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In de media veroorzaakte de opheffing van Vlunschrift heel wat meer opschudding dan in de PvdA zelf. Dat is niet verwonderlijk, want de overgrate meerderheid van de partijleden kreeg dit medium nooit onder
ogen. De laatste keer dat ik het aantal betalende abonnees probeerde na
te gaan waren dater 2oo. Gratis was het te lezen via email en internet.
Het langs deze weg lezen van zelfs zo' n dun tijdschriftje als Vluaschrift is
echter een uiterst onaangename (en allesbehalve gratis) tijdpassering.
N og afgezien van het feit dat een groot dee! van het ledenbestand van de
PvdA niet over de middelen beschikt om dat te doen en een ander deel
- ik tel me zelf- ervoor past om langs zo' n omslachtige weg te komen
aan wat toch niet anders was dan een inferieure en oninteressante vorm
van pseudo-journalistiek.
Uit het laatste nummer blijkt hoezeer het een medium van en voor
partijbonzen en -bonzinnen moet zijn geweest, die zo met een 'gedurfde mening' de krant van maandag hoopten te halen. Volgens het
omgekeerde profijtbeginsel, zo constateerde R. Bouwman eerder in
s&_o, draaiden de partijleden die 'Vlugschrift' niet wensten te ontvangen, echter voor de kosten op.
Inmiddels is het ruim tien jaar geleden dat de PvdA ophield te beschikken over een algemeen en onafhankelijk geredigeerd informatieen opinieblad. Dit is precies de periode waarin opeenvolgende partij leidingen de 'vernieuwing' proclameren, roepen dat de partij 'opener'
moet worden en dat 'het debat' een centrale plaats in moet nemen.
Het meest voor de hand liggende instrument voor debat en informatie is een serieus en onafhankelijk geredigeerd tijdschrift dat aile
leden onder ogen komt. Maar dat is er niet meer, sinds het afschaffen
van de onafhankelijke redactie van Voorwaarts in 1 9 89. Sindsdien kent de
PvdA een wildgroei aan periodieken. Eerst was er Rood, toen het magazine PRO. Maar de voortdurende inmenging van de partijleiding in het
werk van de redactie, die zonder een statuut dat zijn onafhankelijkheid
garandeerde was aangesteld, resulteerde in het vertrek van de ene
hoofdredacteur na de andere, tot PRO teruggebracht was tot een tabloid
van acht pagina's, met daarin na een tijdje n6g een tabloid van vier
pagina's, PRO Binnenhtif, waarin in geuren en kleuren de formidabele
prestaties van 'onze' kamerleden en bewindslieden uit de doeken wordengedaan.
Vroeger had de PvdA een opinieblad dat zo ook heette, Opinie. Op
het partijcongres van 1969 werd een simpele motie ingediend en aangenomen: de inhoud van Opinie moest in overeenstemming worden gebracht met de titel. Zo'n motie zou op een komend partijcongres in
eigentijdse bewoordingen gesteld en ingediend kunnen worden
Het verdwijnen van Vluaschrift is een goede aanleiding om over te
gaan tot de heruitgave van een opinie- en informatieblad onder onafhankelijke redactie, waarmee dan ook eindelijk een centrale aanbeveling uit het reorganisatierapport Een partij om te kiezen ( 1991) zou
worden uitgevoerd. Een betere besteding voor het kwart miljoen gulden dat vrijkomt door het opheffen van Vluaschrift valt binnen de PvdA
niet te verzinnen. Een partijbestuur dat hiertoe besluit, zou eindelijk
ernst maken met partijvernieuwing.
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wet. 3 Hoog tijd dus om
Indezomervan 1999werd
eens nader te kijken naar de
orthodox christelijk Nepaarse plannen met abortus
derland opgeschrikt door
en euthanasie.
een golf van radicale paarse
plannen op medisch-etTwee soorten resulerinB
hisch terrein: het toelaten
Vaak wordt gewezen op de
van de abortuspil, het opvele overeenkomsten in de
rekken van de 24-weken
politieke besluitvorming
grens bij abortus, het gerond abortus en euthanasie.
bruik van foetussen voor
Aan de Wet afbreking
medisch-wetenschappelijk
onderzoek, het niet Ianger
zwangerschap die in 1981
MARGO TRAPPENBURG
werd aangenomen ging een
strafbaar stellen van euthatwintigjarige strijd vooraf.
nasie en de mogelijkheid
jarenlans werden abortus en euthanasie volsens
Over het precieze begin
van euthanasie voor minverschillende resimes seliberaliseerd:
van het euthanasiedebat in
derjarigen. SGP fractievia individuele ze!fbeschikkins respectievelijk
Nederland verschillen de
voorzitter Bas van der
het medisch-prifessioneel resime.
meningen, maar hier en
Vlies sprak zich uit tegenSinds de zaak-Chabot is er verwarrinB ontstaan,
daar is al gerefereerd aan
over een verslaggever van
die nu verder aansewakkerd is door de recente
NRC Handelsblad: 'Het kabihet 2)-jarig jubileum van
wetsvoorstellen. Gaat het paarse kabinet als een
deze discussie. 4 Beide onnet lijkt de laatste restjes
olifant door een zorsvuldis ontworpen
derwerpen bleken hopevan de christelijke fundaporseleinkast?
laze twistpunten voor comenten onder onze wetgealities bestaande uit confesving uit de weg te willen
ruimen. Als dat zo is, is dat een paarse oorlogsver- sionele en niet-confessionele partijen. Niettegenklaring aan christelijk Nederland. Door de opeen- staande de niet-confessionele meerderheid in het
stapeling van anti-christelijke voorstellen is er bij parlement slaagden de christelijke partijen er telmij iets geknapt. Achter mijn oproep tot discussie zit kens opnieuw in wetsvoorstellen die men zou kundan ook een stukje emotie.' Van der Vlies kondigde nen omschrijven als paars avant Ia lettre (het wetsontaan dat zijn SGP nu overwoog een echte oppositie- werp Lamberts-Roethof uit op het terrein van aborpartij te worden en het kabinet niet Ianger uit prin- tus, het wetsontwerp Wessel-Tuinstra op het terrein
cipe (de overheid is door God gesteld) het voordeel van euthanasie) te blokkeren. De uiteindelijk aangevan de twijfel te gunnen. 1 De kleine christelijke par- nomen wetten op beide terreinen worden dikwijls
tijen stonden niet aileen in hun kritiek. Het voorstel aangeduid als typische compromiswetten: de verom een verzoek om euthanasie van tieners tegen de bodsbepalingen ten aanzien van abortus en euthanazin van hun ouders te honoreren werd in veel bre- sie staan nog steeds in het Wetboek van Strafrecht
dere kring afgewezen. Verpleeghuisartsen hadden (art. 296 en 293), maar medici die deze handelingen
grote aarzelingen bij de uitvoerbaarheid van de verrichten kunnen dat straffeloos doen als zij zich
voorgenomen regels rond levensbeeindiging bij houden aan de bepalingen neergelegd in respectiewilsonbekwame bejaarden. 2 De Gehandicaptenraad velijk de Wet afbreking zwangerschap, de richtlijnen
toonde zich uiterst bezorgd over de nieuwe plannen zoals die zijn ontstaan in de jurisprudentie rond eurond abortus en zag hierin zelfs aanleiding om aan te thanasie en de meldingsprocedure in de Wet op de
dringen op wijziging van artikel 1 van de Grond- lijkbezorging.
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Er zijn echter ook belangrijke verschillen in de
gekozen oplossingen voor deze twee medisch-ethische issues en die verschillen springen in het oog bij
een nadere beschouwing van de nieuw voorgestelde
regelgeving.
Voor diegenen die abortus en euthanasie niet
strafrechtelijk willen verbieden bestaan grofweg
(abstraherend van mitsen, maren en tussenposities)
twee manieren om deze kwesties te liberaliseren. Je
kunt kiezen voor een medisch-professioneel regime
of voor individuele zelfbeschikking. In het eerste
geval stel je vast dat abortus en euthanasie toelaatbaar zijn als de arts van mening is dat daar medischprofessioneel bezien goede redenen voor bestaan. In
het tweede geval verklaar je dat het verzoek van een
zwangere vrouw respectievelijk de vraag van een lijdend individu voldoende zijn om zwangerschapsafbreking en medische hulp bij het sterven te legitimeren. Uiteraard staan beide regimes niet volledig
tegenover elkaar. In een medisch-professioneel regime speelt de wens van de patient een hele belangrijke rol en in een zelfbeschikkingsregime behoudt
de arts op z'n minst de mogelijkheid een verzoek af
te wijzen en een patient door te verwijzen naar een
collega. Niettemin is het goed mogelijk om vigerende reguleringsregimes te typeren als meer van
het een of meer van het ander en datzelfde geldt voor
voorgenomen wetswijzigingen. In het navolgende
zal worden betoogd dat voor abortus en euthanasie
in Nederland jarenlang verschillende reguleringsregimes hebben gegolden en dater in de nieuwe plannen merkwaardig genoeg stuivertje wordt gewisseld.
Abortus
Joyce Outshoorn beschrijft in haar proefschrift de
strijd die voorafging aan de Wet afbreking zwangerschap. In haar analyse werd de beginfase van deze
strijd ( 196 3-197 3) gedomineerd door een medischprofessionele kijk op het probleem. Abortus was

weliswaar strafrechtelijk verboden, maar medici
waren van oordeel dat zij dit gebod af en toe mochten overtreden. Bijvoorbeeld als het Ieven van de
moeder gevaar liep door de zwangerschap, of als de
foetus ernstig mismaakt geboren dreigde te worden
(begin jaren '6o speelde de beruchte Softenon affaire), maar ook als de psychische gezondheid van de
vrouw op het spel stond. Outshoorn verhaalt over
artsen die de oorzaak van een verzoek om abortus
zochten in 'gezins- en relatiepathologie' en voor wie
deze verstoorde gezinsstructuur aanleiding was om
het verzoek te honoreren ('de arts bedenke wel dat
de zwangere vrouw die haar graviditeit kunstmatig
verstoord wil zien in menig geval en vooral als ze ongehuwd is, een ernstig zieke is' of op z'n minst een
'labiele persoonlijkheid').> Zou abortus in die tijd
gereguleerd of gelegaliseerd zijn, dan zou men hebben gekozen voor een medisch-professioneel regime. Volgens de jurist Enschede was daar niet eens
een wetswijziging voor nodig geweest. Verschillende artikelen in het Wetboek van Strafrecht hebben een 'ingebouwde medische exceptie', zij gelden
niet voor artsen zolang zij handel en als arts (het toebrengen van lichamelijk letsel is strafbaar, maar dat
geldt niet voor chirurgen die lichamelijk letsel toebrengen in de context van hun beroep; daar is geen
wettelijke uitzonderingsbepaling voor nodig). Men
zou volgens Enschede eenvoudig hebben kunnen
vaststellen dat deze zelfde redenering van toepassing
was op het abortusverbod. 6
Er werd in deze eerste fase van de abortusstrijd
uiteindelijk echter niets beslist. Geleidelijk werd
wel de reikwijdte van het begrip medische indicatie
steeds verder opgerekt: 'Iedereen is psychisch gestoord, daar is niet tegen op te aborteren' citeert
Outshoorn de ontboezeming van een gynaecoloog
in 1974 7 . De vrouwenbeweging die zich vanafbegin
jaren '7 o steeds actiever in de strijd ging mengen zag
niet veel heil in medisch-professionele regulering
hoe coulant ook. Zij wenste 'baas in eigen buik' te
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Karel Berkhout, 'sG P verontrust over
houding van paars ' , in: N RC Handelsblad,
21 juli 1999, p. 2.
2 . Vgl. bijvoorbeeld B. Keizer,
'Euthanasie op afstand. Dementie en
de dood hebben niets met elkaar te
maken', in: Vrij Nederland, 13 · 11 · 1999 ,
p. 37 en W. Schimmel, 'Arts geen
technisch uitvoerder. Vragen bij het
wetsvoorstel euthanasie', in: Medisch
Contact, jrg. .H. nr. 44, s - •• - •999, pp.
1.

ISIO · ISI2.

3. Persbericht Gehandicaptenraad.
4· Vgl. bijvoorbeeld J. Legemaate en
R.J.M. Dillmann, '25 jaar discussie over
levensbeeindigend handelen door
artsen', in: J. Legemaate en R.J.M :
Dillmann, Levensbeiiindigend handelen door
een arts: tussen norm en praktijk, Bohn
StafleuVan Loghum, 1998, p. 1-8 .
Legemaate en Dillmann beschouwen
het jaar 197 3 en daarmee de 'zaak
Postma' als het begin van de eutbanasie·
discussie. Verdedigbaar is ook om het
debat te Iaten beginnen in 1969 met het

vee! gelezen, vee! besproken boekje
Medische macht en medische ethiek van
de hand van J.H . van den Berg. Vgl. J.
van Holsteyn en M. Trappenburg, Het
laatste oordeel. Meningen over nieuwe
vormen van euthanasie, Baarn, Ambo
1996,
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p. 24- 25.

s. Joyce Outshoorn, De politieke strijd
rondom de abortuswetgeving in Nederland
1964- 1984, diss. vu, 1986, hfdst. 6,
m .n. p. I2o - I2I.
6. Outshoorn, a.w., p. 122.
7· Outshoorn, a.w., p. q6.
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zijn en streefde naar vrije abortus op verzoek. Er king? Ook is gesproken over een vermeende wens
ontstond een abortus-hulpverleningspraktijk buiten tot abortus bij met name allochtone vrouwen omdat
de reguliere gezondheidszorg om, in speciale aborde foetus het 'verkeerde' geslacht zou hebben. Beide
tusklinieken, waar de vraag van de vrouw voldoende discussies rijn afgeketst op het reproductieve zelfbewerd geacht om tot abortus over te gaan.
schikkingsrecht van de zwangere vrouw. Het idee
De vrouwenbeweging heeft grotendeels haar zin dat je een vrouw dwingt een door haar niet (of niet
gekregen. Abortus is in Nederland geliberaliseerd Ianger) gewenst kind op de wereld te zetten is, zodra
volgens het zelfbeschikkingsregime. Toegegeven, de het in voile omvang doordringt, geen reele optie
tekst van de Wet afbreking zwangerschap neigt nog meer. 9 Zoals Trouw columniste Selma Schepel het
uitdrukte toen de abortus-discussie in I 997 weer
een beetje naar medisch-professionele regulering.
Abortus is toegestaan 'indien de noodsituatie van de oplaaide naar aanleiding van een Zembla-documenvrouw deze onontkoombaar maakt' en de arts vertaire die suggereerde dater zo nu en dan 'lichtrinnig'
richt de handeling slechts
geaborteerd werd: 'Een
Het idee dat je een vrouw dwingt
vrouw moet maandenlang
'indien deze op grond van
rijn bevindingen verantaanrien hoe haar lichaam
een door haar niet aewenst kind
woord is te achten'. Bij naopzwelt, moet pijn lijden.
op de wereld te zetten is, zodra
dere beschouwing blijkt
Wie zwangerschap en behet in volle omvang doordringt,
echter uit de toelichting op
valling aan den lijve onderde wetstekst en uit de ontvonden
heeft, bijt liever
aeen reele optie meer.
wikkeling van de abortushaar tong af dan een andere
praktijk dat de verantwoordelijkheid voor de beslisvrouw zoiets Tegen Haar Zin op te leggen . Heren
sing nadrukkelijk bij de vrouw is gelegd. De arts politici, ga toch thuis je eigen vrouw pesten, die
client rich er slechts van te vergewissen dat zij een heeft daar vrijwillig ja op gezegd, en laat vrouwen
weloverwogen keuze heeft gemaakt, 'in het voile die je verder niet kent met rust.' I 0
besef van haar verantwoordelijkheid voor het ongeHoewel abortus op verzoek de dominante norm
boren Ieven'. In een recent evaluatierapport gewijd is, is er in artikel 8 2 a van het Wetboek van Strafrecht
aan de Wet afbreking zwangerschap constateert de
een grens overeind gehouden die het zelfbeschikInspectie voor de volksgezondheid dat artsen hun rol kingsrecht van vrouwen inperkt. Als de foetus levooral dienend opvatten: rij gaan na of de vrouw vensvatbaar is kan een voortijdig opgewekte bevalwerkelijk een abortus wil, niet of rij in een objectiling worden uitgelegd als een aanval op zijn Ieven. In
veerbare noodtoestand verkeert. 8
praktijk betekent dit dat artsen na 24 weken zwanOat het zelfbeschikkingsrecht ten aanrien van gerschap niet meer aborteren. Het is deze grens die
ter discussie wordt gesteld in de nieuwe plannen van
zwangerschap en abortus de dominante norm geworden is blijkt ook uit het feit dat het na de invoehet kabinet. I I De behoefte aan het verleggen van
ring van de Wet afbreking zwangerschap nooit meer deze grens hangt nauw samen met het Nederlandse
is gelukt het recht van de vrouw op abortus in te persysteem van verloskundige zorg. Anders dan in somken.
mige andere Ianden wordt in Nederland niet routiDe toegenomen mogelijkheden van prenatale nematig echografisch onderzoek verricht halverdiagnostiek hebben regelmatig geleid tot discussies wege de zwangerschap (ergens tussen week I 8 en
over het fenomeen van selectieve abortus van gehanweek 2 o). Verschillende ernstige aandoeningen die
dicapte foetussen . Zou er niet een grens moeten bij zo 'n standaard echo zouden kunnen worden aanworden getrokken tussen zware en lichtere aandoe- getoond (men denke aan kinderen met een waterningen waarbij de eerste (syndroom van Down,
hoofd, een open ruggetje of zonder hersenen) woropen ruggetje) wei en de tweede (afwijking aan de den inN ederland pas aangetroffen als de vrouw vangeslachtschromosomen, klompvoetje, hazelip) niet wege problemen met de zwangerschap (hoge bloedzouden mogen resulteren in zwangerschapsafbredruk of groeivertraging bij de foetus) alsnog een
8. Inspectie voor de Gezondheidszorg,

9· Vgl. Hieke Snijders-Borst, 'Het niet-

De WAZ in de praktijk: een onderzoek naar de
naar de nalevina van de Wet cifbrekina
zwanaerschap, Rijswijk I 997, p. 44·

erkende klassieke grondrecht', in:
Nederlands Juristenblad, I 3 april I 98 S,

PP· 477-483 .

I o . Selma Schepel, ' Geen onberninde
Ievens', in: Trouw, 2J - I-I997, p. I I.
I I. TK I998-I999, 267I7, nr. I,
Kabinetsstandpunt late
zwangerschapsafbreking.
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echografisch onderzoek ondergaat. Tegen die tijd is krijgt dat haar ongeboren kind een ernstige skeletafde wettelijke abortus termijn van 24 weken soms al wijking heeft, en vervolgens verzoekt om de zwanvoorbij. De in 1996 ingestelde Overleggroep late gerschap te beeindigen. In de huidige situatie heeft
zwangerschapsafbreking constateerde dat artsen in de gynaecoloog de keuze tussen: het verzoek inwilzulke gevallen op verzoek van de zwangere vrouw de ligen en hopen dat het niet uitkomt ofhet verzoek afbevalling soms voortijdig opwekken zodat de foetus wijzen omdat het Wetboek van Strafrecht abortus in
sterft. (Naar schatting zo'n 120 keer per jaar, vol- de 26ste week verbiedt. In de nieuwe situatie zou hij
gens de Overleggroep). De Overleggroep had be- moeten kiezen tussen: het verzoek inwilligen of zeggrip voor de noodsituatie van vrouwen die, gecon- gen dat hij daar medisch-prifessioneel aezien onvolfronteerd met het vooruitzicht dat hun kind kort na doende reden voor ziet. Ik ben er in het algemeen
de geboorte zou sterven of zeer zwaar gehandicapt helemaal voor dat een arts een zelfstandige medischzou blijven, hun zwangerschap niet wilden uitdra- professionele verantwoordelijkheid heeft en een pagen en kon het billijken als artsen deze wens hono- tient kan uitleggen dat hij of zij behandeling x of rereerden. De Overleggroep stelde het volgende cept y niet krijgt omdat daar medisch gezien geen
voor:
reden voor is, maar in het geval van abortus ligt de
1. Voor baby's die niet levensvatbaar zijn geldt zaak anders. 'Nee, ik leid de bevalling niet in, want u
art. 8 2a van het Wetboek van Strafrecht simpel- bentniet wanhopig genoeg en ik denk dat uw gehanweg niet. Een voortijdig opgewekte bevalling dicapte kindje een leefbaar Ieven kan leiden, dus u
zult er voor moeten zorkan niet worden beDat suaaereert toch een beetje dat de
schouwd als een aanslag
gen', dat is nogal wat om te
op hun Ieven, aangezien
zeggen tegen een vrouw die
Staat aezonde foetussen zonodiB wil
Ieven voor hen sowieso
nog 14 weken zwangerbeschermen teaen lichtzinniae
niet mogelijk zal zijn.
schap voor de boeg heeft.
beslissinaen van hun moeders, maar
2. Voor zwangere vrouIk denk dat het mewen die een baby dragen
disch-professionele regime
dat die bescherminB van staatsweae
die wellevensvatbaar is,
rond de late zwangeraan aehandicapte onaeborenen
maar zeer zwaar gehanschapsafbreking in de prakwordt onthouden.
dicapt wordt een metijk zal neerkomen op een
disch-professioneel reuitbreiding van de beslisgime in het Ieven geroepen. De arts wordt geacht singsbevoegdheid van de vrouw. Aannemende dat
over de toestand van vrouw en baby een medisch- dit zo is valt misschien te overwegen ofhet recht op
professioneel oordeel te vellen: als de vrouw de abortus niet beter ongeclausuleerd zou kunnen worzwangerschap echt niet meer aan kan en de baby den vastgelegd . Het overgrote dee! van de Nedereen onleefbaar Ieven tegemoet gaat mag de zwan- landse vrouwen springt verantwoord om met haar
gerschap voortijdig worden beeindigd. Dit oor- baas-in-eigen-buik-bevoegdheid (Nederland heeft
deel moet vervolgens in een centrale medisch-et- een van de laagste abortuscijfers ter wereld), vrouhische coffilnissie worden getoetst. 1 2
wen zullen vrijwel altijd een vroege abortus prefereren hoven een late; er lijkt geen enkele aanleiding te
De voorstellen van de Overleggroep zijn min of bestaan om te vrezen dat het schrappen van de 24meer overgenomen door het kabinet. 1 3 Hoewel ik weken grens zal leiden tot een massale vraag om
deze positie vind getuigen van grote zorgvuldigheid abortus in week 26. Een dergelijke oplossing zou
betwijfel ik toch of de introductie van een medisch- wellicht ook beter verteerbaar zijn voor de Gehanprofessioneel regime op het terrein van abortus nu dicaptenraad. Het huidige voorstel creeert rechtsnog haalbaar is. Stelt u zich een vrouw voor die 26 ongelijkheid tussen gezonde en gehandicapte ongeweken zwanger is, van de gynaecoloog te horen borenen. Gezonde foetussen vallen nog steeds
1 2 . Overleggroep Late zwangerschapsafbreking, Late z wanaerschaps-

'!fbrekina: zoravuldiaheid en toetsina,
Rijswijk 1998 , p. JS .
13 . TK 1998 - 1999 , Kamerstuk 26717 ,

nr.

1.

14. Gehandicaptenraad eist opname van
'handicap' in artikel een Grondwet.
Kabinetsstandpunt abortus en euthanasie
levensbedreiaend, Persbericht
Gehandicaptenraad, 14 oktober '999 ·
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7
onder de bescherming van art. 8 2a Sr. terwijl voor
gehandicapte foetussen een aangepast wettelijk regime wordt gecreeerd. Dat suggereert toch een
beetje dat de staat gezonde foetussen zonodig wil beschermen tegen lichtzinnige beslissingen van hun
moeders, maar dat die bescherming van staatswege
aan gehandicapte ongeborenen wordt onthouden.
Een soort foetale rechtsongelijkheid dus, die voor
de Gehandicaptenraad aanleiding was om te pleiten
voor opname van 'handicap'als verboden motief
voor discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. 14Wat is er tegen om simpelweg vast te leggen dat foetussen niet worden beschermd door de staat, maar
door hun aanstaande moeder, in zoverre deze bereid
en in staat is die bescherming te bieden? lmpliciet
. heeft de Nederlandse overheid deze keuze op een
ander vlak ook al gemaakt: zwangere vrouwen worden in Nederland (anders dan in de vs bijvoorbeeld)
niet vervolgd wegens overmatig drank- of drugsgebruik, ofschoon de foetus daar soms aantoonbaar
schade van ondervindt. Vrouwen worden in Nederland ook niet onderworpen aan een keizersnee tegen
hun zin, om het Ieven van de baby te redden.
Ten aanzien van abortus lijkt een consequente uitwerking van het recht op reproductieve zelfbeschikking van de vrouw de meest geschikte oplossing.
l

t
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Euthanasie
Ten aanzien van abortus is in de Wet afbreking zwangerschap, maar eigenlijk daarvoor al, gekozen voor
liberalisering op basis van individuele zelfbeschikking. Bij euthanasie is daarentegen jarenlang sprake
geweest van liberalisering volgens het medisch-professionele model. 1 5 De Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie heeft, net als de vrouwenbeweging bij abortus, geprobeerd om het model
van individuele zelfbeschikking ingang te doen vinden, maar zij boekte daarin tot voor kort niet al teveel succes. De normering die in de loop der jaren in
Nederland is ontwikkeld kan als volgt worden samengevat:
Actieve medische hulp bij het sterven is toelaatbaar als:
- de patient daar nadrukkelijk en herhaaldelijk
om vraagt;
15. Vgl. John Griffiths, Alex Bood en
Heleen Weyers, Euthanasia and Law in
the Netherlands, Amsterdam University
Press, 1998, p. 107- 1o8 .
16 . Vgl. G. van derWal en P.J. van der
Maas, Euthanasie en andere medische

- er volgens de arts sprake is van uitzichtloos en
ondraaglijk lijden en
- de arts zich houdt aan een aantal zorgvuldigheidseisen (consultatie van een tweede arts en
melding van de euthanasie bij de bevoegde autoriteiten).
De tweede voorwaarde eist een eigen oordeel van de
arts. Het is niet voldoende dat de patient zijn lijden
als ondraaglijk ervaart, de arts moet de toestand van
de patient ook als zqdanig kwalificeren. Regelmatig
worden euthanasieverzoeken geweigerd als de arts
meent dat het lijden nog niet als ondraaglijk kan
worden aangemerkt. 16 Anders dan bij abortus heeft
zich bij euthanasie nooit een hulpverleningspraktijk
van enige omvang ontwikkeld buiten de gezondheidszorg om. Euthanasie vindt plaats binnen de reguliere gezondheidszorg, is voornamelijk een zaak
van gewone huisartsen.
Opeenvolgende rechterlijke uitspraken sloten
goed aan bij de algemene lijn van medisch-professionele regulering. 1 7 Keer op keer is door rechters
vastgesteld dat euthanasie een handeling is die is
voorbehouden aan artsen. Steeds is ook bepaald dat
er bij euthanasie sprake moest zijn van ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. Veelzeggend was een uitspraak
van de Rechtbank te Rotterdam die moest oordelen
over een arts die via de Nederlandse Vereniging voor
Vrijwillige Euthanasie in contact was gebracht met
een patient wier verzoek om hulp bij zelfdoding
door haar behandelend artsen was geweigerd. De
door de NVVE aangezochte arts had de patient toch
geholpen, 'vanuit haar opvatting dat ieder mens het
recht heeft om zelf te beschikken over zijn Ieven.' De
rechtbank verweet de verdachte in het bijzonder 'dat
zij willens en wetens, buiten een behandelrelatie
om, vanuit een instelling die eenzijdig gericht was
op de kenbaar gemaakte doodswens ( ... ) met Y is
verder gegaan en uiteindelijk Y heeft bijgestaan bij
zijn zelfdoding.' 1 8
Het bouwwerk van medisch-professionele regulering is pas gaan wankelen in 1994 met een uitspraak van de Hoge Raad in het zogeheten Chabotarrest. 1 9 Psychiater Chabot werd geconfronteerd
met een diep ongelukkige, maar naar Chabots oor-

beslissinaen rand het levenseinde. De praktijk
en de meldinasprocedure, Den Haag, sou
1996 ,

p. 62.

7. Een groot aantal rechterlijke
uitspraken wordt besproken in H. J. J.
Leenen, Handboek aezondheidsrecht. Over
1

rechten van mensen in de aezondheidszora'
dee] 1 , 3e dr., Samsom /Tjeenk Willink,
Alphen a/d Rijn 1994-, p. 28o-289 .
1 8. Tijdschr!ft voor Gezondheidsrecht, april
1993, pp. ISJ - 16o, p. 160 .
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deel geestelijk en lichamelijk gezonde vrouw. Haar
twee zoons waren overleden, haar huwelijk was stuk
gelopen en Netty B. wilde niet verder Ieven. Zij
vroeg de psychiater haar te heipen en na rijp beraad
heeft Chabot haar middelen gegeven om haar Ieven
te beeindigen. De Hoge Raad heeft in deze zaak een
buitengewoon onhandige uitspraak gedaan. Hij
heeft bepaald dat Netty B.leed aan een rouwverwerkingsstoornis en daarmee aan een soort psychiatrische aandoening (aldus toch enigszins suggererend
dat de rechter soms beter weet of mensen ziek zijn
dan hun behandeiend arts) en heeft voorts overwogen dat de oorzaak van iemands lijden niet doorslaggevend is bij de vraag of dat lijden door of met hulp
van een medicus mag worden beeindigd. Met andere
woorden, ook als mevrouw B. niet zou hebben geieden aan de door de Hoge Raad geconstateerde aandoening had Chabot haar mogen helpen (zij het dat
hij in beide gevallen wei extra zware procedureie
voorzorgen in acht had moe ten nemen). 2 0 Sinds het
Chabot-arrest is niet Ianger duidelijk of een medisch-professionele toets nog noodzakelijk is om een
verzoek om levensbeeindiging te honoreren. Of,
preciezer geformuleerd, het is niet Ianger duidelijk
wat die toets nog in moet houden. Moet er nog
sprake zijn van een ziekte of een psychiatrische aandoening die het leed veroorzaakt?
Illustratief voor de verwarring is een gedachtenwisseling in de bijlage Letter & Geest van het dagblad Trouw volgend op een verhaal van huisarts-auteur Ignace Schretlen, getiteid 'Euthanasie
deux'. 21 Schretlen beschrijft hierin hoe hij samen
met een collega een einde maakt aan het Ieven van
een bejaard echtpaar. Van somatisch lijden is bij
zowel de man als de vrouw slechts in beperkte mate
sprake. Zij heeft in het ziekenhuis een nare doorligwond opgelopen en ziet op tegen een volgende
heupoperatie. Hij vertoont mogelijk eerste verschijnseien van dementie. De voornaamste reden
voor hun vraag om euthanasie is echter dat zij vrezen
dat mevrouw op zeker moment naar een verpleeghuis zal moeten verhuizen (gegeven de huidige wantoestanden in de thuiszorg) en dat zij dan van elkaar
gescheiden zullen worden.
De casus bleek, naar de redactie van Letter &
Geest enkeie dagen later onthulde, fictief. De redac-

a

19. Griffiths et al. a.w., p. lB.

De tekst van het Chabot-arrest is
(in het engels vertaald) opgenomen in
Griffiths et al. a.w., pp. J29·J40 .
2o.

tie had gedacht dat dit voor alle lezers van meet af
aan duidelijk zou zijn geweest en toonde zich verbaasd dat een aantallezers verontruste brieven badden gestuurd omdat zij meenden dat Schretlen een
waar gebeurde euthanasie had beschreven. De redactie had niet gedacht dat de euthanasiepraktijk in
Nederland zodanig onduidelijk was dat iemand de
'Euthanasie adeux' voor waar had kunnen houden.
Ik denk dat het beeld van de Nederlandse euthanasiepraktijk lange tijd vrij duidelijk is geweest maar
dat het, sinds de zaak-Chabot, heen en weer schuift
tussen medisch-professionele regulering en het zelfbeschikkingsmodel als gepropageerd door de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie.
Binnen de context van medisch-professionele regulering is Schretlen's verhaal volstrekt ondenkbaar.
Bezien vanuit het zelfbeschikkingsmodel hoort het
echter wei degelijk tot de mogelijkheden.
Wat gebeurt er nu in het nieuwe wetsvoorstel dat
de regering naar deTweede Kamer heeft verstuurd?
Het nieuwe wetsvoorstel trekt de lijn uit het Chabot-arrest door en zet een groot aantal verdere stappen in de richting van het zelfbeschikkingsmodel. In
de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en
hulp bij zelfdoding wordt voorgesteld dat de arts
mag overgaan tot euthanasie als hij de overtuiging
heeft gekregen dater 'a) sprake was van een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek van de patient' en dater b) sprake was van 'uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patient'. In de Memorie van
toelichting verwijzen de ministers, ter nadere invulling van de tweede bepaling expliciet naar de jurisprudentie van het Chabot-arrest. Daarmee wordt
gelmpliceerd dat het lijden geen somatische of psychiatrische basis hoeft te hebben; een inhoudelijke
medisch-professioneie toets is niet Ianger noodzakelijk. 22 De tweede arts die verplicht moet worden
geraadpleegd bij een euthanasie-verzoek client dat
verzoek te toetsen aan de hand van dezelfde criteria.
De indruk dat het wetsvoorstel een verschuiving
beoogt in de richting van het zelfbeschikkingsmodel
wordt nog veel sterker als we kijken naar de voorgenomen regulering van schriftelijke wilsverklaringen. Als een patient ooit (het wetsvoorstel noemt
geen termijn) een document heeft getekend waarin
hij verklaart onder bepaalde omstandigheden

a

2 1. I~ace Schretlen, ' Euthanasie
deux, in: Trouw, IJ·II - 1999, Letter &
Geest bijlage.
22. TK 1998-1999,26691, nr. 3, p. 10 .

2 3. Aldus oak de K N M G in een brief
aan deTweede Kamer over het nieuwe
wetsvoorstel (d.d. 11 - 10· 1999).
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gang tot prenataal onderzoek en niet in de daarmee samenhangende vraag om abortus. Euthanasie
is in vergelijking met abortus een behoorlijk onoverzienbaar en navenant minder goed beheersbaar
probleem: we gaan allemaal ooit dood en velen van
ons zullen worden geconfronteerd met een langdurig ziekbed, met geestelijke en lichamelijke aftakeling, met verlies van zelfstandigheid en met toenemende eenzaarnheid. De potentiele vraag om
euthanasie is zo groot dat een ingebouwde rem in de
Willen we dit nu echt?
De sympathiekste doelstelling van het nieuwe wets- vorm van een medisch-professionele toets een veilig
voorstel euthanasie is de verdere decriminalisering idee is.
Laten weer nog eens heel goed over na denken.
van medische hulp bij het sterven. Artsen die een
ernstig lijdende, ongeneeslijk zieke patient op diens Laten we niet de fout maken te denken dat wij,
uitdrukkelijk verzoek helpen en die dit doen volgens progressieve, liberale, niet-confessionele burgers
toch jarenlang voorstander
de vastgelegde zorgvuldigDe voornaamste reden voor hun vraaa zijn geweest van legaliseheidseisen zullen onder het
regime van de nieuwe wet
om euthanasie is echter dat zij vrezen ring van euthanasie en dat
wij dus voor dit nieuwe
niet meer in aanraking
dat mevrouw op zeker moment naar
wetsvoorstel moeten zijn.
komen met het strafrecht.
een verpleeahuis zal moeten verhuizen Legalisering of decriminaHun handelen wordt gelisering kan op verschilmeld bij toetsingscomrnissies, bestaande uit een jurist, een medicus en een lende manieren plaatsvinden en niet al die manieren
specialist op het gebied van ethische of zingevings- zijn even goed. Onder handhaving van de nieuwe
status van de toetsingscomrnissies zouden we bijvraagstukken. Deze comrnissies bestaan nu ook al,
maar het nieuwe gaat zijn dat zij zorgvuldig uitge- voorbeeld kunnen pleiten voor:
- nadere invulling van het begrip 'uitzichtloos
voerde gevallen van euthanasie niet Ianger ter herbeen ondraaglijk lijden'; vastleggen dat dit lijden
oordeling hoeven door te spelen aan het Openbaar
Ministerie. De hoop is dat het aantal gemelde euthaeen somatische of psychiatrische basis moet hebben;
nasie-gevallen omhoog zal gaan als de slagschaduw
- het schrappen van de bepalingen rond de
van een strafrechtelijk oordeel verdwijnt. Die stap
wilsverklaring. Diverse verpleeghuisartsen heblijkt me verdedigbaar, maar die kan heel wei gezet
ben verklaard dat naar hun beste weten veel deworden zonder dat we daarnaast afscheid nemen van
mente bejaarden niet ondraaglijk lijden. Om dan
de medisch-professionele regulering en overgaan
van deze artsen te verlangen dat zij desalniettetot een model van ultieme zelibeschikking.
min ('tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet
Reproductieve zelibeschikking ten aanzien van
abortus is een geschikte reguleringsmethode. Aborte doen') het Ieven van hun patienten beeindigen
tus is een probleem dat zich goed laat overzien en bevanwege een jaren tevoren ondertekende wilsheersen. Anticonceptie is verre te prefereren hoven
beschikking gaat veel te ver.
- opnemen van een extra arts in de toetsingsabortus; de vraag om zwangerschapsafbreking zal
commissies ter bevestiging van een keuze voor
dus over het algemeen beperkt blijven tot zwangerhet medisch-professionele regime.
schappen ontstaan door falende anticonceptie of
verkrachting. Het valt te verwachten dat deze vraag
Het euthanasie-debat heeft al zeker 2l jaar geduurd.
nog af kan nemen bij goede voorlichting over antiLaten we het nu alsjeblieft niet overhaast gaan afsluiconceptie aan allochtone vrouwen en jonge meisjes.
Daarnaast is er bij abortus een vermoedelijk groei- ten met een al te voortvarende wet.
ende vraag die samenhangt met de toenemende
mogelijkheden van prenatale diagnostiek. Zou je MARGO TRAPPENBURG
deze vraag ooit willen beheersen, dan ligt het voor Universitair docent Politi eke Wetenschappen aan
de hand om beperkingen aan te brengen in de toe- de Universiteit Leiden; redacteur s&P

(coma, ziekte van Alzheimer) door de arts gedood te
willen worden, dan kan de arts dat verzoek honoreren tenzij hij gegronde redenen heeft om dat niet te
doen. De gekozen 'ja, tenzij' formulering suggereert
een sterke inperking van de zelfstandige beoordeling
door de arts. 2 3 En dan zijn er nog de in de pers veel
besproken bepalingen over het recht op euthanasie
van tieners desnoods tegen de wil van hun ouders in.
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De Europese
sociaaldemocratie:
politiek zonder
vijand

In de meeste Europese liddities van partijpolitiek,
staten is de sociaal-demoeconomische politiek en
cratie bezig om haar eigen
sociale politiek. Het belang
visie en beleid te herformuzelf is echter geheel geleleren. 1 De oorzaak van
gen in de politieke pointe
deze Derde-Wegdiscussies
van de Derde-Wegdiscusis tweeledig. Allereerst is
sie.Waarom trekthetpamfer de herovering van de
let The Third Way ( 1 9 9 8) van
macht. Die maakt het nodig
Giddens meer lezers dan
JOS DE BEUS
om het gelijkheidsidee om
enig ander werk van deze
te zetten in nuttige hervorveelschrijver en grootheid
mingen onder de druk van
Het Derde Weg-debat zou tot een waarlijk
in de sociologie? Waarom
roept het Blair-Schrodergevestigde belangen en de
Europese sociaal-democratie kunnen leiden .
kennis-revolutie in het kadocument De weg voorwaarts
Maar als program en methode schiet een
'politiek zonder vijanden' uiteindelijk te kort.
pitalisme. Vervolgens is er
voor Europa 's sociaal-demohet vastlopen van het neoliEen verenigde sociaal-democratie, wil zij
craten (juni 1999) zoveel
tegenwicht bieden aan de machtsbastions in
beralisme. Rond het midirritatie en weerstand op?
de marktsamenleving, zal meer moeten zijn dan
den van de jaren negentig
Waarom heeft elke zichzelf
werd duidelijk dat de
een doorgeifluik van ambtelijke elites en bet
respecterende intellectueel
marktrecepten voor bespeelgoed van een geisoleerde politieke klasse.
en academicus een mening
strijding van de werkloosover de Derde Weg, hoe
heid en de algehele consolivluchtig ook? Omdat de
datie van een kwalitatieve economische groei niet inzet ervan de vermindering van partijverschillen is
werkten of tegendraads werkten, terwijl onder in de richting van een waarlijk Europese sociaal-demeer in Nederland redelijke successen werden ge- mocratie metals raamwerk een federaal verband van
boekt met correctieven op het neoliberalisme. De natiestaten. Als dit pad werkelijk zou worden ingeDerde Weg is niet simpel, want wat is dan precies het slagen is dat een kwantumsprong in de ontwikkeling
door kiezers gevraagde alternatief voor het neolibe- van het democratisch internationalisme. Vergelijk
ralisme dat ook nog eens nuttig moet zijn in de ogen dat maar gerust met de stichting van de Verenigde
van nationale belangenorganisaties en transnationale Naties.
Zo wijd beschouwd, is er zeker reden voor een
ondernemingen? Maar de Derde Weg is ook niet
terughoudend oordeel. Enerzijds zijn leiders van
niks.
Toch he eft de grondslagencommissie van des Po grote Ianden als Blair, Jospin en Schroder nog maar
groot gelijk als zij in een recent verslag vaststelt dat net begonnen met regeren. Anderzijds zijn er niet
er diverse 'derde wegen' zijn, voorbij zowel het tra- bijster veel wapenfeiten te melden van het front van
ditionele naoorlogse welzijnssocialisme als de neoli- de Europese Unie als het om specifiek sociaal-demoberale reactie daarop. 2 Men onderscheidt de markt- cratische wensen gaat: eerlijke mededinging, posigerichte benadering van de Labour Party, de weg tieve integratie, opheffmg van het democratievan consensus van de Partij van deArbeid, de aange- tekort. Wie Clinton erbij haalt, omdat diens Demopaste verzorgingsstaat van de Zweedse SAP en het cratic Party inderdaad ooit begon over deze uitleg
etatisme van de Parti Socialiste. Dit is een belang- van de Derde Weg (Mandatefor Change uit 1992), zal
wekkend inzicht dat naadloos past in de verge- spoedig ontdekken dat deze een dubieuze bondgelijkende studies naar het veelvoud van Westerse tra- noot is. De Europese partijen proberen het soort van
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Arnerikaanse misstanden tegen te houden dat nogaltijd bestaat omdat Clinton het zelf niet kon of wilde
tegenhouden (ontbrekende federale gezondheidszorg, opheffmg van federale sociale bijstand). Hoewei de tegenstelling tussenAmerikaanse progressieven en Europese socialisten minder groot is dan in
de tijd van Werner Sombarts Warum 9ibt es in den
Vereiniaten Staaten keinen Sozialismus? ( 19o6), is zij
nog altijd werkzaam . Ook onfranse sociaal-democraten zien wat Delors het Europese samenlevingsmodel heeft gedoopt als een wenkend perspectief
dat contrasteert met het Amerikaanse model. 3
En toch, met aile voorbehoud, is er sprake van
toenadering en afstemming tussen sociaal-democratische partijen in Europa. Voorbeelden hiervan zijn
het sociale pact, het begrotingsoverschot als stabilisator van de conjunctuur, de activerende armenhulp, de band tussen buurtwerk en rnisdaadbestrijding, de militaire interventie in vredestijd, en
misschien ook de decentralisatie en de detail-afspraken met de kiezer (afrekenbare bel often) .
De gemene deler is een streven naar herstel van
het primaat van de politiek. Kok heeft het over wilsovereenstemrning, evenwicht en maatwerk. Dat is
een taal die lijkt op Jospins voorstellen voor overlegdemocratie en op zijn afscheid van de heilige geheime staat ('sacralisation du pouvoir'). Het is ook
de taal van Schroders nieuwe midden, oprijzend uit
een verenigd doch geblokkeerd Duitsland, en uiteraard van Blairs derde weg in plaats van socialisme en
liberalisme. Blair brengt de eerste slechtere weg in
verband met de brede verzorgingsstaat en de tweede
methet nieuw-rechtse model van de marktsamenleving. Voor a! deze !eiders lijkt het zelfbeeld onveranderd. Sociaal-democraten willen betrokken zijn bij
hervorming en beheer van het kapitalisme met democratische gelijkheid en gemeenschapszin als doel
I . Ik dank Ed van Thijn voor de vele
verhelderende gesprekken en
opmerkingen n.a.v. ons gezamenlijke
werkcollege over de Derde Weg aan de
Universiteit van Amsterdam in het
eerste trimester 1999 -2ooo . Terwijl ik
rnijn evaluaties in dit college uiteraard
zo academisch mogelijk hield, is de
onderhavige bijdrage uitdrukkelijk
politiek van aard .
2. Grundwertekommission beim
Parteivorstand der SPD, DritteWeae Neue Mi tte, Berlijn, September 1999 .
Zie ook Frans Becker en Rene
Cuperus, Memorandum DerdeWea Deel11.
Amsterdam , ws s, december 1999.

en middel tegelijk . Hoewel Blair het Anglo-Amerikaanse neoliberalisme het dichtst nadert (en ook het
meest door Clinton is gemspireerd), hoort hij bij
deze gezegende samenzwering van links. Enerzijds
houdt Blair vast aan grondwaarden als gelijkheid,
produktieve arbeid en gemeenschapszin, anders
brengen Blair en Brown nogal wat herverdeling van
rijk naar arm tot stand.+
De peifectionerinB van het compromis

Het beeld van politiek is echter wei gewijzigd. De
tempering van laissez-faire en de vrijheid in het algemeen gebeurt niet meer in de geest van confrontatie
en polarisatie maar van verzoening en zelfs van overstijging van links-rechtstegenstellingen. DerdeWegsociologen noemen dit een politiek 'zonder vijanden'. Het is een even passende als problematische
beschrijving.
Somrnige oude vijanden zijn vrijwel uitgestorven (communisten, links-radicalen). Anderen zijn
tijdelijk verzwakt (christen -democraten), ingedamd
(extreem rechts) of met succes nagebootst (conservatieven, groenen).ln Spanje looptAznar, voorman
van de Partido Popular, over de Derde Weg. Hij
brengt zo de socialistenleider Almunia in verlegenheid. s In elk geval vormen de oude vijanden thans
geen existentiele bedreiging waaraan de sociaal-democratie zich brandt. Tevens worden er bij de vleet
nieuwe vrienden gemaakt. Ondernemers, beleggers, eigenaren van kranten en televisiekanalen. In
feite worden aile winnaars in de marktsector met
enige verdienste en verantwoordelijkheidsbesef tot
het deelnemersveld gerekend. De bonte samenstelling van sociaal-democratische regeringsploegen
hangt hiermee samen. Het netwerk is groot genoeg
voor overlopers, partijlozen en pragrnatici.
De informationele revolutie wordt met gebeier

3. Zie Jeff Faux, ' Social Democracy and
the Global Market Place', in : Lawrence
Mishel and John Schmitt, eds., Beware
the U.S. Model, Washington D.C.,
Economic Policy Institute, 199 s,
Robert B. Reich , Locked into the Cabinet ,
New York, Vintage, 1998 en Robert B.
Reich, ' Clinton's Leap in the Dark' ,
Times Literary Supplement , 2 2Januari
1999 ·
+· Tony Blair, The Third Way, Londen,
Fabian Society, Pamphlet s8 8,
September 1998. Zie over Blairs
Europa Hugo Young, The Blessed Plot,
Londen: MacMillan, 1999 , 472 -s28 .
Vgl. het oordeel van Michael Freeden,

'True Blood and False Genealogy' , in
Andrew Gamble en Tony Wright, red .,
The New Social Democracy, Oxford:
Blackwell, 1999 .
s. Zie Rene Cuperus en Alvaro PintoScholtbach, " Het nieuwe midden' avant
Ia lettre, Triomf en malaise van de
Spaanse socialisten' , Socialisme &.
Democratie, s6, 1999, Nr. 2 alsmede
Mark Beunderman, ' De strijd om het
centrum, Spanje en de Tercera VIa' ,
college-werkstuk, Afdeling
Politicologie, Amsterdam, December
1999·
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gevierd. Mondialisering (ofwel gedeelde moderniten, centrale banken, regio's, Europese lichamen).
sering aldus de Franse zusterpartij) is de komst van En democratisch bezien, wordt elk project stapsgeeen grenzenloze kennissamenleving die een meer wijs bepaald in een proces van interactieve verantgeloofwaardige belofte inhoudt voor duurzame woording. Opvallend is dat het parlement daarbij tevoorspoed van de wereldbevolking dan de indus- rugtreedt ten gunste van rechters, experts, ongekotriele economie van gisteren. Individualisering is zen woordvoerders, nieuwsmedia, opiniepeilingen,
een ander woord voor het verenigingsleven van een en opinieleiders. Dit aspect wordt wei aangeduid als
bedachtzame burger in een 'civil society' die minder de toekijker-democratie.
Het maakbaarheidsgeloof bereikt in de Derde
stroperig en gesloten is dan het gangbare corporatisme.
Weg een offensieve climax. Wat Romke varu::ler Veen
Derde-weggers hebben de glimlach tot tactiek in verband met de Nederlandse werknemersverzeverheven. Complete operaties, zoals belastingher- keringen heeft aangeduid als 'geregisseerde liberalivorrningen, kun je zo langs parlement en kiezer sering' is een algemene doctrine geworden. Sociaalloodsen. De opgewekte
democratische beschaving
Derde-weggers hebben de glimlach
schrijdt voort in de gewei gering om nog vijanden
daante van internationale
te onderscheiden strekt
tot tactiek verheven. Complete
beleidsconcurrentie,
zich ook uit over beginsel,
operaties, zoals
marktwerking binnen de
doel en methode. De bebelastinghervormingen,
ginselen worden als een
publieke sector, en rechtsbescherming die inspeelt
harmonieus geheel bekun je zo langs parlement en
op individualiteit.
schouwd: gelijkheid van
kiezer loodsen.
hulpbronnen naast beDe politiek zonder vijscherming van de kwetsbaanden treedt ook aan de opren, dekking van oude en nieuwe risico's, persoon- pervlakte op de drie terreinen die de organisatoren
lijk zelfbestuur naast persoonlijke verantwoordevan de laatste expertmeeting van Niet Nix hadden
lijkheid, democratische keuze naast verantwoording afgebakend. 6 Internationalisme in de Europese Unie
daarvan, en nationale verscheidenheid naast wereld- is vriendelijke mededinging tussen staten op basis
van het leren van beste praktijken en het dwingend
burgerschap.
De formulering van publieke doeleinden is ont- ten voorbeeld stellen van beste prestaties. Deze bendaan van elke aanstootgevende bemoeizucht oftota- chmarkina mag met een schuin oog naar de PvdAlitaire verleiding. Volledige werkgelegenheid voor staatssecretaris voor Europese Zaken worden vermannen en vrouwen en wei in een ontspannen balans taald in 'benschoppen'. Herverdeling is het weervan betaalde arbeid, gezinsbezigheden en vrijwilli- baar maken van de werkloze door scholing (geen
gerswerk, zegt Vandenbroucke van de Belgische s P .
recht zonder verantwoordelijkheid, dus 'je krijgt
Gelijkheid als insluiting van allen als beheerders van een vis op voorwaarde dat je ook leert om zelf te visde pot (stakeholders). Solidariteit als sociale samensen'). En overheidsingrijpen is ingewikkeld doch zahang. Concurrentievermogen, sociale bescherming kelijk netwerkbeheer op grand van een web van
en natuurbehoud in elkaars verlengde. Zinvol werk contracten. Op het schoolbord van oud-ambtenaar
Van Wijnbergen stond een weelderige besluitvorplus plezierige consumptie. En zo voort.
De methode is de perfectionering van het com- rningsboom voor privatiseringsoperaties van het
promis. Electoraal bezien, richt men zich op een openbaar-nutsbedrijf.
dwarsdoorsnede van de bevolking als uitkomst van
verfijnd kiezersonderzoek (enquete, focusgroep,
De anastvalliaheid van de PvdA
diepte-interview). Bestuurlijk gezien, pompt de De PvdA heeft tot dusverre afstand bewaard van de
centrale overheid zichzelf leeg door het delegeren Derde Weg. Wim Kok wees erop dat het poldermovan ordenende en toezichthoudende bevoegdheid del de vrucht is van nieuw realisme van aile grate
aan zelfstandige organen (mededingingsautoritei- partijen sinds de jaren tachtig. Hij zette bij nader in-
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zien toch liever geen handtekening onder het BlairSchroder-manifest. Ad Melkert heeft van meet af
aan- in de Tweede Kamer, in bet contact met de zusterpartijen en in Socialisme &...Democratie - gewezen
op de eigen kenmerken van het Nederlandse model.
Becker, Cuperus en Kalma hebben in hun eerste Memorandum (maart 1999) een lijst gemaakt van wat
in de Derde-Wegdiscussie ontbreekt: bet Europees
democratie-tekort, ecologie, humane migratie,
multiculturalisme, herziening van bet volkenrecht,
en dergelijke. Piet de Rooy velde bet oordeel namens talloze sceptische intellectuelen: dit is een
dunneweg.7
Als uiting van nationale zelfbewustheid valt deze
distantie zeker te waarderen . Maar hoe ver reikt
onze zelfkennis eigenlijk? De uitdaging van Blair is
dat hij de kloof tussen denken, zeggen en doen verkleint. Dit is bet 'parler vrai' van Rocard of in de
schoolse termen van de huidige leerlingen van Rocard: eenheid van ideologie, project en beleid. Zelfs
de meest elementaire beschrijving van de Derde
Weg confronteert de PvdA met wat zij in de paarse
praktijk doet (en trouwens ook met wat zij zegt in
Wat mensen bindt, Een wereld te winnen en Rode draden).
Gek eigenlijk: vrijwel alle prominente staatslieden
en commentatoren in het buitenland associeren
Koks leiderschap met de Derde Weg, maar in de
keuken van Kok zelflijkt de Derde Weg een discussie
om de discussie waar de PvdA naar believen buiten
wil blijven. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat N ederlandse sociaal-democraten met de
wind meewaaien. Eerst met het neo-liberalisme,
daarna met de Anglo-Amerikaanse uitleg van partijvernieuwing en in Paars r 1 dus met de continentale
aanvulling van D'Alema, Jospin, Guterrez, en Vandenbroucke.
Daarom bepleit ik een onbevangen bezinning op
de vraag wat het profiel en de inbreng van de PvdA
moet zijn in het Derde-Wegdebat over de taken van
de Europese sociaal-democratie. Dat begint met een
beoordeling van wat tot dusverre tot stand is gebracht. Wat heeft de tienjarige beheersing van de
7· NRCHandelsblad, 28 November 1998.
8. Zie Jos de Beus, Ruil zonder zui/,
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den
Haag, Juni 1999 alsmede Jos de Beus,
'Eternal Well-being or How the Dutch
Left Bids the Twentieth Century
Farewell', bijdrage voor het overleg
tussen P S en PvdA over de Derde Weg,
Parijs 29 September 1999. Een
verkorte versie hiervan is gepubliceerd

werkloosheid, het fmancieringstekort en de kosten
van sociaal beleid alles bij elkaar bijgedragen tot
waar het echt om gaat, namelijk duurzame solidariteit tussen kansrijken en kansarmen?Welke verdiensten heeft een consensuele benadering van beleidssectoren (bet onderwijs, politie en justitie, enzovoort)? Maar ook: welke beperkingen heeft de vrees
voor uit de hand lopende strijdpunten vanuit bet
zichtspunt van een Europese sociaal-democratie? Ik
merk op dat consensus bij Blair uitdrukkelijk een
methode is voor Engelse natievorming voorbij de
klassenmaatschappij, terwijl consensus bij Kok stilzwijgend een bestanddeel is van de Nederlandse
identiteit in tijden van beleidsconcurrentie.

re-

Zal de Derde We9 doodlopen?
Het is geen kunst vijanden te maken. Men bepleit de
republiek na Beatrix en prompt is het huis te klein.
Maar het is bijzonder moeilijk de vijanden zo te kiezen, dat de sociaal-democratische beweging zich
weer zou kunnen optrekken aan de bestrijding van
uitwassen van hedendaags aandeelhouderskapitalisme: uitholling van de belastinggrondslag en de
medezeggenschap, doorschietende beleidsconcurrentie tussen overheden, de greep van het grote geld
op media en verkiezingscampagnes, inkomsten uit
parasitair gedrag, alsmede een scheve geografische
ontwikkeling (met als gevolg een migratiestroom
die zowel thuisland als gastland uit het lood slaat).9
Het probleem is niet alleen dat de overheid onvoldoende geequipeerd is, zoals Peper heeft betoogd. 10
Het probleem is ook dat partijen zichzelf zo hebben
versmald, dat ze geen partij meer zijn voor de grote
machten in de marktsamenleving. Ze reageren
hierop door zich nog sterker afhankelijk te maken
van de competentie van overheden. Ze worden
doorgeefluiken van ambtelijke elites. Sommige politicologen spreken al over kartelpartijen. Het revisionisme van de Derde Weg client daarom niet alleen
het sociale maar ook het democratische te omvatten. Ik vat deze suggestie in de volgende stellingen
sam en.

als bijdrage aan een themanummer van
de Fabian Society.
9· Arie van der Zwan,
'Verantwoordelijke onderneming of
verantwoordelijke maatschappij?', in
Frans Becker et al. , red. , Hedendaaas
kapitalisme, Amsterdam, de
Arbeiderspers, 1999. Zie over dit
perspectief Parti Socialiste, 'Naar een
rechtvaardiger wereld' , bijdrage aan het

x x 1e Congres van de Socialistische
Internationale, Parijs 8-1o November
1999, Socialisme &_Democratie, 56 , 1999,
Nr. 12 alsmede Tony Blairs lezing voor
dit congres.
1o . Bram Peper, 'Op zoek naar
samenhang en richting' , Socialisme &..
Democratie, 56, 1999, Nr.9.
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StellinB

1

Een politiek zonder vijanden is een onvermijdelijke strategie van legitimering wanneer de politieke partij verwordt tot een doorgeefluik van de
overheid en het speelgoed van een gei'soleerde
politieke klasse, en zij feitelijk alleen nog bestaat
als een klein kader van mobiele beroepspolitici
en beroepsbestuurders.
Stellina 2

Een politiek zonder vijanden oogt als zachte
heerschappij maar wekt toch ook vervreemding
op onder de burgerij door een verslaving aan
'grands coups d'autorite' (Montesquieu's term
voor regenteske ingrepen). Er ontstaat een ongekende overheid in tijden van achterstallig onderhoud en bestuurlijke incidenten.

Stellino 3
Het is onwaarschijnlijk dat een verenigde sociaal-democratie die de strijd met de bastions van
de macht ontwijkt een tegenwicht vormt dat de
Derde-Wegkiezers in de buurt brengt van de
door hen verlangde eindtoestand, namelijk publieke actie tegen de grote kwaden van vandaag:
instabiele en destabiliserende wereldmarkten,
brede bestaansonzekerheid van miljoenen mensen binnen en buiten Europa, en de monocultuur
van hebzucht en vermaak.

si1
V1

se
Als stellingen I en 2 uitkomen, dat loopt de Derde
Weg dood. Als stelling 3 uitkomt, dan gaat de Derde
Weg overheersen via de ontkrachting van stellingen
I en 2, dus via confrontatie en ontwenning.
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Denieuwe
middenklasse en
de crisis in het
onderwijs

Laat ik de onderwijsdiscusden door een nieuw soort
sie die in de vorige jaargang
chiliasme of wetenschappelijk marxisme. Ze wil een
van dit blad plaatsvond tussamenleving waarin de sosen ondermeer Marleen
dale gelaagdheid doorbroBarth, Hans Wansink, Jaap
'God heift de standen gewild,
ken wordt zodat alsdan de
Dronkers en Wouter Gortanders zouden ze er niet zijn'
zak trachten te heropenen.
maatschappelijke ongelijkDe alarmerende situatie
heid verdwijnt. Maar ze
Isaac da Costa 1
vraagt zich niet af of dat
in het onderwijs vraagt
daarom . Ik doe dit vanuit
ooit mogelijk zal zijn en
mijn langdurige ervaring
onder welke voorwaarden.
JAN ERDTSIECK
als onderwijzer, leraar aan
Ze gaat er zonder enige areen lyceum, rector van een
gumentering van uit dat
aile mensen gelijk en gelijkscholengemeenschap
en
Bediscussieerd wordt if het, toch al zo omstreden,
hoofdbestuurder van de
waardig zijn. Zij staat niet
Studiehuis niet te exclusiif spoort met de
voormalige ABo P, opdat
onderwijs-ambities van de beter opgeleide
stil bij de mogelijkheid dat
de discussie nu eens niet aidoor het menselijk tekort
middenklasse. Dat brengt ons terug bij de
leen gaat tussen politici en
polemiek over ongelijkheid en onderwijs in de
er waarschijnlijk nooit een
theoretici.
vorige jaargang van s8ul, die op scherp werd
samenleving, hoe ook geIn haar artikel 'Gal- gezet door PvdA- Tweede Kamerlid Marleen Barth.
structureerd, kan worden
braith voor de klas. De
gemaakt waarin zich geen
Oud-onderwijsman Jan Erdtsieck valt, in het licht
tevreden meerderheid en
sociale stratificaties aftekevan de actuele situatie, Marleen Barth bij waar
nen. Het beste waarop men
ongelijke kansen in het onhet gaat om haar sombere schets van de
onderwijs-voorkeuren van de nieuwe
derwijs' in s&P, nr. 3/1999
kan hopen is dat er een optrachtte Marleen Barth een
middengroepen. Tegelijk laat hij zien dat er oude
timale doorstroming van
visie te ontwikkelen op een
ben eden naar hoven (en
mechanismen schuil gaan achter moderne
sociaal-democratisch onderhalve ook onvermijdeontwikkelingen. De schuldvraag voor de crisis in
derwijsbeleid . Haar essay
het onderwijs legt hij vooral bij politiek en
lijk vice versa) mogelijk is
was op zichzelf een veroverheidsbeleid.
voor iedereen overeendienstelijke en interessante
komstig de persoonlijke
start van een hernieuwde
aanleg. Critici noemen dat
discussie. Haar urgentiegevoel ten aanzien van wat een meritocratische samenleving die ze verwerpen
er in het onderwijs scheefloopt, deel ik. Toch client op ethische gronden. Ze Iaten echter in het midden
de diagnose van de problemen in het onderwijs wel hoe dat te voorkomen is.
vanuit het juiste perspectief gesteld te worden en in
dat opzicht schoot Barth haar doel flink voorbij.
Het laatste wat we momenteel echter moeten hebAls uitgangspunten voor haar beschouwing ge- ben is een zwaar ideologisch gekleurd onderwijsbebruikte Barth de slogan 'spreiding van kennis, macht leid. Of we ons nu beroepen op recente ontwikkeen inkomen' uit de jaren zestig en zeventig en de lingen in de genetische wetenschap of gewoon met
kernbegrippen 'gelijkheid, solidariteit, vrijheid en ons nuchtere verstand de maatschappelijke werkeemancipatie' uit het concept-beginselprogramma lijkheid analyseren: de conclusie dat mensen noch in
van de PvdA-Commissie Witteveen. In haar uitwer- vaardigheden en intelligentie, noch in morele zin geking van die begrippen lijkt Barth bevangen te worlijk of gelijkwaardig zijn, is moeilijk weerlegbaar.
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Daarmee is niet gezegd dat de invloed op de ontwikkeling van individuele mensen niet voor een heel
groot deel mede bepaald wordt door de omgeving
waarin ze opgroeien en gevormd worden. Maar wat
in de wisselwerking tussen 'nature' en 'nurture'
overheerst is, althans tot nu toe, nooit duidelijk vastgesteld. In de AJC werd ooit bezongen: 'de mens is
goed'. Dat geldealiseerde mensbeeld lijkt velen nog
steeds parten te spelen, die menen dat de belangrijkste taak van het onderwijs is het verkleinen van
sociale ongelijkheid en tevens dat onderwijs daarvoor het belangrijkste, zo niet enige middel is. Dat is
een strijd tegen sociale ongelijkheid die met de werkelijkheid maar weinig te maken heeft en de Verlichting in herinnering roept met het adagium: 'Sticht
scholen, dan kunt ge de gevangenissen sluiten'.
Het is hierom dat onderwijsbeleid niet mag uitgaan van het naleve geloof dat de verschillen in aanleg en capaciteiten tussen kinderen slechts gering
zijn. Het onderwijs zou er bij gebaat zijn als het beleid uitsluitend wordt bepaald door twee eenvoudige doelstellingen: 1. Alle leerlingen een optimale
kans bieden op het ontplooien van hun talenten (een
eis van eenvoudige rechtvaardigheid) en 2. als gevolg
daarvan ervoor zorgen dat hetland zich sociaal-economisch en cultured evenwichtig kan ontwikkelen
op basis van een zo hoog mogelijk niveau van kennis
en vaardigheden.
Het jalen van de middenschool

Het onderwijsmodel dat Barth in haar discussiebij-·
drage ontwikkelde, lijkt als twee druppels water op
de middenschool van wijlen Leon van Gelder en zijn
adept Van Kemenade. Ze wil tot ver in het voortgezet onderwijs in een schooltype de heterogeniteit
van de klas handhaven. Dat is een mooi ideaal maar
wie dat wil, moet zich toch eens afvragen hoe het
komt dat vaak al in de middenfase van de basisschool
niveaugroepjes worden gevormd of waarom de basisvorming, juist waar het gaat om de heterogeniteit
binnen klasseverband, volledig is mislukt. Natuurlijk is heterogeniteit binnen klas of groep, in elk
geval theoretisch, mogelijk. Maar het is ook zo dat
die heterogeniteit moeilijker te hanteren valt naarmate de klassen groter en de kinderen ouder zijn.
Oat de middenschoolexperimenten indertijd, onclanks de vele extra faciliteiten, mislukten, was te
wijten aan de toch nog te grote groepen. Voor volle-

dige heterogeniteit en daarbij horend 'onderwijs op
maat' is de huidige gemiddelde groeps- of klassenomvang in de basisschool en het voortgezet onderwijs veel en veel te groot. Tegen klassen van dertig of
meer leerlingen is geen pedagogisch-didactisch.individualiseringssysteem opgewassen. Wellicht kan
dat bij een groepsgrootte van hooguit vijftien in het
basis- en tien in het voortgezet onderwijs.Volstrekte
heterogeniteit heeft aileen onder zulke condities een
kans en dan nog is de vraag of dat sociaal-pedagogisch wel zo wenselijk is. Helaas is zo 'n pupil-teacher
ratio in zelfs de meest welvarende samenlevingen onbetaalbaar. Volstrekte heterogeniteit in het voortgezet onderwijs en dus 'onderwijs op individuele
maat' is onmogelijk. De pogingen van de trits Ritzen, Wallage, Netelenbos en nu weer Hermans en
Adelmund om zonder aanzienlijke verkleining van
klassen maar door andere pedagogisch-didactische
methoden toch tot 'onderwijs op maat' te komen,
zijn alle mislukt of tot mislukken gedoemd . Trouwens, er is nog nooit aangetoond dat klassikaal onderwijs minder goede resultaten oplevert dan min of
meer gemdividualiseerd onderwijs, integendeel.
Klassikaal onderwijs met ruime mogelijkheden tot
individuele begeleiding is tot nu toe het beste gebleken.
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Onvermijdelijke onselijkheid

Een belangrijk aspect van heterogene groepen is dat
het verschil in niveau tussen de leerlingen zo nadrukkelijk tot uiting komt. Elk onderwijsleerproces
vergt regelmatige toetsing. Al in de basisschoolleidt
dat tot pijnlijk duidelijke verschillen in de leerresultaten . De ongelijkheid kan niet verborgen blijven en
ook niet door juf of meester worden weggemasseerd. De kinderen die door die noodzakelijke en
derhalve onvermijdelijke toetsingen voortdurend
het minst presteren ervaren dat, zeker als het jaren
achtereen zo blijft, als een nederlaag. Onderwijs
zonder toetsing is niet mogelijk, onderwijs met
toetsing Ievert een eerste afschaduwing van de later
zo duidelijke maatschappelijke ongelijkheid. Hoe
homogener klassen of groepen zijn, hoe kleiner en
minder pijnlijk de, ook dan overigens nog waarneembare, verschillen.
De grote mode van dit moment is 'de brede
school'. Niet aileen in de zin van de aanwezigheid
van alle vormen van voortgezet onderwijs maar ook

1. Isaac da Costa 'Bezwaren tegen den
geest der eeuw' ( 1 8 2 3)
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op

in de maatschappelijke schakeringen van de leerlin-

n!r-

genpopulatie die liefst zo multi-cultureel mogelijk bleem niet volledig oplossen maar kunnen wel termoet zijn. Zo'n school functioneert in een netwerk dege helpen. Oat spreiding voor allochtone leerlinvan allerlei maatschappelijke instellingen in buurt en gen gunstig werkt, weet iedereen die ze in de vroege
regio. In de visie van Barth moeten aile leerlingen jaren zeventig voor 't eerst in het voortgezet onderaan het eind van een vierjarige basisvorming (de eerwijs zag opduiken. Ze deden het toen opvallend
ste fase van het voortgezet onderwijs), dezelfde goed . Oat kwam omdat hun taalachterstand veel geeindtermen beheersen en daarenboven over een ringer was dan nu meestal het geval is. En dat kwam
'startkwalificatie' beschikken. Maar de basisvorweer omdat er in de jaren zeventig nog nauwelijks
ming is, zoals bekend, een fiasco geworden. Het ant'zwarte' scholen waren . Een relatief kleine allochtwoord van het onderwijsone minderheid leerde op
Speelt hier misschien eifelijkheid een
zo'n nog'witte' school vee!
veld op de overtrokken
eisen van de uitvinders was
beter en veel meer Nederrol? OJ zijn deze vragen politiek zo
lands.
de handhaving van de dakincorrect dat ze iiberhaupt niet gesteld
pansgewijze inrichting van
mogen worden?
'Kansarme autochtone kinhet brugjaar. Men verdeelt
de leerlingen op grond van
deren uit achterstandmide adviezen van de basisschool en de behaalde CITOlieus do en het slechter dan de allochtonen', beweert
score zo homogeen mogelijk over de brugklassen
Barth. Oat is juist. Maar haar verklaring van dit vervan de school. De brugklas met vwo-geadviseerden schijnsel is onjuist. Het komt, beweert ze, doordat
die kinderen 'weinig zelfvertrouwen hebben en bemet een hoge CITO-score is de bovenste, de brugklas met vbo-geadviseerden en een !age c 1 TO-score sluitelozer en sneller van streek zijn' . Maar hebben
de onderste dakpan. Daarmee wordt ongelijkheid in allochtone kinderen meer zelfvertrouwen, zijn die
eindtermen en ongelijkheid tussen diverse groepen besluitvaardiger en minder snel van streek? Zeker
in de basisvorming min of meer gei'nstitutionali- niet. Waar komt dat verschil in schoolresultaten tusseerd.
sen de kinderen uit de autochtone onderlaag en de
allochtone dan wel vandaan? Allochtone kinderen
Allochtonen en autochtonen
komen uit samenlevingen waar van verticale doorMerkwaardig is dat men in linkse kringen zo lang de stroming nog nauwelijks sprake is. De ouders en
problematiek van de etnische minderheden in het grootouders van autochtone kinderen uit achteronderwijs heeft genegeerd. Men ziet aan de onder- standmilieus daarentegen zijn geboren in een sakant van onze samenleving slechts ouders met een menleving met heel wat ruimere mogelijkheden tot
!age sociale status en een laag opleidingsniveau. Oat verticale doorstroming. Het gegeven dat het percendeze onderklasse uit twee duidelijk te onderscheitage arbeiderskinderen dat een hbo- of universi~re
den groepen bestaat, waartussen de cultuur-histoopleiding afmaakt zoveel kleiner is dan van kinderen
risch bepaalde verschillen diepgaand zijn, wordt onuit de middenklasse, is in deze discussie niet relevoldoende beseft. Er is geen enkele reden om aan te vant. Arbeiderskinderen in de klassieke betekenis
nemen dat allochtone kinderen over een geringer bestaan allang niet meer, ze zijn met de arbeidersgemiddeld capaciteitenpotentieel beschikken dan klasse verdwenen . Men moet, om te zien hoe groot
de verticale doorstroming sinds zo'n halve eeuw is
autochtone. Oat zovelen van hen toch hopeloos mislukken in hun schoolloopbaan is te wijten aan hun geweest, eens nagaan hoe de maatschappelijke positaalachterstand en de onwil van veel allochtone tie van de grootouders van de huidige hbo- en universitaire abiturienten en studenten was. Maatouders om in de Nederlandse samenleving te integreren. De voor hun kinderen hoogst nadelige geschappelijke emancipatie vergt vaak meer dan een
generatie. Beschikken kinderen van ouders in de
volgen van deze weerstand tegen integratie en assimilatie, de hardnekkigheid waarmee men aan de taal huidige achterstandmilieus wellicht gemiddeld over
en de zedelijke normen van het land van herkomst minder capaciteiten dan de kinderen van middenvasthoudt, vooral als het om vrouwen en meisjes klasse-ouders? En zijn daarom die kinderen rnisgaat, heeft voor veel allochtone kinderen fatale geschien minder goed in staat om de eindtermen en
volgen . Volop stimulansen en mogelijkheden voor kwalificaties van de basisvorming te halen, ook al
allochtone ouders om Nederlands te leren, spreikrijgen ze daarvoor meer jaren de tijd? Speelt hier
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maar tot een conclusie komen: hier is sprake van een
verkapt racisme. Dat is een ernstige beschuldiging,
maar de feiten wijzen duidelijk in die richting. En dit
vluchtgedrag komt ook veelvuldig voor in linkse politieke kringen. Barth veralgemeniseert het verDe klassenstrijd nu in kleur?
schijnsel door te zeggen dat de middenklasse haar
Als hoofdschuldige voor de mislukking van de basiskinderen ' niet naar een school wil sturen, waar kinvorming en de brede school ziet Barth de zogenaamde nieuwe rniddenklasse. Die karakteriseert ze deren uit lag ere sociale milieus rondlopen'. Dat is te
als 'de tevreden meerderheid', een begrip ontleend gemakkelijk gesteld, zeker als het om basisscholen
aan The Culture if Contentment van J.K. Galbraith . gaat. Daar mag de leerlingenpopulatie best wat kinBarth's requisitoir tegen de rniddenklasse-ouders is deren uit achterstandmilieus bevatten mits ze maar
sterk. Ze 'sturen hun kinderen soms vele kilometers autochtoon zijn. Dat ligt in het voortgezet onderwijs
van huis naar school om ongewenste klasgenootjes inderdaad anders. Zo gauw een brede scholengemeenschap vwo/havo/mavo en vmbo onder een
te ontlopen', zegt ze. Ook het vooruitstrevende,
links stemmende deel van
dak heeft en de vmboOok het vooruitstrevende, links
de rniddenklasse, het kader
afdeling veel allochtone
van de linkse partijen, dat
leerlingen telt, vluchten de
stemmende deel van de middenklasse,
in de onderwijsdiscussie
kinderen uit de middendat in de onderwijsdiscussie de brede
klasse naar kleinere scholen
de brede multi-culturele
multi-culturele scholengemeenschap
met aileen mavo/havo/
scholengemeenschap van
vmbo t/m gymnasium aanvwo of liever nog aileen
aanprijst, stuurt de eigen kinderen
havo/vwo of, nog liever,
prijst, kortom Barth's eigen
naar categoriale en liifst kleine,
wereld, stuurt de eigen kineen categoriaal gymnawitte scholen.
sium. De status van het resderen naar categoriale en
liefst kleine, witte scholen.
tant aan beroepsonderwijs
Ze betalen zonder morren de vaak exorbitant hoge dat nog bestaat, is zo laag dat middenklasse ouders
zgn. vrijwillige 2 ouderbijdrage waarmee het elitaire die het advies aan het eind van de basisschool krijgen
en exclusieve karakter van de school gehandhaafd om hun kinder naar toe te sturen, reageren alsof ze
kan worden en waarmee de veel te krappe over- geadviseerd worden hun kind naar een psychiatriheidsfinanciering wordt aangevuld. De 'tevreden sche inrichting te sturen . Opvailend is dat het lager
meerderheid' houdt zo de door haar veroordeelde agrarisch onderwijs daar niet zo door wordt getroffen . Dat bloeit door de toestroom van 'laag' getweedeling tegelijkertijd in stand.
Volkskrant-journalist Hans Wansink dichtte adviseerde rniddenklassekinderen want die scholen
Barth in een reactie in s&.o toe dat ze in een plat- hebben nauwelijks ailochtone leerlingen en plattemarxistische samenzweringstheorie gelooft van de landskinderen zijn schijnbaar wei aanvaardbaar voor
tevreden (en kwaadwiilende!) meerderheid die be- de rniddenklasse.
wust de onderdrukte minderheid wegdrukt en uitsluit. Dat is onzin, van een bewuste samenzwering is
De matiB beaaifde middenklasse-leerlinB
natuurlijk geen sprake en dat beweert Barth ook Verschilt de huidige rniddenklasse van die van zo'n
niet. Maar Wansink doorziet zijn eigen klasse onvol- halve eeuw geleden? Zeker in omvang: een veel grodoende. Barth ziet, met recht, wel een algemeen ge- ter deel van de bevolking heeft een hogere opleiding
dragspatroon bij ouders uit de middenklasse. Zo en is steeds meer gaan verdi en en.Voor wat het ondergauw op een schoolplein de eerste hoofddoekjes wijs betreft is de relatie, ondanks ailerlei ingrijpende
verschijnen, zo gauw er jongetjes rondlopen met veranderingen, ongeveer dezelfde gebleven. Midpikzwart haar en donkere ogen, zoeken de rnidden- denklasse-ouders eisen van de school dat hun kindeklasse-ouders een andere school voor hun kroost. renin de kortst mogelijke tijd een zo hoog mogelijk
Als excuus voor deze, voor ailochtonen zeer verne- diploma halen. Zij vrezen niets zozeer in de huidige
derende, handelwijze beweren ze dat het onderwijs meritocratische samenleving dan sociale declassering
bemoeilijkt en vertraagd wordt als ailochtone leerals gevolg van een rnislukte schooiloopbaan. Die
lingen een substantieel deel van de schoolbevolking vrees was er altijd al, maar is sterker dan vroeger nu
uitmaken. Wie daar objectief over nadenkt, kan ook hun dochters mee moeten doen aan de race.

misschien erfelijkheid een rol? Of zijn deze vragen
politiek zo incorrect dat ze iiberhaupt niet gesteld
mogen worden?
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Merkwaardig is dat Barth niet door heeft dat het
juist ook de middenklasse is die wil dat het niveau
van het onderwijs_voor haar wat zwakkere kinderen
verlaagd wordt. Sinds de jaren zestig zien we bij elke
zogenaamde vernieuwing hoe, om het eens ouderwets te zeggen, aan de matig begaafde leerling uit 'de
betere standen' de mogelijkheid wordt geboden
toch een diploma met een zeker aanzien te verwerven. Het Schoolonderzoek was zo'n middel dat in
het Studiehuis in een uitgebreidere vorm terugkeert. Vooral elitaire standenscholen rommelden er
naar hartelust mee. Zo ontstond grote rechtsongelijkheid: leerlingen van scholen die te gemakkelijke
schoolonderzoeken afnamen, kwamen daardoor
heel wat makkelijker aan hun einddiploma. De toenmalige MMS was ook een voorbeeld. Middenklasseouders die hun dochters te goed achtten voor huishoudschool of u L o maakten er dankbaar gebruik
van. Haalden ze het niet dan bleven de meisjes toch
tussen 'ons soort mensen'. Met de Mammoet kwam
het 'pretpakket', een voortzetting van het M M s-programma maar dan ook voor jongens. Deze werkelijkheid stemt niet overeen met het beeld dat Barth
schetst van een middenklasse die het onderwijssysteem wil 'inrichten als een afvalrace waarin aileen de
besten de eindstreep halen'. De middenklasse-ouders willen het onderwijs zo ingericht hebben dat
ook hun minder begaafde kinderen, eventueel met
vee! bijlessen en een langere studieduur, toch een diploma halen met enige maatschappelijke status. En
zo werkt in de praktijk het systeem en dat mag dan
geen gevolg zijn van een samenzwering, het is wei
mede een gevolg van het feit dat het ontworpen is
door makers van onderwijsbeleid die zelf middenklassers (geworden) zijn. Recent werd nog eens duidelijk dat de middenklasse voor al haar kinderen de
mogelijkheid tot het behalen van minstens een havodiploma open wil houden. Toen het Studiehuis vee!
leerlingen te machtig werd, trokken ze met instemming van hun verontruste ouders naar Den Haag en
met succes. De verbazing van vee! politici over het
geweld op Malieveld en Binnenhof was het zoveelste
bewijs van hun onwetendheid van wat er bij de
schooljeugd veranderd is. Wie weet hoe het op vele
scholen toegaat na de uitslagen van de eindexamens
zal er zich niet over verbaasd hebben.

2 . Zogenaamd vrijwilllg, want welke
ouder durft die bijdrage te weigeren
'als iedereen het betaalt'?Wie durft zijn

Geprivatiseerd onderwijs
Aariliangers van 'de derde weg', zoals Wansink, willen een dusdanig grote zelfstandigheid van scholen
dat de weg naar verdere sociale segregatie open ligt.
In die visie lijkt het er op dat goed onderwijs tot
koopwaar wordt gemaakt voor degenen die het
meest willen betalen, een ontwikkeling die zich ook
aftekent in de gezondheidszorg. Er klinkt zo sterk
het absolute geloof in het heil van de marktwerking
en privatisering van overheidsinstellingen door dat
het lijkt alsof men de scholen wil privatiseren.
Steeds hogere ouderbijdragen en sponsor-opbrengsten worden nu al door de schoolbesturen van bij zondere scholen gebruikt om meer leraren in dienst
te nemen en zo de klassengrootte te beperken . Adelmund en de Onderwijsinspectie betreuren het maar
kunnen er niets tegen doen want de wet verbiedt het
niet. En zo krijgt de tevreden middenklasse haar
eigen scholen. Als Wansink, ter ondersteuning van
zijn derde weg visie, beweert dat het onderwijs geen
wezenlijke bijdrage kan leveren aan het verkleinen
van de ongelijkheid van sociale groepen, is hij ziende
blind. De invoering van de leerplicht en de rode
schoolmeesters hebben wei terdege bijgedragen aan
de emancipatie van de arbeidersklasse en daardoor
aan de verkleining van maatschappelijke ongelijkheid. Het confessionele voortgezette onderwijs
heeft de 'kleine luyden' en de katholieke minderheid
geemancipeerd. En geen schooltype heeft de verticale doorstroming zo bevorderd als ooit het ( M) u L o
van waaruit menig arbeiderskind naar de kweekschool kon oflangs andere weg verder kon leren.
Sociaal-democratisch onderwijsbeleid?
Water nu typisch sociaal-democratisch was aan het
onderwijsbeleid van Ritzen, Wallage, Netelenbos
en, tot nu toe, Adelmund is moeilijk te zien . Maar
dat geldt ook voor de ideeen van Barth. Ze wil gelijke kansen maar zo'n eenvoudige wens tot rechtvaardigheid wil iedereen in de politiek van links tot
rechts. Ze wil geen commercialisme in de school, de
school mag niet 'de reclame-etalage van sponsors'
worden. Niet aile sociaal-democraten zijn tegen dat
commercialisme. Adelmund heeft bijvoorbeeld
niets tegen sponsoring. En er zijn meer duidelijke
verschillen in opvatting tussen Barth en Adelmund.
Die beweerde in een interview3 dat ze sponsoring
kind in zo'n uitzonderingspositie te
plaatsen?
3. N RC HanJe/sb/aJ I 6-07 - I 999
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best vindt 'als het gaat om extra's zoals feestjes en
uitjes oflessen buiten schooltijd'. Op welke wijze ze
die beperking wil opleggen, wordt er niet bij verteld. Oat sponsoring a! lang vee! verder gaat, schijnt
ze niet te weten. In datzelfde interview wordt ook
duidelijk hoe Adelmund de leraar ziet. Zij wil dat
politie en welzijnsinstellingen 'zich in en rond het
schoolgebouw (van de brede buurtschool, J E) groeperen' . Die moeten daar dan 'huiswerkbegeleiding
geven en problemen signaleren'. De leraren 'moeten dat niet zelf doen, zij moeten aileen lesgeven'.
Zo wordt de taak van de leraar gereduceerd tot instructeur. Adelmund degradeert hem van pedagoog
met een leeropdracht tot de zo gesmade lesboer. Oat
is duidelijk in strijd met de bedoeling om het leraarsambt het verloren gegane gezag en de oude status terug te geven. Wie dat wil, zal de pedagogische
taak van de leraar moe ten versterken en niet reduceren. Oat die zo ver uit het zicht is geraakt, is mede
veroorzaakt door de enorme, door de overheid afgedwongen, schaalvergroting, de creatie van een middenmanagement, extra bestuurslagen in de vorm
van bovenschoolse directies, een steeds diepere
kloof tussen de schoolleiding en de leraar voor de
klas, bureaucratisering, formatiebudget-, lumpsumen outputfmanciering, alles zogenaamd ter verbetering maar in werkelijkheid ter bezuiniging. Zo zijn
scholen verworden tot slechte imitaties van op een
vrije markt concurrerende bedrijven waarin een gigantisch vervreemdingsproces is opgetreden.
Ook de grote en brede scholengemeenschappen van
vmbo tim vwo zijn moeilijk als een sociaal-democratisch concept te beschouwen. De voorstanders
zien er voordelen in die er niet zijn. Zo zouden die
mega-scholen kleinere klassen en mogelijkheden
voor een breder, interessanter onderwijsaanbod
hebben. Noch het een, noch het ander is juist.
Grote, brede scholengemeenschappen moeten vaak
vee! te grote klassen in de onderbouw vormen om
daarmee de te kleine klassen in de bovenbouw
havo/vwo te fmancieren. En een brede scholengemeenschap heeft in zijn onderwijsaanbod niets dat
ook elders niet verkrijgbaar is en onder zeker betere
sociaal-pedagogische condities. In de massaliteit en
daardoor de anonimiteit van de mega-school is de
4· Ook in het basisonderwijs is door
gebrek aan externe controle de waarde
van de c ITO-toets betrekkelijk.
Leerlingen worden, lang voor de toets

persoonlijke en directe band tussen de leraar en de
klas vrijwel verdwenen. En dit klemt temeer waar
ouders steeds meer van hun traditionele taken aan
de school delegeren. Wat dit betreft toont de door
Barth zo verfoeide middenklasse een fijne neus voor
het beste te hebben: door haar voorkeur voor kleinere scholen. Bij de rniddenklasse-ouders ontstond
niet voor niets de smalende omschrijving onderwijsJabriek als men het over grote scholengemeenschappenhad.
Leerplicht en vrijheid

Een op het eerste gezicht aardig idee van Barth is de
koppeling van de leerplicht aan 'het bereiken van een
voorgeschreven eindniveau' met daarbij 'het behalen van een startkwalificatie' . Maar hier wreekt zich
tevens een pijnlijk gebrek aan kennis van de praktijk.
Wil ze werkelijk zeventien- en achttienjarigen
dwingen (met hulp van de politie?) naar school te
gaan? Oat lukt zelfs niet met beduidend jongere leerlingen. En is zo'n dwang sociaal-democratisch? Haar
idealisme slaat volledig op hoi als ze de verantwoordelijkheid voor het slagen van haar plan tot individuele leerplichtverlenging bij de school legt 'die op
zoek moet naar optimale omstandigheden, didactische methoden en vormen van ondersteuning om
aile kinderen met een voltooid curriculum af te leveren'. Ze besluit deze tirade met het gebod dat 'uitval daarom nietkan worden geaccepteerd' . Daarom
moet 'de in de structuur aanwezige selectie' verminderen. Kinderen met achterstanden krijgen zo 'een
betere uitgangspositie, omdat zij zich aan anderen
kunnen optrekken'. Oat lukt aileen als die kinderen
de daarvoor nodige aanleg bezitten en dat is meestal
niet zo. En in de te grote klassen van nu lukt datal helemaal niet. Bovendien schiet onderwijs zonder regelmatige toetsing van de verworven kennis en vaardigheden z'n doe! voorbij. En toetsing leidt onvermijdelijk tot selectie. Tegelijkertijd wordt het belang en gewicht van centrale, landelijke toetsingen
ter afronding van duidelijke curricula van minder
belang geacht dan de toetsingen door de eigen
school. Zonder externe controle ligt hier de weg
naar verdere niveauverlaging open4. Daarom is de
stelling dat de in de structuur aanwezige selectie
moet verminderen een bedreiging voor het cogni-

wordt afgenomen, getraind met toetsen
van voorafgaande jaren en worden vaak
geholpen tijdens het maken van de
toets. Noch het een noch het ander is

de bedoeling. Uiteraard scoren scholen
die de toets correct afnemen lager. Er
zijn dan ook nog maar weinig scholen
waar het volgens de bedoeling toe gaat.
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tieve niveau van het onderwijs. Wie in de sociaal-democratische traditie naar zoveel mogelijk goed onderwijs voor allen streeft, moet geen ontwikkelingen bevorderen waarbij onherroepelijk diploma-inflatie optreedt, waarbij overdracht van kennis en inzicht wordt verdrongen door de roep om meer en
gemakkelijker te verwerven vaardigheden.
Theorie en praktijk
De pogingen om toch met grote, heterogene klassen
onderwijs op individuele maat te realiseren, zijn volledig mislukt. Barth veronderstelt dat die mislukking voortkomt uit de gebrekkige lerarenopleidingen. Die is, dat hebben visitaties aangetoond, inderdaad niet best. De instituten kregen steeds meer te
maken met een instroom van de zwakste havo- en
vwo-abiturienten. Het niveau werd te gemakkelijk
aangepast bij de te beperkte capaciteiten van de studenten. Wat Barth wil zal overigens ook niet lukken
als het niveau van de studenten aanzienlijk hoger zou
zijn. Geen opleidingsinstituut zal ooit in staat zijn leraren af te leveren die onderwijs op individuele maat
kunnen geven in te grote, heterogene klassen. Los
van de vraag of dat wenselijk is.
De school moet zus, de school moet zo en uitval
is verboden (op straffe van wat?). Dit soort krijgshaftig gecommandeer wekt slechts lachlust of
woede op in de leraarskamer. Politici verlangen met
het grootste gemak van alles van de school zonder in
te zien dat daarvoor dan.wel de middelen en mogelijkheden moeten worden verschaft. Dat is wellicht
de belangrijkste oorzaak waardoor in de leraarskamers van ons land met zoveel minachting en wantrouwen over hen wordt gesproken. Soms lijkt het of
voor Barth en vee! van haar collega-politici de onderwijsgevenden een meute van saboteurs vormen,
te lui voor elke inspanning, gespeend van elke wil tot
verandering. Wie ailerlei wiilekeurige eisen niet
nader uitwerkt en de mogelijkheden er van met
praktijkvoorbeelden kan aantonen, wie dan ook nog
verzuimt geld beschikbaar te steilen, moet niet verbaasd zijn niet serieus genomen te worden. Een
nieuw dieptepunt in de verhouding tussen het veld
en de politiek is bereikt na het wanbeleid van Netelenbos en Adelmund bij respectievelijk de opgedrongen invoering van de basisvorming en nu weer
van het Studiehuis.
Utopische dromen
Barth, en zij niet aileen, wil aile leraren 'ongeacht
hun opleidingsniveau en ongeacht het onderwijs-

type waarin ze werken op hetzelfde salaris laten starten'. Dat lijkt misschien sociaal-democratisch maar
ik zou het liever een relikwie van het utopisch socialisme willen noemen. Ook op de PvdA of linkser
stemmende eerstegraads docenten zullen daar vast
genuanceerder over denken. Los daarvan, wie haalt
het in z'n hoofd om aan een kleuterleidster, want dat
is de lerares van groep 1 of2 eigenlijk, eenzelfde aanvangssalaris te betalen als een leraar scheikunde of
biologie in de bovenbouw havo/vwo?Wie de leraar
'marktconform' wil belonen, mag toch niet de ogen
sluiten voor het feit dat een afgestudeerde chemicus
in het bedrijfsleven kan beginnen met veel meer dan
het aanvangssalaris van een leraar aan de basisschool?
Voiledig in strijd met dit idee en even onverantwoord zijn de pogingen van de politiek om prestatieloon, of competentie-beloning zoals het eufemistisch wordt genoemd, in te voeren. Daarmee introduceert men de mores van het bedrijfsleven in de
school. Wie gaat uitrnaken of docent A meer moet
verdienen dan docent B met dezelfde ancienniteit,
bevoegdheid en betrekkingsomvang? Op grond van
welke vrijwel altijd subjectief toegepaste normen?
Als iets de coilegiale sfeer in een school kan verpesten, is het wei prestatieloon. Het sociaal-pedagogische klimaat, toch al vaak verziekt door de noodzaak
tot concurrentie op de leerlingenmarkt en de steeds
bedrijfsmatiger opzet van de school, zal er nog verder door bederven.
Stitjkind beroepsonderwijs
lnteressant was de discussiebijdrage ins &P nr. ~I 99
van PvdA-Tweede Kamerlid Wouter Gortzak. Wie
zwicht niet voor een politicus die royaal toegeeft eigenlijk geen verstand van onderwijs te hebben? Zijn
pleidooi voor een herwaardering en herinvoering in
moderne vorm van de ouderwetse ambacht- en
huishoudschool is moeilijk te weerleggen. Het percentage scholieren dat het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat, zou heel wat lager zijn als het beroepsonderwijs sinds eind jaren zestig niet steeds
verder de vernieling was ingeholpen. Het onderwijsveld ziet dat in en op veel vmbo-scholen begint
men dan ook al in de brugklas met beroepsgerichte
vakken. Vee! drop-outs kunnen gered worden met
een curriculum na de basisschool dat duidelijk beroepsgericht is. Niets motiveert leerlingen die niet
geschikt zijn voor havo/vwo sterker dan een voor
hen duidelijk zichtbaar en haalbaar doe!. Aileen Engels als vreemde taal, vee! Nederlands, geen theoretische maar praktische maatschappijleer met veel
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handvaardigheid en wemig theoretische vakken.
men de grondslag van dit concept. Twee feeen,
Helen Parkhurst (Dalton) en Maria Montessori
Zo'n school mag best vmbo heten. De daarin voorziene theoretische leerweg echter heeft met be- stonden aan de wieg en rustten het toe met wonderroepsonderwijs niets te maken maar bestaat aileen baarlijke eigenschappen. Een derde fee, Clan Visser
't Hooft, mocht het in Nederland implementeren
om (weeral, net als vroeger!) tegemoet te komen
(zoals dat dan moet heten). Maar al na korte tijd
aan de rniddenklasse die in deze theoretische leerweg de voortzetting van het mavo ziet van waaruit werd het concept op gewelddadige wijze op Malicalsnog kan worden getracht de tweede fase van het veld en Binnenhof verminkt. Het zou de bewindsliehavo te halen5. En omdat
den Netelenbos en AdelDit soort kriJashciftiB aecommandeer
dat vaak niet zallukken (al
mund, aleer ze de ideeen
van die feeen zo kritiekloos
was het maar door het vee!
wekt slechts lachlust of woede op in
volgden, te denken hebben
meer eisende Studiehuis)
de leraarskamer.
moeten geven dat noch het
houden we die ruim dertig
Dalton-, noch het Montesprocent uitvallers op peil.
Wat is er eigenlijk tegen vroeg beginnend speci- sari-model in het voortgezt onderwijs ooit voldaan
fiek beroepsgericht onderwijs? Zeker, er zal vee! hebben. Was dat wei het geval dan waren de Daltonminder aan algemeen vormende vakken worden geen Montessorischolen a! lang regel in plaats van uitdaan. Vee! kinderen zijn daar nu eenmaal niet voor te zondering. Het geringe aantal scholen van deze sigmotiveren, al laat je nog zulke verfijnde, door de natuur wordt voornamelijk bezocht door rniddentheoretici van de pedagogische studiecentra en de klasse-kinderen en ze kwamen er bij de Ttouw-ons LO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) bedachte diderzoeken niet best af. Het concept werd ontwikdactieken, op ze los. Als ze later een gemis aan alge- keld om tegemoet te komen aan de kritiek uit vooral
mene of culturele vorming bespeuren, moeten ze de de 'harde sector' van het hbo en de universiteiten .
gelegenheid hebben dat tekort in het volwassenenKort gezegd: havo en vwo hadden te weinig niveau,
onderwijs te compenseren. Barth eist van de leraren waren daarom niet selectief genoeg en daardoor was
dat ze het onderwijs 'spannender, leuker en uitda- het aantal uitvallers vee! te groot. Een dreigende
gender' maken. Helaas verzuimt ze aan te geven hoe output-fmanciering is dan geen prettig vooruitzicht.
dat dan moet. Er is nu eenmaal veelleerstof die noch De remedie bestond uit vergroting van het aantal
leuk, noch spannend, noch uitdagend is. Zinvol en de vakken, reductic van het aantal lesuren, vee! zelfmoeite van een experiment meer dan waard is het werkzaarnheid en individuele begeleiding. De ernom binnen het vmbo een tweede curriculum te ont- stigste kritiek is nog niet eens dat de winst van de
wikkelen dat voldoende ondergrond geeft voor een verbreding grotendeels verloren ging door een verdiploma dat na vijf jaar de poort naar het hbo en na lies aan diepgang. Ernstiger was dat men voorbijging
aan het feit dat het grootste dee! van de vijftien- tot
zes jaar naar de universiteit opent. In het vmbo moeten dan voor zo'n curriculum eerstegraads docenten achttienjarigen onvoldoende zelfdiscipline heeft om
worden aangetrokken. In die leerweg is een vreemde de grotere vrijheid van dat Studiehuis aan te kunnen.
taal (Engels) voldoende. In de meeste Westeuropese Als er ooit talent verloren is gegaan in het onderwijs
Ianden betreden de studenten het hbo en de univer- dan nu opnieuw in het Studiehuis. Maar ook in het
siteit toch ook met maar een vreemde taal. Door zo hbo en de universiteit is gebrek aan zelfdiscipline de
voornaamste oorzaak van de uitval. Het antwoord
de fuikwerking van het huidige vmbo weg te nemen,
verdwijnt rnisschien ook het vooroordeel van de daarop is de invoering van een vee! schoolser systeem in het hoger onderwijs. En ook enkele eenvourniddenklasse er tegen.
dige verbeteringen in havo en vwo zijn denkbaar. De
wildgroei van de vrije pakketkeuze, wei eens smaHet Studiehuis: het sprookje van de drie jeeiin
Na het fiasco van de basisvorming dreigt het nu ook lend het cafetariasysteem genoemd, had vervangen
met het Studiehuis rnis te gaan. Oude ideeen vor- kunnen worden door de keuze uit drie, eventueel
5. Scholengemeenschappen
mavo/havo/vwo schaffen hun mavoafdeling dan ook niet af. Ze kunnen rue
handhaven mits formeel als
'theoretische leerweg in het vmbo' .

Voor de ouders (i.e. de klant)
handhaven ze de naam mavo en leggen
in de voorlichting er de nadruk op dat
het gewoon om de oude mavo met
dezelfde doorstromingsmogelijkheden

gaat. Iedereen gelukkig: de ouders
hoeven hun kind niet naar zo 'n
statusverlagende school voor
beroepsonderwijs te sturen en de
school behoudt haar werkgelegenheid .
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vier, standaardpakketten. Het aantal vakken per
standaardpakket had in het havo met twee en in het
vwo met drie moeten worden uitgebreid. En aan het
gezeur over studielast in uren had men nooit moeten
beginnen. Wie wat worden wil, moet er maar een
aantal jaren keihard werken voor over hebben.
De traaische drop-out
Barth wekt de indruk alsof het vee! te grote aantal
leerlingen dat zonder enige kwalificatie de maatschappij instapt, voornamelijk uit de onderste sociale stratificaties komt. Het is waar, juist in die milieus wordt een vmbo-advies vaak gelaten aanvaard.
En, welzeker, ook vaak te gelaten. Zo volmaakt is ons
basisonderwijs niet, dathet elk talent tijdig ontwaart
en ontplooit. Maar de uitvallers in het mavo/havo/
vwo komen ook vaak uit de middenklasse. Op gevaar
af voor sentimenteel te worden versleten: hiermee
gaat vee! kinderleed gepaard. De schuld ligt bij de
middenklasse-ouders en, het client gezegd, de basisschool. Ouders belasten hun kinderen, zonder dat
het nadrukkelijk wordt uitgesproken op impliciete
wijze met het postulaat dat ze toch minstens havo
moeten kunnen halen. Kinderen die om welke redenen dan ook daartoe niet in staat zijn, ervaren dat als
een vernederend falen. Als dat dreigt te gebeuren,
hebben middenklasse-ouders een kast vol verklaringen: het ligt aan de school, het kind is leesblind en de
school heeft dat te laat gemerkt, het heeft faalangst
door het autoritaire gedrag van de leraren, het
wordt gepest en de leraren doen daar niets tegen,
het is een laatbloeier en de school had daar geen geduld voor, etc. Dat het gewoon een gebrek aan capaciteiten is, willen ouders niet zien. Basisscholen
worden in de slag om de leerling door ouders, binnen het systeem van de vrije leerlingenmarkt, afgerekend op het aantal doorstromers naar vwo/havo.
Oat en niets anders bepaalt voor de middenklasse de
kwaliteit van een basisschool. Daarom knoeien zoveel basisscholen met de cno-toetsen en geven te
geflatteerde adviezen. En na een aantal ellendige
jaren van herhaald doubleren en doorstromen van
vwo naar havo, naar mavo en soms nog naar vmbo,
stapt een kind na een schoolloopbaan vol nederlagen
verbitterd en gefrustreerd de samenleving in. Als
het daar naartoe gegaan was waar het gezien de aanleg thuis hoorde, namelijk het vmbo, dan was het
vee! ellende bespaard en kon het terugzien op een
geslaagde schoolloopbaan. Dat Gortzak, die zegt er
geen verstand van te hebben, zoiets ziet, is opmerkelijk.

De achterhaalde schoolstrijd
Barth is niet de eerste politicus die er op wijst 'dat
het recht van bijzondere scholen om leerlingen te
weigeren oneigenlijk wordt gebruikt. Scholen die
zich daaraan bezondigen selecteren niet op grond
van identiteit, maar op afkomst of aanleg'. En in confessionele kringen zijn er ook velen die met lede
ogen aanzien hoe de oorspronkelijke godsdienstige
grondslag van menige confessionele school verwatert. Het is jammer dat Barth dit detournement de
pouvoir van bijzondere scholen niet nadrukkelijker
veroordeelt. Natuurlijk zouden rooms-katholieke
en protestants-christelijke scholen slechts leerlingen van de eigen denominatie moeten toelaten, ze
zijn tenslotte niet gesticht om te evangeliseren
onder buitenkerkelijke of anders-gelovige leerlingen. En er zijn inderdaad enkele principiele protestants-christelijke en sinds kort ook Islarnitische
scholen die zo handelen. Maar het grootste deel der
confessionele scholen plaatst elk kind van buitenkerkelijke of andersgelovige ouders, mits niet uit de onderlaag der samenleving of allochtoon . Dat beleid
verandert pas als ze door daling van het leerlingental
met opheffmg worden bedreigd. Vee! Algemeen Bijzondere scholen handhaven hun exclusiviteit, onclanks de beleden 'algemene toegankelijkheid', gemakkelijk door hoge ouderbijdragen en omdat ze
vrijwel altijd in de 'betere buurten' staan. Barth beperkt zich tot de signalering van het verschijnsel. Ze
waagt zich niet aan voorstellen tot verandering.
Waarom werpt ze als Kamerlid niet de vraag op of
schoolbesturen van bijzondere scholen inderdaad
het recht hebben om op willekeurige gronden leerlingen te weigeren? Artikel 2 3 van de Grondwet
noemt dit recht niet en artikel 1 verbiedt elke vorm
van discriminatie. Confessionele scholen die open
staan voor leerlingen van alle gezindten houden zich
niet aan de bedoeling van de Pacificatie van 191 7: de
bijzondere/ confessionele school is uitsluitend bestemd voor leerlingen van de eigen denominatie.
Een van oorsprong confessionele school kan niet,
zoals ooit o66 wilde, opgelegd worden de eigen denominatie nadrukkelijk iedere dag uit te dragen,
zoals ze dat in vroeger tijden deden. Maar wel kan
getracht worden ze, op grond van artikel 1 van de
grondwet, te dwingen tot algemene toegankelijkheid. Als van confessionele zijde wordt aangevoerd
dat zo'n algemene toegankelijkheid de identiteit van
hun scholen dreigt aan te tasten, is het verweer eenvoudig. Als die identiteit weer duidelijk gepresenteerd wordt, zoals in Reformatorische, Evangeli-
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sche, Antroposofische en Islamitische scholen, dan
blijven de leerlingen die die identiteit kunnen bedreigen vanzelf weg.
Wat moet er aebeuren?

Het is hier niet de plaats om na te gaan in hoeverre
een sociaal-democratisch onderwijsbeleid politiek
te verwerkelijken is. Bovendien denk ik dat een goed
onderwijsbeleid niet per se en exclusief sociaal-democratisch is. Wie de hieronder volgende beleidsvoorstellen sociaal-democratisch wil noemen, mag
dat. Ze zijn gebaseerd op de twee eenvoudige doelstellingen genoemd in de aanvang van dit artikel, op
uitgebreide literatuur over het onderwijs en vooral
op de ervaringen in de praktijk. Ze beogen op een
praktische manier de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen en niet slechts voor kinderen uit de middenklasse.
Om te beginnen moet elke door de overheid gefinancierde school algemeen toegankelijk zijn. De
salariering van onderwijspersoneel moet marktconform zijn, centraal geregeld worden en buiten de
lumpsum-fmanciering blijven. Beperk de mogelijkheid tot deelbetrekkingen, ook al om over-feminisering van het beroep in het basisonderwijs te voorkomen. Vergemakkelijk de mogelijkheid tot ontslag
wegens ongeschiktheid van slecht functionerende
leraren en schoolleiders.
Verklein de klassen in het basisonderwijs van
groep 1 t/m groep 8 tot een gerniddelde van ten
hoogste twintig leerlingen. Laat een basisschool niet
groter zijn dan acht opeenvolgende groepen. Bij
overschrijding van die grens moet tot splitsing worden overgegaan. Geef scholen (ook de basisscholen!)voldoende onderwijs ondersteunend en administratief personeel en beloon dit werk goed .
Om geweld, intimidatie en (jeugd-)criminaliteit
in het voortgezet onderwijs terug te dringen, om het
aantal ongekwalificeerde schoolverlaters te verkleinen, client stapsgewijs naar de volgende verbeteringen gestreefd te worden: verkleining van de betrekkingsomvang, kleinere klassen (tot gemiddeld zo'n
twintig leerlingen) en kleinere scholen. De leraar
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krijgt dan weer de mogelijkheid te worden wat
hij/zij primair zou moeten zijn: opvoeder en begeleider. Daarom ook moeten scholen in het voortgezet onderwijs niet groter zijn dan zo 'n zes- tot zevenhonderdleerlingen.
Beeindig de heilloze arbeidsdeling binnen de
school. Schaf aparte functies tussen schoolleiding en
leraar af, met het huidige zogenaamde middenmanagement is een nieuwe en overbodige hierarchie
ontstaan binnen wat om sociaal-pedagogische redenen een platte organisatie moet zijn. Verplicht
schoolleiders tot een beperkte lestaak. Maak het
volwassenenonderwijs makkelijker toegankelijk,
ook voor uitkeringsgerechtigden. Biedt allochtone
ouders zoveel mogelijk gelegenheid om Nederlands
te leren en stimuleer ze er toe. Geefbij goed resultaat een geldelijke beloning en durf eens te overwegen om bij onwil te korten op de uitkering. Beperk
de omvang van de wanstaltig uitgegroeide verzorgingsstructuur en reduceer het aantal beleidsadviseurs van het Ministerie van Onderwijs. Het nuttig
rendement is noch meetbaar, noch zichtbaar. Wel
echter de kwalijke gevolgen: zie Basisvorming en
Studiehuis. Geef aile adviseurs en consultants met
een onderwijsbevoegdheid de gelegenheid hun oude
roeping van leraar weer op te vatten. Versterk tegelijkertijd de inspectie, geefhaar meer bevoegdheden
en laat ze vooral weer onaangekondigd op de scholen inspecteren.
En zo kan iedereen die het onderwijs van binnen uit
kent, die weet water vernield is in de laatste decennia en die ziet hoe het steeds beroerder gaat, nog
heel lang doorgaan met wat eigenlijk het intrappen
van open deuren is. Er is zeker veel meer geld nodig
om het basis- en voortgezet onderwijs uit het slop te
halen. Maar in een land dat barst van de welvaart
mag dat het probleem niet zijn.
JAN ERDTSIECK

Was in het openbaar onderwijs achtereenvolaens
werkzaam als onderwijzer, leraar aeschiedenis en rector;
tevens oud-hoifdbestuurder van de ABOP
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burgers kan en gaat functioneren. 2
Juist deze aandacht
voor de kwaliteit of 'potentie' van bepaalde plaatsen laat zich goed combineren met meer aandacht voor
cultuur. Sprak de ruimteWaarbeen koerst bij,
lijke ordening vroeger nog
die bet ideaaJ niet VOOT oaen boudt?
telijke ontwerpen en arcbeoabstract over het indelen
Thorbecke
van 'ruimten' ('space') nu
loaie wordt de waarde van
korntermeeraandachtvoor
stadsgezichten, bepaalde
cultuurlandschappen
en
de kwaliteit van bepaalde
'plaatsen' ('place'). Aansporen uit het verleden beMAARTEN HAJER
dacht voor de cultuurhistonadrukt. 1 De soms ongerie past hier uiteraard prima
voelige houding van de
in. Zo worden de kleine hisplano Iogie uit het verleden
Een antwoord jormuleren op bet beimelijk
torische dorpskernen en
wordt daarmee terecht geuiteenvallen van de Nederlandse samenlevin9,
oude stadscentra nu vee!
dat zou bet cultuurpolitieke ideaal van de vijfde
corrigeerd. Maar welk cultuurpolitiek ideaal spreekt
nota kunnen zijn. In plaats van een jrictieloze
beter op waarde geschat dan
uit deze nota's? In hoeverre
in het verleden. Op vee!
samenlevinB - waarin mensen doelbewust Janas
plaatsen worden de lichtreis de onder meer door Van
elkaar been ]even -, client de notie van bet
clames en luifels van winpubliek domein, de ifeer van uitwisselinB,
der Ploeg bepleite 'culturele plano Iogie' nu een wijcorifTontatie en priferentievorminB van buraers, de
kels ingeperkt en afgebroken. Gevels moeten weer
ruimtelijke ordenin9 te inspireren.
ziging ten opzichte van de
'fluisteren', is het nieuwe
gangbare
planologische
idee. Snel stapelbaar plastic
kijk op de ontwikkeling van
Nederland? Wat is, kortom, de toegevoegde waarde maakt plaats voor rieten terrasstoelen, niet zelden via
van de thematisering van cultuur voor de vijfde een gemeentelijke verordening. Het econornische
succes van de aangenarne binnensteden van Maasnota?
tricht en Groningen dringt ook elders door; kennelijk kunnen cultuur en econornie ook samengaan!
Themapark Nederland
In de ruirntelijke ordening voltrekt zich een omslag
Lang is gedacht dat het geld verdiend rnoest worvan een toelatingsplanologie (hier mag worden ge- den in de 'harde' econornie terwijl dit autornatisch
werkt, daar gewoond, maar hier is aileen plaats voor ten koste zou gaan van de 'zachte' kwaliteiten van de
de 'functie' natuur) naar een ontwikkelingsplano- leefomgeving. Maar inrniddels lijken beleidsmakers
logie. In deze laatste opvatting wordt niet zozeer ge- steeds meer in te zien dat er in de toekomst vooral
geld zal worden verdiend in de 'vrijetijdsindustrie'.
keken naar de ruimtelijke ordening van functies
De spanning tussen econornie en leeforngeving vermaar wordt gestreefd naar het realiseren van bepaalde ruimtelijke kwaliteiten. Het 'groen houden'
dwijnt daarrnee natuurlijk niet, maar verschiet wei
van het Groene Hart is niet Ianger genoeg: het gaat van kleur. Zo wordt de toeristisch-economische poom de ontwikkeling van het gebied opdat het ook tentie van de 1 7de-eeuwse Hollandse binnensteden
vergroot door een musealisering van de stad, zij het
werkelijk als recreatieve ruimte voor de Randstad-

Cultuur is een expliciet
thema in de voorbereiding
van de vijfde nota ruimtelijke ordening. Opvallend is
de aandacht voor de cultuur-historische dimensie
van het ruimtelijk beleid.
In navolging van beleidsnota's als Belvedere of Ruim-
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dat deze 'nieuwe authenticiteit' door vee! stadsbewoners ook als rem op hun bewegingsvrijheid ervaren
wordt.
Een cultuur-historische benadering van de ruimtelijke ordening is ontwikkeld vanuit een zelfstandig
motief: er moet meer aandacht komen voor het erfgoed anders dreigt dit ten onder te gaan in een proces van versnippering, verwaarlozing en verandering. Maar deze beleidsorientatie gaat gelijk op met
de esthetiserina van de ruimtelijke ordening. De contouren daarvan tekenen zich al af. Het is de ruimtelijke ordening van Themapark Nederland, vol wegwijzers en verdwaalpaden, weekendarrangementen
in toeristische oases en bezoekjes aan nieuwe wilde
natuur. Meedeinend op de ton en van de AN w B en
Center Pares lijkt deze cultuur-historische benadering van het beleid kwetsbaar voor een al te innige
omhelzing door de krachten van de vrijetijdsindustrie.
De jrictieloze samenlevinB

Natuurlijk komt de culturele dimensie ook nog op
andere plekken aan bod. Bijvoorbeeld in de relatie
tussen architectuur en openbare ruimte. Een interessant voorbeeld is de recente gedachte om de
nieuwe mobiliteit van HSL's en corridors langs de
transportverbindingen bewust te gaan vormgeven.
De architecte Francine Houben roept op om de corridors die de afgelopen jaren beetje bij beetje- en in
weerwil van het planologisch beleid- zijn ontstaan,
een halt toe te roepen. Niet door een verbod op distributie-bedrijvigheid maar door een planmatige
aanpak op basis van een integrerend ontwerp. Als alternatief stelt zij in Architectuur en de openbare ruimte
voor om masterplannen te maken voor de grote
transportverbindingen. 3 Houben herkent de zelfstandige waarde van mobiliteit als moment in ons
dagelijks Ieven. Het is niet Ianger een activiteit die
kan worden benaderd in termen van 'verplaatsing',
van efficiency en als een kwestie van het bereiken
van een bepaald doel; mobiliteit is een zelfstandige
'sfeer' geworden die met actieve beleving en met
1 • Nota Belvedere - Beleidsnota over de
relatie cultuurhistorie en ruimtelijke
inrichtina. Den Haag: VNG uitgeverij,
1999 . Ore van Marrewijk en Arne
Haytsma (red .), Ruimtelijke ontwerpen en
archeoi"Bie?, Den Haag: sou, 1998 .
2. Deze omslag veronderstelt vergaande
aanpassing van de beleidsinstrumenten.
Een onderwerp dat hier niet verder kan
worden behandeld maar zie WRR,

bewuste vormgeving in verband moet worden gebracht. Het vraagt om inaenieurskunst en mobiliteitses-
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Een tweede voorbeeld van een meer toekomstgerichte uitwerking van de culturele dimensie van
de ruimtelijke ordening is de aandacht voor het ontwerp van de HSL-trace's en vooral de HSL-stations
en hun omgeving. Gestimuleerd door bet werk van
architecten als Grimshaw in London, Koolhaas in
Lille en Calatrava in Lyon en Lissabon herkennen we
gelukkig op tijd dat juist het vormgeven aan deze
verkeersknooppunten een belangrijke culturele opgave voor onze tijd is. Maar wie de genoemde ontwerpen analyseert, ontdekt dat hier wei een zeer
specifiek ideaal wordt verbeeld. Elders heb ik dit de
'zero-friction society' genoemd, de wrijvingsloze
samenleving.4 De ontwerpen voor de grote HSLstations waar aile mogelijke vlieg-, rail- en wegverbindingen samenkomen, kenmerken zich door het
ideaal van de business class reizigers in een overstapmachine waarin vervoersstromen zo effectief mogelijk worden 'afgewikkeld' .> Zeventig jaar na Fritz
Lang realiseren we alsnog een deel van de moderne
droom van het Ieven in de machine.
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Het impliciete cultuurbearip

De cultuur-historische benadering en de mobiliteitsesthetiek van de wrijvingsloze samenleving zijn
mijns inziens te beperkt om te dienen als culturele
ambitie van de vijfde nota. Een analyse van het onderliggende cultuurbegrip maakt dit duidelijk.
In de cultuursociologie is het gebruikelijk om
drie verschillende definities van cultuur te onderscheiden. 6 Ten eerste een esthetisch cultuurbearip. Hier
wordt cultuur als kunst opgevat. In beleidstermen
vertaald is het een begrip dat aansluit bij het traditionele kunstenbeleid. Een tweede cultuurbegrip sluit
aan bij de Latijnse deHnitie van cultuur als cultura.
Hier wordt cultuur opgevat als het cultiveren van de
geest. Het is een ontplooiingsbegrip waarbij beleidsmatig wordt aangesloten door burgers de kansen te
bieden om zich te verfijnen, meest via het kennisne-

Ruimtelijke Ontwikkelinaspolitiek,
Rapporten aan de reaerina nr.53,
Den Haag: sou, 1997 .
3. Architectuur en de openbare ruimte, de
dynamische Delta 2 , uitgave van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(1999).
4 · M.A. Hajer (1999) ' Zero-Friction
Society', Urban Desian Q!zarterly, nr. 7 1,
pp. 29-34; id. ( 1999) 'The Generic

City', Theory, Culture &._Society, Vol. 16,
Nr.4, pp. 137-144.
s. Het is dan ook geen toeval dat deze
nieuwe architectonische werken
prominent figureren in de nieuwe TVspotjes van K P N Telecom voor het
'flexibel abonnement' .
6. Vgl. bijv. R. Williams, The Lona
Revolution, London: Chatto and Windus,
1961.

VINE

vane
del de
hoev<
heen .
nium
heid,
keer
cept'
tiese<
nieuv
druk
all em
H
derd<
dem
natut
ruim
aan c
bruil<
verb<
tiefb
over
mete
vorrn
logse
form

s &_n

1

2ooo

27
e!S-

.tUl

t:J.S

m

in
re
~e

)-

t!r

le
L-

r!t
)-

tz
te

i-

n
.e
l-

n
:r
n

,_

it
I.

e

:-

e

men van ons cultureel erfgoed. Het is de cultuur van de manier waarop burgers in de toekomst zullen sahet Bildungsbiirgertum. Ten derde bestaat er een antromenleven. Evenzogoed zijn de nieuwe HSL-stations
pologisch cultuurbegrip. In dit geval wordt cultuur een uitdrukking van een levensstijlpolitiek. Daaropgevat als een bepaalde levenswijze. Op beleid toemee geeft de overheid tenslotte aan welke ideal en zij
gepast, richt het zich in beperkte zin op het kunstenvoorstaat - in dit geval de opwaardering van dynabeleid maar vooral op de wijze waarop de samenlemische vormen van collectief transport. Juist de
ving is ingericht, de wijze waarop verschillende lekeuze voor spraakmakende architectuur op deze
venswijzen zich maatschappelijk manifesteren en knooppunten illustreert een bepaalde visie op de
zich ruimtelijk uitdrukken.
cultuur van mobiliteit.
In plaats van aettovormina die
De huidige beleidsiniToch blijft dit een te betiatieven op het snijvlak van
perkte agenda. Hierboven
mensen ruimtelijk opsluit, aaat het
cultuur en ruimtelijke orinterpreteerde ik de nieuw
hier om het mijden van contact.
dening worden gekenontworpen H s L-stations als
Nederlanders zijn meester in het Janas uitdrukking van een implimerkt door een combinatie
van de eerste twee beciet streven naar een fricelkaar heen ]even aeworden en de
naderingen van cultuur. De
tieloze samenleving. Het is
ruimtelijke ordenina heift dit mede
politiek heeft de esthetiek
ruimtelijke segregatie in
moaelijk aemaakt.
weer ontdekt. Na de 'wereen andere vorm. In plaats
knota' van de VINO/
van gettovorming die menVIN EX belooft de vijfde nota een nota ten behoeve
sen ruimtelijk opsluit, gaat het hier om het mijden
van een mooi Nederland te worden. De ongebreivan contact. Nederlanders zijn meester in het langs
delde instrumentalisering van de ruimte ten beelkaar heen Ieven geworden en de ruimtelijke ordehoeve van de economie lijkt over haar hoogtepunt ning heeft dit mede mogelijk gemaakt. We creeerheen. Het volzetten van het landschap met alumiden VIN Ex-locaties bij de steden ter versterking van
nium dozen ten behoeve van de distributiebedrijvigde cultureel-pluriforme stad, maar wie denkt dat de
heid verliest aan legitimiteit. Zelfs de Raad voor VerVINEx-bewoner zich op die specifieke stadsgeweskeer en Waterstaat bepleit het verlaten van het conten richt heeft het mis . Iedereen, dus ook de bewocept 'Nederland Distributieland' omdat de distribuners van de VINEX, gebruikt de ruimte a} lang a}a
tiesector te grote claims op de ruimte legt; de carte. De auto brengt ons waar we willen wezen, en
nieuwe voorzitter van het VNO/NCW wil meer naop een manier die de spreekwoordelijke 'ander' op
druk gaan leggen op Nederland als kennisland. Dit is afstand houdt. We bewegen om anderen te vermijallemaal winst.
den.
Het verdient echter aanbeveling om ook het
derde cultuurbegrip in de discussie te betrekken. Of
Nederland als archipel van enclaves
de overheid het wil of niet, ruimtelijke ordening is Beleidsmakers en politici willen Nederland ondernatuurlijk altijd een vorm van cultuurpolitiek. 7 Via tussen nog steeds graag zien als een 'stedenland' .
ruimtelijke ordening wordt tenslotte vormgegeven
Het is een mooi beeld van vitale, compacte steden.
aan de wijze waarop burgers het land kunnen ge- In feite groeit Nederland in rap tempo uit tot een arbruiken, welke plekken op welke manier met elkaar chipel van enclaves die zich over landsdelen uitsverbonden zijn, wat privaat mag zijn en wat collectrekt. In cultureel opzicht is Nederland, dat toch al
tief bezit is, en welke activiteiten prioriteit krijgen nooit een land van hoge stedelijkheid is geweest, een
over andere. Keuzen voor meer uitbreidingswijken land van parochies geworden. De religieuze parochies van het verzuilde Nederland van weleer
meteensgezinswoningen ofjuist voor nieuwe bouwvormen in het kader van de sanering van de naoordeelden in ieder geval nog de ruimte in de buurt of
logse wijken: het zijn cultuurpolitieke keuzen van de wijk, maar thans sorteren levensstijlen zich ruimformaat. De overheid geeft daarmee mede vorm aan telijk perfect uit. Enclaves zijn geen getto 's, integen7· Zie hiervoor M.A . Hajer & F.
Halsema (red.), Land in Zi cht!
Een cultuurpolitieke visie op de ruimtelijke
inrichtina, Amsterdam : Bert Bakker I
WB S, 1997 ·
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deel. Iedereen is beweeglijker dan ooit, maar de enclave-cuituur is wei verbonden met een vermijdingsmobiliteit. We 'zappen' onze ievensstijien bij elkaar
via allerlei gebeurtenissen voor 'ons soort mensen',
maar vermijden daarbij op zeer inventieve wijze andere groepen in de samenieving. Nederland is wat
dat betreft geen stedenland en uiteindelijk weten we
minder vanzelfsprekend water speelt in de samenleving.
Publiek domein als opgave

De culturele ambitie van de vijfde nota zou kunnen
zijn om een antwoord te formuleren op het heimelijk uiteenvallen van de samenleving. Een inspirerend 'publiek domein' zou hierbij een centraal motief kunnen zijn in een progressief beleid. 8 Publiek
domein kan worden omschreven als een openbare
sfeer in de samenieving waar via een confrontatie en
uitwisseling van ideeen, culturele voorkeuren en
politieke meningen priferentievorming plaatsvindt. Iedereen heift meningen, maar via contact en confrontatie vormen zich meer afgewogen preferenties. 9 Het
betreft enerzijds de plekken, regels en voorzieningen die een actieve vormgeving aan eigen en gemeenschappelijke preferenties mogelijk maken (de
voorwaarden) en anderzijds de eigenlijke preferentievorming (via deliberatie). Publiek domein is een
sfeer waar individueie burgers via uitwisseling hun
eigen identiteit ten opzichte van anderen bepalen,
maar ook kunnen bepalen wat hen gezamenlijk
bindt. Publiek domein is daarmee de invulling van
de idee van een cuitureel-politiek verband. Deze politiek-culturele gemeenschap is gebaseerd op deelname aan het publiek domein en dus niet- zoals in
de 'actieve cuituurpolitiek' van de naoorlogse jaren
- op het bewust maken van een (veronderstelde)
historisch aanwezige gemeenschap. 10
De culturele waarde van het publiek domein ligt
in de kwaliteit van de uitwisseling. Verschillende
groepen bewegen door de samenleving met eigen
motieven maar in de archipel van onze 'netwerksamenleving' waarin iedereen in enclaves woont,
werkt en recreeert, vindt juist de uitwisseling tussen
deze groepen niet bij voorbaat plaats. Daar kan een
ruimtelijk ordeningsbeieid in principe verandering
8. Zie ook: J. Bussemaker et a/., De rode
draden van de sociaal-democratie: rapport
van de PvdA-commissie Beainselen,
Amsterdam: PvdA, 1998.
9. Zie hiervoor met name S. Benhabib
(red.), Democracy and D!lference -

in brengen. Bijvoorbeeld door de veie overstappunten (stations, transferia, winkeicentra, iuchthavens)
en hun omgeving anders in te richten. Of door
kruisprogrammering van bepaalde ruimten waarbij
voorzieningen die verschillende groepen aantrekken op elkaar betrokken worden. Het gaat dan om
de vormgeving van deAmsterdamse zuidas, de omgeving van het Rotterdamse H s L-station, de nieuwe
boulevards die 'zuidoost' met de 'Bijlmer' moeten
verbinden ofhet ' Utrecht city project'. Op een lager
schaalniveau geldt hetzelfde voor de inrichting van
stations. In Nederland is een metrostation in het
beste geval voorzien van een bioemenstalletje. In het
Mi.inchense metrostation Kiinigsplatz kijk je vanaf de
roltrap bij een extra zaal van het nabij gelegen museum Lembachhaus naar binnen. Ook het nieuwe
Schouwburgplein in Rotterdam functioneert als publiek domein. 's Avonds is het een schouwtoneel van
verschillende groepen die inmiddels ieder een eigen
zone op en rond het plein hebben veroverd, maar
waar de onderlinge uitwisseling tussen de levensstijlen van verschillende publieksgroepen voortdurend
plaatsvindt. Door de ruimtelijke organisatie is de
'ander' hier intrigerend in piaats van bedreigend.
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Een nieuwe sturingifilosrifie

Een beleidsorientatie op het publiek domein impliceert ook een andere verhouding tussen overheid en
burger. Het suggereert dat burgers veel actiever en
veel zeifstandiger hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van het algemeen belang moeten bepaien. Er
ontstaat daarmee ook een duidelijkere toets op de
betekenis van het 'publieke' in de activiteiten van de
overheid. Publiek domein is een benadering die veel
waarde toekent aan de actieve en interactieve vorming van collectieve preferenties. Terwijl enkele decennia geleden de overheid volgens velen zelfhet aigemeen belang leek te verpersoonlijken, suggereert
een publiek domeinbenadering dat dit thans veel
meer via actieve preferentievorming met maatschappelijke stakeholders client te gebeuren: iedereen
die belang hecht aan of een belang heeft bij de oplossing van een bepaald probleem ofbij een bepaald beleidsvoornemen, moet toegang hebben tot de uitwisseling in het publiek domein. De overheid verContestina the Boundaries '![the Political,

Princeton: Princeton University Press,
'996 .

1 o. Vgl. Ph. J. Idenburg ( 1948) Actieve
cultuurpolitiek, Wendina, p. 7 1 e.v.
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schijnt zo meer als instrument van de burgers ter
versterking en bewaking van het gezamenlijk gedefinieerd publiek domein. In die zin is publiek domein
verbonden met een eigentijdse sturingsfilosofie
waarbij de waarde van vrijwillig initiatief en maatschappelijke zelfwerkzaamheid veel meer aandacht
krijgt.
In de ruimtelijke ordening vraagt een publiek domein-benadering om een orientatie op de fysieke
plaatsen in de leefomgeving die de hierboven omschreven uitwisselingsfunctie hebben. Het behoud
vao een sociaal-ruimtelijke structuur waarin plaatsen bestaan waarin deze uitwisseling daadwerkelijk
plaatsvindt is een kernpunt voor een cultuurpolitiek
ruimtelijke ordeningsbeleid. Het kan hierbij gaan
om bepaalde eisen aan de inrichting van zones rond
publieksvoorzieningen als stations, winkelcentra of
pleinen, parken en recreatiebestemmingen. Het
gaat ook om concrete mogelijkheden om dee! te
nemen aan de discussie over de oplossing van bepaalde problemen in de dagelijkse leefomgeving of
over de ontwikkeling van nieuwe projecten. De
'stadsgesprekken' die nu in vee! steden worden gehouden zouden vanuit deze fllosofie van hun vrijblijvendheid en instrumentaliteit moeten worden afgeholpen. De activiteiten van de overheid zouden vee!
nadrukkelijker door dergelijke publieke deliberaties
moeten worden aangestuurd. Ruimtelijke ordening
is vaouit dit perspectief dus meer dan het accommoderen van wensen van individuele burgers en bedrijven en het zo efficient mogelijk organiseren van de
ruimte.
·
Strategisch ruimtelijk beleid omvat ook natuuren monumentenbeleid. Hier vraagt het publiek domein om het bepalen van die landschappen en del en
vao de gebouwde omgeving die tot het gemeenschappelijk cultureel erfgoed moeten worden gerekend en die daarom als onderdeel van het publiek
domein moeten worden gerespecteerd. De figuur
vao een nationaal park, waar burgers welkom zijn
maar waar de bescherming en presentatie van het
cultureel erfgoed voorop staat, krijgt hiermee een
nieuwe betekenis. Dit is een politieke zaak en niet
een kwestie die aileen door overheidsexperts kan
worden beslecht zoals dat in eerste instantie bij de
bepaling van de zogenaamde ecologische hoofd-

I

2ooo

structuur gebeurde. Hier is de metafoor van de' collectie' bruikbaar. Een voortdurende discussie over
de betekenis en waarde van bepaalde landschappen
bepaalt aan de ene kant wat wordt behouden en beschermd, maar leidt ook tot nieuwe keuzen: er worden ook nieuwe initiatieven, artefacten en locaties
aan de collectie toegevoegd . De nieuwe natuur en de
nieuwe infrastructuur voor de hogesnelheidslijnen
zouden dan als potentieel waardevolle nieuwe zelfstandige landschappelijke elementen kunnen wordengezien.
Culturele democratie

Cultuurpolitiek en ruimtelijke ordening kunnen vee!
voor elkaar betekenen. Het veronderstelt wei dat we
afstappen van een sectorale benadering. Jan Kassies
schreef al dat cultuurpolitiek niet een kwestie van afzonderlijke, gei:soleerde elementen is ('Iaten we het
schouwburgbezoek bevorderen', 'Iaten we muziekscholen stichten'), maar draait om een wijze van bestaan, een wijze van menselijk bestaan. 11
'Publiek domein' is de eigentijdse invulling van
een cultuurpolitiek. Zij creeert aan de ene kant een
'verzameling' of 'collectie' van ontmoetingsplekken, kunstwerken, tv-programma's en landschappen. Aan de andere kant stimuleert het een voortdurende discussie over de waarde van deze gemeenschappelijkheid. Een politiek ten gunste van een vitaal publiek domein richt zich dan niet aileen op de
kwaliteit van de publieke dienstverlening maar
schept vooral ook de mogelijkheden om de kwaliteit
en inhoud van het publiek domein steeds opnieuw te
kunnen bespreken. Het is, zo gezien, een vorm van
culturele democratie.

Of de omslag van toelatingsplanologie naar een
ontwikkelingsplanologie in de vijfde nota zijn beslag
krijgt staat nog te bezien. In ieder geval verdient het
aanbeveling om een breder cultuurbegrip te hanteren om te voorkomen dat de cultuurpolitieke am hitie van de vijfde nota zich vernauwd tot de zorg om
de esthetiek. Publiek domein lijkt hiervoor een zinvol begrip.
MAARTEN HAJER

Hooaleraar Bestuur en Beleid aan de Univerisiteit
van Amsterdam

1 I . ]. Kassies, Op zoek naar cultuur,
Nijmegen: S UN, 1980.
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De vierde weg
Een manifest
dienen veel mensen in NeDit manifest is geschreven
RENATE BOS
derland het sociaal miniuit onvrede met de koers
mum of niet meer dan het
WIM HOMPE
van de PvdA. Na de ervamodaal inkomen. Daarringen van de crisis in de
GERARD KRAS
naast is er een grote groep
jaren zeventig en tachtig,
die meer dan modaal verwaarin de sociaal-democraLAU SCHULPEN
dient, echter louter en aitie zich geconfronteerd zag
RUTGER ZWART
leen omdat zij anderhalfmet de onontkoombaarverdieners zijn . Tegenover
heid van de zorg voor een
gezonde economie, heeft de partij haar ideologische dit grootste deel van de bevolking staat een kleine
veren afgeschud. Pragmatisme voert nude boven- groep die beschikt over het merendeel van het kapitoon en de partij heeft zich aangepast aan het domi- taal. Het is dus goed te beseffen dat ondanks de jaren
nantemarktdenken. Na vijfjaarregeren metdevvn van economische welvaart en groei de doelstellinonderscheidt de PvdA zich steeds minder van de gen van de sociaal-democratie nog niet zijn bereikt.
Het wordt hoog tijd dat de sociaal-democratie de
doorsnee neoliberale partij . Voor 'onorthodoxe'
ideeen is dan ook geen plaats meer. Een pleidooi tendens van denivellering keert en het neoliberale
voor lastenverlichting krijgt meer steun dan een koor verlaat om haar eigen geluid weer te Iaten
nieuwe visie op de verzorgingsstaat. Solidariteit horen.
krijgt weinig aandacht omdat men (onterecht)
Uitgangspunt voor dit manifest vormt een verwermeent dat de middengroepen - het electoraat ping van de Eerste Weg die gebaseerd is op het
daarin niet ge'interesseerd zou zijn.
De noodzaak om te komen tot een gezonde eco- (neo-)liberale gedachtegoed en een verwerping van
nomie heeft de sociaal-democratie doen vergeten de sterk hieraan gelieerde Derde Weg. Met het wegdat ze haar bestaansrecht ontleent aan het doel een vallen van de Tweede Weg (de socialistische heilstaat) staat ons dan ook geen andere mogelijkheid
menswaardig bestaan voor een ieder te creeren.
Daarmee is dit manifest een verwerping van de open dan op te roepen tot een Vierde Weg, waarin
Derde Weg van Blair, Schroder c.s. De Derde Weg we niet simpelweg terugvallen op oude grondslagen
spreekt van het in staat stellen van een ieder tot het van de sociaal-democratie maar op basis van deze
zelf zorgen voor een menswaardig bestaan. Daarbij oude grondslagen toekomstgericht voortbouwenDit manifest wil een bijdrage zijn aan de gelukkig
vergeet zij die mensen die daartoe niet in staat zijn.
Uiteindelijk is de opbouw van de inkomenspyra- weer op meerdere plaatsen binnen de sociaal-demomide in de afgelopen eeuw niet wezenlijk veran- cratie opgelaaide discussie over beginselen, beginderd. Wei veranderd is de wijze waarop we naar dat opdrachten en plaatsbepaling.
Voor ons staat voorop dat belangrijke waarden in
inkomensbouwwerk kijken en er over spreken. Sodale ongelijkheid bestaatnog steeds, nationaal en in- de samenleving collectief gedeeld moeten worden;
ternationaal: de kloof tussen arm en rijk groeit, het een samenleving zonder gedeelde waarden en normilieuprobleem lijkt onoplosbaar en over de hele men is gee.n samenleving. De taak van de overheid
wereld laaien interne conflicten op. Het Human De- gaat dan ook verder dan het financieel-economische
velopment Report 1999 van de Verenigde Naties leert beleid: zij moet 66k andere dan financieel-economidat de inkomensverschillen mondiaal enorm toene- sche voorwaarden scheppen waardoor iedereen een
men. De bovenste twintig procent verdiende in menswaardig bestaan kan leiden. De overheid client
niet aileen wetgevend en opsporend actief te zijn,
1997 74 maal zoveel als de onderste twintig procent; in 196o was dat nog 30 maal. Nog steeds ver- maar pro-actief door, tezamen met politieke par-
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Welke zijn nou die politieke beginselen van de
tijen en maatschappelijke instituties, het publieke
sociaal-democratie? Wij onderscheiden drie fundadebat over waarden en normen op gang te houden,
te organiseren en te sturen. Het vervagen van het mentele beginselen: solidariteit, democratie en
belang van waardenscheppende instellingen, zoals duurzaamheid. Tussen deze beginselen bestaat geen
kerk en gemeenschap, in een tijd van verdergaande hierarchie, zij zijn van even grote waarde en onlosindividualisering vraagt om een overheid die een ge- makelijk met elkaar verbonden. Zonder duurzame
zond waarden- en normenklimaat, zowel in het pu- democratie geen solidariteit en zonder duurzame
blieke als private domein, in stand houdt of schept.
solidariteit geen democratie. Zonder duurzame democratie en duurzame soliHet gaat hierbij niet aileen
Het denken in Rode Draden plaatst
om de bestrijding van verdariteit zijn onze idealen
niet
te realiseren.
werpelijke gedragingen als
onwillekeuriB elk individu teaenover
voetbalvandalisme en 'zinBij solidariteit gaat het
de ander. Dus de aewiekste, de
om de fundamentele verloos' geweld, maar tevens
berekenende burner ze!fs de
banden tussen mensen. Soom het aanleren van meer
ciaal-democraten erkennen
fundamenteel wederzijds
wetsovertreder wint.
de onderlinge verantwoorrespect en fatsoen.
delijkheid voor elkaars welzijn en stellen hun eigenIn het rapport De rode draden van de sociaal-democratie belang dus niet voortdurend voorop. Democratie is
(oktober 1 998) doet een PvdA-commissie een po- een niet minder belangrijk beginsel. Door schade en
ging om beginselen als vrijheid, gelijkheid en solida- schande zijn wij wijs geworden. Een consequent
riteit onder de gezarnenlijke noemer van emancipa- doorgevoerd democratisch staatsbestel biedt de
tie te scharen. Door het beklemtonen van het begrip beste garantie voor een rechtvaardige en solidaire
emancipatie verwijst Rode Draden sterk naar het samenleving. Duurzaamheid verwijst naar onze verdenken in 'gelijke kansen' van de Derde Weg. De antwoordelijkheid voor komende generaties. Het
veronderstelling dat door emancipatie ieder mens in gaat hierbij om het milieu, maar ook om goed onstaat is een menswaardig bestaan voor zichzelf op te derwijs en een gezond fmancieel beleid.
Solidariteit, democratie en duurzaamheid zijn
bouwen is echter verkeerd. Het proces van emancipatie wordt begrensd door normen en waarden die nadrukkelijk beginselen die in een internationaal
onze beschavingsgeschiedenis vastgelegd heeft in de verband verwerkelijkt moeten worden. Het kan de
wetgeving. Het denken in Rode Draden plaatst on- sociaal-democratie in Nederland niet !outer om ons
willekeurig elk individu tegenover de ander. Dus de eigen staatsverband gaan; zij moet haar beginselen
gewiekste, de berekenende burger of zelfs de wets- ook in Europa en in de wereldgemeenschap tot gelovertreder wint. Behalve dat emancipatie per deHni- ding brengen. Als sociaal-democraten streven wij
tie individueel gericht is, verandert de invulling van dan ook naar een democratisch Europa en naar een
emancipatie met de veranderende werkelijkheid. Te- democratische wereldregering.
genover dit denken van Rode Draden plaatsen wij
Het betekent dat de overheid mede client te zordan ook onze Vierde Weg, waarin drie beginselen gen voor opvoeding van toekomstige generaties in
centraal staan waarvan de invulling niet, zoals in het democratische en solidaire traditie, en met oog voor
geval van emancipatie, aan de waan van de dag on- een gezonde economie en voor een duurzame wereid voor iedereen. De PvdA client dan ook te strederhevig is.
ven naar een optimale gelding van deze beginselen
Drie beainselen
door overtuiging en, indien noodzakelijk, via wetgeving. De partij draagt die beginselen actief uit, niet
Deze beginselen weerspiegelen onze dromen,
idealen en utopieen. Omdat nu, aan het begin van de aileen omdat zij zich daarmee onderscheidt van aneenentwintigste eeuw, de sociaal-democratische dere politieke partijen, maar vooral ook omdat zij de
idealen nog verre van bereikt zijn, is het van belang verwezenlijking ervan als voorwaarde ziet voor een
onze beginselen te blijven formuleren. We hoeven menswaardig bestaan van allen.
ons hierbij niet direct af te vragen of en hoe een en
ander in de praktijk gerealiseerd wordt. Beginselen
Beainselen als toetssteen
fungeren als toetssteen: de werkelijkheid wordt geHierboven is al gesteld dat de werkelijkheid getoetst
toetst aan de beginselen en niet andersom.
wordt aan onze beginselen. Voor sociaal-democra-
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ten is de eerste werkelijkheid die getoetst client te
worden die van de economie.
Binnen de mondiaal dominante vrije markteconomie komen de beginselen solidariteit, democratie
en duurzaamheid in het gedrang. Individuele competitie ondergraaft solidariteit. Het verschijnsel
'private rijkdom, publieke armoede' is in onze welvaartsstaat alom tegenwoordig. De onverschilligheid ten opzichte van de publieke zaak groeit. Tegelijk vormt de ongecontroleerde vrije markt een gevaar voor de democratie. De democratie van de vrije
markt is de democratie van de dominante minderheid volgens koop- en kijkcijfers. Nationale staten
dienen zich te onderwerpen aan de wetten van de
markt, op straffe van internationale marginalisering.
Een mondiaal opererende markt vereist een krachtige overheid op nationaal, Europees en mondiaal niveau.
Als sociaal-democraten zijn wij dan uiteraard
ook voor een economie die gebaseerd is op onze beginselen van solidariteit, democratie en duurzaamheid. Het buitenspel zetten van de overheid in de
economie is ontoelaatbaar. De overheid client een
beslissende invloed uit te oefenen op de economie,
juist om maatschappelijke doelstellingen te bevorderen en te bereiken. Het primaat in de economie
ligt dus bij de politiek. De democratisch gekozen
overheid formuleert de randvoorwaarden waarbinnen de markt kan opereren en zich kan ontwikkelen
en niet andersom.
Zo verwerpen wij de extreme verrijking van enkelen en het gelijktijdig achterblijven van grote groepen, aangezien die leidt tot een groeiende kloof tussen arm en rijk hetgeen in strijd is met ons beginsel
van solidariteit. De vergaande privatisering die Nederland in het afgelopen decennium geteisterd heeft
is verwerpelijk omdat zij ten koste gaat van de democratische controle op essentiele basisbehoeften
van allen, niet op de laatste plaats van de laagste
groepen in onze samenleving. Zo kunnen bijvoorbeeld nuts-voorzieningen noch de toekenning van
sociale zekerheid, aileen al op grond van ons democratisch beginsel, geprivatiseerd worden. Vanuit solidariteits-oogpunt is ook de scheefgroei als gevolg
van het denivellerende effect van het huidige stelsel
van hypotheek-aftrek onacceptabel.

if

Gelijke kansen nelijke uitkomsten?
De ideologen van de derde weg pleiten voor een
compromis van liberalisme en socialism e. Deze denkers zijn sterk overtuigd van de zegeningen van de
vrije markt en pleiten voor een overheid die ervoor
zorgt dat individuen binnen de vrije markt-samenleving gelijke kansen hebben. Een dergelijke empowerinB overheid achten wij echter te mager. Het client
niet aileen te gaan om gelijke kansen, maar ook om
de feitelijke uitkomst: een menswaardig bestaan
voorallen.
De derde weg legt terecht veel nadruk op de
eigen verantwoordelijkheid van het individu. Ook
volgens ons is ieder individu verantwoordelijk voor
het op eigen kracht zorgen voor een inkomen dat
hem/haar een menswaardig bestaan verzekerd.
Door de destructieve kracht van de neoliberale economische orde is echter niet elk individu daartoe in
staat. Het is dan ook aan de politiek deze kracht in te
tom en en solidariteit mede vorm te geven. De derde
weg legt de verantwoordelijkheid te vee! bij het individu en heeft zo te weinig oog voor solidariteit. Zo
komt men dicht bij het liberalisme uit: men is in
grote lijnen tevreden met de maatschappij die onder
invloed van het neoliberalisme ontstaat.
Wij zijn sterk doordrongen van de gevaren van de
vrije markt, in het bijzonder ten aanzien van democratie, solidariteit en duurzaamheid. De uitgangspunten van het neoliberalisme zijn principieel onverenigbaar met die van de sociaal-democratie. De sociaal-democratie moet zich inzetten voor het behoud
van een gemengde economie en de verzorgingsstaat
en moet die mondiaal propageren. De sociaaldemocratie wil een krachtige overheid die democratie, solidariteit en duurzaamheid bewerkstelligt.
RENATE BOS
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dat President Clinton in een
De derde ministeriele conBARBARA HOGENBOOM
interview in verband met
ferentie van de Wereldhanminimum arbeidsnormen
delsorganisatie WTO liep
het woord 'sancties' liet valbegin december op een
Klassieke teaenstellinaen tussen de vs en Europa
len. Bovendien lag van vee!
en de aeindustrialiseerde wereld en de
grote mislukking uit. Er
kanten het Amerikaanse
werd geen overeenstemontwikkelinaslanden Jasen ten arondslaa aan het
echec van de wro-coriferentie in Seattle.
rrting bereikt over een
anti-dumpingbeleid onder
Juist nu bet weevallen van bet een-dimensionale
agenda voor nieuwe multivuur, omdat Europa, Japan
laterale onderhandelingen,
en vee! ontwikkelingslanliberaliserinesdenken en de technoloeische
den menen dat dit verholen
ontwikkelinB op bijvoorbeeld voedseleebied de
zodat er voorlopig geen
Millenniumronde zal koureentie van multilaterale cifspraken vereroten,
protectionisme is.
men. Afgezien van zo'n
lijkt bet internationaal draaevlak daarvoor
Dergelijke tegenstelbrede onderhandelingsronlingen en dubbele agenda's
zorewekkend cif te brokkelen.
de, waarbij een uitruil van
zijn niet van vandaag of gisteren. De vs combineert al
verschillende eisen kan
lange tijd een open-marktagenda met een feitelijke
plaatsvinden, werd ook niet tot meer beperkte handelsbesprekingen besloten. Het is zelfs de vraag of de bescherming van voor vrijhandel kwetsbare sectoal eerder vastgelegde afspraak om vanaf januari 2 ooo ren, zoals textiel, staal en meer indirect landbouw.
in WTO-verband over landbouw en diensten te spreEn de nog altijd omvangrijke Europese landbouwken echt inhoud zal krijgen na de recente teleurstelsubsidies stroken niet met het pleidooi van Europa
lend verlopen top.
voor een eerlijke kans voor ontwikkelingslanden. De
De adrenaline liep hoog op in Seattle, de stad aan laatste grote multilaterale onderhandelingsronde, de
deAmerikaanse westkust waar de WTO-vergadering zogenaamde Uruguay Ronde, duurde daarom lang:
plaats had. Terwijl buiten duizenden mensen demonvan I986 tot I994· De voorloper van de WTO, de
streerden tegen econornische liberalisering en de geGATT (General Agreement on Tariffs and Trade),
slotenheid van de WTO, groeiden binnen de irritaties werd kort na de Tweede Wereldoorlog zelfs geboren
over de officiele gang van zaken. Onder het voorzituit de onoverbrugbare posities van de vs en Europa
terschap van de Amerikaanse handelsgezant Charvoor wat betreft een International Trade Organizalene Barshefsky, dat vrijwel unaniem als onkundig is tion: slechts het magere multilaterale GATT-raambestempeld, verscherpten de tegenstellingen tussen werk op basis van I 2 3 nieuwe bilaterale handelsoverde handelsdelegaties van de I 3S lidstaten zich zodaeenkomsten bleek haalbaar. Desalniettemin is de
nig dat ze onoverbrugbaar werden. De v s jaagden de
wereldhandel sinds het ontstaan van de GATT sterk
Europese Unie tegen zich in het harnas door gebruik geliberaliseerd. En in I995" is de GATT, die in I947
van het woord 'eliminering' ten aanzien van exportmet 2 3 deelnemende staten begon, alsnog opgegaan
subsidies voor landbouwprodukten. Ontwikkelingsin een Wereld Handelsorganisatie die nu I 3S lidstalanden waren a! boos over de beperkte toegang voor ten telt. Wat is er in het Iicht van deze continui'teit en
hun exportgoederen (zoals landbouwprodukten en verandering te leren van het echec van Seattle? Ik zal
textiel) op de markten van gemdustrialiseerde Ian- hier in kort bestek op een aantal meer en minder beden, en over de voorstellen voor internationale arkende ontwikkelingen wijzen.
beidsnormen . Deze woede werd in Seattle verder
aangewakkerd door het feit dat belangrijke inforMinder Transatlantisch wisseleeld
mele besprekingen buiten de vertegenwoordigers Teruglezend in Herman van der Wee's Prosperity and
van ontwikkelingslanden om plaatsvonden, en doorUpheaval' lijken de huidige spanningen tussen de vs
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en Europa in eerste instantie vooral meer van het- staande Barshefsky opriep door meer dan alleen de
zelfde zijn. Gedurende de hele tweede helft van de 'persoonlijke factor' veroorzaakt. Zeker, internatiotwintigste eeuw hebben de vs en Europa ondanks nale politiek kan heel banaal zijn: een handeling, uitveel onderlinge conflicten gewerkt aan het institu- spraak, ja zelfs de lichaamstaal van een topfiguur kan
tionele raamwerk voor wereldhandel. Deze samen- een overeenkomst maken of breken. Of en hoe dit
werking was gebaseerd op een algemene erkenning gebeurt hangt echter sterk af van de omstandighevan het belang van internationale handel, die als ge- den, en die zijn er aan Amerikaanse zijde de laatste
tijd niet beter op geworvolg van de protectionisden. De ambivalentie in het
tische jaren dertig en
Dit is ook voor degenen die minder in handelsbeleid van de vs
de Tweede Wereldoorlog
verdiept zich al jaren,
sterk was ingekrompen.
de vrije markt en meer in
onder invloed van de groeiOpeenvolgende
Ameriinternationale solidariteit geloven
ende kloof tussen het presikaanse presidenten wensgeen win-win situatie:
dentiele vrijhandelsstandten met een multilateraal
punt en de (neo-) protecraamwerk een nieuwe libezijn wij bereid een stap terug te doen
tionistische denkbeelden
rale wereldorde te schepom de armsten werkelijk ruimte te
aan linker- en rechterzijde
pen, maar zij ondervonden
geven op de wereldmarkt?
in het Amerikaanse Contelkens aanzienlijke weergres.
stand in het Congres, dat
hen tot allerlei concessies dwong. Europese regerinDe stellingname van het Congres is een afspiegegen waren overtuigd van het belang van handelslibe- ling van de brede maar tegelijk verdeelde maatralisering, maar zij hadden een meer of minder schappelijke weerstand tegen vrijhandel in de vs:
(Keynesiaans) interventionistische visie op econo- behalve de invloedrijke vakbonden verzetten ook
rnisch beleid en waren meer regionaal dan mondiaal milieugroepen, mensenrechtenorganisaties en
georienteerd. Met het verbreden en verdiepen van plaatselijke ondernemers zich, ieder om hun eigen
het Europese integratieproces werden veel handels- redenen, tegen verdere marktopening. Voor het
barrieres binnen de regio afgebroken, terwijl aan de N oord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag N AFT A
buitengrenzen een hoge wal ontstond in de vorm (met Canada en Mexico) kreeg Clinton, ondanks de
van importtarieven en landbouwsubsidies. De span- door hem bij de buurlanden afgedwongen 'zijverdraningen die er de laatste jaren zijn ontstaan als gevolg gen' over milieu en arbeidsnormen, in 1993 pas de
van de Europese weerstand tegen het gebruik van rninimaal benodigde steun in het congres nadat hij
hormonen in de Amerikaanse runderteelt en de ver- het met verschillende leden op een akkoordje had
schillende kijk op genetisch gemodificeerd voedsel gegooid. 2 Sindsdien is hij er niet in geslaagd van het
Congres ruime lfast track) bevoegdheid te krijgen
mogen dan moderne handelskwesties behelzen, zij
voor onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag
versterken het 'oud zeer' aan beide zijden van deAtmet LatijnsAmerika.
lantische Oceaan.
De eveneens traditionele Europese onvrede over
Voor de rest van de wereld zijn de Amerikaanse
het Amerikaanse leiderschap in het wereldhandels- anti-dumpingsregels het meest pregnante resultaat
systeem neemt toe, zo toonde Seattle. Het feit dat de van deze interne politieke strijd. Het tegen lage prijEuropees comrnissaris Pascal Lamy steeds over het zen dumpen van produkten (formeel: een plotsebelang van een 'ontwikkelingsronde' sprak was deels linge toename van een specifieke stroom goederen)
een strategische zet om de steun van ontwikkelings- mag volgens WTo-regels afgestraft worden met tijlanden te winnen en Europa een spilfunctie te delijke strafheffingen, maar met de excessieve vorm
geven. Ook het door Europa ingediende werkdocu- die dit in de vs heeft aangenomen fungeert het antiment in de vorm van een ontwerp-slotverklaring dumpingsbeleid inmiddels als compensatiemiddel
diende hiertoe. Anderzijds werden de heftige emo- om de pijn die handelsliberalisering bij bepaalde secties die het voorzitterschap van deals 'hard' bekend toren veroorzaakt, te verzachten. Terwijl dit ge-
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1 • Herman van der Wee, Prosperity and
Upheaval: The World Economy 1945- 1980,

2 . Zie hierover uitgebreider: B. Hogenboom, Mexico and the NA FTA Environment

Harmondsworth: Penguin, 1987
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schipper internationaal grote wrevel wekt kan de
Amerikaanse ambivalentie, met de aanstaande presidentsverkiezingen, eigenlijk aileen nog maar
groeien. Het is dan ook de vraag of een andere Amerikaanse voorzitter deze netelige situatie had weten
te omzeilen en in Seattle wei een akkoord had weten
te bereiken.
Het bredere internationale politieke kader bevat
ook minder mogelijkheden voor concessies dan
voorheen. Simpel gezegd, vermindert de internationale ambitie van de vs terwijl die van Europa groeiende is. Ontwikkelingen als de totstandkoming van
de EMu, het verdwijnen van de gezamenlijkeAmerikaans-Europese vijand in het Oosten, de nieuwe uitbreidingsplannen van deE u, en de toenemende Europese (economische en militaire) 'verzelfstandiging' maken dat Europa op veel vlakken relatief minder hoge verwachtingen van de v s heeft, en dat de v s
economisch en politiek minder te verwachten hebben van Europa dan vroeger. Onder deze omstandigheden dreigt de wederzijdse bereidheid tot concessies te verminderen en kunnen de transatlantische handelsconflicten zich verharden : het Europees-Amerikaanse wisselgeld is schaarser geworden.
Neo-liberale hypocrisie
Na het mislukte overleg in Seattle toonde The Economist op de cover een foto van een in Iappen gekleed
Aziatisch meisje, met als ondertitel 'the real losers
from Seattle'. Ook andere felle voorstanders van
vrijhandellieten zich in soortgelijke bewoordingen
uit over de uitlmmst van de besprekingen. Een dergelijke treurzang is, althans uit hun mond, vals. Niet
omdat het resultaat van Seattle goed is voor de armsten in de wereld, want dat valt te betwijfelen, maar
omdat een verkeerde voorstelling van zaken wordt
gegeven en omdat de problemen van de arm en worden misbruikt door degenen die streven naar handelsliberalisering an sich en die zich meestal weinig
gelegen Iaten liggen aan ontw~elingssamenwer
king en armoedebestrijding.
Oat er in vee! on~elingslanden kritiek is op
de WTO is niet het gevolg van een misverstand. Na
de afronding van de Uruguay Ronde zijn er twee dingen 'fout' gegaan. In de eerste plaats blijken veel
gemdustrialiseerde Ianden (nog) niet hun verplich3· Het UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de vN) heeft vorig jaar
een rapport gepresenteerd waarin een
groep topeconomen pleit voor het
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tingen qua marktopening na te komen, zodat de
nieuwe afzetmogelijkheden van Zuid in Noord beperkt bleven . Ten tweede heeft de handelsliberalisering in ontw~elingslanden (wier gevoeligheid
voor internationale pressie maakte dat zij veelal wel
de Uruguay-afspraken nakwamen) zeer gemengde
gevolgen gekend voor verschillende Ianden, regia's,
sectoren en bevolkingsgroepen. De belofte dat vrij handel tot meer economische efficientie en groei
zou leiden waarvan een samenleving als geheel profijt zou hebben is in de meeste gevallen niet vervuld.
Of dit slechts een tijdelijke terugval is, of dit niet gebeurd zou zijn als het Westen haar verplichtingen
was nagekomen, en welke invloed de reeks financiele crises heeft gehad is niet eenvoudig vast te stellen. Daarom hebben verschillende regeringen van
ontw~elingslanden evenals een internationale
groep van N Go's geeist dat er voorafgaand aan
nieuw multilateraal handelsoverleg eerst een pauze
wordt ingelast voor grondig onderzoek naar de feitelijke uitwerking van handelsliberalisering en voor
het nakomen van de verplichtingen van westerse
Ianden.
De plotselinge bezorgdheid van orthodox-liberale 'open markt' -pleitbezorgers om arme Ianden
en mensen is weinig overtuigend, want hun inzet
voor armoedebestrijding is tot nog toe minimaal geweest. Ook zonder een grondig internationaal onderzoek is het (op basis van recente ervaringen en
bestaand onderzoek) mogelijk een lijst op te stellen
van minimale mondiale voorwaarden waaraan wereldhandel moet voldoen om bij te kunnen dragen
aan internationale on~eling, het tegengaan van
de mondiale ongelijkheid en bovenal aan de verbetering van de levensstandaard van de anderhalf miljard
armsten van de wereld:
Er is meer ondersteuning en tijd nodig voor de
Ianden die met weinig kennis en middelen deelnemen aan multilateraal handelsoverleg; de afgevaardigden van arme ontwikkelingslanden
moeten daarin meer inspraak krijgen; er moet
vee! meer geld komen voor on~elingssa
menwerking en alobal public aoods3 j en als belangrijkste, westerse Ianden moeten bereid zijn gedurende langere tijd eenzijdig hun markttoegang
te vergroten .

investeren in 'mondiale collectieve
goederen' zoals onderwijs, gezondheid,
veiligheid, milieubescherming en
financiele stabiliteit: Inge Kaul , Isabelle

Grunberg and Marc A. Stern (eds. ),
Global Public Goods: International
Cooperation in the 21 st Century, Oxford
University Press, 1999 .
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Vooral dit laatste is, ook voor degenen die minder in
de vrije markt en meer in internationale solidariteit
geloven, een moeilijke kwestie want het is geen winwin situatie: zijn wij bereid een stap terug te doen
om de armsten werkelijk ruimte te geven op de wereldmarkt?
Moderne voedselproblemen
Oat modernisering en mondialisering nieuwe risico's creeren manifesteert zich vooral op het terrein
van het milieu, de gezondheid en de internationale
kapitaalmarkt. Technologische vooruitgang en
schaalvergroting hebben op elk van deze terreinen
fundamentele veranderingen teweeg gebracht, en al
deze terreinen staan in nauw verband met wereldhandel. Nieuwe gezondheidsrisico's van de consumptie van voedsel en de milieugevolgen van moderne voedselproduktie zijn een voorbeeld van de
schaduwzijde van de vooruitgang. De recente affaires met de gekke-koeienziekte, dioxinevlees, genetisch gemodificeerde gewassen, en het gebruik van
hormonen en antibiotica bij vleesproduktie hebben
Iaten zien dat niet aileen individuele consumenten
maar de samenleving als geheel weinig zicht heeft op
de risico's van nieuwe vormen van voedselproduktie.
Tot welke prijs willen wij goedkoper voedsel? De
wTo-regels staan een regering toe eisen te steilen
aan de eigenschappen van een gelmporteerd produkt, maar deze eisen dienen redelijk en proportioneel te zijn, en ze moeten wetenschappelijk zijn aangetoond. Daarnaast is het niet toegestaan eisen te
steilen aan de manier waarop iets is geproduceerd,
mits daar geen multilaterale afspraken over bestaan.
Deze strenge regels beogen te voorkomen dat onder
het mom van, onder andere, milieuregels nieuwe
handelsbelemmeringen worden gevormd. Daarmee
beperken ze de nationale beleidsruimte, want als bijvoorbeeld de risico's van een produkt niet onomstotelijk zijn bewezen of als de ethische bezwaren tegen
een bepaalde produktiemethode niet internationaal
gedeeld worden, dan kunnen importbeperkingen
door andere Ianden of produkten worden aangeklaagd en mogen eventueel vergeldende maatregelen worden genomen. Zo heeft een wTo-panel de
vs vorig jaar in het gelijk gesteld in het handelsconflict met Europa over hormoon-rundvlees. Volgens
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het panel kon niet hard worden gemaakt dat het eten
van dit vlees slecht is voor de volksgezondheid en is
het Europese beleid dus ongeoorloofd protectionis·
tisme. De v s hebben ter vergelding hun tarieven op
Europese exportproducten mogen verhogen (ter
waarde van het marktverlies voor Amerikaans rund·
vlees) .
Behalve ten aanzien van de risico's van moderne
vleesproduktie en genetisch gemodificeerde gewassen is het waarschijnlijk dater ook op andere pun ten
meer maatschappelijk verzet zal komen tegen het
prevaleren van vrijhandel hoven aan voedselproduktie verbonden belangen. Oat kleine boeren wereldwijd in een wurggreep worden genomen door vrijhandel is niet aileen hun probleem. Onderzoek wijst
uit dat zowel in Nederland als in andere (rijke en
arme) Ianden kleinere boerenbedrijven relatief
meer en milieuvriendelijker produceren dan de
mega-boerderijen die ontstaan in het kielzog van liberalisering. Maar ook qua werkgelegenheid en
landschapsbeheer kan een gevarieerde en gedeeltelijk kleinschalige agrarische sector aantrekkelijk
zijn. En er is ook nog zo iets als de culturele of soms
zelfs sentimentele waarde van lokale landbouw en
veeteelt, die niet past in het huidige economisch-rationele denkkader binnen de WTO, en die in de toekomst tot meer politiek verzet 'ala France' zou kun·
nen leiden.
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Als gevolg van de reeks fmanciele crises die in 1997 dat d
in Thailand begon is het denken over de internationale economische orde opgeschud. In het begin van
de jaren negentig domineerde de zogenaamde
Washinaton Consensus: het idee dat een open markt en
lage inflatie de belangrijkste ingredienten zijn voor
economische groei kreeg veel aanhang onder de
Amerikaanse en internationale politieke elites. Ont·
wikkelingslanden en het voormalige oostblok wer·
den onder druk gezet om hun beleid in deze richting
bij te steilen en zij werden daarvoor beloond met een
instroom van westers kapitaal. Paul Krugman
merkte al in 1 9 9 5 op dat de Washington Consensus
een speculatieve zeepbel was die wei moest knappen
omdat de hooggespannen verwachtingen van de internationale politieke en economische elite irreeel
waren.4 Nu het een-dimensionale ontwikkelings·

4· Paul Krugman, 'Dutch Tulips and
Emerging Markets', Foreian Affairs,
July/ August '99>, p. 28 -44.
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denken aan invloed heeft ingeboet groeit de behoefte sen, maar dat multilaterale afspraken over wereldaan een beter begrip van de aard van de problemen handel niet Ianger met oogkleppen op kurmen worvan achtergestelde Ianden en groepen. Economische den gemaakt. De intellectuele en politieke opdracht
liberalisering leidt niet automatisch tot groei, en om ook de meer ethische kanten van wereldhandel
groei niet automatisch tot welvaart, armoedebestrij- in de internationale economische orde te integreren
ding, democratie en milieuis omvangrijk en de uitEconomische liberalisering leidt niet
bescherming, zoals somkomst is verre van zeker.
Ierne mige moderniseringstheoEchter, nu de dilemma's
automatisch tot groei, en groei niet
:was- retici wel hebben beweerd.
van vrijhandel en mondialiautomatisch tot welvaart,
mten Liberalisering heeft voor
sering zich duidelijker aftearmoedebestrijding,
democratie en
n het velen een achteruitgang bekenen en technologische
vooruitgang om een mo·duk- tekent die, met het vervamilieubescherming, zoals sommige
reld- gen van de hoop op spoedernisering van het multimoderniseringstheoretici wel
· vrij- dige vooruitgang en met de
laterale institutionele kader
hebben beweerd.
wijst snelle verrijking van een
vraagt, lijkt de internatioce en kleine elite, steeds schrijnale bereidheid tot het
latief nender wordt. Deze problematiek zal centraal moe- doen van concessies terug te !open. Misschien is dit
n de ten staan bij toekomstig wTo-overleg. De opvolging
een te pessimistische interpretatie van de huidige sian li- van de huidige WT o-directeur Mike Moore, in 2 oo 2,
tuatie (of een te rooskleurige van het verleden), en
d en door de Thaise vice-premier en voormalig student valt het mee met de devaluatie van diplomatiek wis:elte- van Jan Tinbergen, Supachai Panitchpakdi vergroot selgeld. Dat neemt niet weg dat de politieke basis
~elijk de kans op een bijsturing in die richting.
voor een nieuwe brede handelsronde zwak is in verlnternationaal groeit de overtuiging dat bij het houding tot diens reikwijdte, en dat er vee! tijd
soms
wen handelsoverleg in WTo-verband ook andere vraag- nodig zal zijn om daarin tot goede afspraken over het
h-ra- stukken in ogenschouw moeten worden genomen,
wereldhandelssysteem te komen. Mocht op korte
: toe- zoals minimum arbeidsnormen, milieu en econo- termijn hiervoor toch het startsein worden gegeven
kun- mie, het voorzorgprincipe, de toekomstige rol van dan zou deze Millenniurnronde wel eens lang kunde landbouw, en meer transparantie en democratise- nen gaan duren.
ring van internationale besluitvorming. Het erbij betrekken van deze en andere kwesties betekent niet BARBARA HOGENBOOM
Medewerker Wiardi Beckman Stichtina
1997 dat de WTO allerhande problemen client op te loslationvan
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De eerste inzender voor de Apocalyps ziet het jaar 2003 als top; wie weet valt de klap a/ eerder '![ niet .. (RB)
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2oo3: dat wordt een piek!

Afgedankt? En zonder job?

De zakenwereld oogst tenminste

Op straat staan zonder 'n cent?

- aldus de laatste statistiek-

Gelukkig is er de 'bargain-shop '

veruit de hoogste winsten!

met afgeprijsd assortiment.

De markt bekijkt de mens als klant,

De omroep draait commercieel,

als consument. Diens koopgedrag

gedoogd door neo-paars.

houdt gans het B.E.P. in stand.

'Vroege Vogels' draait geheel

Kopen! Kopen! Sla je slag!

op sponsorgeld van luisteraars .

Het Euromarkt-paradijs!

De Luxe stijgt .. Ook is gestegen

Den Haag slikt braaf wat Brussel wikt,

- er dreigt een waar verkeersinfarct-

wat door de as Berlijn, Parijs

de dichtheid op de autowegen

en Londen wordt beschikt

en krapte in de automarkt.

Vervanaen het stationsloket:

De Ozonlaag, die slijt en slinkt ..

door praatpaal I kaartjesautomaat.

De bod em daalt .. Ons land verzinkt ..

Vee] oude mensen weten met

Het regenritme raakt van slag ..

de bedienina zich seen raad.

Na ons de zondvloed!! Pluk de dag!!

Het Digitale tijdperk!
Wie is nog zeker van een baan,
nu zelfs futiliteitswerk
door robots wordt gedaan?

PETER DIJKERMAN
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Een economische
agenda voor de
Partij van de Arbeid?
Frans Becker bespreekt:
Jan Luiten van Zanden, Een klein land in
de 2oe eeuw. Economische oeschiedenis van

Nederland 1914-1995, Utrecht:
Het Spectrum, 1 9 9 7

Sinds haar oprichting - nu 54 jaar
geleden - heeft de Partij van de
Arbeid ruim 2 7 jaar regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Tijdens haar 'periode aan de macht'
leverde de PvdA gedurende 2 1
jaar de minister van Financiën en
gedurende 17 jaar de minister van
Sociale Zaken (en Werkgelegenheid). Maar sinds I 946 heeft
slechts anderhalf jaar lang een sociaal-democraat de politieke leiding over het departement van
Economische Zaken gehad: J.M .
den Uyl vervulde deze post in het
kortstondige kabinet Cals/Vondeling (1965 - 1966). Voor de volledigheid: in het kabinet Schermerhorn/Drees ( 1945- I 946) was
Hein Vos minister van Handel en
Nijverheid, maar hij trad destijds
tot de regering toe namens de
SDAP.

INHOUD

De Nederlandse economie
Maatschappelijke ethiek

Deze asymmetrische verdeling
van ministersposten berust niet op
toeval. De grote voorkeur voor Financiën en Sociale Zaken weerspiegelt de vanzelfsprekende sociaal-democratische aandacht voor
arbeidswetgeving, sociale zekerheid en herverdelingsvraagstukken; zij vormt de uitdrukking van
een typerend perspectief op economische sturing: dat van Keynesiaanse conjunctuurbeheersing en
globale stimulering van de economie middels (loon)kostenbeheer-

sing. Na de ambitieuze plannenmakerij van Vos, heeft de PvdA op enkele betekenisvolle uitzonderingen na - afgezien van een
sterk interventionistische koers in
de economische politiek.
Het departement van Economische Zaken heeft tussen 1946
en 2ooo ruim 3 1 jaar een bewindspersoon met christen-democratische achtergrond gehad, ruim 14
jaar zwaaide een VVD-minister er
de scepter, 6 jaar lang een D66-er.
De sociaal-democraten hebben
Economische Zaken keimeiijk niet
gezien als het ministerie dat geschikt was om hun programma te
realiseren, ook niet in de jaren
vijftig. Voorzover zij betrokken
waren op de economische realiteit, liepen de verbindingslijnen
langs de weg van de arbeid, en dat
betekende politiek en beleidsmatig: via Sociale Zaken.
Na een langdurig verblijf in de
collectieve sector, heeft de PvdA
sinds 19 89 weliswaar de weg terug
gevonden naar de 'harde' economische werkelijkheid. Het ontbreekt echter nog steeds aan een
programma en ambitie op het terrein van Economische Zaken in
engere zin; dat departement stond
bepaald niet bovenaan het sociaaldemocratische verlanglijstje bij de
formatie van 1998. Nu gaat het
weliswaar niet om het meest invloedrijke of krachtige Haagse departement, maar de geschiedenis
van de relatie tussen E z en de
PvdA staat symbool voor de angstvallige verhouding van de Nederlandse sociaal-democratie tot de
private sector als geheel. Een partij die adverteert met de leus
'sterk en sociaal' heeft echter een
agenda voor 'sterk' nodig die niet
ophoudt bij financiën en arbeids-
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markt, maar ook het werkterrein
van Economische Zaken bestrijkt.
Als inspiratiehron kan daarhij
de economische geschiedenis van
ons land in de twintigste eeuw dienen, zoals heschreven door Jan
Luiten van Zanden in Een klein land
in de 20e eeuw. Na het in 197 3 verschenen De Nederlandse economie
tijdens de 20ste eeuw van de economisch historicus Johan de Vries
waren Van Zanden en Richard
Griffiths in 1989 de eersten die
zich weer waagden aan een om vattend overzicht: Economische aeschiedenis van Nederland in de 20e
eeuw. Met zijn meest recente hoek
heeft Van Zan den een grondig herziene, meer gestileerde en uitdagende analyse van de Nederlandse
economie gepresenteerd, die
reikt van de industrialisatiegolf
aan het eind van de negentiende
eeuw tot aan de introductie van
wat wei 'de nieuwe economie' genoemd wordt aan het einde van de
twintigste eeuw.
Het institutionele kader van de
Nederlandse economie
Belangrijke inzichten over de Nederlandse samenleving zijn opvallend vaak aangedragen door relatieve - huitenstaanders: huitenlanders die zich intensief met
Nederland hehhen heziggehouden
ofNederlanders die in het huitenland hun standplaats hehhen gevonden. Zo is ons heeld van de
twintigste eeuw hlijvend hepaald
door het werk van John P. Windmuller en Arend Lijphart; en hehben auteurs als Simon Schama, Jonathan Israel en Jan de Vries een
grote hijdrage geleverd aan onze
opvattingen over de tijd van de
Republiek. Ook voor Jan Luiten
van Zanden geldt dat afstand kan

leiden tot verscherping van inzicht. Zoals hij zelf vermeldt,
heeft een studieus verhlijf in de
Verenigde Staten - en de confrontatie met de Arnerikaanse maatschappij - in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikk:eling van
zijn visie op de Nederlandse economie.
Het is deze meer afstandelijke
visie, die Een klein land in de 20e
eeuw tot een leeshaar, helder en
prikk:elend hoek maakt. Aan de
hand van interessante theoretische
perspectieven - ook uit de nieteconomische sfeer - ardent Van
Zanden de resultaten van empirisch onderzoek. Hij vat een aantal
economisch-historische en economisch-politieke controverses
vaardig samen en kiest beredeneerd positie. Op onbevangen
wijze snijdt hij bovendien actuele
politieke en econornische kwesties aan - en Ievert aldus een belangrijke bijdrage aan het huidige
debat over economie en economische politiekin Nederland.
Tegenover het concept van de
'korte' twintigste eeuw - van
1917 tot I 99 I - dat de historicus
Eric Hobsbawm heeft gehanteerd
om de gebeurtenissen van de afgelopen honderd jaar te ordenen ,
formuleert Van Zanden het concept ·van de 'lange' twintigste
eeuw- van 1870 tot 1995 - om
tot een begrip te komen van de
economische geschiedenis van
Nederland . Deze periode onderscheidt zich door een specifiek institutioneel kader, waarvan de
fundamenten in het laatste kwart
van de negentiende eeuw zijn gelegd en dat sinds de jaren 1970 op
zijn retour is. Drie institutionele
veranderingen in de Nederlandse
economie - in de structuur van

het bedrijfsleven, op de arbeidsmarkt en van de overheid - acht
Van Zanden bepalend: 1. de opkomst van het moderne industriele grootbedrijf, met zijn tendens tot schaalvergroting, met de
scheiding van eigendom en beheer, uitmondend in de multinationale onderneming waarin de
manager een centrale plaats inneemt; 2 . het ontstaan van demoderne vakbeweging, de regulering
van arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt, uitmondend in de
na-oorlogse geleide loonpolitiek;
3. de opkomst van de verzorgingsstaat, als gevolg van democratisering en de aanspraken van nieuwe
sociale groepen, uitmondend in
een sterke overheidsbemoeienis.
Deze drie lange-termijnveranderingen vertonen een samenhang: zij zijn te herleiden tot wantrouwen in de krachten van de
markt als zodanig en tot de wens
deze te beheersen door middel
van meer efficiente en/ of meer
rechtvaardige organisatievormen.
(p.i8)
In het laatste kwart van de twintigste eeuw zijn de grondslagen
van dit 'georganiseerde kapitalisme in een Staat' ondermijnd.
Het institutionele kader dat een
eeuw lang de bedding van de Nederlandse economie had gevormd, bleek niet meer te voldoen . De overheersende positie
van de grate industriele bedrijven
werd aangetast door de opkomst
van een nieuwe diensteneconomie. De grate bedrijven werden
zelf gedwongen tot forse ingrepen
in hun organisatie, die leidden tot
forse 'afslanking'. Kleine ondernemingen werden de meest dynarnische elementen in de nieuwe
economische ontwikk:eling. De
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'revolutie van de aandeelhouders'
betekende bovendien dat de managers - die een buitengewoon
sterke machtspositie hadden verworven in de na-oorlogse periode
en zich vooral konden richten op
groei en investeringen op de lange
termijn - nu veel meer aandacht
moesten besteden aan het realiseren van winst op korte termijn.
De gereguleerde arbeidsmarkt,
met een sterke invloed van de vakbeweging op de arbeidsverhoudingen, maakte plaats voor meer
flexibele arbeidsrelaties. Als gevolg van nieuwe instituties, zoals
de uitzendbureaus, en de afuemende organisatiegraad van werknemers in vakbonden, verloor de
vakbeweging haar greep op de arbeidsmarkt. Vanaf de jaren tachtig
van de twintigste eeuw werd bovendien de sterke overheidsbemoeienis onder invloed van een
krachtig liberaal offensief teruggedrongen. Er werd een begin gemaakt met een geleidelijke ontmanteling van de verzorgingsstaat, de rol van de overheid in het
economisch leven werd teruggedrongen (privatiseringen) .
Een eldorado voor de ondernemer

De ontwikkelingen in Nederland
sluiten, aldus Van Zanden, grosso
modo aan bij internationale
trends, maar kennen toch ook specifieke Nederlandse karaktertrekken. Daar is allereerst de late en
langzame industriële start; daar is
in de tweede plaats de big bang na
de Tweede Wereldoorlog, toen de
economische ontwikkeling bijzonder snel om zich heen greep.
De grote Nederlandse multinationals waren in economisch opzicht
bijzonder succesvol en werden na
I945 voor Nederland veel belang-

rijker dan vergelijkbare bedrijven
in andere West-Europese landen .
Een derde specifiek Nederlands
kenmerk vormde de maatschappelijke verzuiling, met zijn gevolgen voor het politieke systeem (de
positie en rol van de confessionele
partijen; de compromissenpolitiek en consensusvorming tussen
de politieke elites) en voor de vakbeweging, die zich mede door de
organisatorische verdeeldheid gematigd opstelde. Vergeleken met
de buurlanden vormde Nederland
tussen I88o en I97o een 'sterk
geïntegreerde samenleving, waarin afwijkend gedrag weinig voorkwam, de heersende normen en
waarden hecht verankerd leken te
zijn in de grote meerderheid van
de bevolking en/ of de sociale controle zeer effectief was.' (p. 3 I) Pas
met de ontzuiling ging de Nederlandse samenleving meer in de pas
lopen met het Europese patroon .
De bijzondere kenmerken van
de Nederlandse economie in de
twintigste eeuw, zoals het lage inflatietempo, de sterke groei van de
totale productie en de hoge arbeidsproductiviteit brengt Van
Zanden in verband met de specifieke sociale, mentale en politieke
structuren van ons land. De stabiele, open economie; de fatsoenlijke, gedisciplineerde en verzuilde samenleving: zij vormden
in de periode na de oorlog - naar
het woord van J.E. Andriesseneen eldorado voor de ondernemer.
De lange twintigste eeuw laat
voor de Nederlandse economie
een ontwikkeling zien van een
kleine 'grote economie' naar een
grote ' kleine economie'. Aan het
begin van de twintigste eeuw had
Nederland een zeer veelzijdige

economische structuur ; de industrialisatie leidde niet tot overmatige specialisatie. De economische
groei was tussen I9I3 en I98o gemiddeld twee keer zo groot als in
België en het Verenigd Koninkrijk
en maar iets lager dan in de Verenigde Staten. Daarmee werd Nederland de grootste van de kleine
landen van West-Europa. De groei
in de breedte ging echter niet gepaard met een verrijking van de
economische structuur. Integendeel, vanaf de jaren zestig heeft
juist een versmalling van het spectrum van de economische bedrijvigheid plaats gevonden. Wat ten
slotte over is gebleven van de lange
industrialisatiegolf van I 8 90 tot
I96 ~zijn vooral de energie-intensieve en kapitaalintensieve procesindustrieën.
In dat opzicht is de lange industrialisatiegolf een herhaling van de
gouden zeventiende eeuw. Ook
toen floreerde de Hollandse industrie, maar zette na I7oo een
proces van relatieve stagnatie in;
wat in de achttiende eeuw overbleef van de eens bloeiende industrie, waren de energie- en kapitaalintensieve trafieken in de havensteden van Holland, een hoogproductieve landbouw en Amsterdam als distributiecentrum voor
een groot achterland.
Voor een volgende druk

Jan Luiten van Zanden heeft een
prachtig boek geschreven . Dat betekent niet dat er niet allerlei commentaar op mogelijk is : op details,
maar ook op sommige hoofdlijnen. Ik plaats hier kort drie kanttekeningen. In de eerste plaats heb
ik toch grote twijfels over de
'neergang van de multinationals'
en de groeiende betekenis van het
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.dus- kleinbedrijf als belangrijkste bron
van dynamiek en innovatie. Tegenover de afslanking van de grote bedrijven staat de recente fusiegolf,
die eerder duidt op een voortgaande concentratie en strijd om
de eerste plaatsen op de wereldranglijst, dan op een afnemende
betekenis van de grote multinationals. Wat de relatie tussen grote en
kleine bedrijven betreft lijkt het
vooral te gaan om een - in de
woorden van Bart Nooteboomdynamische complementariteit:
grote en kleine bedrijven vullen
elkaar met betrekking tot innovatie aan; geen van beide heeft er een
monopolie op; ze zijn goed inverschillende aspecten.
Een tweede kanttekening betreft de strategische keuze voor
een politiek van !age lonen om de
concurrentiepositie van de Nederlandse economic te versterken. Van Zanden wijst terecht op
in- de beperkingen van deze strategic
een in de afgelopen decennia, omdat
: in; !age loonkosten geen sterke prikver- kels opleveren om de productividus- teit te verhogen door middel van
:api- investeringen in arbeidsbespaha- rende technologic. Maar hoe
>og- moeten wij in dit opzicht de !age
.ter- lonen-politiek van de jaren vijftig
'OOr waarderen? HeeftWindmuller gelijk wanneer hij als belangrijkste
gebrek van dit systeem noemt 'de
negatieve uitwerking van de looneen beheersing op de modernisatie en
.be- op de investeringen, zowel in de
Jm- diepte als in de breedte'? (Windails, muller, p. 3 6 s) En als hij gelijk
dlij- heeft, is dan niet hiermee ook een
ant- diepere oorzaak voor de malaise
heb van de jaren zeventig en tachtig
de gegeven? Van Zanden zwijgt erotals' ver; ik ben benieuwd naar zijn ophet vatting.

Een derde kanttekening heeft
betrekking op de analyse van het
politieke krachtenveld in Van Zandens hoek. Terecht wijst Van Zanden herhaaldelijk op het grate gewicht van de confessionele partijen in de Nederlandse politick.
Maar welke richting gaven zij aan
de sociale en economische politick? Enerzijds meent hij - schrijvend over het interbellum - dat de
politieke agenda's van de confessionelen een mengsel waren 'van
de wensen van de verschillende
vleugels waarover intensief gedebatteerd werd'. (p. 8 1) Maar over
deze periode meldt hij ook dat de
confessionelen zich weinig gelegen lieten liggen aan sociale uitgaven en typeert hij hun beleid als
conservatief. (p.Ss) Van Zandens
beeld mist hier scherpte en biedt
onvoldoende inzicht in hoe de confessionele opvattingen evolueerden. Wat bijvoorbeeld ontbreekt is
de ontwikkeling in katholieke ondernemerskring die in de loop van
het interbellum een sterker accent
ging leggen op een meer - zij het
niet overmatig - economisch activisme van de overheid, onder
meer bij monde van de katholieke ministers van 'Economische
Zaken' in de jaren dertig.
Uit beeld blijft ook de beslissende invloed die de confessionelen op de aard van de verzorgingsstaathebben uitgeoefend, een ontwikkeling die helder is geanalyseerd in Kees van Kersbergens
Social Capitalism met de term passieve welvaartsstaat. Niet alleen
de electorale concurrentie met de
sociaal-democraten speelde hierbij een rol- een aspect waarop Van
Zanden vee! nadruk legt - maar
ook hun eigen conceptie van een
'sociaal kapitalisme'.

De sociaal-democraten, zo stelt
Van Zanden, speelden in het Interbellum geen rol van betekenis en
mochten pas na de oorlog meeregeren, op voorwaarde dat
ze hun vergaande plannen voor
maatschappijhervorming opgaven. Nog afgezien van de vraag of
niet ook de andere partijen moesten accomoderen terwille van de
na-oorlogse consensus: Van Zanden doet hiermee de sociaaldemocratische politick uit het interbellum tekort. Sociaal-democratische gerneentebestuurders
speelden immers in die periode
een belangrijke rol bij de vorrngeving van een 'tweede pijler' van de
verzorgingsstaat (naast het sociale
zekerheidsstelsel), namelijk die
van de collectieve voorzieningen
op plaatselijk niveau: de nutsbedrijven, de volksgezondheid en de
volkshuisvesting. Zij maakten van
de gemeenten een 'proeftuin'
voor de na-oorlogse verzorgingsstaat. Het zijn deze voorzieningen
die onder de veilinghamer van de
afgelopen drie kabinetten zijn geprivatiseerd en verzelfstandigd .
Een aaenda voor de toekomst
Van Zanden geeft een evenwichtige analyse van de recente crisis in
de Nederlandse economic en het
daarop volgende herstelbeleid . Hij
wijst met enige nadruk op de rol
die het Centraal Planbureau heeft
gespeeld bij het totstandbrengen
van een consensus over het herstelbeleid. De CPB diagnose van de
oorzaken van de economische problernen - hoge loonkosten, het
grate overheidstekort en de omvangrijke publieke sector - werd
algemeen geaccepteerd. Alle beleidsvoorstellen werden bovendien onderworpen aan een uitge-
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breide beoordellng door het CPB.
Van Zanden wijst de diagnose
en de richting van het herstelbeleid niet af, maar plaatst beide toch
in een bredere context: die van
een transformatie van de Nederlandse economie en het institutionele kader waarin de economische
ontwikkeling van de afgelopen
eeuw heeft plaats gehad. Hij wijst
bovendien op een aantal beperkingen van de huidige beleidsaanpak.
Vooral de trage groei van de investeringen en het achterblijven van
de inspanningen voor research en
development vormen zwakke
punten van de economische ontwikkeling, zo stelt hij.
De belangrijkste bijdrage van Een
klein land in de 20e eeuw aan het
debat over de toekomst van onze
economie ligt echter in de institutionele benadering die Van Zanden
kiest. Instituties, dat wil zeggen
organisaties, regels en gebruiken,
hebben een grote invloed op het
economisch Ieven. Deze instituties hebben een eigen dynamiek en
worden mede bepaald door hun
voorgeschiedenis (' padafhankelijkheid'). De institutionele ontwikkeling van Nederland in de
'lange' twintigste eeuw is daarvan
een fraai voorbeeld. De crisis van
na 19 7 3 is tevens een crisis van de
institutionele structuur en noopt
tot institutionele hervormingen.
Deze ontwikkeling zal noodzakelijkerwijs opnieuw 'padafhankelijk' zijn, maar - zo meent Van
Zanden- de Nederlandse institutionele structuur vertoont een redelijke mate van flexibiliteit.
Met deze ommekeer in de insti-

tutionele ontwikkeling lijkt het
aantal vrijheidsgraden in de langetermijnontwikkeling van economie en samenleving weer toe te
nemen: 'De situatie is wat dat betreft vergelijkbaar met die aan het
eind van de negentiende eeuw,
toen eveneens in een periode van
institutionele vernieuwing bepaalde grondstructuren geleidelijk aan vastgelegd werden.' (p.
244) Er zijn, met andere woorden, bepaalde perioden in de geschiedenis waarin een grondige
herstructurering plaats vindt, gevolgd door lange fasen van ontwikkeling binnen de eenmaal vastgelegde verbanden. Van Zanden
verwijst naar het werk van Giovanni Arrighi, maar hij had ook Jan
Romein kunnen aanhalen, die in
1,941 schreef: 'Zo moet bij tijden
de natie zich vernieuwen - en zij
heeft het ook gedaan in de 16e,
toen in de 17e, toen in de 18e en
tenslotte in de 19e eeuw, telkens
omstreeks de jaren '7o.'
Welke richting client de institutionele vernieuwing nu te nemen?
Onder verwijzing naar het liberale
hervormingsoffensief halverwege
de negentiende eeuw, bespreekt
Van Zanden de reultaten van het
neoliberale offensief aan het einde
van de twintigste. Zeker, dit offensief heeft, in combinatie met de
gematigde vorm van de Nederlandse overlegeconomie, enige
successen kunnen boeken. 'Maar
of zich dit ook zal ontwikkelen tot
een constructief programma,
waarin oplossingen worden aangedragen voor de nieuwe institutionele vormgeving van Nederland binnen de Europese Unie, is

nog allermirist zeker. Of met dit
offensief ook andere urgente problemen (duurzaamheid, groeiende ongelijkheid) tot een oplossing gebracht kunnen worden is
zeer de vraag.' (p. 246)
Juist op dit terrein - het ontwerpen van een nieuw institutioneel kader - ligt een van de belangrijkste uitdagingen voor de
sociaal-democratie en daarmee
tevens de opdracht zich te bekommeren om de toekomst van 'economische zaken'. Jan Luiten van
Zanden heeft inmiddels een bijdrage aan zo'n toekomstontwerp
geleverd in het Twintigste jaarboek
voor het democratisch socialisme.
FRANS BECKER

Adjunct-directeur
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De ontwrichting

voorbij
Ad Oele bespreekt:
Francis Fukuyama, The Great Disruption,
London: Profile Books, I999 ·

De schrijver van The End if History
en Trust hlijft worstelen met het
vraagstuk van het belang van maatschappelijke ethiek. Na zijn optirnistisch beeld van de gegarandeerde toekomst van de liherale
democratie en het henadrukken
van het helang van betrouwbaarheid in het econornisch en maatschappelijk verkeer analyseert Fukuyama in zijn laatste hoek de omslag op het vlak van normen en
waarden sinds de jaren zestig.
De culturele revolutie in het
Westen was minder revolutionair
en rampzalig dan de titel van het
hoek suggereert. De karakterisering van die trendhreuk als een
grote ontwrichting hlijkt bij nader
inzien wat overtrokken. De gevolgen hlijken mee te vallen en er zijn
tekenen van herstel. Die zijn te
vinden in het inrniddels meer
hoopgevende verloop van de cijfers over de criminaliteit en in de
toenemende helangstelling voor
maatschappelijke ethiek. De nu
meer gedecentraliseerde ondernemingen stimuleren de positieve
waardering van teamwerk, persoonlijke verantwoordelijkheid en
onderlinge afhankelijkheid. Overheden bezinnen zich op het gevaar
van het uitlokken van gratis meeliften in de sociale zekerheid en
zien nu ook het helang van het herstel van het sociale kapitaal in de
begrensde vormen van vrijwillig
aanvaarde solidariteit hinnen allerlei verbanden. De scherpe kan-

ten van de feminisering en de verzelfstandiging raken afgesleten en
aan de onvoorwaardelijke steun
voor de multiculturele samenleving met de daaraan verbonden
wrijvingskansen begint een eind
te komen.
De toenemende bezinning op
de individualisering is niet het exclusieve resultaat van een godsdienstig reveil of van een via de
overheid toegepast heleid; het is
ook en vooral het resultaat van de
emotionele intelligentie van personen betrokken bij zowel profijtgerichte als ideeel-maatschappelijke organisaties. Het proces
wordt versterkt door de vergrijzing en het toenemende aandeel
van meer ervaren mensen in de
samenleving. Het vindt ook steun
in recente studies over de voorkeur die veel mensen geven aan
goede onderlinge verhoudingen
en uitgesteld profijt hoven de neiging om geen dief van de eigen
portemonnee te zijn. Er is Iicht
aan het eind van de tunnel. De
maffia zal het niet winnen. Tot die
conclusies komt de auteur na een
breedvoerige behandeling van allerlei aspecten van de maatschappelijke ethiek in de laatste halve
eeuw.
Slinkend sociaal kapitaal
De als scheuring gekenmerkte
trendbreuk ziet Fukuyama bevestigd in statistische gegevens over
het verloop van de criminaliteit en
over de groei van het aantal echtscheidingen, buitenechtelijke kinderen en een-ouder-gezinnen.
Hier hlijken opvallende parallellen in de statistieken van de Verenigde Staten, van het Verenigd
Koninkrijk en een aantal Ianden
op het vasteland van West Europa.

Japan en Korea zijn gunstige maar
uiteraard niet-westerse uitzonderingen. De van I 960 tot 1990 oplopende rnisdaadcijfers van de
Verenigde Staten spannen de
kroon, maar !open in het nu afgelopen decennium sneller terug
dan in de andere Ianden. Op het
vlak van echtscheidingen en buitenechtelijke kinderen blijken Janden als Zweden en Denemarken
voorop te !open. In de gezinssituatie is, anders dan op het vlak van
de crirninaliteit, geen duidelijk
begin van terugkeer naar eerdere
verhoudingen te zien.
Omdat de schrijver het gezin
ziet als het begin punt voor de ontwikkeling van sociaal gedrag, ziet
hij in deze gegevens een negatieve
indicatie voor de nodige maatschappelijke cohesie. Fukuyama
spreekt in dit verband over sociaal
kapitaal en definieert dat als de
voorraad aan niet van hoven af opgelegde normen en waarden, die
mensen tot wederzijds voordeel
doet samenwerken. Waar die
voorraad slinkt, verminderen met
het welzijn de voorwaarden voor
economische groei en ontwikkeling. Een verdere onderbouwing
van deze trend wordt ontleend aan
Amerikaans
opinieonderzoek
naar de mate van vertrouwen van
burgers en studenten in hun overheid, respectievelijk in hun medeburgers, aangevuld met beschouwingen van collega-sociologen
over het meer eenzijdige en minder ver reikende maatschappelijk
engagement van de nog steeds
zeer talrijke non-profit organisaties. Daarbij worden ook enkele
onderzoeksresultaten genoemd
die hij Europeanen een afnemend
vertrouwen in hun overheid indiceren. AI met al een smalle en on-
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samenhangende empirisch-analytische basis voor een onheilspellende beschrijving van ons recente
verleden. 1
Wortels van de ethiek
Met deze kritiek is het hoek getypeerd als niet lezenswaardig voor
mensen met weinig tijd. Wie echter belang stelt in maatschappelijke ethiek vindt er goed leesbare
heschouwingen over de wortels
van die ethiek- naast vele passages
over het nut daarvan voor ecohomie en veiligheid. De schrijver is
hardnekkig hezig om hetrouwhaarheid in samenwerkingsrelaties en ethisch gedrag te verklaren
uit een in de kern zeer menselijke
eigenschap, die terug te voeren is
op de evolutie van de mensensoort en de rol van de voortplanting en de voedselverwerving
voor effectieve samenwerking.
Waar latere ontwikkelingen en in
het hijzonder die van de eerste en
de tweede industriele revolutie
traditionele vormen van samenwerken en samenleven hehhen
ontwricht, vonden mensen met
vallen en opstaan op eigen kracht
de noodzakelijke steun van passende normen en waarden. De
voortrekkers op dit gebied konden een beroep doen op het leervermogen van mensen om bij opeenvolgende keuzes tussen snel individueel profijt zonder vertrouwensbasis en uitgesteld profijt
met vertrouwensbasis (het prisoner's dilemma) te kiezen voor het
versterken van die vertrouwenshasis. Daar hoeft geen god of
priester aan te paste komen. Fukuyama erkent dat dit niet automatisch leidt tot een zichzelf verruimende solidariteit. De ethiek
van het welhegrepen eigenhelang

overschrijdt niet gemakkelijk de
grenzen van clan of groep. In dat
verhand wijst de auteur op de
waarde van universele religie hij
het doorhreken van de grenzen
van trust binnen de spontaan gevormde clans en gemeenschappen
en de positieve hetekenis van een
hij een decentrale produktiewijze
passende ondernemingscultuur.
In deze zoektocht naar de wortels van onze maatschappelijke
ethiek hlijft hij hinnen de cirkel
van het economisch denken. Wat
meer filosofie zou geen kwaad
hebhen gekund . Waar de redactie
van The Economist hem het verwijt
maakt Hegel te hebben verloochend, is deze commentator van
mening dat Fukuyama kennis had
moeten nemen van de resultaten
van de moderne antropologische
filosofie en in het hijzonder van de
door Helmuth Plessner henadrukte externe positionering van
de mens, die van nature de grenzen van het individuele hestaan ver
huiten het lichaam ervaart en zijn
ofhaar hestaansruimte op een verstandige manier moet zien te
delen met anderen. Er is duidelijk
wel plaats voor een zich met de
cultuur verruimende solidariteit.
De door Kant als fundamenteel en
rationeel heschreven ethische omgangsregels waren zo gek nog
niet. Helaas zijn deze regels als
kind van de Verlichting sinds
Nietzsche en Heidegger met het
hadwater van het vooruitgangsgeloof uit het venster gegooid. 2
Netwerken versus hiiirarchie?
Tot slot nog een opmerking over
de verhouding van de door social
capital gevoede informele netwerken tot de formele hierarchieen
van onderneming en overheid.

Deregulering en networking hevorderen de vervanging van formele
autoritaire verbanden door informele vormen van samenwerking.
Zijn daar grenzen aan? De aan
deze vraag gewijde bladzijden zijn
niet de minst interessante van het
hoek. Er wordt in het hoek hoog
opgegeven over het positieve effect van informele en vertrouwensvolle uitwisseling van kennis
en samenwerking binnen ondernemingen en clusters van bedrijven in een bepaalde regio, zoals in
Silicon Valley. Dat geheurt dan
veelal door hoog opgeleide mensen met dezelfde interesse en professionele code. De flexibiliteit en
creativiteit van informeel samenwerken wint het op veel plaatsen
van formeel gescheiden en daardoor meer heperkt samenwerkende verhanden. Het is nu ook
mode om te pleiten voor meer
netwerkorganisatie in het overheidshestel. Minder verkokering
en meer klantgerichtheid worden
dan mogelijk met minder ergernis
voor de burger en grote besparingen aan adrninistratieve lasten
voor het hedrijfsleven. 3
Fukuyama is hier voorzichtig.
Hij waarschuwt voor onhezonnen
doordrammen. Anders dan hij de
op een enkelvoudige taak gerichte
verzelfstandigde overheidsdiensten is er hij de meer complexe organisaties van de heleidsvormende
overheid en van grote concerns in
de markt geen aanleiding om alles
over de hoeg te gooien van networking en een platte organisatie.
Hij pleit voor de optimale comhinatie van een Weberiaanse hier. archie en minder formele netwerken. Bij grote hedrijven is een
behoorlijke mate van hierarchie in
elk geval nodig om de uitwisseling
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van informatie tussen afzonderlijke teams te verzekeren en om de
eigenmachtigheid van teamleiders
met een eigen agenda te doorbreken als dat nodig is voor het belang
van de ondernerning. Je kunt niet
voor aile weerstanden consultants
inhuren om knopen door te hakken. Bij beleidsvormende overheidsorganisaties spelen naast
doelmatigheid en efficiency ook
waarden als rechtmatigheid en onpartijdig toegepaste bedeling van
lasten en rniddelen een rol. Hier
zit het optimum meer aan de kant
van de formele hierarchie. Waar
precies, dat laat de schrijver in het
midden. Het blijft bij enkele voorbeelden van meer of minder succesvolle netwerken in het Amerikaanse en Japanse bedrijfsleven,
zoals die ook te vinden zijn in de
overvloedige literatuur van management-goeroes. Kortom, er
ligt hier duidelijk een terrein
braak voor dieper gravend onderzoek.
Waar het hoek het vraagstuk
behandelt van de wisselende kwaliteit van de spontane samenwerking in organisaties kenmerkt het

zich door een Angelsaksische benadering van dit probleem. De
natiestaat en in het bijzonder die
van de Verenigde Staten blijft het
kader. Het samenspel van internationale concerns en banken in het
niemandsland van de staten komt
niet aan de orde. De transnationale samenwerking binnen de
Europese Unie komt niet aan bod.
Zo ergens dan is het wei op het
vlak van grensoverschrijdend
zaken doen dat men zich laat leiden door gedeelde beginselen en
vertrouwen in het woord van
partners, hoezeer een en ander
ook wordt vastgelegd in formele
contracten en verdragen. Hier
heeft zich al een merkwaardige
combinatie van formele en informele organisatie ontwikkeld . Het
hoek is niet karig in het noemen
van allerlei minder interessante
praktijkvoorbeelden. Maar dit
voorbeeld laat Fukuyama onbesproken. Oat is niet aileen jammer
omdat het een politiek actueel en
interessant voorbeeld is. Het is
ook jammer omdat het daardoor
de normerende rol van politiek
leiderschap onbelicht laat.

Blijkbaar heeft de schrijver met
het eerste spraakmakende hoek
over het einde van de geschiedenis
de grate politiek achter zich gelaten en zich geconcentreerd op de
kleinere actieradius van gezin en
onderneming. De staat komt wei
aan bod maar in veel gevallen als
een af te slanken Leviathan, die geleerd heeft om de zelfwerkzaamheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van haar burgers voortaan niet meer met perverse regels in de weg te zitten. Fukuyama
is nog steeds liberaal, nog niet echt
pessirnistisch maar wei een beetje
conservatief.
AD OELE

Bekleedde van 1991 tot 1995 de
dr.j .M. den Uyl-leerstoel aan de
Uni versiteit van Amsterdam .
Zie ook The Economist, 19 juni 1999.
Nu de mist rondom Heidegger en de
door hem veroorzaakte ontwrichting
van mens- en wereldbeschouwing
begint op te trekken, wordt nu in
Duitsland de ooit in Groningen
docerende, neo-kantiaanse filosoof
?Iessner herontdekt.
3. Bijdragen van Arre Zuurmond in
Binnenlands Bestuur van september '999 ·
1.

2.
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Campagne 2 o 1 8
Omroepbijdragen

In de strijd om de Nederlandse senaatszetel in het Europarlement is
de voorsprong van zittend senator
Paul Rosenmoller met 4 punten
verder teruggelopen. Oat blijkt
uit de NOS- Volkskrant enquete van
hedenochtend. Met nog twee
weken te gaan is Rosenmoller, de
voorman van de Gemeenschapspartij, daarmee in een statistische
dead heat verzeild geraakt met de
Liberaal Gert van Luppen. Hij genoot in april nog een riante voorsprong van 2 3 pun ten op de onervaren Li~eraal uit Berg en Dal.
Rosenmoller lijkt vooral gebukt te gaan onder zijn belofte om
uitsluitend nog campagnebijdragen van ten hoogste 1 ooo euro te
accepteren. Volgens waarnemers
heeft die belofte Rosenmoller tijdens de voorverkiezingen geen
windeieren gelegd. Zijn naaste
belagers Willem Vermeend en
Rick van der Ploeg leunden heiden sterk op giften uit het bedrijfsleven en werd zo de wind uit de
zeilen genomen.
Maar diezelfde belofte lijkt Rosenmoller nu op te gaan breken.
Volgens campagnedeskundige Flip
von Praha van de Amsterdamse
Coca Cola-Universiteit heeft Rosenmoller te weinig rekening gehouden met Van Luppen's fabelachtige fondsenwervingspotentieel. 'De vrijwillige cap van 1 ooo
euro heeft absoluut geholpen bij
het verkrijgen van de nominatie
van de Gemeenschapspartij, maar
is ten koste gegaan van Rosenmoller's uitgangspositie voor de Algemene Verkiezingen eind oktober.
Het fondsenwervinggevecht met

Van Luppen is van een totaal andere orde. Rosenmoller heeft
zichzelf flink op achterstand
gezet', aldus Von Praha.
Gisteravond slaagde de Liberaal
er voor de zesde opeenvolgende
maaJ in om op een dag meer dan I
miljoen euro binnen te halen. Van
Luppen's campagnebudget bedraagt nu ~6 miljoen euro tegen
een schamele 7 miljoen voor Rosenmoller.
De verkiezingen zijn daarmee
nu al ruim drie keer zo duur als de
beruchte burgemeestersverkiezingen van Amsterdam van tien
jaar geleden. Die verkiezingen
markeerden de opkomst van het
grote geld en lieten een vernietigend gevecht zien tussen de huidige burgemeester Westbroek en
zijn tegenstrever Van der Ende.
Destijds gaven zij naar schatting 2 1
miljoen euro uit. Toen al bepleitte
Rosenmoller's partijgenoot De
Waal de wenselijkheid van het
'keihard aanpakken' van de fmanciele donaties. Net als in de Scandinavische Ianden zou Nederland
zich niet Ianger mogen 'verschuilen' achter de bescherming van de
privacy en de vrijheid van meningsuiting.
Speciale aeuren
Opvallend is dat het internet heeft
afgedaan als voornaamste fondsenwervingsinstrument. De huidige kandidaten, Van Luppen
voorop, geven nu weer de voorkeur aan de klassieke fondsenwervingsdiners. Daarbij slaagt de
jonge Van Luppen er steeds in om
met aantrekkelijke gasten de portemonnees open te krijgen. Gisteren lukte dat met een ontroerend optreden van de oude zanger
Marco Borsato en afgelopen
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maandag was het de beurt aan
Ajax-spits Rinus van Basten. Valgens de Van Luppen-campagne is
internet 'te koud' voor het overbrengen van zulke emoties. Facetojace contact laat bovendien
meer mogelijkheden open voor
aroma-enaineerina, de predispositietechniek waarbij de bezoekers
door middel van speciale geuren
in een vergrote staat van vrijgevigheid worden gebracht.
Telearacif-kanalen
Door de fmanciele problemen in
het Rosenmoller-kamp blijven de
Van Luppen-cornmercials onbeantwoord. De Liberaal heeft daardoor vrij spel en benut die voluit.
Van Luppen's laatste golf van internet-commercials draagt de
veelzeggende titel 'Onze man uit
Warschau.' In de spotjes die sinds
woensdag onophoudelijk worden
uitgezonden, wordt de Gemeenschaps-kandidaat tal van verwijten
gemaakt. Zo zou hij zich in deafgelopen senaatsperiode te veel
hebben ingespannen voor de belangen van de oostelijke lidstaten,
en te weinig hebben gedaan voor
Nederland . Volgens Van Luppen
geeft de voormalige minister van
Sociale Zaken liever geld uit aan
'obscure milieu-projecten in
Warschau' dan aan het binnenhalen van 'broodnodige' euro's voor
de Nederlandse ziekenhuizen.
In de boodschappen is duidelijk
de hand te herkennen van Dick
Dork, de Amerikaanse campagnestrateeg die twee jaar gel eden president De Caprio in het zadel
hielp. De commercials, vooral die
op de Teleararif en BNN-kanalen,
worden door miljoenen mensen
bekeken . Van Luppen mijdt elk
risico en zendt zelfs uit op de ver-
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ouderde nationale televisiezenders.
48 daaen Oost-Europa
Rosenmoller staat met lege handen, ook al proberen zijn spin doctors er met aile macht nog het
beste van te maken . 'Paul houdt
zijn kruit nog even droog', probeert zijn campagneleider Van
Bruggen, maar zijn gezicht
spreekt boekdelen. 'Ervaring voor
verandering', de boodschap van
Rosenmoller, slaat bovendien nauwelijks aan bij de kiezers, zo blijkt
steevast uit de monitorpeilingen
van de NOS- Volkskrant. Daaruit
blijkt tevens dat Van Luppen een
gevoelige snaar heeft geraakt met
zijn beschuldiging in Lekker Nieuws
dat Rosenmoller het afgelopen
jaar 4-8 dagen in Oost-Europa verbleef en slechts 23 dagen in Nederland. Tekenend voor de krachteloze Gemeenschaps-campagne
is dat kiezers vrijwel onbekend
zijn met Rosenmoller's eigen
lezing dat zijn verblijf in Warschau
steeds plaatsvond in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vaste
Commissie Oost-Europese Structuurfondsen .
Direct mail
De achterstand van Rosenmoller
blijkt eveneens uit de voor Nederlandse begrippen ongekend grate
direct mail operatie van Van Luppen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft nu een op
de eigen issuevoorkeuren afgestemde multimedia-uiting ontvangen van de Van Luppen-campagne. Daarnaast zijn nog eens 2
miljoen uitingen gestuurd naar de
belangrijkste doelgroep, de Verrijkers - hoog-opgeleide allochtone
kiezers met een overwegend

Turkse en Marokkaanse achtergrond. Die boodschappen worden
door vrijwilligers persoonlijk bij
de kiezers afgeleverd en afgespeeld. Van Luppen brengt de Rosenmoller-campagne
daarmee
een vernederende slag toe. Vier
jaar geleden, immers, versloeg dezelfde Rosenmoller de Liberaal
Kiki Mutsaerts door middel van
een bijkans identieke arassrootscampagne.
Rosenmoller, in 2 o I 4- nog goed
voor 64- procent van de Verrijkersstemmen, heeft slechts 1oo.ooo
uitingen verzonden. Vandaag, zo
blijkt uit de NOS- Volkskrant enquete, komt Rosenmoller in dezelfde groep niet verder dan 3 3
procent. En dat terwijl de pensioengerechtigde Rosenmoller al
bijna de gehele generatie Z, de
kiezers geboren in de jaren negentig, aan zijn Liberale tegenstrever
heeft moeten Iaten.
Biochip-implantaten
Rosenmoller's hoop is nu gevestigd op de in Nederland nog steeds
vrij opererende independent expenditures. De vakbonden hebben I o
miljoen euro vrij gemaakt voor
een communicatie-offensief in de
laatste twee weken tot aan de verkiezingen. De verenigde milieuen consumentenorganisaties hebben 5" miljoen toegezegd. Maar de
lobby van het bedrijfsleven, heeft
bij monde van Kamer van Koophandel-voorzitter Niek Severeijn
al Iaten weten elke vakbondseuro
'cent voor cent' te zullen
matchen. ' Wij zijn pro-business en
dus pro-Van Luppen', stelt Severeijn resoluut. 'We zijn bovendien
niet vergeten hoe Rosenmoller
persoonlijk het Vrijhandelsverdrag en de liberalisering van de
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biochip-implantaten de nek om
heeft gedraaid.'
Corruptie-schandalen

Ook elders in de Unie duurt de
campagnestrijd
onverminderd
voort. In Duitsland is nog steeds
sprake van een zeer spannende
race waar de kandidaat van de Gemeenschapsgroenen, de voormalige proftenniser Boris Becker,
nog steeds enkele punten voorsprong geniet op de cou/csukandidaat Frans-Jozef Strauss jr.
In Zwitserland is Der Koni9, de
aartsconservatieve Liberaal Franz
Krienbiihl, vrijwel zeker van zijn
herverkiezing.
De verkiezingen in de oostelijke lidstaten, vooral in Roemenie, doen nog steeds vee! stof
opwaaien. Na de Lagerhuisverkiezingen worden in Roemenie nu
ook de senaatsverkiezingen geteisterd door corruptieschandalen.
De Liberale kandidaat heeft zich
moeten terugtrekken, waardoor
de extreem-rechtse kandidaat Nicolai Romaneci nu aan kop gaat.
De waarnemersverkiezingen in
kandidaat-land Oekralne, die van-
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af dit jaar twee waarnemers naar
de Senaat mag afvaardigen, verlopen tot dusverre zonder noemenswaardige incidenten.
De Splitsina

Waarnemers verwachten dat de
Gemeenschapspartij haar meerderheid in de Brusselse Senaat zal
we ten te behouden. Spannend
wordt het echter in het Lagerhuis
waar een groot aantal verkiezingen too close too call zijn en waar
verrassingen niet kunnen worden
uitgesloten. Volgens Mauricio LeChien, de verkiezingsonderzoeker
uit Frankrijk, is het 'zeer reeel' dat
de Liberalen een meerderheid zullen behalen in het Lagerhuis. Dat
zou dan voor de eerste keer zijn
sinds de Splitsina van acht jaar geleden, toen het oude Europarlement plaats maakte voor een bicameraal parlement met een aparte
Senaat en het Lagerhuis.
Een Liberale meerderheid in het
Huis zal ook van invloed zijn op de
eerste directe Voorzittersverkiezingen van 2o2o. De huidige
voorzitter van de Commissie, de
PortugeesAntonio Guterres, loopt

tegen het einde van zijn tweede
termijn en is door de Termijnbeperking niet beschikbaar voor een
derde periode. Niet uitgesloten
moet worden geacht dat deN ederlandse Liberale fractieleider in
Brussel, Jan-Martijn Wittevoet,
alsnog zal besluiten om een gooi te
doen naar het Voorzitterschap.
Wittevoet geldt als een verklaard
tegenstander van toetreding van
Oekra!ne. Een Liberaa!Voorzitterschap zal bovendien vrijwel zeker
leiden tot een heropening van het
institutionele debat. De Liberalen
hameren op de noodzaak van een
herwaardering van de Raad van ministers.Voorts stellen zij een moratorium voor op de afbouw van
landbouwsubsidies en dringen zij
aan op lib"eralisering van de regelgeving rond xenotransplantatie en
biochip-implantaten. Daarnaast
zal Wittevoet persoonlijk trachten
om de federale hervorming van de
campagnefinanciering een halt toe
te roepen.
HANS ANKER

Als politiek adviseur werkzaam in
Washinaton D. C.
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Een onderonsje over

omroepbijdragen
Als het aan Gerrit Zalm en Willem
Vermeend ligt, zo krijgje soms de
indruk, wordt binnenkort ook het
denken zelf'gefiscaliseerd'. Wat is
fiscaliseren? Dat is het uit de centrale belastingruifbetalen van herkenbare diensten waarvoor de
burgers nu nog afzonderlijk via directe heffingen betalen. Een voorbeeld daarvan waren de omroepbijdragen. Was de omroep tot
1940 een particuliere aangelegenheid, waaraan de burgers bijdroegen via de contributie aan hun omroeporganisatie, na 1945 int de
overheid bij elk huishouden 'luistergeld'.
Dat is sinds 1 januari 2ooo niet
meer zo. In het regeerakkoord
stond een voetnoot dat 'onderzocht zou worden of de omroepbijdragen konden worden gefiscaliseerd' . De opbrengst van de opheffing van de Dienst Omroepbijdragen(dienogmaarnet,in 1997,
een zelfstandig bestuursorgaan
was geworden) zou ten goede
komen aan de jeugdzorg.
Typisch zo'n onderonsje zoals
dat achter gesloten deuren bij regeerakkoorden wordt bedisseld.
Er wordt nog zestig miljoen gezocht voor de jeugdzorg. Financieel deskundige van de Tweede
Kamerfractie Rick van der Ploeg
suggereert dat met opheffing van
de DOB zoveel verdiend zou kunnen worden. Omroep-woordvoerster in de Tweede Kamer
Marjet van Zuijlen verzet zich
niet, de v v o wil het allang en o6 6
heeft het onverhoeds in het verkiezingsprogramma gezet: hupsakee, in het regeerakkoord .
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Rick van der Ploeg mag het
later zelf als staatssecretaris uitvoeren, hoewel zijn voorganger
Nuis nog aan de Kamer had meegedeeld dat 'niet is gebleken dat
het fiscaliseren van de omroepbijdragen uit een oogpunt van doelmatigheid of kostenbeheersing
voordelen zou opleveren'. Eind
augustus 1999 wordt het wetsvoorstel ingediend. Weliswaar
speelt tegelijkertijd in de Tweede
Kamer de zogenoemde Concessiewet, waarin wezenlijke wijzigingen van het publieke omroepbestel worden voorgesteld (een
voorstel dat de VARA in overweging geeft vaandelvlucht te plegen
richting SBS).
Je zou denken, behandel dat
samen. Maar dit kan niet wachten.
Waarom? Omdat Zalm net dit jaar
1400 miljoen uit de inkomstenbelasting wil halen zonder deze te
verhogen met 1, 1 procent. Toevallig wordt namelijk die r B met 1 , 2
procent verlaagd wegens invoering van de ecotaks (belasting op
energiegebruik). Zo merkt niemand dat de omroep voortaan uit
de rijksmiddelen wordt betaald.
Deze belastingverhoging wordt
vastgelegd in het Belastingplan
2ooo . Als het wetsvoorstel eind
november de Eerste Kamer bereikt is dat plan al aanvaard. Verwerpt de senaat de afschaffmg van
de omroepbijdragen, dan moet de
burger in 2ooo dus twee keer die
1400 miljoen betalen - een keer
rechtstreeks en een keer via de IB .
Heeft het dan nog zin om het serieus te behandelen? Ja, zegt de senaat, wij Iaten ons niet voor het
blok zetten (al speelde die dwangpositie natuurlijk wel een rol toen
de senaat er op 2 1 december over
beraadslaagde en besliste).

Dan is nog steeds niet duidelijk
welke de inkomenseffecten zijn
van het voorstel. Tot 2ooo betaalden 6,8 miljoen huishoudens, alsmede bedrijven en instellingen,
omroepbijdragen, inclusief de opcenten van gemeente en provincie. Als de eerste schijf van de inkomstenbelastingmet 1,1 procent
wordt verhoogd, gaan aile Is-betalers individueel betalen, soms
meervoudig per huisgezin. En die
huisgezinnen kunnen tot de laagstbetaalden behoren. Dragen de
sterkste schouders dan wel de
zwaarste lasten? De PvdA-fractie
in de Tweede Kamer is daarvan
uitgegaan, maar desgevraagd ontkent minister Zalm in alle toonaarden dat er sprake was van een
nivellerend effect. Doet hij dat
omdat de vvo dit effect niet wil,
of omdat dit effect inderdaad gering is? Dat had het 'onderzoek'
moeten uitwijzen waartoe de
voetnoot in het regeerakkoord
had besloten. Maar dat is nooit uitgevoerd.
Een weiniB stichtelijke uitruil
Een principiele discussie over de
vraag waarom een halve eeuw
lang, naar voorbeeld van de BBC,
omroepbijdragen zijn geheven, en
dit in de meeste West-Europese
staten nog steeds welbewust het
geval is, werd al met al niet gevoerd. De eerste reden voor het
wetsvoorstel was de doelmatigheidswinst die opheffing van de
o o B met zich mee zou brengen
(de opbrengst naar de jeugdzorg,
een weinig stichtelijke uitruil tussen onvergelijkbare waarden). Die
winst zal nog lang op zich Iaten
wachten.
De tweede reden was dat volgens de regering betaling uit col-
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lectieve lasten beter is dan uit
doelheffingen. Nu is dat in zijn algemeenheid een stelling, waar
grondiger over gesproken zou
moeten worden dan aan de hand
van zo'n wetsvoorstel. Het voordeel van doelheffingen is dat voor
de burger de relatie tussen zijn
betaling en de geleverde overheidsdienst zichtbaar blijft. Zo heb
ik het steeds jammer gevonden dat
de AOw-prernie is opgegaan in de
loonheffmg. Als er een prernie is
die men graag wil betalen, dan is
het er een die voor oma is.
De regering stelt dat fiscalisering gewenst is omdat vrijwel alle
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Nederlanders kunnen kijken en
luisteren, omroep een collectief
goed is geworden, en zo'n doelheffing dan niet meer doelmatig
is. Maar hoe is het dan met het
abonnement op kabel en telefoon
en het vastrecht bij gas en elektra?
Het antwoord is dat deze zaken
onlangs zijn geprivatiseerd. Maar
dan blijven zij toch zaken van publiek(e) nut en noodzaak?
Zo was er meer op het wetsvoorstel aan te merken; onder
meer de zwakke positie waarin gemeentelijke en provinciale publieke omroepen terecht komen,
nu zij geen opcenten meer kunnen

heffen op de omroepbijdragen.
Uiteindelijk heeft de senaat het
voorstel met 39-30 aanvaard
(tegen stemden CDA, RPF/GPV,
SGP, vier !eden van de PvdAfractie, en een van Groen
Links). Onder druk van de kritische standpunten van de fracties van CDA, PvdA en o66 is er
scherp gedebatteerd, waardoor
de !eden van de senaat weloverwogen konden stemmen. Oat hoort
ookzo.
ERIK JURGENS

Lid van de Eerste Kamer voor de
Partij van de Arbeid

