarbij komt dat de technologie de machtsbasis van
de vakbeweging heeft ondermijnd en de verdeeldheid onder de vroegere arbeidersklasse heeft ver1. Dit artikel is voor een deel gebaseerd
op mijn bijdrage aan de het Spiekman debat 'De arbeidersbeweging op de
tweesprong' te Hoogezand op t 8 oktober 1996. Het initiatieftot deze bijeenkomst was genomen door een commissie, bestaande uit ]os de Beus, Gerda
Bosma, Ed van Eijbergen en Teun-Jan
Zanen. De naamgever van dit debat.
Hendrik piekman(1874-1917), was
een in Hoogezand-Sappemeer geboren
Groningse vakbondsman, een van de
twaalf'apostelen' (oprichters) van de
SOAP in 1894. Hij werd na zijn vakbondswerk in Groningen een pionier

scherpt. Voorzover alle werknemers gezamenlijk
nog kunnen worden aangeduid als de 'onzelfstandige beroepsbevolking' vormen zij hoogstens een
Klasse an sich, maar bestaat er geen breed gedragen
klassebewustzijn van een Klassefür sich.
Volgens hun programma's streven vakbeweging
en sociaal-democratie nog steeds naar nagenoeg
dezelfde lange-termijn-doelstellingen. Men tracht
maatschappelijke ongelijkheid te bestrijden en de
werknemersemancipatie en economische democratie verder te brengen. In de praktijk hebben ze echter te maken met de verslechterde machtsverhoudingen tussen kapitaal en arbeid en de verminderde
mogelijkheden voor de nationale overheid om de
sociaal-economische ontwikkeling te beïnvloeden.
De zogenaamde vrije markteconomie beperkt de
vrijheid om tot een rechtvaardiger samenleving te
komen. Sterker: het kapitalisme schept opnieuw
steeds onrechtvaardiger verhoudingen. Op allerlei
terreinen:
Werkaeleaenheidsbeleid. Duizenden mensen blijven aan de kant staan, terwijl er nog zoveel te doen
is. Arbeid is immers voor ondernemingen slechts
een zo laag mogelijk te houden kostenpost en de
overheid heeft de middelen niet om werk te scheppen in notabene de meest dringende maatschappelijke behoeften: betaalbare woningen, onderwijs en
gezondheidszorg. Integendeel: er wordt op bezuinigd.
lnkomensverhoudinaen. De kapitalistische economie roept de veel te grote inkomensverschillen
welhaast automatisch op, al was het maar via de
geïnvesteerde winsten, die voor een belangrijk deel
via koerswinsten, rente en dividenden worden
omgezet in arbeidsloos inkomen voor een klein
deel van de bevolking. En ook doordat men in dit
systeem de arbeidsmotivatie van de 'calculerende
burger' vrijwel uitsluitend tracht te bevorderen via

van de socialistische arbeidersbeweging
in Rotterdam. Zijn standbeeld staat daar
in de volkswijk Spangen.
2. Uit het verslag van het Spiekmandcbat, door Teun -Jan Zanen geschreven
in de PvdA-Nieuwsbrief wERKnemers
van november j .I., blijkt dat Zanen mijn
reserve tegenover het begrip arbeidersbeweging betreurt. Hij is bang dat met
het niet meer streven naar 'een institu tionele of vanzelfsprekende samenhang
tussen PvdA (of linkse politieke formatics) en de vakbeweging' het kind met
het badwater wordt weggegooid. Als hij
met ' het kind' bedoelt een herstel van

de organisatorische eenheid uit de
dertiger jaren, dan heeft hij gelijk. Een
dergelijke verhouding vind ik inderdaad,
gezien de inmiddels opgetreden maatschappelijke veranderingen, niet alleen
onmogelijk maar in beider belang ook
ongewenst. Dat wil niet zeggen dat de
beide partners elkaar niet als-bondgenoten zouden kunnen en zelfs moeten
zien. Het zijn immers bondgenoten, die
elkaar dikwijls hard nodig hebben en bij
hun beleidsbcpaling meer rekening zou den moeten houden met elkaars positie
dan tegenwoordig gebruikelijk schijnt.
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het stimuleren van hebzucht en rivaliteit, dat wil
zeggen door het scheppen van zoveel mogelijk
inkomensverschillen tussen werknemers. Prestatie
moet worden beloond, heet het dan. Ondertussen
worden de armen armer, blijven de zo goed presterende middengroepen gelijk en worden de rijken
rijker.
Milieubeleid. Vervuiling ontstaat in de eerste
plaats omdat de onderneming een eenzijdige,
bedrijfseconomische doelstelling heeft en de vervuilingskasten dus niet in de prijs worden doorberekend, maar afgewenteld op de gemeenschap. En
ook veel calculerend gemaakte werknemers en
consumenten staan niet te dringen om milieuschade
te voorkomen. Mondiaal gezien is het ecologisch
funest dat het wereldkapitalisme de Derde Wereld
meesleept in een groeimodel dat op den duur het
leven op deze planeet bedreigt.
De bedrijfsverhoudinaen. De vaak geringe betrokkenheid van werknemers bij hun werk wordt
gevoed door hun ervaring dat, als het erop aan
komt, er over hen maar zonder hen beslist wordt.
Bij fusies en bedrijfssluitingen bijvoorbeeld. Maar
ook doordat de regeling van iemands persoonlijke
werk, zijn of haar werkzekerheid en levensritme
ondergeschikt wordt gemaakt aan bedrijfseconomische belangen. Denk aan het gemak waarmee
flexibilisering van arbeidskontrakten en onregelmatige werktijden worden doorgedrukt.
De cultuur. Het veel bekritiseerde materialisme
van mensen wordt vooral gestimuleerd door het
voorbeeld van de beter betaaldenJ, door de reclame die daar op inspeelt en het verlangen wekt naar
nieuwe, maar vaak overbodige consumptiegoederen. De commercialisering en vervlakking van de
media, de uitzichtloosheid bij de maatschappelijke
achterhoede, uitlopend in drugsgebruik en criminele exploitatie daarvan, het zijn in wezen begeleidingsverschijnselen van de kapitalistische economie. Zoals ook het racistische 'eigen volk eerst' in
wezen een culturele consequentie is van 'eigen
belang eerst' van de ongeremde markteconomie,
speculerend op egoïsme en eigenbelang.
3. Recent weer naar voren gekomen
symptomen : ondernemers die in België
gaan wonen om de Nederlandse belastingdruk te ontwijken of de duizenden
directeuren/ aandeelhouders die een nulsalaris opgeven om de inkomstenbelasting zelfs geheel te ontduiken. Meer in
het algemeen: fiscalisten motiveren de
overgang naar steeds meer indirecte

--

--

Als de vakbeweging de centrale idealen die in de
nieuwe ontwerp-Grondslag van de F N v worden
genoemd - gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid,
rechtvaardigheid en duurzaamheid - werkelijk wil
nastreven, dan zal ze onvermijdelijk in botsing
komen met de economische machten in deze
samenleving, die staan voor een systeem dat automatisch weinigen bevoordeelt boven velen en in
beginsel weinig boodschap heeft aan natuur en
milieu. Daarom is voor elk klein resultaat in de
goede richting machtsbundeling nodig, hulp van
bondgenoten. De vakbeweging zal ook haar leden
en de werknemers in het algemeen moeten inspireren tot het in hun maatschappelijk gedrag en in hun
politieke keuze opkomen voor de idealen die vakbonden, progressieve partijen en grote delen van de
milieubeweging gemeenschappelijk hebben. Idealen die in wezen een minder kapitalistische samenleving veronderstellen. Dat betekent werken aan
maatschappelijke en politieke bewustwording en
aan activering van mensen. Helaas moet worden
geconstateerd dat daar door de bonden sinds het
begin van de jaren tachtig steeds minder aan wordt
gedaan. De nadruk wordt tegenwoordig gelegd op
dienstverlening, op het zich presenteren als 'zaakwaarnemer'.
De Nederlandse vakbeweging is hiermee, internationaal gezien, allesbehalve een uitzondering. De
Italiaanse socioloog Baglioni spreekt in een studie
over de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen
in de voornaamste West-Europese landen4 over
een algemene trend tot 'acceptatie van de objectieve behoeften van de kapitalistische economie' door
de vakbeweging, die 'prozaïscher, pragmatischer,
minder emotioneel is en dikwijls geen radikale
eisen meer stelt'. Dat is begrijpelijk, gezien vanuit
de vakbeweging als arbeidsmarktpartij. De machtsverhoudingen zijn in het voordeel van de factor
kapitaal opgeschoven en in ieder geval is er op de
korte termijn geen ruimte voor radicale eisen tot
struktuurhervorming. Daar moet dus ook voorzichtig mee worden omgesprongen, al was het
alleen maar om geen onnodige nederlagen te leibelastingen met de stelling dat de
progressie in de directe belastingen vaak
geheel ongedaan wordt gemaakt via
allerlei aftrektrucs. Om nog maar niet te
spreken van de sluipende werking van
het ' keeping up with the Jones'.
4· Guido Baglioni en Colin Crouch
(eds), Europeon Industrial Relations. The
challenae '?fjlexibility, Sage, Londen 1990.
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den. De vraag is echter of het daar op den duur bij
kan blijven, als de vakbeweging tenminste ook in de
toekomst een dynamiserende factor in de samenleving wil zijn.

De nieuwe FNvGrondslas
Daarom is het jammer dat van een maatschappijkritisch perspectief weinig te bespeuren valt in de
beoogde vernieuwing van de FNv-grondslag.
Aanvankelijk werd een voorontwerp gepubliceerd
dat veel kritiek ondervond. De voorzitter van de
AbvaKabo, de grootste bond in de F N v, vond dat
het te weinig visie uitstraalde en noemde het te
defensief en te zakelijkS. Het thans aan de achterban voorgelegde concept-program, waarover op
een congres in mei 1997 wordt beslist, ademt volgens het FNV-bulletin van december jongsleden
'meer kleur en warmte', maar is inhoudelijk niet
principieel veranderd. Wel is er een aantal programma-punten aan toegevoegd: duurzaamheid als
'centraal ideaal', afwijzing van discriminatie. Sommige stenen des aanstoots - terugtrekking op de
'kerntaken' inkomen en arbeid, stilzwijgende aanvaarding van de bestaande economische orde - zijn
afgezwakt of anders geformuleerd. Maar gebleven
is de grote lijn van vernieuwing van het vakbondswerk, die ook terugkomt in de campagne FNV, m'n
zaakwaarnemer. In de woorden van het nieuwe ontwerp: 'De FNV is een dynamische organisatie en
speelt met nieuwe produkten in op nieuwe ontwikkelingen'. De 'grote lijn van vernieuwing' komt
mijn inziens toch neer op een wending naar het
pragmatisme. De veranderingen, vergeleken met
het voorontwerp zijn vooral cosmetica .
Zoals hierboven gesteld formuleert het ontwerp
vijf hooggestemde centrale idealen: gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en
duurzaamheid. Het valt op dat in de definitie van
het begrip vrijheid niet gesproken wordt over de
realisering ervan in het arbeidsleven. Evenmin over
de aan vrijheid verbonden verantwoordelijkheid.
Met andere woorden: arbeiders-emancipatie, zeggenschap over de doelstelling van de eigen arbeid,

economische democratie worden niet centraal
gesteld. Ze worden later in het program wel
genoemd, maar heel bescheiden uitgewerkt. Zorgvu ldig blijft het program binnen de grenzen van het
kapitalisme. Het recht op arbeidsloos inkomen van
kapitaalbezitters wordt niet bekritiseerd. De tegenstelling tussen private rijkdom en publieke armoede
wordt niet gesignaleerd.
Eenzelfde respect voor de kapitalistische economische orde blijkt uit de wijze waarop het begrip
duurzaamheid wordt uitgewerkt. Er is weliswaar
geen gebrek aan radicale bewoordingen: 'De economische ontwikkeling. in Nederland en elders
richt onherstelbare schade aan in natuur en milieu.
De roofbouw mag niet doorgaan.', maar vervolgens wordt alleen gesproken over een 'economisch-ecologisch structuurbeleid' dat daarvoor
nodig is. En in de toelichting wordt dan gesteld dat
een ander bcheer van natuur en milieu in zekere zin
leidt tot een omwenteling in het sociaal economisch
denken. Dat winstgevendheid en aandelenkoers
struktureel het richtsnoer zijn voor de kapitaalsallokatie door zelfstandige ondernemingen wordt niet
eens als probleem genoemd.
Een derde punt dat opvalt is dat het (ook volgens
mij noodzakelijke) uitgangspunt van de onafhankelijkheid ten opzichte van politieke partijen eigenlijk
wordt opgerekt tot politieke neutraliteit. Verbaal
wordt dit ontkend, maar in merkwaardige bewoordingen: 'Partijpolitieke onafhankelijkheid betekent
overigens niet: politieke neutraliteit. 'Op de
beleidsterreinen die de FNvaktief bestrijkt heeft ze
uitgesproken opvattingen: opvattingen die de ene
partij beter zullen bevallen dan de andere'. Politiek
is voor de vakbeweging blijkbaar alleen interessant
als er moet worden gelobbied. Een oproep om vakbandsvriendelijker partijen te ondersteunen, met
andere woorden een erkenning dat sociale en politieke actie in elkaars verlengde liggen, is in het program niet te vinden. Wel bevat het program een
verklaring van eigen incompetentie inzake algemeen-maatschappelijke oordeelsvorming: 'Op de
terreinen arbeid en inkomen willen wij de specialist

5. Cees Vrins, 'FNV moet er wat
steviger tegenaan', N RC Handelsblad,
2 2 • 1 o - 96. 'Het begrip emancipatie komt
nauwelijks voor, zeggenschap heet nu
medezeggenschap, de brede vakbeweging wordt gedeeltelijk losgelaten en de
F N v gaat zich ontwikkelen in de richting
van zaakwaarnemer'.
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zijn. Op andere terreinen hebben andere organisaties meer autoriteit.' Nog afgezien van de vraag of
dat waar is, klinkt zo'n zin wel vreemd als men
tegelijkertijd zegt een brede sociale beweging te
zijn.
Ik schenk relatief veel aandacht aan de discussie
rond de nieuwe FNV Grondslag, omdat deze een
symptoom is van een al jaren bestaande tendens tot
ontwikkeling van de FNV tot een 'zaakwaarnemer'
binnen de maatschappelijke status quo. Deze depolitisering van de vakbeweging lijkt mij in Nederland
verder te zijn ontwikkeld dan in andere landen. Dit
houdt een gevaar in. Een sociale beweging ontstaat
alleen onder mensen die hun onvrede om kunnen
zetten in activiteit op basis van geloof aan een betere toekomst. Een idealistische of utopische dimensie is onmisbaar als drijfkracht om iets structureels
te veranderen. Men kan misschien terecht zeggen
dat 'arbeiderszelfbestuur onzin is' (een arbeidsorganisatie heeft een breder, maatschappelijk doel),
maar dat ideaal heeft er in de zeventiger jaren wel
voor gezorgd dat, tegen alle weerstand in, de
Ondernemingsraad werd verzelfstandigd.
Kortom: het nieuwe ontwerp-program is naar
ik vrees een illustratie van een door pragmatisme
gedomineerde ontwikkeling van het uiteenvallen
van een vakbeweaina in louter dienstverlenende vakbondeé Het geeft op zijn minst geen aanleiding tot
optimisme ten aanzien van het maatschappelijk
engagement van vakbonden.
De zoaenaamd vernieuwde PvdA
Dezelfde tendens tot aanpassing aan de maatschappelijke status quo valt helaas ook te constateren
voor de zogenaamd vernieuwde Partij van de
Arbeid. Die is wel heel ver gegaan met zowel het
bezuinigen op de collectieve voorzieningen, als met
het omhelzen van marktdenken en deregulering.
Kun je het bezuinigen tot op zekere hoogte nog
begrijpen als een onvermijdelijkheid (al had men
wel sociaal aanvaardbaarder bezuinigingen moeten
kiezen), dat begrip geldt wat mij betreft niet voor
het loslaten van klassieke sociaal-democratische
doelstellingen zoals de gemeenschapsverantwoordelijkheid voor collectieve voorzieningen. Het is
een schrale troost dat achterafThijs Wöltgens zich

bij de nee-zeggers tegen deze onttakeling van de
overheidszorg heeft geschaard. Schraal vooral
omdat in de Tweede Kamerfraktie en in het regeringskasteel heel andere geluiden worden gehoord.
Riek van der Ploeg bijvoorbeeld die een 'offensieve
strategie voor de binnenlandse sector' voorstaat in
de vorm van verdere afslanking van collectieve
voorzieningen en privatisering zelfs op terreinen als
onderwijs, gezondheidszorg en woriingvoorziening7. Of in het recente ESB-artikel van partijgenoot A.L.Geelhoed (net benoemd tot eerste adviseur van premier Kok) wordt in dezelfde lijn
gepleit voor nog weer verdere verlaging van de
belastingdruk en voor afschaffing van 'bepaalde
rigiditeiten in ons soc.econ. bestel' (lees ontslagrecht). Geelhoed waarschuwt ten overvloede tegen
'het angstvallig zoeken naar de kleinst mogelijke
aanpassingen in bestaande arrangementen'. Te vrezen valt dus dat er ook in de toekomst weer duchtig
in de collectieve voorzieningen zal worden gehakt.
Het ontbreken van een alternatieve economische
visie leidt er zo toe dat Europese sociaal-democraten elk in hun eigen land meedoen in de concurrentie om de gunst van het wereldkapitalisme. Met
funeste sociale en ecologische gevolgen.
Natuurlijk is het moeilijk om in een tijd van globalisering, individualisering en verslechterde maatschappelijke machtsverhoudingen de aloude doelstelling van de arbeidersbeweging- een democratische samenleving met een gelijkwaardige kwaliteit
van het bestaan voor iedereen - geloofwaardig te
bepleiten. Veel leden en potentiële leden van
progressieve organisaties, in politiek en vakbeweging, zijn vergeleken met de jaren van opkomst en
succes van de arbeidersbeweging ontnuchterd. Het
idealisme van de vroegere sociaal-democratie, de
verwachting van sociale en culturele vooruitgang,
heeft plaats gemaakt voor zakelijkheid en calculerend burgerschap bij sommigen, voor moedeloosheid, cynisme en wantrouwen bij anderen. Het
kapitalisme staat sterker dan ooit. Maar dat wil niet
zeggen dat vakbeweging en PvdA - terwijl de
onaanvaardbare consequenties van dat kapitalisme
in binnen- en buitenland steeds duidelijker worden
- verder maar genoegen moeten nemen met de
positie van zaakwaarnemer ( F N v), respectievelijk

6. Zie J. Visser's bijdrage over de
Nederlandse vakbeweging in: Marino
Regini (ed.), The juture '![ Iabour movements Sage, London 1 99 2.
7. Socialisme &.Democratie, januari 1995.
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kiesvereniging (PvdA) binnen de maatschappelijke
status quo.
Helaas echter zijn werkgevers en rechtse politieke partijen er zonder merkbaar protest van sociaal-democratie en vakbeweging in geslaagd om de
ineenstorting van het 'zogenaamde' socialisme in
het Oosten te gebruiken voor het erin hameren van
de gedachte dat daar het echte socialistische ideaal
te gronde ging en dat dus ook in het Westen de
maakbaarheid van de samenleving maar vergeten
moest worden. w Bs-directeur Paul Kalm a heeft
daar trouwens onbedoeld de loper voor uitgelegd
met zijn Socialisme op sterk water. Gelukkig schijnt hij
daar nu spijt van te hebben. Nu nog een WBS-rapport over een betere economische orde, waarin
arbeid wordt gericht op de meest dringende maatschappelijke behoeften en dan ook nog eerlijk verdeeld. De erkenning dat niet alleen in Rusland,
maar ook in de Europese verzorgingsstaten al te
veel collectivisme en centralisatie tot bureaucratische verstarring en oneigenlijk gebruik leidden,
hoeft ons niet te verleiden om nu ook maar elk
geloof te verliezen in de mogelijkheid van een
samenleving met meer vrijheid en met meer gelijkheid in inkomen, kennis en macht.
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Een sociaal Europa?
Zelfs als ik het zou kunnen, ontbreekt hier de ruimte om inhoudelijk een opsomming te geven van
concrete doelstellingen die een min of meer verenigd front van progressieve krachten voor de kortere en langere termijn zou moeten nastreven. Wat
mij het meest dwars zit is dat zo'n programma niet
op stapel wordt gezet. Een paar punten liggen mij
echter te na aan het hart om ze niet te noemen. Dat
is ten eerste de noodzaak om een eind te maken aan
de eenzijdige afwenteling van de crisis op de werknemers door deregulering en flexibilisering.
Flexibilisering zal tot op zekere hoogte wel
onvermijdelijk zijn, maar er dreigt wel macht van
werkgevers over werknemers mee te worden vergroot en er worden grenzen van menswaardigheid
overschreden. Daarom zou deregulering van
arbeidsvoorwaarden en arbeidswetgeving altijd
moeten worden uitgeruild tegen uitbreiding van de
werknemersinvloed in de onderneming. Overdracht van gemeenschapsverantwoordelijkheid aan
particuliere ondernemingen vraagt immers om verdere vermaatschappelijking van hun beleid.

Ten tweede. De moeilijkheid om, bij een internationalisering van de economie, op nationaal
niveau de ontwikkeling van de samenleving effectief
te beïnvloeden moet ons inspireren om tenminste
op Europees vlak te komen tot indicatieve planning
van de economische ontwikkeling. Ooit is zo'n
voorstel in ons verkiezingsprogram Weerwerk weggehoond als een schoolvoorbeeld van socialistische
regelzucht. Ondertussen kennen we de maatschappelijke gevolgen van ongecontroleerde planning
door multinationals en banken. Wat op nationaal
niveau niet mogelijk is, zal toch eens op Europees
vlak moeten gebeuren.
Daarom zou het Nederlandse voorzitterschap
van de Europese Unie eigenlijk ook gericht moeten
zijn op het revitaliseren van de gedachte aan niet
alleen een Europese verzorgingsstaat, maar ook aan
meer medezeggenschap en aan meer maatschappelijke sturing van de economische ontwikkeling.
Maar helaas, ook hier stemmen de opvattingen van
de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie
van Algemene Zaken niet tot optimisme. Als Wim
Kok zich op dit vlak door de heer Geelhoed laat
beïnvloeden zal het sociale Europa er zeker niet
komen. PvdA-Europarlementariër Wim van
Velzen kritiseert terecht de mening van Geelhoed
dat na het realiseren van vrije markt en eenheicismunt de nationale staten het verder wel alleen af
kunnen 8
Voorwaarden voor een bundelins van krachten
Ik sluit af met enkele voorwaarden waaronder een
bondgenootschap tussen sociaal-democratie en vakbeweging weer geïntensiveerd tot stand zou kunnen komen. Eerste voorwaarde voor de noodzakelijke bundeling van sociale en politieke macht is
simpelweg dat zowel politieke partij als vakbeweging elkaar weer als bondgenoten herkennen. In de
PvdA zal men de beperkingen en gevaren van het
etatisme ernstiger moeten nemen. En dan niet in
neo-liberale zin, maar in de zin dat men weer beseft
dat structurele maatschappelijke veranderingen
alleen mogelijk zijn bij aanwezigheid van krachtige
anti-kapitalistische machtsvorming in de samenleving. Teveel zijn sociaal-democratische regeerders
de vakbeweging gaan zien als een obstakel bij het
van bovenaf realiseren van gewenste doelstellingen.
In plaats van te dreigen met niet-verbindend-verklaren van cAo's zou men zich moeten afvragen

8. Zie TrouwvanSjanuari 1997.

s &_o 3 •997

128
hoe in het overheidsbeleid de positie van de vakbeweging kan worden versterkt in plaats van verzwakt. Bijvoorbeeld door een pleidooi voor loonmatiging vergezeld te laten gaan van een recht op
medezeggenschap over de besteding van middelen
die daardoor in het bedrijf blijven zitten.9 De vakbeweging op haar beurt zal alleen kunnen bijdragen
aan maatschappijverandering als ze mee helpt een
eind te maken aan het depolitiseringsproces onder
de werknemers. Uiteraard denk ik daarbij aan het
nieuwe mission statement van de FNV. Daarin zou
ruimte moeten komen voor fundamentele kritiek
op de bestaande maatschappijstructuur om de volstrekt eenzijdige nadruk op directe belangenbehartiging en dienstverlening te doorbreken.
Een tweede voorwaarde voor het tot stand
komen van een informeel bondgenootschap tussen
vakbeweging en politiek is volgens mij het van
beide kanten bevorderen van contact bij de voorbereiding van beleidsbepalende programma's. Van
vakbondszijde zal het betrekken van partijvertegenwoordigers uiteraard niet beperkt mogen blijven
tot PvdA-ers. Men zal ook willen weten hoe er in
de kring van Groenlinks en in de milieubeweging
wordt gedacht. Zoals omgekeerd de PvdA ook

geïnteresseerd zal zijn in de opvattingen binnen het
c N v en andere organisaties in het progressieve
kamp. Informele bondgenoten zullen, met behoud
van hun wederzijdse onafhankelijkheid, moeten
weten waar men steun van elkaar kan verwachten
en bij welke punten conflikten zo mogelijk vermeden zouden moeten worden.
Tot slot

Willen progressieve groeperingen, linkse partijen,
vakbonden, milieubeweging een uitweg vinden uit
de verlammende impasse waarin wij verkeren, dan
zullen zij wel moeten komen tot een informeel
bondgenootschap in de strijd tegen maatschappelijke ongelijkheid, tegen afhankelijkheid van de kapitalistische economie, tegen de overschrijding van
ecologische randvoorwaarden voor produktie en
consumptie, tegen bureaucratische verstarring van
bestuur en collectieve voorzieningen. Want dit
staat vast: de neo-liberale oriëntatie van sociaaldemocratie en vakbeweging dreigt beide te degraderen tot steunpilaren van de gevestigde (en steeds
onrechtvaardiger) orde, terwijl ze daarbij bovendien vaker met elkaar botsen dan dat ze elkaar versterken.

9· Zie o.a. de toekomstverkenning in

opdracht van het Ministerie van Sociale
Zaken naar ontwikkelingen in de belangenbehartiging van werknemers in:
K. Schilstra, E. Smit en J. Paauwe,
Markt, Overlee-economie '![ Bedrijfsoemeenschap. Drie scenario 's voor belanoenbehartioino. Samsam, Alphen a.d.Rijn
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De 'herbronning'
van de christendemocratie

:n

Th ijs Wöltgens bespreekt:
H.E.S. Woldring, De Christen-democratie.
Een kritisch onderzoek naar haar politieke
jilosc?fie. Utrecht: Het Spectrum, 1 996
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De Christen-democratie
W.F. de Gaay Fortman
Religieus-socialisme
Henricttc Roland Holst
Jan Marijnissen

Op het hoogtepunt van zijn
macht riep de vorige premier
Ruud Lubbers zijn partij, het
CDA, op om zich te bezinnen op
de beginselen. Hij noemde dat
'hcrbronning'. In formel zin
werd zijn oproep beantwoord. In
I 993 stelde het CDA-congres een
geactualiseerde versie vast van
Het Program van Uitgangspunten. Het eerste Program van Uitgangspunten vormde in I 98o de
inhoudelijke basis voor de oprichting van het cD A. De kernwoorden van dat Program waren: gerechtigheid, gespreide
verantwoordelijkheid, solidariteit n rentmeesterschap.
Opvallend afwezig was, ook
volgens de auteur van het hier
besproken bock, de vrijheid.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend,
zeker niet in de lange gcschicdenis van het christelijk denken.
Niet voor niets hadden de voorvaderen van de huidige christendemocratie grote moeite met de
moderne democratie en het algcmeen kjesrccht.
Prof. Dr. H.E.S. Woldring,
hoogleraar politieke filosofi e aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam, is op zoek gegaan naar de
bronnen van de christen-democratie. Hij confronteert de kernwoorden van de Uitgangspunten
met het christelijk denken vanaf
het jaar 3 I 3, waarin keizer Con-

stantijn de christelijke kerk officieel erkende. In dat denken
weerspiegelt zich de telkens veranderende interpretatie van het
Evangelie.
Woldring maakt een selectie
van positieve denkers, die in de
geschiedenis van de staatkundige
filosofie niet alledaags is. Dat
Augustinus en Thomas van
Aquino de Middeleeuwen domineren is nu eenmaal onvermijdelijk, maar dat daarna Luthcr en
Calvijn, Victoria, Hotman, Brutus, Gentili, Althusius, Maistre,
Bonald, Lameonais en Groen van
Prinsterer als voornaamste politieke denkers worden gepresenteerd geeft het bock toch wel iets
parochieels. Is het criterium, dat
deze auteurs zich uitdrukkelijk als
christenen afficheerden? Maar
geldt dat niet ook voor veel belangrijker filosofen. Wat te denken van Carl Schmitt, zijn leven
lang een gelovig katholiek? Met
andere woorden: dwingt Woldring de geschiedenis van het poli tiek denken niet in het Procrustusbed, waarin volgens hem het
huidigecDAdient te passen?
Die vraag dringt zich nog
meer op, als het over de bijna
voorbije twintigste eeuw gaat:
Maritain en Dooyewecrd leggen
oecumenisch de basis voor de
moderne christen-democratie.
De christen-democratische filosofie is toch geen school met de
Bijbel, waarin de geluiden van
bijvoorbeeld Marx of Popper,
Sartre ofRawls niet mogen doordringen?
Gelukkig blijkt dat niet het
geval. In de confrontatie met
liberalisme en sociaal -democratie
geeft Woldring er blijk van over
de schutting van zijn politieke
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belijdenis te hebben gekeken.
Die confrontatie en zijn opmerkingen over het huidige CDA
leveren de interessantste lectuur
op.
Woldring claimt een eigen
plaats voor het christen-democratisch denken. Als die eigen
plaats er is (en ik zal toelichten dat
er reden is om dat te erkennen)
dan bestaat dit denken ongeacht
het bestaan van partijen, die zich
christen-democratisch noemen.
Je mag dan bijvoorbeeld het Parti
Socialiste-lid Delors best een
christen -democraat noem en. Je
mag dan ook netals Woldringhet
c DA bekritiseren vanuit een
standchristen-democratisch
punt. Maar dan had je niet alleen
de ontwikkeling van de zichzelf
christe lijk noemende partij en
mogen beschrijven. In Woldrings
boek lijkt de principieel ondemocratische s G P meer met zijn
christen-democrati e te maken te
hebben dan mensen als Banning
of Brongersma (die ooit de cor po ratieve staat verdedigde). Alle
dilemma's van de christen-democratie hebben de revue gepasseerd bij de oprichting van de
PvdA . Banning stond zelfs bloot
aan de verdenking (?) herkerstening van Nederland te beogen .
De volksmoraal was ook toen al
een bron van zorg. Uiteindelijk
heeft de PvdA gekozen voor een
veelheid aan inspiratiebronnen
voor haar programma. Er is geen
excl usieve sociaal-democratische
metafysica.
Maar dat geldt ook voor de
christen-democratie, die islam aanhangers en hindoes evenzeer
verwelkomt als agnosten.
Als noch het evangelie noch
het etiket christen-democratisch

(voor het CDA bestond er al een
cD u in Nederland) onderscheidend zijn, wat typeert dan het
christen-democratisch denken?
Het middenveld

Alles afwegend blijkt het eigene
van de christen-democratie in de
waardering van intermediaire
structuren tussen individu en
staat: gezin, kerk , vereniging,
kortom alles wat tegenwoordig
middenve ld heet . Het heeft er
jarenlang op geleken, dat de
christen-democratie met deze
waardering voor het middenve ld
ook een comfortabele middenpositie innam tussen liberalen en
socialisten. Aan de ene kant het
ongebreidelde
individualisme
van de liberalen en aan de andere
kant het collectivisme van de
socialisten . Het CDA heeft deze
positie verspeeld in de periode
Brinkman, toen vooral de 'stroperigheid' van maatschappelijk
overleg aan de kaak w erd gesteld.
De enquête- Buurmeyer was welhaast een logisch vervolg. De
intermediaire structuren, het
samenspel tussen werkgevers en
werknemers, lagen onder vuur.
En tenslotte kwam er een Paars
kabinet . Ad Melkert heeft het
goed begrepen: hierin ligt de kans
van de PvdA om eindelijk die
middenpositie in te nemen.
Jammer voor hem, dat eerst het
regeerakkoord uitgevoerd moest
worden. Maar met zijn uitspraken: 'Ich bin ein Rheinländer ' en
'Ik ben de minister van Gezinszakcn' heeft hij bewezen, dat het
christen-democratische gedachtengoed ook bij de PvdA-ers in
veilige handen is. (Hopelijk krijgt
hij de kans om daden bij zijn
woorden te voegen).

Opvallend is de moeite, die
Woldring zich gctToost om het
c DA te bevrijden van het epitheto n 'conservatief'. Dat is des te
opmerkelijker, o mdat de auteur
zelf nogal wat vraagtekens plaatst
bij de zinnigheid van cl!'! tegenstelling progressief versus conservatief. Waarom ook hi er niet een
middenpositie geclaimd : sociaal
vooruitstrevend en cultureel behoudend?
Maar ook hier kost het je weinig moeite om deze slogan in de
campagne van Kok te plaatsen .
Een beetje kritiek daarop uit de
eigen rijen zal zijn geloofwaardigheid eerder versterken.
Toch vraagt het boek van
Woldring een meer intrinsiek
antwoord van de PvdA dan een
beschouwing over de electorale
kansen ; hoc christen-democratisch is de PvdA?
Het zal geen moeite kosten
om de reeks politieke denkers,
die als erflaters van de christendemocratie worden opgevoerd
op een of andere manier een
plaatsje te geven in de voorgeschiedenis van de PvdA. De rij zal
wel flink wo den aangevuld.
Maar de actuele vraag is, in hoeverre de PvdA bereid is ve rantwoordelijkheid over te dragen op
(of te laten berusten bij) gezinnen, schoolbesturen of maatschappelijke organisaties? En wat
misschien nog be langrijker is:
deze verantwoordelijkheid af te
scherm en tegen de markt? Als de
kritiek op het middenveld ertoe
le idt, dat met gemeenschapsmid delen commerciële activiteiten
gesubsidieerd worden en onverantwoord elijke salarissen betaald
worden dan moeten wij tijdig die
kriti ek herzien . Als nutsbedrijven

hun
bral
sen •
lier•
als .
pari
en
hon
doe
m ee

gaal
soci
sch;
hen
w et
zon
ten 1
niel
rOCj

het
In v

I

Jan-J

\J

W. l
Gaiu
Gaay

Ror
twi1
nod
De
b tl

kd

kabi
gew
lijld
ten!
'vee
Ooi
tijd]
zijn

S

&_D 3 1997

I
BOEKEN

ie
et

e-

te
Jr

st

1-

a:n

al

i-

Ie

1.

Ie

:k
:n

hun monopoliewinsten in andere
branches steken, als ziekenfondsen zich vcrbinden met particu liere ziektekostenverzekeraars,
als het GA K deals maakt met de
particuliere verzekeraar Achmea
en als het streekvervoer bij de
honorering van zijn directeur
doet alsof het over een van de
meest winstgevende branches
gaat, dan wordt het hoog tijd, dat
sociaal -democraten het maatschappelijk middenveld in ere
herstellen. Voor dat wij het
weten zijn pensioenfondsen, bijzondere scholen en universiteiten, ziekenhui zen en verpleegklinieken en collectief betaalde omroep n objecten geworden van
het marktmechanisme .
In veel gevallen zal er nauwelijks

een miljoen nodig zijn om een
bestuur uit te kopen teneinde
over een veelvoud van dat miljoen te kunnen beschikken . Uiteraard gefinancierd uit collectieve midde len . Als het 'baas in eigen huis op kosten van de belastingbetaler' overgaat van het
middenveld naar de markt is er
alle reden voor de sociaal -democratie als hoeder van het middenveld op te treden. En dat laatste is
weer iets anders dan het onderbrengen bij de overheid, zoals de
PvdA al laat zien bij de nieuwe
bestuursvorm van het openbare
onderwijs.
De laatste vraag, die het boek
van Woldring oproept is: doet
politieke filosofie er wel toe, als
het om echte politiek gaat? Voor

de korte termijn mag j je daar
weinig illusies over maken ; een
goed geplaatste column heeft
meer effect dan een doorwrocht
boekwerk . Ik troost m e met de
langere termijn . Volgens Keynes
zijn we weliswaar allemaal ' in the
long run' dood . Maar volgens
diezelfde Kcynes, die zowel
doorwrochte boeken als ook
columns schreef, zijn de m cstc
beleidmakers zonder het zelf te
weten de adept van een of andere
overleden sociaal-filosoof. Ik
hoop dat Woldring nog lang zal
leven.

Heimwee naar een
progressieve ARP

de. Beide formati cs ontlenen hun
faam aan het verloop als ook aan
hun uiteindelijke uitkomst: in
197 3 smeedde formateur Jaap
Burger met behulp van zijn unieke ' inbreekmethode' een combi natie van PvclA-P PR-K v P en
ARP, die - opnieuw een staatsrechtelijk novum - door beide
christelijke partij en werd 'gedoogd'. Vier jaar later kreeg een in
lengte ongeëvenaarde formati e
eveneens een verrassende ontknoping : het tweede kabinet-Den
Uyl kwam er niet, ondanks een
verkiezingsuitslag die duidelijke
taal sprak.
Een van de ARP-ministers in
het kabinet-Den Uyl was W.F .
De Gaay Fortman . Het is dus
begrijpelijk dat zijn biografie
wordt ingeleid met een sfeerbeeld dat aan deze roerige jaren is

ontleend : op donderdagmorgen
28 februari 1973 vcrtelt 'Gaius'
aan antirevolutionair partijleider
en demissionair premier Barend
Biesheuvel, dat hij zich bereid
verklaard heeft, toe te treden tot
het kabinet-Den Uyl in wording.
Met de woedende uitval 'jij bent
een verrader' vat Biesheuvel
kernachtig samen hoe het meren deel van de antirevolutionairen in
het land hierover denkt. De Gaay
Fortman en Jaap Boersma, de
twee antirevolutionaire bondgenoten van de 'rooien', zullen
spitsroeden moeten lopen op de
partijvergaderingen van de ARP,
en datzelfde zal gelden voor fractievoorzitter Aantj es. Diens fractie had dit kabinet immers gedoogd, al geschiedde dit dan m et
de kleinst mogelijke meerderheid
van acht tegen zes.

THIJS WÖLTGENS
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Gaius. Deanverstoorbareaana van W.F. de
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Rond het kabinet-Den Uyl is ,
twintig jaar na de val ervan , de
nodige legendevorming ontstaan.
De mythen hebben niet alleen
betrekking op het beweerde uniekc karakter van dit 'meest linkse
kabinet ooit', dat bemand zou zijn
g weest door kleurrijke persoon lijkheden die afwisselend nachtenlang doorvergaderden of
'vechtend over straat rolden ' .
Ook de twee formati es die het
tijdperk-Den Uyl omspanden,
zijn deel geworden van de legen-
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Het schrille contrast tussen de
woede in de ARP en de vanze lfsprekendheid van deze stap voor
de kandidaat-minister zelf, vormt
de perfecte illustratie van de posi tic die De Gaay Fortman gedurende de na-oorlogse decennia in
de Anti -Re volutionaire Partij
heeft ingenomen . Breedve ld en
Jansen van Gal en schrijven over
'de onverstoorbare gang' van De
Gaay Fortman . M n zou de voormalig hoogleraar, senator, for mateur en minister ook kunn en
betite len als een grensganger.
Bewust gereform eerd en overtuigd antirevolutionair heeft De
Gaay Fortman zich immers toch
steeds bewogen langs de lange
tijd scherp getrokken grenzen
van de gereform eerde w ereld.
Het verdraagzame, naar buiten
gerichte en social e christendom
dat De Gaay Fortman vertegenwoordigde, liet zich maar moeilijk rijm en met het steil e en leerste llige calvinism e dat de gerefor meerde gezindte van het midden
van deze eeuw zo kenmerkte . De
Gaay Fortman liet zich inspireren
door Buskcs , die een tijd lang zijn
wijkpredikant was, en via hem
ook door de Zwitserse theoloog
Kar! Barth, in een tijd dat Barth in
gereform eerde kring nog werd
verketterd. Vanaf 1 94 3 werkte
De Gaay Fortman mee aan het
illegal e Vrij Nederland, om hiervoor ook na de be vrijding te blij ven schrijven . De linkse signatuur van het blad vormde voor
hem geen beletsel. De directe uren van de Vrij e Universiteit
dachten hier anders o ver: vanwcge Vrij Nederland wierpen zij
bezwaren op tegen zijn benoeming als hoogleraar aan de juridische faculteit. De Gaay Fortman

hie ld zijn poot stijf, zoals hij dat
ook in 197 3 zou doen . Overigens
zou hij als rector magnificus uiteindelijk zelf de Vrije Universiteit gaan besturen.
Breedveld en Jansen van
Galen maken goed duidelijk, dat
de oorsprong van De Gaay
Fortmans geheel eigen en niet
zelden dissidente politieke denkbeelden moet worden gevonden
in zijn jeugd en opvoeding. Gaius
kreeg van zijn lutherse moeder
een opvoeding die veel opener en
'wereldser ' was dan in de gereform eerde wereld van de jaren
twintig te doen gebruikelijk. Zijn
uitgesproken christelijk-sociale
opvattingen hebben zi ch vervolgens ontwikkeld onder invloed
van de ervaringen uit de crisisjaren .

Proifschr!ft
De Gaay Fortman beschouwt zijn
promotor prof.mr P.S. Gcr brandy als zijn belangrijkste poli tieke leermeester. De premier
van de Londense oorlogskabinettcn stond in de vooroorlogse ARP
bekend als de ' rode advocaat uit
Sneek', vanwege zijn vooruitstrevende
opvattingen
o ver
en
arbeidersmedezeggenschap
bedrijfshervormingen . In zijn dissertatie bepleitte De Gaay Fortman iets vergelijkbaars. O ok in
hun houding tegenover de AntiRevolutionaire Partij zijn er
overeenkomsten . Wat De Gaay
Fortman deed in 1 9 7 3, had
Gerbrand y hem reeds in 1 9 39
voorgedaan: Gerbrandy nam zitting in het kabinet-de Geer,
waarvan voor het eerst ook socialisten deel uitmaakten. Door de
hevige protesten van de ARP en
van partijl eide r en demissionair

premier Colijn liet Gerbrand y
zich niet van de wijs brengen . Na
'45 ontpopte de oorlogspremier
zich tot een zeer eigenzinnig
Kamerlid, dat zich van fractiediscipline niets aantrok en het poli tiek leider Jan Schouten bij tijd en
wijle flink moeilijk maakte .
O ok de Gaay Fortman heeft
altijd zijn eigen spoor getrokken
in de ARP. Zijn belcvenissen in
deze partij zijn in de biografie
helaas wat onderbelicht gebleven. Dit zal zijn veroorzaakt door
de werkwij ze van Breedveld en
Jansen van Galen, die zich bijna
uitsluitend baseerden op een
reeks gesprekken met De Gaay
Fortman, en het archiefmateriaal
buiten beschouwing hebben gelaten . Ten onrechte , want raadpl eging van bijvoo rbeeld de notulen
van het antirevolutionaire partij bestuur, waarvan De Gaay Fortman jarenlang deel heeft uitgemaakt, zou snel hebben duide lijk
gemaakt dat De Gaay Fortman
een veel prominentere ro l heeft
gespeeld dan hij zelf, bescheiden
als hij is, doet voorkomen. Het is
niet overdreven te ste llen dat De
Gaay Fortman de peetvader is
geweest van de progressieve
evangelisch-radicale stroming ,
die in de jaren zestig zichtbaar
werd in de ARP en waartoe voormannen als Berghuis en Bruins
Slot zich bekeerd en . In die jaren
zestig zal De Gaay Fortman zich
het best hebben thuis gevoeld in
de ARP , maar ook toen bleef hij
toch buiten de hoofdstroom van
die partij staan. De Gaay Fortman
was overigens authentiek en
gezaghebbend genoeg om ner gens bij te hocven horen, al had
hij als voorstander van een vooruitstre vende christelijk-sociale
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politiek een sterke affiniteit met
de vakhondsvleugel in die partij.
cNv-voorzitter Marinus Ruppe rt
was lange tijd een naaste politieke
bondgenoot, en bovendien een
persoonlijk vriend. Ongetwijfeld
zullen beiden de formati e van het
kabinet-Den Uyl als een hoogtepunt in hun jarenlange vriendschappe lijke samenwerking hebben beschouwd. Samen met
Burger wist informateur Ruppert
zijn boezemvriend eindelijk aan
het langverwachte ministersschap te he lpen. Want hoe wel De
Gaay Fortmans naam vanaf 19 5 1

bij bijna elke formati c werd
genoemd, kwam er imm rs even
zovele malen - soms op het allerlaatste moment - een kink in de
kabel.
In zijn naoorlogse politieke
leven heeft De Gaay Fortman zich
als modern antirevolutionair al tijd fel gekeerd tegen de dogmati sche manier waarop politiek
werd bedreven door het Gereformeerd Politiek Verbond . Dit
GPV werd in 1948 opgericht als
vrijgemaakt-gereformeerde,
conservatieve afsplitsing van de
ARP. Maar anno 1994 geeft de

dan 83-jarige De Gaay Fortman,
al sinds 19 3 6 lid van de ARP en
daarna van het co A, zijn stem aan
GPv-lijsttrekker Gert Schutte.
Dit ongetwijfeld uit onvrede over
het beleid van Elco Brinkman en
wellicht ook enigszins uit heim wee naar een bijbe lse link met de
praktische politiek die binnen het
huidige CDA nauwelijks uit de
verf komt.

n

De wrok van een
religieus-socialist

k

J Johan S. Wijne, De bernrede en het

schrijft over (ik citeer de ondertitel) 'de gespannen verhouding
tussen re ligie en socialisme in de
beginselprogramma's van 1oo
jaar sociaal-democratie in Nederland '. Dit dekt de inhoud meer
dan de eigenlijke titel, want
' Bergrede-socialisten, in de zin
van Tolstoj, zijn er in de sociaal democratie altijd weinig geweest'.
Wijne beoogt aan te tonen,
dat de vcrhouding tussen socialisme en godsdienst aan het einde
van onze eeuw nog net zo slecht is
als aan het einde van de vorige
eeuw. 'De sociaal-democratie in
ons land heeft in haar beginsclprogramma van 19 77 in feite
tachtig jaar geschiedenis teruggedraaid door alle re latie tussen
zedelijke motieven en de keuze
voor het sociali sme volstrekt te
negeren'. Een krasse bewering,
maar gebouwd op drijfzand. Men
moet volgens Wijne voor het
socialisme kiezen op grond van
zedelijke motieven en niet op

grond van een wetenschappelijke
theorie, daarmee suggererend dat
in 1977 dit laatste gebeurd is,
overeenkomstig de gang van
zaken bij het eerste beginselprogramma van de SOAP. In een aantal korte hoofdstukken beschrijft
Wijne het totstanakomen van
vroegere beginselprogramma's,
de daarbij gevoerde discussie, de
vcrschillen van mening, de
conflictpunten en de compromissen. Dit alles lijkt mij correct
weergegeven.
Het bloed van Wijnc begint
echter te koken , als hij in de buurt
van 1977 komt. Vooral het feit
dat dan niet meer expliciet
gcsdil-even wordt over de re latie
tussen levensbeschouwing en de
keuze voor het socialisme zit hem
dwars . Maar die zwijgzaamheid is
iets anders dan het ontkennen van
zedelijke moti even. Het ontbreken van de zinsnede over de re latic tussen levensbeschouwing en
kiezen voor het socialisme heeft
een dubbele reden. Het gaat hier
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H.M. de Lange bespreekt :

socialisme . Den Haag: Amrit, 1996.
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In de Partij van de Arbeid vindt
een discussic plaats over de vraag
of er een nieuw beginselprogram ma opgesteld moet worden .
Velen achten het bestaande (van
1977) verouderd. Een nieuw
beginselprogramma zou een bij drage kunn en leveren aan het ontstaan en ontwikkelen van een
visie op het democratisch-socialisme in de volgende eeuw.
Wie het boek van dr . Johan
Wijnc De Berarede en het socialisme
ter hand neemt, komt al gauw tot
de ontdekking dat de auteur nauwelijks op deze vragen ingaat.
Wel verenigt hij zich met degenen, di e het beginselprogramma
van 19 7 7 min of meer als een
verafschuwen.
Wijne
delict

33

S &_D

1

3 1 997

34
B 0 E K E N
om het wezen van de doorbraak
en na 1945 was het noodzakelijk
om dit expliciet te formuleren.
Een visitekaartje ten opzichte van
de confessionele partijen. Maar
de kernvraag is uiteraard: welke
zijn de consequenties van deze
keuze van christenen en humanisten bij de politieke vraagstukken?
Het werd in de PvdA al snel duidelijk, dat de meningsverschilfen
tussen christenen net zo groot
waren als tussen PvdA-leden die
geen christen waren. De Protestantse Werkgemeenschap was
verdeeld over de vraag vóór of
tégen een oorlog met Indonesië
terwijl de vraag vóór of tegen
kernwapens binnen het Humanistisch Verbond tot verdeeldheid leidde.
De tijd heeft de geciteerde
woorden uitgehold, zonder dat ik
daarmee wil zeggen dat de
genoemde relatie tussen levensovertuiging en politiek zinloos is.
Maar er moet niet de suggestie
gewekt worden dat er politiek en
maatschappelijk homogene gedachten ontstaan, als men lid is
van een kerk of van het
Humanistisch Verbond. De relatic duidt aan dat de keuze voor
waarden (hetgeen in het beginselprogramma van 1977 ondubbelzinnig geschiedt) een voortdurende her-ijking van normen, in
de zin van politieke instrumenten, met zich meebrengt.
Het is overigens opvallend dat
Wijne vrijwel niets schrijft over
de inhoud van het door hem
gewraakte beginselprogramma,
maar wel veel over de totstandkoming ervan. Dat betoog wordt
echter helaas ontsiert door een
aantal feitelijke onjuistheden en
slordigheidjes.

1. Wijne beklaagt zich er over
dat in de kopgroep voor het
opstellen van het Beginselprogramma '77 geen vertegenwoordigers werden gevraagd uit de kring van de
religieus-socialisten. Ik wijs
er op dat Hilda VerweyJonker en ik daartoe behoorden. Tientallen jaren waren
wij lid van het bestuur van de
Arbeiders Gemeenschap der
Woodbrookers.
2. Op pagina 107 schrijft
Wijne: 'Bij de samenstelling
van de commissie voor het
program van 1977 worden
daarentegen de "marxisten"
als vanzelfsprekend uitgenodigd en moeten de religieussocialisten alle mogelijke
moeite doen om een vertegenwoordiger in de commissie te krijgen.' Hoewel Wijne
het woord 'marxisten' tu en
aanhalingstekens zet, is de
suggestie duidelijk, maar wel
vals. Mansholt, Hedy d 'Ancona en Ed. van Thijn op deze
wijze etiketteren is bespotte.lijk.
3 . Het ter sprake brengen van
de 'Christenen voor het
Socialisme' (dat waren in de
jaren '7 o de marxisten!) is
verwarrend, omdat deze
groep geen enkele rol speelde
bij de totstandkoming van het
program van '77.
4· Nergens kan uit de tekst
van dit program worden afgeleid dat het socialisme tot een
levensbeschouwing zou moeten worden gemaakt, waarmee het beginsel van de doorbraak verloochend zou worden.

5. Op pagina 1 1o beweert
Wijne dat het vrijwel zeker is
dat het beginselprogramma
van 1 97 7 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
impasse en de crisis van de
sociaal-democratie. Maar
e lke argumentatie ontbreekt
daarvoor in zijn boek.

'inl
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Vervolgens gaat Wijnc dus helaas
niet in op de programinhoud.
Anderen hebben dit wel gedaan,
bijvoorbeeld als volgt:

A.A
Het destijds [in 1977 HdL]
gekozen zwaartepunt is echter ook voor de jaren negentig van vitaal belang: beperking van de welvaartsgroei,
gepaard gaande met een fundamentele hervorming van de
samenleving naar grotere gelijkheid, democratisering van
het bedrijfsleven en diensten,
en uitbreiding van de mogelijkheden deel te nemen aan
het onderwijs, de cultuur en
de 'vormgeving van de samenleving'. [ ... ) Opvallend
in het programma is the sense
if urgency waarmee het pleidooi voor selectieve groei
begeleid wordt: 'De stroomversnelling waarin de samenleving zich bevindt en de uitputting van de natuur stellen
aan ons handelen een termijn.' [ ... )Dit zou een waardig Leitmotiv voor een nieuw
beginselprogramma kunnen
zijn.*
Kortom, van een teruggrijpen
naar 19e-eeuwse dogma's
(Wijne: pag. 104) of van kiezen
voor de werkelijkheid van gisteren is geen sprake. Laat staan van
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'in het socialisme geloven'. Dat
slaat de plank mis.
De vraag waarmee ik echter
blijf zitten: wat brengt Wijnc er
toe om dit alles te schrijven? Wat
is de oorzaak van de rancune,

waarmee hij zich aan het schrijven
heeft gezet?

Dichter en politiek
prozaïst

oppositie behoren en in 19 2 7
werd ze opnieuw partijloos . Ze
bleef echter ook daarna politiek
aktief: in het Religieus Sodalisti eh Verbond (Rsv), bij de
Woodbraokers en na de oorlog
onder andere in het links-socialistische blad De Vlam . Stellig heeft
z een rusteloos aktief leven geleid (naast haar gedichten schreef
ze ontelbare boeken, brochures
en tijdschriftartikelen over poli tiek). Maar is het, zo vraagt men
zich in eerste instantie af, belangrijk genoeg geweest voor een zo
lijvig boek (ruim 6oo bladzijden
tekst plus nog bijna 1 oo bladzij den noten) als de hier te bespreken Utrechtse dissertatie van
El beth Etty?
Wie zich de moeite van het
lezen getroost, komt al snel tot de
conclusie dat de hierboven gcstelde vraag met een volmondig ja
beantwoord kan worden. De
neerlandica Elsbeth Etty heeft een
biografie geschreven, waar menig
professioncel historicus een voorbe ld aan kan nemen. Ik zou haast
willen zeggen: een mode lbiografi e.
Het bock wijdt op een harmonische en goed gedoseerde wijze
aandacht aan het dichterschap, de
politieke aktiviteit en de persoon lijkheid van Roland Holst zowel
in hun onderlinge verwevenheid
als in hun zelfstandige waarde.

A.A. de j onge bespreekt: Elsbcth Etty,
( \ l.iifde is heel het leven niet. Henriette Roland
\.,Holst 1869- 19 c;2. Amsterdam: Balans,
'996.

Henriette van der Schalk, vanaf
1 896 echtgenote van de schilder
R. N. (Rik) Roland Holst, is nog
steeds een bij velen bekende
naam: zij geldt als één van onze
grootste dichters (al worden haar
gedichten nauwelijks m eer gelezen) en men weet dat zij jarenlang
een aktieve rol in de politiek
gespeeld heeft . In des o A P, waarvan ze in 1897 lid werd, was ze
één der voornaamste woordvoerders van de orthodox-marxistische oppositie tegen T roelstra
c.s. Toen de felste van deze opposanten in 1909 geroyeerd werden, bleef Henriette in de s DA P
zitten, maar drie jaar later stapte
ze r alsnog uit. Later leidde ze
en klein revolutionair-socialisti eh clubje dat in 1 9 1 6 opging in
de soP die twee jaar later herdoopt werd in Communistische
Partij in Nederland (na aansluiting bij de Communistische Internationale sprak men niet meer
van CPN, maar van CPH). Ook
binnen de CPH(olland) ging Hcnriette Roland Holst spoedig tot de

H.M. DE LANGE

Voorzitter van 'Trifpunt voor socialisme en levensovertuiging'

* Fcmke Halscma, 'Leeftgij oude
vormen en gedachten' In: F. Beckcr c .a.
(rcd.),lnzake Beginselen. Het Zeventiende
Jaarboek voor het Democratisch Socialisme .
Amsterdam: De Arbcidcrspcrs/W iardi
Beekman Stichting, 1996. p. 17 8.

Het heme lt Roland Holst niet op,
het houdt zelfs voldoende afstand
om nooit haar kromme daden
recht te praten, en aan de and re
kant is het ook geen ontmythologisering. Wat Etty wil is Henriette Roland Holst begrijpen.
Daarbij brengt ze uiteenlopende
psychologische verklaringen naar
voren, zonder alles aan één daarvan geheel op te hangen . Zo hanteert ze diverse keren het begrip
sublimatie in verband met HenricUes onbevredigende huwelijksleven (Rik was impotent,
hetgeen Henriette ook tot kinderloosheid dwong), maar als
verklaring van Henri ttes daden
en geschriften is ze er heel terughoudend mee. En terwijl Etty de
ethische bevlogenheid (of, ruimer nog, 'het verlangen naar een
levensbeginsel') als diepste moti vatie van HenricUes politi eke
daden ziet, laat ze daarnaast op
vele plaatsen zien dat ambitie,
ijdelheid en berekening bij haar
'heldin' ook een rol gespeeld hebben .
Twee gangbare negatieve meningen over Henriette Roland
Holst zijn mijns inziens door Etty
duidelijk weerlegd. De eerste is
dat ze in feite een 'salonrcvolutionairc' wa die, zelf in welstand
levend, met haar radicale marxisme gemakkelijk praten had tegenover de arbeiders. HenricUe
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was inderdaad rijk - voor het
goede doel van het socialisme was
ze overigens met die rijkdom
even gul als ze in haar privé leven
sober, bij het gierige af was maar haar politieke aktiviteiten
beperkte zich niet tot salon en
studeerkamer. Waar aktie gevoerd werd was ze in de voorste
rijen te vinden, soms tot aan een
duidelijke hang naar martelaarschap toe.
Een tweede misvatting is dat
ze als politica een zwalkende en
onstandvastige figuur was en dat
ze na haar zestigste jaar verwerd
tot een 'halfzachte kwezel' (die
term wordt door Etty herhaaldelijk gebruikt). Etty toont aan dat
er een duidelijke lijn zit in Roland
Holsts denken. Haar overgang tot
het socialisme in 1 897 was in
wezen ethisch gemotiveerd. Eenmaal SOAP-lid geworden achtte
ze het haar plicht om zich het
marxisme grondig eigen te maken. En dat marxisme wilde ze
vcrvolgens ook zuiver toegepast
zien. Vanaf 191 o begon haar
geleidelijke distantie van het
marxisme, waarvan ze de tekortkomingen op psychologisch en
ethisch gebied begon in te zien.
Enthousiasme voor de Russische Revolutie van 1 9 1 7 bracht
haar tijdelijk in het radicaalmarxistische kamp terug, maar
na 1 9 2 7 was haar breuk met het
marxisme compleet. Tot een
grondige theoretische afrekening
ermee is ze overigens nooit gekomen. Anders dan haar bewonderde voorbeeld Rosa Luxemburg
was ze geen theoretica met oorspronkelijke denkbeelden ( haar
bock Kapitaal en arbeid in Neder-

land is een geslaagde toepassing
van marxistische denkbeelden,
geen zelfstandige uitwerking
daarvan; de vele door haar
geschreven biografieën zijn zelfprojecties zonder wetenschappelijke waarde).
Dilemma's
Het ogenschijnlijke 'zwalken'
van Roland Holst in de vele interne partijconflicten, waar ze in
betrokken was, wordt door Etty
met veel begrip verklaard uit de
botsende gevoelens van loyaliteit
aan de partij, individuele vriendschappen en eigen geweten;
menig lezer zal hier iets van zijn
eigen ervaringen in herkennen.
En wat die 'halfzachte kwezel'
betreft: Henriettes eigenlijk altijd al aanwezige religieuze gevoel ontwikkelde zich via pantheïsme tot een ondogmatisch
christendom (op het laatst van
haar leven omschreef ze zichzelf
als 'vrijzinnig protestant') dat in
de jaren dertig bij socialisten vrij
gangbaar was. Een tandeloze
zedenprediker is ze nooit geworden, ze bleef tot het laatst strijdbaar en aktief.
Kritiek op dit niet alleen
gedegen, maar ook aangenaam
leesbare boek (ook het anekdotische clement ontbreekt er niet
in) heb ik alleen voor zover het de
invloed betreft die Roland Holst
ook na 19 3 o nog zou hebben uitgeoefend op het socialistische
denken. Naar mijn mening wordt
die door Elsbath Etty overschat
en is het onjuist om haar bijvoorbeeld in dit opzicht in één adem te
noemen met de Belg Hendrik de
Man die in veel opzichten destijds

haar geestverwant was. Zelf herinner ik mij dat haar in 1 945 verschenen boekje Een oversans tot
het socialisme indertijd vrijwel
onopgemerkt is gebleven.
Al was haar invloed in de
naoorlogse jaren niet groot meer,
Henriette was wel een algemeen
geachte figuur. Een levende
legende? Nee, toch wel iets meer
dan dat. Zo las ik op de bladzijden
58 1-58 3 van Etty's boek iets wat
me bijzonder trof: Henriette
Roland Holst ageerde ook in en
direct na de Tweede Wereldoorlog tegen de doodstraf, ook
voor landverraders, en ze nam
het op voor de kinderen van
Nsn'ers die ze in hun tehuizen
ging opzoeken. Wat haar tekortkomingen ook waren, ze was een
moedige, onafhankelijk denkende vrouw die ook in eigen kring
dwars tegen de stroom durfde in
te gaan.
Gelukkig werd haar grootheid
ook toen al gewaardeerd. Hocwel ze fel aktie gevoerd had tegen
de Indonesië-politiek van Drees
c.s. mocht ze aanwezig zijn bij de
plechtige
soevereiniteitsoverdracht in december 1949. En
toen ze in november 19 52 overleden was, werd ze op het 1 6e
partijcongres van de c P N plechtig herdacht. Het is bij mijn
weten de enige keer geweest dat
iemand die metdec P N gebroken
had door die partij niet verguisd
of doodgezwegen, maar geëerd
werd.
A.A. DE JONGE
is historicus
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Bert Middel bespreekt: Jan Ma rij nissen,
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'-J Teaenscemmen. Een rood antwoord op paars.
Amsterdam: Veen, 1996.
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In mei 1994 maakte de Socialistische Partij haar - zeker in eigen
kring - langverwachte entree in
de Tweede Kamer. Partijvoorzitter Jan Marijnissen en partijactivist Remi Poppe vormen vanaf
dat moment de eerste s P-fracti
in ons parlement. Een jaar later
kwam daar een Senaatszetel bij.
De
ontwikkelingsgeschiedenis
van de s P is overigens opmerkelijk. Voortkomend uit een wirwar van sektarische groepjes en
hun afsplitsingen, die elkaar de
loef afstaken in ideologische zuiverheid aangaande het marxismelenin isme, slaagde de s P erin een
stevige partijorganisatie op poten
te zetten met dwarsverbindingen
naar allerlei actiecom ite's, huurdersorganisaties en lokale gezondheidscentra. Het praktische
so ialisme van alledag kreeg handen en voeten, hetgeen de s P in
verscheidene gemeenten een
groeiend aantal raadszetels opleverde.
De oorspronkelijke maoïsti sche conceptie van de sP-po li tick, waarin de 'massalijn' het
beginsel was op basis waarvan de
partij leiding kon geven in de
klassenstrijd, evolueerde tot een
praktisch-populistisch
actiesocialisme. De s P en de aan haar
gelieerde actiecomite's wierpen
zich op als de 'stem des volks' . De
SP was al partij -in-actic toen de
PvdA in het tijdperk-Van der
Louw zich als zodanig presenteerde en is het - in tegenstelling
tot de PvdA - altijd gebleven. De

te hoek soortgelijke opvattingen
s P koos bewust voor het populisme, of in de woorden van Jan
te huldigen en niemand spreekt
er schande van. Integendeel zelfs.
Marijnissen - sedert jaar en dag
Anders dan aangekondigd bij
de spelverdeler, Ausputzer èn
spits van de s P - in een Groene- de entree van de s P in politiekDen Haag, heeftdes P-fractie zich
interview uit 1974: 'Het gaat er
niet om wat wij vinden, maar wat toch enigszins 'aangepast' aan de
Binnenhofse subcultuur, overide mensen van ons willen'.
De s P kent inmiddels een stegens zonder daarin ten onder te
vige partijorganisatie met vrijge- gaan. Dit uit zich bijvoorbeeld in
de aanwezigheid van s P-werkkastelde bestuurders, behoort qua
mers in het Kamergebouw (dat
ledental tot de grotere partijen en
wilde men aanvankelijk niet) en
lijkt het democratisch-centralisme als organisatiebeginsel verla- de collegiale wijze van omgaan
ten te hebben. De deuren van de · met andere Kamerl eden. Net als
de 'traditionele' partijen bepartij zijn op een kier gezet en de
steedt ookdes P veel aandacht aan
ramen staan open. Er rest geen
zweem van angst voor de kJaswetgeving, procedures en stemmingen. Voorzover er bij stemsevijand.
mingen in het parlement sprake is
van 'blokvorming', zitdes P vrij Positiebepaling
wel altijd in het progressieve
In de jaren tachtig onderscheidde
blok. Fractievoorzitter Marijnisdes P zich uitdrukkelijk van andesen is kampioen-vragensteller en
re linkse partijen in haar opvattinblinkt uit in het parlementaire
gen over feminisme en buitenhandwerk. Via interventies, het
landse werknemers. Terwijl bijstellen en bovenal herhalen van
voorbeeld de c PN feminiseerde
vragen en uitlokking van intereri de klassenstrijd op één lijn
rupties, sprokkelt hij een aanzette m et vrouwenemancipatie,
zienlijke hoeveelheid spreektijd
bleef de s P van mening dat arbeidersvrouwen niet door hun man
bijeen. Hij beheerst de retoriek
als bijna geen ander en weet het
onderdrukt worden, maar samen
mèt hun man door de bazen uit'arbeideristische'
vertrekpunt
gebuit worden. Het feminisme
van zijn partij meer dan eens in
constructieve politiek om te zetzou de tegenstellingen tussen
mannen en vrouwen aanwakketen. Hij zoekt daarbij coalities
ren, waardoor de aandacht van de
met ongeacht welke democratiklassenstrijd wordt afgeleid waar
sche partij en juist dat aspect beuiteindelijk het kapitalisme zijn
zorgt hem krediet. Niet voor
niets scoort hij hoog in de hitlijsvoordeel mee behaalt. Aldus een
ten van wie zich de beste politici
SP-brochure uit 1980 . Enkele
jaren later ontstond veel ophef mogen noemen. Zorg en arbeid
over een andere brochure, waarzijn zijn speerpunten. Bij de zorg
liep hij voorop in de strijd om de
in buitenlanders de keuze krijgen
vervanging van het kunstgebit
tussen 'ondersteunde' remigratie
terug in het ziekenfonds te krijof integratie in de Nederlandse
gen. Ook verwierfhij alom steun
samenleving. Tien jaar later blijvoor zijn plan een fonds in te stelken tal van politici uit onverdach-
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Ien voor asbestslachtoffers.
Het valt bij spreekbeurten
voor afdelingen van de PvdA telkens weer op dat Marijnissen bij
de PvdA-achterban goed ligt.
Geheel en al in de lijn van voorheen Bakker (CPN) en Van der
Spek (Ps P) is ook hij iemand die
het toch maar 'mooi kan zeggen'.
Het is het voordeel van Marijnissen dat hij het cynisme van Bakker
en het verongelijkte van Van der
Spek mist. Het gelijk-van-links
klinkt altijd prachtig, maar daarmee is het nog niet verwezenlijkt.
Antwoord
Na meer dan twintigjaar politiek
activisme en twee jaar parlementair handwerk, heeft Jan Marijnissen dat gedaan waarvoor hij in
zowel het actiewezen als de
Tweede Kamer geen ruimte en
tijd heeft. Hij heeft zijn integrale
visie op de stand der dingen in de
vorm van een boodschap te boek
gesteld. De titel is 'Tegenstemmen' en daarmee misleidend,
wantdes P mag het imago koesteren dat zij de Tegen( -stemmende) Partij is, de praktijk laat, zoals
hiervoor uiteengezet, een genuanceerder beeld zien. De ondertitel van het boek is 'een rood antwoord op paars', maar in feite
gaat het om een afrekening met
het (neo-)liberalisme, waar - in
de optiek van Marijnissen - de
sociaal-democratie zich voor een
groot deel aan uitgeleverd heeft.
Hij beschrijft uitvoerig de teloorgang van de sociaal-democratie,
die geleid heeft tot wat de PvdA
in zijn ogen nu is: een conservatieve, conformistische partij,
waarin de sociaal-democraten
zijn verdreven door de sociaaltechnocraten. Gelardeerd met tal

van bijeengeraapte feiten, citaten
en voorvallen, bewijst Marijnissen zijn gelijk. Hij ziet daarbij
echter het belangrijkste over het
hoofd: de PvdA is anders dan de
soAP van voor het Beginselprogram van 19 3 7, niet een partij die
een volstrekt gesocialiseerde samenleving nastreeft. De PvdA is
vooral de partij van de Verzorgingsstaat, van het Kapitalismemet-een-menselijk gezicht en
daarbij door de echte tegenkrachten soms gemarginaliseerd tot
een correctiefactor op de tucht
van de markt. Indien de PvdA,
gelijk de s P, zich op de klassieke
socialistische theorie was blijven
baseren, had Marijnissen een
punt gehad. Zijn probleem is echter dat de echte Partij van de
Arbeid een andere is dan die
welke hij in gedachten heeft.
Marijnissen wil met zijn boek
een bijdrage leveren aan het
doorbreken van het taboe op het
stellen van fundamentele vragen
bij het heersende politiek-economische systeem. Gezegd moet
worden dat dit hem goed afgaat.
Wat af en toe ontbreekt zijn de
antwoorden, die toch gegeven
moeten worden als je - zoals
Marijnissen - de stap zet van een
tegenstem naareen 'tegenwicht',
zodat een 'tegenmacht' kan ontstaan. Marijnissen blijft teveel
steken in de analyse, zonder een
passende remedie beschikbaar te
hebben. Zijn diagnoses zijn vaak
treffend, maar soms lijken de aangereikte medicijnen erger dan de
kwaal. Maar als Marijnissen ingaat op de betekenis van de publieke moraal, die niet teruggebracht mag worden tot all en het
geïndiviualiseerde burgermansfatsoen, blijkt hij wel degelijk een

politicus-met-een-visie te kunnen zijn. Daarbij onderschrijft hij
de betekenis van de ethiek voor
de samenleving als geheel en de
politiek en politici in het bijzonder. Dat moet een ware sociaaldemocraat, die toch al geteisterd
wordt door de invloeden van het
doorgeschoten marktdenken, als
muziek in de oren klinken.
Marijnisscn is dan geen tegenstemmer of tegenstander, maar
een bondgenoot van onze beweging, die zich van oudsher
beroept op een mensbeeld dat in
vcrdergaande termen wordt omschreven dan louter produceren
en consumeren.
Fundamentele kritiek op het
liberalisme
Ook in het laatste hoofdstuk over 'de onvermijdelijkheid van
een alternatief overstijgt Marijnissen het niveau van pamflettisme. Hij richt zich hier tot de
filosoof Bolkestcin en dient hem
van replick in het formuleren van
wat de werkelijke verantwoordelijkheid van het individu in de
samenleving is. Uitgangspunt
daarbij is dat de mens de maat van
alle dingen is en dat de menselijke
maat derhalve maatgevend moet
zijn voor de inrichting van de
samenleving. Dat staat pal tegenover het liberalisme, dat weliswaar in theorie de individuele
waardigheid centraal stelt, maar
deze in de praktijk maar al te
gauw laat mangelen door de vrije
economische krachten die van
datzelfde liberalisme ruim baan
krijgen.
Jan Marijnisscn heeft al met al
een lezenswaardig en leesbaar
boek geschreven. Zijn argumentatie is weliswaar nu en dan simp-
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listisch, maar vaker nog snijdt zij
wel hout.
Voor sociaal-democraten zou
het goed zijn om m eer dan nu het
geval is de discussie met hem aan
te gaan. Marijnissen - en met
hem desP - is meer dan een hor-

zel van de linkse beweging en ook
meer dan louter een electorale
dreiging. Een bondgenoot van de
sociaal -democatie zal hij nooit
worden , maar hij verdient het
wel om ook in onze kring serieus
genomen te worden.
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LUCAS HÜSGEN

Lokatie Even over de grens ligt

dichtbij de Rijn een wonderbaarlijk mooi stadje, een soort
fort, dat aan reclame en verkaveling, toerisme en dijkophoging op het punt van vertrek
dreigt te staan.
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Een schijn van
vrijheid?
leder mens zou de vrijheid moeten hebben om door hem niet
se wenste vrijheid over te drasen aan
een instantie die deze vrijheid aan
kan en die bij uitstek aeschikt is deze
vrijheid op een behoorlijke manier te
waarboraen.
STELLING:

Door de overheid worden al lerlei
taken overgedragen aan private
organisaties, waarbij vaak als
reden wordt gegeven, dat dit de
vrijheid van de burger vergroot.
Het is natuurlijk heel mooi, dat
de mens bepaalde vrijheden heeft
gekregen, bijvoorbeeld in de
vorm van allerlei keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven.
Toch kan deze vrijheid onder
bepaalde omstandigheden juist
omslaan in onvrijheid.

INHOUD

Vrijheid?
Iedereen in loondienst bij
de overheid!

Een voorbeeld uit de praktijk:
Tot voor kort was het bij de verdeling van sociale huurwoningen
gebruikelijk dat, wanneer je
hiervoor in aanmerking wi Ide
komen, je jezelf meldde bij de
gemeente of bij een woningbouwvereniging. Deze schreef je
aan de hand van een formulier en
een gesprek in. Je kreeg dan een
aantal punten, dat jouw plaats op
de wachtlijst bepaalde. Wanneer
je aan de beurt was gekomen,
kreeg je het bericht thuis dat je je
diende te melden. Je kon de aan
jou toegewezen woning accepteren of niet; accepteerde je hem
niet, dan stond je weer onderaan
de wachtlijst. Dit systeem werd
door velen, niet in de laatste
plaats door de instantie die de
woningtoewijzing verzorgde, als

onnodig bureaucratisch en betuttelend ervaren, als ouderwets en
uit de tijd.
Er werd een nieuw systeem
ontworpen, waarbij aan de zelfwerkzaamheid van de burger
meer recht werd gedaan. Dit systeem gaat uit van het adverteren
van de vrijgekomen woningen in
een krant, waarop de woningzoekende zelf dient te reageren,
meestal door middel van een
bon. Soms heeft men het systeem
zo geavanceerd gemaakt, dat
gereageerd kan worden via een
zogenaamd voice-response-systeem. Uit de binnengekomen
reacties wordt dan door de woningverdeler (geen mens, maar
een computer) de uiteindelijke
gelukkige gehaald. Dit heeft
zeker voordelen: de burger
wordt gedwongen om actief te
worden en weigeringen komen
niet meer voor. Vervuilde bestanden behoren tot het verleden. Selectie door een computer
is objectiever. Bovendien is dit
systeem goedkoper.
Een nadeel van dit systeem is
dat er vanuit wordt gegaan, dat
iedereen in staat is om zelf te
reageren op de geadverteerde
woningen. Het moet gezegd
worden: men heeft echt zijn best
gedaan om de advertenties duidelijk op te stellen en om aan
iedereen duidelijk de spelregels
uit te leggen. Toch zijn en blijven
er mensen die hiermee niet uit de
voeten kunnen . Zeker in grotere
steden, waar de hulp van familie
en buren vaak ontbreekt, zijn er
mensen die bij dit systeem buiten
de boot vallen. Het reageren op
een woning via de telefoon, waar
geen telefoniste zit, maar waar je
via je persoonlijke registratie-
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nummer aan de computer duidelijk wilt maken dat je graag wilt
verhuizen, is echt niet zo eenvoudig.
En hoe moet je bijvoorbeeld
duidelijk maken, dat je naar jouw
mening toch echt dringend een
andere woning nodig hebt? Eerst
moet je bellen, dan moet je een
formulier invullen, er vindt vaak
een keuring door een arts of
maatschappelijk werker plaats en
alleen als je dat traject hebt doorlopen, maak je kans op een urgentieverklaring en de daarbij
behorende voorrangsbehandeling. Dit vergt van de betrokkene
behoorlijke vaardigheden. Uitgangspunt is immers, dat zo wei nig mogelijk mensen urgent mogen worden verklaard, want dit
schaadt het normale verdelingssysteem. Veel aanmoediging zal
de betrokkene dan ook niet hoeven verwachten.
Door de introductie van het
nieuwe systeem lijkt het alsof de
woningzoekenden meer vrijheid
hebben gekregen, en voor velen
is dat ook zo. Toch is er een aanzienlijke groep (die groter is dan
menigeen beseft), die van die
vrijheid niet profiteert. Deze
groep dreigt buiten de boot te
vallen in de race naar de nieuwe
woning. Waar moet deze groep
nu terecht? Natuurlijk hoort het
zo te zijn, dat zij haar probleem
kan neerleggen bij degene die de
woningen verdeelt: de gemeente
of de woningbouwvereniging.
Dit probleem wordt soms wel
door de woningverdeler opgevangen, door middel van spreekuren en dergelijke, maar soms
ook niet. Het is in elk geval niet
afdwingbaar.
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Een andere ontwikkeling maakt
de zaak nog moeilijker: veel
gemeenten stoten de woningverdelingstaak af naar woningbouwverenigingen, die op hun beurt
zich verenigen in een overkoepelende (regionale) stichting, die
het advertentiesysteem opzet en
de woningen gaat verdelen.
In verband met belangenbehartiging en het zoeken naar betrouwbare hulp ontstaat een probleem voor de woningzoekende:
waar moet hij terecht, en als hij
het juiste loket gevonden heeft,
blijkt de organisatie zodanig geolied te zijn en ingesteld op de
markt, dat men weinig oor heeft
voor zijn verhaal. Hij krijgt een
prachtige folder mee, waarin de
voordelen van het nieuwe systeem worden uitgelegd en dat is
dat. Oma van So, die van haar
bovenwoning af wil omdat ze
bijna de trap niet meer op en af
kan komen, en die zo zenuwachtig wordt van dat voice-response-systeem, dat ze van schrik
eerst de hoorn op de haak gooit
en vervolgens een fout registratienummer intoetst, maakt weinig kans in deze tombola.
Daarbij speelt ook nog het
volgende: hoewel het Nederlandse volk er een hobby van
heeft gemaakt om altijd te klagen
over de overheid en de bureaucratie, was lang niet iedereen zo
ontevreden over het oude systeem. Het bood zekerheid, je
wist op welke plaats op de
wachtlijst je stond en hoe lang
het nog zou duren voordat je aan
de beurt was. Nu komt het vaak
voor dat op grond van allerlei criteria iemand anders, die veel
korter als woningzoekende gere-

gistreerd staat, toch eerder aan
de beurt komt. Dit strookt niet
met het rechtvaardigheidsgevoel
van de meeste mensen.
Conclusie

Vrijheid wordt doorgaans zonder
voorbehoud aan de burger gegeven: hier heb je het, doe ermee
wat je wilt. De overheid biedt
geen mogelijkheid aan de burger
om te zeggen: ik heb helemaal
geen behoefte aan die vrijheid, ik
wil juist de zekerheid, dat er een
instantie is die voor mij zorgt, en
die mijn belangen op een behoorlijke manier bewaakt. Is dit dan
echte vrijheid? Volgens mij is hier
juist sprake van onvrijheid. Het
getuigt van respect voor het individu dat rekening wordt gehouden met zowel de capaciteiten
van mensen als met hun behoeften . De één heeft nu eenmaal
andere vermogens dan de ander.
Mij lijkt het daarom in strijd
met het vrijheidsbeginsel om
zonder meer iedereen dezelfde
vrijheid op te dringen . Dat dit
toch gebeurt, heeft vaak geen dieper liggende oorzaak, maar heeft
een praktische reden : het is im mers veel makkelijker om gelijke
monniken van gelijke kappen te
voorzien, dan om aan iederafzonderlijk te vragen wat zijn of haar
behoeften zijn. Het behoort tot
de taak van de overheid om voor
diegenen, die een bepaalde vrij heid niet aankunnen, zorg te dragen .
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Iedereen in loondienst
bij de overheid!
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Er worden heftige discussies gevoerd over de toekomst van de
arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en verwante zaken als de
noodzaak van flexibilisering. In
deze discussies worden de belangen en verlangens van werkgevers, werknemers en werklozen
vaak als tegenover elkaar staand
voorgesteld.
Zo willen werkgevers zich zo
veel mogelijk kunnen concentreren op rationele productieprocessen om de winsten van hun
bedrijven zo groot mogelijk te
maken. Zij wensen zo min mogelijk verantwoordelijkheid te dragen voor de scholing en financiële
zekerheid van werknemers.
Verder willen ze de hoeveelheid
arbeid nauwkeurig op de behoefte kunnen afstellen om de loonkosten zo laag mogelijk te houden. Werknemers daarentegen
willen goede arbeidsomstandigheden. Ze wensen dat hun veiligheid, gezondheid en welzijn
gewaarborgd worden. Verder
willen zij de zekerheid dat ze een
volwaardig inkomensniveau kunnen bereiken en willen ze optimale ontplooiingsmogelijkheden
waaronder scholing. Werklozen
willen over voldoende koopkracht beschikken ook als ze geen
betaalde functie kunnen vervul len.
Eenfundamenteel ander
stelsel
Het ontwerpen van een stelsel dat
volledig aan de eisen van alle partijen tegemoet zou komen is van
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gemeenschappelijk belang, maar
wordt door de meeste mensen als
een utopie beschouwd. Zo wordt
gedacht dat een flexibeler arbeidsmarkt leidt tot variabelere
werktijden en meer financiële
onzekerheid van een werknemer.
Ook wordt verwacht dat de verdeling van het beperkte aantal
arbeidsplaatsen leidt tot inkomensdaling van de huidige werknemers. Hierdoor hebben werknemers en werklozen een tegenstrijdig belang.
Ik wil hieronder een stelsel
schetsen dat voor werkgevers,
werknemers en werklozen tegelijk optimaal is. Doeleinden die
als onverenigbaar worden beschouwd worden door enkele
essentiële maatregelen tegelijkertijd gerealiseerd. Ik noem vier
maatregelen.
I. Elk bedrijfkrijst het recht alle
werknemers op projectbasis aan te
nemen.
Wat lost dit op? Het bedrijfsleven wil overtollige werknemers
zo snel mogelijk kunnen ontslaan
om de loonkosten zo laag mogelijk te houden. Aan deze behoefte
van het bedrijfsleven kan eenvoudig tegemoet worden gekomen.
Het wordt aan de werkgever
overgelaten een nauwkeurige inschatting te maken van de duur,
inhoud en kosten van een project.
Elk bedrijf kan dan overbodig
geworden werknemers soepel
laten vertrekken . Ontslagprocedures worden dan immers overbodig.
De verkregen vrijheid voor
bedrijven zal, zonder extra maatregelen, onrust onder de werknemers veroorzaken omdat zij

geen garantie op een regelmatig
en volwaardig inkomen hebben.
Veel mensen zullen namelijk
slechts voor een korte termijn
een arbeidscontract hebben en
lange perioden kennen waarin ze
niet deelnemen aan het arbeidsproces en dus geen of een te laag
inkomen hebben. Om de sociale
zekerheid van werknemers te
realiseren moeten dus extra
voorzieningen worden getroffen.
Een van de taken van de overheid is zorg te dragen voor de
bestaanszekerheid van haar burgers. De overheid richt, om dat te
garanderen, een soort stichting
'Arbeid' op, waarbij elke volwassene het recht heeft in loondienst
te treden.
De overheid se!ft elke volwassen
Nederlandse staatsburser het recht in
loondienst van de stichtins 'Arbeid'
te treden.
Elk lid van de beroepsbevolking zal door deze tweede maatregel kunnen rekenen op een
functie in loondienst van het
bedrijfsleven, de overheid of de
genoemde stichting zonder verplicht te worden een dienstbetrekking aan te gaan.
Het inkomen dat een volwassene in loondienst van de stichting zal verdienen, moet dan echter aan een aantal eisen voldoen
om enkele sociale en economische doelstellingen te bewerkstelligen. Ten eerste moet het
prestatie-afuankelijk zijn. Mensen worden dan geactiveerd en
gestimuleerd zich te ontwikkelen
en zullen dus creatiever, effectiever en efficiënter werken. Ten
tweede moet de werknemer voldoende kunnen verdienen om
2.
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zichzelf met dit inkomen te
onderhouden.
Om te zorgen dat het bedrijfsleven en de overheid ook voldoende aanbod van geschikte
arbeidskrachten hebben, moeten
de burgers die bij de stichting in
dienst zijn, aan hun beschikbaar
gesteld worden.
3. De derde maatregel biedt de
nationale arbeidsorganisatie daarom
de mogelijkheid op de arbeidsmarkt te
functioneren als een detacheringsbureau.
Een bedrijfkan bij de stichting
vragen om arbeidskrachten en
krijgt deze tegen een prijs op
maat geleverd. De stichting moet
uiteraard werknemers alleen
detacheren aan bedrijven die voldoen aan bepaalde veiligheids- en
milieu-eisen.
Om de inkomens van de werknemers in dienst van de stichting
in alle gevallen te kunnen betalen, moet een vierde maatregel
worden getroffen. Er moet
namelijk een eventueel tekort
gefinancierd worden dat niet verkregen is door detachering.
Financiering door de overheid
geeft de mogelijkheid dit tekort
aan te vullen.
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4· De stichting 'Arbeid' moet dusdoor
de overheid gtjinancierd worden om
een eventueel tekort te betalen.
Nu een viertal maatregelen is
beschreven, kan worden aangetoond dat in dit nieuwe stelsel de
verschillende belangen van werkgevers, werknemers en werklozen goed harmoniëren.
Werkgevers kunnen op maat
arbeidskrachten lenen en hoeven
geen verantwoordelijkheid te
dragen over de financiële zekerheid, werktijden en scholing van
werknemers. Ook hoeven zij niet
te zorgen voor de werkgelegenheid onder bepaalde groepen
zoals gehandicapten, allochtonen
of langdurig werklozen. De
'stichting' is verantwoordelijk
voor deze zaken.
De behoeften van de werknemers worden ook vervuld. Zij
hebben immers recht op veilige
en menswaardige arbeid en
werktijden en kunnen - bij voldoende prestatie - rekenen op
een volwaardig inkomen.
Uiteraard bestaat in het beschreven stelsel geen onvrijwillige werkloosheid meer. De werkgelegenheid en de participatie op
de arbeidsmarkt zijn bovendien
niet meer conjunctuurgevoelig.
Het stelsel heeft veel meer voordelen. Zo kan een tweedeling

worden voorkomen tussen werknemers in dienst van de stichting
en arbeiders in (directe) loondienst bij het bedrijfsleven, want
de overheid kan wettelijk bepalen
dat het uurloon van de laatste
groep mensen voor alle bedrijfsactiviteiten bijvoorbeeld twee
keer zo hoog is als die van de
eerstgenoemde groep. Het bedrijfsleven zal er dan naar streven
mensen bij de stichting te lenen;
diezelfde mensen van de vrije
arbeidsmarkt halen is namelijk
onnodig duur.
De laatstgenoemde wettelijke
bepaling kan ook dienen om het
milieu optimaal te beschermen.
Bedrijven die niet voldoen aan
gestelde milieu-eisen kunnen
geen mensen van de stichting
lenen en moeten dus de hogere
uurlonen betalen.
Samenvattend, een stelsel als
hierboven geschetst leidt tot de
ideale situatie van een optimale
afstemming van de belangen van
de verschillende maatschappelij ke groeperingen en daarbij tot de
bescherming van het milieu.
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